
ALMANACH
DO ULTRADŹWIĘKOWYCH SKALERÓW VARIOS



Przekrój*
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ZASADY POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA

SKALERA ULTRADŹWIĘKOWEGO

1  USTAWIENIE KOŃCÓWKI W STOSUNKU DO ZĘBA.
Efektywna moc pracy skalera zależy od doboru punktu
styku końcówki z powierzchnią zęba. Najlepszy efekt
osiąga się, gdy płaszczyzna styku powierzchni końcówki
znajduje się w odległości 2-3 mm od czubka końcówki
(Rys.1).

2  USTAWIENIE KOŃCÓWKI POD PRAWIDŁOWYM KĄTEM
Dokładając końcówkę do powierzchni zęba pod kątem
15o lub mniejszym uzyskujemy najlepszą kontrolę mocy,
nie wzbudzając uczucia dyskomfortu pacjenta (Rys.2). 

3  SIŁA DOCISKU
Siła docisku końcówki do zęba powinna mieścić się
w definicji „muśnięcia piórkiem”. Końcówka skalera 
w czasie kontaktu z powierzchnią zęba powinna być
w ciągłym ruchu, aby wykorzystać pełną efektywność
jej działania oraz uniknąć nieporządanych uszkodzeń
zęba (Rys.3).

4  TRYB I ZAKRES MOCY 
Po wybraniu właściwego trybu mocy, zalecamy rozpocząć
zabieg z ustawioną najniższą mocą pracy skalera
i w zależności od zaobserwowanego efektu
stopniowe jej zwiększanie (patrz uwaga poniżej).

Oznaczenie końcówek do skalerów 
firmy NSK lub Satelec*. 

Oznaczenie końcówek do skalerów 
firmy EMS*. 

Satelec

EMS 

Skalery ultradźwiękowe Varios 2, Varios

ze światłem

bez światła

ze światłem

bez światła

*Satelec znak towarowy zastrzeżony przez francuską firmę Acteon SA.

*EMS znak towarowy zastrzeżony przez szwajcarską firmę Electro Medical Systems SA.

* W celu dokładniejszego pokazania
przekroju końcówek, ich rysunki są
czterokrotnie większe od wymiaru
rzeczywistego.

Dostępne są trzy tryby mocy: G, E, P.
Przed przystąpieniem do pracy korzystając z dołączonej na osobnej karcie tabeli upewnij 
się czy używasz końcówki w prawidłowym i właściwie ustawionym trybie mocy.

!

15o

>15o

bardzo mocne działanie

pośrednie działanie
mocne działanie

Rys.1

Rys.2

Rys.3
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! Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji prezentowanych produktów.

Przeznaczenie końcówek

str. 26-27

str. 4-7

Periodontologia/Irygacja str. 8-17

str. 14-15

str. 28-29

str. 30-34

str. 33 str. 25

str. 18-24

str. 23-24
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SKALING

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Przekrój

Przekrój

Przekrój

• Końcówki do leczenia początkowych stadiów paradontozy. 
• Do usuwania kamienia naddziąsłowego, międzyzębowego

oraz kamienia przy szyjce zęba.

• Końcówki do leczenia początkowych stadiów paradontozy.
• Do usuwania kamienia naddziąsłowego i osadu z nikotyny.

• Końcówki do leczenia początkowych stadiów paradontozy.
• Do usuwania kamienia naddziąsłowego i osadu z nikotyny.
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Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Przekrój

PrzekrójPrzekrój

• Usuwają kamień naddziąsłowy, międzyzębowy
oraz duże i średnie osady z nikotyny.

• Usuwają kamień naddziąsłowy, międzyzębowy
duże i średnie osady z nikotyny oraz naturalny
biofilm osadzajacy się na zębach.

• Usuwają kamień naddziąsłowy, międzyzębowy
duże i średnie osady z nikotyny oraz naturalny
biofilm osadzajacy się na zębach.
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SKALING

Przekrój
Przekrój

Przekrój

• Do usuwania:
• kamienia naddziąsłowego
• kamienia z wąskich szczelin międzyzębowych
• kamienia z dziąsła brzeżnego

• Do usuwania:
• kamienia naddziąsłowego
• kamienia z wąskich szczelin międzyzębowych
• kamienia z dziąsła brzeżnego
• biofilmu spod naturalnego zęba

• Do usuwania kamienia naddziąsłowego

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych
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Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Przekrój Przekrój

