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Niniejszy raport kliniczny opisuje minimalnie inwazyjną wymianę uszko-

dzonego wypełnienia w ubytku klasy IV, w górnym lewym bocznym 

siekaczu, z użyciem innowacyjnego, jednoskładnikowego, uniwersalne-

go systemu wiążącego OptiBond™ Universal (Kerr) oraz kompozytu na-

nohybrydowego Harmonize™ (Kerr).

Pacjent, kierując się względami estetycznymi, poprosił o wymianę wy-

pełnienia, z widocznym przebarwieniem od strony wargowej (ryc.  1). 

Badania wykazały brak przeciwwskazań do natychmiastowego leczenia, 

które wykonano tego samego dnia po podaniu znieczulenia miejscowe-

go. Odcień dobrano przed odizolowaniem zębów, ponieważ w trakcie 

zabiegu odizolowane zęby ulegają odwodnieniu oraz stają się jaśniej-

sze i bardziej opakerowe w czasie krótszym niż 3 minuty.1 Zgodnie z do-

niesieniami, maksymalne odwodnienie zębów obserwuje się po 30–45 

minutach od  momentu izolacji, co może prowadzić do maskowania 

przebarwień wewnętrznych, które często występują w  okolicy brzegu 

siecznego siekaczy górnych.1

Rycina 2 przedstawia próbki materiału kompozytowego Harmonize na-

łożone na środkową część powierzchni wargowej (opakerowy odcień zę-

binowy) oraz w pobliżu brzegu siecznego (przezierny odcień szkliwny). 

W przypadku stosowania tej przewidywalnej techniki doboru odcienia, 

zaleca się utwardzenie materiału światłem, aby sprawdzić jak wygląda 

dany odcień po polimeryzacji.1

Przed usunięciem starego wypełnienia wykonano masą silikonową wy-

cisk powierzchni podniebiennych, aby optymalnie skopiować kształt 

istniejącej rekonstrukcji (ryc. 3). Użycie indeksu ułatwia anatomiczne 

odwzorowanie funkcjonalnych powierzchni podniebienia, co może być 

trudne przy ręcznym nakładaniu materiałów kompozytowych.1 Stare wy-

pełnienie usunięto małym, kulistym wiertłem z nasypem diamentowym 

(504, Kerr). Początkowy dostęp uzyskano w centralnej części uszkodzo-

nej odbudowy, dzięki czemu zachowano położony proksymalnie frag-

ment materiału kompozytowego. Fragment ten chronił powierzchnię 

uzupełnienia protetycznego, osadzonego na sąsiednim zębie (ryc. 4). Na 

całej krawędzi wargowej wykonano skośne ścięcie o szerokości 1,0 mm, 

stosując ultradrobnoziarniste (oznaczenie fioletowe, 17–23 µm) wiertło 

diamentowe do wykańczania materiałów kompozytowych (ryc. 5).

To skośne ścięcie zwiększyło powierzchnię łączenia i umożliwiło zamasko-

wanie granicy między strukturą zęba, a materiałem odbudowy. Na brzegu 

ubytku zachowano zdrowe szkliwo, aby zoptymalizować łączenie, popra-

wić szczelność brzeżną i zmniejszyć długoterminowe ryzyko mikroprze-

cieku i przebarwień brzeżnych. Krew, ślina i płyn dziąsłowy wpływają nie-

korzystnie na adhezję. Z tego względu do izolacji zastosowano koferdam 

OptiDam™ (Kerr), jako zabezpieczenie przed wilgocią (ryc. 6). “Głównym 

czynnikiem zniechęcającym lekarzy do rutynowego stosowania kofer-

damu są trudności w jego zakładaniu.1 OptiDam opracowano z  myślą 

o uproszczeniu jego przygotowania i użycia.”

