DİŞ SAĞLIĞI İÇİN YENİLİKLER

ŞİRKET YÖNETİMİNDEN SICAK BİR MERHABA
Bir şirketi şirket yapan içindeki insanlardır. Dürüst, gerçekçi ve güvenilir- firmamızın bulunduğu bölgedeki insan profilini
tanımlayacak en doğru kelimelerdir herhalde. Biz kendi firmamızdan ve başarısından bahsederken de aynı sıfatları kullanmayı tercih ediyoruz. VOCO know- how yaklaşımı ve çalışanlarının bilgi ve becerileri sayesinde kaliteli ve çevre dostu dental
materyaller geliştiren ve üreten uluslararası lider bir firma olmayı başarmıştır.
Aile firması olarak kısa vadeli karlılık prensibi yerine uzun vadeli büyümeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefimizi müşterilerimizin
beklentilerine cevap vererek ve onların “Made in Germany”
ürünlerine olan güveninini yükselterek ulaşmayı düşünüyoruz. Bu amaca ulaşmak için araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi ve çalışanlarımızın eğitimlerimlerini yoğun olarak
sürdürmekteyiz.
Biz müşterilerimize, çalışanlarımıza ve partnerlerimize karşı
olan sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Sadece birlikte çalışarak VOCO’ nun başarı hikayesini devam ettirebilir, modern diş
hekimliğinin ihtiyacı olan, güvenilir ve pratik ürünler üretebiliriz. Bu bizim dentalistler, dental materyal uzmanları ve ikinci
kuşak firma yetkilileri olarak hedefimizdir.
Sizin VOCO yönetiminiz
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Ines Plaumann-Sauerbier

Olaf Sauerbier

“Problemlerimizin çözümleri dünde değil gelecekte saklıdır.”

Frederic Vester (1925-2003),
Alman biyokimya mühendisi
ve çevre bilimci

VOCO- DENTALİSTLER

GLOBAL OYUNCU OLMA YOLU

Modern diş hekimliği yüksek materyal kalitesine sahip, kullanıcı

VOCO küçük bir aile şirketi olarak az sayıda klinik ve laboratuar

dostu dental ürünleri talep etmektedir. Biz VOCO olarak tam da

ürünü ile serüvenine başlamıştır. Araştırma, geliştirme ve şirke-

bu beklentileri karşılamayı hedefliyoruz. Bizler kendimizi den-

te yapılan isabetli ve sürekli yatırımlarla birlikte çok kısa süre-

talist, yani dental materyaller konusunda uzman olarak görüyo-

de büyüme sağlanmıştır. Bu büyüme çalışan sayısının artması,

ruz ve sadece bu alana yoğunlaşarak kendimizi var gücümüzle

araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükseltilmesiyle gerçek-

diş sağlığına adıyoruz. Bağımsız bir aile şirketi olarak, güvenilir

leşmiştir ve beraberinde 1992 yılında firmanın yeni bir binaya

ve dürüst çalışanlarımızla birlikte bu amaca yönelik yoğun bir

taşınmasıyla sonuçlanmıştır. 1997 ve 2005 yıllarında yapılan

şekilde çalışmaktayız.

ek inşaatlarla birlikte firma alanı 22.000 m2’ yi geçmiştir.
2013 yılında açılışını yapmış olduğumuz, bünyesinde eğitim
ve konferans salonlarının ve son teknolojiye uygun donatılmış
araştırma ve geliştirme bölümünün bulunduğu yeni ana binamız ile birlikte alanımız 30.000 m2’ ye ulaşmıştır. Böylece VOCO
artan firma sayısına, global pazarın beklentilerine, müşteri ve
çalışanlarının taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmektedir.

Dünyanın her yerinde, diş sağlığının hizmetindeyiz
1981 yılından bu yana VOCO dünyanın birçok yerindeki diş
hekimlerine dental ürünler sunmaktadır ve uluslararası lider
firmalardan biridir. 100’ den fazla ürünün bulunduğu geniş
materyal portföyümüzle 100’ den fazla ülkede muayenehane

“VOCO ürünleri günlük muayenehane
kullanımında başarılarını kanıtlamışlardır.
Kullanımları basittir ve hastalarıma
güvenilir tedaviler yapmama olanak sağlarlar”
Prof. Dr. Jürgen Manhart, Münih

ve laboratuvarlara “Made in Germany” üretimli, geçici, restoratif ve protetik tedavilerde kullanılabilen ürünlerimizi sunmaktayız. Profilaksi preparatlarımızla, farklı materyal sınıflarındaki dolgu materyallerimizle, fisür örtücülerimizle, kor, kron köprü ürünlerimizle birçok ülkede dental pazarda önemli bir yer
almaktayız.

