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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.

315 000 Ft+áfa

PR cikk 
Márkaismertség

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

260 000 Ft+áfa

Interjú 
Autoritás

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

200 000 Ft+áfa

Natív megjelenés 
Értékesítés

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

380 000 Ft+áfa

Gyártói, kereskedelmi 
hírek 
Technológia

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

145 000 Ft+áfa

Termékújdonságok 
Újdonságok

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

50 000 Ft+áfa

Rovatszponzoráció 
Márkaismertség

210x15 mm (lap alján végigfutó csík).
Cég logója, elérhetősége. 110 000 Ft+áfa

Legyen kéznél  
az elérhetősége

46x69 mm (1/16 oldal felület). 
Pdf vagy jpg formátumban. 30-45 000 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 meg-
változtassuk, 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 hasz-
nált tartalommarketinget, és erre marketingköltségvetésük 28%-át költik átlagosan. Ugyanez a szám a 
B2C vállalatok esetén 77% és 25% volt.
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60 éves férfi páciens kereste fel rendelőnket, anamnézisé-
ben 2-es típusú cukorbetegség (kontrollált) és dohányzás 
szerepelt (5 szál/nap, átszokóban elektromos cigarettára), 
(1-2. ábra).

CBCT felvételt készítettünk, hogy megtervezhessük az imp-
lantátumok ideális pozícióját, illetve a hosszú távú ideiglenes 
hídpótlást. A műtéti tervezés alapjául a duál-szken technika 
szolgált:

A duál-szken technikának 
megfelelően a CBCT a követ-
kezőképp készült:
Készült egy CT-felvétel a pá-
ciensről, emellett külön CT a 
két fogsorról, amelyek így di-
gitális wax-upként szolgáltak 
a tervezéshez (3. ábra).

A műtét
Mindkét állcsonton azonos 
napon végeztük el a műtéti 
beavatkozást. 
Először a mandibulába történt 
meg az implantátumok beülte-
tése. Az alsó állcsontban az ér-
zéstelenítést követően a sablont 
3 db pinnel rögzítettük, majd 
lebenyképzés nélkül, pusztán 
a sablonon keresztül ejtettünk 
apró metszéseket egy 15C-s 
szikepengével (4. és 5. ábrák).

Dr. Németh Bertalan, Dr. Szendrei Balázs

TELJESEN FOGATLAN PÁCIENS REHABILITÁCIÓJA 
BLX IMPLANTÁTUMOK AZONNALI TERHELÉSÉVEL,  
DIGITÁLIS MUNKAMENETTEL
A teljesen fogatlan páciensek implantátumok segítségével történő rehabilitációja egyike a legnagyobb 

kihívást jelentő fogászati beavatkozásoknak. Sok esetben nehéz előre látni, milyen esztétikai eredményt 

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. 

1. ábra 2. ábra

3. ábra
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A Straumann BLX fúrási protokollnak megfelelően végig-

fúrtuk az implantátumok ágyát a megfelelő Velo Drill fúrók 

segítségével. Az implantátumokat a tervezett pozíciókba 

a sablonon keresztül helyeztük be, minden implantátum-

nál optimális 35-45 Ncm közötti behelyezési nyomatékot 

tudtunk elérni. A sablon eltávolítása után csatlakoztattuk a 

terv szerinti egyenes SRA fejeket, kiválasztva a legoptimáli-

sabb ínymagasságúakat (BLX rendszernél az összes SRA fej 

ugyanolyan szélességű), majd 35 Ncm-es nyomatékra húz-

tuk azokat.

A maxillában a 15-ös pozícióba behelyezni kívánt implan-

tátumnál csupán 25 Ncm-es behajtási nyomatékot tudtunk 

elérni.

A többi implantátumnál - alulpreparálás segítségével - min-

denhol 35-40 Ncm-es nyomatékot mértünk. Szintén a he-

lyükre kerültek az SRA felépítmények, a digitális tervezés 

alapján 11-es és 22-es pozíciókban 17,5°-osok mellett dön-

töttünk, míg a többi implantátumnál az egyenesekre esett 

a választás. A multiunitokat a maxillában is megfelelő nyo-

matékra húztuk, továbbá védősapkákkal láttuk el ezeket (6. 

ábra). Varratot egyáltalán nem helyeztünk be.

Az ideiglenes pótlás

A fogtechikai laboratórium javaslatára, az implantátumokon 

rögzülő ideiglenes hídpótlást Straumann SRA színtről szken-

nelve, ideiglenes felépítmények felhasználásával készítettük 

el. Az intraorális scan az implantátumok behelyezését kö-

vetően elkészült mind a maxilláról, mind a mandibuláról (7. 

ábra).

Az alsó és felső állcsontról készült digitális adatok egymás-

hoz rendelésében, a centrális okklúziós viszonyok megha-

tározásában a foghúzásokkal egy időben készült, ideigle-

nes fogsorok által rögzített harapást tekintettük kiinduló-

pontnak. 

