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HÍD A FOGÁSZATBAN

ÁLLÍTSA ÖSSZE MÉDIAMIXÉT!

Érje el az optimális hatást a különféle megjelenések ötvözésével!

Megjelenés

Paraméterek

Ár

Szakmai cikk
Hitelesség

A cikk terjedelme 2-3-4 oldalon jelenik
meg. Cikk word dokumentum
formában, képek jpg formátumban.

275 000 Ft+áfa

PR cikk
Márkaismertség

1 db A4-es oldal. A PR cikk kb 3500
karakter terjdelemben, 1 nagyobb vagy
2 db kisebb képpel.

225 000 Ft+áfa

Interjú
Autoritás

2 db A4-es oldal. Cikk kb 7000 karakter
terjedelemben, 2 nagyobb vagy 4 db
kisebb képpel.

175 000 Ft+áfa

Natív megjelenés
Értékesítés

 -3 oldal, A4-es méretben. Egyedi
2
arculatra szerkesztett, nyomdakész
anyag pdf formátumban.

330 000 Ft+áfa

Gyártói, kereskedelmi
hírek
Technológia

1 db A4-es oldal. Cikk kb. 3500
karakter terjedelemben, 1 nagyobb
vagy 2 db kisebb képpel.

125 000 Ft+áfa

Termékújdonságok
Újdonságok

1/3 oldal felület. Termékismertető
szöveg címmel, 1 db képpel, a cég
elérhetőségeivel.

45 000 Ft+áfa

Rovatszponzoráció
Márkaismertség

210x15 mm (lap alján végigfutó csík).
Cég logója, elérhetősége.

95 000 Ft+áfa

Legyen kéznél
az elérhetősége

46x69 mm (1/16 oldal felület).
Pdf vagy jpg formátumban.

25-40 000 Ft

TARTALOMMARKETING FONTOSSÁGA
A tartalommarketing (content marketing) releváns és konzisztens tartalom előállítása és disztribúciója
egy egyértelműen meghatározott célközönség odavonzására és megnyerésére azzal a céllal, hogy megváltoztassuk, vagy megerősítsük a fogyasztói viselkedést.
A lényege mindig ugyanaz:

VALAMI ÉRTÉKESET NYÚJTSON A MÁRKA A FOGYASZTÓINAK. CSERÉBE
A VÁSÁRLÓK IS ÉRTÉKELNI FOGJÁK A TERMÉKET, SZOLGÁLTATÁST, AZAZ
MEGVÁSÁROLJÁK.
A márkázott tartalom (branded content), amit korábban tartalomba integrált reklámként, a 2010-es évek
közepétől pedig natív reklámozásnak, natív hirdetésnek neveznek bármilyen cég számára, de kiemelten
a B2B hirdetőknek, KKV-knak, illetve speciális, reklámkerülő célközönségre célzóknak előnyös.
A Content Marketing Institute 2015-ös felmérése szerint Észak-Amerikában a B2B vállalatok 86%-a használt tartalommarketinget, és erre marketingköltségvetésük 28%-át költik átlagosan. Ugyanez a szám a
B2C vállalatok esetén 77% és 25% volt.

SZAKMAI CIKK
A szakmailag támogatott tartalom esetén a gyártó, vagy a forgalmazó cég az adott témakörben, pl. az
Implantológia magazin esetén szakmai kutatásra,

ESETISMERTETÉSRE KÉR FEL A TÉMÁBAN JÁRTAS SZAKEMBERT.

Az ezután elkészült cikkbe a gyártó terméke bekerül, a hivatkozások egyértelműek, melyik gyártmány, rendszer segítségével készült a szakmailag hiteles dokumentáció. A tartalomba a felhasználó leírhatja a pozitív
véleményét is.
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Med. dent

DENTAL HÍREK

Dr. Németh Bertalan, Dr. Szendrei Balázs

TELJESEN FOGATLAN PÁCIENS REHABILITÁCIÓJA
BLX IMPLANTÁTUMOK AZONNALI TERHELÉSÉVEL,
DIGITÁLIS MUNKAMENETTEL
DENTAL HÍREK

A teljesen fogatlan páciensek implantátumok segítségével történő rehabilitációja egyike a legnagyobb
kihívást jelentő fogászati beavatkozásoknak. Sok esetben nehéz előre látni, milyen
eredményt
Med. dent
84 esztétikai
tudunk elérni úgy, hogy a fogpótlás funkcionálisan is megfeleljen, valamint a legjobb erőeloszlást
biztosítsa. A digitális eszközök mindennapi fogorvosi praxisba történő integrációja révén, a „backward
planning” vagy protetika vezérelte sebészeti tervezésnek köszönhetően, már a kiinduláskor pontosan
láthatjuk, milyen végeredményre számíthatunk a fogpótlás elkészülésekor.
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60 éves férfi páciens kereste fel rendelőnket, anamnézisében 2-es típusú cukorbetegség (kontrollált) és dohányzás
szerepelt (5 szál/nap, átszokóban elektromos cigarettára),
(1-2. ábra).