Çalışmalarımız Cuxhaven kentinde, içinde
Amalgam Liner (Amalgam restorasyonlarda
kullanılan koruyucu lak)’ ın da arasında
bulunduğu 22 farklı ürün ile başlamıştır

Traypurol, temizlik
solüsyonu konsantresi

Meron, am iyonomer
yapıştırıcı siman

1981

1984

1986

Uluslararası başarı

Kuruluş yıllarından bu yana hedefimiz her zaman araştırma
ve geliştirme bölümümüzün büyütülmesi olmuştur. Başarımı-

VOCO, ürünleri dünyanın birçok ülkesinde sunulan uluslara-

zın artmasını sağlayan yenilikçi ürünlerin üretiminin yanı sıra

rası bir firmadır. Firmanın yıllık cirosunun %75 ihraç edilen

faaliyet alanımızın da genişleyerek büyümesi ve müşterileri-

ürünlerden elde edilmektedir. Her yıl 200’ den fazla kongre ve

mize bundan ötürü daha da yakınlaşmamızdır. Seçili pazarlar-

etkinliğe katılan VOCO yurt içinde ve dışında olmak üzere yak-

da aktivitelerimizi yoğunlaştırmamız satış rakamlarımızı belir-

laşık 370 kişi çalıştırmaktadır ve gün be gün bu sayı artmak-

gin bir şekilde etkilemiştir. Almanya ve Avrupa’ nın dışında

tadır. VOCO’ nun büyüme ve başarı serüveni vizyon ve global

VOCO’ nun ana aktivitelerinin Amerika ve Kanada’ da yoğun-

görüş açısına sahip firma stratejisinin sonucudur ve VOCO’ nun

laştığını artık görebiliyoruz. Ayrıca Asya, Orta ve Güney Ameri-

uluslararası alanda iyi bir isme sahip olmasını sağlamıştır.

kadaki faaliyetlerimizi de önümüzdeki yıllarda daha da arttırarak devam ettireceğiz.

Satış dağılımı 2014
İç pazarın genel
satışa oranı

22%

Dış pazarın genel
satışa oranı

78%
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Bifluorid 12, dünya çapında çürük
önlemede ve hassasiyet gidermede
kullanılan ilk kalsiyum ve sodyum
florid içerikli flor verniği

Provicol, dünya çapındaki
ilk kalsiyum hidroksit içerikli
geçici yapıştırıcı

1990

2000

2010

2015

sene

Calcicur ve Calcimol,
kalsiyum hidroksit
preparatları

1987

İonoseal, dünya çapında ilk
ışıkla sertleşen, şırınga
içinde sunulan cam iyonomer
kaide materyali

Fluoridin N5, çürük
profilaksisi için dental
süspansiyon

Ufi Gel P, tüp şeklinde, soğuk
polimerize olan, silikon esaslı,
yumuşak besleme materyali

1988

1991

1992

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN KALİTELİ ÜRÜNLER
VOCO koruyucu, restoratif ve protetik tedavilerde kullanılmak
üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Kompozit ve cam
iyonomer esaslı dolgu materyalleri, kor materyalleri, geçici kron
ve köprü ürünleri, adezivlerle, profilakside ve hassasiyet gidermede kullanılan flor içeren laklar ve fisür örtücüler bu geniş
ürün gamının parçalarıdır.

Muayenehane için çeşitli ürünler
Koruyucu diş hekimliği alanında VOCO fisür örtücülerin yanı
sıra çürük önleyici flor lakları, ve hassasiyet gidericiler de üretmektedir. Restoratif tedavide ana ürün dolgu materyalleridir.
Bu amaçla VOCO kompozit, kompomer, ORMOCER® ve cam
iyomomer gibi farklı materyal klasmanları sunmaktadır. Modern
adeziv sistemleri ve birbirine uyumlu farklı yapı taşları ile birlikte kullanıldıklarında restoratif ürünlerimiz hem fonksiyonalite hem de estetik anlamda göz doldurucu tedavi sonuçları almanızı sağlamaktadır. Protetik alanda kullanılmak üzere
VOCO kor materyalleri, simanlar, adezivler, ölçü almada ve
beslemede kullanılabilen, silikonlar üretmektedir.