Mivel a műtétet megelőzően mind a fogsorok gingivális 

felszínéről szájon kívül, mind a fogsorokról a páciens szá-

jában készült szken az intraorális scanner segítségével (az 

ideiglenes fogsorokkal meghatározott harapási pozíciót 

is rögzítve), továbbá a preoperatív digitális adatok és a 

műtétet követő scan-bodykkal vett digitális lenyomatok 

a megfelelő referenciapontok segítségével „összehozha-

tóak”.

A páciens másnap reggel vidáman, duzzanat- és fájdalom-

mentesen érkezett vissza a rendelőnkbe.  

Az elkészült ideiglenes hídpótlások bepróbálás-

kor mind a maxillán, mind a mandibulán feszü-

lésmentesen rögzültek. 

Az 15-ös pozíciójú implantátum terheléséről a 

biztonság érdekében lemondtunk, a jobb felső 

kvadránsban - esztétikai okokból - a 13-as po-

zícióban lévő implantátum mögött 2 darab sza-

badvégű hídtagot hagytunk úgy, hogy azok se 

okklúzióban, se artikulációban ne vehessenek 

részt, illetve a köztielem gyógyulósapkájához se 

érjenek hozzá (8. ábra).

A páciens fogpótlásának állapotát a műtétet kö-

vetően az 1., a 2., illetve 4 héten is kontrolláltuk. A 

kontrollok alkalmával semmiféle problémát nem 

tapasztaltunk, a páciens mind esztétikában, mind 

funkcióban elégedett volt az elkészült ideiglenes 

pótlásokkal.

4. ábra
5. ábra

6. ábra

7. ábra

A végleges pótlás
10 héttel a műtét után kontroll panoráma felvételt készítet-tünk, amelyen mindent rendben találtunk. A szájvizsgálat során elváltozást nem tapasztaltunk, az implantátumok kör-nyezete gyulladásmentes volt, mindenhol megfelelő meny-nyiségű feszes íny vette körül azokat. Az SLActive felszín nyújtotta gyorsabb gyógyulásnak hála, a végleges pótlás elkészítésének megkezdése mellett dönthettünk.

Az ideiglenes pótlások eltávolítása után először a periimp-lantáris lágyszövetek állapotát ellenőriztük, ami kifogásta-lannak bizonyult. Az ideiglenes pótlás tökéletesen megfor-mázta a keratinizált ínyt a felépítmények körül. Az összes implantátum, köztük az 15-ös pozíciójú is, megfelelően osz-szeointegrálódott (9–10. ábrák).

A digitális munkamenet során először szkent készítettünk a kiindulási állapotról, tehát az alsó és felső implantátumos hídról, valamint az ideiglenes hidakkal rögzített okklúziós vi-szonyokról, illetve azokat eltávolítva is szkent készítettünk a pótlások gingivális felszínéről (11–12. ábrák).

A szkennelést követően néhány órával elkészült az alsó és felső állcsontra a PMMA-ból kifaragott csavarozható “pró-bahíd”, amivel a szkennelés pontosságát (feszülésmentes illeszkedés a közti elemeken), az okklúziót, a fogak alakját és méretét is ellenőrizni tudtuk, minden tökéletesnek bizonyult (13. ábra).
Egy héttel később az ideiglenes pótlást eltávolítottuk, az SRA felépítményeket újrahúztuk 35 Ncm-es nyomatékkal, majd a feszülésmentesen illeszkedő végleges fogpótlás protetikai csavarjait is meghúztuk 15 Ncm-rel.

A csavarnyílások fedése után szinte nem is kellett állítani 

az okklúzión és az artikuláción, majd panorámafelvételen ellenőriztük az implantátumok és a pótlás pontos illesz-kedését (14. ábra). A pácienst felvilágosítottuk a megfelelő tisztításról.

A páciens további kontroll-vizsgálatokon jelent meg egy, il-letve 3 hónap múlva, amelyek során nagyon elégedett volt, és mi is mindent rendben találtunk. A csavarozható pótlást az első kontroll alkalmával eltávolítottuk, hogy ellenőrizzük a peri-implantáris mukóza állapotát és a páciens szájhigiéniát, felhívtuk a figyelmét, hogy melyik területen kell gondosab-ban ügyelnie a tisztításra. 

8. ábra

9. ábra
10. ábra

11. ábra
12. ábra

13. ábra
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A szakmailag támogatott tartalom esetén a gyártó, vagy a forgalmazó cég az adott témakörben, pl. az  
Im plantológia magazin esetén szakmai kutatásra, 
ESETISMERTETÉSRE KÉR FEL A TÉMÁBAN JÁRTAS SZAKEMBERT. 
Az ezután elkészült cikkbe a gyártó terméke bekerül, a hivatkozások egyértelműek, melyik gyártmány, rend-
szer segítségével készült a szakmailag hiteles dokumentáció. A tartalomba a felhasználó leírhatja a pozitív 
véleményét is.

i
MÉRET: A cikk terjedelme 2-3-4 oldalon jelenik meg
ELKÜLDENDŐ ANYAG:  cikk word dokumentum formában,  

képek jpg formátumban.
ÁRA: 315 000 Ft+áfa
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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 való-
ban jó segítség!

Felmérések szerint1,2 akár háromból egy ember tapasz-
talhatta már a fogérzékenység kellemetlen tüneteit. Egy 
többcentrumú vizsgálat azt is kimutatta, hogy ezek nem 
csak az idősebbeknél jelentkeznek: öt 18-35 év közötti fia-
tal közül kettő élt át ilyet1. 

