Zrzut strony: http://www.dentonet.pl/

<--kliknij na adresie

Polecamy: e-Dentico.pl Bestom.pl Dentowizja.pl

Aktualności

Ogłoszenia

Dodaj do ulubionych | Zaloguj się | Załóż konto

Kalendarium

Forum

Bez listopadowej
zaliczki
Nie będzie podwójnej zaliczki
listopadowej, a grudniową będzie
można zapłacić do 20 stycznia
kolejnego roku.

Najczęściej czytane artykuły
1

2

3

4

5

Najczęściej czytane | Najnowsze | Losowe

Dentyści kuszą designem
i architekturą
Uw aga na terminy!
Asystentki obow iązkow e

CWU ma wejść 1 stycznia
2013 roku

Brytyjscy dentyści pytają o
seks

Zapachowe sny wyrugowują
strach

Centralny W ykaz Ubezpieczonych
(CW U) ma zacząć funkcjonow ać od
1 stycznia 2013 roku.

By w ykryć raka jamy ustnej dentyści
dokładnie przepytują pacjentów z
życia pryw atnego.

Jeśli śpiąca osoba jest w ystaw iana
na oddziaływ anie zapachów
kojarzonych z nieprzyjemnymi

Nagrody GRAND PRIX CEDE 2012
Limity przyjęć na kierunki lek.-dentystyczne

Ostatnio na forum

Szkolenia

kois-ologia
badanie wody wymagane przez sanepid??
nieplacacy pacjent
program dostosowawczy gabinetu
tooth mousse
czy ktoś wie ile kosztuje korona w niemczech ?
zwarcie, podwyższenie
krzesełko dental-s ze spręzyną.

Anglia: Dentyści w yryw ają zdrow e mleczaki!
Czy asysta będzie obow iązkow a?
Polak dziękuje NFZ, w oli płacić sam
Coraz w ięcej gabinetów ortodontycznych

miesiąc

Październik 2012
województwo

Wszystkie
dziedzina

Wszystkie

ZOBACZ NA FORUM

Szukaj

Zakupy grupowe z Medizone.pl
Zestaw środków do
dezynfekcji

Fotoreportaże

Przejdź do sklepu >

Rund um den Körper
akademicki ...
Przejdź do sklepu >

Gala Top Design ...

20 lat Dentomaxu

KRAKDENT 2012

Dentamed 2011

Sonicare FlexCare RS 930
HX ...
Przejdź do sklepu >

Ogłoszenia

Dentowizja

szukam pracy jako recepcjonistka w gabinecie ...
pilnie poszukuję lekarza do pracy w prywatnym...
lekarz dentysta, poszukuje pracy na terenie ...
dentystka, 4 lata stażu pracy, własna działal...
higienistka stomatologiczna, absolwentka wum ...
pilnie sprzedam mieszkanie w warszawie przy u...
ambitna dentystka, z kilkuletnim doświadczeni...
projekty osłon stałych, przygotowanie pełnej ...
gabinet stomatologiczny optimdent mieszczący ...
prywatny gabinet dentystyczny w przechlewie p...
prywatny gabinet stomatologiczny podejmie wsp...

POKAŻ WSZYSTKIE

8. Sympozjum CEIA w
Krakowie ...
8. edycja Sympozjum CEIA odbyła
się w dniach 26-27 paźd...

Policz punkty edukacyjne ...
Przypominamy, że 5 listopada mija
okres rozliczenia pun...

Uwaga - niepunktowane
szkolenia ...
Wiceprezes OIL w Warszawie dr
Marta Klimkowska-Misiak p...

ZOBACZ WIĘCEJ

Toplista
Głosy

Ocena

Opinie

DEX-DENT

Strona

3585

4,00

9

Ortodoncja

3152

2,00

3

Ortodonta
Szczecin, Koszalin
- stały aparat
językowy
Incognito

3060

3,00

2

Natrodent .:.
Protetyka

2857

3,00

2

MegaDent

2006

3,00

4

Polecane produkty

Sonicare
DiamondClean

Współczesna
endodoncja ...

Open Your English
wider !!!

Naklejki Dzielny
Pacjent

Dyplomy dla
Dzielnego Pacjenta

Maluszek i mycie
ząbków - 20 szt.

639 zł

178 zł

158 zł

36 zł

36 zł

60 zł

Zaprenumeruj naszego Dento Ezinka
tu wpisz swój email

Dentonet

Polecamy

Tagi

Zespół redakcyjny
Konsultanci

Medizone.pl
Edentico.pl

nadwrażliwość zębów ciekawostki stomatologiczne ból zęba
nadwrażliwość zębów skutki próchnica
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Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, a nie masz czasu na
codzienną wizytę na naszym portalu, proponujemy ci
cotygodniowy mailing zawierający najważniejsze newsy i
informacje opublikowane w Dentonecie.
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Bestom.pl

Bestom Dentonet

Dentowizja.pl

Nasi Partnerzy

Studentico.pl

