NOWOŚCI

I PROMOCJE

NOWOŚĆ

Bezigłowa strzykawka do znieczuleń Comfort-IN (Korea)
Niezawodny koreański system do bezbolesnego
CENA PROMOCYJNA

2490,00 zł
Cena Brutto

i bezigłowego znieczulenia.
Znieczulenie bezigłowe - przyjazne dla
pacjenta, brak obawy przed zastrzykiem i
ukłuciem. Podanie znieczulenia zajmuje
0.3 sek przez co aplikacja jest praktycznie
bezbolesna i nieodczuwalna. Nieskomplikowany mechanizm strzykawki
pozwala na aplikację znieczulenia w
bardzo szybki, prosty i bezpieczny
sposób. Przez śluzówkę przechodzi sam
strumień leku, a nie igła przez co
znieczulenie działa szybciej. Nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych, włókien
nerwowych i tkanki kostnej. Niezawodna i wytrzymała - żywotność do 10 000 iniekcji.

PROMOCJA

KMG Smart-JECT (Korea)
Bezprzewodowe, precyzyjne urządzenie do
bezbolesnych znieczuleń.
Cyfrowa strzykawka z funkcją aspiracji. Lekka i wygodna w

CENA PROMOCYJNA

4700,00 zł
Cena Brutto

użyciu. Wyświetlacz LCD informujący o wszystkich parametrach podawanego znieczulenia (ilość, szybkość, ciśnienie
wtrysku). Wyprodukowany w Korei

NOWOŚĆ

Endometr Osada Apit 15 (Japonia)
CENA PROMOCYJNA

3090,00 zł
Cena Brutto

Niezwykle precyzyjny i niezawodny!
Posiada dwa tryby pracy - pomiar automatyczny oraz pomiar ręczny. Duży i czytelny
wyświetlacz - łatwy do odczytu i zrozumienia. Wyposażony we wskaźnik analogowy,
który w porównaniu do urządzeń elektronicznych jest niezawodny i wyjątkowo
dokładny przez co określa długość kanału z
największą precyzją. Melody Mode - relaksujący tryb dla pacjenta. Urządzenie zamknięte w małej i kompaktowej obudowie.
Możliwość wyboru koloru obudowy. Wyprodukowany w Japonii.

PROMOCJA

Cyfrowy endometr DPEX III Woodpecker-DTE
CENA PROMOCYJNA

870,00 zł
Cena Brutto

Precyzyjny endometr cyfrowy.
Nowoczesna i zaawansowana technologia użyta w
DPEXIII zapewnia precyzję oraz łatwość obsługi i użycia
lekarzowi wykonującemu leczenie endodontyczne.
Specjalnie zaprojektowany kolorowy wyświetlacz pozwala osiągnąć wyjątkową precyzję niezbędną w trakcie
leczenia endodontycznego. Należy do czwartej generacji
endometrów, perfekcyjnie pracuje zarówno w środowisku suchym jak i wilgotnym.

NOWOŚĆ

Gemini 810+980 laser diodowy
do tkanek miękkich
Najmocniejszy laser do pracy

24 900,00 zł

na tkankach miękkich.

CENA REGULARNA

Pierwszy laser działający w podwójnej długości
fali. Ta unikalna kombinacja łączy optymalną
absorpcję fali przez melaninę o długości 810 nm
z absorpcją przez wodę fali o długości 980 nm.
Prosty interfejs użytkownika i fabrycznie ustawione procedury
Szczytowa moc 20W co oznacza szybsze i
płynniejsze cięcie przy mniejszym uszkodzeniu
tkanek.
Wyprodukowany w USA.

PROMOCJA

Kamera wewnątrzustna Handy ProMi
CENA PROMOCYJNA

3900,00 zł
Cena Brutto

Wysokiej jakości czujnik optyczny. Oświetlana 6 diodami
LED. Rozdzielczość 720p. Metalowa obudowa odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Kamera podłączana bezpośrednio do monitora. Nie wymaga podłączenia do komputera.