CBCT felvételt készítettünk, hogy megtervezhessük az implantátumok ideális pozícióját, illetve a hosszú távú ideiglenes
hídpótlást. A műtéti tervezés alapjául a duál-szken technika
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MÉRET: A cikk terjedelme 2-3-4 oldalon jelenik meg
ELKÜLDENDŐ ANYAG: cikk word dokumentum formában,
képek jpg formátumban.
ÁRA: 275 000 Ft+áfa

PR CIKK
A gyártó kérésére szakember vagy újságíró, esetlegesen a

FELHASZNÁLÓ BEMUTAT,

leír egy adott terméket, vagy a szolgáltatást. A cikkben bemutatják a leírt termék esetén annak sokoldalúságát, könnyű felhasználási módjait. Pozitív vélemény, felhasználóbarát technológia, tudományos eredmények nélkül is publikálható.
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KETTŐS SEGÍTSÉG A FOGÉRZÉKENYSÉG
ÉS AZ ÍNYVÉRZÉS ELLEN
Sensodyne SENSITIVITY & GUM
Sokan hosszú éveken át szenvednek fogérzékenység és
fogínyvérzés miatt, holott ma már létezik ellenük valóban jó segítség!
Felmérések szerint akár háromból egy ember tapasztalhatta már a fogérzékenység kellemetlen tüneteit. Egy
többcentrumú vizsgálat azt is kimutatta, hogy ezek nem
csak az idősebbeknél jelentkeznek: öt 18-35 év közötti fiatal közül kettő élt át ilyet1.
1,2

Fogérzékenység és ínyvérzés
A fogérzékenység nagymértékben nehezíti az ételek és
italok fogyasztásának élvezetét, ami akadályt jelenthet a társas események örömeinek átélésében is. Nem
csak kellemetlen, ronthatja az általános testi-lelki közérzetet, csökkentheti a magabiztosságot, az önértékelést.
Mivel a fogérzékenység annak következtében alakul ki,
hogy a dentin a fogfelszínre kerül, szabaddá válik, enyhítéséhez megfelelő, tartós védelem biztosítása szükséges.
Erre bizonyítottan hatékony lehetőséget adnak a Sensodyne fogkrémek.
A fogérzékenység és az ínyvérzés egyidejűleg is jelen lehetnek.1,2 A fogérzékenységben szenvedő páciensek 50%a számolt be arról, hogy fogínyproblémáktól is szenved.3
A gyulladásos folyamatokat sok esetben ínyvérzés jelzi,
amelynek eredményes kezeléséhez szintén speciális segítségre van szükség.
ProMotion-kód: PM-HU-SENO-20-00051
Forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest,
Csörsz u. 43. Tel.: +36 1 225 5800 www.gsk.hu
Amennyiben termékünk alkalmazása során „Nemkívánatos eseményt” észlel, kérjük, 24 órán belül jelentse a Hungary.PH_Safety@
gsk.com e-mail címen vagy a +361-22-55-300-as telefonszámon.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. Harmadik fél által (DIALOG Egészség Kommunikációs és
Tanácsadó Kft.) készített tartalom, GSK által szponzorált tartalom.
Referenciák
1 Addy M. Int Dent J 2002; 52:367–375.
2 Bartlett DW, et al. J Dent. 2013; 41:1007–1013
3 Ipsos, 2014. GSK adatok fájlon.
4 GSK-adatok fájlon. 2018. március

