Всичко за денталната имплантология
Ние ви помагаме да работите с удоволствие и печалба
Какво ви предлагаме?
В Медина Био ще намерите всичко необходимо за
планиране и провеждане на успешно лечение с дентални импланти:
› едно- и двучастови импланти с богат избор от форми, дължини и диаметри;
› голямо разнообразие от протетични решения;
› биоматериали - костозаместители и мембрани;
› хирургични инструменти;
› обучение за начинаещи и напреднали имплантолози;

› консултации и обучение от практикуващи имплантолози с голям опит;
› специална подкрепа за начинаещи имплантолози;
› признание за постигнатите търговски и медицински резултати с използване на продуктите на Alpha Bio Tec;
› взаимоотношения, в основата на които стои разбирането, че работата трябва да носи удоволствие и удовлетворение и на клиентите, и на доставчика.

Кои сме ние?

› консултации.

Защо да работите с нас?
За вашата комфортна и успешна работа ние осигуряваме:
› персонализирано отношение, което отчита особеностите на всяка дентална практика;
› специализирана и добре организирана дейност, която е фокусирана върху продукти и услуги за денталната
имплантология;
› конкурентни цени, атрактивни промоции и индивидуално гъвкаво пакетно ценообразуване;
› богата складова наличност, национална дистрибуция и бърза доставка – до 2 часа в градовете, където
Медина Био има търговски представител, и на следващия работен ден с куриер за останалата част от
страната;
› удобство при поръчка и доставка;

Фирма „Медина Био“ ООД е българо-израелско дружество основано през 2006 г. от д-р Халил Зейна и
д-р Иван Дошков. Основната дейност на компанията
включва дистрибуция на продукти за дентална имплантология, обучение и консултации в тази сфера. „Медина Био“ OOД е ексклузивен представител за България
на израелската компания Alpha Bio Tec.
Д-р Иван Дошков е дентален специалист с над 20 годишна практика в областта на хирургичната и протетичната
стоматология. Д-р Дошков е собственик и управител на
медико-стоматологичен център „Свети Иван Рилски”.

Д-р Халил Зейна е израелски дентален специалист с
повече от 20 години дентална практика, 15 от които като
имплантолог в своята дентална клиника в град Назарет,
Израел. От 2007 г. д-р Зейна редовно посещава България за демонстрационни операции за поставяне на импланти, консултантска работа по специфични случаи и
преподаване на имплантология в специализирани курсове за системата на Alpha Bio Tec.
„Mедина Био“ ООД има представителства и консултанти в градовете: София, Пловдив, Варна и Габрово.
За контакти: www.medina-bio.com, e-mail: medina2007@mail.bg;
Д-р Иван Дошков, Управител: 0899 145 801; Стефан Димитров, Търговски директор: 0899 145 805

Всичко за денталната имплантология
Импланти

Протетика

Защо да изберете имплантната
система на Alpha Bio Tec?
Имплантната система Alpha Bio Tec осигурява уникално съчетание от характеристики и качества:

Хирургически
инструменти

› уважаван от професионалистите глобален доставчик на дентални имплантологични решения, който работи в повече от 50 страни по цял свят;

Биоматериали

› отлично съотношение качество/цена на продуктите;
› продуктите са резултат от задълбочена изследователска дейност и продължителни клинични тестове;
› дизайнът на имплантите (форма на тялото, стъпка
и размер на резбата, оформление на елементите в
апикалната и коронарната области) осигурява голяма първична стабилност и спомага за надеждна остеоинтеграция;
› изобретател и първи производител на спираловидни
импланти - SPI;
› доживотна гаранция за всички импланти;
› единна продуктова платформа, която позволява използване на всеки абатмънт с всеки имплант;
› използва един единствен универсален ключ в няколко
дължини (къс, стандартен и дълъг), с който се навиват
всички двучастови импланти;
› бързо и без усилие навиване на имплантите, поставяне на абатмънтите с помощта на обикновена или
динамометрична тресчотка;
› специално обработената повърхност NanoTecTM на
имплантите осигурява увеличена стабилност (първична и след остеоинтеграция) и съкращава оздравителния период;
› продуктите и производството отговарят на водещите
световни стандарти за качество – CE маркировка в съответствие с Council Directive 93/42/EE C и Amendment
2007/47/EC; ISO 9001:2008; ISO 13485:2003; динамично
изпитване на умора за зъбни импланти според ISO
14801: 2007 и предписанията на FDA; канадската система за оценка на съответствието за медицински изделия (CMDCAS).

За Alpha Bio Tec
Израелската компания Alpha Bio Tec (www.alpha-bio.
net) е специализирана в разработването и производството на дентални импланти, аксесоари за тях
и хирургични инструменти. За своите повече от 25-те
години дейност фирмата е автор на дълъг списък от
иновации, а пълния набор от продукти осигурява на
стоматолозите възможност за разрешаване дори и на
най-сложните за лечение случаи. Alpha Bio Tec е откривател и първи производител на спираловидни импланти, които днес се използват широко заради отличните си свойства.
Имплантите, протетиката и допълнителните материали, произвеждани от Alpha Bio Tec, се интегрират в човешкото тяло по естествен път, намаляват времето за
следоперативно възстановяване, предпазват от усложнения и осигуряват издържливост за години напред.

