
 

Oferta współpracy dla Serwisantów: 

Szanowni Państwo, 

Od dnia 01.01.2019 obowiązuje przepis nakładający na gabinety stomatologiczne obowiązek 

instalacji separatora amalgamatu. By uniknąć dotkliwych kar pieniężnych, gabinety w których stosuje się 

amalgamat dentystyczny muszą wyposażyć się w urządzenie. Z racji pełnionej przez Państwa funkcji, 

jesteście dla personelu medycznego (w tym lekarzy) pomocą i autorytetem w zakresie doboru i instalacji 

separatorów.  

Dlaczego wybrać nas spośród konkurencji: 

- separator spełnia normy ISO 11143-skuteczność separacji sięga ponad 95%, co jest zgodne z 

wymogami prawa. Twoi klienci nie będą musieli się obawiać kontroli ze strony Sanepidu (dołączamy 

certyfikat zgodności) 

- urządzenie cechuje się nieomal bezgłośną praca, praca lekarza w gabinecie stomatologicznym nie 

będzie zakłócona 

- wystawiamy dokumentacje, która jest potwierdzeniem zgodności z wymogami europejskimi i 

krajowymi, zarówno w kwestii recyklingu i utylizacji amalgamatu 

- dostarczymy wskazówki instalacji separatora, nie będziecie Państwo pozostawieni bez doradztwa i 

łatwiej zamontujecie urządzenie. Zainteresowanym osobom oferujemy szkolenie 

- oferujemy dożywotnią gwarancję dla naszego separatora, tego nie oferuje nawet samochodowa 

marka Rolls-Royce 

- przypomnimy Państwu po roku, o konieczności wymiany separatora u klienta. Będziecie Państwo 

mogli skupić się na swojej pracy, nie myśląc o terminach 

JEDYNY SEPARATOR Z DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĄ!* 

*Przy założeniu, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji, oraz regularnie 

serwisowane 

 



 

Na początku współpracy dostarczamy do Państwa separator amalgamatu. Państwo przekazujcie nam 

po roku zużyte urządzenie, który poddawane jest konserwacji, czyszczeniu i dezynfekcji. Nasze urządzenie 

jest jedynym separatorem na rynku z dożywotnią gwarancją, co stanowi dla naszych Partnerów 

istotny wyróżnik! 

 

 

 

 

 

 

 

Separator amalgamatu sedymentacyjny Deltasep - ISG1 

 

Obieg separatora. Jak działamy? 

1. Przesyłamy serwisantowi separator, który dostarcza go do gabinetu stomatologicznego.  

2. Po okresie roku przesyłamy do serwisanta kolejny (czysty) separator, który będzie mógł 

zamontować klientowi. 

3.  Po rocznym okresie  eksploatacji separatora, odbieramy go od serwisanta w celu oczyszczenia i 

zdezynfekowania i utylizacji amalgamatu (w wystawieniu wymaganych przez prawo 

dokumentów) 

Z nami zadbacie Państwo o swoją renomę. Dostarczycie produkt najwyższej jakości (producent 

holenderski), pomagając gabinetom dentystycznym i jednocześnie zyskując na każdym zamontowanym 

urządzeniu i jego eksploatacji! Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 533 440 700 lub za 

pośrednictwem e-mail info@epak.com.pl. Zachęcamy do podjęcia współpracy! 

Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                       Zespół Epak 
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