
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TOVÁBBI KAPACITÁSBŐVÍTÉS 2018 

 

Kedvezményezett: "DENTAMED" Fogászati és Gyógyászati Kft. 

Projekt címe: Dentamed Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

Támogatás összege: 6,65 millió forint 

Támogatás intenzitása: 50% 

A projekt fizikai zárása: 2018.08.31. 

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01374 

 

PROJEKT BEMUTATÁSA 

 

A több mint 25 éve működő cégünk a fogtechnika folyamatos, dinamikus fejlődése a cég piaci pozíciójának 

erősítése és foglalkoztatottainak megtartása szükségessé teszi a használt technológiák folyamatos 

megújítását. A Fogászatban a gyors technológiai változások következtében, hamarabb korszerűtlenné válik a 

technológiai eszközparkunk, ezért új, korszerű digitális rendszerrel működő eszközök beszerzésére 

kényszerülünk. Az egészségügyben a fogászat az a terület, amelyik az elmúlt 15 évben az egyik legnagyobb 

változáson, fejlődésen ment keresztül. Ennek egyik része a fogorvosi tevékenység fejlődése, a másik pedig a 

fogtechnikus szakma alapjaiban és minőségében való fejlődése. Ezért a fogtechnikában található gépek, 

eszközök hamarabb válnak korszerűtlenné és ez indokolja a modernebb és a jövő technológiai fejlődését 

figyelembe vevő újdonságok, új know-how bevezetését illetve megvásárlását és a termelésbe való bevonását. 

A kiirt pályázatokkal a konkurens vállalkozások is erőteljes modernizációt hajtanak végre, így a mi 

vállalkozásunk is egyensúlyban tud maradni a piacon. Ezáltal a fejlesztés során magasabb szintű termékek 

jönnek létre, melyek biztosítják a vállalkozásunk korszerű működését és a gazdasági környezetben való 

verseny képességét. 

A pályázat keretén belül az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre: 

 1 db Zubler Vario 200 Porcelánégető kemence 

 1 db Zirkonzahn Anodizer 

 1 db T 100 Turbina 

 1 db Zirkonzahn S600 ARTI Scanner 

Célunk a most megvalósuló pályázattal a fogorvosi vállalkozások és a lakosság korszerű egészségügyi 

fogászati ellátása, a fogtechnikai szakmánk európai színvonalúvá emelése, valamint az ezzel járó gazdasági 

fejlődés biztosítása. 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósul meg. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSE A „DENTAMED” KFT-NÉL ADAPTÍV 

TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN! 

 

 

Ezúton értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, Partnereinket, hogy a most záruló pályázatunk eredményeképpen 

új szolgáltatás csoport indul a „DENTAMED” Kft-nél, melynek köszönhetően lehetővé válik új termékek 

előállítása, amikkel komfortosabb és biokompatilisebb munkákat tudunk elvégezni. A beruházás 50%-át 

vállalkozásunk önerőből finanszírozta, a fennmaradó 6,65 millió forintot a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából 

nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 13,31 millió forint. 

 

A „DENTAMED” Kft most záruló pályázat keretében beszerzett gépekkel sikeresen új technológiát vezetett 

be, melynek köszönhetően bővíti szolgáltatásainak körét, így növeli versenyképességét. A most beszerzett 

gépek lehetővé teszik új termékek előállítását, amikkel komfortosabb és biokompatibilisebb munkákat 

tudunk készíteni. A beszerzett eszközökkel az alábbi új szolgáltatásokkal bővül cégünk portfóliója: 

 

 

 

Zirkonzahn S600 ARTI Scanner segítségével lehetőségünk van 

olyan digitális lenyomatok fogadására és feldolgozására, 

amiket eddig nem tudtunk, ezáltal a fogászatban megjelenő 

legújabb elvárásoknak is meg tudunk felelni. Ezzel az eszközzel 

lehetőségünk van tervezni okkluzálisan csavarozható hidakat, 

egyedi implantátumok felépítményeit és különböző kombinált 

rendszereket.  

  

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

T 100 turbina a fent említett technológiák kidolgozásához 

nélkülözhetetlen, a digitális technológiával ellátott anyagok 

utómegmunkálásához elengedhetetlen. Ezzel a géppel 

cirkónium teleszkóp koronák finommegmunkálását 

végezzük, ezáltal ezt az új terméket is tudjuk használni fém 

érzékeny pácienseknél. 

 

 

Zirkonzahn Anodizert gyári és általunk készített egyedi 

implantátumok és kombinált munkák felületi kezelésére 

használjuk a régióban elsőként, ezáltal megrendelői körünket 

tudjuk bővíteni. 

Zubler Vario 200 Porcelánégető kemencét a digitális 

anyagok egyedi individualizálására használjuk, olyan 

alacsony olvadáspontú cad-cam eljárással előállított 

koronák leplezésére, egyedi modellálására szolgál, amivel 

szintén új terméket tudtunk bevezetni. 

 
  

 

Az eszközök beszerzése, beüzemelése, tesztelése sikeresen megtörtént az itt felsorolt szolgáltatások 2018. 

július 18-tól a „DENTAMED” Kft-nél elérhetők! 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult meg. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt adatai: 

Kedvezményezett: "DENTAMED" Fogászati és Gyógyászati Kft. 

Projekt címe: Dentamed Kft. versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

Támogatás összege: 6,65 millió forint 

Támogatás intenzitása: 50% 

A projekt fizikai zárása: 2018.07.18. 

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01374 

 

 