Dr Louis Mackenzie

Lekarz stomatologii ogólnej prowadzący praktykę w Birmingham w Anglii, wykładowca kliniczny na wydziale School of Den-

tistry w University of Birmingham oraz na wydziale studiów podyplomowych w King's College London. Prowadzi wykłady na 

temat technik pośredniej i bezpośredniej odbudowy oraz stomatologii minimalnie inwazyjnej na studiach podyplomowych 

zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto, prowadzi kursy praktyczne, które cieszą się niezwykle dużą popularnością. Jest 

współzałożycielem internetowej biblioteki kursów kształcenia ustawicznego w stomatologii dentaljuce.com, a także człon-

kiem redakcji czasopisma Dental Update Journal i kierownikiem szkoleń klinicznych w Denplan Ltd.

Wypełnienie ubytku klasy IV przy użyciu 
jednoskładnikowego systemu wiążącego 
OptiBond™ Universal.
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Gumy OptiDam do zębów przednich i bocznych posiadają wypustki. Po 

ich odcięciu powstały otwory, które ułatwiły założenie koferdamu na 

zęby. Odporny, elastyczny koferdam z łatwością wprowadzono do bruzd 

dziąsłowych, co pozwoliło zoptymalizować uszczelnienie bez koniecz-

ności stosowania ligatur z nici. Jak w wielu innych przypadkach leczenia 

zębów przednich użycie klamry nie było konieczne – koferdam z łatwo-

ścią zamocowano stosując nici. Dzięki temu wyeliminowano koniecz-

ność rozszerzenia znieczulenia miejscowego w  kierunku dystalnym. 

Zdolność łączenia z  zębiną jest kluczem do stomatologii minimalnie 

inwazyjnej2, a  główne wymagania dotyczące takiego łączenia przed-

stawiono w tabeli 1. Uważa się, że wieloetapowe systemy wiążące typu 

total-etch są wrażliwe na technikę nakładania, ponieważ brak optymali-

zacji na jakimkolwiek etapie może utrudnić adhezję.2,3 

Te trudności doprowadziły do opracowania innowacyjnych systemów 

wiążących, z których najnowsze są określane jako „uniwersalne systemy 

wiążące”. Jednym z nich jest OptiBond Universal – system wykorzysta-

ny w opisywanym przypadku. Uniwersalny system wiążący definiuje się 

w następujący sposób:

„System wiążący, który można stosować z dowolnym protokołem wy-

trawiania wybranym przez stomatologa (samotrawienie, całkowite wy-

trawianie lub selektywne wytrawianie szkliwa) w procedurach zarówno 

bezpośrednich, jak i pośrednich.”2

System OptiBond  Universal to jednoskładnikowy system wiążący, któ-

ry eliminuje potrzebę wytrawiania kwasem, ponieważ w jednej butelce 

lub kapsułce Unidose™ zawiera kwas ortofosforowy, primer i czynnik 

łączący. Równoczesne wytrawianie i łączenie sprawia, że uniwersalne 

materiały wiążące są dużo łatwiejsze w użyciu i zmniejszają ryzyko nad-

wrażliwości zęba po zabiegu.2 W przeszłości, głębokość wytrawiania 

w przypadku systemów uniwersalnych była ograniczona, co negatywnie 

wpływało na retencję odbudowy i integrację brzeżną oraz zwiększało ry-

zyko przebarwień brzeżnych.3 Z tego względu system OptiBond Univer-

sal opracowano z myślą o poprawie właściwości trawienia szkliwa. Sys-

tem OptiBond Universal zastosowano zgodnie z poniższym protokołem: 

• Ubytek dokładnie oczyszczono i osuszono delikatnym strumieniem 

powietrza. Pozwoliło to uniknąć wysuszenia, które spowodowałoby 

utratę sprężystości kolagenu i ograniczone przenikanie środka 

wiążącego.

• Przed otwarciem, krótko wstrząśnięto kapsułką Unidose 

z OptiBond Universal, aby wymieszać składniki systemu (Ryc. 7).

• Do pojemnika wprowadzono jednorazową szczoteczkę aplikacyjną, 

aby namoczyć końcówkę w systemie wiążącym OptiBond Universal.

• Na powierzchnie szkliwa i zębiny nałożono obfitą ilość systemu 

wiążącego OptiBond Universal.

• Szczoteczką aplikacyjną przez 20 sekund rozprowadzano środek wiążący 

ruchem szczotkującym w celu zoptymalizowania przenikania (ryc. 8).

