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60 lat 
na rynku

Poproś o próbkę, zapytaj o kursy.



ultraEtch (ultraDEnt) 
IntElIgEntny wytrawIacz
•  O właściwościach samoograniczających wytrawia  

do 1,9 µm głębokości
•  Penetruje najmniejsze szczeliny, ale nie spływa po pionowych 

powierzchniach
• Dobrze widoczny

169 zł 
(30 ml)

Opalescence Boost dla 2 pacjentów 
(ultraDEnt)
Zestaw do wybielania zębów w gabinecie
WYBIELANIE SZYBSZE NIŻ ŚWIATŁO
• Aktywowany chemicznie – nie ma potrzeby stosowania światła
• Szybko i silnie działający
•  Mieszanie zawartości dwóch strzykawek zapewnia świeży żel 

do każdego zabiegu
 

File Eze (ultraDEnt)
19% EDTA W ŻELU DO CHEMICZNEGO OPRACOWYWANIA 
KANAŁÓW
•  Nadaje poślizg i oczyszcza w trakcie opracowywania kanałów 

korzeniowych, lepki, rozpuszczalny w wodzie
•  Nie zawiera nadtlenków, nie wpływa na wiązanie uszczelniaczy 

na bazie żywic
•  Do skutecznego chelatowania, wygodna aplikacja igłą 

ultracem (ultraDEnt)
Cement glasjonomerowy na bazie żywicy 
w strzykawce 
MIKSUJ I APLIKUJ
• Pierwszy na świecie cement glasjonomerowy w strzykawce
•  Idealny materiał do cementowania inleów, onleyów, koron  

i mostów wykonanych z metalu, porcelany napalanej 
na metal oraz z kompozytu

• Nie wymaga dodatkowych systemów łączących
• Uwalnia fluor

UltraSeal XT Hydro (ULTRADENT)
– przy zakupie 4 strz. latarka gratIs!
JEDYNY LAK O WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROfILNYCH 
I fLUORESCENCYJNYCH 
• Hydrofilny
• Fluorescencyjny
• Nie zawiera bisfenolu – A 
• Odporny na ścieranie
• Tiksotropowy – dokładnie zapływa w bruzdy i szczeliny
• Uwalnia fluor
• Cieniuje na zdjęciach rentgenowskich

Peak Universal Bond (ULTRADENT)
System wiążący z chlorheksydyną
WZMOCNIONE WIĄZANIE
•  Zawiera 0,2% chlorheksydyny, która zapewnia długotrwałą  

wytrzymałość wiązania
•  Wiąże z zębiną, szkliwem, porcelaną, tlenkiem cyrkonu,  

metalem, kompozytem
• Łatwa aplikacja

249 zł 

17,50 zł 
(1 strz.)

49 zł 
(2 g)

NOWOŚĆ

45 zł 

Enamelast (ultraDEnt)
Lakier fluorkowy
fLUORYZACJA UWIELBIANA PRZEZ DZIECI
• Zawiera 5% roztworu fluorku sodu
•  Gładka powierzchnia po aplikacji bez uczucia 

nieprzyjemnej chropowatości
•  Opatentowany czynnik wspomagający adhezję, który 

przedłuża utrzymanie lakieru na zębach
• Smak Walterberry
• Aplikacja bezpośrednio ze strzykawki

259 zł 
(zestaw 
dla 50

 pacjentów)

Endorez (ultraDEnt) 
Wypełniacz do kanałów korzeniowych
TRWAŁY SUKCES LECZENIA ENDODONTYCZNEGO
• Hydrofilny, samowytrawiający uszczelniacz na bazie żywicy
• Biokompatybilny i przeciwbakteryjny
• Doskonała zdolność zapływania
• Nietoksyczny
• Cieniuje na zdjęciach RTG
• Podwójnie wiążący, całkowite związanie w ciągu 20-30 min
•  Możliwość skrócenia czasu wiązania do 5 min przy użyciu 

Endorez Accelerator

349 zł 
(zestaw)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

49 zł 
(strz. z apli-
katorami)
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Mini-latarka UV

ultra cal Xs (ultraDEnt) 
Pasta na bazie wodorotlenku wapnia
• Przeciwbakteryjna
• Cieniuje na zdjęciach rentgenowskich
• pH 12,5

199 zł NOWOŚĆ

Pasty wybielające Opalescence (ULTRADENT)
PODTRZYMUJE EfEKT WYBIELANIA!
•  3 rodzaje do wyboru: Opalescence Original, Opalescence 

PF do zębów wrażliwych, Opalescence+ z ksylitolem
•  Niski stopień abrazyjności chroni szkliwo, zębinę i uzupełnienia
•  Bezpieczne wielokrotne stosowanie w ciągu dnia
• Świeży smak Cool Mint, Spearmint lub Vanila Mint
• Nie zawierają toksycznego triklosanu
•  Zawiera azotan potasu i fluor (Opalescence PF do zębów 

wrażliwych)

35 zł 
(100 ml)

+ szczoteczka 
gratIs

19 zł 
(1,2 ml)

189 zł 
(30 ml)

®
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Opalescence go 6% 
(ultraDEnt)
Wygodne i dopasowane 
jednorazowe nakładki wybielające
•  Uniwersalne, jednorazowe nakładki do wybielania zębów, 

fabrycznie napełnione żelem
•  Nowa unikalna nakładka UltraFit zapewnia wygodne 

dopasowanie i łatwo dostosowuje się do indywidualnego 
uśmiechu pacjenta 

•  Bez wycisków i modeli
•  Żel zawiera formułę PF (azotan potasu i fluor)
•  Smak miętowy
 



Gwiazda 
w Twoim gabinecie.