• Do usuwaniakamienia naddziąsłowego • Do usuwania kamienia naddziąsłowego
z szyjki i przestrzeni międzyzębowych
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PERIODONTOLOGIA

• Do usuwania:
• kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych
• biofilmu przydziąsłowego

• Do usuwania:
• kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych
• kamienia z głębokich kieszonek
• Do oczyszczania jamy ropnia
• Do wygładzania wewnętrznej ściany kieszonki

Przekrój Przekrój

P1  - do zębów jednokorzeniowych
P1D  - do zębów wielokorzeniowych

•Końcówka pokryta diamentem
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Przekrój

•Końcówka pokryta diamentem
•Końcówka lewoskrętna

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Lewoskrętna

Prawoskrętna

Przekrój

•Końcówka pokryta diamentowym pyłem
•Końcówka prawoskrętna

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

• Do usuwania • kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych • kamienia z głębokich kieszonek
• Do oczyszczania furkacji i jamy ropnia • Do wygładzania wewnętrznej ściany kieszonki
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PERIODONTOLOGIA

Przekrój

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Przekrój

•Końcówka prawostronna, o ostrej krawędzi

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Przekrój

•Końcówka prosta o ostrej krawędzi

• Do usuwania:
• kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych
• kamienia z głębokich kieszonek
• Do oczyszczania jamy ropnia
• Do wygładzania wewnętrznej ściany kieszonki

• Do usuwania • kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych • biofilmu przydziąsłowego i obszaru furkacji
• Do oczyszczania furkacji

•Końcówka lewostronna, o ostrej krawędzi

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych
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Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Przekrój PrzekrójPrzekrój

• Do usuwania biofilmu przydziąsłowego.

•Końcówka prawostronna•Końcówka prosta •Końcówka lewostronna

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

• Do usuwania biofilmu przydziąsłowego. • Do usuwania biofilmu przydziąsłowego.
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• Do usuwania biofilmu przydziąsłowego • Do usuwania biofilmu z obszaru furkacji

PrzekrójPrzekrój

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

•Końcówka prawostronna •Końcówka lewostronna

prawostronna

lewostronna

prawostronna

lewostronna

prosta

PERIODONTOLOGIA
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Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

•Końcówka prawostronna, o ostrej krawędzi •Końcówka lewostronna, o ostrej krawędzi

Do zębów
jednokorzeniowych
wielokorzeniowych

• Do usuwania • kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych • kamienia z głębokich kieszonek
• biofilmu przydziąsłowego • biofilmu z obszaru furkacji.

prawostronna

lewostronna

prawostronna

lewostronna

Przekrój
Przekrój
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PERIODONTOLOGIA (UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI)

Przekrój
Przekrój Przekrój

•Uchwyt do mocowania końcówek typu V-Tip.
•Zestaw nie zawiera końcówek.

• Do utrzymania w czystości protez i implantów.
• Końcówki wykonane ze specjalnego tworzywa.

Dokładnie czyszczą nie uszkadzając implantów
oraz części metalowych.

•Pakowane po 3 szt.
•Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

•Koncówka prawostronna
•Pakowane po 3 szt.
•Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

•Koncówka lewostronna
•Pakowane po 3 szt.
•Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

• Końcówki V-P11R/L prawe i lewe są dłuższe i zakrzywione w dwóch miejscach, łatwo
docierają do trudno dostępnych obszarów, unikając kontaktu z sąsiadującymi zębami
i konturami. Ich kształt zaprojektowano tak, aby jak najlepiej pasował do zębów o różnej
morfologii. dzięki czemu są wszechstronnymi końcówkami do szerokiego zastosowania,
począwszy od zębów przednich aż po przedtrzonowe.
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PERIODONTOLOGIA (UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI)

•Pakowane po 3 szt.
•Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

•Koncówka prawostronna
•Pakowane po 3 szt.
•Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

•Koncówka lewostronna
•Pakowane po 3 szt.
•Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

• Końcówki skalera V-P26R/L zakrzywione są w dwóch miejscach. Szerokie kąty zapewniają
dostęp do obszarów niedostępnych dla końcówek skalera V-P11R/L lub dla innych trady-
cyjnych instrumentów. Przeznaczone do leczenia dalszych powierzchni zębów trzonowych
i obszarów zatrzonowych, ponieważ czubek końcówki bardzo dokładnie dopasowuje się
do morfologicznego kształtu zęba.

• V-P12 dłuższa wersja popularnej końcówki
skalera V-P10. Przeznaczona do konserwacji
implantów i innych uzupełnień protetycznych.

