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Implanty posiadają hydrofilową mikrostrukturę powierzchni, która dodatkowo jest przechowywana w sterylnym 
roztworze soli fizjologicznej, co może przyspieszyć integrację kości z powierzchnią implantu oraz zapewnić wzrost 
stabilności nawet na najwcześniejszych etapach gojenia.

Właściwości ICX-Active Liquid:
Możliwość natychmiastowego obciążenia.

Idealna mikrochropowatość ICX.

Hydrofilowa powierzchnia.

Nanostrukturalna powierzchnia implantu.

Specjalny gwint osteotomiczny.

Implanty ICX Active-Liquid dostępne są w sprzedaży w 3Z w 4 średnicach i 4 długościach, 
w tym także wąski implant o średnicy 3,3 mm.

„Niezawodne implanty ICX doczekały się ulepszenia w postaci  ICX-ACTIVE LIQUID. 
Wyraźnie osiągnięto jakościową poprawę istniejących implantów ICX i jak zawsze stosunek 

ceny do wydajności jest bezkonkurencyjny w porównaniu z innymi dostawcami.”

Praktyka stomatologiczna dr H. Imberg & Kollegen, Gifhorn

CENA: 3120 zł brutto 

Promocja 5+1 

W 6-paku* taniej: 2 600 zł brutto 
*6-pak dotyczy implantów ICX-Active Liquid w jednym rozmiarze. 

ZOBACZ IMPLANT 
W SKLEPIE 3Z:
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DOBRY START Z 
Najczęściej i najchętniej wybierane 

propozycje pakietów startowych od ICX.

Skorzystaj z poniższych propozycji lub skontaktuj się z nami, 
aby dopasować pakiet startowy do swoich potrzeb: 

+48 32 767 55 66 / +48 32 767 70 70 / zamowienia@3z.pl

PAKIET STARTOWY Z SZABLONAMI:
• 25 x IMPLANT ICX

• 1 x kaseta chirurgiczno-protetyczna ICX-Premium
• 2 x SZABLON CHIRURGICZNY (projekt, połączenie  

zdalne z lekarzem, wydruk, użyczenie kasety  
ICX-Magellan, realizacja 2 dni robocze) 

Cena: 9900 zł * brutto (możliwe rozłożenie płatności 
na 3 równe raty płatne w odstępie 30 dni)

PAKIET STARTOWY Z ŁĄCZNIKAMI 
INDYWIDUALNYMI OPENLAB 3Z:
• 60 x IMPLANT ICX
• 1 x kaseta chirurgiczno-protetyczna ICX-Premium
• 60 x łącznik indywidualny, projekt Exocad oraz frezowanie 

CORiTEC 350i PRO+ (Premill OEM) w 3Z OPEN LAB 
(Piekary Śląskie), wysyłany do dowolnego laboratorium

Cena: 30 000 zł * brutto (możliwe rozłożenie 
płatności na 3 równe raty płatne w odstępie 30 dni)

SKLEP.3Z.PL *Z wyłączeniem implantów ICX-Active Liquid, 
ICX-Zygoma oraz implantów cyrkonowych.
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PAKIET STARTOWY Z NAWIGACJĄ ICX-MAGELLAN:
• 50 x IMPLANT ICX
• Kaseta chirurgiczno-protetyczna ICX-Magellan  

do pełnej nawigacji
• 4 x SZABLON CHIRURGICZNY (projekt, połączenie  

zdalne z lekarzem, wydruk, użyczenie kasety  
ICX-Magellan, realizacja 2 dni robocze) 

Cena:  20 000 zł * brutto (możliwe rozłożenie 
płatności na 3 równe raty płatne w odstępie 30 dni)

SKLEP.3Z.PL

PAKIET STARTOWY II ZE SPAWARKĄ 
WEWNĄTRZUSTNĄ + SZKOLENIE
• 100 x IMPLANT ICX
• 1 x spawarka wewnątrzustna
• 1 x kaseta chirurgiczna ICX ALL-IN-ONE 

