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Zestaw trepanów oraz punchy
SD-TR

1776 zł z VAT
Ostatnia najniższa cena: 1933 zł z VAT

Cena regularna: 2090 zł z VAT

Zestaw różnych średnic trepanów do kości, pił tarczowych 
oraz punchy do tkanki miękkiej. Każdy komponent  

występuje w różnych wersjach średnicy.

Zestaw do zagęszczania kości
SD-SED

1740 zł z VAT
Ostatnia najniższa cena: 1896 zł z VAT

Cena regularna: 2050 zł z VAT

Zestaw wierteł wraz z tulejkami stopującymi, stosowany 
w przypadku słabej jakości kości w celu jej zagęszczenia,  
aby można było wykonać zabieg implantacji ze względnie 

dobrą stabilizacją pierwotną.

 ZNIŻKI 
 -15%

NA DOWOLNY ZESTAW NARZĘDZI DO 
STEROWANEJ REGENERACJI KOŚCI

Zestaw do przykręcania bloczków 
kostnych oraz siatek tytanowych

(56 śrub + 1 siatka) SD-SCR
2930 zł z VAT

Ostatnia najniższa cena: 3191 zł z VAT
Cena regularna: 3450 zł z VAT

Samogwintujące śruby, wiertło pilotujące, śrubokręt, 
siatki tytanowe, adaptery.

Zestaw do zbierania
 kości autogennej 

SD-NLBC
1560 zł z VAT

Ostatnia najniższa cena: 1702 zł z VAT
Cena regularna: 1840 zł z VAT

Zestaw do zbierania kości autogennej pacjenta, także  
podczas nawiercania przed implantacją. Możliwość wykonania 

dokładnego pola biorczego za pomocą mikrowiertła.
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BIOMATERIAŁY
Membrany kolagenowe SinossMem
Elastyczna i wytrzymała resorbowalna membrana kolagenowa z długim 
czasem ochrony 4-6 miesięcy. SinossMem jest naturalną wchłanialną 
błoną kolagenową stosowaną w zabiegach sterowanej regeneracji tkanek 
miękkich oraz twardych (GTR / GBR). 

15 x 20 mm – 215 zł z VAT (Cena regularna: 250 zł z VAT)
20 x 30 mm – 315 zł z VAT (Cena regularna: 370 zł z VAT)
30 x 40 mm – 435 zł z VAT (Cena regularna: 480 zł z VAT)

Membrana osierdziowa 
Membrany osierdziowe są używane m.in.: podczas zabiegów chirurgicznej 

regeneracji kości, podnoszenia dna zatoki, zamykania perforacji błony 
Schneidera i augmentacji grzebienia wyrostka zębodołowego.

15 x 20 mm – 270 zł z VAT(Cena regularna:  310 zł z VAT)
25 x 30 mm – 435 zł z VAT (Cena regularna: 480 zł z VAT)
30 x 50 mm – 680 zł z VAT (Cena regularna: 700 zł z VAT)

Membrany BIO Crea
Membrany BIO Crea służą do pokrycia przeszczepów kostnych 
w sterowanej regeneracji kości, ochrony zębodołu poekstrakcyjnego 
w celu ograniczenia resorpcji kości oraz do ochrony błony Schneidera 
w przypadku niewielkich pęknięć lub przy zabiegach podnoszenia 
dna zatoki szczękowej.

15 x 20 mm - 180 zł z VAT (Cena regularna: 190 zł z VAT)
20 x 30 mm – 200 zł z VAT (Cena regularna: 210 zł z VAT)

MATERIAŁY 
KOŚCIOZASTĘPCZE

SmartBone® mikrogranulki
SmartBone mikrogranulki mogą być stosowane m.in.: podczas regeneracji 
ubytków periodontologicznych, regeneracji zębodołów poekstrakcyjnych, 
elewacji zatoki szczękowej lub przy poziomych odbudowach wyrostka 
zębodołowego.

0,25 – 1 mm (0,25 g) – 210 zł z VAT (Cena regularna: 270 zł z VAT)
0,25 – 1 mm (0,5 g)   – 310 zł z VAT (Cena regularna: 360 zł z VAT)
0,25 – 1 mm (1 g)      – 430 zł z VAT (Cena regularna: 470 zł z VAT)

Mix kości gąbczastej i kortykalnej
Mix kości gąbczastej i kortykalnej idealnie sprawdzi się podczas zabiegu podnoszenia 
dna zatoki szczękowej metodą tradycyjną lub techniką Summersa, ochrony kieszonki 

poekstrakcyjnej i uzupełnienia do 3 ubytków podczas Peri-implantis.