i

1 speciális fogkrém, 2 probléma ellen
A Sensodyne termékcsalád tagja, a mindennapos alkalmazásra ajánlott, kettős hatású Sensodyne SENSITIVITY &
GUM megjelenésével újabb jelentős előrelépés történt a
fogérzékenység kezelésének területén.
Miért különleges a Sensodyne SENSITIVITY & GUM?
• 1 speciális fogkrém, 2 probléma: a fogérzékenység és a
fogínyvérzés ellen;
• reakcióba lép a nyállal és egy oldhatatlan, hidroxidokból,
oxidokból és foszfátokból álló réteget képez, mely az
ónionokkal együtt a felszínre került dentinhez rögzül, és
napi kétszeri használattal fokozatosan megvastagszik;
• a plakkban található baktériumok eltávolításával kedvezően hat az ínyre – a frissen és a régen képződött plakkot az ón-fluorid antimikrobiális hatása befolyásolja;4
• 63%-kal segít csökkenteni a fogérzékenységet;*5
• folyamatos javulást tesz lehetővé a fogérzékenység
enyhítésében 24 hét alatt;**6
• 40%-kal segít javítani a fogíny egészségi állapotát.***7
Meglepő módon az érintettek többsége nem említi meg
orvosánál járva azt, hogy fogérzékenységgel, ínyvérzéssel kapcsolatos problémája van. Fontos tehát, hogy
a kezelőorvos érdeklődjön páciensének állapotáról, fogérzékenységéről, magyarázza el neki, hogyan kezelheti
fogérzékenységét, adjon számára tanácsot az érzékeny
fogak speciális ápolásáról!
(X)
5 Parkinson CR, et al. Am J Dent. 2015; 28: 181–244.
6 204930. GSK adatok fájlon. 2017. április
7 RH01515. Klinikai vizsgálat beszámolója, GSK-adatok fájlon.
*** A Schiff-pontérték százalékos javulása a csak fluoridot tartalmazó fogkrémmel összehasonlítva, 8 hét után. Teszt: 0,454%
w/w ón-fluorid fogkrém és kontroll: csak fluoridtartalmú fogkrém. A nyomási küszöbérték-különbség a tesztfogkrém esetén
7,5 g volt 4 hét után, és 27,2 g 8 hét után.
*** A vizsgálatot 0,454% w/w ón-fluorid fogkrémmel végezték; a
Schiff-pontérték mérésével és a DHEQ-kérdőív felhasználásával.
*** A Vérzési index százalékos javulása 24 hét után. Teszt: 0,454%
w/w ón-fluorid fogkrém és kontroll: csak fluoridtartalmú fogkrém. A vizsgálat 19%-os javulást is kimutatott a módosított
Gingivális index esetében a tesztfogkrémmel, a kontrollal összehasonlítva 24 hét után. Mindkét érték a fogíny egészségi állapotának javulására utal.

MÉRET: 1 db A4-es oldal
ELKÜLDENDŐ ANYAG: A PR cikk kb 3500 karakter terjedelemben,
1 nagyobb vagy 2 db kisebb képpel
ÁRA: 225 000 Ft+áfa

INTERJÚ
A PR tartalom egy másik formája, ahol

BEMUTATKOZIK EGY VEZETŐ,
EGY KERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ VÁLLALAT,

vagy épp egy termékfejlesztéssel, újdonsággal piacra lépő start up vállalkozás. Lehet interjú, azaz kérdésválasz formájában, illetve bemutató, tájékoztató formában is. Képanyag megjelenítésére van lehetőség.
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NATÍV MEGJELENÉS
Egyedi arculattal rendelkező tartalom, amiben a gyártó, forgalmazó vagy felhasználó leírja,

BEMUTATJA EGY ADOTT TERMÉKÉT, VAGY A SZOLGÁLTATÁSÁT.

A cikkben bemutatják a leírt termék esetén annak sokoldalúságát, könnyű felhasználási módjait.
Pozitív vélemény, felhasználóbarát technológia, tudományos eredmények nélkül is publikálható.
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A speciális membráno
k nagyon egyszerűen
hajlíthatóak, a
testreszabott formának
köszönhetően pedig
még vágásra
sincs szükség. Ha mégis
szeretne belőle levág
ni, könnyedén
megteheti, mert vékon
y kialakításnak köszö
nhetően nagyon
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Speciális membránhálóink
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formázhatók a megfelelő
geometriára.
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yas, furatos-szárnyas
és kombinált
formákban elérhetőek,
különböző méretekbe
n. Igény szerint
előhajlított formában
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A lemezek vastagsága
választható, tetszés szerin
t készülhetnek
0.1 vagy 0.2 mm vasta
g anyagból.

MÉRET: 2-3 oldal, A4-es méretben
ELKÜLDENDŐ ANYAG: egyedi arculatra szerkesztett,
nyomdakész anyag pdf formátumban
ÁRA: 330 000 Ft+áfa

GYÁRTÓI, KERESKEDELMI HÍREK
Az olvasó számára a publikált tartalom lehetőséget teremt, hogy

MEGISMERHESSE A GYÁRTÓI FEJLESZTÉSEKET,
A HOLNAP INNOVÁCIÓIT, A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁIT.

Betekintést nyújt a világban zajló folyamatokba, a fogászat területén elért új eredmények ismertetésével.
Nem minősít, nem ösztönöz eladásra, tartalmat és híreket ad át.