Fogérzékenység és ínyvérzés

A fogérzékenység nagymértékben nehezíti az ételek és 
italok fogyasztásának élvezetét, ami akadályt jelent-
het a társas események örömeinek átélésében is. Nem 
csak kellemetlen, ronthatja az általános testi-lelki köz-
érzetet, csökkentheti a magabiztosságot, az önértéke-
lést.
Mivel a fogérzékenység annak következtében alakul ki, 
hogy a dentin a fogfelszínre kerül, szabaddá válik, enyhí-
téséhez megfelelő, tartós védelem biztosítása szükséges. 
Erre bizonyítottan hatékony lehetőséget adnak a Senso-
dyne fogkrémek. 

A fogérzékenység és az ínyvérzés egyidejűleg is jelen le-
hetnek.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 se-
gítségre van szükség.

1 speciális fogkrém, 2 probléma ellen
A Sensodyne termékcsalád tagja, a mindennapos alkalma-
zásra 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 kedve-
zően hat az ínyre – a frissen és a régen képződött plak-
kot 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, ínyvér-
zéssel kapcsolatos problémája van. Fontos tehát, hogy 
a kezelőorvos érdeklődjön páciensének állapotáról, fog-
érzékenységéről, magyarázza el neki, hogyan kezelheti 
fogérzékenységét, adjon számára tanácsot az érzékeny 
fogak speciális ápolásáról! 

(X)

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 ese-

ményt” 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 válla-

latcsoport. 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

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 tartal-

mazó fogkrémmel összehasonlítva, 8 hét után. Teszt: 0,454% 

w/w ón-fluorid fogkrém és kontroll: csak fluoridtartalmú fog-

krém. 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 fog-

krém. A vizsgálat 19%-os javulást is kimutatott a módosított 

Gingivális index esetében a tesztfogkrémmel, a kontrollal össze-

hasonlítva 24 hét után. Mindkét érték a fogíny egészségi állapo-

tának javulására utal.

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 sokoldalú-
ságát, könnyű felhasználási módjait. Pozitív vélemény, felhasználóbarát technológia, tudományos eredmé-
nyek nélkül is publikálható.

i
MÉRET: 1 db A4-es oldal
ELKÜLDENDŐ ANYAG:  A PR cikk kb 3500 karakter terjedelemben,  

1 nagyobb vagy 2 db kisebb képpel
ÁRA: 260 000 Ft+áfa 
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Laczkó Tamás

ÉVEK ÓTA PIACVEZETŐ  

A FRONT-DENT 
Beszélgető társam Bessenyei Gábor, a Front-Dent Kft. egyik tulajdonosa – aki már 30 éve 

foglalkozik fogászati eszközökkel, anyag kereskedelemmel. Elmondása alapján sok mindent 

megért, megtapasztalt az elmúlt három évtizedben, de ilyen gyökeres változást, hogy egy 

járvány ekkora felfordulást hozhat a szolgáltatóiparban, a fogászati kereskedelemben, ilyet 

soha nem tapasztalt és erre soha nem gondolt volna. A Front-Dent ma piacvezetőnek számít, 

mind a forgalmi adatok, mind a kiskereskedelmi hálózata alapján is. Prémium termékeket, 

világon is vezető gyártókat képviselnek a ma legfontosabb technológiák területén, így a 

Digitális, Implantológia vagy akár az Endodontia és Esztétika esetében.

Az Ön tevékenysége alatt mi változott meg, mi fejlődött 

a legszembetűnőbben?

Az elmúlt 30 évben nagyon sokat fejlődött az implantológi-

ai piac, az elmúlt 5 évben pedig a digitális fogászat. A CAD/

CAM technológia érkezésével most már a fogorvosoknak is 

lehetőségük van intraorális szkennert vásárolni. Tehát ab-

ba az irányba haladunk, hogy ne kelljen lenyomatanyagot 

használni, így az orvos a szék mellett akár egy órán belül 

tud kész megoldásokat kínálni a páciens részére. 

Ez óriási előrelépés, és a piac egyre szélesebb megoldáso-

kat kínál a felhasználóknak.

Az orvosok mennyire nyitottak erre az „új világra”?

Sok fogorvos nyitott. Az egy kicsit nehezíti a dolgot, hogy 

az interneten – ahol az orvosok jelentkezni tudnak – olyan 

nagy kínálat van mindenféle képzésből, hogy nem könnyű 

kiválasztani a megfelelőt. Megértem az orvosokat, akik azt 

mondják, hagyjuk már dolgozni őket, ugyanis nincs annyi 

idejük, hogy csak képzésekre járjanak. Mi szerencsére kel-

lő minőséget tudunk kínálni, és azt a visszajelzést kapjuk, 

hogy a Front-Dent által szervezett tanfolyamok nagyon 

jók, és általában elég gyorsan meg is telnek. A külföldi 

gyártók támogatásával a kereskedőcég az egyetemmel 

szoros együttműködésben sokat tud segíteni, és nekünk 

épp az a dolgunk, hogy az általunk képviselt gyártók fej-

lesztéseit bevigyük akár a magánfogorvosi rendelőkbe, 

akár az egyetemekre is.

