Naše zvláštní strana v Saských novinách

Zahntechnik Schütz
Den otevřených dveří 29. listopadu 2008
Stomatologické praxe – Vaši partneři pro zdravý úsměv
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Herr Dipl.-Stom. Matthias Vetters, 01623 Lommatzsch, Königstr. 56, tel. 035241/5 10 67
Frau Dr. medic. Stom./IMF Bukarest Hannelore Köhler, 01744, Dippoldiswalde, Am Scheunenplan
29, tel. 03504/61 30 80
Herr Dipl.-Stom. Ingolf Meyer, 01762 Schmiedeberg, Molchgrund 32, tel. 035052/6 53 25
Frau Christine Hanke, 01768 Schlottwitz, Müglitztalstr. 26 a, tel. 035053/4 86 70
Frau Dr. med. Sabine Schilka, 01773 Altenberg, Rathausstr. 15, tel. 035056/3 52 02
Herr Andreas Baumgart, 01774 Pretzschendorf, Erich-Weinert-Str. 5, tel. 035058/4 12 40
Herr Gernot Rieß, 01773 Altenberg OT Bärenstein, Bahnhofstr. 28, tel. 035054/2 51 98
Herr Jürgen Morgenstern, 01819 Berggießhübel, Albert- Schweitzer-Str. 1, tel. 035023/6 22 43
Frau Dr. Tamara und Dr. Katharina Grimm, 01309 Dresden, Augsburger Str. 44, tel. 0351/3 16 14 94
Gemeinschaftspraxis Dr. Thomas und Dr. Ute Grimm, 01705 Freital, Dresdner Str. 178, tel. 0351/6 49 33 41
Herr Dr. med. Frank Strempel, 01705 Freital, Brahmsstr. 2, tel. 0351/6 49 12 12
Frau Dipl.-med. E. Friedrich, 01723 Grumbach, Kirchblick 7, tel. 035204/4 82 34
Herr Dr. med. M. Günzel & ZA M. Schörken, 01187 Dresden, Georg-Schumann-Str. 14, tel. 0351/4 71 31 80
Herr Lars Stürze, 01705 Freital, Turnerstr. 1, tel. 0351/6 49 12 13
Frau Dipl.-Stom. Christiane Schuster, 01705 Freital, Goetheplatz 4, tel. 0351/6 49 21 17
Herr Dipl.-Stom. Achim Langer, 01768 Glashütte, Frühlingsweg 2, tel. 035053/4 85 45
Herr Dipl.-Stom. Jörg Uhlmann, 01768 Glashütte, Altenberger Str. 9, tel. 035053/4 85 10
Herr Dr. med. Michael Schmidt, 01768 Glashütte, Emil-Lange-Str. 6, tel. 035053/4 85 74
Herr Jürg-Henning Krause, 01187 Dresden, Nürnberger Str. 39, tel. 0351/4 71 51 08
Herr Dr. Knut Bentele und Herr Roman Bentele 01744 Dippoldiswalde, Rabenauer Str. 7, tel. 03504/61 27 30
Herr Pius Unger, 01279 Dresden, Willischstr. 5, tel. 0351/2 50 11 84
Herr Dr. med. Justus Fabian, 01796 Pirna-Copitz, Rudolf-Renner-Str. 46, tel. 03501/52 34 80
Praxisgemeinschaft Frau Dr.med. Kristina Schwigon und Dipl.-Stom. Marion Kirsch, 01744 Dippoldiswalde,
Freiberger Platz 1, tel.:1 03504/6 40 30
Dentallabor Herzog & Gentzsch, 09599 Freiberg, Parkstr. 3, tel. 03731/3 47 43
Alda Dentaltechnik GmbH, 01277 Dresden, Pfaffensteinstr.1 b, tel. 0351/2 59 18 43
Dentika GmbH, 01847 Lohmen, Basteistr. 53, tel. 03501/47 00 70

Implantologie stojí ve středu pozornosti
Specialista objasňuje toto téma přednáškou v Oberfrauendorfu

Dr. Thomas Grimm odborný lékař pro čelistní chirurgii, specializovaný na implantologii, v rámci dne
otevřených dveří u společnosti Schütz Zahntechnik v Oberfrauendorfu provedl přednášku na téma implantáty.
Jeho praxe je ve Freitalu na Drážďanské ulici.