GRATIS

CENA PROMOCYJNA

Cyfrowy endometr
Woodpex III

35 900,00 zł
Ceny Brutto

NOWOŚĆ

Kamera wewnątrzustna Handy TouchMI
CENA PROMOCYJNA

2690,00 zł
Cena Brutto

Wysokiej jakości czujnik optyczny CMOS.
Oświetlana 6 diodami LED o wysokiej mocy światła. Wysoka
rozdzielność HD 720p. Focus 5 - 35 mm. Nowoczesna aluminiowa
obudowa z dotykowymi przyciskami. Podłączana do komputera
przez USB. Wymienny kabel o długości 2.5 m.

NOWOŚĆ

Skaler Woodpecker PT Master3
BEZBOLESNY wolnostojący piezoelektryczny
skaler ze światłem LED
27 lat badań i doświadczenia w produkcji skalerów. Najlepsza światowa technologia i jakość.

CENA PROMOCYJNA

3290,00 zł
Ceny Brutto

System SMART:
Dotykowy panel sterownika
Wyjątkowo czułe przyciski
Wodoodporny ekran i obudowa
Dzięki specjalnie zaprojektowanej obrotowej końcówce
skalera leczenie periodontyczne jest BEZBOLESNE!
W zestawie: 2 rękojeści skalera ze światłem, 10 tytanowych końcówek,
pudełko do sterylizacji

PROMOCJA
CENA PROMOCYJNA

1200,00 zł
Cena Brutto

Lupy zabiegowe New York
Przetestuj w swoim gabinecie - 7 dniowy test
próbny gratis!
Lupy zabiegowe o powiększeniu 2.5x-3.0x-3.5x.
na rynku. Przyjazne w użytkowaniu - możliwość
indywidualnej regulacji rozstawu źrenic i kąta
Fabrycznie laserowo ustawiona zbieżność - od razu gotowe do pracy. Nowoczesne
oprawki typu gogle w szerokiej gamie kolorów. Oprawki klasyczne tytanowe - do
szkieł korekcyjnych.

PROMOCJA

Bezprzewodowa diodowa lampa Valo
CENA PROMOCYJNA

4790,00 zł
CENA REGULARNA

GRATIS

4890,00 zł
Ceny Brutto

Prawdopodobnie najlepsza lampa

2 soczewki VALO do wyboru:

polimeryzacyjna na rynku.

PointCure - do punktowej polimeryzacji

Nowa szerokopasmowa technologia LED

małych wypełnień

395-480 mn. W odróżnieniu od tradycyj-

EndoGuide - do utwardzania wypełnienia

nych lamp LED aktywizuje wszystkie

wstecznego

fotoinicjatory w materiałach światło-

ProxiCure - ułatwia odbudowę wypukłych

utwardzalnych.

powierzchni stycznych

Utwardza w 3 sekundy. Możliwy wybór

TransLume - zielona do lokalizacji pęknięć i

mocy: 1000 - 1400 – 3200mW/cm²

różnic podpowierzchniowych; pomarańczo-

Wyprodukowana w USA

wa ukazuje wkłady korzeniowe lub
zamknięte pęcherzyki powietrza,
BlackLight - do odróżniania żywic od naturalnego szkliwa

PROMOCJA

Punktowy aparat rentgenowski Dornwell RX2
CENA PROMOCYJNA

Zdjęcia RTG o najwyższej jakości!
Przejrzysty wyświetlacz LCD - ustawienia parame-

9 900,00 zł

trów ekspozycji sprowadza się do kilku przyci-

Cena Brutto

sków. Bardzo lekka i łatwa regulacja pozycji
ramienia. Wielkość ogniska 0,4 x 0,4 mm (IEC 336)
Regulowany czas ekspozycji - od 0.02 sek. do 3
sek. Zmniejszone promieniowanie X. Kontrola
dawki promieniowania - informacja o dawce
wyświetlana na ekranie. Współpracuje z każdym
Gwarancja 24 miesiące.