Kereskedelmi hírek
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HARMONYCOM HÍREK
A természet alkotta, a tudomány igazolja: Purgo – THE Graft™

A fogászati és szájápolási termékek gyártói között mára a
piac élvonalába tartozik az 1999-ben alapított dél-koreai
Purgo Biologics, mely a lágy- és csontszövet regenerációhoz
ajánlott, elsőrangú, tökéletesen biztonságos biotermékeket
gyárt. A franciaországi központú, európai képviselet közvetítésével, néhány éve már Magyarországon is elérhetőek a
termékei, a Harmonycom Kft. kizárólagos hazai forgalmazásában.
A Purgo – szakítva a „hagyománnyal” – sertésből állítja elő
prémium minőségű csontpótlóját, a THE Graft™-ot, illetve
különböző méretű kollagén membránjait, a BioCover™-t. A
gyártó a sertés alapú bioanyagok felhasználását különösen
preferálja, mert az állat csontszerkezete, genetikai rendszere lényegesen közelebb áll az emberéhez, mint a lóé vagy
a szarvasmarháé. Nem sújtja annyi, emberre is veszélyes
betegség, zoonózis, mint például a szarvasmarhát, ezért a
csontját nem kell olyan drasztikus tisztítási eljárásnak alávetni, s így megőrzi porozitását. Ezáltal a THE Graft ™ csontpótló – mely kisebb és nagyobb szemcseméretben is rendelhető –, rendkívül hidrofil, valamint grammonkénti térfogata
– versenytársaihoz mérten – meglepően nagy. Ez utóbbi tulajdonsága ár-érték arányában is tapasztalható, többet kapunk ugyanazért az árért.
A Purgo Biologics által fejlesztett és szabadalmaztatott előállítási folyamat során, úgy távolítják el a potenciálisan immunogén, szerves elemeket a sertés csontjából, hogy közben
megőrzik a mátrix természetes szerkezetét. Az így kapott
anyag kiemelten nagy tisztaságú, nem vált ki immunreakciót, ugyanakkor optimális csontszerkezetet biztosít a sejtek
megtapadásához, szaporodásához, a szövetregenerációhoz.
A defektus helyén fokozatosan felszívódik, átadva helyét a
képződő csontnak.
Mind a nemzetközi és a hazai felhasználók visszajelzései alapján elmondható, hogy vérrel keveredve, nem al-

kot merev, törékeny elegyet, hanem lágy, és könnyen kezelhető. Nem véletlen, hogy dr. Joseph Choukroun is ezt
ajánlja és használja a PRF technológiájában, a „sticky bone” készítéshez, akár allograftok helyett is! A PRF autológ
technikájának használata – mely a páciens saját véréből állít
elő lágy- és csontszövetet –, kiegészítve a magas biokompatibilitású Purgo termékekkel, a jelenlegi pandémia esetén
különösen előnyös, mert nem terheli meg feleslegesen a
szervezetet immunogén anyagokkal A THE Graft™ biztonságosságát és hatékonyságát nemzetközi, tudományos in vitro
és in vivo vizsgálatok egyaránt bizonyítják. További fejlesztések eredményeként, a csontpótló a még higiénikusabb,
gazdaságosabb felhasználást és könnyebb kezelhetőséget
lehetővé tevő, fecskendős kiszerelésben is hamarosan elérhető lesz.
Már több méretben is elérhetőek az ún. LegoGraft™ blokkok
is, melyek 90% THE Graft granulátumból és 10% kollagénből készülnek, és kiváló faraghatóságukkal, alakíthatóságukkal bármilyen formájú defektus területének a feltöltésére megoldást kínálnak. Volumenét megőrizve, elegendő
csontszövetet biztosít az implantációhoz, illetve a megfelelő
véredényképződést elősegítve, gyors csontképződést és kiszámítható klinikai eredményt tesz lehetővé.
A Purgo Biologics termékskálájában továbbá megtalálhatóak a szövetroncsolás veszélyét minimalizáló, elkeskenyített
tűvel ellátott, nem felszívódó PTFE varrófonalak, illetve a
szintén PTFE alapanyagú, nem felszívódó, akár titánmerevítéssel is rendelhető barrier membránok is.
A Purgo termékpalettája – rövid időn belül – a Harmonycom
Kft. egyik zászlóshajójának számít, melyet a cég büszkén
képvisel, a felhasználók visszajelzései ugyanis maximális
elégedettséget tükröznek.
(X)

Tel.: 06 30 942 7560
e-mail: dental@harmonycom.hu
www.harmonycom.hu
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MÉRET: 1 db A4-es oldal
ELKÜLDENDŐ ANYAG: Cikk kb. 3500 karakter terjedelemben,
1 nagyobb vagy 2 db kisebb képpel
ÁRA: 125 000 Ft+áfa

TERMÉKÚJDONSÁGOK
A Kiadó a nemzetközi oldalakon szemlézve olyan fogászati termékeket keres, amelyek a magazin témájához
a leginkább relevánsak.