SinossGraft
SinossGraft syntetyczny, resorbowalny i bezpieczny granulat stworzony do regeneracji 
wyrostka zębodołowego, podniesienia zatoki szczękowej ale też świetnie sprawdza 
się do zachowania objętości zębodołu (Socket Preservation).

Granulat kościozastępczy SinossGraft 0,5 g 0,5 - 1 mm 
210 zł z VAT (Cena regularna: 220 zł z VAT)

Granulat kościozastępczy SinossGraft 1 g 0,5 - 1 mm
270 zł z VAT (Cena regularna: 280 zł z VAT)

Granulat kościozastępczy SinossGraft 2 g 0,5 -1 mm
330 zł z VAT (Cena regularna: 340 zł z VAT)

1 fiolka / 0,25 g ~0,5 cm3 gran. 0,5-1 mm 
190 zł z VAT (Cena regularna: 210 zł z VAT)

1 fiolka/ 0,5 g ~1 cm3 gran. 0,5-1 mm 
270 zł z VAT (Cena regularna: 360 zł z VAT )

1 fiolka / 1,0 g gran. 0,25-1 mm 
430 zł z VAT (Cena regularna: 470 zł z VAT)
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KASETA NARZĘDZIOWA 
DO NAWIGOWANEJ IMPLANTACJI

ICX-Magellan SURGERY BOX 3.0
z wiertłami 

do implantów ICX 3.3!

Zawartość:
57 wierteł

5 sztanc
5 wierteł stopujących

Akcesoria:
4 piny mocujące

1 wiertło do pinów mocujących
4 wiertła pilotujące

1 przenośnik do implantów ICX
1 przenośnik do implantów ICX-Plus

1 przenośnik do implantów ICX 3.3
1 wiertło uniwersalneInne właściwości nowej kasety 

do nawigacji:
Kompletna kaseta chirurgiczna zawierająca zestaw 
wierteł  z wbudowanym systemem bezpieczeństwa 
i narzędzi do przeprowadzenia nawigowanych 
zabiegów implantacji z szablonami ICX Magellan.
+ nowy design,
+ miseczka z możliwością 
wysunięcia z kasety,
+ wykorzystana dolna część kasety 
oraz dodane sporo narzędzi: klucz 
dynamometryczny, zgłębnik, adaptery 
ręczne, klucz 1,2 hex ręczny lity,
+ zapasowe wolne miejsca 
na dodatkowe narzędzia/wiertła.

Kaseta ICX-Magellan SURGERY BOX 3.0 za 1 zł 
z zestawem implantów ICX, w skład którego wchodzi:

- 50 x implant ICX, 
- 1 x kaseta ICX-Magellan SURGERY BOX 3.0, 

- 3 x szablon chirurgiczny ICX.

CENA: 19 900 zł z VAT

PLANOWANIE ZABIEGÓW 
IMPLANTOLOGICZNYCH 
ICX-MAGELLAN 3.0

Możliwość zamówienia frezowanego mostu 
do natychmiastowego obciążenia implantów.
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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

SPAWARKA WEWNĄTRZUSTNA 

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

KOSZT SZKOLENIA: 3 700 zł z VAT

Wykorzystując oprogramowanie CAD, projektujemy  
dla Ciebie prace protetyczne. Bezpośredni kontakt 
z projektantem na każdym etapie współpracy.

Za pomocą programu ICX Magellan X planujemy  
i tworzymy szablony chirurgiczne do druku 3D,  
a w pakiecie SmileBox obok szablonu przygotowujemy  
też frezowany most natychmiastowy.

Centrum frezowania korzysta z 5-osiowych frezarek 
Imes-Icore CORiTEC 350i Loader PRO +, a Centrum 
Druku 3D zapewnia wysoką jakość i powtarzalność 
prac, dzięki drukarkom Asiga Max UV.

Sebastian Jaskólski 
Technik Dentystyczny, Projektant CAD
+48 697 301 210 | openlab@3z.pl | openlab.3z.pl 

OpenLab3Z to cyfrowe laboratorium CAD/CAM, które w kompleksowy 
sposób pozwala na wykonanie uzupełnień protetycznych od momentu 

planowania implantów do uzupełnień stałych.