Hogyan érinti a Covid-19 járvány az Önök tevékenysé-

gét, tudomásom szerint mind az 5 kereskedelmi boltjuk 

nyitva tart, van számottevő forgalom, esetleg az Új Nö-

vekedési Program kapcsán érdeklődés, árajánlat kérés, 

vagy inkább csak jelzés a szakma fele, a Front-Dent 

mindig elérhető?

Sajnos minket is nagyon érint ez a járvány hiszen nagyon 

sok fogászati rendelő megállt és akik a sürgősségi ellátást 

végzik ők is jóval kevesebb anyagot használnak. A forgal-

munk több mint 90%-kal esett vissza. 

Mikor kezdte a cég érezni, hogy a Kínában elinduló jár-

vány esetleg Magyarországon is megjelenik, hogy fel 

kell készülni a védekezés, infekció kontroll területén 

nagyobb választékkal, és sokkal nagyobb raktár kész-

lettel. Tudomásom szerint a cégnél a járvány megjele-

nése óta szinte végig kapni lehetett a legfontosabb vé-

dőfelszereléseket (maszk, kesztyű, arcvédő pajzs, fer-

tőtlenítő szerek), és amennyiben jól tudom, akkor ezek 

ára nem emelkedett fel a „csillagos égig”, ahogy azt más 

kereskedők (elsősorban nem fogászati kereskedőkre 

utalok) esetében látható volt.

A kínai járvány kezdetekor nem gondoltuk, hogy Európá-

ban is ilyen súlyos helyzet alakul majd ki. Az olaszorszá-

gi események láttán már egyértelmű volt, hogy mi sem 

kerülhetjük el a járvány helyzetet. Folyamatosan nyomon 

követtük az operatív törzs tájékoztatóit és készültünk a 

mostani helyzetre. A járvány kezdetekor meglévő készle-

tünkre a webáruházon keresztül óriási megrendelés állo-

mány érkezett a szakmán kívül. Ekkor azt a döntést hoz-

tuk, hogy ezeket a termékeket (sebészeti maszk, gumi-

kesztyű és plexi arcmaszk ...) levesszük a webáruházból, 

hogy a fogorvosokat ki tudjuk kiszolgálni. Nem emeltünk 

árakat csak az árfolyam változást érvényesítettük. Ebben 

az időszakban folyamatosan kerestük az új beszerzési 

lehetőségeket, mert több korábbi gyártótól nem kaptuk 

meg a megrendelt termékeket. Nagyon felháborít min-

ket az a tény, hogy rengeteg önjelölt cég kezdett egész-

ségügyi termékekkel kereskedni és a nagy kereslet miatt 

soha nem látott árakat hoztak a piacra. A kínai helyzet 

javulása után CE minősítés nélküli vagy hamis márkajel-

zésű termékek is felbukkantak. Véleményem szerint ezt 

szakmai összefogással meg kellet volna akadályozni, de 

a járványt követően fontos lenne kidolgozni, hogy milyen 
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feltételek mellett ki forgalmazhat egészségügyi, fogászati terméke-ket.
 
Ön személy szerint mikor értet-te meg, hogy a vészesen közelgő már Európában is erősen megje-lenő járvány, majd a március 17-ei bezárás gyakorlatilag egy teljes leállást fog eredményezni min-den fogászati terület számára. Hogyan tudták a tevékenységü-ket átszervezni, milyen felada-tokat tudtak adni a kereskede-lemben dolgozó, illetve a fogá-szatokat személyesen látógató kollégák részére?

A bezárás előtt még optimisták voltunk és reméltük, hogy nem tör-ténik meg ez a leállás. Ezt követő-en viszont a kollégák egy részének megteremtettük az otthon dol-gozás lehetőségét. A bolti eladó-kat és raktárosokat két csoportba osztottuk és felváltva csökkentett nyitvatartás mellett álltunk a ve-vők rendelkezésére. Szigorú sza-bályokat léptettünk életbe a bolti kiszolgálás során. A személyesen megjelenő vevőknek automata kézfertőtlenítő adagolót, gumi-kesztyűt és maszkot is biztosí-tottunk. Megszüntettük az saját autós árukiszállítást a személyes kontaktok csökkentése érdekében. Budapesten megszer-veztük, hogy az eladó és raktáros kollégákat céges autók-kal hozzuk az üzletbe így védve az ő egészségüket. Az üz-letkötőink telefonon tartják a kapcsolatot azon vevőinkkel, akik a sürgősségi éllátást vállalták. 