AZ ÚJ FEJLESZTÉSEK, NEMZETKÖZI TRENDEK ISMERTETÉSE A CÉL.
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Mindent egy kézből:

folyadék – gél – lemez
„Minden a minőség! Az áron spóroljon, ne a minőségen!” mottóval indította
a lindari Müller-Omicron fogászati cég országszerte új marketing akcióját.
Nagy értékű technikai szilikonmasszák és ínymaszk anyagok mellett a gyártó
fényre keményedő anyagok széles választékát is kínálja, attraktív különleges
kondíciókkal – a szilárdtól a folyékonyig. A szlogen: „Mindent egy kézből!”
Különösen érdekesek a 3D nyomtató folyadékok: az LC-print model és a cast, amelyekből minták, illetve mintázatok nyomtathatók ki. ASIGA, Miicraft vagy Ackuretta DLP nyomtató használata esetén (378 nm-388 nm) a nyomtatási paraméterek a tárolt
adatállományok segítségével különösen gyorsan és egyszerűen beállíthatók – ami egyértelműen előnyös kezelést biztosít a
felhasználónak. Az LC-model gel fényre keményedő gél optimálisan beállított, géljellegű konzisztenciával rendelkezik, áttetsző
vörös színben. Könnyen, egyszerűen applikálható, stresszmentes mintázást, gyors kikeményedést biztosít. 2-3 mm közötti rétegvastagságban problémamentesen polimerizálható, maradék nélkül kiég.
Az LC-base plate fényre keményedő alaplemez anyag egyéni kanalak, harapási sablonok, fogpróba-alaplemezek készítésére
használható – ezzel teljesedik ki a választék. A lemezek formatartók, minimális zsugorodásúak, csekély a vízfelvételük. Az 1,4
mm-es vastagság megfelel a későbbi fogsor alaplemezének. Ez munkát és időt takarít meg. Az LC-base plate most 2+1-GRÁTISZ
akcióban különösen kedvező áron hozzáférhető.
Minden akciós ajánlatot megtalálnak a www.mueller-omicron.de címen és a szakkereskedőknél.

Tökéletesen csiszolva
Az acurata Black-Z követi az acurata Carat terméksorozatot. A prémium cirkonoxidcsiszoló újfajta gyémántrétegzéssel alkalmas a lítiumdiszilikát, az összes CAD/CAM kerámia és a cirkonoxid megmunkálására. Előnyei: nagy teljesítményű gyémántszemcsék
a hagyományosan bevált Black-kötőmátrixszal, felülmúlhatatlan tartósság, nagyon hatékony anyaglehordás és csiszoló teljesítmény, kellemesen nyugodt futás.
www.acurata.de

Jól szkennelve
A Briegeldental új szkennelő gélt alkotott. 5 mikron vastagságával kétszer-háromszor vékonyabb
a szkennelő spray-eknél. Minden anyagon alkalmazható, legyen az fém, viasz, PMMA, vagy gipsz.
A gőzborotvával vagy egy törlőkendővel gyorsan eltávolítható.
www.briegeldental.de
A Nano-Scan Gel rétegzése.

Nagyobb spektrum
A pro3dure GR-17 temporary és GR-17.1 temporary lt 3D nyomtató gyantái megkapták az FDA-engedélyt. Ezek az első nyomtató gyanták a világon, amelyekből
fogsorfogak, front- és rágóterületi ideiglenesek nyomtathatók - engedéllyel. A pro3dure temporary front területi rövid idejű ideiglenesekhez és mock-up-okhoz használható. Ez több lehetőséget nyújt a fogtechnikusnak. A munkafolyamatok és az
anyagcsere hatékonyabbá válnak. Mindkét anyag hét színben (A1, A2, A3, A3,5, B1,
B2, bleach) és két különböző kiszerelésben (500 g, 1 kg) kapható.
www.pro3dure.com
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MÉRET: 1/3 oldal felület
ELKÜLDENDŐ ANYAG: Termékismertető szöveg címmel (max. 1000 karakter),
1 db képpel, a cég elérhetőségeivel
ÁRA: 45 000 Ft+áfa

ROVATSZPONZORÁCIÓ
A Dental Press magazinjaiban lehetőség nyílik bizonyos tartalmak támogatására, mely révén a cég logója
és elérhetősége az oldal alján vizuálisan is látható.