Mükemmel materyal ve kullanım özellikleri
VOCO ürünleri 100’ den fazla ülkede kullanılmaktadır ve milyonca kez de kalitelerini kanıtlamışlardır. Mükemmel materyal
ve kullanım özellikleri sayesinde yenilikçi materyal üretiminde
çıta yükselten ürün olmanın yanı sıra ürünlerimiz bağımsız
birçok test enstitüsü tarafından ödüllendirilmişlerdir. Yurtiçi ve yurtdışında değişik dergilerde yayınlanan sonuçlar VOCO
ürünlerinin başarısını belgelemektedir. Bifluorid 12® gibi VOCO
ürünleri her muayenehanenin temel ihtiyaçlarındandır. İçeriğinde bulundurduğu sodyum ve kalsiyumflorid çürük profilaksisinde ve hassasiyet gidermede çok etkilidirler. Bunun yanı sıra
kendi klasmanında ilk olan ve pratik 1:1 kartuş içinde sunulan
geçici kron ve köprü materyali Structur’ da başarısını kanıtlamış ürünlerimizdendir.

Arabesk, multi filler
sistemine sahip, mikro
hibrit dolgu materyali

1993

Structur 2, dünya çapında
1:1 kartuş şeklinde geçici
kron ve köprü materyali

Farklı kullanım şekli olarak
kapsüller piyasaya sunulmuştur

1996

ÜRÜN GELİŞTİRMEDE TEMEL TAŞLAR
VOCO ürün geliştirme konusunda birçok kez öncü ve standartlar koyan bir firma olmuştur. Örneğin ilk ORMOCER® esaslı dolgu sistemi olan Admira® stabilite ve estetiğin yanı sıra,
biyouyumluluğu ile de göz doldurmaktadır. Dünyadaki ilk nano
hibrit olan Grandio’ yu 2003’ de yine VOCO piyasaya sürmüştür. Mükemmel materyal ve kullanım özellikleri sayesinde Grandio® uluslararası alanda çok kısa sürede en aranan üniversal kompozit olmayı başarmıştır. 2010 yılında GrandioSO®’
nun piyasaya çıkmasıyla birlikte VOCO tekrar yenilikçi ruhunu kanıtlamıştır. Öyle ki GrandioSO® üniversal nano hibrit bir
kompozit olmanın yanı sıra fiziksel özelliklerinin dişe benzer
olmasından ötürü öne çıkan bir üründür. Materyal hem fonksiyonel hem de estetik anlamda yüksek beklentileri karşılamakla kalmayıp aynı zamanda hem anterior hem de posterior
alanda minimal invasiv dolgular yapmaya imkan sağlar. Ayrıca

SingleDose- blister

2013’ de satışa sunulan Futurabond® U SingleDose piyasadaki tek kullanımlık dual sertleşen bond olma ünvanını taşımaktadır. Bu adeziv aynı zamanda hem tedavi alanı, hem sertleşme seçeneği hem de asit uygulama alternatifi sayesinde geniş
bir kullanım alanı sunmaktadır.

Yenilikçi ürün üretiminde standart koyma
VOCO aynı zamanda ambalaj ve uygulama teknikleri konusunda da öncülük yapan bir firmadır. Birçok, patentli özel tasa-

AC- aplikasyon kapsülü

rımlarımız basit, etkili ve hijyenik çalışma olanağı tanır. Bunlara örnek VOCO bond sistemlerinin ve flor preparatlarının içinde bulunduğu SingleDose blisterlar veya cam iyonomer esaslı
ürünlerin içinde bulunduğu AC aplikasyon kapsülleridir. Son
jenerasyon kapsüller hem aktivatör gerektirmez hem de muadil ürünlere oranla gramaj olarak daha fazla materyal içerirler.
Akışkan materyaller için geliştirilen ve Non- Dripping Techno-

NDT®- şırınga

logy ile üretilmiş oldan NDT şırıngalar bu alandaki faaliyeti®

mizin bir diğer örneğidir. Bu teknoloji sayesinde materyal kullanım sonrası akmaz, damlatmadan uygulama imkanı sunar ve
böylece ekonomik boyuta sahiptir.