• Specjalistyczne szkolenie z lek. dent. Michałem 
 Czarnowskim (Szczegółowe informacje  
o kursie na akademia.3z.pl)

Cena: 39 900 zł * brutto (możliwe rozłożenie 
płatności na 3 równe raty płatne w odstępie 30 dni)

Przy zakupie pakietów ICX w 3Z zapewniamy: 
dostęp do materiałów dla pacjentów, tabliczki 

„Autoryzowany Gabinet ICX” dla gabinetów, 

możliwość wymiany na inny rozmiar w każdej chwili, 

sprawną logistykę – 99% zamówień na produkty z 
grupy ICX realizujemy w ciągu 24h.

PAKIET STARTOWY ZE SPAWARKĄ  
WEWNĄTRZUSTNĄ + SZKOLENIE

• 60 x IMPLANT ICX
• 1 x spawarka wewnątrzustna

• 1 x kaseta chirurgiczno-protetyczna ICX-Premium
• Specjalistyczne szkolenie z lek. dent. Michałem Czarnowskim 

(Szczegółowe informacje o kursie na akademia.3z.pl) 

Cena:  25 000 zł * brutto (możliwe rozłożenie 
płatności na 3 równe raty płatne w odstępie 30 dni)

*Z wyłączeniem implantów ICX-Active Liquid, 
ICX-Zygoma oraz implantów cyrkonowych.
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Za pomocą programu ICX Magellan X planujemy i tworzymy szablony chirurgiczne 
do druku 3D, a w pakiecie SmileBox obok szablonu oferujemy też frezowany most 
natychmiastowy.  

 
W laboratorium zaplanujemy także wirtualny uśmiech DSD do druku 3D, wykonamy 
uzupełniania czasowe i stałe na frezowanych łącznikach indywidualnych lub bazach Ti. 

Przyjmujemy zamówienia od techników dentystycznych na frezowane konstrukcje 
protetyczne z metalu, cyrkonu i innych materiałów dentystycznych, a także druku 3D.

openlab.3z.pl 
+48 32 767 70 70 / +48 32 767 55 66 / openlab@3z.pl 

PEŁNĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ NA:

OPENLAB 3Z POSIADA AUTORYZACJĘ SYSTEMU IMPLANTOLOGICZNEGO

OpenLab 3Z 
oferuje frezowanie 

łączników indywidualnych 
do każdego połączenia ICX:

TISSUE LEVEL
BONE LEVEL
STANDARD
NARROW
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NOWOŚĆ
SKANER WEWNĄTRZUSTNY 

Kompaktowy, lekki i szybki skaner wewnątrzustny, który reprezentuje wszystko to co 
łączy się z nowoczesną stomatologią. Urządzenie z inteligentnym oprogramowaniem 
i dużym obszarem skanowania, które zwiększy potencjał Twojej kliniki.

Zmiana pozycji końcówki, przycisk sterowania na skanerze i wbudowana funkcja  
dezynfekcji UV znacząco przyczynia się do usprawnienia i poprawy komfortu pracy.

Skaner Medit i700 można podłączyć bezpośrednio do komputera za pomocą jednego 
kabla zasilającego bez koncentratora zasilania (adaptera) i dodatkowego wzmacniacza.

245 g wagi piórkowej Tryb sterowania z pozycji skanera

Odwracana końcówka 180 stopni

Odłączany kabel Dezynfekcja 
UV-C LED

2 x super 
szybszy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą u konsultantów 3Z: 
+48 32 767 70 70 | +48 32 767 55 66 | zamowienia@3z.pl

W naszej 
ofercie także: 

Aparat Panoramiczny, CBCT Acteon X-Mind 
Trium w 4 konfiguracjach
Urządzenie z sensorem przystosowanym do 

Panoramy, Cefalometrii oraz 3D (CBCT).

Skontaktuj się z nami, sprawdź korzystną cenę.

