Lekarz dentysta Hanna Marcinowska, Polska, Poznań
"Znieczulenie komputerowe stosuję w swojej praktyce już od wielu lat, w
zasadzie od momentu kiedy pojawiło się na rynku. Niesamowicie poprawiło
komfort znieczulania zarówno dla pacjentów, jak i dla mnie. W tej chwili już
nie wyobrażam sobie znieczulania za pomocą karpuli, moi pacjenci również.
Niestety do niedawna sporym problemem przy znieczulaniu komputerowym
były duże koszty pojedynczego znieczulenia. Dlatego kiedy pojawił się
najnowszy system CALAJECT, nie wymagający specjalnych, dedykowanych do
systemu drogich części, od razu zwrócił moją uwagę. CALAJECT jest niezwykle
wygodny i intuicyjny, a do znieczulanie używam teraz igieł i wkładów ze
znieczuleniem takich jak do karpuli. CALAJECT jest bardzo nowoczesny,
spodobał mi się jego design i specjalne programy, do różnych rodzajów
znieczuleń. W praktyce bardzo przydatny jest także system kontrolujący opór
tkanek - urządzenie wyłączy się automatycznie, kiedy opór tkanek będzie za
wysoki. Dzięki temu mam pewność, że pacjent nie będzie czuł rozpierania i
bólu."

Dentysta Tina Løbner, DK
"CALAJECT jest fantastyczny! Ma zdecydowaną przewagę nad innymi
urządzeniami tego typu, z którymi miałam doświadczenie. Pozwala mi na
wykonanie wszystkich typów znieczuleń. Jednocześnie unikam strat
anestetyku oraz kosztów związanych z wymianą jednorazowych wężyków –
potrzebuję jedynie standardowe igły i ampułki jak w przypadku zwykłych
znieczuleń."

Dentist Rune Ørum Luk, DK
"CALAJECT w gabinecie to jasny sygnał, że klinika stosuje najnowocześniejsze
rozwiązania. Innymi słowy, inwestuje w swoich pacjentów!"

j

Dentysta Søren Holm, DK
"CALAJECT ułatwia mi leczenie szczególnie nerwowych pacjentów. Teraz
spokojnie siedzą na fotelu i naprawdę doceniają fakt, że w moim gabinecie jest
możliwe bezbolesne znieczulenie, bez żadnego dyskomfortu".

Dentysta Lisbeth Skibsted, DK
"Chcę podawać znieczulenie możliwie najbardziej miejscowo, tak aby moi
pacjenci mogli opuścić gabinet bez nieprzyjemnego odrętwienia policzka,
języka i ust – oraz bez bólu tkanek miękkich w okolicy injekcji. CALAJECT
spełnia te oczekiwania. Dodatkowo doceniam to, że CALAJECT jest bardzo
ekonomiczny w użytkowaniu – nie ma żadnych dodatkowych kosztów poza
standardowymi ampułkami i igłami jak do karpuli."

Dentysta Anders Boel, DK
"Obecnie zapewniam moim pacjentom znieczulenia znacznie bardziej
bezpieczne w porównaniu do tych, które podawałem manualnie. W dziewięciu
przypadkach na dziesięć wystarczające jest znieczulenie śródwięzadłowe lub
nasiękowe, co oznacza mniej środka znieczulającego na pacjenta. Dzięki stałej
kontroli oporu tkanek, od razu orientuję się czy umiejscowienie igły jest
właściwe – i czy środek znieczulający po prostu nie wycieka".

Dentysta Mette Kæraa, DK
"Dzięki bezbolesnym znieczuleniom z użyciem CALAJECT, zyskuję co raz więcej
wiernych i lojalnych pacjentów. Stał się niezbędnym elementem bezbolesnego
leczenia, jakie oferuję w mojej praktyce".

Lekarz dentysta Marcin Bogurski, Polska, Koszalin
„Jestem stomatologiem w drugim pokoleniu i obserwuje rozwój mojej profesji
od dziecka. Na przestrzeni 40 lat zmiany są ogromne i wszyscy o tym wiemy.
Zmieniło się również podejście do odczuwania bólu przez pacjenta podczas
wizyt w gabinecie. Znieczulenie to po prostu standardowa procedura
wszystkich praktyków. Oczekiwania pacjentów są jednak co raz większe i
wymagają by samo znieczulanie przebiegało bezboleśnie. Testowałem wiele
urządzeń tego typu w swojej praktyce na przestrzeni kilku lat, a jednak
pozostawałem wierny swojemu doświadczeniu z niezawodną karpulą.
Wszystko się zmieniło po zapoznaniu się z nowym urządzeniem CALAJECT.
Estetyczne i nowoczesne urządzenie o małych gabarytach jest dziś moim
wiernym towarzyszem wielogodzinnej pracy. A pacjenci... no cóż, są
zachwyceni.”

Dentysta Ralf Breier, DE
"Komputerowo kontrolowane znieczulenie jest niezbędnym elementem mojej
codziennej praktyki. Jeżeli spytasz naszych pacjentów, a my pytamy po każdym
znieczuleniu, usłyszysz jednomyślną opinię - znieczulenie komputerowe to
punkt zwrotny w leczeniu. Możemy podawać w wygodnej pozycji, pacjent nie
wykonuje nagłych, nerwowych ruchów na fotelu, a po znieczuleniu nawet pyta
czy jest już po. To pozytywne doświadczenie cieszy zarówno pacjenta i
dentystę i uwierzcie mi, pacjent to okazuje".

Dentysta Jan Frydensberg Thomsen, DK
"Pierwszy raz kontakt ze znieczuleniami komputerowymi miałem w 2007 roku
- i używam je stale od tego czasu. Największą zaletą w porównaniu do
znieczuleń podawanych karpulą jest nieporównywalnie lepsza ergonomia - nie
muszę jednocześnie wyginać nadgarstka i naciskać tłoka. Mogę usiąść
wygodnie, zrelaksowany i znieczulać bez wysiłku. Mam dużo lepsze efekty
podczas blokady nerwów i co bardzo ważne - dzięki powolnemu,
komputerowo kontrolowanemu podawaniu znieczulenie jest praktycznie
bezbolesne dla pacjenta. CALAJECT, który stosuję obecnie daje mi dodatkowe
możliwości; uchwyt różni się od tego, który stosowałem wcześniej, ale bardzo
szybko się przestawiłem gdyż jest bardzo dobrze wyważony i stabilny w dłoni.
Mój serwisant połączył CALAJECT z pedałem unitu - to dla mnie optymalne
rozwiązanie.”