“VOCO ürünleri uygulama ve
başarı oranları sayesinde dental ürün gelişiminde
		
en ön sırada yer almaktadırlar.
“VOCO her endikasyona uygun ürüne ve
birbirine uyumlu sistem parçalarına sahiptir.
Çalışmalarımda her zaman problem
gidericim olmarak karşıma çıkmaktadırlar.”

VOCO ürünleri ile hem fonksiyonel hem de
		
estetik anlamda güncel gelişimleri yakalayarak
tedaviler yapmak mümkündür.”
Dr. Karim Nasr, Toulouse Üniversitesi, Fransa

Dr. Ron Kaminer, Hewlett/NY, USA

Rebilda SC, kimyasal olarak
sertleşen kor materyali

Admira ve Admira Bond,
dünya çapındaki ilk
ORMOCER® esaslı
restorasyon sistemi

1997

1999

VOCO İonofil Molar AC,
aplikasyon kapsüllerinde
sunulan cam iyonomer
dolgu materyali

“MADE İN GERMANY” SERTİFİKALI KALİTE

Tüm VOCO ürünleri, ana merkezin bulunduğu Cuxhaven kentin-

1994 yılında VOCO sertifikalı kalite yönetimini alarak, Alman

de modern laboratuar ve üretim tesislerinde geliştirilmekte, üre-

dental üreticileri arasında ilklerden olmayı başarmıştır. Tüm geliş-

tilmekte ve paketlenmektedir. Bu sayede birimler arası iletişimin

tirme ve üretim aşamalarımız daimi kontrollere tabidir. Bu kont-

yanı sıra süreklilik gösteren ürün kalitesine sahip olmak müm-

roller sayesinde VOCO ürün geliştirme ve üretiminde sabit ve

kündür. Ayrıntılı test ve sertifikalı kalite yönetimi sistemimiz

yüksek güvenlik ve kalite standardına sahiptir. VOCO, EN İSO

sayesinde “Made in Germany” ürünlerimizin kalite standartların-

13485 ve 93/42 EWG II sertifikasına sahiptir, Alman tıp ürünleri

da üretilmelerini sürekli kontrol etmekteyiz.

yasasına ve Amerikan FDA kurumuna uygundur.

Futurabond, dünyadaki
ilk self- etch adeziv
sistemlerinden biri

SingleDose, birçok ürün için
uygun, yüksek pratikliğe sahip
hijyenik kullanım şekli olarak
tescil edilmiştir

2000

Ufi Gel Hard C, dünya
çapındaki kartuş halindeki
ilk sert besleme materyali

Twinky Star, dünya çapındaki,
simli etkiye sahip ilk renkli
kompomer materyali

Grandio, dünyadaki
ilk nano- hibrit dolgu
materyali

2001

2003

Grandio Flow, dünya
çapındaki ilk akışkan nanohibrit kompozit materyali

MUAYENEHANEYE ÖZEL ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME
Araştırma ve geliştirme çalışmaları VOCO için her daim önemli

Bunun ötesinde VOCO akademik alanda çalışma yapan genç-

olmuşlardır. Merkezdeki yoğun çalışmanın yanı sıra VOCO araş-

leri desteklemeyi de kendine görev edinmiştir. Örneğin her

tırmacıları dünya çapında 150’yi aşkın üniversite ve araştırma

sene düzenlenen ve bir araştırma yarışması olan “VOCO Den-

enstitüsü ile birlikte çalışmaktadır. VOCO ürünleri bu kurum-

tal Challenge” sektörde çoktan yerini edinmiştir. Genç katılım-

lar tarafından yürütülen in- vitro araştırmalar, kontrollü klinik

cılar bu etkinlik kapsamında araştırma sonuçlarını üç bağım-

çalışmalar ve testlerle güvenirlilikleri ve performansları açısın-

sız ve konusunda uzman kişiden oluşan değerlendirme kuru-

dan değerlendirilmektedirler. Bu tarz bağımsız çalışmalar

luna sunma fırsatı bulmaktadırlar. Etkinlik çerçevesinde ödül

önemli üniversitelerin ve enstitülerin diş hekimliği alanında

alan kişi sadece maddi anlamda ödüllendirmenin yanı sıra pro-

çalışan araştırmacıları ile yapılan tedavi konsepti ve materyal

je yayınlama ve geliştirme konusunda da desteklenmektedir.

sınıfları konulu bilgi alışverişleri bizlere yenilikçi dental ürün

Bu araştırma geliştirme etkinliği genç diş hekimlerini ve diş

araştırma ve geliştirme yolunda çok faydalı olmaktadır.

hekimliği alanında araştırma yapan kişileri hem motive etmek
hem de çalışmalarını desteklemek amacını gütmektedir. Ayrı-

Dünyanın farklı yerlerinden üniversite ve enstitüler ile
yapılan araştırma birliği

ca VOCO bu çalışması ile birlikte Alman Araştırma Projesini
desteklemektedir.

