
1N
O

W
O

ŚC
I I

 P
R

O
M

O
C

JE
®

1
9

8
9Unit Contact WORLD

125 lat
doświadczenia

w produkcji unitów 
stomatologicznych

Premiera 
CEDE 2015

60 LAT 
NA RYNKU

made in Germany



N
O

W
O

Ś
C

I I
 P

R
O

M
O

C
JE

®

1
9

8
9

2

NOWOŚĆ

od 

73 900 zł 

Premiera 
CEDE 2015

Firma Ritter - 125 lat doświadczenia w stomatologii! 

•  W 1887 roku Frank Ritter wyprodukował jeden z pierwszych foteli zabiegowych  
na świecie. 

•  W 1912 Ritter wprowadził „panel sterowania” dla instrumentów stomatologicznych. 
Dało to istotny postęp i początek nowoczesnej technologii w stomatologii. 

•  Przez ponad 125 lat firma Ritter stworzyła długą linię produktów, które zmieniły 
oblicze stomatologii. Firma posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Zwonitz 
(Saksonia), administracja firmy mieści się w Ulm (Badenia – Wirtembergia) 
w Niemczech.

•   Unit  o wyjątkowej jakości i zachwycającym wyglądzie 
•   Dostępny w wersji z rękawami od góry, od dołu bądź z mobilnym 

unitem tzw. cart 
•  Możliwość dopasowania unitu pod indywidualne wymagania 

i oczekiwania lekarza (kolor i rodzaj tapicerki,kolor lakieru, wybór 
zagłówka, pulpitu unitu)

•  Wyjątkowo zaprojektowany fotel pacjenta, z komfortową 
tapicerką (ultra-soft) – Nagroda dla Contact World za najlepsze 
wzornictwo i ergonomie

•  Ergonomiczna i fizjologiczna pozycja pacjenta, wynikająca 
z synchronizowanych ruchów oparcia i siedziska

•  Najszerszy zakres regulacji wysokości fotela (350-850 mm)
•  Bardzo wytrzymała i niezawodna niemiecka konstrukcja, unit 

wykonany prawie w całości zczęści metalowych
•  Możliwość zaprogramowania i zapamiętania parametrów pracy 

fotela, instrumentów lekarza dla 4indywidualnych użytkowników 
• Panel lekarza  z wyświetlaczem alfanumerycznym
•  Bardzo komfortowy sterownik nożny, pozwalający na sterowanie 

całym fotelem i unitem 

Unit stomatologiczny Ritter Contact World 
NAJLEPSZE WZORNICTWO I ERGONOMIA

made in Germany
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Unit stomatologiczny Ritter ARIA SR
PRZYJAZNA OBSŁUGA, ESTETYKA  
I INDYWIDUALNE PROJEKTOWANIE
•  ARIA SR łączy w sobie wydajność i przyjazną 

obsługę z  estetyką i indywidualnością 
•  Wybór wysokiej jakości materiałów, bardzo 

atrakcyjny wygląd i wybitna funkcjonalność 
gwarantuje sukces w gabinecie stomatologicznym

•  W zakresie projektowania ARIA SR zadziwia 
eleganckimi szklanymi elementami i świeżymi 
kolorami, które mogą być dostosowane do 
osobistych wymagań lekarza 

•  Proste i praktyczne rozwiązania zastosowane 
w unicie podwyższają codzienną efektywność 
pracy: Aria Excell SR – wersja unitu z rękawami 
od dołu , 6 rękawów. Aria Prima SR – wersja unitu 
z rekawami od góry, 5 rękawów 

•  Wielofunkcyjny sterownik nożny: płynna 
regulacja prędkości instrumentów, szybkie i łatwe 
uruchomienie wszystkich funkcji fotela

•  Elementy ze szkła mogą być zaprojektowane wg 
osobistych wymagań lekarza

•  Stylowy i ergonomiczny fotel zapewnia zarówno 
pacjentowi jak i lekarzowi maksymalny komfort

•   Ergonomiczna i fizjologiczna pozycja pacjenta, 
wynikająca z synchronizowanych ruchów oparcia 
i siedziska fotela

•  Bezpieczne i wygodne pozycjonowanie pacjenta 
nawet przy ekstremalnie trudnych zabiegach

•  Gładka, bezszwowa tapicerka, łatwa do 
czyszczenia i dezynfekcji 

•  3 zaprogramowane pozycje fotela
•   Opcjonalnie ruchomy prawy podłokietnik

Unit stomatologiczny
Ritter Ultimate Comfort
MOŻLIWOŚĆ PRACY DLA LEKARZY PRAWO  
I LEWO RĘCZNYCH
•  Najbardziej komfortowy i wytrzymały unit 

stomatologiczny
•    Wyposażony w siłowniki hydrauliczne 

zapewniające stabilność fotela
•  Wyjątkowo wytrzymały, a przy tym zapewniający  

największy komfort pacjentowi 
•  Dostępny w wersji z rękawami od góry lub od 

dołu
•  Wyjątkowo wygodny fotel pacjenta, z bardzo 

miękką tapicerką (ultra-soft) 
•  Możliwość zmiany strony pracy, z prawej lub 

lewej strony
•  Duży zakres regulacji wysokości fotela  

(500-790 mm)
•  Udźwig fotela aż do 250 kg
•  Ergonomicznna i fizjologiczna pozycja pacjenta, 

wynikajaca z synchronizowanych ruchów 
siedziska i oparcia

•  Dwuprzegubowy zagłówek
•  Ruchoma miska spluwaczki
•   Możliwość podgrzewania wody w kubku  

i końcówkach

3

NOWOŚĆ

od 

40900 zł 

NOWOŚĆ

od 

40900 zł 

made in Germany

made in Germany



Zestaw końcówek ze światłem LED (elektryczny mikrosilnik, kątnica  
i turbina z szybkozłączką) japońskiej firmy NSK i bezolejowy kompresor JW

 Zestaw końcówek ze światłem LED japońskiej firmy NSK, bezolejowy 
kompresor JW i pompa ssąca włoskiej firmy Werther International

 Zestaw końcówek ze światłem LED japońskiej firmy NSK, bezolejowy 
kompresor JW, pompa ssąca włoskiej firmy Werther International  
i autoklaw parowy klasy B EUROS 

KOMFORT, ERGONOMIA
I EKONOMIA!