Lampa polimeryzacyjna Valo Ultradent
Aktywuje wszystkie fotoinicjatory
•  Jedyna na rynku, która utwardza wszystkie  

materiały stomatologiczne
• Najszerszy zakres polimeryzacji 395–480 nm
•  Super szybka i bardzo efektywna – homogenna  

polimeryzacja w głębszych warstwach
•  Duża moc w 3 różnych trybach pracy  

(1000–1400–3200 mW/cm2) 
• 5 gwiazdek Reality
• Przewodowa, bezprzewodowa

Zeskanuj kod QR smartfonem 
aby dowiedzieć się więcej o lampie VALO
www.valo-led.com

3900 zł 
4500 zł



Cyfrowa kamera  
wewnątrzustna 
TRICAM CX560 MONITEX
3w1 – KAMERA, SKANER 
I NEGATOSKOP!
• Wolnostojąca – nie wymaga montażu
•  3w1! – wbudowany monitor LCD 6 cali – Skaner  

klisz RTG – Negatoskop
•  Archiwizacja cyfrowa zdjęć z kamery i skanera – zapis  

na kartach pamięci SD (.jpg)
•  Możliwość jednoczesnego podglądu obrazu  

na innym monitorze 
•  Prosta w obsłudze, zasilanie 230 V lub z unitu 24 V 
• Mobilna

Lampa polimeryzacyjna GT 1200W MONITEX  
+ nakładka do wybielania 2w1 
POLIMERYZACJA + WYBIELANIE!
• Bezprzewodowa, obrotowy światłowód 10 mm
• Polimeryzacja w 8 sekund
• 3 tryby naświetlania: stały, do wybielania, pulsacyjny
•  Możliwość ustawienia czasu 1-90 s, wbudowany  

wentylator
• Wydajny akumulator + wskaźnik stanu naładowania

Cyfrowa kamera wewnątrzustna 
MONICAM PX520
JAPOńSKA JAKOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ!
•   Przewodowa, idealna do zabudowy 
 przy unicie
•  Możliwość podziału ekranu na 4 części  

(porównywanie + zoom)
• Przeglądanie oraz usuwanie zapisanych zdjęć
• Możliwość rozbudowy do wersji bezprzewodowej
• Pasuje do każdego monitora, dodatkowe sterowanie z pilota

2900 zł 
3490 zł

2290 zł 
2890 zł

1800 zł 
2290 zł

1990 zł
1350 zł 

Cyfrowa kamera wewnątrzustna  
fREECAM PM150 MONITEX
MINIATUROWA O OGROMNYCH MOŻLIWOŚCIACH!
• Bezprzewodowa z akumulatorem lit-jon
• Poręczny monitor LCD 2,5 cala – wpinany dwustronnie
• Archiwizacja cyfrowa – zapis na kartach pamięci SD (.jpg)

NOWOŚĆ

kompresory 
bezolejowe JW 
CICHY, EKONOMICZNY I NIEZAWODNY!
•  Kompresory posiadają zbiornik emaliowany w środku 

o pojemności 30 l i 55 l
• Dostępne są również w wersji z osuszaczem
•  Mogą być wyposażone w obudowy wyciszające redukujące 

poziom hałasu w zakresie 30-50%
• 1-stanowiskowe wydajność 76 l/min
• 2-stanowiskowe wydajność 124 l/min

1600 zł 
(1 unit)

2600 zł 
(2 unity)

4

Unit stomatologiczny DW 900
• Pneumatyczny, bezawaryjny, 5 rękawów od góry
• Uchylny blok spluwaczki
• Prosta i intuicyjna obsługa
• Ekonomiczna eksploatacja
• Pozycje pamięci pracy
• Bezszwowa, wygodna i wyprofilowana tapicerka
• Bogate wyposażene dodatkowe
• Serwis na terenie całego kraju

od 

22000 zł 

Separator Amalgamatu SIE DENTALAB
• Nie redukuje ssania nawet przy przepełnieniu zbiornika
•  Intuicyjne podłączenia sprawiają, że już po chwili urządzenie 

jest gotowe do pracy
• Idealny dla małych jak i dużych klinik stomatologicznych
• Możliwość montażu ściennego bądź podłogowego
• Opcjonalne zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika
• Doskonały przepływ – 4 litry/min
•   Flo-thru design – wypłukiwanie materiałów higienicznych 
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Lampa polimeryzacyjna GT 1200W MONITEX  
+ nakładka do wybielania 2w1 
POLIMERYZACJA + WYBIELANIE!
• Bezprzewodowa, obrotowy światłowód 10 mm
• Polimeryzacja w 8 sekund
• 3 tryby naświetlania: stały, do wybielania, pulsacyjny
•  Możliwość ustawienia czasu 1-90 s, wbudowany  

wentylator
• Wydajny akumulator + wskaźnik stanu naładowania

Cyfrowa kamera wewnątrzustna  
fREECAM PM150 MONITEX
MINIATUROWA O OGROMNYCH MOŻLIWOŚCIACH!
• Bezprzewodowa z akumulatorem lit-jon
• Poręczny monitor LCD 2,5 cala – wpinany dwustronnie
• Archiwizacja cyfrowa – zapis na kartach pamięci SD (.jpg)

od 

25000 zł 

Unit stomatologiczny DW 1000
KOMfORT, ERGONOMIA I EKONOMIA!
• Pulpit przystosowany do obsługi 5-u końcówek roboczych 
 •  Wyjątkowo komfortowy do pracy z pacjentami w pozycji  

leżącej jak i siedzącej
• 2 pozycje fabryczne + programowalne 3 pozycje pracy fotela 
• Blok spluwaczki z uchylną misą + system ssący
•  Fotel stomatologiczny ze sterowaniem pozycji, blokady najazdowe
•  Sterownik nożny regulujący pracę końcówek (Chip Blower)
•  Bezszwowa, wyjątkowo wygodna, wyprofilowana tapicerka  

fotela, łatwa w utrzymaniu higieny i aseptyki
• Zagłówek profilowany, chirurgiczny, dwuprzegubowy
•   Bezdotykowa, bezgłośna diodowa lampa z 6-stopniową 

re gulacją natężenia światła

od 

25000 zł 

Unit stomatologiczny fONA 1000 SW 
NIEMIECKA TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ!
•  Wewnętrzna konstrukcja stalowa, wszystkie elementy 

malowane metodą „piecową”, odporną na uderzenia i zabrudzenia
• 2 pozycje fabryczne + programowalne 3 pozycje pracy fotela
•  Wielofunkcyjny sterownik nożny – dyskowy lub model  

SIRONA 2010 (ograniczenie obrotów)
• Pozycja Trendelenburga wywołana z pulpitu lekarza
• System ssący, oświetlenie LED

