Dentalair Consumables:

Mondzorg Dogterom kiest voor
totaalpakket van Dentalair
‘Samen met mijn broer ben ik eigenaar van Mondzorg Dogterom. De praktijk
bestaat uit twee vestigingen, Mondzorg Menheerse in Middelharnis en Mondzorg Nieuwe Tonge in Nieuwe Tonge. Mijn broer was al klant bij Dentalair en
één van onze tandartsen was er ook al enthousiast over. De voornaamste reden om voor Dentalair te kiezen is het totaalconcept van bouw, equipment en
verbruiksartikelen.’ Tandarts-eigenaar mevrouw drs. M.J.J. Dogterom vertelt
over de samenwerking tussen Mondzorg Dogterom en Dentalair.
mables met barcode scanner. Heel handig zijn de
bakjes waarin de voorraad wordt bewaard. En de
interieurbouw van Dentalair heeft voor ons de voorraadkasten op maat gemaakt. Groot voordeel is dat
onze eigen voorraad in de praktijk een heel stuk is
geslonken, want we hoeven maar een week voorraad te hanteren. De rest is aanwezig bij Dentalair

Snel bestellen
met BarTrack®
Het bestellen van verbruiksmaterialen
bij Dentalair is nóg makkelijker met het
Dentalair BarTrack®-systeem. Dit is een
gemakkelijke manier voor het verzamelen
en verzenden van bestellingen en iedere

‘Vorig jaar is de sterilisatie compleet verbouwd. We

Erg mooi en functioneel

hadden daarvoor een bouwbedrijf nodig dat gewend
is te werken in een lopende praktijk, zodat die tijdens de nieuwbouw gewoon kon doordraaien. Dat

‘In oktober krijgen we in Middelharnis zes nieuwe

werd Dentalair. Mede omdat mijn broer Chris twee
Heka units had waarover hij enthousiast was, omdat
ze ergonomisch goed zijn, je weinig storing hebt en
Dentalair goede service verleent. De sterilisatie hebben we ingericht volgens de WIP-protocollen waarbij
wij gekozen hebben om te werken met Scican producten. Eén van de voordelen is dat de sterilisator
van Scican in een cyclus van acht minuten klaar zijn,
waardoor je kunt besparen op het aantal hand- en
hoekstukken.’

Heka’s Avantgarde. Ik vind het design van de stoel
esthetisch heel erg mooi, hij is functioneel en zit
goed. Ik denk dan ook dat we met de Heka vinden
wat we zoeken. Voor Dentalair bleek het trouwens
geen enkel probleem deze op zaterdag in onze
praktijk te plaatsen, zodat we niet stilstaan en op
maandag gewoon onze klanten weer kunnen bedienen.’

Handig en gemakkelijk

sommige supermarkten ook wordt
gebruikt. Klanten scannen de barcodes van de gewenste producten
en het systeem maakt automatisch een
‘boodschappenlijstje’. Als de scanner op
de computer wordt aangesloten, wordt de
bestelling in het winkelmandje geplaatst en
met één druk op de knop verzonden. Direct
daarna wordt online een orderbevestiging
verstuurd.

‘Verder zijn we enkele maanden geleden gestart
met het voorraadsysteem van Dentalair Consu-

‘Een vast aanspreekpunt, dat er wordt meegedacht en
persoonlijke aandacht vind ik heel plezierig’
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Dentalair klant, die in het bezit is van een
BarTrack® scanner, kan van deze bestelmanier gebruik maken. BarTrack® vindt
plaats met behulp van een elektronische scanner, zoals die in

Bent u benieuwd of de BarTrack® scanner
voor uw praktijk interessant is? Wij geven
graag een demonstratie. Bel met 078-654
37 37 om een afspraak te maken.