VOCO araştırmacılarının bilgi, başarı ve güvenirlilikleri çok yüksektir. Öyle ki VOCO, Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığının
(BMBF) birçok projesinde önderlik görevi üstlenmiştir. Bu tarz

dent al challenge
Research
for the future

projelerden bazıları örn. Fraunhofer Silikat Araştırma Enstitüsü İSC (Würzburg), Roststock Üniversitesi, Biyomedikal Teknik Enstitüsü ve Hannover Üniversitesi, Tıp Fakültesi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Kendi araştırma know- how’umuz ve
yetenekli partnerlerle birlikte çalışmalarımız sayesinde yeni
materyal sistemleri ve yenilikçi ürünler geliştirmemiz mümkün
olmuştur. Bu ürünlerle birlikte VOCO birçok kez modern dental
ürün gelişiminde öncü rol oynamıştır.
Aynı zamanda VOCO, seminerler ve hands-on kurslarla birçok
diş hekimliği fakültesini desteklemektedir. VOCO’ nun oluşturmuş olduğu “VOCO Dental Education” seminerleri kapsamında belirli aralıklarda diş hekimliğine yönelik pratik kurslar
verilmektedir.

dental education
Education
for the future

“Sanayiden gelen partnerlerimiz ile birlikte
farklı kullanım alanları olan, gelecek vadeden
materyal sınıfları üzerinde çalışıyoruz.
Bunlardan arasında tabiiki sağlığımızı
ilgilendiren materyal sınıfları da bulunmaktadır.
Diş hekimliği alanında VOCO senelerdir yenilikçi
bir partner olduğunu göstermiştir.”
Dr. Herbert Wolter, Fraunhofer Silikat
Araştırma Enstitüsü (İSC), Würzburg

Rebilda DC,
dual ertleşen, kor
ve post materyali

2005

x-tra fill, 4mm’lik
tabakalar halinde, ışıkla
polimerize olan posterior
dolgu materyali

Structur Premium QM, QuickMix
şırınga içinde sunulan, yüksek
estetiğe sahip geçici kron ve köprü
materyali

2006

DİŞ HEKİMLERİNİN PARTNERİ
VOCO kendini diş hekimlerinin partneri olarak görmektedir.

Fellowship”’ de örn. yurt içinden ve dışından katılan diş

Bizim amacımız, size materyal ve kullanım açısından hem

hekimleri ile güncel soruları ve en dental alandaki yeni metod-

zaman kazandırıcı hem de ekonomik çalışma imkanı sunan

ları tartışmaktayız. Böylece hem müşteri ve pazar yakınlığımızı

ürünler sağlamak. Aynı zamanda sizin için daima ulaşılabi-

geliştirmekle kalmayıp yeni fikirler edinme imkanı da bulmak-

lir ve bilgili danışmanlar olmak istiyoruz. Bilgi ve İletişim Ser-

tayız. Ayrıca VOCO olarak diş hekimi birlikleri ile yakın çalış-

visimiz sizinle aynı göz hizasında bilgi alışverişinde bulunmak-

makta ve hands-on kurslarının yanı sıra yurt içinde ve dışında

tan büyük memnuniyet duymaktadır. Servisimiz ürünlerimiz

birçok fuara katılmaktayız.

ve kullanımlarına dair sorularınızı yanıtlamanın yanı sıra bilgi
birikimleri ve tecrübeleriyle kongreleri ve eğitim seminerlerini
desteklemektedirler.
Firma binasında bulunan kendi seminer salonlarımızda dünyanın birçok yerinden gelen diş hekimlerine ve dental sektör çalışanlarına düzenli aralıklarda seminerler verilmektedir.
Bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz “İnternational

international fellowship
symposium

Amaris, farklı renk skalasına
sahip, yüksek estetiğe sahip,
ışıkla sertleşen restoratif
materyal