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

od 

30000 zł 

39500 zł

Unit stomatologiczny DW 2000
KOMfORT, ERGONOMIA I EKONOMIA!
•  Pulpit przystosowany do obsługi 5-u końcówek roboczych 
•  Wyjątkowo komfortowy do pracy z pacjentami w pozycji  

leżącej jak i siedzącej
• 2 pozycje fabryczne + programowalne 3 pozycje pracy fotela 
• Blok spluwaczki z uchylną misą + system ssący
•  Fotel stomatologiczny ze sterowaniem pozycji, blokady najazdowe
•  Sterownik nożny regulujący pracę końcówek (Chip Blower)
•  Bezszwowa, wyjątkowo wygodna, wyprofilowana tapicerka  

fotela, łatwa w utrzymaniu higieny i aseptyki
• Zagłówek profilowany, chirurgiczny, dwuprzegubowy
•   Bezdotykowa, bezgłośna diodowa lampa z 6-stopniową 

re gulacją natężenia światła

od 

29000 zł 

Unit stomatologiczny DW 5000
AMERYKAńSKI DESIGN
•   Pneumatyczny zapewniający długoletnie bezawaryjne 

użytkowanie i ekonomiczny serwis
• Prosta, intuicyjna obsługa
•  Obrót konsoli, panela asysty i bloku spluwaczki o 270° umożliwia 

pracę lekarzom prawo i leworęcznym
• Wyjątkowo wygodny i ergonomiczny dla pacjenta i lekarza
•   Piękna i wyjątkowa stylistyka unitu –  doceniany na świecie design
•  Elektryczny napęd fotela, wielofunkcyjny sterownik nożny
• Możliwość zaprogramowania 5 pozycji pracy fotela
•  Panel sterowania funkcjami unitu na pulpicie lekarskim  

i wysięgnikiem asysty
•  Pulpit przystosowany do obsługi 5-ciu końcówek roboczych
•  Uchylny blok spluwaczki z uchylną misą porcelanową
•  Diodowa lampa oświetlająca pole operacyjne w technologii  

LED – bezdotykowa obsługa
•  Bogate wyposażenie dodatkowe
•  Lokalny serwis na terenie całego kraju 5



od 

60000 zł 

99000 zł

Amerykański 
cyfrowy 
mikroskop 
Camsight
INNOWACYJNY, 
IDEalny Dla 
WYKŁADOWCÓW!
•  Powiększenie max: 

15-22x optyczne
• Oświetlenie: lampa LED
• Odległość robocza: 380-510 mm
•   Jednostka sterująca: wydajny  

komputer z klawiaturą  
bezprzewodową

•  Sterowanie nożne:  
ostrość, powiększenie, 
jasność, zdjęcie, nagrywanie

• Sterowanie ręczne: ostrość, powiększenie, jasność

Autoklawy EUROS – klasy „B” 
Pojemność: 2 l / 12 l  / 18 l  / 23 l  
NIEZAWODNOŚĆ AMERYKAńSKICH KOMPONENTÓW!
• Ciche i niezawodne
• Cykle już od 15 min
• Dwie temperatury sterylizacji: 134°C i 121°C
•  System bezpieczeństwa wyłączający autoklaw  

po przekroczeniu parametrów sterylizacji 
•  Monitorowanie i zapis procesu sterylizacji (drukarka  

lub złącze USB) 

45 zł
(75x200 mm)

65 zł
(100x200 mm)

 

14000 zł 
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Autoklaw Serena firmy Reverberi
NIEZAWODNY, CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY PROCES 
STERYLIZACJI 
• Włoski design 
• Automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi autoklawu
• Programy sterylizacji w klasie wsadów B 
• Zapis procesu sterylizacji na kartach SD
• Próżnia i suszenie frakcjonowane
• Vacuum Test i Test Bowie & Dick
• Cykl nocny i cykl PRION
•  Wejście drukarki i możliwość podłączenia do stacji  

uzdatniania wody
• Spełnia europejską normę EN 13060
• Dostępny w kolorze srebrnym i czarnym 

6000 zł 
(12 l)

7500 zł 
(18 l)

8500 zł 
(23 l) NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Rękawy do sterylizacji
•  Możliwość zastosowania różnych atmosfer sterylizacji 

m.in. parą wodną
• Prosta i szybka sterylizacja
• Wygodne w użyciu
•  Różne rozmiary

Destylarka DRINK10
OczyszczOna wODa w gaBInEcIE!
•  Jeszcze wydajniejszy proces destylowania – 1,5 l/h
• Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
• Automatyczne zakończenie procesu po odparowaniu wody 
•  Obudowa wewnętrzna destylarki wykonana jest ze stali 

nierdzewnej – doskonałe zabezpieczenie przed wysokimi 
temperaturami 

• Nowoczesny design połączony z prostą obsługą 
• Wbudowany kabel zasilający

Autoklaw EUROS D – klasy „B”
NAJNOWSZA ZAAWANSOWANA ZACHODNIA 
TECHNOLOGIA XXI WIEKU
•  Czytelny wyświetlacz LCD 
•  Prosta i intuicyjna obsługa, 4 przyciski funkcyjne
• System automatycznego zamykania drzwi
•  Port USB zapisujący każdy proces sterylizacji i wszystkie 

procesy wewnętrzne
•  Blokada drzwi pneumatyczna i elektroniczna
•  Testy: Helix, B&D, test próżni
•  Spełnia normy: MDD 93/42/EEC, PED 97/23/EC, EN61010-1, 

EN 61010-2-040: EN 13060, EN 61326-1

 

600 zł 

8500 zł 

NOWOŚĆ
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Myjka ultradźwiękowa EUROS 25 
• Prostokątny pojemny zbiornik
• Cyfrowy wyświetlacz
• Mocna, wodoodporna obudowa
•  Wewnętrzny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej  

wysokiej jakości
• Pojemność zbiornika 2500 ml
• Posiada certyfikat CE

Stainbuster Abrasive Technology (USA) 
AMERYKAńSKIE INNOWACYJNE WIERTŁA Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO Z CYRKONEM
• Usuwanie osadów i nalotów z powierzchni zęba
• Opracowywanie wypełnień kompozytowych
• Polerowanie korzeni zębów
• Wygładzanie szkliwa po skalingu
• Usuwanie cementów (ortodoncja, implantologia)
•  Nie uszkadzają szkliwa, cementu  

korzeniowego, ceramiki i tkanek miękkich
• Samoostrzące

79 zł 
(6 szt.) NOWOŚĆ

Autoklawy EUROS – klasy „B” 
Pojemność: 2 l / 12 l  / 18 l  / 23 l  
NIEZAWODNOŚĆ AMERYKAńSKICH KOMPONENTÓW!
• Ciche i niezawodne
• Cykle już od 15 min
• Dwie temperatury sterylizacji: 134°C i 121°C
•  System bezpieczeństwa wyłączający autoklaw  

po przekroczeniu parametrów sterylizacji 
•  Monitorowanie i zapis procesu sterylizacji (drukarka  

lub złącze USB) 

NOWOŚĆ

Urządzenie do ekologicznej dezynfekcji  
pomieszczeń medycznych SANISWISS Szwajcaria
DEZYNfEKUJE TRUDNO DOSTęPNE POWIERZCHNIE!
• Zastępuje żmudną dezynfekcję manualną
•  Dezynfekuje wszystko i eliminuje ryzyko zakażenia  

krzyżowego personelu i pacjentów
•  Wystarczy kilka minut, aby zdezynfekować całkowicie  

powietrze i powierzchnie (3 minuty dla 20 m3)
•  Aktywność mikrobiologiczną zapewnia ekologiczny środek  

Biosanitizer-S

 

18500 zł 

Serwety stomatologiczne
•  Jednorazowe
•  Zapewniają doskonałą absorpcję płynów
•  Idealne również do zabezpieczenia sprzętu podczas zabiegów 

stomatologicznych
•  Kolory: niebieski, różowy, zielony, żółty, biały, fioletowy
•  Rozmiar: 45 x 33 cm
• Opakowanie: 500 szt.