UNIT STOMATOLOGICZNY
 DW 2000

od 

27900 zł 

8800 zł 

11500 zł 

15900 zł 

4 LATA
GWARANCJI

PAKIETY DO WYBORU PRZY ZAKUPIE UNITU
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Unity stomatologiczne  
· DW 900 · DW 1000 · DW 2000

4

1.

2.

3.

Każy unit może być skonfigurowany pod indywidualne potrzeby lekarza.

+

+



ZESTAWY - ZOBACZ ILE OSZCZĘDZASZ!

5

od 

23900 zł 

od 

19900 zł

Zapytaj o inne zestawy!

Fotel
•  Cała konstrukcja unitu zabezpieczona  

antykorozyjnie
•  Fotel podnosi się razem ze stolikiem lekarza, 

miską spluwaczki i lampą główną
•  Minimalna wysokość fotela 410 mm,  

maksymalna 750 mm
•  Siłowniki fotela duńskiej firmy LINAK  

gwarantują cicha i bezawaryja pracę
•  Wyjątkowo wygodny do pracy z pacjentem  

w pozycji leżącej jak i siedzącej
•  2 pozycje fabryczne + programowalne  

3 pozycje pracy fotela
•  Wielofunkcyjny sterownik nożny (ciśnienie 

napędowe, chip-blower, lampa, woda)
•  Ruchy oparcia i siedziska niezależne  

w czasie pracy
•  Bezszwowa, bardzo wygodna, wyprofilowana 

tapicerka fotela pozwalająca utrzymać  
higienę i aseptykę fotela

•  Zagłówek profilowany chirurgiczny,  
dwuprzegubowy

Pulpit i końcówki robocze
•  Pulpit przystosowany do obsługi 5-ciu 

końcówek roboczych
•  Rękawy silikonowe przygotowane pod 

końcówki ze światłem
•  Wysięgniki rękawów z bocznymi pochyleniami 

pozwalające na swobodne operowaniem  
rękawem i końcówką w czasie pracy

•  Tacka narzędziowa dwuprzegubowa z regulacją
•  Blokada pneumatyczna położenia ramienia  

w płaszczyźnie pionowej
•  Możliwość zaprogramowania 3 pamięci  

pozycji fotela
•  Wywołanie z pulpitu pozycji „spluwaczkowej” 

i powrót do pozycji pracy
•  Funkcja dmuchawki w końcówkach (chip  

blower – sterownik nożny)

Blok spluwaczki
•  Rozbudowany stoliki asysty (lampa główna, 

ruchy fotela, dmuchawka, ssak, ślinociąg,  
nalewanie do kubka i spłukiwanie miski)

•  Ślinociąg i ssak powietrzny/wodny  
(przygotowanie pod pompę ssaka)

•  Uchylny blok spluwaczki z uchylną misą  
porcelanową

•  Wewnetrzny zbiornik wody destylowanej  
na końcówki pozwalający na dłuższą  
bezawaryjną pracę i pełną aseptykę

•  Możliwość przełączania zasilania wodą  
unitu (awaryjnie na pobór wody miejskiej)

UNIT STOMATOLOGICZNY 
DW 1000

Unit stomatologiczny DW 1000 i pantomograf
Asahi CYPHER E

Unit stomatologiczny RITTER UPA i pantomograf
z cefalostatem – Asahi HYPER G CM

Cyfrowy tomograf Asahi AUGE SOLIO Z
i unit stomatologiczny DW1000

1.

2.

3.

77000 zł 

os

zczędzasz

12000 zł

144000 
zł 

os

zczędzasz

16000 zł

255000 
zł 

os

zczędzasz

21000 zł

PROSTA 
I INTUICYJNA 

OBSŁUGA

WYSOKA JAKOŚĆ, 
DOBRA CENA

UNIT STOMATOLOGICZNY 
DW 900
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Wywiad z dr Katarzyną Domarus
Gabinet stomatologiczny Fach Dent Kościerzyna

Zapytaj 
o cenę

Redakcja:  
Pani Doktor, prosimy 
o przybliżenie naszym 
Czytelnikom historii 
Państwa gabinetu.
Razem z mężem rozpo-
częliśmy pracę w  Ko-
ścierzynie w 1991 roku. 
Mąż pracował w  gabi-
necie, który mieścił się 
w  szkole Podstawowej 
a ja w Wiejskim Ośrod-
ku Zdrowia. Od same-
go początku mieliśmy 
„prywatnych” pacjen-
tów. Zawsze staraliśmy 
się sprostać ich oczeki-
waniom. Kupowaliśmy 
coraz lepszy sprzęt, 
materiały. To pacjenci 

wymogli na nas budowę nowego gabinetu, z parkingiem, dużą 
poczekalnią no i nowoczesnym sprzętem. 

Co sprawiło, że podjęliście Państwo decyzję o  zakupie 
apartau pantomograficznego z cefalostatem?
Zakup aparatu był nie tylko naszą wewnętrzną potrzebą mającą na 
celu lepszą diagnostyke pacjentów ale był również potrzebą rynku 
w Kościerzynie gdzie do tej pory nie było aparatu cyfrowego.

Na rynku polskim jest wiele firm oferujących cyfrowe apa-
raty pantomograficzne, tomografy, dlaczego Pani postawiła 
na japońską firme ASAHI?
Byliśmy na targach CEDE w  Poznaniu i  dokonaliśmy przeglądu wszyst-
kich firm oferujących aparaty pantomograficzne z cefalostatem. 
Wybraliśmy firmę ASAHI i aparat HYPER GCM przede wszystkim 
bo to jest japońska firma z ponad 65-letnią tradycją w produkcji 
tego typu urządzeń. Urządzenie to ma doskonałe parametry i jed-
nocześnie otrzymaliśmy od firmy Dornwell bardzo dobrą cenę. 