PROMOCJA
Czujnik podłączany bezpośrednio do komputera przez gniazdo USB. Wysokiej jakości
detektor CMOS o rozdzielczości 27lp/mm.

CENA PROMOCYJNA

11500,00 zł
Cena Brutto

Możliwość wyboru rozmiaru czujnika, obszar
aktywny T1 - 22,5mm x 30mm, T2 - 27mm x
36mm. Oprogramowanie TWAIN kompatybilne z programami KODAK, SIRONA,
SCHICK. Żywotność czujnika ponad 100 000
ekspozycji.

NOWOŚĆ

CENA PROMOCYJNA

17900,00 zł
Cena Brutto

Urządzenie do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu
BALDUS (GERMANY)
Sedacja podtlenkiem azotu stosowana jest
na świecie w stomatologii od 150 lat.
Mieszanka gazu uśmierza ból, odpręża i
relaksuje pacjenta.
Proste analogowe urządzenie zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech.
Trwałe i niezawodne, nie wymagające
zasilania elektrycznego. Przepływomierz w 92% zbudowany z aluminium i stali nierdzewnej. Maseczki jednorazowe lub do sterylizacji w autoklawie. Zapytaj o kursy.

NOWOŚĆ

Autoklaw parowy klasy B Euros
Ciche i niezawodne. Cykle już od 15 minut.
Nowoczesna konstrukcja połączona z prostą
obsługą. Pojemność 12 litrów. Potrójna
próżnia. Dwie temperatury sterylizacji 121 °C i
134 °C. System bezpieczeństwa wyłączający
autoklaw po przekroczeniu parametrów
sterylizacji. Programy testowe helix, B&D i test
próżni. Wbudowane pojemniki na wodę
destylowaną i wodę zużytą. Wbudowana
drukarka - monitorowanie procesu sterylizacji.

CENA PROMOCYJNA

5600,00 zł
Cena Brutto

PROMOCJA
CENA PROMOCYJNA

44 900,00 zł
Cena Brutto

Unit stomatologiczny Ritter Vanguard (GERMANY)
Ritter 127 lat doświadczenia w produkcji unitów
stomatologicznych.
Komfortowy i wytrzymały unit stomatologiczny. Do pracy dla lekarzy prawo i
lewo ręcznych. Siłowniki hydrauliczne
zapewniające stabilność i cichą pracę
fotela. Duży zakres regulacji wysokości
fotela (500-790 mm) Udźwig fotela aż
do 250 kg. Wyjątkowo wygodny fotel
pacjenta, z bardzo miękką tapicerką
(ultra-soft) Zsynchronizowane ruchy
siedziska i oparcia. Dwu-przegubowy wygodny zagłówek. Ruchoma miska spluwaczki. Pionowa i pozioma regulacja wysięgnika asysty. Podgrzewana woda w kubku i
końcówkach.

PROMOCJA

Unit stomatologiczny Dornwell DW2000
Niezawodność amerykańskich kompo-

CENA PROMOCYJNA

27 900,00 zł

nentów. Bezawaryjny unit pneumatyczny z prostą i intuicyjną obsługą.

Cena Brutto

Wysoka ergonomia pracy i komfort pacjenta (tapicerka ultra-soft w standardzie).
konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie.
Pulpit wyposażony w 5 rękawów od góry.
Uchylna porcelanowa misa spluwaczki.
Gwarancja do 4 lat. Unity dostępne od ręki.

GRATIS

Urządzenie do konserwacji
końcówek LUBRINA

ul.Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa, tel. (22) 834 66 30, (22) 834 77 25
Skontaktuj się z naszym doradcą i dowiedz się więcej.
Dział materiałów: 502-701-096, 509-951-446 / info@dornwell.pl
Dział sprzętu: 502-701-094, 502-701-095 / sprzet@dornwell.pl
www.dornwell pl

Hurtownia Materiałów i
Sprzętu Stomatologicznego
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