
W naszym gabinecie
leczymy delikatnie
ze znieczuleniem 
komputerowym
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Zdobywaj medale podczas wizyt!
Czekają na Ciebie: Strażak, Super-bohater i Wróżka.

Więcej informacji dla dzieci i rodziców o bezbolesnym znieczuleniu komputerowym
na stronie www.calajectkids.com

Policz ile ząbków ma Wojtuś.3

Wynik wpisz tutaj
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Wyłączny dystrybutor w Polsce duńskich znieczuleń komputerowych CALAJECT
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CERTYFIKOWANY GABINET CALAJECT
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Leczymy delikatnie i bezboleśnie z CALAJECT dzięki wygodnym programom komputerowym, bezpiecznej i stałej kontroli ciśnienia oraz szybkości podawania znieczulenia.

Podłącz odpowiedni przewód do komputerka Calaject2

Znajdź i zaznacz 5 różnic w obrazkach1

Nie jesz
śniadania?

To taki mały komputerek,
który wpuszcza do buzi kropelkę

i nic potem nie boli.

Poza tym,
tak śmiesznie mruczy, pika

i świeci lampkami.

Ha!
Już się nie mogę doczekać.

Chciałbym zobaczyć
ten komputerek...

Boli mnie ząb
i mama zabiera mnie

do dentysty...

Ja już byłem!
Nie bolało

i nawet dostałem
medal za odwagę!

Ani trochę!
Dzięki małemu
pomocnikowi
Pani doktor.

Naprawdę?
Nie bałeś

się???

Cześć!! To ja Calaject,
mały komputerek z Danii.

Sprawiam, że ząbek
już nie boli.

Pomagam
w gabinecie
Pani doktor.

Mam wbudowane
różne programy

i przewód
z kropelkami na ząbki.

Kiedy usiądziesz
w fotelu, ja już

czekam i uśmiecham się
mrugając światełkiem!

Pani doktor weźmie
         mój przewód i wpuści

parę kropelek do twojej buzi.
Czasem piszczę i prycham

z radości. Uśmiechnij się też
do mnie.

Widzisz?
Już po wszystkim.

Mam dla ciebie medal!
Wracaj do mnie

i pamiętaj - myj zęby!

Mhm...
???
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uchwyt z kropelkamiuchwyt z kropelkami


