PROMOCJE

NOWOŚĆ
CENA PROMOCYJNA

Mosaic Universal Composite (strz. 4g)

189,00 zł
CENA REGULARNA

219,00 zł
Ceny Brutto

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy z cyrkonem!
Połączenie cyrkonu i 20 nm krzemionki w wypełniaczu pozwala osiągać trwałe,
naturalne i piękne wypełnienia.
Doskonały do uzupełnień bezpośrednich i pośrednich (inlay/onlay, licówki) w odcinku
przednim i tylnym. Dostępny w strzykawkach i jednorazowych aplikatorach.
Pełna kontrola podczas modelowania; gładka, miękka konsystencja, która nie spływa
Nie przywiera do narzędzi; zrównoważona wydajność - trwałe i estetyczne odbudowy
Kolory: A0.5, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B0.5, B1, B2, C2, C3, D2, Enamel Yellow, Enamel
Blush, Enamel Gray, Enamel Neutral, Enamel White, Opaque White, Enamel Trans.

Zamów bezpłatną próbkę.

Cena Brutto

PROMOCJA

Porcelain Etch & Silan zestaw (2strz. 1,2ml)

CENA PROMOCYJNA

135,00 zł
CENA REGULARNA

159,00 zł
Ceny Brutto

Oryginalna amerykańska jakość!
System do wytrawiania i silanizacji porcelany

-

rowy lepki i łatwy do kontroli i aplikacji, nie przebarwia kompozytów ani cementów na bazie żywic, umożliwia uzyskanie największej wytrzymałości wiązania
porcelany do żywicy.
Zastosowanie: naprawa porcelany, starych wypełnień kompozytowych, wytrawianie przed założeniem licówek, wkładów.

PROMOCJA

Nici retrakcyjne Ultrapak
CENA PROMOCYJNA

#000 – 56,00zł
#00 – 49,00zł
#0,1,2,3 – 46,00zł

GRATIS

Ceny Brutto

Oryginalny produkt amerykański

ViscoStat 2strz. - 20% siarczan

Bawełniane nici Ultrapak o oryginalnym

żelaza w żelu do szybkiego tamowa-

prążkowanym splocie, zapewniają idealne

nia krwawienia

wyciski. Przy zakupie 3szt. dowolnych nici
retrakcyjnych Ultrapak ViscoStat Gratis.

PROMOCJA

Ultra Etch IndiSpense (30ml)
CENA PROMOCYJNA

219,00 zł
CENA REGULARNA

245,00 zł

GRATIS

Ceny Brutto

Zapobiaga nadwrażliwości.

Peak Universal Bond – bond z

Inteligentny wytrawiacz o właściwo-

chlorheksydyną, która trwałe

ściach samoograniczających, wytra-

wiązania, wiąże się z zębiną,

wia do 1,9 µm głębokości, nie spływa,

szkliwem, porcelaną i metalami,

35% roztwór kwasu fosforowego.

kompozytami i tlenkiem cyrkonu.

PROMOCJA

Opalescence Endo -1strz.
CENA PROMOCYJNA

129,00 zł
CENA REGULARNA

GRATIS

165,00 zł
Ceny Brutto

Oryginalny produkt amerykański!

Ultracem SpeedMix Syringe - cement

Bezpiecznie wybiela zęby martwe

glasjonomerowy wzmocniony żywicą

w 3 dni, 35% nadtlenku wodoru,

1strz. do cementowania wkładów,

nagrodzony prestiżową nagrodą

nakładów, koron, mostów wykonanych
z metalu, porcelany napalanej na metal
oraz pierścieni ortodontycznych

PROMOCJA

Opalescence PF 10% lub 16% 8 strz.
CENA PROMOCYJNA

149,00 zł
CENA REGULARNA

180,00 zł

GRATIS

Ceny Brutto

Lider w wybielaniu zębów!

UltraEz - preparat do znoszenia

Opatentowana formuła PF zwiększa

nadwrażliwości po zabiegu wybielania,

odporność szkliwa, zmniejsza ryzyko

natychmiastowe rezultaty, zawiera 3%

próchnicy i nadwrażliwości.

