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Masterflux  
+ defibrylatot Tecno-heart 

GRATIS

Autoklaw KALIPSO

18900zł

13900zł

do każdego 
 zakupionego sprzętu  
z tej gazetki voucher  

na film AVATAR  
STOMATOLOGA

NOWOŚĆ
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Laserowa kamera 
DIAGNOcam
Kamera diagnostyczna wykorzystuje technologię DIFOTI do 
prześwietlania zęba wykrywając wszelkie zaburzenia jego 
struktury jednocześnie zapisując obraz przeprowadzonego 
badania.
Niezawodna i bezpieczna diagnostyka próchnicy dzięki najwyższej jakości 
obrazu 
•  Wykrywanie próchnicy technologią DIFOTI 
•  Jakość obrazowania rentgenowskiego bez promieniowania 
•  Bezpieczna diagnostyka dla kobiet w ciąży i dzieci

11900zł 
 

Zapytaj o raty

z komputerem  
w zestawie

14900zł

52000zł
Leica Value 

+ ErgoWedge GRATIS

63000zł
Leica Advanced II 
+ MultiFoc GRATIS

74000zł
Leica Advanced I 

+ MultiFoc GRATIS

90000zł
Leica High End 

+ MultiFoc GRATIS

Leica M320 F12  
z technologią LED

Pierwszy w swej klasie instrument  
zaprojektowany z myślą o mikrochirurgii dentystycznej. 

Mikroskop Leica to produkt najwyższej jakości poparty bogatą tradycją.  
Estetyczny, innowacyjny, dopracowany z myślą o higienie jest idealnym rozwiązaniem problemównowoczesnej  

diagnostyki w stomatologii. Innowacyjna technologia LED sprawia, że mikroskop Leica tworzy nowy wymiar obrazowania. 

Funkcjonalna elegancja jest czymś, o czym marzą właściciele gabinetów stomatologicznych.

Zapytaj  
o możliwość  
prezentacji  

w Twoim Gabinecie 
tel. 516 243 919

Zapytaj o raty
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29000zł 
zestaw

18600zł 
 

11400zł 
 

13800zł 
 

Zestaw 
KaVo Focus 
+ skaner Scan Exam One
Focus firmy KaVo to najnowszy aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.  
Umożliwia wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo 
-skrzydłowych w technice równoległej lub kąta prostego. 

Skaner płytek fosforowych Scan Exam One łączy zalety wykonywania zdjęć na kliszy RTG z najnowszym systemem cyfrowym. 
Cyfrowe skanowanie pozwala otrzymać czysty i wyraźny obraz zachowując przy tym korzyści charakterystyczne dla urządzeń 
rentgenowskich. Elastyczne, cienkie i bezprzewodowe płytki obrazowe PSP, dostępne w standardowych rozmiarach, umieszczane 
są w taki sam sposób, co tradycyjne klisze RTG. Wystarczą sekundy by płytki obrazowe zostały skonwertowane i oczyszczone w celu 
ponownego użycia, a cyfrowy obraz zapisany i gotowy do przeglądu oraz diagnostyki. 

Zestaw 
KaVo Focus 
+ radiografia KaVo GXS-700
Focus firmy KaVo to najnowszy aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.  
Umożliwia wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo 
-skrzydłowych w technice równoległej lub kąta prostego. 

GXS-700 firmy KaVo jest radiografią przewodową z czujnikiem typu CMOS wykonanym w unikalnej technologii  
CsI „micro-columnar structure” o bardzo wysokiej rozdzielczości w połączeniu z warstwą fibrooptyczną.  
Jego unikalną zaletą jest niezwykła łatwość użycia także dla osób, które nie mają doświadczenia również w obsłudze komputera. 

Zapytaj o raty

Zapytaj o raty

Skaner  
Scan Exam One
Skaner płytek fosforowych Scan Exam One łączy zalety wykonywania zdjęć na kliszy  
RTG z najnowszym systemem cyfrowym. Cyfrowe skanowanie pozwala otrzymać 
czysty i wyraźny obraz zachowując przy tym korzyści charakterystyczne dla urządzeń 
rentgenowskich. Elastyczne, cienkie i bezprzewodowe płytki obrazowe PSP, dostępne  
w standardowych rozmiarach, umieszczane są w taki sam sposób, co tradycyjne klisze 
RTG. Wystarczą sekundy by płytki obrazowe zostały skonwertowane i oczyszczone w celu 
ponownego użycia, a cyfrowy obraz zapisany i gotowy do przeglądu oraz diagnostyki. 