A więc jakość, doskonałe parametry i cena? Czy jeszcze coś 
skłoniło Państwa do zakupu?
Aparat Hyper GCM ma dwa czujniki – jeden do orto i  jeden do 
panoramy. Nie musimy przekładać czujników. Jest to wygod-
ne a przede wszystkim bezpieczne – w urzadzeniach gdzie jest  
1 czujnik i trzeba go przekładać, zawsze jest to ryzyko, że może 
upaść. 

Co szczególnie Panią Doktor zachwyciło w pantomografie 
Hyper GCM?
Aparat Hyper GCM jest bardzo prostym urządzeniem, obsługuje 
się go bardzo intuicyjnie. Mnie zawsze wydawało się, że zrobie-
nie zdjęcia pantomograficznego to jest jakiś bardzo skompliko-
wany proces. Okazało się, że dzięki temu urządzeniu wszystko 
jest bardzo proste. Wystarczy tylko ustawić odpowiednie para-
metry, ustawić prawidłowo pacjenta (urzadzenie w tym bardzo 
pomaga) i wychodzi idealne zdjęcie.

Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy samych  
sukcesów w dalszym rozwoju Państwa praktyki

NZOZ FACH-DENT DOMARUS, ul. Piechowskiego 3, 83-400 Kościerzyna, telefon: 721-752-260
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    3 różne obszary obrazowania tomograficznego: 
Dental Mode – F.O.V. 51 mm x 55 mm, rozmiar woksela – 0,1 mm 
Impant Mode – F.O.V. 97 mm x 100 mm – obejmujący obszar całej szczęki (więcej niż standardowe aparaty), 
rozmiar woksela – 0,19 mm 
Additional Mode – F.O.V. 161 mm x 100 mm – największy obszar obrazowania pośród dostępnych aparatów, 
rozmiar woksela – 0,315 mm

   Intuicyjny i niezwykle prosty panel dotykowy odpowiedzialny za pozycjonowanie i ustawienia pacjenta
    Możliwość wykonania Topogramu – zdjęcie poglądowe (minimalna dawka promieniowania) przed prawidłowym 

badaniem tomograficznym – eliminacja ryzyka błędnego ustawienia pacjenta i konieczności powtarzania badania
    Detektor promieniowania typu Flat Panel wykonany w technologii CMOS gwarantuje najwyższą jakość 

otrzymywanych zdjęć oraz przekrojów tomograficznych
   Większa odległość pomiędzy raminami aparatu (lampa RTG – detektor) wpływa na komfort badania
   Pozycjonowanie Face-to-Face – gwarancja prawidłowego pozycjonowania
    Tryb zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, zatokowo-szczękowych, skroniowo-żuchwowych oraz 

kompletne badanie tomograficzne
   Intuicyjne oprogramowanie Neo3D umożliwiające profesjonalne planowanie badania implantologicznego. 
    Funkcja redukcji artefaktów – dla uzyskania czystych zdjęć bez „rozbłysków światła” odbitych od metalowych 

elementów

URZĄDZENIE 3 W 1: CBCT, PANTOMOGRAF, CEFALOSTAT

1

● User-friendly touch panel improves the usability of
　this multifunction equipment.

● CT scan area can be changed vertically without moving the
　patient provides quick patient positioning.

● Adopting face-to-face positioning method provides comfortable 
　positioning procedures.

● Environmental-friendly equipment with lighter body design 　
　 helps reducing CO2 produced during shipment.

● According to the patient positioning, 270°scan orbit is conducted.

FPD Panoramic (Adult)

CT（I-mode） CT（A-mode） ＣＭＯＳ Cephalometric (Lateral) 4 sec.

Nowa jakość  tomografii CBCT

502-701-094, 502-701-095, 509-562-078

Zapytaj 
o cenę

Zapytaj 
o cenę
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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

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

 
12500 zł 

 
od 

16900 zł 

Punktowy aparat rentgenowski RTG Ritter
• Możliwość współpracy z każdym rodzajem radiografii cyfrowej
•  Czytelny i przejrzysty wyświetlacz zapewniający prostą 

i intyicyjną obsługę
• Wybór „rodzaju” pacjenta: dziecko (mały) lub dorosły (duży)
•  Nowoczesną głowicę (małe gabaryty, podłużny kształt), 

gwarantującą najwyższą jakość zdjęć
•  Optymalne ognisko lampy RTG, które gwarantuje długą 

żywotność i wiele tysięcy ekspozycji
•  Stabilne ramię o dużym zasięgu dzięki czemu zapewnione  

jest łatwe i pewne pozycjonowanie głowicy
• Możliwość zaprogramowania czułości błony i użycia tubusa
•  Automatyczne ustawianie czasu ekspozycji w standardzie, 

 a także dodatkowa możliwość ręcznego ustawienia czasu 
ekspozycji w zależności od potrzeby.

•  System samotestowania i zabezpieczenia lampy przed 
przegrzaniem

• Automatyczna kompensacja wahań napięcia sieciowego
•  Sygnalizacja błędów za pomocą kodów wyświetlanych  

na panelu sterowania

NOWOŚĆ

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

 
 11900 zł 

 
od 

11900 zł 
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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

od 

18900 zł 

34500 zł

Unit stomatologiczny  WOSON WODO 
 SOLIDNA KONSTRUKCJA, NOWOCZESNE WZORNICTWO
•  Oszczędza czas lekarza dentysty (możliwość zapamietywania pozycji  

i programów)
•  Sterowanie unitem z panelu lakarza i asysty
•  Prosta intuicyjna obsługa dzięki przyciskom bezpośrednim
• Wielofunkcyjny, wygodny sterownik nożny
•  5 rękawów od góry
•  Unit pneumatyczny, bezawaryjny
•  Pamięć pozycji „spluwaczkowej” i automatyczny powrót do pozycji „zero” 
•  Wygodna taca pod konsolą 

Unit stomatologiczny  WOSON WOVO 
NOWOCZESNY DESIGN ROZŚWIETLI KAŻDY GABINET STOMATO-
LOGICZNY
•  Unit pneumatyczny - gwarancja bezawaryjności
•  Dzięki w pełni ruchomemu blokowi spluwaczki możliwość pracy zarówno 

z prawej jak i lewej strony fotela
•  Pulpit roboczy przystosowany do obsługi 5-ciu końcówek roboczych
•  Bezszwowa i niezwykle wygodna tapicerka
•  Bezdotykowa lampa LED oświetlenia głównego