ZESTAW 
Spawarka wewnątrzustna z zestawem implantów ICX, 
w skład którego wchodzi:
- 50 implantów ICX, 
- spawarka JD Weld, 
- kaseta chirurgiczna ICX-PREMIUM.

CENA: 25 000 zł z VAT
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IMPLANT CENTER II
System do zaawansowanej chirurgii ultradźwię-
kowej. Idealna kombinacja urządzenia  
dedykowanego do chirurgii stomatologicznej, 
implantologii oraz konwencjonalnego leczenia pe-
riodontologicznego, endodontycznego, czy profi-
laktyki jamy ustnej.

3 tryby działania:
• I-SURGE™ do zabiegów implantologicznych 

(obrotowy silnik),
• Piezotome® do ultradźwiękowej chirurgii 

kości przed osadzeniem implantu,
• NEWTRON® do wszystkich stomatologicznych 

zabiegów ultradźwiękowych. Istnieje możliwość 
dokupienia dodatkowego rękawa z światłem 
LED i dostępem do ponad 80 różnych  
końcówek stomatologicznych. 

PIEZOTOME CUBE
Najwyższy poziom chirurgii kości. Delikatne procedury można  
przeprowadzać znacznie szybciej bez konieczności wybierania  
pomiędzy maksymalną mocą urządzenia a bezpieczeństwem pacjenta.
Wyjątkowa oferta końcówek chirurgicznych umożliwia chirurgowi 
poszerzenie swojego portfolio o zabiegi m.in. takie jak:
• atraumatyczna ekstrakcja z zachowaniem płytki kostnej,
• przeszczepy kostne gojące się w sposób przewidywalny,
• bezpieczne podniesienie zatoki bocznej,
• podniesienie zatoki szczękowej zapewniające  

lepszą akceptację przez pacjenta,
• rozszczepienie wyrostka zębodołowego bez naruszenia okostnej. 

 

 NOWOCZESNA 
DIAGNOSTYKA

Aparat Panoramiczny, CBCT 
X-Mind Prime - 4 konfiguracje 

Ultralekki i kompaktowy, naścienny tomograf CBCT / 3D X-MIND 
PRIME. Dostępny w czterech konfiguracjach, o lekkiej konstrukcji  
idealnie wpasowującej się w potrzeby małych gabinetów  
stomatologicznych. Do wyboru zarówno wersja naścienna jak  
i wolnostojąca. X-Mind Prime to rozwiązanie, zapewniające  
zaawansowane technologicznie możliwości i prostotę użytkowania.
Umożliwia przeprowadzenie wszystkich rodzajów badań  
panoramicznych na potrzeby stomatologii ogólnej: zębowych 
panoramicznych, stawów skroniowo-żuchwowych, czy też zatok.

Panoramiczny aparat 
rentgenowski Acteon X-Mind Trium 

w 4 konfiguracjach
Urządzenie z sensorem przystosowanym do Panoramy, Cefalometrii oraz  
3D (CBCT). Filtr redukcji artefaktów oraz metoda filtrowania przestrzennego  
to lepsze różnicowanie tkanek (kości/ząb/metal) przy rekonstrukcji obrazu. 
X-MIND TRIUM w wersji CBCT/3D umożliwia wykonanie badań na  
potrzeby wszelkich zabiegów stomatologicznych gwarantując minimalne  
promieniowanie dla pacjenta dzięki możliwości szerokiego wyboru  
pola obrazowania i zastosowanej technologii True Low Dose.
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Nici nylonowe LUXAMID
 (opakowanie 12 sztuk)

Monofilament, nieresorbowalne.

Nici syntetyczne LUXYLENE
 (opakowanie 12 sztuk)
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Monofilament, nieresorbowalne

Nici poliamidowe SUPRAMID
 (opakowanie 12 sztuk)

Multifilament, nieresorbowalne.

Nici jedwabne SILK BRAIDED 
 (opakowanie 12 sztuk)

Multifilament, nieresorbowalne.

Nici syntetyczne LUXCRYL PDO
 (opakowanie 12 sztuk)

5 DOWOLNYCH 
OPAKOWAŃ 
+ 1 OPAKOWANIE 
GRATIS*!

Monofilament, resorbowalne.

Nici syntetyczne LUXCRYL 910
 (opakowanie 12 sztuk)

Multifilament, resorbowalne.