2007

Futurabond DC SingleDose, tüm ışıkla,
kimyasal ve dual sertleşen materyallerle
birlikte kullanılabilen, tek uygulamalık
blisterlerde sunulan self- etch adeziv

Traypurol tabs, dünyadaki
ilk tablet şeklinde sunulan
kaşık ve el aleti temizleme
materyali

DENTAL SEKTÖRÜNÜN PARTNERİ
Diş hekimleri için hizmet ve eğitim seminerleri

Depolar ile birlikte süreklilik sağlamak

Diş hekimleri ile aramızdaki bağda en büyük rolü kuşkusuz,

VOCO dental çalışanları aynı zamanda depoların satış kadro-

sürekli eğitimlere tabi tutulan ve güvenilir dental ekibimiz üst-

larını bilgi birikimleri ile desteklemektedirler. Depolarla olan

lenmektedir. Yüksek bilgi birikimine sahip arkadaşlarımız 40’

yakınlığımız ve modern işletim sistemimiz sayesinde hızlı ve

ı aşkın ülkede sizleri VOCO materyal ve kullanımları hakkın-

güvenilir sipariş teminin gerçekleştirebilmekteyiz. VOCO gele-

da bilgilendirmektedirler. Bu çalışmalarımız sayesinde sizin

cekte de bayi ve distribütörleri ile olan çalışmalarını arttırarak

ihtiyaçlarınızı daha yakından takip edip bunlar doğrultusunda

genişletmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirirken en

modern, amaca uygun dental ürünleri geliştirme fırsatını bul-

büyük yardımcımız şüphesiz depo çalışanlarına verilecek ürün

makla beraber hizmet kalitemizi de sürekli yükseltebilmekte-

seminerleri ve webinarlarımız olacaktır.

yiz. Birçok farklı dilde hazırlamış olduğumuz kullanım talimatlarımız, piktogramlarımız, 20’ den fazla dilde bastığımız kataloğumuz ve sürekli güncellenen internet sayfamız ile VOCO
hizmet anlayışını her geçen gün biraz daha yükseltmekteyiz.
VOCO ürünleri hem Almanya’ da hem de dünya çapında sadece seçkin profesyonel dental depolarında satılmaktadır. Ürün-

“Modern dental materyaller
birçok tedavi ihtiyacını karşılamalıdırlar.
Firmamızda yapmış olduğumuz
materyal analizlerinde VOCO ürünleri
çok iyi sonuçlar vermektedirler.”

lerimizin yüksek kalitesi, geniş ürün yelpazemiz ve sağlamış
olduğumuz satış sonrası desteğimiz bizi, yani VOCO’yu çok
cazip bir partner haline getirmektedir.

Prof. Dr.-Ing. Detlef Behrend, Rostock Üniversitesi

Rebilda Post Sistem,
postendodontik
tedavi için set

Yenilikçi non- dripping teknoloji
(NDT®) ile üretilen dünaydaki ilk
akmayan ve damlatmayan
şırıngaların lansmanı

2008

2009

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞLIĞI İLE İLGİLİ YARDIM PROJELERİ