PROMOCJA
CENA PROMOCYJNA

Niewidoczna i gładka powierzchnia
po aplikacji.

33,00 zł
(2strz.)

279,00 zł

Wyjątkowe smaki: Walterberry, Orange

(50 blistrów)

Cream, Bubble Gum, Cool Mint

CENA REGULARNA

40,00 zł / 339,00 zł
Ceny Brutto

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 małych wypełnień

Utwardza w 3 sekundy. Możliwy wybór

EndoGuide - do utwardzania wypełnienia wstecznego

mocy: 1000 - 1400 – 3200mW/cm²
Wyprodukowana w USA

ProxiCure - ułatwia odbudowę wypukłych powierzchni
stycznych
TransLume - zielona do lokalizacji pęknięć i różnic podpowierzchniowych; pomarańczowa ukazuje wkłady korzeniowe

fuksja, zielononiebieski, czarny

lub zamknięte pęcherzyki powietrza,
BlackLight - do odróżniania żywic od naturalnego szkliwa

PROMOCJA

Uveneer – unikalny system matryc
do licówek kompozytowych
CENA PROMOCYJNA

2600,00 zł
Cena Brutto

GRATIS

Licówki w 15 min!

Opalescence PF Patient Kit

Minimalnie inwazyjna i szybka praca. Naturalny

10% lub 16%

kształt i symetria. System matryc do bezpośred-

Zestaw Opalescence PF zawiera 8

nich licówek kompozytowych umożliwia uzyska-

strz. żelu Opalescence 10% lub 16%

nie naturalnie wyglądających uzupełnień kom-

nadtlenku karbamidu, pastę do

pozytowych. Nie wymaga polerowania. Do

zębów Opalescence (28,3g.), pudełko

sterylizacji.

na nakładki, etui, kolornik.

Zastosowanie: licówki kompozytowe i tymczasowe, zamykanie diastem, ubytki klasy V i IV,
mock-ups, korekta zębów stożkowych, dobór
odcienia.

NOWOŚĆ

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

CENA PROMOCYJNA

24 900,00 zł

na tkankach miękkich!

CENA REGULARNA

Pierwszy laser działający w podwójnej

Ceny Brutto

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 19 wstępnie
ustawionych procedur zwiększają łatwość
obsługi.
Szczytowa moc 20W co oznacza szybsze i
płynniejsze cięcie przy mniejszym uszkodzeniu tkanek.
Wyprodukowany w USA.

35 900,00 zł

NOWOŚĆ

Mikrosilnik endodontyczny Genius
CENA PROMOCYJNA

6900,00 zł
CENA REGULARNA

8900,00 zł

GRATIS

Ceny Brutto

Kątnica Endo Eze
Genius 8:1

Innowacyjny, łatwy w użyciu.
Idealny do każdego leczenia endodontycznego. Zapewnia bezpieczeństwo ruchu recyprokalnego z efektywnością ruchu rotacyjnego.
Głowne cechy: praca w trybie recyprokalnym i rotacyjnym, różne ustawienia prędkości,
kontrolowany moment obrotowy, autorewers zabezpieczający przed złamaniem narzędzia
w kanale, regulacja zasięgu ruchu recyprokalnego. Pracuje z różnymi kątnicami redukcyjnymi. Wyprodukowany w USA.

PROMOCJA

Opalescence Go 6% +
Pasta wybielająca Opalescence 29g

CENA PROMOCYJNA

249,00 zł
Ceny Brutto

GRATIS
Szybko, łatwo, skutecznie.

Podtrzymuje efekt wybielania i zapo-

Rewolucyjne, gotowe, wyjątkowo wygod-

biega próchnicy. Wykazuje mniejszy

ne nakładki UltraFit z żelem wybielającym

stopień abrazyjności niż inne wybiela-

(6% nadtlenku wodoru). Żel zawiera

jące pasty do zębów.

Zestaw 10 nakładek (góra / dół)

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

Wyłączny dystrybutor na Polskę