55 zł 

7

Urządzenie do czyszczenia i smarowania 
końcówek stomatologicznych LUBRINA
• Ekonomiczne, bardzo wydajne, oszczędzające czas i pieniądze
• Bardzo dokładnie czyści i smaruje końcówki stomatologiczne
• Funkcja przedmuchu powietrzem
• Trzy tryby pracy urządzenia S (short), L (long) i E (extra long)
• Możliwość smarowania 3 końcówek równocześnie

NOWOŚĆ

 od

2500 zł 

 od

370 zł 

 od

 1000 zł 

E-BITE PLUS – wewnątrzustana lampa diodowa  
z rozwierakiem i ślinociągiem
UMOŻLIWIA PRACę BEZ ASYSTY!
•  Lampa e-Bite umieszczana jest bezpośrednio w jamie  

ustnej po stronie przeciwnej do aktualnego pola zabiegowego 
lekarza

•  Nakładka zwalnia pacjenta z użycia mięśni policzkowych 
do samodzielnego utrzymywania rozwarcia obniżając poziom 
napięcia mięśniowego, który jest źródłem dyskomfortu pacjenta

•  Możliwość sterylizacji silikonowych nakładek w autoklawie 
w temp.: 135°C przez 3 min lub 120°C przez 20 min

•  Listwa oświetleniowa wyposażona w zestaw pięciu diod 
emitujących światło o temp. 5000°K 

NOWOŚĆ

450 zł



SEDAVIEW urządzenie do sedacji wziewnej  
N2O/O2 firmy Accutron USA/ Biewer Medical 
PRZYJAZNA I BEZPIECZNA METODA WALKI  
Z LęKIEM I BÓLEM
•  Najnowsze i najbardziej zaawansowane urządzenie  

do sedacji wziewnej
•  SEDAVIEW jako jedyne na rynku w ciągły i widoczny sposób  

pokazuje lekarzowi proces oddychania pacjenta przez nos  
„ClearView effect”

•  Gaz podawany z urządzenia ma właściwości rozluźniające, 
uspokajające, działa przeciwbólowo i relaksacyjnie

•  Absolutne bezpieczeństwo aseptyka dzięki automatycznej  
kontroli przepływu gazu i przezroczystym maseczkom

•   Nowoczesny design maseczek gwarantuje idealne 
przyleganie do nosa pacjenta. Maseczki dostępne w trzech 
rozmiarach, różnych kolorach i smakach

•  Idealny do pracy z „trudnymi” pacjentami!
•  Sprawdź terminy szkoleń

8

Bezprzewodowy system znieczuleń  
SMART JECT firmy KMG Korea  
BEZBOLESNE I NADZWYCZAJNIE KOMfORTOWE 
ZNIECZULENIA DZIęKI TECHNOLOGII NO PAIN!
•  Prosta w obsłudze oraz niezwykle wygodna strzykawka 

elektroniczna SMART JECT jest niezazstąpionym 
narzędziem znieczulającym. Za dokładność dozowania 
odpowiada system mikroprocesorowy który stanowi 
serce SMART JECT. Dzięki 9 regulowanym prędkościom 
istnieje pewność, że znieczulenie będzie bezbolesne

•  Możliwość dostosowania objętości dawki (1/16, 1/8, ¼, ½ 
oraz pełna dawka 1,8 ml) oraz jednego z 5 trybów pracy 
dla poszczególnego pacjenta sprawia iż SMART JECT 
jest urządzeniem niezwykle precyzyjnym. Wyświetlacz 
LCD pozwala śledzić wszystkie ustawienia w przejrzysty 
sposób

•  Głosowe komendy ułatwiające kontrolowanie dawki,  
szybkości oraz trybu pracy

•    Zasilanie bateryjne, dodatkowo możliwość pracy 
w wersji przewodowej

Skaner płytek fosforowych 
fONA ScaNeo – grupa SIRONA 
SZYBKIE ZDJęCIA RTG, BEZ RYZYKA!
•  Intuicyjna i szybka obsługa – zdjęcie  

w komputerze po 4-6 s
•  Praca bezprzowodowa z użyciem 6 płytek w 4 rozmiarach  

– brak ryzyka uszkodzenia radiografii
•  Jedyne rozsądne rozwiązanie dla gabinetów 2 i więcej 

stanowiskowych
• Oprogramowanie OrisWin DG Suite 

 

16500 zł 

Skaner płytek fosforowych  
- APIXIA DIGIREX USA
PRECYZYJNA ORAZ BEZPRZEWODOWA 
RADIOGRAfIA W NAJMNIEJSZYM WYDANIU
•  Doskonała rzeczywista rozdzielczość 17 pl/mm
•  Najmniejszy rozmiar na rynku, waga tylko 3,6 kg
• Wyjątkowy DESIGN obudowy
•  Błyskawiczna i prosta obsługa, współpraca z każdym  

aparatem RTG
•  Praca przy pomocy zestawu 12 płytek PSP w 4 różnych  

rozmiarach
•   Intuicyjne oprogramowanie APIXIA w języku polskim,  

kompatybilne ze wszystkimi systemami Windows, 
współpracuje z różnymi programami gabinetowymi

•  Doskonałe rozwiązanie dla każdego gabinetu jedno 
lub wielostanowiskowego

 

21000 zł 

Zbijak do koron i mostów METALIfT USA
•  Innowacyjny i precyzyjny ściągacz koron i mostów
• Ultranowoczesna alternatywa dla tradycyjnych zbijaków
•  Delikatnie zdejmuje inlay, onlay, korony, mosty oraz wszystkie 

rozwiązania tymczasowe
• Zabieg wykonywany bez użycia siły udarowej
• Oszczędza czas i podnosi komfort pracy lekarza
• Urządzenie podlega całkowitej sterylizacji w autoklawie