Zapytaj o raty

Zapytaj o raty Zapytaj o raty

KaVo Focus 

KaVo  
GXS-700 

32500zł 
zestaw
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Unit stomatologiczny 
KaVo Primus 1058  Life Pakiet
Primus 1058 to flagowy unit KaVo, któremu zaufały tysiące dentystów.  
W nowej wersji kultowego modelu, Primus 1058 Life, producent utrzymał 
najwyższą jakość i funkcjonalność, oferując jednocześnie nowoczesny  
design i jeszcze lepsze rozwiązania w zakresie ergonomii. Primus 1058 Life 
 to teraz nie tylko synonim niezawodności, ale również estetyki 
 oraz komfortu lekarza i pacjenta.

•  SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ 

•  PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” (w wersji S)  

•  LAMPA DIODOWA  „MAIA” 

•  maszt lampy

•  STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA

•  ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

•  TURBINA KaVo SMARTtorque S619 L 

•  MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL 

•  KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L 

•  SKALER PIEZOsoft 

•  OSADNIK CIĘŻKICH ODPADÓW  

•  FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO One*

•  lewy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

•  oparcie „Progress”

•  dwuprzegubowy zagłówek „Scandinavian”

•  pulpit asysty „Comfort” z regulacją  wysokości

•  rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego

•  Miękka tapicerka

•  MEMOspeed na stoliku lekarza

•  zdejmowany uchwyt stolika lekarza (w wersji S)

66500zł 
 

Zapytaj o raty

PROMOCJA CEDE Dobierz dodatkowe, dowolne  
instrumenty i odbierz bonus 

Zapytaj o raty

Unit stomatologiczny 
KaVo E30

Unit KaVo ESTETICA E30 zapewnia użytkownikom nowy wymiar 
doskonałości w stomatologii o czym świadczy wysoka jakość KaVo, 

niezawodność i wysoki komfort pracy za niewielką cenę.  Łatwy i 
intuicyjny w obsłudze, niezawodny i ekonomiczny w eksploatacji  

- ten unit dba o codzienny komfort i wydajność pracy. 

•  SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ 

•  PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” (w wersji S) 

•  LAMPA DIODOWA „MAIA” 

•  STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA

•  ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460 LE 

•  TURBINA KaVo SMARTtorque S619 L 

•  MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL 

•  KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L 

•  OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKÓW 

• MANUALNA INTENSYWNA REDUKCJA BAKTERII

• wychylny blok spluwaczki

48800zł 
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Zapytaj o raty

od 107000zł 
zestaw

Zapytaj o raty

od 225000zł 
zestaw 

KaVo OP 3D Pro 2D 
+ komputer  DELL GRATIS
KaVo OP 3D Pro to najnowszej generacji aparat RTG do wykonywania  
zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych oraz 
tomograficznych w technologii wiązki stożkowej. 
Wielosilnikowa głowica sterowana komputerem  
może wykonywać skomplikowany ruch w płaszczyźnie 
poziomej, co pozwala na uzyskiwanie bardzo dużej 
ilości różnych projekcji, w tym tomografii CBCT  
o zmiennych polach widzenia max. 13 x 15 cm.

W zestawie z komputerem DELL, monitorem 
medycznym, oprogramowaniem 2D i 3D InVivo  
(10 licencji: 2 niezależne + 8 sieciowych),  
fantomami do kalibracji i fartuchem ochronnym.

KaVo OP 3D Pro 
+ komputer  DELL GRATIS

KaVo OP 3D Pro to najnowszej generacji aparat RTG  
do wykonywania zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych  

oraz tomograficznych w technologii wiązki stożkowej. 
Wielosilnikowa głowica sterowana komputerem może wykonywać skomplikowany ruch  

w płaszczyźnie poziomej, co pozwala na uzyskiwanie bardzo dużej ilości różnych projekcji, 
w tym tomografii CBCT o zmiennych polach widzenia max. 13 x 15 cm.

W zestawie z komputerem DELL, monitorem medycznym, 
oprogramowaniem 2D i 3D InVivo (10 licencji: 2 niezależne  

+ 8 sieciowych), fantomami do kalibracji i fartuchem ochronnym.
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Zapytaj o raty11900zł 
  

13690zł 
  

4999zł 
  

13900zł 
  

Zapytaj o raty

Zapytaj o ratyZapytaj o raty

Autoklaw FONA HYGENIUS 17
Autoklaw FONA HYGENIUS jest oszczędny i szybki (cykl 140oC w 37 minut!).  

Podtrzymuje temperaturę po zakończeniu cyklu, zapisuje cykle na pamięci usb w 
standardzie, ładowność do 7,5 kg, bezpieczny specjalny mechanizm blokujący drzwi, 

wysoka jakość wykonania 

Autoklaw LINA MB 17
Maksimum bezpieczeństwa, minimum obsługi. 

Trzy cykle sterylizacji w klasie B dla wszystkich produktów. Szybki cykl ECO-B  
dla małych wsadów. W standardzie zapis cykli sterylizacji w pamięci USB. 