AZ ADOTT ROVATON BELÜL MINDEN OLDALON MEGJELENIK A CÉG
TÁMOGATÓI HIRDETÉSE. Jellemzően azokat a rovatokat kínáljuk szponzorálásra, melyek
meghatározó tartalommal bírnak a kiadványon belül, így pl. Szakmapolitika, Aktuális, Fókusz.
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Szakmapolitika (a rovatot az Alpha-Implant Kft. támogatja)

DENTAL HÍREK

Dr. Szepesi András

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 25 ÉVE
A Bokros-csomagtól a COVID-19 járványig
A társadalombiztosítási rendszerek sokkal ellenállóbbak a ciklikus válságokkal szemben, mint a
bankrendszer vagy a vállalkozások, akkor is nyújtanak gyógyító ellátásokat (és nyugdíjat), ha a
munkanélküliség vagy az áruhiány súlyos élethelyzeteket okoz a társadalomban.

Ha még lenne Magyarországon valamilyen intézményes
megjelenése a társadalombiztosításnak, akkor 2021-ben
ünnepelhetnénk a 130 éves évfordulóját. Bismarck törvényei
után 8 évvel már mi is felzárkóztunk. Az első törést a II. világháború után kialakult politikai rendszer (kommunizmus? államszocializmus? – ne most nyissunk vitát) okozta, államosították a szépen fejlődő társadalombiztosítást. A hivatalait, a
kórházait, a rendelőintézeteit, a szanatóriumait. 1989-93 között a politikai közakarat újraélesztette, Országos Egészségbiztosítási Pénztár néven. Az államtól – legalábbis jogi szempontból – jelentős mértékben független intézményrendszer
kezdett létrejönni, az adóktól elkülönült járulékokból gazdálkodva. 1993 májusában, az egyetlen magyarországi „szociális választáson” még önkormányzata is lett a munkavállalók
és a munkaadók küldötteiből. Kezdtünk lassan hasonlítani
Ausztriára, Németországra. Antall József polgári kormányát 1994-ben Horn Gyula szocialista kormánya váltotta.
Európában a szociáldemokrata (munkás) mozgalmak szoros
kapcsolatban állnak a társadalombiztosítással, hiszen ez az
intézményrendszer a munkavállalók alapvető és mással nem
helyettesíthető biztonságát szolgálja. Mára már lassan csak a
gazdaságtörténészek tudják rekonstruálni, hogy valamilyen
gazdasági válság akkor is volt. (Az idősebbek természetesen
emlékeznek, „kitört a kapitalizmus”, annak sajnos a régies,
eredeti tőkefelhalmozó, „vadkapitalista” formája, hatalmas
munkanélküliséggel.) A „normális” országokban ma is tudják, hogy a társadalombiztosítási rendszerek sokkal ellenállóbbak a ciklikus válságokkal szemben, mint a bankrendszer

vagy a vállalkozások, és akkor is nyújtanak
gyógyító ellátásokat (és nyugdíjat), ha a munkanélküliség vagy az áruhiány súlyos élethelyzeteket okoz a társadalomban. Nem véletlenül
írta Winston Churchill 1909-ben mentorának,
Lloyd Georges miniszterelnöknek egy németországi látogatásról (II. Vilmos császár vendége volt), hogy a német munkások sokkal jobb
állapotban vannak, mint az angolok, és ezt a
társadalombiztosítással hozta összefüggésbe.
Horn Gyula első pénzügyminisztere Békesi
László volt, aki kidolgozott egy válságkezelő programot. Horn ezt nem fogadta el, ezért
Békesi lemondott. Utóda egy fiatal közgazdász,
Bokros Lajos lett, aki „végigvert” az országon
egy restrikciós programot. Ebbe sajnos bekerült az akkor éledező magyar társadalombiztosítás is. Figyelmen kívül hagyva a magyar lakosság szociális
állapotát, a fogorvosi ellátás egy jelentős része kikerült a
társadalombiztosítási ellátásokból. Ennek máig ható káros következményei a szájüregi daganatok gyakoriságának
megnövekedése, a szegényebb lakosság kiterjedt foghiánya és rettenetes parodontális állapota lett. Ekkor került ki
a társadalombiztosításból a foglalkozási egészségbiztosítás
(ma leginkább üzemegészségügynek hívják), és került ki sok
gyógyszer a támogatásból, ami pedig bent maradt, az is drágább lett a betegeknek. És sajnos egy általános tanulság: annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság számos ponton alkotmányellenesnek nyilvánította Bokros törvénycsomagját,
az eredeti helyzetet teljesen már soha nem állították vissza.
A másik tanulság: hiába tűnik az akkor már létező OEP függetlennek, a törvényalkotáson és a gazdasági szabályozókon
keresztül a kormány uralkodik rajta. Ez keserű tapasztalat
volt mindenkinek, aki az egészségügyben egy Ausztriára
vagy Németországra hasonlító, erősen autonóm társadalombiztosítási rendszert képzelt el, mellette a kiegészítő biztosítások rendszerével. Ezek együtt már képesek lettek volna
egy sokkal kiegyensúlyozottabb finanszírozásra, egy fejlődő,
lakosságbarát egészségügyi rendszer fenntartására.
Hiába mondott le az egészségügyi miniszter, Kovács Pál,
aki példát mutatott szakmai tisztességből, de lassan már a
nevére is csak az idősebbek emlékeznek. Ennek a ciklusnak
egy fontos eseményét lehet megemlíteni: ekkor készült el, és
1997 májusában lépett hatályba az Egészségügyi és a Társadalombiztosítási Törvény. Agyonjavítva, elkoptatva, de még

