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Rękawice bezpudrowe, nitrylowe  
w kolorze czarnym

Blossom BLACK
opakowanie 100 sztuk

Rękawice bezpudrowe, nitrylowe  
w kolorze białym

Blossom WHITE 
opakowanie 100 sztuk

Przy zakupie produktów za minimum 1500 zł  
otrzymasz NOWOŚĆ – 5 opakowań  

rękawic nitrylowych Blossom  
za 1 zł

listopad  
grudzień 
2019

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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*PRODUKTY DOSTĘPNE W SPECAJLNYCH ZESTAWACH PROMOCYJNYCH, 
KTÓRE ZNAJDZIESZ NA DALSZYCH STRONACH NASZEJ GAZETKI

Skórzany pasek męski Wittchen
Elegancki pasek wykonany z naturalnej skóry 
najwyższej jakości, ze szczególną dbałością  
o detale. Dwie wymienne klamry oraz 
możliwość dwustronnego noszenia paska 
(strona czarna i granatowa) sprawiają że 
jest on uniwersalnym elementem każdej 
stylizacji.
Długość 120 cm.
W zestawie – stylowe metalowe etui.

Cena regularna 229 zł

Rękawiczki skórzane Wittchen
Eleganckie, ocieplane rękawiczki damskie  
z najwyższej jakości owczej skóry.

Dostępne rozmiary:

Rozmiar S M L

Długość (cm) 28,5 29 29,5

Szerokość (cm) 8,5 9 9,5

Długość śr. palca (cm) 7,5 8 8,5

cena regularna 219 zł

Smartwatch Fossil Sport
Nowoczesny, wodoszczelny smartwatch zbudowany z lekkich  
i wytrzymałych materiałów, który został wyposażony  
w rozbudowane funkcje SMART m.in. takie jak: płatności 
zbliżeniowe Google Pay, funkcje GPS, czujnik tętna, 
monitorowanie akcji serca, śledzenie aktywności (kroki, 
dystans i spalone kalorie, ilość przepłyniętych basenów), 
prosty system wymiany paska, powiadomienia kompatybilne 
z systemem Android i iOS, obsługa wybranych funkcji przy 
użyciu poleceń głosowych oraz wiele innych. Dzięki temu 
otrzymujemy dostęp do wielu funkcjonalności z poziomu 
nadgarstka, tak aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej 
wymagających użytkowników.

Dostępny w 2 wersjach: 
Damski (różowy, wielkość koperty 41 mm) oraz Unisex (czarny, 
wielkość koperty 43 mm).

Cena regularna 850 zł

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*
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SPRAWDŹ OFERTĘ PROMOCYJNĄ 
NA PRODUKTY MARKI PLULINE

WIĘCEJ SZEGÓŁÓW NA KOLEJNYCH 
STRONACH GAZETKI
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Plurasil Putty Fast  2 x 380 ml
Szybkowiążąca masa wyciskowa na bazie A-silikonu  
do wycisków precyzyjnych, o bardzo dużej lepkości  
i konsystencji pasty. Przeznaczona do stosowania  
w urządzeniach do dozowania i mieszania w proporcjach 
5:1. Jest niezwykle dokładnym materiałem wyciskowym 
polecanym szczególnie do wycisków korekcyjnych  
w połączeniu z Plurasil Light Body Fast oraz jako materiał  
do wycisków wstępnych w technice dwuwarstwowej,  
a także do kształtowania obrzeży na łyżce indywidualnej.
• Doskonała tiksotropia
• Dozowanie z mieszalnika zapewnia brak 
 pęcherzyków powietrza w masie
• Kolor - turkusowy
• Twardość Shore`a – A 63

Opakowanie: 2 x 380 ml

Plurasil Light Body Fast  2 x 50 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa 
(A-silikon) o bardzo małej lepkości, ze skróconym  
czasem wiązania. Stosowana do wycisków korekcyjnych 
oraz jako druga warstwa do wycisków dwuwarstwowych 
w połączeniu z Plurasil Putty Fast i Plurasil Putty.
• Wysoka odporność na rozerwanie
• Bardzo hydrofilna
• Dokładne odwzorowanie szczegółów
• Doskonała stabilność wymiarów
• Kolor – ciemnoróżowy
• Czas wiązania całkowity – 3 min
• Czas wiązania w jamie ustnej – 1:30 min
• Czas pracy – 1:30 min
• Twardość Shore`a – A 48

Opakowanie:  
2 x 50 ml (naboje do pistoletu),  
12 końcówek mieszających

Plurasil Medium Body  2 x 380 ml
Masa wyciskowa na bazie A-silikonu o średniej płynności 
do wycisków jednowarstwowych. Szczególnie zalecana  
do prac kombinowanych i implantologicznych. 
Przeznaczona do stosowania w urządzeniach  
do dozowania i mieszania w proporcjach 5:1.
• Dozowanie z mieszalnika zapewnia spójną,  
 jednorodną masę, pozbawioną pęcherzyków powietrza
• Silnie tiksotropowy
• Kolor – niebiesko-szary
• Twardość Shore`a – A 60