Przygotowany do automatycznego napełniania zbiornika wodą z demnineralizatora 
oraz automatycznego spuszczania wody ze zbiornika wody brudnej. Automatyczne 
ryglowanie drzwi. Wszystkie komunikaty związane z obsługą bieżącą wyświetlane  

na wyświetlaczu – nie ma konieczności zapamiętywania czy zapisywania liczby cykli.  
Przygotowany do podłączenia drukarki etykiet do śledzenia wsadów. Cichy i oszczędny 

z możliwością zaprogramowania opóźnionego startu. 2 lata gwarancji. 

Assistina 301 Plus 
+ adapter GRATIS

Urządzenie do automatycznego  
czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych. 

Krótki czas procesu – 35 s, optymalne czyszczenie i konserwacja. 

Opakowanie: urządzenie wraz z płynami myjącymi i konserwującymi 

Autoklaw Tecno-Gaz KALIPSO
Bardzo łatwa, intuicyjna obsługa – wybór cyklu jednym przyciskiem, drugim – 

rozpoczęcia procesu. Tylko cykle klasy B – nawet przy wyborze nieodpowiedniego 
cyklu przeprowadzona zostanie poprawna sterylizacja wszystkich materiałów.

Zbieranie i przechowywanie danych cykli na karcie SD. System monitorowania  
i sterowania każdym procesem autoklawu. Potrójne zabezpieczenie drzwi. Nowy 

system chłodzenia z podwójną chłodnicą. Izolacja komory certyfikowanym 
materiałem ceramicznym. Pojemność: 16 l. 

NOWOŚĆ
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Air Flow One
Najnowsza piaskarka EMS do profilaktyki nad i poddziąsłowej. 
Większa wydajność i większy komfort: większa o 30% wydajność z jednego zbiornika piasku AIR FLOW PLUS  
i o 16% dla piasku AIR FLOW CLASSIC COMFORT, dysze do piaskowania nad, przy i poddziąsłowego,  
regulowana temperatura wody w mieszaninie piasku, powietrza i wody, chwilowe zwiększenie mocy, możliwość pracy w osłonie płukanek. 

Większy komfort obsługi: bardzo łatwe magnetyczne osadzanie zbiorników na wodę i piasek, automatyczny system czyszczenia, bezprzewodowy sterownik nożny

27990zł* 
*cena bez wózka

Zapytaj o raty

Air Flow Prophylaxis Master
Najnowsze urządzenie EMS do kompleksowej profilaktyki. 

Większa wydajność i większy komfort: większa o 30% wydajność z jednego zbiornika piasku AIR FLOW PLUS  
i o 16% dla piasku AIR FLOW CLASSIC COMFORT, jeszcze większy komfort skalingu dzięki nowej technologii NEW PIEZON NO PAIN, dysze do piaskowania nad, przy  

i poddziąsłowego, regulowana temperatura wody w skalerze i piaskarce, chwilowe zwiększenie mocy zarówno skalera jak i piaskarki, możliwość pracy w osłonie płukanek. 

Zapytaj o raty 34990zł* 
*cena bez wózka  



25-108 Kielce, ul. Podlasie 16c
www.meditrans.pl

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 Kodeksy Cywilnego.

Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych.

41 34 48 101
41 34 32 452

41 34 31 800 

41 34 44 886

Łukasz Markiewicz
łódzkie, kujawsko-pomorskie,  
zachodniopomorskie, wielkopolskie,  
pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel. 516 243 919
lukasz.markiewicz@meditrans.pl

Mateusz Brożek
Kierownik działu sprzętu 
podlaskie, lubelskie,  
mazowieckie, podkarpackie
tel. 666 020 790
mateusz.brozek@meditrans.pl

Karol Uramowski
świętokrzyskie, śląskie,  
małopolskie, opolskie,  
dolnośląskie, lubuskie
tel. 666 020 782
karol.uramowski@meditrans.pl

Przemysław Pepasiński
Młodszy Inżynier Serwisu
unity, autoklawy
tel. 797 465 024

Łukasz Brożek
Kierownik Serwisu
Starszy Inżynier Serwisu
unity, autoklawy
tel. 668 863 999

Paweł Romanowski
Starszy Inżynier Serwisu
końcówki stomatologiczne
tel. 504 495 869

Michał Kolej 
Młodszy Inżynier Serwisu
Obszar działania: woj. Dolnośląskie
tel. 505 328 614

Jarosław Rubak
Starszy Inżynier Serwisu  
radiologia, końcówki stomatologiczne
tel. 728 407 300

Edward Koprowski
Specjalista Ochrony  
Radiologicznej
tel.  609 200 524

POSIADAMY SIEĆ SERWISÓW W CAŁEJ POLSCE

SPRZEDAŻ

SERWIS

Serwisanci 
terenowi:

Michał Kolej 
 woj. dolnośląskie  

tel. 505 328 614

Rafał Niesyty  
woj. małopolskie  
tel. 516 244 148

Hubert Drozdowski  
woj. lubelskie  

tel. 504 288 686