• System wiążący osuszono najpierw delikatnym, a następnie 

umiarkowanym strumieniem powietrza przez co najmniej pięć 

sekund (ryc. 9). To przyspieszyło parowanie rozpuszczalnika i wilgoci 

pozostałej w powierzchniowej warstwie zębiny.3

• Następnie system wiążący OptiBond Universal utwardzano przez 

10 sekund światłem z lampy polimeryzacyjnej Demi™ Ultra (Kerr) 

(ryc. 10).

• Uzyskano jednolitą, błyszczącą powierzchnię. W przypadku wykrycia 

jakichkolwiek suchych obszarów, należałoby zastosować dodatkową 

porcję systemu wiążącego według tego samego protokołu (ryc. 11).

Powierzchniowa warstwa (~10  µm) systemu wiążącego, tak samo jak 

w  przypadku wszystkich systemów wiążących, pozostała niespolime-

ryzowana z  powodu hamowania reakcji utwardzania przez tlen. Ta re-

aktywna warstwa integruje się w  sposób niewidoczny z  początkową 

warstwą materiału kompozytowego, którą — tak samo jak wszystkie 

kolejne — pokrywa warstwa inhibicji tlenowej.

W omawianym przypadku zastosowano warstwy z mas zębinowych 

i szkliwnych, które mają odmienne właściwości optyczne, gdyż w przy-

padku zastosowania materiału tylko o jednej przezierności istniało ryzy-

ko uzyskania pogorszonego efektu estetycznego.1

Opisany w  tym przypadku uniwersalny, nanohybrydowy kompozyt 

Harmonize zawiera wypełniacz (81  procent wagowo), składający się 

z niewielkich (~5  µm), kulistych, połączonych cząsteczek krzemionki 

i  dwutlenku cyrkonu. Sprawdza się jako materiał do wypełnień zębów 

przednich i bocznych. Gama kolorystyczna Harmonize obejmuje 8 odcie-

ni zębinowych, 17 odcieni szkliwych i 5 odcieni brzegu siecznego.

Odcienie zębinowe zaprojektowano tak, aby dokładnie odpowiadały na-

turalnej przezierności zębiny. Użyto ich na potrzeby większej części wyko-

nanej w tym przypadku odbudowy. Z powodu rozszerzenia ubytku w kie-

runku podniebienia początkową warstwę kompozytu nałożono ręcznie, 

korzystając z narzędzia CompoRoller™ (Kerr) do nakładania i kształtowa-

nia, które jest wyposażone w wymienne końcówki silikonowe (ryc. 12).

Sąsiedni ząb owinięto taśmą politetrafluoroetylenową (PTFE) (nazywa-

ną taśmą hydrauliczną). Jej pomijalna grubość umożliwiła ścisły kontakt 

z  zębem i  nie utrudniała adaptacji indeksu silikonowego (ryc.  13). Na-

stępnie, do powierzchni podniebiennych przyłożono indeks silikonowy, 

aby ułatwić nakładanie warstwy szkliwnej kompozytu Harmonize, która 

pod względem przezierności przypomina naturalne szkliwo. Kompozyt 

Harmonize, obok doskonałych właściwości estetycznych, ma wytrzy-

małość wymaganą w  przypadku wypełnień w ubytkach klasy  IV, które 

są narażone na obciążenia. Jego skład chemiczny sprawia, że nakłada-

nie i kształtowanie tego materiału jest bardzo łatwe (nawet w cienkich 

warstwach), a przy tym zapewnia mniejszą kleistość i lepsze zachowanie 

kształtu. Ostatnią warstwę szkliwną kompozytu Harmonize z łatwością 

zaadaptowano przy użyciu obrotowej, stożkowej końcówki narzędzia 

CompoRoller (ryc. 14). W przypadku wypełnień w zębach przednich, zale-

ca się nałożenie materiału z niewielkim nadmiarem, a następnie zreduko-

wanie do właściwego kształtu przy użyciu narzędzi obrotowych.