2100 zł 
2900 zł

18000 zł

 od

4000 zł 

Diodowy laser Elexxion claros nano niemcy
BĄDź WŚRÓD NAJLEPSZYCH!
•  Wysoka moc i wydajność pracy, która pozwala  

na bezbolesne leczenie pacjenta
• Programowalny dla indywidualnych potrzeb lekarza
•  Optymalna długość wiązki światła 810 nm, która jest 

zalecana przez lekarzy i naukowców do zastosowań  
dentystycznych i medycznych

•  Światłowody, które można sterylizować, pozwalają  
na redukcje kosztów

•  Ultrakrótkie impulsy po 16 µs pozwalają tkance na 
schłodzenie się, redukując niechciane uszkodzenia  
do minimum

Zapytaj o kurs Elexxion „Laser Dentistry” i certyfikat „Laser Safety 
Officer”

 od

28000 zł 
lub od 

860 zł
miesięcznie

NOWOŚĆ

 od

15000 zł 
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Punktowy aparat RTG 
asahi alula
GRATIS W PAKIETACH
•  Zdjęcia wysokiej jakości  

przy zminimalizowanej dawce promieniowania
•  Ogniskowa lampy – 0,4 mm
•   Stałe napięcie anodowe DC o wysokiej częstotliwości
•  Prąd anodowy – 6 mA, napięcie lampy 60kV lub 70kV
•  20 kroków czasowych – od 0,01 do 1,6 sekundy
•  Sterowanie intuicyjnym i wygodnym pilotem
•    W zależności od modelu – mocowanie na ścianie lub  

na statywie

aparat  
Pantomograficzny
+ cefalostat  
– HYPER GCM
firmy ASAHI Japan
PRECYZYJNE SKANOWANIE
W NAJKRÓTSZYM CZASIE!
zdjęcia już od 2,9 sekundy!
•  Dwa zupełnie niezależne  

czujniki CMOS, oddzielnie do zdjęć 
pantomograficznych i cefalometrycznych.

•  Najkrótszy czas ekspozycji – zdjęcie 
pantomograficzne już od 7 sekund,  
cefalo – od 2,9 sekundy

•  Lampa rentgenowska TOSHIBA  
– wielkość ogniska 0,5 mm x 0,5 mm

•  Nowoczesne i intuicyjne oprogramowanie
•  Inwerter HF DC – ponad 4-krotnie  

mniejsza dawka  
promieniowania

Szczegółowe opisy aparatów Asahi na str. 15 

Radiowizjografia cyfrowa Owandy OPTEO V2
DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ERGONOMICZNYM WYDANIU
•  Połączenie bezpośrednio do komputera przez gniazdo USB, 

brak modułu pośredniczącego 
•  System automatycznej aktywacji czujnika
•  Detektor CMOS o rozdzielczości rzeczywistej – 20 pl/mm
•  Rozmiar piksela 20 µm
•  14-bitowa rozdzielczość skali szarości
•  Podwójnie wzmacniany, giętki kabel o długości 3 metrów 
•  Czujnik jest zupełnie wodoodporny
•  Obszar aktywny czujnika T1 – 30 mm x 20 mm (600 mm2)  

T2 – 34 mm x 26 mm (900 mm2)
•  Dwa rozmiary czujników do wyboru T1 (1500x100 px) oraz 

T2 (1700x1300 px)
•  Żywotność czujnika – ponad 100 000 cykli

Punktowy aparat rentgenowski OWANDY RX 2
•  Przejrzysty wyświetlacz LCD – ustawienie parametrów 

ekspozycji sprowadza się do kilku przycisków 
•  Jeszcze lżejsza regulacja pozycji ramienia
•  Wielkość ogniska 0,4 mm x 0,4 mm (IEC 336)
•  Regulowany czas ekspozycji – od 0.02 sekundy do 3 sekund
•  Generator wysokoczęstotliwościowy skutecznie redukuje 

promieniowanie X 
•  Kontrola dawki promieniowania – informacja o dawce 

wyświetlana na ekranie
•  Wartość napięcia zasilania lampy rentgenowskiej – 65 kV
•  Wartość prądu anodowego lampy rentgenowskiej – 7 mA
•  Opcjonalnie – bezprzewodowy wyzwalacz ekspozycji
•  Współpracuje z każdym rodzajem radiowizjografii, 

pamięciowymi płytkami fosforowymi oraz filmami 
analogowymi

•  3 długości ramienia do wyboru – 30 cm, 60 cm, 80 cm 9

zapytaj 
o pakiety

zapytaj 
o pakiety

zapytaj 
o pakiety

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Aparat pantomograficzny 
– CYPHER E firmy ASAHI Japan
JAPOńSKA NIEZAWODNOŚĆ, 
DOKŁADNOŚĆ ORAZ 
INTUICYJNA OBSŁUGA W JEDNYM!
•  Detektor CMOS – najwyższa 

rozdzielczość zdjęć przy najmniejszej 
dawce promieniowania

•  Lampa rentgenowska TOSHIBA – 
wielkość ogniska 0,5 mm x 0,5 mm

•  Nowoczesne i intuicyjne 
oprogramowanie

•  Inwerter HF DC – ponad 4-krotnie 
mniejsza dawka promieniowania

•  Tryb zdjęć pantomograficzych (dorosły, 
dziecko, tryb eliminacji cieni), tryb zdjęć 
stawu skroniowo-żuchwowego

Szczegółowe opisy aparatów Asahi na str. 15



Cavios – światłoutwardzalny materiał 
podkładowy zawierający dimetakrylan 
uretanu i fosforan a-trójwapniowy (α-TCP). 
Może być stosowany jako liner lub podkład 
typu base NEODENTAL JAPAN
•  α-TCP cechuje się doskonałą kompatybilnością z tkankami 

twardymi
• Szybka i łatwa aplikacja
•  Wygodna strzykawka pozwala na bezpośrednią aplikację 

bez użycia dodatkowych instrumentów
•  Nie wymaga mieszania, gotowa do użycia pasta 

o odpowiednich do zastosowania właściwościach
• Nie wymaga wytrawiania powierzchni
• Doskonała widoczność na zdjęciach rentgenowskich