19900 zł 

29900 zł
od 

16900 zł 

29900 zł

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

2600 zł 
(2 unity)
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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

 650 zł 

Autoklaw EUROS iTOUCH – klasy „B”
Pojemność: 18 l  / 23 l  
NAJNOWSZA ZAAWANSOWANA ZACHODNIA TECHNOLOGIA!
•  System operacyjny 3S (Smart Sterilization System) monitorujący  

parametry pracy zapewni dokładność sterylizacji
•  Dyży i przejrzysty 5” (101x81 mm) wyświetlacz do wyboru 

docelowego programu i śledzenia procesu sterylizacji
•  Funkcja optymalizacji pozwala zwiększyć wydajność sterylizacji  

redukując czas procesów o nawet 20%
•  Łatwy zapis procesów sterylizacji przy pomocy wbudowanej 

drukarki, portu USB lub karty SD
•  System automatycznej diagnozy usterek – w przypadku błędu,  

autoklaw sam informuje o wadliwym podzespole, co skraca 
potencjalny czas naprawy

•  Energooszczędny - dzięki funkcji Stand-By autoklaw pozwala  
zaoszczędzić na zużytej energii

•  Dostępne  pojemnośći 18l (wymiary wew. 560x470x400 mm) oraz 
23 l (wymiary wew. 675x470x400 mm)

7900 zł 
(18 l)

8900 zł 
(23 l)

NOWOŚĆ

Zgrzewarka  SEAL 2000
WYJĄTKOWO DOKŁADNIE ZGRZANE TOREBKI DO 
STERYLIZACJI!
•  Długość zgrzewu 300 mm
•  Szerokość zgrzewu 12 mm
•  Wysoka jakość materiałów
•  Estetyczne wykonanie
•  Prosta, niezawodna konstrukcja
•  Moc 100 W
•  Wyposażona w gilotynę
•  Czas potrzebny na rozgrzanie 3-5 minut

990 zł 

Autoklaw EUROS E – klasy „B”
Pojemność: 18 l  / 23 l  
NIEZAWODNY, CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY PROCES 
STERYLIZACJI!
•   Czytelny wyświetlacz LCD
•  Cykle już od 15 minut
•  Monitorowanie i zapis procesu sterylizacji (drukarka łub złącze USB)
•  Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę

6900 zł 
(18 l)

7900 zł 
(23 l)

5600 zł 
(12 l)

6600 zł 
(18 l)

Autoklaw EUROS C – klasy „B”
Pojemność: 12 l  / 18 l
NIEZAWODNOŚĆ AMERYKAŃSKICH KOMPONENTÓW!
• Ciche i niezawodne
• Prosta i intuicyjna obsługa, 4 przyciski funkcyjne
• Dwie temperatury sterylizacji 121°C i 134°C
•  System bezpieczeństwa wyłączający autoklaw po przekroczeniu  

parametrów sterylizacji
• Monitorowanie procesu sterylizacji (wbudowana drukarka)

NOWOŚĆ

6000 zł 
(12 l)

Autoklaw EUROS Classic
Pojemność: 12 l
ZACHWYCAJĄCY DESIGN I WYKONIANIE!
• Nowoczesny desing połączony z prostą obsługą
• Dwie temperatury sterylizacji 121°C i 134°C
• Testy Helix, B&D, test próżni
• Cykle już od 15 minut
•  Monitorowanie i zapis procesu sterylizacji (wbudowana  

drukarka)EN 61010-2-040: EN 13060, EN 61326-1
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Q-Optics Flip Style Loupes USA

Lekkość. Precyzja. Ergonomia.

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
• Pionowa regualcja zwiększa komfort pracy pozycji przy pacjencie
•  Wersja SPORT. Wygodne, wytrzymałe i nowoczesne oprawki gogle 

firmy TIFOSI.

2290 zł

2500 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

950 zł
1300 zł

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 

590 zł

2290 zł

TYTANOWA, NIEZNISZCZALNA OPRAWKA!
• Powiększenia: 2,5x; 3,0x; 3,5x 
• Możliwość doposażenia lup w szkła korekcyjne
• Optymalny stosunek wagi lup do wielkości pola operacyjnego
• Fabrycznie laserowo ustawiona zbieżność – gotowe do pracy
• Wersja tytanowa, z dożywotnią gwarancją na oprawki.
• Pionowa regualcja zwiększa komfort pracy pozycji przy pacjencie

11
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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

od 

49000 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

Kamera  
wewnątrzustna 
MONITEX TRiCAM
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

2900 zł 
3590 zł

2590 zł 
3390 zł

Lampa polimeryzacyjna LD 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

Lampa polimeryzacyjna Monitex LD-109
WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA.
•  Prosta w obsłudze, wbudowany wyświetlacz.
•  Ergonomiczna, pozwala na pełną swobodę manewrowania w celu 

uzyskania najlepszych rezultatów polimeryzacji
•  Bezprzewodowa, wbudowany akumulator litowo-jonowy (o dużej 

gęstości) umożliwia przy pełnym naładowaniu wykonanie 400 cykli 
polimeryzacji.