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

dental aid

VOCO kendi inisyatifinde kurduğu

1995’ de Witten- Herdeck Üniversitesi öğrencileri ve çalışanla-

“VOCO Denatl Aid” kapsamında bir-

rı ile birlikte Batı Afrika ülkesi Gambia’ da hayata geçirilen ve

çok ağız diş sağlığı yardım projesini

amacı tıbbi alt yapısı zayıf bölgelere hizmet götürmek olan yar-

desteklemektedir. Dünyanın farklı yerlerinde gönüllü çalışan-

dım projesi VOCO’ nun desteklediği çalışmalar arasında sade-

lar, sağlık hizmeti alamayan kişilere belirli süreler zarfında hiz-

ce birisidir. Afrika’nın en küçük yüzölçümüne sahip bu ülkenin

met vermektedir. Bu kişiler çoğunlukla ulaşılması zor bölgeler-

kırsal kesiminde yaşayan kişilere WHO tarafından tanınmış Alt-

de yaşadıklarından gönüllü çalışanların hizmet verme imkanları

raumatic Restorative Treatment (ART) kapsamında basit dolgu

oldukça zordur. Böyle durumlarda kullanılacak dental mater-

tedavileri yapılmaktadır. Bu projenin bir diğer amacı işe ülke

yallerin kaliteleri, kullanım kolaylığı sağlayıp sağlamadıkla-

çapında diş hekimliği çalışanlarının yerleştirilmesidir (Commu-

rı önem kazanmaktadır. VOCO her daim bu tarz projeleri des-

nity Oral Health Workers, COHW). Bu kişilerin görevi oral has-

teklemekte ve ürünlerini bedelsiz olarak sunmaktadır. Böylece

talıklar konusunda halkı bilgilendirmek ve ART tedavilerinin

küçük de olsa bir katkı sağlanmış ve bu bölgelerde de ağız sağ-

gerçekleştirilebilmesini sağlamak.

lığı anlamında girişimlerde bulunulmuş olmaktadır.
VOCO tarafından desteklenen bir diğer topluluk ise, kuzeydoğu Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika’ da gönüllü faaliyetlerde bulunan “Sınır tanımayan diş hekimleri” (Dentists
Without Limits Foundation DWLF, Nürnberg). Bu yardım organizasyonu bulundukları bölgede temel diş tedavileri, ağız ve

GrandioSO, kullanım
alanı geniş, üniversal
nano- hibrit restoratif
materyal

2010

GrandioSO Heavy Flow,
yüksek viskoziteye sahip
akışkan nano-hibrit
restoratif materyal

x-tra base,
akışkan, ışıkla
sertleşen dolgu
materyali

2011

diş sağlığı, ağız hijyeni ve profilaksi hakkında bilgilendirmeleri yapmaktadır ve yerel gönüllülerin çalışabilmeleri için diş üniteleri oluşturmaktadır. “dentists and friends” (Erlangen) olarak
gönüllü görev yapan diş hekimleri de firmamız tarafından desteklenmektedirler. Diğer organizasyonların da yaptığı gibi bu
grup da dünya çapında, tıbbi altyapının yetersiz olduğu bölgelerde faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda genellikle mesleki
anlamda onlara yakın kişiler ve ülkedeki yardım organizasyonları ile birlikte çalışmaktadırlar. Sağlık ve diş üniteleri kurarak ve
yerel çalışanları eğitip bilgilendirerek “dentist ve friends” ‘ de
uzun soluklu yardımları hedeflemektedir.

C. Weber, www.kinderhimal.de

VOCO kendi inisyatifinde kurulan “VOCO Dental Aid” ‘in faaliyetlerini internet sayfasında anlatmaktadır. VOCO- Newsletter ve VOCO- web sayfasından gerçekleştirilen projeler hakkında
daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz ve bu amaç uğrunda gönüllülerin yaşamış olduğu zorlukları, göstermiş oldukları büyük
başarıları ve tedavi gören insanların derin duygularına da şahit
olabilirsiniz. Belki böylece siz de gönüllü çalışanlar arasına
katılmak isteyebilirsiniz. Emin olun ki VOCO sizi elinden geldiğince destekleyecektir.
A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

Bütün bunların yanı sıra VOCO bulunduğu Cuxhaven ve yakın
çevresinde de sosyal projeleri desteklemektedir. Bölgede faaliyet gösteren ve kendi bölgesinin gelişmesine katkıda bulunmak
isteyen orta ölçekli bir aile şirketi olduğumuz için, bu yaşadığımız bölgeye ve insanına karşı olan saygı ve bağlılığımızın bir
göstergesidir. Birçok kreş ve okul, sosyal projeler ve inisyatifler
bu kapsamda desteklenmektedir.

C. Laulan, www.enfantsdudesert.org

A. Schnell/H. Monien, www.dental-volunteers.com

Structur 3, yüksek
estetiğe sahip, kompozit
esaslı geçici kron- köprü
materyali

Futurabond U,
SingleDose şeklinde
dünyadaki ilk dual-cure
üniversal adeziv

2012

2013

Futurabond M+,
üniversal, tek aşamalı, şişe
şeklinde bonding materyali

2014

İonoStar Molar, yenilikçi
kapsül içinde cam iyonomer
dolgu materyali

Bifix Temp, dual sertleşen
geçici restorasyonlar için
geçici yapıştırıcı

GÜVENİLİR İŞVEREN
Sağlıklı ve aynı zamanda güzel diş bilinci geçtiğimiz yıllar-

Başkalarının tatil yaptığı yerde yaşamak ve çalışmak

da çok yaygınlaştı. Bununla birlikte diş hekimlerinin modern
ve kaliteli ürünlere olan ihtiyacı da artmıştır. Bu yüzden den-