Aplikatory Bio Brush MONITEX
•  Jednorazowe aplikatory pakowane po 100 sztuk w czterech 

rozmiarach: #0, #1, #2, #3
•  Nie łamią się – wykonane z bardzo odpornego materiału
•  Długie uchwyty i giętkie główki umożliwiające precyzyjne 

umieszczanie materiału w trudno dostępnych miejscach 
•  Niemechacące się włókna
•  Niewchłaniające włókna trzymają płyn w zawieszeniu 

do momentu aplikacji
•  Idealne do aplikacji nawet pojedynczej kropli materiału

Evadyne – światłoutwardzalny materiał 
do wypełnień tymczasowych zawierający 
żywicę uretanową oraz uwalniający fluor 
glassjonomer NEODENTAL JAPAN
• Szybka i łatwa aplikacja bezpośrednio do ubytku
•  Wygodna strzykawka pozwala na bezpośrednią aplikację 

bez użycia dodatkowych instrumentów
• Bezsmakowy, bezzapachowy, nie powoduje podrażnień
•  Cechuje się dobrą szczelnością. Jest łatwy do usunięcia 

w jednym kawałku przy pomocy zgłębnika

Vitapex – gotowa pasta do leczenia kanałowego 
zawierająca wodorotlenek wapnia, jodoform 
oraz olejek silikonowy NEODENTAL JAPAN
JEDYNY Z OLEJKIEM SILIKONOWYM
•  Apeksyfikacja, hamowanie wysięku, zmiany 

okołowierzchołkowe
•  Resorpcja korzeni, tymczasowe wypełnienie kanałów,  

leczenie perforacji
•  Ostateczne wypełnienie kanału po zabiegu pulpektomii
•  Idealny do leczenia zębów z zainfekowanymi kanałami 

korzeniowymi
•  Idealny do leczenia zębów po przyżyciowej amputacji  

miazgi w zębach mlecznych

 

 13 zł
(1 op.)
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Endometr cyfrowy ROMIDAN A-15 Izrael
Dokładny i zaskakująco wygodny Endometr!
ZAAWANSOWANA IZRAELSKA TECHNOLOGIA 
• Niskie koszty eksploatacji
• Kompaktowy i łatwy w obsłudze
•  W pełni automatyczne pomiary  

– kolorowe wskazanie na ekranie LCD
•  Wysoka precyzja lokalizacji wierzchołka zarówno  

w mokrym jak i suchym kanale 
• Wewnętrzna samokontrola urządzenia
• Test połączeń i pomiarów
• Demo pomiarowe
• Kolorowe obudowy endometru

1890 zł 

NOWOŚĆ

Dynamiczny materiał wyciskowy do 
podścieleń DIL firmy KAMEMIZU Japonia
PIERWSZY NA ŚWIECIE MIęKKI MATERIAŁ DO 
PODŚCIELANIA UZUPEŁNIEń PROTETYCZNYCH, 
KTÓRY PRZEKSZTAŁCA SIę W TWARDY MATERIAŁ 
PODŚCIELAJĄCY!
•  Materiał funkcjonuje jako miękki preparat podścielający, 

pozwalając na wygojenie tkanek, następnie po około 
tygodniu użytkowania zaczyna automatycznie 
polimeryzować i twardnieć

•  Ze względu na twardnienie materiału po pobraniu 
wycisku czynnościowego na użytkowanym uzupełnieniu 
protetycznym pacjent czuje się komfortowo po jego 
podścieleniu i złagodzone zostają odczucia bólowe

110 zł 

159 zł 

159 zł 

189 zł 
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Vitapex – gotowa pasta do leczenia kanałowego 
zawierająca wodorotlenek wapnia, jodoform 
oraz olejek silikonowy NEODENTAL JAPAN
JEDYNY Z OLEJKIEM SILIKONOWYM
•  Apeksyfikacja, hamowanie wysięku, zmiany 

okołowierzchołkowe
•  Resorpcja korzeni, tymczasowe wypełnienie kanałów,  

leczenie perforacji
•  Ostateczne wypełnienie kanału po zabiegu pulpektomii
•  Idealny do leczenia zębów z zainfekowanymi kanałami 

korzeniowymi
•  Idealny do leczenia zębów po przyżyciowej amputacji  

miazgi w zębach mlecznych

11

Ekonomiczna, ręczna piaskarka abrazyjna 
PrepAir Danville
„WIERTŁO” PRZYJAZNE DLA PACJENTA!
•  Precyzyjny strumień sprężongo powietrza z drobinami proszku 

abrazyjnego zastępuje wiertło 
•  Umożliwia szybkie opracowywanie ubytku bez znieczulenia 
•  Zabieg jest cichy i bezbolesny, nie ma wibracji, nieprzyjemnych 

doznań, dźwięków i stresu związanego z użyciem wiertła 
•  Precyzyjne opracowywanie ubytków oszczędzające tkanki zęba
•  Ciśnienie robocze i wypływ proszku ustawione są  

w optymalnej proporcji
•  Możliwa praca ciągłym strumieniem abrazyjnym lub praca 

pulsacyjna
•  Wystarczy podłączenie do kompresora unitu, nie wymaga 

podłączeń ani butli z tlenem
•  Niezwykle lekka, ergonomiczna, łatwa do przeniesienia między 

stanowiskami

1990 zł 

Mieszalnik mas 
alginatowych GS-300 
IDEalnE I szyBkIE wycIskI!
•  Płynna i plastyczna masa bez pęcherzyków powietrza w 8 sekund
•  Automatyczne mieszanie, jednorodna konsystencja, elastyczność masy
• Wygodny, prosty w obsłudze, samooczyszczający się
• Wyjątkowa niezawodoność
• Mieszalnik o dużej mocy
•  Więcej wskazań do stosowania alginatowego materiału:  

korony, mosty proste
• Krótszy czas pobierania wycisku od pacjenta
• Ekonomiczny – mniej odpadów, więcej czasu

Mikrosilnik z generatorem światła LED oraz  
wew. chłodzeniem
JUŻ NIE POTRZEBUJESZ RęKAWA ZE ŚWIATŁEM! 
• Do montażu na zwykłych rękawach każdego unitu 
•  Mikrosilnik pneumatyczny z generatorem światła LED oraz 

wewnętrznym kanałem chłodzenia
• Poziom hałasu <70dB
• Sterylizacja w autoklawie w temp. 135°C
• Bardzo ergonomiczna budowa
• Prędkość obrotowa max: 20 tys. obr./min

888 zł 

2900 zł 
4500 zł

Kątnica Sirona T2 – Revo R170 ISL 
MADE IN GERMANY
• Kątnica przyspieszająca ze światłem
• Na wiertła turbinowe
• Wewnętrzne chłodzenie
• Światłowód prętowy
• 200 000 obr./min

1600 zł 
2200 zł

Gutaperka i Sączki Papierowe gOlDEnt
• Wysoka jakość
• Oznaczenia ISO
• Zbieżność .04/.06
•  Dostępne w rozmiarach od 15 do 80 lub w asortymencie  

15-40 i 45-80
• Ergonomicznie odsuwana pokrywka pudełka

Gutaperka

13 zł 
(120 szt.)