•  Doskonała konstrukcja układu światłowodowego umożliwia polim-
eryzację w 10 sekund

1800 zł 
2290 zł

 od

4700 zł 

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

1890 zł 

790 zł 

Lampa polimeryzacyjna SAB
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

Lampa wybielająca LED firmy SAAB 
WYBIELANIE BEZ UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ.
• Mobilna, stabilna pięcioramienna podstawa
• Czytelny i intuicyjny panel LCD
• Głowica wyposażona w 8 diod LED
• Długość fali 460-490 nm
• Regulowany czas naświetlenia
• Wbudowany cichy i skuteczny wentylator

Cyfrowa kamera wewnątrzustna 
MONITEX 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

 od

2900 zł
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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

 od

15000 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

3500 zł 
4500 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

69 zł 
(750 ml)

279 zł 
(5000 ml)

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

89 zł 
(750 ml)

89 zł 
(750 ml)

489 zł 
(5000 ml)

489 zł 
(5000 ml)

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% 

33 zł 
(50 ml)

89 zł 
(500 ml)

SANI
132018

770 zł 
(5000 ml)

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
•  Aktywność mikrobiologiczną zapewnia ekologiczny środek Biosanitizer-S

17900 zł 

 od

3000 zł 

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
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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

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 
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Dystrybutor:

Przewodnik po produktach i procedurach
2015

PANT 2915 PANT 556 PANT 5135 PANT 180 PANT 526 PANT 285 PANT 7454 PANT 7510 PANT 159 PANT 582 PANT Cool Gray 10 PANT 5473
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Dzięki stanowiącej całkowitą nowość nakładce 
UltraFit™ produkt Opalescence Go zapewnia 
niesamowite rezultaty. Po zaledwie kilku minutach 
w jamie ustnej, wypełniona, jednorazowa 
nakładka dokładnie dopasowuje się do uśmiechu, 
zapewniając wygodę. A żel z silnym nadtlenkiem 
wodoru działa szybko, w rezultacie wszyscy 
pacjenci uzyskują promienny, biały uśmiech!
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Przed noszeniem 
nakładki UltraFit 
w jamie ustnej

pacjenci uzyskują promienny, biały uśmiech!

Nakładka UltraFit po 
zaledwie 10 minutach 
w jamie ustnej.

Poprawa zdrowia jamy ustnej na całym świecie

ul. Zaściankowa 90/1A • 02-989 Warszawa
tel. (22) 834 77 25 • 834 66 30 • 663 49 98,

fax (22) 834 75 82
tel. kom. 502 701 096 • 509 951 446

info@dornwell.pl • www.dornwell.pl
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179 zł 

Ultrapak zestaw nici firmy Ultradent USA
NADZWYCZAJNA RETRAKCJA
• Zestaw nici zawierający po 1 nici (244 cm) nr 00, 0, 1 i 2

+ GRATIS
Viscostat Mini Kit firmy Ultradent USA
PEŁNA HEMOSTAZA W KILKA SEKUND
• 20%siarczan żelaza 2strz.x 1,2ml, 6 końcówek metal dento
•  Wartość produktu: 41 zł

38 zł 

Enamelast firmy Ultradent USA
FLUORYZACJA UWIELBIANA PRZEZ DZIECI
• Zawiera 5% fluorku sodu
• Gładka powierzchnia po aplikacji bez uczucia nieprzyjemnej chropowatości
•  Opatentowany czynnik wspomagający adhezję, który przedłuża utrzymanie 

lakieru na zębach
• Smak Walterberry
• 2 strz x 1,2 ml (1,22 g) 4 końcówki SoftTip

155 zł 

Zestaw Porcelain Etch i Silan firmy Ultradent USA
• Porcelain Etch 1 strz. x 1,2 ml, Silane 1 strz. x 1,2 ml
• System do wytrawiania i silanizacji porcelany

+ GRATIS
Consepsis Scrub 1 strz. x 1,2 ml firmy Ultradent USA
ANTYBAKTERYJNA PASTA NA BAZIE CHLORHEKSYDYNY:  
ŚCIERANIE, OCZYSZCZANIE I DEZYNFEKCJA W JEDNYM
• Wartość produktu: 22 zł

UltraSeal XT Hydro firmy Ultradent USA
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

69 zł 

EndoRez firmy Ultradent USA
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

489 zł 

515 zł 

Opalescence Boost firmy Ultradent USA
WYBIELANIE SZYBSZE NIŻ ŚWIATŁO
• Zestaw Opalescence Boost 4 strz. x 1,2 ml (0,96 ml bazy i 0,24 ml 
aktywatora), 2 strz. koferdamu OpalDam, aplikatory

+ GRATIS
Okulary ochronne UltraTect firmy Ultradent USA
POMARAŃCZOWE SOCZEWKI CHRONIĄ PRZED 
PROMIENIOWANIEM UV
•  Wartość produktu: 69 zł

219 zł 

Ultra-Etch 30ml firmy Ultradent USA
WYTRAWIACZ O WŁAŚCIWOŚCIACH SAMOOGRANICZANIA  
GŁĘBOKOŚCI WYTRAWIANIA

+ GRATIS
Ultra Blend 1 strz. x 1,2 ml firmy Ultradent USA
NAJLEPSZY ŚWIATŁOUTWARDZALNY PODKŁAD  
DO POKRYWANIA MIAZGI
• Wartość produktu: 44 zł

330 zł 

Opalescence ENDO (2 strz.) firmy Ultradent USA
WYBIELA ZĘBY MARTWE W 5DNI
•  Zestaw Opalescence Endo Kit 2 strz. x 1,2 ml (1,45 g)  

20 końcówek Black Mini Tip

+ GRATIS
UltraCal firmy Ultradent USA
PASTA NA BAZIE WODOROTLENKU WAPNIA  
O WYSOKIEJ WARTOŚCI PH 12,5
• 2 strz. x 1,2 ml + 10 aplikatorów NaviTip
• Wartość produktu: 120 zł



UŚMIECH
ROZJAŚNIONY

PEWNOŚĆ SIEBIE
WZMOCNIONA

REZULTAT
OSIĄGNIĘTY

Do wybielania nakładkami indywidualnymi,
nic nie działa lepiej niż Opalescence PF.

Opatentowany lepki, kleisty żel
nie wypływa z nakładki. Dwa różne stężenia

i trzy smaki dla indywidualnych preferencji
każdego pacjenta. Nic dziwnego,

że od ponad 20 lat Opalescence PF 
wciąż uważany jest za "Złoty standard"

w wybielaniu zębów.

Przed

Po 10 dniach 
kuracji

Wybielanie zębów jest bezpieczne i równomierne tylko wtedy, 
gdy jest przeprowadzone pod nadzorem lekarza stomatologa.