Dostępna możliwość finansowania dla Klientów ING Lease Now. 
Skontaktuj się z nami lub sprawdź warunki leasingu na sklep.3z.pl
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Jaka powinna być nić 
stomatologiczna?
Przede wszystkim wytrzymała oraz ze względu na swoje 
właściwości ułatwiająca wiązanie węzłów.
WYBIERZ POLECANE PRZEZ LEKARZY NICI CHIRURGICZNE

Stwórz swój pakiet 5 + 1 opakowanie gratis

WCHŁANIALNE nici syntetyczne, jeżeli wymagany okres podtrzymywania 
rany jest krótki, tak jak w przypadku szycia błon śluzowych jamy ustnej:
    
LUXCRYL PGA
LUXCRYL PDO
LUXCRYL 910

NIEWCHŁANIALNE, w przypadku głębszych ran, nici które zapewnią 
stałą siłę podtrzymywania:

LUXYLENE syntetyczne
LUXAMID nylonowe
SUPRAMID poliamidowe
LUXPET poliestrowe
SILK BRAIDER jedwabne

Przetestuj bezpłatnie przed zakupem wybrane rodzaje nici 
Luxutures. Wejdź na nicichirurgiczne.3z.pl i wypełnij formularz 
zgłoszeniowy. Dostarczymy próbki do Twojego gabinetu!
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BIOMATERIAŁY W PROMOCJI 

ŁAP OKAZJĘ!
Resorbowalna membrana biokolagenowa do przeprowadzania 

sterowanej regeneracji kości (GBR) 15 x 20 x 0,2 mm

Liofilizowany kolagen z końskiego ścięgna. Membrana stosowana w ubytkach 
kostnych ulega całkowitej resorpcji. Gwarantuje tymczasowe

 zabezpieczenie przed wrastaniem komórek nabłonkowych.
Czas przemiany: 4-6 tygodni.

Materiał musi być nałożony, aby chronić ubytek. Podczas 
sugerowanej długości oczekiwania zależącej od rodzaju

 zastosowanego produktu ulegnie całkowicie degradacji.

Indeks: BCM-15201 
Cena: 190 zł brutto

Małe granulki kości kortykalnej i gąbczastej 
o rozmiarach cząsteczek od 0,5 do 1 mm

Czysta kość pochodzenia końskiego. Biomateriał umieszczony w ubytku kostnym 
ulega zupełnej przemianie z powodu osteoklastycznego działania w sugerowanym 

czasie oczekiwania (zgodnym z czasem metabolizmu).
Czas metabolizmu: dla granulatu gąbczastego - 4 -6 miesięcy dla kości

 kortykalnej - 8-12 miesięcy dla mieszanki kortykalnej i gąbczastej - 6-8 miesięcy.

Materiał musi być umieszczany wielowarstwowo w ubytkach bez stosowania 
ucisku. Przestrzenie pomiędzy granulkami będą się bardzo szybko wypełniać 

nowo uformowaną matrycą kostną, która utworzy – za pośrednictwem  
procesu mineralizacji - wysoko rozwiniętą tkankę kostną o doskonałych  

cechach mechanicznych. Podczas przemiany, której czas zależy  
od używanego produktu (zgodnego z czasem metabolizmu) 
tkanka będzie całkowicie zastąpiona przez endogenną kość.

Indeks: BGM-10 

Cena: 190 zł brutto  / 1 but. 0,25 g



10

 Zamówienia: + 48 32 767 55 66 | + 48 32 767 70 70 | sklep.3z.pl

ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW 
MASZYNOWYCH DO IMPLANTÓW
Śrubokręty sześciokątne / gwiazdki / czworokątne.  
W zestawie także adapter umożliwiający pracę  
ręczną zamiast maszynowo (na kątnicy) oraz raczeta.