“W  ten sposób można uniknąć czasochłonnego dodawania materiału, 

co może prowadzić do powstawania widocznych przestrzeni/pęcherzy 

pomiędzy kolejnymi warstwami.1” Następnie, utwardzono wypełnienie 

światłem przez 60 sek., z użyciem ergonomicznej lampy polimeryzacyj-

nej Demi Ultra, która emituje światło o wysokim natężeniu (1100–1330 

mW/cm²).4 Utwardzanie światłem odbywało się zgodnie ze standardo-

wo zalecanymi protokołami — końcówkę światłowodu utrzymywano jak 

najbliżej powierzchni materiału i prostopadle do niej (ryc. 15).

Po polimeryzacji ukształtowano wypełnienie stosując drobnoziarniste (żół-

ty pasek, 34–40 µm), a następnie ultradrobnoziarniste (fioletowy pasek, 

Tabela 1. Cele łączenia z zębiną 1, 2, 3

Zapewnienie silnego, natychmiastowego i odpornego połączenia z zębiną

Uszczelnienie ubytku i minimalizacja przecieków

Przeciwdziałanie degradacji w wyniku oddziaływania bakterii i/lub enzymów

Zapewnienie adhezji odbudowy

Zapobieganie nadwrażliwości zębów po zabiegu

Zmniejszenie ryzyka próchnicy wtórnej

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia przebarwień brzeżnych

Łatwość użycia
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17–23 µm) wiertła z nasypem diamentowym (Kerr) do wykańczania ma-

teriałów kompozytowych, z obfitym chłodzeniem wodnym. Następnie, 

do ukształtowania kątów liniowych, linii przejść i brzegu siecznego za-

stosowano gruboziarnisty (80 µm) krążek OptiDisc (Kerr) do wykańcza-

nia i  polerowania kompozytu (ryc. 16). Zastosowanie jednostronnych 

krążków OptiDisc pozwala zredukować jatrogenne uszkodzenia zębów 

sąsiednich. Następnie wykonano wygładzanie i polerowanie przy użyciu 

krążków OptiDisc o  coraz mniejszych ziarnach (40, 20 i  10  µm) (Ryc.  17) 

oraz bardzo szybkie polerowanie na wysoki połysk za pomocą płomyka 

do polerowania Opti1Step (Kerr) (Ryc. 18). Te uniwersalne gumki są do-

stępne w trzech kształtach (dysk, płomyk i kielich). Można je stosować na 

sucho, lub z chłodzeniem wodnym oraz ze zmiennym naciskiem, w celu 

wprowadzenia drugorzędowych anatomicznych szczegółów struktury 

powierzchni, takich jak rowki rozwojowe. Oparte na rzetelnych bada-

niach procedury wykańczania i  polerowania odgrywają kluczową rolę 

w oddziaływaniu światła na wypełnienie.1 Małe, jednolite cząsteczki ma-

teriału nanohybrydowego Harmonize umożliwiają szybsze polerowanie 

i zapewniają wysoką jakość materiału po polerowaniu.

Kolejnym etapem było zdjęcie koferdamu OptiDam poprzez jego roz-

ciągnięcie i przecięcie elementów międzyzębowych (ryc. 19). Możliwość 

kontroli rozmiaru i kształtu struktury wypełniacza nanocząsteczkowego 

Harmonize sprawia, że ten materiał lepiej rozprasza światło. Dzięki temu 

wypełnienie można wykonać tak, aby wyglądało naturalnie i estetycz-

nie na tle połyskującego szkliwa sąsiednich zębów (ryc.  20). Ponowne 

nawodnienie zęba i powrót do naturalnego koloru zęba sprzed zabiegu 

może trwać od 24 do 48 godzin.1 Rycina 21 pokazuje wygląd po tygodniu 

od zabiegu. Po upływie tego czasu materiał nanohybrydowy Harmonize 

miał takie same właściwości rozpraszania i odbijania światła, jak otacza-

jące wypełnienie tkanki twarde, a  ostateczny rezultat estetyczny był 

satysfakcjonujący zarówno dla pacjenta, jak i stomatologa. Można ocze-

kiwać, że niewidoczne krawędzie wypełnienia (ł not l) i  wysoki połysk 

powierzchni będą długotrwale zmniejszać retencję płytki nazębnej oraz 

ograniczać ryzyko występowania przebarwień.