Pasta Opalescence Original firmy Ultradent USA
PODTRZYMUJE EFEKT WYBIELANIA!
•   Skuteczne, szybkie uwalnianie fluoru 
•   Niski stopień abrazyjności zapewnia maksymalną ochronę szkliwa, zębiny i uzupełnień
•   Bezpieczne wielokrotne stosowanie w ciągu dnia
•   Świeży smak Cool Mint
•   Nie zawiera toksycznego triklosanu

45 zł 

Opalescence PF Doktor Kit firmy Ultradent USA
LIDER W WYBIELANIU ZĘBÓW
•  Formuła PF ( azotan potasu i flluorek sodu) wzmacnia szkliwo, zmniejsza nadrważliwość, 

zapobiega próchnicy
• Lepki, kleisty żel nie wypływa z nakładki i utrzymuje ja we właściwym miejscu
• 20% wody zapobiega odwodnieniu i ponownemu przebarwieniu po wybielaniu
• Dostępny w stężeniu 10% i 16% nadtlenku karbamidu
•  W zestawie 8 strz. Opalescence, 1strz. LC Block-Out Resin, 2 płytki Sof-Tray, pasta do 

zębów Opalescence Original (29g), pudełko na nakładki, kosmetyczka, kolornik

197 zł 

76,90 zł 

Opalescence PF 4 strz. 10% lub 16% firmy Ultradent USA
SKUTECZNIE WYBIELA, SPECJALNA FORMUŁA PF ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ 
SZKLIWA I ZMNIEJSZA RYZYKO PRÓCHNICY I NADWRAŻLIWOŚCI

+ GRATIS
UltraEz 1 strz. firmy Ultradent USA
ŻEL DO NATYCHMIASTOWEGO ZNOSZENIA NADWRAŻLIWOŚCI
• Wartość produktu: 14,50 zł

Opalescence Go 6%  firmy Ultradent USA
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 i melon
•  6% nadtlenku wodoru

249 zł 



N
O

W
O

Ś
C

I I
 P

R
O

M
O

C
JE

®

1
9

8
9

18

485 zł 

Zestaw wkładów z włókna szklanego SnowLight
firmy Abrasive Technology USA
SIŁA, ELASTYCZNOŚĆ, FIZJOLOGIA
•  20 wkładów (po 5 w rozmiarach 10, 12, 14, 16 + 4 wiertła)  

+ GRATIS
Asortyment 6 wierteł z włókna szklanego Stainbuster  
firmy Abrasive Technology USA
INNOWACYJNE, NIE WYWOŁUJĄCE BÓLU WIERTŁA KOMPOZYTOWE  
DO ORTODONCJI, PERIODONTOLOGII, IMPLANTOLOGII
• Wartość produktu: 89 zł

189 zł 

Peak Universal Bond firmy Ultradent USA
NAJWYŻSZE SIŁY WIĄZANIA DO ZĘBINY I SZKLIWA
•  Światłoutwardzalny system łączący z chlorheksydyną idealny  

do leczenia adhezyjnego metodą pośrednią i bezpośrednią
•  Butelka 4 ml

+ GRATIS
Aplikatory BioBrush 1op (100szt) firmy Monitex
NIE ŁAMIĄCE SIĘ DŁUGIE UCHWYTY I GIĘTKIE GŁÓWKI
• Jednorazowe aplikatory w czterech rozmiarach: #0, #1, #2, #3
• Wartość produktu: 14 zł

UltraCem firmy Ultradent USA
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

2 strz.

45 zł 

Opalustre firmy Ultradent USA
PASTA DO MIKROABRAZJI CHEMICZNEJ I MECHANICZNEJ
• Pasta do mikroabrazji szkliwa na bazie 6,6% kwasu chlorowodorowego
•   Usuwa powierzchowne białe i brązowe plamy związane z demineralizacją   

i fluorozą
• Usuwa odwapnienia szkliwa o głębokści nie większej niż 0,2 mm
•  Mikroabrazja szkliwa jest znacznie bardziej zachowawcza niż zastosowanie 

wypełnienia kompozytowego

1 strz.  
z końcówkami

83 zł 

SUBSCRIBE TO OUR FREE PODCAST
Listen to episode 46: “Minimally Invasive Treatment of Enamel Defects,” by Dr. Howard Strassler 
http://www.ultradent.com/podcast/46_enamel_microabrasion.mp3

5799 OpalCups do wykańczania
 20  gumek OpalCups do wykańczania
 $34.99 ea    $12.99 ea 
   $33.24 ea 3/more     $12.34 ea 3/more 
 $31.49 ea 5/more   $11.69 ea 5/more

5800 OpalCups z wypustkami
 20  gumek OpalCups z wypustkami
 $34.99 ea    $12.99 ea 
   $33.24 ea 3/more     $12.34 ea 3/more 
 $31.49 ea 5/more   $11.69 ea 5/more

Za pomocą kilku aplikacji Opalustre można usunąć lub znacznie zredukować łagodne lub 
umiarkowane odwapnienie związane z leczeniem ortodontycznym. Aplikacja sztywnymi gumkami 
z wypustkami i kątnicą z redukcją obrotów 10:1 przy mocnym nacisku.

1. realityesthetics.com. 2. Croll TP, Segura A, Donly KJ. Enamel microabrasion: new considerations in 1993. Pract Periodontics Aesthet 
Dent. 1993;5(8):19-28; quiz 29.

 5554 Zestaw Opalustre Kit
   2  strzykawki po 1,2 ml (1,87 g) Opalustre
 10  gumek OpalCup - 5 z wypustkami i 5 do wykańczania
 10  końcówek White Mac Tip
 $73.99 ea 
  $70.29 ea 3/more 
 $66.59 ea 5/more
Shelf Life: 24 months.

 555 Opakowanie uzupełniające Opalustre Refi ll
  4  strzykawki po 1,2 ml (1,87 g) Opalustre
 $47.99 ea 
  $45.59 ea 3/more 
 $43.19 ea 5/more
Shelf Life: 24 months.

Przed i po 

Odwapnienie szkliwa usunięte po jednej aplikacji Opalustre przy użyciu gumek z wypustkami 
OpalCup Bristles i kątnicy z redukcją obrotów 10:1 przy mocnym nacisku.