Opakowanie: 2 x 380 ml 

Plurasil Putty Soft  2 x 450 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa 
(A-silikon) do zarabiania ręcznego. Przeznaczona do 
precyzyjnych wycisków pod korony, mosty, wkłady 
i nakłady. Szczególnie polecana do wycisków 
korekcyjnych oraz dwuwarstwowych.
• Niska twardość końcowa
• Czas wiązania całkowity – 4 min
• Czas wiązania w jamie ustnej – 2 min
• Czas pracy – 2 min
• Kolor – zielony
• Twardość Shore`a – A 60

Opakowanie:  
2 x 450 ml  
(baza + katalizator),  
2 łyżki

Przykładowe zdjęcie wycisku  
przy użyciu mas Plurasil Putty Soft 

i Plurasil Regular Body

Plurasil Regular Body  2 x 50 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa (A-silikon).  
Stosowana do wycisków korekcyjnych oraz jako druga warstwa  
do wycisków dwuwarstwowych w połączeniu z Plurasil Heavy  
Body lub Plurasil Putty Soft.
• Wysoka odporność na rozerwanie   
• Bardzo hydrofilna
• Dokładne odwzorowanie szczegółów
• Doskonała stabilność wymiarów
• Kolor – jasnoróżowy
• Czas wiązania całkowity – 5 min
• Czas wiązania w jamie ustnej – 3 min
• Czas pracy – 2 min
• Twardość Shore`a – A 47

Opakowanie:  
2 x 50 ml (naboje do pistoletu),  
12 końcówek mieszających

Przykładowe zdjęcie wycisku  
przy użyciu mas Plurasil Putty Fast  

i Plurasil Light Body Fast

Plurasil Situform  2 x 380 ml
Masa na bazie A-silikonu do wycisków sytuacyjnych,  
będąca alternatywą dla mas alginatowych.  
Do stosowania w urządzeniach dozujących i mieszających  
w proporcjach 5:1
• Szybkie wiązanie
• Skanowalna
• Łatwe przygotowanie jednolitej masy bez pęcherzyków
• Stabilność wymiarów pozwalająca przechowywać wycisk
• Wysoka odporność na rozerwanie
• Wysoki poziom szczegółowości
• Kolor: jasnoniebieski
• Twardość Shore’a: A 42

Opakowanie: 2 x 380 ml

199 zł 89 zł

389 zł 269 zł

389 zł 89 zł

Końcówki mieszające do mas 
Plurasil Dynamische Mischer 50 szt. 
Końcówki odpowiednie do użytku z masmi: Plurasil Heavy 
Body, Plurasil Medium Body, Plurasil Putty Fast, Plurasil 
Situform.
Opakowanie: 50 sztuk

149 zł
50 szt.
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Silikon-Korrekturmasse PluLine   
150 ml
Masy korekcyjne C-silikonowe dostępne w trzech gęstościach:
Masa wyciskowa o gęstej konsystencji
• Kolor: zielony
• Wyciski funkcyjne, relining,  
 wyciski w technice  
 jednofazowej dwuwarstwowej
• Wysoka stabilność
• Doskonała tiksotropia
• Czas wiązania  
 w jamie ustnej: 4 min
• Twardość Shore’a: A 50
Precyzyjna masa wyciskowa o średniej konsystencji
• Kolor: niebieski
• Wyciski korekcyjne i wyciski w technice jednofazowej dwuwarstwowej
• Wysoka stabilność i precyzja
• Czas wiązania w jamie ustnej: 4 min
• Twardość Shore’a: A 40
Precyzyjna masa wyciskowa o płynnej konsystencji
• Kolor: ciemnoniebieski
• Wyciski korekcyjne, relining i wyciski w technice jednofazowej dwuwarstwowej
• Wysoka hydrofilowość
• Czas wiązania w jamie ustnej: 4 min
• Twardość Shore’a: A 50

Opakowanie: tuba 150 ml

Plurasil Putty  2 x 450 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa 
(A-silikon) do zarabiania ręcznego, szybkowiążąca. 
Przeznaczona do precyzyjnych wycisków pod korony, 
mosty, wkłady i nakłady.
• Czas wiązania całkowity – 3:30 min
• Czas wiązania w jamie ustnej – 2 min
• Czas pracy – 1:30 min
• Kolor – turkusowy
• Twardość Shore`a – A 68

Opakowanie:  
2 x 450 ml (baza + katalizator),  
2 łyżki

199 zł Plurasil  
Light Body 2 x 50 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa 
(A-silikon) o bardzo małej lepkości. Stosowana  
do wycisków korekcyjnych oraz jako druga warstwa  
do wycisków dwuwarstwowych w połączeniu  
z Plurasil Monophase lub Plurasil Putty.
• Wysoka odporność na rozerwanie
• Bardzo hydrofilna
• Dokładne odwzorowanie szczegółów
• Doskonała stabilność wymiarów
• Kolor – różowy
• Czas wiązania całkowity – 5 min
• Czas wiązania w jamie ustnej – 3 min
• Czas pracy – 2 min
• Twardość Shore`a – A 45