• Jej kształt zapewnia łatwy dostęp do wszystkich
obszarów poddawanych leczeniu.

• Zestaw podstawowy (bazowy):
• Uchwyt V10
• Klucz do mocowania końcówek typu E
• V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L (po 1 szt. z każdej)

Przekrój
Przekrój Przekrój
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PERIODONTOLOGIA (IRYGACJA I CZYSZCZENIE)
Końcówki do skutecznego czyszczenia po opracowaniu skalingu. Nie działają jak skaling.

•Bezpieczne w zastosowaniu niezależanie od wielkości kieszonek dzięki oznaczeniu wartości od 3 mm do 6mm

• Średnica końcówki skalera ø 0,6 mm

• Irygacja dwupunktowa
• Skutecznie czyści niezależnie od kąta wprowadzenia
• Zaokrąglony wierzchołek dla bezpieczeństwa przyzębia

• Średnica końcówki skalera ø 0,8 mm

Przekrój Przekrój
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• Zestaw podstawowy Typ A
• P1D, P2D, P3D, P10 (po 1 szt. z każdej)
• Uchwyt

• Zestaw podstawowy Typ B
• P20, P25R, P25L, (po 1 szt. z każdej)
• Uchwyt
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ENDODONCJA

• Do czyszczenia kanałowego i usuwania części obcych.•Do czyszczenia kanałów korzeniowych.
•Do usuwania cząstek i drobin tkanki korzeniowej
oraz materiałów obcych.

Pilniki i końcówki do zbiegów poszerzania kanału korzeniowego, przepłukiwania i wykonywania wypełnień.

• Średnica czubka końcówki ø 0,6 mm

Przekrój
Przekrój

Przekrój

• Nie wymaga stosowania wody. • Nie wymaga stosowania wody.

• Do czyszczenia kanałowego i usuwania części obcych.
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• Pokryte diamentem • Pokryte diamentem • Pokryte diamentem

pokryty diamentem pokryty diamentem pokryty diamentem

• Pokryta diamentem,
z wyjątkiem odcinka 1mm
na samym zakończeniu,
redukuje to stopień
podrażnienia kanału
w jego dolnej części.

• Do czyszczenia oraz powiększania kanału zębowego. • Do powiększania kanału zębowego. • Do powiększania kanału zębowego. 
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ENDODONCJA

• Do kondensacji bocznej.

Przekrój

• Nie wymaga stosowania wody.

Przekrój

• Nie wymaga stosowania wody. • Zakończenie pokryte diamentem

• Do kondensacji bocznej. • Do lokalizacji kanałów korzeniowych i usuwania obliteracji.
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 • 120° - uchwyt kątowy do pilników typu U

• Średnica trzonu ø 0,8mm)
• Do czyszczenia kanałów korzeniowych
• Do zębów przednich
• Zawiera klucz do wymiany pilników

• Średnica trzonu ø 0,8mm)
• Do czyszczenia kanałów korzeniowych
• Do zębów tylnych
• Zawiera klucz do wymiany pilników

 • 95° - uchwyt kątowy do pilników typu U  • Wymienne pilniki typu U

Długość: 33 mm. Trzon ø 0,8 mm

właściwa długość

W uchwycie kątowym typu U, zawsze należy stosować pilniki o długości podanej w poniższej tabeli.
Stosowanie pilników o innych długościach może spowodować złamanie pilnika w trakcie wykonywania zabiegu.

• Poszczególne typy pilników pakowane są po 6 szt.

!
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ENDODONCJA

• 120° - uchwyt kątowy do pilników typu U
• Pilniki o długość 33 mm: #15, #20, #25, #30, #35, pakowane po 6 szt.
• Klucz do wymiany pilników

• Do zębów przednich • Do zębów tylnych

• 95° - uchwyt kątowy do pilników typu U
• Pilniki o długość 33 mm: #15, #20, #25, #30, #35, pakowane po 6 szt.
• Klucz do wymiany pilników
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ENDODONCJA (WSTECZNE OPRACOWANIE KANAŁU)

• Do stosowania na zębach tylnych

• Mikroskopijnej wielkości zakończenie końcówki
pokryte diamentem, skutecznie usuwa zębinę
zlokalizowaną w okolicy wierzchołkowej. 

• Dostępne są dwa rodzaje kątowych końcówek
skalera (90°, 70°) do zębów przednich
oraz dwa rodzaje zakrzywionych końcówek
skalera (prawo, lewo) do zębów trzonowych.