Tudomásom van arról, hogy a sikeres átszervezés, az erős lábakon álló, tartalékkal rendelkező Front-Dent mindent alkalmazottjának megpróbálja biztosítani, megadni a korábbi jogviszonyt, bérezést, támogatást. Továbbra is az a cél, ha jól gondolom, hogy amikor a piac újra nyit, akkor az Önök cége felkészülten, feltöl-tött raktár készlettel tudja majd az igényeket kiszol-gálni, hogyan tudják ezt biztosítani? Milyen motivá-ció áll a háttérben a vezetőség és a munkatársak kap-csán?
Cégünk idén 25 éves és sok dolgozónk van, akik törzsgárda tagként több mint 10 éve dolgoznak nálunk. Így természe-tesen az volt a cél, hogy dolgozóinkat és a munkahelyeket megőrizzük. Szerencsére ez sikerült és most az újraindu-lás küszöbén készen állunk, hogy vevőinket kiszolgáljuk. A járvány alatt is érkeztek a megrendelt termékek és egy két hiány mellett nagy raktárkészlettel állunk rendelkezésre. Sikerült a legfontosabb termékekből, mint az FFP3-as és FFP2 a legjobb minőségű maszkokat is beszerezni és a legjobb árakon kiszolgálni vevőinket.

A cég 2015-ben megnyitott, im-pozáns kereskedő és tovább-képző központja továbbra is nyitva van, bár gondolom jóval kisebb forgalom és emberi rá-fordítást igényel. Tudtak ebben a megváltozott helyzetben al-kalmazkodni és belső képzés-sel, a munkatársaikat a gyártó cégekkel közösen szakmailag tovább képezni? A megrende-lőik számára tudtak elérhető online képzéseket, webináro-kat kínálni, részben az újdonsá-gok, új technológiák bevezetése most igen időszerű, gondolom, hogy az otthon maradt szakem-berek is igénylik most az ilyen képzéseket.
Minden üzletünk csökkentett ügyeleti nyitvatartás mellet mű-ködik. Az infekció kontrollal ösz-szefüggő termékeket továbbra is csak fogorvosok részére tesszük elérhetővé. Ebben az időszak-ban sok online képzést tartottunk mind fogorvosoknak mind saját kollégáink részére. Nagy siker volt ennek keretében a digitális intrao-rális szkenner témájú képzésünk, valamint több gyártó is tartott a saját újdonságaiból és fontos termékeiből képzéseket rajtunk keresztül. Ez a kényszerű szünet lehetőséget adott sok orvosnak az új technológiák megis-merésére és a számára érdekes területek még szélesebb körű megismerésére.

Kérem, mondja el véleményét, Ön szerint hogyan alakít-ja át a Covid-19 járvány a fogászat gazdaságát, mikorra várható hogy visszaáll egyfajta normális kerékvágás a kereskedők életében is, mikor lesznek a gyárak újra abban elkötelezettek, hogy az újdonságokat és nem az egyszer használatos védőfelszereléseket gyártják majd?
Ez a járvány jelentősen átalakítja a fogászat jövőjét is. Az infekció kontrol jelentőségét eddig nem látott szintre kell emelni mind a fogorvosi rendelőkben mind a fogtechnikai laborokban. Nagyon várjuk, hogy a minisztérium milyen előírásokat vezet be az újra indulás feltételeként. Várható az is, hogy a magánrendelők az előírtakon felül is tesznek fontos lépéseket a saját és a pácienseik egészségének megőrzése érdekében.

Szerintem egy hónapon belül újra elkezdődik a munka, de nem teljeskörűen. A járvány szempontjából legveszélye-sebb beavatkozásokat szerintem csak akkor szabad el-kezdeni, ha már sikerül a vírus elleni vakcinát kifejleszteni. Bízom abban, hogy ez ősszel már elérhető lesz és így a szigorú szabályok betartása mellett lehetőség lesz a tel-jeskörű fogászati ellátásra.

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 kérdés- 
válasz formájában, illetve bemutató, tájékoztató formában is. Képanyag megjelenítésére van lehetőség.

i
MÉRET: 2 db A4-es oldal
ELKÜLDENDŐ ANYAG:  Cikk kb 7000 karakter terjedelemben,  

2 nagyobb vagy 4 db kisebb képpel
ÁRA: 200 000 Ft+áfa



NATÍV MEGJELENÉS

CSONTPÓTLÁS A BIONIKÁNÁL

3D BUILDER TITÁNHÁLÓ

CSONTPÓTLÁS IMPLANTÁCIÓVAL EGYÜTT

A 3D Builder jellemzői

●  EGYSZERŰ HASZNÁLAT

●  ELŐDOMBORÍTOTT FORMA

●  ERŐS, DE KÖNNYEN HAJLÍTHATÓ

●  EGYSZERŰ RÖGZÍTÉS

 IMPLANTÁTUM ZÁRÓCSAVARRAL

●  KIVÁLÓ BIOKOMPATIBILITÁS

Hajdú József

A BIONIKA Medline Kft. szívesen támogatja minden újdonságot 

szerető, kutató szakember munkáját, elképzeléseit. Így jött lét-

re Dr. Becsky Áron ötlete alapján a 3D Builder titánháló, mely 

napjainkban nélkülözhetetlenné vált a korszerű implantációval 

együtt végrehajtott csontpótlás során. Ennek köszönhetően 

ma már jelentős külföldi érdeklődés is mutatkozik ezen speci-

ális megoldás iránt.

SZAKMAI VÉLEMÉNY
Implantátum zárócsavarral is rögzíthető

BIONIKA 3D Builder titánháló gyakorlati 

felhasználásához

A mindennapi gyakorlatban enossealis implantátum beültetése 

kapcsán gyakran kényszerülünk valamilyen csontpótlásra. 