Alpha Implant Kft. Central Business Center
1027 Budapest, Horvát u. 14–24. Tel.: 06-1-353-9090
www.alphaimplant.hu, info@alphaimplant.hu
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MÉRET: 210x15 mm (lap alján végigfutó csík)
ELKÜLDENDŐ ANYAG: cég logója, elérhetősége
ÁRA: 95 000 Ft+áfa

LEGYEN KÉZNÉL AZ ELÉRHETŐSÉGE
A Dental Press magazinokban a benne lévő tartalmakhoz leginkább releváns gyártók,
kereskedelmi cégek elérhetőségeinek a feltüntetése.
Ma is fontos, hogy az olvasó, ha keres, gyorsan találjon megoldást,

ÍGY A CÉGADATOK ÉS FONTOSABB INFORMÁCIÓK AZONNAL
ELÉRHETŐEK.

PRIMA AUTOKLÁV

Dent-East Kft.
1112 Budapest, Rétkerülő út 51
www.dent-east.com • mail@dent-east.com
A L E G I N N O VAT Í VA B B , P I A C V E Z E T Ő
AZONNAL TERHELHETŐ IMPLANTÁTUM GYÁRTÓ

A MINŐSÉG A SIKER GARANCIÁJA

Új olasz fejlesztés
megbízhatóság, egyszeru”
kezelés, letisztult dizájn

KOS PLUS

A-dec 500

1077 Bp., Rózsa utca 29.
www.modent.hu,
info@modent.hu
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Loupes and lights

A L E G I N N O VAT Í VA B B , P I A C V E Z E T Ő
AZONNAL TERHELHETŐ IMPLANTÁTUM GYÁRTÓ

A L E G I N N O VAT Í VA B B , P I A C V E Z E T Ő
Kompressziós és bikortikális egyfázisú
AZONNAL TERHELHETŐ IMPLANTÁTUM GYÁRTÓ

implantátumok
választhatóan multiunit fejjel. Csavarozható
stégekhez, overdenture felépítményekhez.

SGS International Ltd.
European Logistic Center
1047 Budapest,
Károlyi István u. 1–3.
Tel.: +36 1 328 0427
Fax: +36 1 348 0428
E-mail: info@sgs-dental.com
www.sgs-dental.com

Antiragacs kocka
hogy ne ragadjon
a mûszere a kompozithoz!

KOS PLUS

Azonnali implantáció és azonnali terhelés
meghatározott szakmai protokoll szerint.
Folyamatos, többlépcsős kurzusok,
praxistréning, felhasználótalálkozók.
KOS MU

KOS PLUS

ISO, CE, nemzetközi klinikai tapasztalat
és tudományos háttér.

KOS
BCS

R

Folyamatos fejlesztés 16 éve.
BCS MU

R

KOS MU

Kompressziós és bikortikális egyfázisú implantátumok
Bővebb felvilágosítás
és információ:
választhatóan
multiunit fejjel. Csavarozható
stégekhez,
overdenture
felépítményekhez.
Sofortimplant
Egészségügyi
Kft.
Azonnali
implantáció
és Deákkúti
azonnali terhelés
H–9400
Sopron,
út 16.
meghatározott szakmai protokoll szerint.

tel.: +36 70 36 40 600

+36 1 236 4000 | info@newyorkdental.hu

www.newyorkdental.hu

email:
sofortimplant@gmail.com
ISO, CE,
nemzetközi
klinikai tapasztalat
és tudományos
háttér.
web: www.sofortimplant.com
Folyamatos fejlesztés 16 éve.
R

Kérje Kérje
kedvezményes
kedvezményes

START
START

csomagunkat!
csomagunkat!