UltraEZ natychmiast znosi wrażliwość 
spowodowaną 
•  wybielaniem zębów
•  abrazją szczoteczkową
•  zmianami termicznymi i chemicznymi
•  odsłonięciem korzenia  odsłonięciem korzenia  odsłonięciem korzenia

STOP!
NIE BĄDŹ TAK 

WRAŻLIWY!
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Tissue Management w trudnych przypadkach

1. Stare, pęknięte wypełnienie amalgamato-
we. Pacjent przez kilka miesięcy powodował 
podczas żucia nacisk na połamane frag-
menty, co doprowadziło do stanu zapalnego 
dziąsła.

3. Przed założeniem koferdamu odsłoń brzeg 
przydziąsłowy ubytku. W  razie potrzeby 
przejdź do etapu 4., aby poprawić widocz-
ność.

5. Załóż koferdam, a  następnie usuń po-
zostałe tkanki próchnicowe. W razie obna-
żenia miazgi zaopatrz miejsce obnażenia. 
Wytraw i  zastosuj system wiążący Peak 
Universal Bond.

7. PRAWIDŁOWO: najpierw załóż formówkę, 
aby uszczelnić brzeg dodziąsłowy; następnie 
połóż pierwszą warstwę materiału kompozy-
towego. (Opcjonalnie: po założeniu formówki 
wytraw i zastosuj system wiążący, następnie 
połóż pierwszą warstwę materiału kompozy-
towego.)

2. Usuń stary amalgamat. Na razie pozostaw 
tkankę próchnicową w  charakterze bariery ze 
względu na ryzyko obnażenia miazgi.

4. Zaaplikuj preparat ViscoStat albo Astringedent 
X  za pomocą szczoteczki umieszczonej na 
końcu metalowej końcówki Dento-Infusor Tip 
w celu zapewnienia pełnej hemostazy.

6. NIE dociskaj formówki klinem, dopóki nie 
położysz pierwszej warstwy kompozytu.

8. Po położeniu pierwszej warstwy załóż 
klin. Poluzuj pasek formówki i  ukształtuj go 
w  taki sposób, aby zapewnić dobry kontakt 
interproksymalny. Załóż warstwę adaptacyjną 
z  materiału PermaFlo, a  następnie wypełnij 
ubytek materiałem Amelogen plus.

Poprawa zdrowia jamy ustnej na całym świecie

Łatwe upakowanie. 
Znakomite wchłanianie. 

Nadzwyczajna retrakcja.

Łatwe upakowanie. 
Znakomite wchłanianie. 

Nić dziana

Ultrapak®

ORYGINALNA NIĆ DZIANA

Nić Ultrapak ulega kompresji podczas 
zakładania, a następnie rozszerza się 
w celu optymalnego odsunięcia tkanek.

Nić Ultrapak tamuje krwawienie i wypływ 
płynu dziąsłowego do preparacji 
przydziąsłowych i poddziąsłowych.

Dostępne w sześciu 
różnych rozmiarach

69 zł 

Renaissance
•  Niemiecki uniwersalny nanoceramiczny materiał kompozytowy  

1 strz. 4 g
•  Do odbudowy wszystkich rodzajów ubytków w zębach  

przednich i bocznych
• Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5, OA2, OA3, B1, B2, C2, D2

+ GRATIS
Ultra-Etch firmy Ultradent USA
WYTRAWIACZ O WŁAŚCIWOŚCIACH  
SAMOOGRANICZANIA GŁĘBOKOŚCI WYTRAWIANIA
• Wartość produktu: 13,00 zł
• 1 strz. x 1,2 ml

ViscoStat Clear firmy Ultradent USA
25% CHLOREK GLINU
• Tamuje niewielkie krwawienia w strefie estetycznej
• Nie pozostawia resztek, nie przebarwia tkanek, łatwy do spłukania
• Nie ma negatywnego wpływu na wiązanie
• Lepki i łatwy do rozprowadzenia żel
• Ułatwia aplikację nici retrakcyjnych

164 zł 

The quality of VALO. Now in color. 
Black | Graphite | Gold | Fuchsia | Teal

© 2014 Ultradent Products, Inc.  All rights reserved.  

800.793.5215 • ultradent.com

Ultradent is a proud USA 
manufacturer.To learn more 
visit ultradent.com/USA 

4770 zł 

Bezprzewodowa diodowa lampa Valo firmy Ultradent USA
UTWARDZA W 3 SEKUNDY
•   Dostępne kolory: złoty, grafitowy, fuksja, zielononiebieski, czarny
•   Zestaw zawiera: 1 bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna, 4 akumulatorki 

1 ładowarka, 1 zasilacz do ładowarki, 1 uchwyt do rękojeści, osłonka przed 
światłem UV, 50 rękawów ochronnych

+ GRATIS
Opalescence GO firmy Ultradent USA
JEDNORAZOWE NAKŁADKI WYBIELAJĄCE Z REWOLUCYJNĄ  
NAKŁADKĄ ULTRAFIT
•  Opalescence Go melon lub mięta
•  Każdy zestaw zawiera po 10 nakładek góra/dół
• Wartość produktu: 249 zł

164 zł 

Vitapex firmy NeoDental
JEDYNA Z OLEJKIEM SILIKONOWYM PASTA NA BAZIE  
WODROTLENKU WAPNIA Z JODOFORMEM DOSKONAŁA  
DO LECZENIA PO ZABIEGACH PRZYŻYCIOWEJ AMPUTACJI  
MIAZGI W ZĘBACH MLECZNYCH
• 1 strz. 2 g, 20 aplikatorów

+ GRATIS
EDTA 18% środek chelatujący,  
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1. realityesthetics.com. 2. Croll TP, Segura A, Donly KJ. Enamel microabrasion: new considerations in 1993. Pract Periodontics Aesthet 
Dent. 1993;5(8):19-28; quiz 29.

 5554 Zestaw Opalustre Kit
   2  strzykawki po 1,2 ml (1,87 g) Opalustre
 10  gumek OpalCup - 5 z wypustkami i 5 do wykańczania
 10  końcówek White Mac Tip
 $73.99 ea 
  $70.29 ea 3/more 
 $66.59 ea 5/more
Shelf Life: 24 months.

