


 Tisztelt Olvasó! 

 A karácsonyi ünnepkör kapcsán köszöntöm, 
hogy reményeim szerint Partnert találjak Önben és 
munkatársaikban ahhoz, ami immár a 22. Karácsony 
eljövetelét hozta a BIONIKÁNAK! Ez az elkötelezettség 
az implantológiai kutatás-fejlesztés iránt.
 Egy-egy egyedi termék fejlesztését és gyártá-
sát is szívesen tesszük, melynek „csak” a tanulás és 
a partnerség a hozadéka, az egyediséggel együtt járó 
magas költségek miatt.

 A BIONIKÁNÁL sokoldalú szakmai, 
implantológiai -a legmodernebb digitális csúcstechno-
lógiával támogatott- ismeret várja Önt, hogy megaján-
dékozhassuk, egyedi, -a betegek körében is szívesen 
fogadott- testre szabott, gyors fejlesztéseinkkel. 
 Szakembereink azonnal igyekeznek ráhango-
lódni a megoldandó feladatokra, hogy a lehető legrövi-
debb idő alatt megszülethessen az a megoldás, amely 
Önnek is sikert hozhat.
 Sok-sok esetben sikerült megoldást nyújtani 
olyan helyzetekben is, amikor alig ismert, vagy isme-
retlen implantátumokkal érkezett a beteg fogorvosához 
külföldről, régi, elkopott, eltörött fogművel, vagy a nél-
kül. Egy röntgen felvétel -különösen ha az három di-
menziós-, egy mintavétel az implantátum belsejéről, 
vagy egy fogmű darab, archívumokkal összevetve kre-
atív megoldást hozhat, mely elvezethet bennünket a 
megfelelő implantátum alkatrész legyártásához a fog-
orvos és így a beteg elégedettségéhez. 

Ez a mi ajándékunk Önnek!

 Gyártó berendezéseinket folyamatosan újabb 
és újabb gépekre cseréljük, annak érdekében, hogy 
mindig a legkorszerűbb technika álljon az Önök rendel-
kezésére.
 Az extra adottságaink lényege azonban nem 
csak az újonnan vásárolt technikából áll, hanem azok-
nak, a mérnökeink által kidolgozott egyedi, specializált, 
máshol nem fellelhető, új, szabadalmi jelentőségű to-
vábbfejlesztéseinkből. 
 Mindez köszönhető annak, hogy a folyama-
tos kutatás-fejlesztés tartjuk a második legfontosabb 
célkitűzéseinknek, mind azok után, hogy a segítségé-
re lehettünk Önnek abban, hogy betegei elégedetten 
dicsérjék munkáját, szakértelmét, a részükre készült 
egyedi, testre szabott implantológiai termékeink révén. 

Ez a mi ajándékunk Önnek!

 Továbbá ezúton szeretnénk megköszönni azt 
az ajándékot, amit Partnereinktől kapunk egész év-
ben: a szakmai tapasztalatainkba vetett bizalmukat, és 
azt a megtiszteltetést, hogy termékeinket vásárolják és 
használják.

Boldog Karácsonyt!
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