Kuzey denizinin kıyısında bulunan Cuxhaven Almanya’ nın en

tal sanayi hem stabil hem de gelecek vadeden ve farklı dallar-

büyük ve en sevilen sahil beldelerinden. Sahil kasabası havası,

da iş olanakları ve perspektifler sunan cazip bir sektör haline

görmeye değer doğası ve çeşitli spor aktivite seçenekleri saye-

gelmiştir.

sinde Cuxhaven ideal bir tatil beldesidir. Özellikle doğa hayranları için kasaba bir cennettir: UNESCO tarafından dünya

Çalışanları VOCO’ da kendilerini pozitif anlamda ileriye götü-

doğal mirası seçilen med- cezir’ i sayesinde Cuxhaven Alman-

recek bir ortam beklemektedir.. İster araştırma- geliştirme,

ya’nın en güzel doğal parklarındandır. Ayrıca denizin su kali-

ister marketing ve işletme veya üretimde her alanda kendi-

tesi de mükemmele yakındır. Elb ve Weser’ in denize aktı-

lerini geliştirebilecekleri ve sorumluluk alabilecekleri fırsat-

ğı yerde bulunan eski yerleşimler ve Neuwerk adası tatilciler

lar kendilerine sunulmaktadır. Çalışanlar bireysel desteklerden

için bir diğer cazibe merkezleridir. Sahil şehri olan Bremerha-

ve mesleki eğitimlerden yararlanabilmektedirler. Genç mezun-

ven ve uluslararası havalimanına sahip Bremen’ e olan yakın-

lara farklı alanlarda kaliteli ve sistematik mesleki bir eğitim

lığı sayesinde Cuxhaven tatilciler tarafından tercih edilmek-

sunulmaktadır ve bununla beraber hayata sağlam adım atma-

tedir. Beldenin bir diğer özelliği ise çok aile dostu bir yapı-

ları garantilenmiş olmaktadır. Mesleki eğitimler arasında, kim-

ya sahip olmasıdır. Geniş spor imkanları, örn. yelken veya kite

ya laborantlığı, kimya alanında üretim uzmanlığı, endüstri ve

sörf ve güzel doğası ile Cuxhaven her yaşa ve her zevke hitap

yönetici asistanlığı, stok uzmanlığı bulunmaktadır, ayrıca dual

edebilmektedir.

mesleki ve yüksek öğrenim seçeneği sayesinde öğrencilere
işletme alanında hem üniversite hem de mesleki bilgileri birarada görme imkanı sunulmaktadır.
VOCO normların ve değerlerin, firma felsefesinde yer aldığı,
yaşanıldığı ve yaşatıldığı orta ölçekli bir aile şirketidir. Dostane bir idare anlayışı, yatay hiyerarşik düzen, kısa ve hızlı karar
mekanizması, birimler ve ülkeler arası ekip çalışması VOCO’ yu
başarılı kılan temel unsurlardır. Mükemmel çalışma ortamını
sadece enteresan ve içinde farklılıklar bulunduran firma iklimi
değil aynı zamanda aile dostu bir firma olmamız da sağlamaktadır. Bu çerçevede Work-Life Balance imkanı sunan ve her
kişiye özel ayarlanabilen çalışma sistemimiz bulunmaktadır.
Bunun ötesinde firma bünyesinde bulunan kreşimiz aile ile iş
hayatını mükemmel bir şekilde kombinlemektedir. Kreşimizde
eğitimli personelimiz “küçük diş canavarlarınıza” eşlik etmektedirler. Böylece genç anne ve babalar hem iş ortamından hem
de çocuklarından uzaklaşmadan, hatta kreş saatlerini düşünmek zorunda kalmadan hayatlarına devam edebilmektedirler
ve çocuklarını beraberlerinde getirebilmektedirler. Bünyesinde
çeşitli alternatifler bulunduran VOCO Food Lounge’umuz çalışan dostu firma ambiyansımızı tamamlamaktadır.

Admira Fusion / Admira Fusion x-tra,
dünya çapındaki ilk ve tek nano-hibrit
ORMOCER® esaslı restoratif materyal
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