


legmegfelelőbb választás a számukra. Ez nem 
is csoda, hiszen évente több tucat külföldi rend-
szer jelenik meg a hazai fogászati implantátu-
mok piacán. A külföldi multik a tömeggyártás 
előnyeit kihasználva nagy tételben értékesítik 
termékeiket. Ezzel szemben a BIONIKA magyar 
gyártóként arra törekszik, hogy olyan eszközöket 
fejlesszen ki, melyek személyre szabottan elégítik 
ki a szakemberek igényeit és illeszkednek a páci-
ensek egyedi adottságaihoz. Mit tudhat egy ma-
gyar KKV egy multival szemben? Nagyon is sokat!

Összefoglalva elmondható, hogy hazai gyártót vá-
lasztani számos előnnyel jár, beleértve a jobb mi-
nőségellenőrzést, gyorsabb szállítást, hatékonyabb 
ügyfélszolgálatot, az előírások betartását és a helyi 
gazdaság és a hazai munkahelyteremtés támogatá-
sát. Ne feledje, a BIONIKA arcát adja a termékeihez.

Hajdú József
Tulajdonos, ügyvezető 

igazgató

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. 
„Magyarország vállalkozásainak leg-
megbízhatóbb 0,63%-ába tartozik.”

Bisnode Magyarország

Azon szakemberek körében, 
akik nemrég kezdtek bele az 
implantológiai tevékenység-
be, jogosan merül fel a kérdés, 
hogy vajon melyik típusú és 
márkájú implantátum lenne a

Kovács Zsolt
Operatív igazgató, 
szakmai tanácsadó

Bíztató

• Sokan nem is tudják, hogy országunk kis méreté-
hez képest rendkívül innovatív ország, amit szá-
mos világhírű magyar kutató és találmány is igazol. 
A BIONIKA küldetése, hogy olyan egyedi, speciális 
igényekre szabott, kiváló minőségű eszközöket fej-
lesszen ki, melyek hozzájárulnak a beteg embe-
rek gyógyításához és életminőségük javulásához.

• A BIONIKA hazai gyártó révén közelebb helyezke-
dik el Önhöz, ami fogászati eszközök esetén gyor-
sabb, általában már másnapi szállítást eredmé-
nyez. A segítőkész ügyfélszolgálat és a közös nyelvi 
és kulturális háttér pedig jobb kommunikációt és 
hatékonyabb problémamegoldást eredményez.

• Egy hazai gyártó, (csakúgy, mint a BIONIKA) na-
gyobb hangsúlyt fektet a helyi előírások betar-
tására, ezzel is biztosítva, hogy az Ön által ka-
pott orvostechnikai eszközök megfeleljenek az 
összes szükséges biztonsági és minőségi előírásnak.
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HIDAK
Hídjaink egyedi tervezéssel készülnek. 
1-14 taggal rendelhetőek.

FEJLETT TECHNOLÓGIÁVAL LEGYŐZZÜK AZ ÁRAKAT,
ADUNK HOZZÁ IHLETET!

Cirkon, Co-Cr és Viasz

FRÉZKÖZPONT
TERMÉKEK

PEEK és Titán