• Do stosowania na zębach tylnych

Przekrój

• Zakończenie pokryte diamentem
• Prawoskrętna

• Zakończenie pokryte diamentem
• Lewoskrętna

Przekrój
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ENDODONCJA (WSTECZNE OPRACOWANIE KANAŁU)

• Do stosowania na zębach przednich i tylnych
• Kąt nachylenia 70o

• Do stosowania na zębach przednich
• Kąt nachylenia 90o

Przekrój

• Zakończenie pokryte diamentem
• Prawoskrętna

• Zakończenie pokryte diamentem
• Lewoskrętna

Przekrój

• E30RD, E30LD, E31D, E32D
• Klucz: 1 szt.

• Zestaw podstawowy
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EKSTRAKCJA

PrzekrójPrzekrój

Rysunek poglądowy

• Końcówka z bezpiecznie zakończoną powierzchnią tnącą do usuwania próchnicy z powierzchni stycznych w przednich zębach.

Końcówka do usuwania błony przyzębnej.

Ekstrakcja zęba jest możliwa bez 
nadmiernego usuwania kości zębodołu 
(wewnątrzzębodołowej) wokół 
odłamanego korzenia, z zachowaniem 
morfologicznego kształtu zębodołu.

Porusza się w kierunkach bliższo-dalszym, 
przedsionkowo-językowym, oraz w górę 
i w dół, dostarczając wodę w kierunku 
dowierzchołkowym (pompowanie).
W trakcie tego ruchu zwróć szczególną 
uwagę na przepływ płynu irygacyjnego.
Aby zapobiec uszkodzeniu kości zębo-
dołowej przesuń wierzchołek końcówki 
wzdłuż krawędzi długiej osi zęba.

• Zastosowanie irygacji poprawia wydajność.
• W przypadku stosowania systemu irygacji Varios 970.
• G95 można stosować w urządzeniu ultradźwiękowym NSK.

Uwaga, nie stosuj nadmiernej siły, tak 
jak w przypadku zastosowania dźwigni.

Ekstrakcja korzeni (usuwanie górnej lewej dwójki)

Rysunek poglądowy

Ząb zatrzymany (usuwanie dolnej lewej ósemki)

• Pokryta tytanem (TiN) • Grubość 0,7mm • Podwójna krawędź, ostra w trzech płaszczyznach
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ODBUDOWA ZĘBA (PRACE ODTWÓRCZE)

• Zakończenie pokryte diamentem

• Do usuwania próchnicy i opracowania powierzchni zęba.

• Zakończenie pokryte diamentem • Zakończenie pokryte diamentem

• Usuwanie próchnicy z powierzchni stycznych.
• Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala

na usunięcie zdrowych tkanek zęba.
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• Zakończenie pokryte diamentem

• Usuwanie próchnicy z powierzchni przednich.
• Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala

na usunięcie zdrowych tkanek zęba.

• Zakończenie pokryte diamentem • Zakończenie pokryte diamentem

• Usuwanie próchnicy z powierzchni stycznych.
• Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala

na usunięcie zdrowych tkanek zęba.

• Usuwanie próchnicy z powierzchni przednich.
• Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala

na usunięcie zdrowych tkanek zęba.
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PROTETYKA ( KONDENSACJA / USUWANIE / UPYCHANIE)
Do usuwania protez, kondensacji amalgamatu. Można stosować do skalingu, periodontologi i endodoncji.

• Do zębów przednich
• Do cementowania małych protez,

np. wkładu na zęby przednie.

• Do zębów tylnych.
• Do cementowania dużych protez,

np. nakładu lub korony na zęby trzonowe.

• 3 wymienne nasadki
• Nie wymaga wody

• Nasadki do G21 i G22
• Można sterylizować w autoklawie
• Zestaw zawiera 10 sztuk.

• 3 wymienne nasadki
• Nie wymaga wody
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• Do usuwania wkładów (ø1,3 mm grubości) • Do kondensacji amalgamatu

• Nie wymaga wody
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V-TIP (WIELOFUNKCYJNY SYSTEM WYMIENNYCH KOŃCÓWEK) 

Kompatybilny z uchwytem V30, typoszereg wymiennych końcówek, przeznaczony do wykonywania zabiegów typu
poszerzanie, kształtowanie i oczyszczanie kanałów korzeniowych, usuwanie próchnicy, złamanych pilników oraz
lokalizacji ujść kanałów korzeniowych.