Tak jak w przypadku wszelkich procedur bezpośrednich i pośrednich 

u  wszystkich pacjentów, pacjent został poinformowany o  potrzebie 

regularnych wizyt, które ułatwiają rutynowe monitorowanie odbudo-

wy. Niniejszy przypadek kliniczny pokazał, że stosowanie innowacyjne-

go systemu wiążącego OptiBond Universal i materiału kompozytowego 

Harmonize znacznie upraszcza i przyspiesza wykonanie minimalnie in-

wazyjnych, estetycznych wypełnień.
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Zamów bezpłatną próbkę OptiBond Universal 
www.kerrdental.com/po-prostu-universal
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Promocje ważne: maj-czerwiec 2018 lub do wyczerpania zapasów.6

1 Maxcem Elite Standard Kit

3 op. OptiDisc®  
+ 1 op. OptiDisc®  

34055  
Zawartość pakietu: 5 strzykawek 5g, w odcieniach: 2 x clear, white, opaque, yellow;  
30 końcówek mieszających; 20 końcówek mieszających z szerokim ujściem;  
10 końcówek wewnątrzustnych; 10 końcówek dokanałowych.

495 zł 
CENA W PROMOCJI

2
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania wypełnień.

4181-4193  
Zawartość:
• krążki coarse/medium, fine, extra fine, extra course, wszystkie średnice: 100 szt.

316 zł 
CENA W PROMOCJI

Przy zakupie 3 dowolnych 
opakowań OptiDisc  

1 opakowanie OptiDisc  
GRATIS!

3 Harmonize™ EU Trial Kit Syringe
36631  
Zawartość opakowania:  
4 strzykawki x 2 g, 1 x Dentine A3, 1 x Dentine A3.5, 1 x Enamel A2, 1 x Enamel A3

250 zł 
CENA W PROMOCJI

promocje



Promocje ważne: maj-czerwiec 2018 lub do wyczerpania zapasów. 7

370 zł 
CENA W PROMOCJI

89 zł 
CENA W PROMOCJI

4

5

1 x Build-It FR Mini Mix

1 x Strzykawka Breeze™ Self Etch Cement

Przy zakupie 
Build-it Fr Mini-Mix 

(4szt. w opakowaniu) 
FibreKleer 4x Tapered 

(dowolny rozmiar) 
GRATIS!

Materiał kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym 

przeznaczony do odbudowy zrębu zęba.

N32FA-FE
N83BA-BC

N97B

Samotrawiący cement kompozytowy do osadzania wszystkich rodzajów  

uzupełnień protetycznych.

promocje



Promocje ważne: maj-czerwiec 2018 lub do wyczerpania zapasów.8

8999 zł 
CENA W PROMOCJI

6 ZESTAW: elementsfree™ + akcesoria

Przy zakupie elementsfreeTM

2 pluggery  
Buchanan Heat Plugger  

.04 i .06
3 pluggery   

Buchanan Hand Plugger
oraz 3 op. gutaperki

GRATIS!

Bezprzewodowy system do wypełniania kanałów  

ciepłą gutaperką, który poprawia efekty leczenia!

• Przewidywalne rezultaty: wysokiej jakości  

wypełnienia 3D!

• Łatwość użycia: mechaniczna aplikacja  

gutaperki dla lepszej kontroli i czucia!

• Intuicyjność: łatwa instalacja, przyjazne  

użytkowanie, pełna kontrola  

dla niezawodnych rezultatów! 

973-0500-TYPEF
2 x Buchanan Heat Plugger .04 i .06
952-0031 , 952-0004
3 x Buchanan Hand Plugger
974-0058+974-0059+974-0060  
+ 3 x Gutta Percha Cartridge

Nowy model  
Elements Motor 

z kątnicą KaVo  
oraz 5 opakowań  

TF Adaptive Small Procedure 
Pack 23 mm.