Laterális augmentációról beszélünk, ha a processus alveolaris 

szélessége nem elegendő az implantátum befogadására 

és ezért csontpótlásra kényszerülünk. Ha a csontvolumen 

elegendő megfelelő primer stabilitás kialakítására, de az 

implatátum – általában vesztibuláris – oldala csonttal nem 

fedett, akkor a fedetlen titánfelszínt valamilyen autológ vagy 

alloplasztikus csontpótló anyaggal kell fedni.

Az így bepótolt augmentátum szervülése szempontjából 

-mind gyógyulási időben, mind pedig csont konzisztenciában – 

egyértelműen a legjobb eredményre vezet a saját spongiosa 

forgács használata, a titán alloplasztikus és az alloplasztikus-

autológ anyag keverékekkel szemben. Hátránya viszont az 

előző kettővel szemben, hogy a gyógyulási idő alatt (3 hónap) 

a tisztán saját csont augmentátum jelentősen veszíthet

volumenéből, így az eredetileg crestalisan beültetett és 

augmentált implantátum relatíve supracrestalissá válhat.az 

eredetileg crestalisan beültetett és augmentált implantátum 

relatíve supracrestalissá válhat.

A fenti tapasztalatom alapján, a technika jelenlegi állása 

szerint, a legjobb megoldásnak tartom és ajánlom minden 

implantológus fi gyelmébe, az implantátum zárócsavarjával 

is rögzíthető BIONIKA Medline Kft. által gyártott 3D Builder 

titánháló mindennapi gyakorlati alkalmazását, az implantációval 

egy időben történő csontpótlásra.

Debrecen, 2017. 05 10. Dr. Becsky Áron

a fog- és szájbetegségek szakorvosa,

konzerváló fogászati és fogpótlástani szakorvos

dentoalveolaris sebész, a MAFIT aktív tagja

DOMBORÍTOTT VÁLLÚ TITÁNHÁLÓK  

SPECIÁLIS SÍK MEMBRÁNOK

Implantáció előtt sokszor szükség az elvékonyodott csont pótlására. Az egyik leghatékonyabb módszer, amellyel a csontpótlás végezhető, a titánium membrán hálók alkalmazása. A BIONIKA által gyártott 3D Builder titánháló 4 féle formai kialakításban áll rendelkezésére felhasználóinknak. A hálókat mérnökileg úgy terveztük meg hogy a legelterjedtebb csonthiány típusokhoz és a műtéttechnikához a lehető legjobban illeszkedjenek a fi zikai tulajdonságai. A 3D Builder titánháló általában egy foghelynél történő csontpótlásra alkalmas. Négy geometriai (A, B, C, D) formában.

A B C D

       A típus: Az implantált csontszakaszon az implantátum teteje és egyik oldala felőli csontpótló anyag megtartásá-ra alkalmas.

    B típus: A szélesebb állcsontgerincen és az oldalsó szakaszán történő csontpótlás megtámasztására hasz-nálható.

      C típus: Az állcsontgerincen és mindkét oldali állcsont-szakaszon behelyezett csontpótló anyag megtartására szolgál.

       D típus: Az egyik oldali állcsontszakasz és szűk (két fog közötti) gerincen történő csontpótló anyag rögzítésére ajánlott.

● EGYSZERŰ HASZNÁLAT

● TESTRESZABOTT FORMA

● ERŐS, DE KÖNNYEN HAJLÍTHATÓ

● KIVÁLÓ BIOKOMPATIBILITÁS

● EGYSZERŰ RÖGZÍTÉS

A speciális membránok nagyon egyszerűen hajlíthatóak, a testreszabott formának köszönhetően pedig még vágásra sincs szükség. Ha mégis szeretne belőle levágni, könnyedén megteheti, mert vékony kialakításnak köszönhetően nagyon könnyen vágható.   A lemezek vastagsága választható, tetszés szerint készülhetnek 0.1 vagy 0.2 mm vastag anyagból.
A behelyezés és az eltávolítás még könnyebb a speciális, testreszabott titánhálókkal. A speciális membránok eltávolítása kevesebb károsodást okoz a csontszövetben.

Speciális membránhálóink sík, kiterített formában kaphatóak, kézi fogó segítségével formázhatók a megfelelő geometriára.
Furatos, villás, szárnyas, furatos-szárnyas és kombinált formákban elérhetőek, különböző méretekben. Igény szerint előhajlított formában is kérhető. A lemezek vastagsága választható, tetszés szerint készülhetnek 0.1 vagy 0.2 mm vastag anyagból.

TÍPUSOK

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.

i
MÉRET: 2-3 oldal, A4-es méretben
ELKÜLDENDŐ ANYAG:  egyedi arculatra szerkesztett,  

nyomdakész anyag pdf formátumban
ÁRA: 380 000 Ft+áfa



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

Tel.: 06 30 942 7560
e-mail: dental@harmonycom.hu 

www.harmonycom.hu

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 közve-
títésével, néhány éve már Magyarországon is elérhetőek a 
termékei, a Harmonycom Kft. kizárólagos hazai forgalmazá-
sában.