Sączki 
papierowe

12 zł 
(200 szt.)

Lampa wybielająca LED KY-M208A
• Mobilna, stabilna pięcioramienna podstawa lampy
•  Czytelny i intuicyjny panel LCD
•  Głowica wyposażona w 8 diod LED
•  Długość fali – 460-490 nm
•  Moc naświetlania – 200-300 mW/cm2

•  Regulowany czas naświetlania
•  Cichy i skuteczny wentylator – zabezpieczenie przed 

przegrzaniem

 od

2500 zł 

Bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna  
EurOs saaB
NIEZAWODNA, ALUMINIOWA OBUDOWA!
• 3 tryby pracy
• Regulowany czas
• Automatyczne wyłączanie
• Czarny światłowód, wydajny akumulator
• Wygodna i ergonomiczna, aluminiowa rękojeść
• Moc 1400 mW/cm2

• Wyjątkowo trwała

 od

650 zł
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69 zł 
(750 ml)

89 zł 
(750 ml)

89 zł 
(750 ml)

279 zł 
(5000 ml)

489 zł 
(5000 ml)

489 zł 
(5000 ml)

Biosanizer „S” Szwajcaria
CHUSTECZKI DO DEZYNfEKCJI POWIERZCHNI
•  Wyjątkowa formuła cząsteczkowa łączy siłę czyszczenia 

i dezynfekcji
•  Nie zawierają alkoholi, czwartorzędowych związków 

amonowych, aldehydów, chloru, biguanidyn, środków 
konserwujących 

•  Nie zawierają lotnych związków organicznych (VOC) oraz 
innych niebezpiecznych i zanieczyszczających środowisko 
substancji chemicznych

•  Brak efektów ubocznych, toksyczności i przeciwskazań 
do usunięcia

•  5 x bardziej wydajne niż tradycyjne chusteczki umycie 
i dezynfekcja do 4 m2 pow. za pomocą jednej chusteczki

Biosanitizer „H” Szwajcaria
EKOLOGICZNY PREPARAT  
W DOZOWNIKU DO ŁAGODNEJ DEZYNfEKCJI RĄK 
•  Wyjątkowo przyjazny dla dłoni, minimalizuje ryzyko alergii 

i podrażnień
•  Łatwo się rozprowadza i nawilża skórę
•  Naturalne pH, nie zawiera barwników
•  Szerokie spektrum działania w krótkim czasie
•  Preparat w piance – zużycie zmniejszone  

o 30-50%

Biosanitizer „I” Szwajcaria
nOwy EkOlOgIczny kOncEntrat  
DO DEZYNfEKCJI NARZęDZI
•  Przywraca połysk narzędziom, chroni przed korozją
•  Wysoka zdolność czyszcząca
•  Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC), alkoholi 

i aldehydów
•  Szerokie spektrum działania w krótkim czasie
•  Bezpieczeństwo dla wszystkich narzędzi
•  Niezwykle ekonomiczny – może być stosowany jako 

roztwór 0,5% 

Biosanitizer „A” Szwajcaria
nOwy EkOlOgIczny kOncEntrat  
DO DEZYNfEKCJI SYSTEMÓW SSĄCYCH
•  Wysoka zdolność czyszcząca,  

odświeża „oddech” z instalacji (citrus)
•  Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC), alkoholi 

i aldehydów
•  Szerokie spektrum działania w krótkim czasie
•  4 funkcje w 1 preparacie: myje, dezynfekuje, odświeża 

i konserwuje spluwaczkę, instalację ssącą i separator 
amalgamatu

33 zł 
(50 ml)

89 zł 
(500 ml)

sanI 132018

770 zł 
(5000 ml)

89 zł 
(100 szt.)

1990 zł 

Lupy stomatologiczne Q-OPTICS USA
AMERYKAńSKI STANDARD POWIęKSZENIA!
• Powiększenia: 2,5x; 3,0x; 3,5x
• Optymalny stosunek wagi lup do wielkości pola operacyjnego
• Fabrycznie laserowo ustawiona zbieżność – gotowe do pracy
• Wersja SPORT i wersja TYTAN
• Pionowa regualcja zwiększa komfort pracy pozycji przy pacjencie
• Wygodne, wytrzymałe i nowoczesne oprawki gogle firmy UVEX

Diodowe światło do lup USA
MOC ŚWIATŁA!
• Płynna regulacja natężenia światła LED
• Filtr przeciw-polimeryzacyjny
•  Unikalny system mocowania oświetlenia do większości 

popularnych lup zabiegowych
•  Specjalna opaska piankowa do pracy z oświetleniem 

bezpośrednio na głowie
• Natężenie światła do 53 000 lux
•  Akumulator litowo-jonowy – nawet tydzień pracy  

bez ładowania

od 

580 zł 

Lupy zabiegowe NEW YORK USA 
NAJWIęKSZE POLE WIDZENIA!
• Powiększenia: 2,5x; 3,0x; 3,5x
•  Wyjątkowo lekkie – największe pole widzenia wśród lup  

na rynku stomatologicznym
• Uchylne typu „Flip-Up”
•  Dzięki specjalnemu dwudzielnemu przegubowi mamy  

możliwość dowolnych ustawień
• Indywidualna regulacja rozstawu źrenic i kąta widzenia

od 

650 zł 
890 zł

Biosanitizer „S” Szwajcaria
ŚRODEK DO DEZYNfEKCJI 
POWIERZCHNI W SPRAYU
•  Wyjątkowa formuła cząsteczkowa  

łączy siłę czyszczenia i dezynfekcji
•  Nie zawiera alkoholi, czwartorzędowych związków 

amonowych, aldehydów, chloru, biguanidyn, środków 
konserwujących 

•  Nie zawiera lotnych związków organicznych (VOC) oraz  
innych niebezpiecznych i zanieczyszczających środowisko 
substancji chemicznych

•  Brak efektów ubocznych, toksyczności i przeciwskazań  
do usunięcia

•  Działanie bakteriobójcze, działanie przeciw grzybom 
i drożdżom, działanie przeciw gruźlicy, działanie 
przeciwwirusowe (EN: 14476)

•  Po naniesieniu aktywny przez min. 30 s. Nie niszczy warstwy 
ochronnej – utrzymuje naturalny wygląd dezynfekowanych 
powierzchni

2500 zł
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USA

Niezawodność amerykańskich komponentów

Autoklaw Euros E posiada 17 programów, pojemność 18 L lub 23 L, zbiornik wykonany ze stali 
kwasoodpornej (chromoniklowej). Urządzenie posiada funkcję drukarki - drukującą informacje o ostatniej 
wykonanej sterylizacji. Wszystkie autoklawy posiadają metalową obudowę, która jest pokryta powłoką trwałego 
lakieru odporną na zarysowania i chroniącą przed przebarwieniami, a przy tym zapewnia estetyczny wygląd 
urządzenia. 