Již po třetí zve společnost Schütz Zahntechnik GmbH z Oberfrauendorfu ke dni otevřených
dveří. Tentokrát se koná v sobotu 29. listopadu. „V centru středu pozornosti je téma
Implantologie“, říká vlastník firmy Roland Schütz. Přednášku provedl Dr. Thomas Grimm
z Freitalu. Odborný lékař čelistní chirurgie specializující se na implantologii. V jeho přednášce
vysvětlil, kdy je vhodná pevná zubní náhrada, v jakých krocích se postupuje a jaké přednosti
implantát nabízí. „Implantát je jako přirozený zub, zubovina zůstává zachována a esteticky je
neporazitelná“, říká přednosti. Implantáty přebírají funkci umělých zubních kořenů. Speciální
metodou jsou zašroubovány nebo zastrčeny
do čelistí kosti. Během tří až šesti měsíců dojde
k pevnému spojení s okolní kostí, které lze zatěžovat. Implantáty jsou z titanu a jsou německým
výrobkem. Zubní náhrada je vyhotovena ze zirkonoxidu
u zubní laboratoře Schütz
Zahntechnik. Zubní náhrada je vyrobena speciálně řízenou CAD/CAM technikou. Z otisku je
naskenován trojrozměrný model a následně je přenesen do frézovacího stroje. Jemné broušení
pak přebírají zkušení zubní technici.
Dr. Thomas Grimm
 V nově zařízených operačních prostorách je v úzké spolupráci s domácími zubními
lékaři/domácími lékaři nabízeno kompletní spektrum čelistní chirurgie včetně implantátů.
Možné je ošetření pod narkózou (ve spolupráci s narkotizérem).
 Tým složený ze čtyřech asistentek (sestřiček) a jednoho učně Vám rád zodpoví veškeré
dotazy.
 Praxe: Dresdner Str. 178, 017 05 Freital, tel. 0351/649 33 41

„Dental Guilds“ – pružná síť
Asociace laboratoří v rámci celého spolkového Německa
Zastoupení:
1 – Schütz Zahntechnik GmbH, Dorfstr. 15, 01768 Oberfrauendorf
2 – Dentallabor Sven Orphall GmbH, Burgwartstr. 25, 01705 Freital
3 – Zahnästhetik Schubert GmbH, Straße der Einheit 29, 09599 Freiberg
4 - Braun Dentalis Gesellschaft für Zahnästhetik mbH, Grolmanstr. 36,
10623 Berlin
5 - Ruppin-Zahntechnik GmbH, Alt-Ruppiner Allee 57 A. 16816
Neuruppin
6 - Waren Zahntechnik GmbH, Mozartstr. 6, 17192 Waren
7 - Active Dental GmbH, Nockenstr. 22, 58675 Hemer
8 - Ruppin-Zahntechnik GmbH, Betriebsstätte Eberswalde, Leipnitzer
Str. 1 B, 16225 Eberswalde
9 - Ruppin-Zahntechnik GmbH, Betriebsstätte Rostock, Burgwall 36,
18055 Rostock
10 - Capitol Zahntechnik GmbH, Schwarzer Bär 2, 30449 Hannover
11 - SEPO Zahntechnik GmbH, Jacob-Uffrecht-Str. 10, 39340
Haldensleben

„Dental Guilds“ je sdružení zubních laboratoří, které spolu partnersky spolupracují. Sloučení
z hospodářské oblasti a trvalý obchod zajišťuje flexibilní, územní trh. Zubní laboratoře využívají
pod obchodním označením „Dental Guilds“ přednosti a součinnost skupiny respektive obchodní sítě.
Úspěch nám dává za pravdu! Například v uplynulých dvou letech vyrobila obě frézovací centra Dental
Guilds v Ruppin Zahntechnik GmbH a u Schütz Zahntechnik GmbH více jak 20 000 zirkonových
jednotek. Zákazníkům jsou přitom poskytovány zkušenosti speciálně vyškolených techniků a jejich
rozsáhlého Know-how. Vezměte si část našeho úspěchu! Další informace obdržíte u společnosti
Schütz Zahntechnik GmbH.

Zahájení zubní laboratoře ve Freitalu
Zvláštní specializace: implantáty
Od 1. ledna 2009 bude mistr zubního řemesla Sven Orphall vést vlastní
laboratoř ve Freitalu. Doposud se jednalo o pracoviště společnosti Schütz
Zahntechnik GmbH z Oberfrauendorfu, kde byl mistr zubního řemesla
zaměstnaný.
Od příštího roku jedná společnost Dentallabor Sven Orphall GmbH
samostatně. Zaměstnán je zubní technik Tobias Leukert, který je právě
uprostřed přípravy k mistrovským zkouškám. Přesto zde navíc v tomto
roce začal své vzdělání jeden učeň. Obchodní vedení převzala paní Julia
Ahlswede.
„Do budoucna jsme“, obdobně jako Sven Orphall, „vděčni rozšíření.“
V těchto prostorách mohou být vytvořena další pracovní místa. Pro tento
záměr hledá společnost motivované odborníky. Od příštího roku mohou
být v zubní laboratoři zřízena také místa pro školení.
Zajímavá je také nabídka výkonů laboratoře. Vedle běžných zubních náhrad je společnost
specializována na implantáty. Tyto jsou vyrobeny ze zirkonu v kombinaci s keramikou. Výhoda:
zubní náhrada je vyrobena úplně bez kovu. Současně je to i optická výhoda,
neboť vytvořit
napodobení přirozené barvy zubu je o to lehčí.
Zubní laboratoř spolupracuje mimo jiné s odborným lékařem Dr. Thomasem Grimmem
z Freitalu, který se specializuje na implantologii – dokonalá souhra ve prospěch pacientů.
(Foto: mistr zubního řemesla Sven Orphall – vlevo a Tobias Leukert)