Indeks SD-IPD2
CENA: 2050 zł z VAT

NOW
OŚĆ

ZGARNIJ RABAT! 
Przy zamówieniu dowolnego zestawu 
Surgident -15% rabatu*
* Więcej zestawów dostępnych na sklepie 3Z.
* Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.

KASETA PROTETYCZNA ICX-INSTRUMENT
BOX 2.0
Kompletna kaseta protetyczna zawierająca wszystkie niezbędne 
narzędzia do przeprowadzenia prac i zabiegów protetycznych.
Pełny opis kasety znajduje się w Sklepie 3Z.

                               Indeks: C-018-000105 
                               CENA: 3 400 zł z VAT

ZESTAW DO USUWANIA IMPLANTÓW
Kompletny uniwersalny zestaw do usuwania  
implantów, kompatybilny z różnymi systemami  
i średnicami implantów.

Indeks SD-SO
CENA: 4 930 zł z VAT
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AŻ DO -40% 
NA PRODUKTY NA WYPRZEDAŻY

 W SKLEPIE 3Z!

Implant ICX-Active Master 
 4.8 mm - 12,5 mm

Wśród propozycji dostępne do wyczerpania zapasów m.in.:

Implant ICX 
  4.8 mm - 12.5 mm

Implant ICX-plus
  3.45 mm - 6,5 mm

LEIBINGER Narzędzie 
do techniki tunelowej T1

LEIBINGER Narzędzie 
do techniki tunelowej T2

Odświeżacz powietrza 
Bellaria

Półmaska filtrująca 
wielorazowa FSO 

33 V FFP3 R D – czerwona

Odgryzacz kostny 
Luer 15 cm

Odgryzacz kostny
 17 cm

Urządzenie naścienne 
do odświeżania powietrza 

STERILAIR Pro firmy Tecno-Gaz

SPRAWDŹ WIĘCEJ PRODUKTÓW 
NA WYPRZEDAŻY W SKLEP.3Z.PL
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SPAWARKA 
WEWNĄTRZUSTNA 
OD

Wprowadź do swojej praktyki technikę spawania wewnątrzustnego tytanowych elementów, dzięki której 
możliwy jest bezpieczny montaż w pełni funkcjonalnej odbudowy protetycznej w dniu zabiegu.

Zaufaj specjalistom! Pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt i zapewnimy profesjonalne szkolenie.

Wyrób medyczny ze znakiem CE, służący do łączenia i stabilizacji 
implantów natychmiastowego obciążenia za pomocą sztywnej 
szyny, w celu zmniejszenia sił żucia działających na implanty 
podczas gojenia i ossteointegracji.

Jak to działa?
Zabieg łączenia i stabilizacji implantów nie niesie za sobą żadnego ryzyka dla pacjenta. Za pomocą 
zacisku spawalniczego wyposażonego w miedziane elektrody, prefabrykowany tytanowy pręt jest 
spawany do łączników implantu bezpośrednio w jamie ustnej bez ogrzewania otaczających tkanek.

CENY I PAKIETY STARTOWE 
OD ICX ZE SPAWARKĄ, 
IMPLANTAMI I KASETĄ 
NARZĘDZIOWĄ – ZOBACZ 
NA STR. 4 TEJ GAZETKI

Wybierz dogodny termin szkolenia 
z lek. dent. Michałem Czarnowskim w Białymstoku. 
Więcej szczegółów na temat kursów z udziałem 
pacjenta na stronie akademia.3z.pl
lub + 48 605 461 012 / Jolanta Gierejko

 akademia.3z.pl
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PLATELET RICH FIBRIN
Naturalna technika regeneracji kości

Wprowadź do gabinetu technikę PRF, która ułatwia zabiegi implantacji 
natychmiastowej, socket preservation, gojenie się ran, zabiegi sinus lift, 

uzupełnianie kości czy zabiegi endodontyczne.