7 NOWY MODEL Elements Motor
Nowy model  Elements Motor z kątnicą KaVo!

815-1602 
Elements Motor z kątnicą KaVo 
817-3003
TF Adaptive Small Procedure Pack 23 mm

5399 zł 
CENA W PROMOCJI

promocje
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Dowiedz się więcej:  

Arkadiusz Wołosz 
Senior Sales Representative Kerr Endodontics 
tel.: +48 600 171 854 
e-mail: arkadiusz.wolosz@kavokerr.com 
 
Dawid Stachowiak 
Sales Representative Kerr Endodontics 
tel.: +48 600 047 150 
e-mail: dawid.stachowiak@kavokerr.com 

Najmniejszy dostępny rozmiar główki
Lepsza widoczność i łatwiejszy dostęp 
do zębów bocznych

Opatentowany uchwyt pilnika
Niezawodne i długotrwałe 
działanie przycisku

Stalowe łożysko kulkowe
Maksymalna wydajność użytkowania

Wykonana ze stali nierdzewnej
Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Gładka powierzchnia

Elements Motor z nowym 
oprogramowaniem.

Nowy model  
Elements Motor z kątnicą KaVo!

JUŻ DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY!
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dr n. med. 
Marcin Aluchna

Harmonizowanie rekonstrukcji 
estetycznych

EDUKACJA Z KAVO KERR 2018 
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
I ENDODONCJA
Warsztaty stomatologiczne z najlepszymi praktykami i uznanymi ekspertami. Dostęp do najwyższej jakości 
materiałów i narzędzi. Wymiana doświadczeń. Nowe rozwiązania odwiecznych problemów.

Data Miasto Organizator

25 maja Wrocław Car-Line

26 maja Opole Meditrans

8 czerwca Kielce Meditrans

9 czerwca Lublin Meditrans

18 października Opole Meditrans

19 października Wrocław Car-Line

24 listopada Rzeszów Meditrans

Data Miasto Organizator

7 września Katowice Meditrans

8 września Kielce Meditrans

28 września Wrocław Car-Line

29 września Zielona Góra Meditrans

23 listopada Lublin Meditrans

Część teoretyczna

1. Zakres wskazań klinicznych dla odbódów typu inlay/onlay.

2. Wybór materiału odbudowy i wynikające z tego konsekwencje.

3. Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy typu inlay/onlay w planie 

leczenia?

4. Przygotowanie tkanek zęba pod wkład lub nakład koronowy.

5. Idealny wycisk – czy to możliwe?

6. Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.

7. Błędy, jakie można popełnić stosując wkłady i nakłady koronowe.

8. Ufam – kontroluję – aspekty współpracy lekarza z technikiem.

Część teoretyczna

1. Właściwości optyczne tkanek naturalnych i ich syntetyczne 

odwzorowanie – sekret napełniacza.

2. Ułatwienia w modelowaniu – praktyczne wykorzystanie modyfikacji 

reologicznej.

3. Zasady tworzenia harmonii estetycznej w rekonstrukcjach 

bezpośrednich.

4. Zasady korekt i napraw uszkodzonych wypełnień i rekonstrukcji.

5. Prezentacja przypadków z omówieniem wybranych aspektów pracy 

tworzywem Harmonize.

Część praktyczna:

1. Preparacja – pokaz.

2. Pobranie wycisku – pokaz.

3. Wykonanie uzupełnienia z Harmonize - warsztat.

4. Osadzenie gotowego uzupełnienia – warsztat.

Część praktyczna:

1. Samodzielne wymodelowanie licówki materiałem Harmonize 

z zastosowaniem elementów systemu dedykowanego dla prac 

estetycznych. 

2. Wypełnienie ubytku MOD z uwzględnieniem anatomii, funkcji 

i estetyki. 

dr n. med. 
Maciej Mikołajczyk

Kompozytowe wkłady koronowe 
(inlay/onlay) - łatwe rozwiązanie 
trudnych sytuacji klinicznych.
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Informacje i zapisy: 
Małgorzata Nowoszewska 

malgorzata.nowoszewska@kavokerr.com 
https://www.kerrdental.com/pl-pl/kursy-i-wydarzenia-stomatologiczne

Ręcznie czy maszynowo? 
Mechaniczne opracowanie kanałów przy użyciu narzędzi ręcznych i kątnicy M4, czyli klasyka w nowym wydaniu.

