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En ständig utveckling! Ready, steady, GO!
Vi har under 30 år, tillsammans med tandvårdspersonal utvecklat och designat den optimala 
inredningen. Den ger kliniken högre effektivitet och lönsamhet. Det innebär mindre inredning 
i behandlingsrummen och där steril och plockförråd är de centrala enheterna.

Den lönsamma och effektiva kliniken



En ständig utveckling! Ready, steady, GO!

Här ser du ”flödet” i en klinik, som är resultatet av vårt arbete tillsammans med tandvårds-
personal. För en del praktiseras detta redan med stor glädje.

Förvara de gemensamma instrumenten och övrigt material i plockförrådet istället för i varje 
behandlingsrum.

Med detta sätt att arbeta ökar effektiviteten och därmed lönsamheten.

Med våra systemkassetter, som 
passar i alla våra skåp och 
lådor, blir hanteringen för varje 
patient enklare. Kassetterna är 
hygienklassade och kan diskas 
i maskin.

För högre lönsamhet:
● Mindre mängd förbrukningsmaterial

● Färre instrument i omlopp

● Effektivare arbetssätt med bättre 
logistik

● Enkel hantering med Dandent Systems
kassettlösningar som passar behandlings-
rum, steril och plockförråd  

● Mindre behandlingsrumsyta tack vare 
Dandent System

● Bättre ergonomi med höj- och sänkbar   
specialdesignad inredning        

● Mycket hög kvalitet med lång livslängd 
och liten miljöpåverkan 

Den effektiva och lönsamma kliniken där steril och 
plockförråd är centrala och behandlingsrummen mindre.
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Den lönsamma och effektiva kliniken



Bygga nytt eller renovera
Låt oss dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Att planera inredning och funktioner i en 
effektiv klinik redan innan arkitekter och fastighetsägare kontaktas, spar mycket pengar. Vi kan 
skapa en effektiv och lönsam klinik utan onödigt stor totalyta. Den senaste metoden med mindre 
behandlingsrum och steril och plockförråd i centrum kan spara många kvadratmeter. Du kan 
välja mellan olika inredningar: Nordic, Classic. Se vår hemsida Dandent.se

Gör så här:
Kontakta oss när du funderar på att etablera eller förändra en klinik. Vi tar snabbt fram ett förslag 
och en kostnadsindikation som du sedan kan presentera för arkitekten och fastighetsägaren.

Du behöver inte bygga
om hela kliniken



Bygga nytt eller renovera Du behöver inte bygga
om hela kliniken

För att kunna börja arbeta efter vårt koncept behöver du din nuvarande steril, ett nytt plock-
förråd och Dandent Systemet. Behandlingsrummen kan du behålla i dess nuvarande form. Skill-
naden blir att dessa inte behöver vara ”fullutrustade”. 

Låt oss titta på din nuvarande lösning, så kommer vi med ett förslag och ett pris.

Dina befintliga behandlingsrum
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Dina befintliga behandlingsrum



Förbered behandlingarna
i plockförrådet

Nästa patient, varsågod!

Vi tillverkar inte bara skåp och lådor. Vi anpassar även de hjälpmedel som är skräddarsydda 
för våra inredningar. Dandent System är arbetsredskap som följer det lönsammaste sättet att 
arbeta och som är mycket uppskattat av tandvårdspersonal. 

Ett plockförråd tillsammans med Dandent Systemboxar förändrar klinikens logistik till ett enklare 
och därmed lönsammare sätt att arbeta.

Redan idag använder många kliniker den digitala beställningstekniken.

Här förbereder Eva dagens behandlingar både med Dandent System-
boxar och instrumentbricka.

Våra plockförråd är förberedda för digitala inköp och 
lagerstatus.

Dandent System har två olika boxar.

En som ”laddas” 
med dina person-
liga artiklar och 
utvikt passar i en 
av våra lådor.

En som ”laddas” för 
varje behandling.



Förbered behandlingarna
i plockförrådet

Nästa patient, varsågod!
I det nya och rationella sättet att driva kliniken, är kassetterna som ingår i Dandent 
System avsedda att kunna betjäna alla olika behandlingar.

Kassetterna ”laddas” i plockförrådet för varje patient och placeras i behandlings-
rummet. Här ser du några exempel på alternativa användningsområden.

Naturligtvis kan du rengöra kassetterna i diskdesinfektor.

Avtryck

FyllningProfylax

Den utfällda kassetten i en utdragen 
låda för en tandhygienist t ex.



Välj vår inredning!
Vi är marknadsledande tillverkare av inredningar och tillbehör för tandvården 
i Skandinavien.

Efter att i över 30 år samarbetat med professionella inom tandvården har vi 
utvecklat alla våra produkter för MEDICINSKA KRAV! Det innebär speciella 
material för högsta hygienkrav.

Vi har också konstruerat alla våra inredningar med optimal ERGONOMI. 
T ex har vi höj- och sänkbara bord, skåp och datainredningar. Alla våra 
produkter följer alltid de höga miljökraven och har mycket liten miljöpå-
verkan. Låt oss vara med och dela med oss av vår erfarenhet.

Välkommen!




