
 

LIST OTWARTY PTTD 

Szanowni Paostwo, 

Stajemy w obliczu licznych zagrożeo, które będą miały wpływ na działalnośd polskich techników 

dentystycznych oraz na rynek usług z zakresu protetyki dentystycznej. Informacje, które do nas 

napływają spowodowały, że jako Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych, postanowiliśmy 

zwrócid się do naszych władz paostwowych, posłów i senatorów oraz do środowiska medycznego 

w sprawie, która nas mocno zbulwersowała i zaniepokoiła. 

Nie zgadzamy się na sytuację, że działająca ponad 35 lat na polskim rynku firma z branży medycznej 

z dnia na dzieo zostaje zamknięta wskutek działao korporacji zagranicznych.  

Firma ZHERMAPOL (ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa) będąca w Polsce jednym z głównych 

producentów materiałów medycznych zostaje postawiona w stan LIKWIDACJI.  

Z naszych informacji wynika też, że nie będzie to odosobniony przypadek. Firma, która zaopatruje 

w 50% rynek polski w gipsy dentystyczne, w 30 % w masy wyciskowe, 35% w masy akrylowe oraz 

eksportująca swoje produkty na rynki wschodnie np.: 60% rynku w Białorusi, 20 % w Rosji, Ukrainie, 

Uzbekistanie, Kazachstanie. Firma, która jest bardzo rentowna i osiąga zyski zostaje nagle 

zamknięta... 

Nie zgadzamy się!!! 

Takie postępowanie wobec polskich firm w konsekwencji spowoduje przerwy w dostawach oraz braki 

zaopatrzeniowe w podstawowe materiały i towary dla pracowni protetyki dentystycznej i gabinetów 

dentystycznych. Ponadto, działania korporacji likwidujące i zamykające firmy, które zaopatrują rynek 

Polski w popularne materiały, eliminując masy wyciskowe, osłaniające, termo i chemo utwardzalne 

itp. w dłuższym okresie czasu wywołają duży wzrost cen na towary oraz usługi z zakresu protetyki 

dentystycznej. Polski pacjent będzie zmuszony ponosid wysokie koszty „eksperymentów” korporacji 

na rynku usług protetycznych!!!  

Nie zgadzamy się!!! 

Większośd pracowni protetycznych wykonujących prace na NFZ korzysta z materiałów firmy 

ZHERMAPOL. Są pracownie, które swoje technologie oparły tylko i wyłącznie na materiałach tej firmy 

zaczynając od gipsu, materiałów światło utwardzalnych na łyżki indywidualne, wosków twardych 

i miękkich, izolatorów do gipsu, mas akrylowych, pumeksu, pasty polerskiej po rozpuszczalniki 

do gipsu, masy do naprawy protez i płyny do czyszczenia protez. Materiały i urządzenia tej firmy były 

nagradzane na prestiżowych targach branżowych. 

Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych deklaruje, że będzie wspierad Firmę ZHERMAPOL 

w dążeniu do kontynuowania przez nią dotychczasowej działalności. 

Jesteśmy za wdrażaniem nowoczesnych technologii, jesteśmy otwarci na zmiany, na szkolenia 

i rozwój zawodu technika dentystycznego w Polsce, ale nie zgadzamy się na działania zmierzające 



do zmonopolizowania rynku materiałów i usług przez wąską grupę związaną z korporacjami 

zagranicznymi. Wszyscy mają prawo wyboru i swobodnego dostępu do usług i zakupu towarów. 

Firma ZHERMAPOL aktywnie uczestniczyła w życiu zawodowym techników dentystycznych, 

organizując kursy i szkolenia oraz wspierając działalnośd społeczną organizacji zawodowych. 

Zwracamy się do Paostwa o poparcie naszej inicjatywy, wsparcie Firmy ZHERMAPOL oraz 

o wspieranie naszych działao zmierzających do ochrony Polskiego rynku usług z zakresu protetyki 

dentystycznej.  
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