• Uchwyt do końcówek
• Klucz do końcówek typu E (w zestawie)
• Końcówki opcjonalnie do wyboru 

• 120o kąt nachylenia

Odbudowa zęba 

• Do zabiegów minimalnych • Do zabiegów finalnych: wygładzanie, polerowanie • Do usuwania próchnicy

Endodoncja 

• Do czyszczenia kanałów korzeniowych • Do powiększania kanałów korzeniowych
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V-TIP (ENDODONCJA) 

• Pokryta diamentem, z wyjątkiem odcinka 1mm na samym zakończeniu,
 redukuje to stopień podrażnienia kanału w jego dolnej części.

• Do czyszczenia kanałów • Do usuwania złamanych pilników

• Do czyszczenia kanałów korzeniowych • Do powiększania kanałów korzeniowych

• Długość całkowita 17mm • W opakowaniu 3 szt.

• Długość całkowita 23mm • W opakowaniu 3 szt.

• Długość całkowita 26mm • W opakowaniu 3 szt.

• Długość całkowita 32mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 17mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• Długość całkowita 23mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• Długość całkowita 26mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• Długość całkowita 32mm • W opakowaniu 3 szt.
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V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA) 

• Do zabiegów minimalnych

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,5mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• Długość całkowita 12,5mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• Długość całkowita 12,8mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem • Długość całkowita 12,0mm • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• Długość całkowita 12,3mm • W opakowaniu 3 szt.

• Do usuwnia próchnicy • Do usuwania próchnicy korzeniowej • Do usuwnia próchnicy
i osadów międzypowierzchniowych

• Do usuwania próchnicy korzeniowej

Zaletą cięcia za pomocą ultradźwięków jest minimalny ruch końcówki skalera, dzięki czemu 
usuwana jest tylko zębina z próchnicą, a zębina zdrowa pozostaje nietknięta. Krwawienie 
podczas leczenia ubytków przyszyjkowych jest bardzo minimalne, co przyspiesza gojenie.
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V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA) 

• Do zabiegów finalnych: wygładzanie, polerowanie

• Pokryte diamentem • W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• W opakowaniu 3 szt.

• Pokryte diamentem• W opakowaniu 3 szt.

• Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.

• Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.

• Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.

Gradacja normalna

Gradacja drobna

Gradacja bardzo drobna

• Do powiększania kanałów korzeniowych
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V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA) 

• Do zabiegów o minimalnej interwencji • Do zabiegów finalnych: wygładzanie, polerowanie • Do usuwania próchnicy

• Zestaw zawiera:
   V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G78
   po 1 szt. z każdgo typu 

• Zestaw zawiera:
   V-G77, V-G78, V-G79
   po 1 szt. z każdgo typu 

• Zestaw zawiera:
   V-S1, V-S3, V-S33
   po 1 szt. z każdgo typu 



Klucz do wymiany końcówek 
ograniczający siłę (moc) skrętu.
Do końcówek: G1 - G68D, G95, P1 - P41
E15D, E30RD, E30LD, E31D, E32D i V-Tip
Uwaga! Należy wcisnąć końcówkę w otwór 
klucza aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY KONTROLNEJ
Jak sprawdzić stopień zużycia końcówek

1. Końcówkę przeznaczoną do pomiaru wsuń w odpowiednie nacięcie
po prawej stronie karty.

2. Porównaj wynik stopnia zużycia końcówki, z podanym na karcie.
3. Po zapoznaniu się z nim postępuj zgodnie z podanymi niżej zaleceniami

Klucz Typu E
Do końcówek: E4, E4D, E5, E6, E7, E7D, 
E8, E8D, E11, E12 oraz uchwytu V30
(V-TIP)

Zielony. Końcówka jest odpowiedniej długości.
Wymiana nie jest konieczna.

Żółty. Końcówka na odcinku ~1 mm jest zużyta.
*Zalecana jest wymiana końcówki.

Czerwony. Końcówka na odcinku ± 2 mm jest bardzo zużyta.
Konieczna jest wymiana końcówki.

* Dla bezpieczeństwa i efektywności zabiegu NSK zaleca wymianę końcówki,
gdy jej czubek został zużyty na odcinku ~ 1mm.

Karta Kontrolna do pomiaru długości i stopnia zużycia końcówek.

˾ Dział Handlowy
czynny: Pn - Pt  8:30 - 15:30

˾ ul. Czechosłowacka 1
92-216 Łódź

˾ biuro@makromed.com.pl
www.makromed.com.pl

˾ Tel.: +48 42 678 88 54, +48 42 678 74 80, +48 42 678 54 52
Faks: +48 42 678 54 75
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