Zestaw PRF od 3Z to: 
• wirówka PRF,
• zestaw fiolek laboratoryjnych szklanych 100 szt.,
• staza (opaska uciskowa),
• igła motylkowa + holder 50 szt. / op.,
• metalowa kasetka do odciskania membran  

i korków z PRF,
• metalowa kaseta z zestawem narzędzi do  

obsługi PRF (stojaczek do fiolek,  2 pęsety,  
nożyczki, miseczka, tacka, 2 szpatułki, jedna typu  
Prichard, 2 upychacze oraz łyżeczka z upychaczem  
po 2 stronie).

Cena zestawu do końca roku 2022: 5 500 zł brutto
Cena zestawu dla uczestników szkolenia PRF 
z dr n med. G. Dawcem: 4 900 zł brutto 
Cena regularna: 6 200 brutto 

ZOBACZ ZESTAW 
W SKLEPIE 3Z

Zapraszamy na szkolenie „Metody sterowanej regeneracji kości 
ze szczególnym uwzględnieniem PRF” w Piekarach Śląskich
(28 października 2022), które poprowadzi, specjalista 
chirurgii stomatologicznej dr n. med. Grzegorz Dawiec. 
Więcej szczegółów na temat kursów 
PRF na stronie akademia.3z.pl
lub + 48 605 461 012 / Jolanta Gierejko
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Otrzymuj bezpłatnie 
edukacyjne filmy
o implantologii!

lek. dent. Tomasz Łukasik

Jak skorzystać? 
• Wejdź na implantologia.3z.pl  
• Zarejestruj się na dole strony (formularz). 
• Dwa razy w tygodniu na swojej skrzynce mailowej  

znajdziesz link do wartościowego materiału,  
który przygotował lek. dent. Tomasz Łukasik. 

Czego dowiesz się z filmów?
1. Jak rozmawiać z pacjentem o leczeniu  
implantologicznym i jak przekonać go do  
leczenia - wskazówki. 
     
2. Jak dobrać odpowiednie uzupełnienie 
do pacjentów z brakami zębowymi. Uzupełnienie 
braków, a wybór pracy protetycznej.

3. Szablony chirurgiczne, jak wykorzystać je w praktyce  
implantologicznej. Za i przeciw stosowaniu szablonów. 

4.  Jak właściwie planować pozycję implantu – wskazówki. 

5. Jak przygotowywać zębodół do implantacji - porady  
i wskazówki. 

Lek. dent. Tomasz Łukasik - znany i ceniony w branży stomato-
logicznej szkoleniowiec, który skupia się na uczeniu myślenia w 
sposób chirurgiczny. Prowadzi szkolenia podstawowe i zaawan-
sowane z chirurgii stomatologicznej, implantologii. Organizator 
kilkunastu konferencji medycznych. Na jego kursy stacjonarne 
najczęściej brakuje miejsc tuż po ogłoszeniu nowych terminów.

implantologia.3z.pl
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Zapraszamy 
na dni otwarte w
Będzie nam miło gościć Państwa 
w nowej siedzibie 3Z 
przy ul. Starej 7 w Piekarach Śląskich. 

Wstęp wolny!

AGENDA DNI OTWARTYCH W 3Z:

9:00 - 9:30 - Rejestracja uczestników
9:30 – 10:00 - Prezentacja oferty 3Z 
10:00 – 13:00 –  Wykład + warsztaty 
                              praktyczne 
13:00 – 14:00 –  Pytania, rozmowy,  
                              kawa + poczęstunek

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI ZE WZGLĘDU 
NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH PRAKTYCZNYCH.

Informacje i rejestracja: akademia.3z.pl 
lub + 48 605 461 012 / Jolanta Gierejko

21 października 2022
Wykład i warsztat praktyczny poprowadzi lek. dent. Tomasz Łukasik
„Jak zaplanować i wprowadzić swój pierwszy implant.”

25 listopada 2022
Wykład i warsztat praktyczny poprowadzi 
lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz
„Projektowanie prac protetycznych na implantach 
u pacjentów z problemami okluzyjnymi.”

implantologia.3z.pl
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