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 rendsze-
re 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 alá-
vetni, s így megőrzi porozitását. Ezáltal a THE Graft ™ csont-
pótló – mely kisebb és nagyobb szemcseméretben is rendel-
hető –, rendkívül hidrofil, valamint grammonkénti térfogata 
– versenytársaihoz mérten – meglepően nagy. Ez utóbbi tu-
lajdonsága ár-érték arányában is tapasztalható, többet ka-
punk ugyanazért az árért.

A Purgo Biologics által fejlesztett és szabadalmaztatott elő-
állítási folyamat során, úgy távolítják el a potenciálisan im-
munogén, szerves elemeket a sertés csontjából, hogy közben 
megőrzik a mátrix természetes szerkezetét. Az így kapott 
anyag kiemelten nagy tisztaságú, nem vált ki immunreak-
ciót, 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 visszajelzé-
sei alapján elmondható, hogy vérrel keveredve, nem al-

kot merev, törékeny elegyet, hanem lágy, és könnyen ke-
zelhető. Nem véletlen, hogy dr. Joseph Choukroun is ezt 
ajánlja és használja a PRF technológiájában, a „sticky bo-
ne” készítéshez, akár allograftok helyett is! A PRF autológ 
technikájának használata – mely a páciens saját véréből állít 
elő lágy- és csontszövetet –, kiegészítve a magas biokom-
patibilitású Purgo termékekkel, a jelenlegi pandémia esetén 
különösen előnyös, mert nem terheli meg feleslegesen a 
szervezetet immunogén anyagokkal A THE Graft™ biztonsá-
gosságát és hatékonyságát nemzetközi, tudományos in vitro 
és in vivo vizsgálatok egyaránt bizonyítják. További fejlesz-
tések eredményeként, a csontpótló a még higiénikusabb, 
gazdaságosabb felhasználást és könnyebb kezelhetőséget 
lehetővé tevő, fecskendős kiszerelésben is hamarosan elér-
hető lesz.

Már több méretben is elérhetőek az ún. LegoGraft™ blokkok 
is, melyek 90% THE Graft granulátumból és 10% kollagén-
ből készülnek, és kiváló faraghatóságukkal, alakíthatósá-
gukkal bármilyen formájú defektus területének a feltölté-
sére megoldást kínálnak. Volumenét megőrizve, elegendő 
csontszövetet biztosít az implantációhoz, illetve a megfelelő 
véredényképződést elősegítve, gyors csontképződést és ki-
számítható klinikai eredményt tesz lehetővé.

A Purgo Biologics termékskálájában továbbá megtalálható-
ak a szövetroncsolás veszélyét minimalizáló, elkeskenyített 
tűvel ellátott, nem felszívódó PTFE varrófonalak, illetve a 
szintén PTFE alapanyagú, nem felszívódó, akár titánmereví-
téssel 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)
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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.

i
MÉRET: 1 db A4-es oldal
ELKÜLDENDŐ ANYAG:  Cikk kb. 3500 karakter terjedelemben,  

1 nagyobb vagy 2 db kisebb képpel
ÁRA: 145 000 Ft+áfa
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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 nyomtat-
hatók 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 ré-
tegvastagságban 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 cirkon oxid-
csiszoló újfajta gyémántrétegzéssel alkalmas a lítiumdiszilikát, az összes CAD/CAM ke-
rámia és a cirkonoxid megmunkálására. Előnyei: nagy teljesítményű gyémántszemcsék 
a hagyományosan bevált Black-kötőmátrixszal, felülmúlhatatlan tartósság, nagyon ha-
tékony 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

Nagyobb spektrum
A pro3dure GR-17 temporary és GR-17.1 temporary lt 3D nyomtató gyantái meg-
kapták az FDA-engedélyt. Ezek az első nyomtató gyanták a világon, amelyekből 
fogsorfogak, front- és rágóterületi ideiglenesek nyomtathatók - engedéllyel. A pro-
3dure temporary front területi rövid idejű ideiglenesekhez és mock-up-okhoz hasz-
nálható. 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

A Nano-Scan Gel rétegzése.

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.

i
MÉRET: 1/3 oldal felület
ELKÜLDENDŐ ANYAG:  Termékismertető szöveg címmel (max. 1000 karakter),  

1 db képpel, a cég elérhetőségeivel 
ÁRA: 50 000 Ft+áfa
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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. világ-
háború után kialakult politikai rendszer (kommunizmus? ál-
lamszocializmus? – ne most nyissunk vitát) okozta, államosí-
tották a szépen fejlődő társadalombiztosítást. A hivatalait, a 
kórházait, a rendelőintézeteit, a szanatóriumait. 1989-93 kö-
zött a politikai közakarat újraélesztette, Országos Egészség-
biztosítási Pénztár néven. Az államtól – legalábbis jogi szem-
pontból – jelentős mértékben független intézményrendszer 
kezdett létrejönni, az adóktól elkülönült járulékokból gazdál-
kodva. 1993 májusában, az egyetlen magyarországi „szociá-
lis választáson” még önkormányzata is lett a munkavállalók 
és a munkaadók küldötteiből. Kezdtünk lassan hasonlítani 
Ausztriára, Németországra. Antall József polgári kormá-
nyát 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 tud-
ják, hogy a társadalombiztosítási rendszerek sokkal ellenál-
lóbbak a ciklikus válságokkal szemben, mint a bankrendszer 