Maszynowe opracowanie kanałów – skueczne i bezpieczne. 
Elastyczny pilnik, który poinformuje Cię zanim się złamie... TF Adaptive – pilniki inne niż inne! 

Rozwiązanie dylematu – rotacja czy reciprokacja? Technika pracy z zastosowaniem ruchu adaptacyjnego.

Wypełnienie ma znaczenie! 
Maszynowa obturbacja zerwana z kabla – wypełnianie kanałów metodą ciągłej fali, za pomocą nowoczesnego systemu elementsTM free.

Ekstra bonus: 
Triki z mojej praktyki!

Data Miasto Organizator Prowadzący

11 maja Bydgoszcz Meditrans lek. stom. B. Karaś

12 maja Koszalin Koldental lek. stom. B. Karaś

lek. stom. Bartłomiej Karaś

Endodoncja może być skuteczna i bezpieczna

dr n. med. Mariusz Pietrzak

Endodoncja może być skuteczna i bezpieczna

Data Miasto Organizator Prowadzący

18 maja Poznań Koldental dr n. med. M. Pietrzak

25 maja Warszawa Koldental dr n. med. M. Pietrzak

15 czerwca Łódź Meditrans dr n. med. M. Pietrzak

lek. stom. Urszula Leończak

Endodoncja może być skuteczna i bezpieczna

Data Miasto Organizator Prowadzący

8 czerwca Bielsko-Biała Marrodent lek. stom. U. Leończak

9 czerwca Katowice Meditrans lek. stom. U. Leończak

16 czerwca Gdańsk Marrodent lek. stom. U. Leończak

ENDODONCJA MOŻE BYĆ SKUTECZNA 
I BEZPIECZNA



Zespół Kerr Polska

Dariusz Miśkiewicz

Clinical Affairs Manager KaVo Kerr Eastern Europe 

e-mail: dariusz.miskiewicz@kavokerr.com 

tel. 22 597 69 17; 602 648 448

Marcin Chojnacki

Sales & Service Manager KaVo Kerr Poland 

e-mail: marcin.chojnacki@kavokerr.com 

tel. 22 395 54 62; 607 371 718

Magdalena Brzychcy

Senior Sales Specialist 

e-mail: magdalena.brzychcy@kavokerr.com 

tel. 22 597 69 06

Kamila Augustyn
Sales Representative 
e-mail: kamila.augustyn@kavokerr.com 
tel. 600 203 831

Michał Gowik

Senior Sales Representative 

e-mail: michal.gowik@kavokerr.com 

tel. 606 908 574

Aleksandra Chrząszcz

Senior Sales Representative 

e-mail: aleksandra.chrzaszcz@kavokerr.com 

tel. 600 203 413

Dział handlowy Kerr

Michał Baranowski
KerrLab Senior Specialist 
e-mail: michal.baranowski@kavokerr.com 
tel. 694 429 715

Dawid Stachowiak

Sales Representative Kerr Endo 

e-mail: dawid.stachowiak@kavokerr.com 

tel. 600 047 150

Arkadiusz Wołosz

Senior Sales Representative Kerr Endo 

e-mail: arkadiusz.wolosz@kavokerr.com 

tel. 600 171 854

Dział handlowy Kerr Endodontics

Monika Bar

Sales Support Spofa/Pentron 

e-mail: monika.bar@kavokerr.com 

tel. 22 597 69 01

Michał Padło

Sales Support Spofa/Pentron 

e-mail: michal.padlo@kavokerr.com 

tel. 22 597 69 01

Dział handlowy Pentron

Przedstawicielstwo w Polsce, al. Jana Pawła ll 27, 00-867 Warszawa 

tel.: +48 22 597 69 00, fax: +48 22 597 69 07, officePL@kavokerr.com

www.KerrDental.pl