Kompressziós és bikortikális egyfázisú implantátumok
választhatóan multiunit fejjel. Csavarozható
stégekhez, overdenture felépítményekhez.
Azonnali implantáció és azonnali terhelés
meghatározott szakmai protokoll szerint.
Folyamatos, többlépcsős kurzusok,
praxistréning, felhasználótalálkozók.
ISO, CE, nemzetközi klinikai tapasztalat
és tudományos háttér.
Folyamatos fejlesztés 16 éve.
www.imegagen.hu

TRY IT. LOVE IT. BUY IT.

Bővebb felvilágosítás és információ:
Sofortimplant Egészségügyi Kft.
Sanitaria Kft.
H–9400 Sopron, Deákkúti út 16.
Sanitaria Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Tel.: (+36-1) 336-0884, Fax.: (+36-1) 336-0860
E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.

tel.: +36
70LOVE
36 40 600336-0884
TRY
IT.
IT. BUY IT.
Tel.:
(+36-1)
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fax: +36 70 900 3518
E-mail: shop@sanitaria.hu
Sanitaria Kft.
email: sofortimplant@gmail.com
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
Honlap:
www.sanitaria.hu
Tel.: (+36-1) 336-0884, Fax.: (+36-1) 336-0860
web: www.sofortimplant.com
E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu
megagen 05.indd 1

www.drvolomdental.hu
Fogászati

tel.: +36 70 36 40 600
fax: +36 70 900 3518
email: sofortimplant@gmail.com
web: www.sofortimplant.com
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Dr. Volom Dental
1067 Budapest
Podmaniczky u. 39.
Tel.: +36 1 311 65 84

BCS MU

Bővebb felvilágosítás és információ:
Sofortimplant Egészségügyi Kft.
H–9400 Sopron, Deákkúti út 16.

www.imegagen.hu

DREAM LOUPE
1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.

Folyamatos, többlépcsős kurzusok,
fax:felhasználótalálkozók.
+36R 70 900 3518
praxistréning,

KOS
BCS

BUILD YOUR

H-9400 Sopron, Faller Jenő u. 5.
Tel.:+36 99/508-698
Fax: +36 99/508-696
www.dentalplus.hu

kereskedelem

• AMPRI: színes e.h. eszközök;
• Anger:matricák, ideiglenes koronák, fényvezetô ék;
• ASA: mûszerek, egyszer használatos eszközök;
• BISCO: cementek, bondok, kerámiajavító;
• FKG:endodonciai eszközök;
• DTS: színes mûanyag lenyomatkanalak;
• NEOLIX: gépi gyökérkezelô tûk;
• OLIDENT: tömôanyagok, sav, bond;
• OROCLEAN:fertôtlenítôszerek;
• PROMEDICA:cementek, tömôanyagok, alábélelôk;
• S CORPION: scaler végzôdések, implant tisztításhoz is;
•SHOFU: cementek, tömôanyagok, csiszolók;
• SSWhite:koronafelvágó, karbid- és gyémántfúrók;
• TIDI: védômaszkok;
•WHITEWASH: fogkrém, fogkefe;
• ZHERMACK:A- és C-szilikon, alginát lenyomatanyagok.
Közvetlenül az importôrtôl:

HERBODENT Kft.

) 1025 Bp., Szépvölgyi út 52. % 325-7129
%/fax 325-7220, mobil: 30/203-6957, 30/241-5737
e-mail: herbodent@herbodent.hu, www.herbodent.hu
sgshirdetes_2012februar_165x235.indd 1
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15x7 cm-es FOV-val
legjobb ár-érték arány!

Straumann GmbH
Magyarországi Fióktelepe
1016 Budapest,
Hegyalja út 7–13.

COMMITED TO

Tel.: 06-20/946-4350,
e-mail: dentalmode@chello.hu.
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SIMPLY DOING MORE
FOR DENTAL PROFESSIONALS

MÉRET: 46x69 mm (1/16 oldal felület)
ELKÜLDENDŐ ANYAG: pdf, vagy jpg formátumban
ÁRA (kiadványtól függően): 25-40 000 Ft+áfa

LEGYEN ÖN IS
PARTNERÜNK!

DP HUNGARY KFT.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.
Mobil: 06-30-472-0030
Telefon: 06-1-793-1874
E-mail: info@dental.hu
www.dental.hu

HÍD

A FOGÁSZATBAN

Kérjen személyre szabott árajánlatot
az értékesítő kollégáinknál:
Laczkó Leonard
Telefon: +36-30 844-5703, e-mail: leonard.laczko@dentalworld.hu
Laczkó Tamás
Telefon: +36-30-944-8812, e-mail: tlaczko@dental.hu
Sávai Tamás
Telefon: +36-70 631-7284, e-mail: t.savai@dental.hu