Moderní vzdělání na nejvyšší úrovni
Plynulé vzdělání / místa jsou volná
Dohromady trvá vzdělání zubního technika tři a půl roku.
Kdo se učí u společnosti Schütz Zahntechnik GmbH má jednu
velkou výhodu. „V oblasti Drážďan jsme jedno z mála
zařízení, kde své učně vyučujeme na CAD/CAM řízených
strojích“, říká majitel firmy Roland Schütz. Od prvního ročníku
jsou u něj praktikanti blíže uvedeni k technice. Tímto jsou
s platným učebním planém daleko napřed.
Vedle moderní techniky je u společnosti stejně tak kladen
velký důraz na pečlivou ruční práci. Základním předpokladem
pro toto povolání je řemeslná zručnost. S tím souvisí také
velice vysoké technické porozumění. „Nejlepší je, když uchazeč přináší i umělecký talent“, říká
majitel firmy. Kdo má zájem o toto povolání, může u společnosti Schütz Zahntechnik absolvovat
praxi. Přitom se naučí stěžejní práci a vyzkouší své schopnosti pro toto povolání.
„Náš růst je stále důležitý“, zdůrazňuje a poukazuje na dlouholetého spolupracovníka, který
odešel první předčasně do starobního důchodu. Proto společnost momentálně hledá dobře
vzdělané odborné pracovníky, především se zájmem o práci pomocí výpočetní techniky a pro
celokeramiku.
(Foto: spolupracovnice Katja Gnauck při výrobě s plastem)

Zlobí Vás špatně padnoucí zubní náhrada?
Chtěli byste uzavřít mezeru mezi zuby?
Během dne otevřených dveří u společnosti Schütz Zahntechnik se dozvíte více
o moderních rešeních













Kde: společnost Schütz Zahntechnik, Dorfstraβe 15, 017 68 Oberfrauendorf
Kdy: sobota, 29. listopadu 2008, od 9 do 16 hodin
Co: Odpovědi na všechny otázky týkající se řešení zubních náhrad, od A – jako otisk
(Abdruck) po Z – jako zirkon.
Přednášky: V době od 11 do 14 hodin informace Dr. Thomase Grimma o implantologii.
Pacienti si mohli svou účastí na této přenášce zajistit 5% slevu na zubní náhradu ze zubní
laboratoře Schütz Zahntechnik GmbH.
Program: Spolupracovníci laboratoře předváděli, jak je vyráběna zubní náhrada.
Informace: Byli podávány informace o nových systémech výroby zubních náhrad. Bylo
možné pozorovat spolupracovníky při práci, a to přímo „přes jejich rameno“.
Ukázka: Výroba zubní náhrady na CNC – řízeném frézovacím stroji byla předvedena
„naživo“.
Výstava: Byly vystaveny různé možnosti zubních náhrad a na místě i vysvětleny.
Vzdělání: Byl představen učební obor zubního technika.
Mimořádná nabídka: Vyčištění protézy možné za mimořádnou cenu již od 9,50 euro.
Dárkový poukaz: Na přání obdrželi návštěvníci slevovou poukázku na vyhotovení zubní
náhrady.
Kontakt: Schütz Zahntechnik GmbH, tel. 03504/61 41 51,
internet: www.schuetz-zahntechnik.de

Schütz Zahntechnik GmbH Oberfrauendorf










Laboratoř byla založena 1. září 1992.
Na počátku byli zaměstnáni tři zubní technici.
Dnes se tým rozrostl na 20 spolupracovníků a učňů.
Všichni jsou vysoce motivováni, dodávat našim zákazníkům a jejich pacientům v nejlepší
kvalitě.
Filozofie podnikání se zakládá mimo jiné na tom, být stále na místě nejnovější techniky.
Zhotovováno je široké spektrum zubních prací jako kovových korunek a můstků
z drahých kovů a ostatních (keramika, plast, galvanické korunky, titan), bezkovových
korunek a mostních konstrukcí, inlaye Bio-XS (zlaté inlaye, galvanické inlaye, keramické
inlaye), plně keramické korunky a můstky (zirkon), kónické korunky, spojovací-,
uzavíratelné a kotevní systémy, obvyklé implantační systémy, lití modelů a úplná
protetika.
Kromě toho je prováděno měření čelistního kloubu prostřednictvím funkční diagnostiky
s Cadiax.
Pracuje se s technikou svařování laserem, CAD/CAM - řízenou frézou na zirkoniové
korunky a můstky.

Již potřetí uskutečnila společnost Schütz Zahntechnik GmbH pro zájemce den otevřených dveří ve své
laboratoři. Kromě toho ve firmě získali zubní lékaři další odborné vzdělání. Firemními
spolupracovníky byly vysvětleny a předvedeny různé možnosti využití a variant výroby. Návštěvníci
měli možnost podívat se přímo na výrobu nebo si nechat vysvětlit moderní CAD/CAM – řízený
frézovací stroj.