Bez opakowania 134°C 2.1 bar 1          5 min 18 min

Opakowanie 134°C 2.1 bar 3          10 min 18 min

Plastik  134°C 2.1 bar 1          5 min 9 min

Bawełna  134°C 2.1 bar 3          5 min 18 min

Bez opakowania 121°C 1.1 bar 1          20 min 18 min

Opakowanie 121°C 1.1 bar 3          20 min 18 min

Plastik  121°C 1.1 bar 1          20 min 18 min

Bawełna  121°C 1.1 bar 3          20 min 18 min

Liczba     Czas  Czas 
Próżni     sterylizacji suszeniaProgram  Temp.  Ciśnienie

Zastosowanie:
    gabinety stomatologiczne  gabinety lekarskie
    gabinety kosmetyczne  szpitale / przychodnie 

EUROS

Model          Zasilanie/Moc     Rozmiar komory    Wymiary zewnętrzne (mm)    Rozmiar paczki (mm)    Waga netto (kg)

Euros E18 Litr    230V/1500W       245x360          560x470x400          655x560x495          47

Euros E23 Litr    230V/1800W       245x470          675x470x400          765x560x495          53

Spełniający normę PN-EN 13060+A2:2011P
Standard B z wykorzystaniem próżni frakcjonowanej zapewnia najwyższą jakość sterylizacji. Względna 
wilgotność jest mniejsza niż 0.2%
Próżnia frakcjonowana osiąga -0.8 bar. Zapewnia całkowitą sterylizacje dla różnego rodzaju wsadów: 
narzędzi pakowanych, niepakowanych, porowatych, plastikowych, chust chirurgicznych
Minikomputer sterujący pracą autoclawu z ekranem LCD oraz 4 przyciskami do programowania
Zestaw 3 tacek dla wygodnego ułożenia narzędzi
Automatyczny system napełniania wodą
System bezpiecznego zamknięcia drzwi oraz potrójne zabezpieczenie termiczne.
Specjalny program do sterylizacji elementów plastikowych oraz  materiałów bawełnianych
Drukarka lub opcjonalnie USB do rejestracji procesów sterylizacji
Wewnętrzny zbiornik na wodę zużytą po sterylizacji
Posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty 

Digirex PSP ScAnner
Skaner płytek foSforowych
minimAlny  rozmiar ,  mAkSymAlnA 
wydajność ,  lASerowA  szybkość

D l a c z e g o  a P I X I a :
 • Nowoczesny design
	 •	Doskonała	rozdzielczość	rzeczywista	
 • Najszybszy czas skanowania
	 •		Zaawansowane,	a	zarazem	niezwykle	  

intuicyjne	oprogramowanie
	 •	Żywotność	płytek	ki lka	tysięcy	naświetleń
	 •		Najmniejsze	wymiary	na	rynku:	  

258	x	138	x	183	mm,	waga:	3,6	kg
	 •	Idealny	do	małych	gabinetów
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Dental Quality Products

I n n o w a c y j n e  i z r a e l s k i e  e n d o m e t r y
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CzerwonyZielony

3 różne kolory wyświetlacza

 Szary

Test kabla połączeniowego

Tryb testowy   |  Demo

Ikona kabla pomiarowego

Wyświetlanie wybranych wartości 
numerycznych: 2.0, 1.75, 1,5, 
1.25,1.0, 0.75, 0.5, 0.25, 0.0, Fo
(Otwór szczytowy)

Niezrównana precyzja w lokalizowaniu 
otworu szczytowego zarówno 
w mokrych jak i suchych kanałach 

Sygnalizacje dźwiękowe 
z regulacją głośności

W pełni zautomatyzowany pomiar

Intuicyjny i przyjazny w obsłudze

Automatyczne wyłączanie

niemieckie lasery 4B – 
Bleading, Bleaching, 
Bacteria, Biostimulation

 od

28000 zł 

NOWOŚĆ

• Autorska technologia DPL

•  Zastosowanie w endodoncji, periodontologii,  
chirurgii, implantologii, wybielaniu

•	Wyjątkowa	precyzyjność	i	łatwość	obsługi

•		Wysoka	moc	i	wydajność	pracy	umożliwiająca	
bezbolesne	leczenie	pacjenta	0-15W

•		Możliwość	zaprogramowania	ustawień	 
pod	indywidualne	potrzeby	lekarza

•		Optymalna	długość	wiązki	światła	810nm,	 
która	jest	zalecana	do	zastosowań	stomatologicznych

•		Ultrakrótkie	impulsy	po	16µs	pozwalają	tkance	 
schłodzić	się,	redukując	uszkodzenia	tkanki	 
do minimum

•		Światłowody	przeznaczone	do	sterylizacji	pozwalają	 
na	redukcję	kosztów	eksploatacyjnych



60 lat 
na rynku



Sprzedaż i serwis na terenie całego kraju. Zamów wizytę specjalisty w Twoim 
gabinecie, lub odwiedź nasz salon pokazowy w Wilanowie (12 km od lotniska 
i od trasy S2). Bezpłatny parking.

Oferta skierowana jest wyłącznie do lekarzy stomatologów. Od podanych cen nie obowiązują rabaty. 
Liczba zestawów ograniczona. W  rzeczywistości produkty mogą nieznacznie odbiegać od przedsta-
wionych na zdjęciach gazetki. Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen 
producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn. Wszystkie 
ceny zawierają podatek VAT. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego. Promocje nie łączą się. Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

Komfort, 
ergonomia

i ekonomia!

Unity stomatologiczne  
· DW 1000 · DW 2000  
· DW 3000 · DW 5000

od
29000 zł 

Ponad 1600 unitów  
sprzedanych i zainstalowanych w Polsce!

Dealer/Partner handlowy