Nici syntetyczne LUXCRYL PGA 
(opakowanie 12 sztuk)

Multifilament, resorbowalne.
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*+ 1 opakowanie najtańszych nici gratis
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SZKOLENIA STOMATOLOGICZNE 
I IMPLANTOLOGICZNE
akademia.3z.pl 

Koordynator szkoleń: 
Jolanta Gierejko
+48 605 461 012 
akademia@3z.pl

TERMINARZ SZKOLEŃ 2023

STYCZEŃ
21.01.   KATOWICE – Praktyczna chirurgia stomatologiczna – implanty 
prowadzi: lek. dent. Tomasz Łukasik 
CENA: 2200 zł z VAT

LUTY
24-25.02.   KATOWICE – Praktyczny kurs z augmentacji i regeneracji tkanek miękkich i twardych 
prowadzi: lek. stom. Radosław Jadach 
CENA: 7000 ZŁ Z VAT
PRZY REJESTRACJI DO 31.01.2023: 6500 ZŁ Z VAT

25.02.   KATOWICE – Asystowanie przy zabiegach implantologicznych oraz innych z zakresu chirurgii stomatologicznej
prowadzi: Jarosław Czubak
CENA: 1300 ZŁ Z VAT

MARZEC
2-3.03   KATOWICE – Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi
prowadzi: lek. dent. Mariusz Bołzan
CENA: 6300 ZŁ Z VAT
PRZY REJESTRACJI DO 31.01.2023: 5400 ZŁ Z VAT

4.03.   WARSZAWA – 3Z ICX STUDY CLUB z dr Frankiem Zastrowem M.Sc. 
CENA: 1890 ZŁ Z VAT

25.03.   KATOWICE – Praktyczna chirurgia stomatologiczna – podstawy 
prowadzi: lek. dent. Tomasz Łukasik 
CENA: 1800 ZŁ Z VAT
PRZY REJESTRACJI DO DNIA 31.01.2023: 1490 ZŁ Z VAT
LUB W PAKIECIE III KURSÓW Z RABATEM -20%!

KWIECIEŃ
15.04.   KATOWICE – Praktyczna chirurgia stomatologiczna – poziom zaawansowany
prowadzi: lek. dent. Tomasz Łukasik
CENA: 2000 ZŁ Z VAT 
PRZY REJESTRACJI DO DNIA 28.02.2023: 1690 ZŁ Z VAT
LUB W PAKIECIE III KURSÓW Z RABATEM -20%!

15.04.   KATOWICE – Asystowanie przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych
prowadzi: Jarosław Czubak
CENA: 1300 ZŁ Z VAT
PRZY REJESTRACJI DO 28.02.2023: 1100 ZŁ Z VAT

21.04.   KATOWICE – Zaawansowana implantologia w praktyce 
– otwarte podniesienie dna zatoki szczękowej
prowadzi: dr n. med. Tomasz Bigas
CENA: 3600 ZŁ Z VAT 
PRZY REJESTRACJI DO DNIA 28.02.2023: 3200 ZŁ Z VAT

MAJ 
20.05.   KATOWICE – Praktyczna chirurgia stomatologiczna – implanty 
prowadzi: lek. dent. Tomasz Łukasik
CENA: 2400 ZŁ Z VAT
PRZY REJESTRACJI DO DNIA 31.03.2023: 2190 ZŁ Z VAT
LUB W PAKIECIE III KURSÓW Z RABATEM -20%!

CZERWIEC
16-17.06.   KATOWICE – Praktyczny kurs z augmentacji i regeneracji 
tkanek miękkich i twardych 
prowadzi: lek. stom. Radosław Jadach
CENA: 7000 ZŁ Z VAT 
PRZY REJESTRACJI DO 31.05.2023: 6500 ZŁ Z VAT



DOFINANSOWANIE 
Z UE NA KURSY 
AKADEMII 3Z
Firma 3Z Sp. z o.o. jest zweryfikowanym przez 
PARP dostawcą szkoleń dostępnych w Bazie Usług 
Rozwojowych. Zapytaj nas o wolne miejsca na  
wybrane przez siebie szkolenie, a następnie odwiedź 
stronę internetową uslugirozwojowe.parp.gov.pl, 
aby pozyskać informacje o możliwości dofinansowania 
do kursu.
Każdy z dofinansowanych kursów Akademii 3Z 
jest opisany specjalnym numerem usługi w BUR.

Więcej informacji na stronie internetowej: akademia.3z.pl

Jeśli masz pytania i potrzebujesz wsparcia, prosimy o kontakt:
+48 600 123 835 / centrumszkoleniowe@3z.pl