en kan binnen een dag in de praktijk zijn. Dit scheelt enorm in de voorraadkosten en op deze manier kunnen producten nooit over de expiratiedatum
gaan. Het systeem is heel eenvoudig in gebruik, bestellingen staan niet
meer overal op briefjes maar worden gescand. Het is wel belangrijk dat de
assistentes goede geïnstrueerd worden en de discipline hebben om de producten te scannen alvorens deze uit de kast te halen voor gebruik. Hierbij
kregen we alle steun van commercieel medewerker Edwin Koldenhof van
Dentalair Consumables. Hij wees ons ook op een aantal goede en goedkopere producten en materialen waarvan ik soms niet eens van het bestaan
wist. Dat vind ik samen met het feit dat je een vast aanspreekpunt hebt,
dat er wordt meegedacht en dat je persoonlijk te woord wordt gestaan heel
plezierig in de aanpak van Dentalair.’

Sanao Ergonomische instrumenten
met een hygiënische Plus.

Scican komt met een revolutonaire serie “Sanao” hand -en hoekstukken.
De eerste hand -en hoekstukken zonder holle ruimtes en HPS (Hygiëne
Protection System) systeem. De holle ruimtes zijn gevuld met HPS hars
dat het onmogelijk maakt voor bacteriën en andere materialen zich in
deze holle ruimtes te verzamelen. Het HPS systeem zorgt er ook voor
dat bloed, slijpsel en andere stoffen niet bij de lagers kunnen komen.
Hierdoor wordt extra slijtage van de lagers voorkomen wat de levensduur
verlengd. Verder zorgt het HPS systeem ervoor dat de hand - en hoekstukken bijzonder stil en trillingsvrij lopen.
Wat direct opvalt bij deze nieuwe serie is de bijzondere ergonomie. De
smalle niet-cilindrische vorm zorgt voor een goede grip en een intuïtieve
oriëntatie van het instrument.
In vergelijking met conventionele instrumenten ligt het
zwaartepunt verder naar achteren zodat voor alle com-

Peters
Interieurbouw

Dentalair
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Of het nou gaat om tandartspraktijken, woonhuisinterieurs, kledingzaken of horecalocaties; allemaal worden ze
betimmerd door interieurbouwers. Peters Interieurbouw is
een full-service organisatie op het gebied van maatwerk
interieurbouw voor zowel de zakelijke als de particuliere
markt. Het is een bedrijf met een lange historie en maakt
sinds 2009 deel uit van de Dentalair Groep en is geves-
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tigd in een modern pand op het terrein van Dentalair. In
de ruim 15 jaar dat Peters Interieurbouw bestaat, heeft
het een aanzienlijke expertise opgedaan in de top van
de Nederlandse interieurbouw en praktijkinrichting. Peters kenmerkt zich door de klant- en servicegerichtheid
waarbij wordt gesteld dat voor ieder budget de perfecte
oplossing in huis is.

Uw fantasie is onze
enige beperking!
Peters Interieurbouw stelt klanttevredenheid
boven alles en is een betrouwbare partner, dit
wordt bereikt met kwalitatief hoogwaardige producten, uitmuntende service, snelle levertijden
en een ruime keuze aan producten. In samenwerking met
de ontwerpers en ingenieurs van de projectafdeling van
Dentalair kan echt ieder idee uitgewerkt worden tot een
voor u specifiek maatwerk interieur. Onze enige beperking
hierin? Uw fantasie!

binaties met moderne korte motoren een optimale
balans behaald wordt. Dit ontlast de gebruiker en voorkomt overbelasting van het polsgewricht. De geringe grootte van de kop
nl. 13 mm (blauw en groen) optimaliseert de bewegingsvrijheid in de mond.
De Sanao serie omvat verschillende hand- en hoekstukken voor meerdere toepassingen. De meest verkochte modellen, van gunstig geprijsde
modellen voor bijvoorbeeld endodontologie of prophylaxis tot aan de
rechte modellen.
Voor een optimale reiniging van de Sanao instrumenten adviseert Scican
de Statmatic plus reiniger en de Statim G4 cassette autoclaaf.

nummer 1

I

oktober 2013

5<