 555 Opakowanie uzupełniające Opalustre Refi ll
  4  strzykawki po 1,2 ml (1,87 g) Opalustre
 $47.99 ea 
  $45.59 ea 3/more 
 $43.19 ea 5/more
Shelf Life: 24 months.

Przed i po 

Odwapnienie szkliwa usunięte po jednej aplikacji Opalustre przy użyciu gumek z wypustkami 
OpalCup Bristles i kątnicy z redukcją obrotów 10:1 przy mocnym nacisku.
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DIODOWA LAMPA POLIMERYZACYJNA 

• Bardzo wysokoenergetyczne szerokopasmowe diody LED polimeryzują 
wszystkie materiały stomatologiczne

• Optymalnie skolimowana wiązka zapewnia całkowitą i równomierną 
polimeryzację

• Trzy tryby polimeryzacji - standardowy, wysoka moc i zwiększona moc - 
zapewniają maksymalną uniwersalność

• Niezwykle trwały, wąski, ergonomiczny kształt umożliwia nadzwyczajny dostęp 
do wszystkich wypełnień

• Pracuje z przyjaznym dla środowiska, bezpiecznym, niedrogim zasilaniem 
z akumulatorków

• Bardzo wydajne diody LED i aluminium używane w lotnictwie powodują, że 
rękojeść jest przyjemnie chłodna w dotyku

DIODOWA LAMPA POLIMERYZACYJNA 

• Bardzo wysokoenergetyczne szerokopasmowe diody LED polimeryzują 
wszystkie materiały stomatologiczne

 5961  Zasilacz do ładowarki VALO Cordless Charging Unit 
Power Supply

 $29.99 ea 
  $28.49 ea 3/more 
 $26.99 ea 5/more

 5962  Ładowarka VALO Cordless Battery Charging 
Unit

 $29.99 ea 
  $28.49 ea 3/more 
 $26.99 ea 5/more
 5963  Akumulatorki VALO Cordless Rechargeable Batteries
 2 szt.
 $10.99 ea 
  $10.44 ea 3/more 
 $9.89 ea 5/more

 5964  Rękawy ochronne VALO Cordless Barrier Sleeves
 500 szt.$28.49 3/more 
 $26.99 ea 5/more

 5929  Osłona przed światłem VALO Cordless 
Light Shield

 1 szt.

• Bardzo wysokoenergetyczne szerokopasmowe diody LED polimeryzują 

Akumulatorki LiFePo4

Zastosowanie 
Lampa VALO Cordless wykorzystuje zwykłą diodę elektroluminescencyjną (LED) 
o  wielu długościach fali do wytwarzania światła o  dużym natężeniu w  zakresie 
395–480 nm do polimeryzacji wszystkich światłoutwardzalnych materiałów sto-
matologicznych. Światło o takim natężeniu przenika również porcelanę i umożliwia 
utwardzanie znajdujących się pod nią cementów żywicowych, podobnie jak światło 
halogenowe. W lampie bezprzewodowej VALO Cordless wykorzystywane są aku-
mulatorki VALO, a do ich ładowania służy ładowarka odpowiednia do sieci 100 - 
240  woltów. Rękojeść można przechowywać w  standardowym uchwycie unitu 
stomatologicznego lub można ją zamocować indywidualnie, wykorzystując uchwyt 
dołączony do zestawu. Można ją również przechowywać na blacie lub w szufl adzie. 
Lampa bezprzewodowa VALO Cordless jest wyposażona w czujnik rejestrujący ruch 
lampy. Jeśli lampa nie jest używana, VALO Cordless automatycznie przechodzi 
w tryb uśpienia, a gdy jest poruszona, powraca do ostatnio używanego ustawienia.

Światłowód uniemożliwia dostępność, co 
może prowadzić do niewystarczającej poli-
meryzacji.

Bezpośredni dostęp i  skolimowana wiązka 
prowadzą do całkowitej polimeryzacji.

Metalowa 
formówka

Metalowa 
formówka

 5941  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor czarny

 5943  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor złoty

 5944  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor grafi towy

 5945  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor fuksja

 5946  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor zielononiebieski

  1  bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna 
VALO Cordless LED

  4  akumulatorki
  1  ładowarka
  1  zasilacz do ładowarki
  1  uchwyt do rękojeści
  1  osłona przed światłem VALO Cordless 

Light Shield
 50  rękawów ochronnych

Jakość VALO®. 
Teraz w kolorze.

Złoty | Grafi towy | Fuksja | Zielononiebieski
R R
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lampy. Jeśli lampa nie jest używana, VALO Cordless automatycznie przechodzi 
w tryb uśpienia, a gdy jest poruszona, powraca do ostatnio używanego ustawienia.

Światłowód uniemożliwia dostępność, co 
może prowadzić do niewystarczającej poli-
meryzacji.

Bezpośredni dostęp i  skolimowana wiązka 
prowadzą do całkowitej polimeryzacji.

Metalowa 
formówka

Metalowa 
formówka

 5941  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor czarny

 5943  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor złoty

 5944  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor grafi towy

 5945  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor fuksja

 5946  Zestaw VALO Cordless Kit - kolor zielononiebieski

  1  bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna 
VALO Cordless LED

  4  akumulatorki
  1  ładowarka
  1  zasilacz do ładowarki
  1  uchwyt do rękojeści
  1  osłona przed światłem VALO Cordless 

Light Shield
 50  rękawów ochronnych

Jakość VALO®. 
Teraz w kolorze.

Złoty | Grafi towy | Fuksja | Zielononiebieski
R R
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Sprzedaż i serwis na terenie całego kraju. Zamów wizytę specjalisty w Twoim gabine-
cie, 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 
przedstawionych na zdjęciach gazetki. Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypad-
ku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych 
przyczyn. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlo-
wą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Promocje nie łączą się. Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

ul. Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa-Wilanów
tel.: 22 834 77 25, 22 834 66 30, 22 663 49 98,
fax: 22 834 75 82
tel.kom.: 502 70 10 94, 502 70 10 96, 509 95 14 46
www.dornwell.pl, e-mail: info@dornwell.pl

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
• Utwardza w 3 sekundy
•  Duża moc w 3 różnych trybach pracy  

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