vagy a vállalkozások, és akkor is nyújtanak 
gyógyító ellátásokat (és nyugdíjat), ha a mun-
kanélküliség vagy az áruhiány súlyos élethely-
zeteket okoz a társadalomban. Nem véletlenül 
írta Winston Churchill 1909-ben mentorának, 
Lloyd Georges miniszterelnöknek egy német-
országi látogatásról (II. Vilmos császár vendé-
ge 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 válságkeze-
lő 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 beke-
rült az akkor éledező magyar társadalombizto-

sítás is. Figyelmen kívül hagyva a magyar lakosság szociális 
állapotát, a fogorvosi ellátás egy jelentős része kikerült a 
társadalombiztosítási ellátásokból. Ennek máig ható ká-
ros következményei a szájüregi daganatok gyakoriságának 
megnövekedése, a szegényebb lakosság kiterjedt foghiá-
nya 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 drá-
gább lett a betegeknek. És sajnos egy általános tanulság: an-
nak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság számos ponton al-
kotmányellenesnek nyilvánította Bokros törvénycsomagját, 
az eredeti helyzetet teljesen már soha nem állították vissza. 
A másik tanulság: hiába tűnik az akkor már létező OEP füg-
getlennek, 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 társada-
lombiztosítási rendszert képzelt el, mellette a kiegészítő biz-
tosítások 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 Társa-
dalombiztosítási Törvény. Agyonjavítva, elkoptatva, de még 

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. 

Alpha Implant Kft. Central Business Center
1027 Budapest, Horvát u. 14–24. Tel.: 06-1-353-9090 
www.alphaimplant.hu, info@alphaimplant.hu

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.

i MÉRET: 210x15 mm (lap alján végigfutó csík)
ELKÜLDENDŐ ANYAG: cég logója, elérhetősége
ÁRA: 110 000 Ft+áfa



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

• �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;
• �ORO�CLEAN:�fertôtlenítôszerek;
• �PROMEDICA:�cementek, tömôanyagok, alábélelôk;
• �SCORPION: scaler végzôdések, implant tisztításhoz is;
•�SHOFU: cementek, tömôanyagok, csiszolók;
•  SS�White:�koronafelvágó, karbid- és gyémántfúrók;
• TIDI: védômaszkok;
•�WHITEWASH: fogkrém, fogkefe;
• �ZHERMACK:�A- és C-szilikon, alginát le nyomatanyagok. 

F o g á s z a t i k e r e s k e d e l e m

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

Loupes and lights

BUILD YOUR 
DREAM LOUPE

1135 Budapest, Frangepán u. 66/B.
+36 1 236 4000 | info@newyorkdental.hu
www.newyorkdental.hu

Közvetlenül az importôrtôl:

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

PRIMA AUTOKLÁV
Új olasz fejlesztés

megbízhatóság, egyszeru”  
kezelés, letisztult dizájn

A-dec 500
a PRÉMIUM

Dent-East Kft. 
1112 Budapest,  Rétkerülő út 51 

 www.dent-east.com  • mail@dent-east.com
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Antiragacs kocka

hogy ne ragadjon  
a mûszere a kompozithoz!

Dr. Volom Dental
1067 Budapest 
Podmaniczky u. 39.
Tel.: +36 1 311 65 84

www.drvolomdental.hu

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.

A LEGINNOVAT ÍVABB,  P IACVEZETŐ 
AZONNAL TERHELHETŐ IMPLANTÁTUM GYÁRTÓ

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

 tel.:  +36 70 36 40 600
 fax:  +36 70 900 3518
 email:  sofortimplant@gmail.com
 web:  www.sofortimplant.com
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Straumann GmbH 
Magyarországi Fióktelepe 

1016 Budapest,  
Hegyalja út 7–13.  
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TRY IT. LOVE IT. BUY IT.
Sanitaria Kft.

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
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E-mail: shop@sanitaria.hu, Honlap: www.sanitaria.hu
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Sanitaria Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.

Tel.: (+36-1) 336-0884
E-mail: shop@sanitaria.hu
Honlap: www.sanitaria.hu

Tel.: 06-20/946-4350, 
e-mail: dentalmode@chello.hu.

RAYSCAN Symphony 3D CT
15x7 cm-es FOV-val 

legjobb ár-érték arány!

www.alphaimplant.hu

A MINŐSÉG A SIKER GARANCIÁJA
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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

LEGYEN KÉZNÉL AZ ELÉRHETŐSÉGE

i MÉRET: 46x69 mm (1/16 oldal felület)
ELKÜLDENDŐ ANYAG: pdf, vagy jpg formátumban
ÁRA (kiadványtól függően): 30-45 000 Ft+áfa

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.



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

LEGYEN ÖN IS  
PARTNERÜNK!

HÍD  
A FOGÁSZATBAN

DP HUNGARY KFT.
1012 Bu da pest, Kuny Domokos u. 9.
Mobil: 06-30-472-0030 
Telefon: 06-1-793-1874
E-ma il: in fo@den tal.hu 
www.dental.hu