Opakowanie:  
2 x 50 ml (naboje do pistoletu),  
12 końcówek mieszających

89 zł

39 zł Silikon-Knetmasse Soft/Hart PluLine  
900 ml
Masa C-silikonowa typu kondensacyjnego
• Wyciski korekcyjne i technika podwójnego mieszania
• Zoptymalizowane wypełniacze ułatwiają mieszanie  
 i zapewniają jednorodność powstałej masy
• Czas wiązania: Soft 6 min, Hart 5:45 min 
• Czas wiązania w jamie ustnej: 4 min
• Twardość Shore’a: Soft A 60, Hart A 70

Opakowanie: 900 ml 

75 zł

Silikon-Pastenhärter PluLine  
pasta  60 ml 
Uniwerslany utwardzacz do silikonowych  
mas kondensacyjnych i korekcyjnych typu C.
Kolor: czerwony

Opakowanie: tuba 60 ml

35 zł

Plurasil Heavy Body  2 x 380 ml
Masa  wyciskowa na bazie A-silikonu, wytrzymała i precyzyjna.  
Szczególnie polecana w technice dwuwarstwowej w połączeniu z Plurasil Regular 
Body. Przeznaczona do stosowania w urządzeniach do dozowania i mieszania  
w proporcjach 5:1.
• Dozowanie z mieszalnika zapewnia spójną, jednorodną,  
 pozbawioną pęcherzyków powietrza masę
• Niska twardość końcowa
• Doskonała tiksotropia
• Kolor – zielony
• Twardość Shore`a – A 58

Opakowanie: 2 x 380 ml 

Blue Bite SC PluLine  2 x 50 ml
Materiał na bazie A-silikonu do rejestracji zwarcia.
• Szybkie wiązanie 
• Dokładne odwzorowanie 
• Właściwości tiksotropowe 
• Stabilny wymiarowo 
• Wysoka twardość końcowa 

Opakowanie: 2 x 50 ml, 12 końcówek mieszających

99 zł389 zł

• Łatwy do  przycinania i szlifowania
• Aromat miętowy 
• Czas wiązania: 1:30 min 
• Czas wiązania w jamie ustnej: 1 min 
• Kolor: niebieski

Przy zakupie dowolnych  
produktów  marki PLULINE  

za minimum 500 zł,  
otrzymasz szal  

WITTCHEN – za 1zł

* Promocja nie łączy się z promocją  
na Piaski PluLine Plurapearls

za 

1 zł
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Wytrawiacz Pluraetch  2 g
Żel o niebieskim zabarwieniu do wytrawiania szkliwa i 
zębiny, 37% kwas fosforowy.
Obszar zastosowania: 
•  bezpośrednie uzupełnienia kompozytowe
•  uszczelnienie bruzd
•  cementowanie adhezyjne ceramicznych lub 
kompozytowych odbudów wytworzonych w warunkach 
laboratoryjnych
Opakowanie: strzykawka 2 g

Pluracore DC AutoMix Dentin 10 g
Adhezyjny, podwójnie utwardzalny, płynny materiał 
do odbudowy zrębu koronowego oraz cementowania 
wkładów korzeniowych wzmocnionych włóknami. 
• Samomieszająca strzykawka zapewnia wygodną  
 bezpośrednią aplikację materiału
• Doskonała adhezja w połączeniu z systemem  
 wiążącym Plurabond DC
• Zawiera fluor, jest nieprzepuszczalny dla promieni  
 rentgenowskich
• Odpowiednio płynna konsystencja materiału  
 gwarantuje oszczędność czasu podczas jednoetapowej  
 wewnątrzustnej aplikacji.
Kolor – zębinowy

Opakowanie: strzykawka 10 g, 10 końcówek 
mieszających, 10 końcówek wewnątrzustnych

Plurafill  4 g
Wysokiej jakości, światłoutwardzalny, kompozyt 
nanohybrydowy do wypełnień w odcinku przednim  
i tylnym. Materiał jest łatwy w aplikacji, kształtowaniu  
i polerowaniu, ponadto odznacza się wysoką stabilnością. 
Optymalny stopień przezierności kompozytu sprawia, iż 
idealnie dopasowuje się do struktury zęba. 
Widoczny w promieniach RTG.
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B2, C3

Opakowanie: strzykawka 4 g

Plurafill flow  2 x 2 g
Światłoutwardzalny, płynny kompozyt nanohybrydowy.
Zastosowanie: wypełnianie niewielkich ubytków, 
stomatologia minimalnie inwazyjna, licowanie 
przebarwionych zębów przednich, szynowanie, naprawa 
licówek z materiałów kompozytowych i ceramicznych, 
cementowanie licówek porcelanowych i ceramicznych, 
podkład, uszczelnianie bruzd, widoczny w promieniach RTG.
Dostępne odcienie: A2, A3

Opakowanie: 2 strzykawki po 2 g

Pluraetch Ceram  6 ml
Żel na bazie kwasu fluorowodorowego do wytrawiania 
ceramiki szklanej.
• żel poprawia adhezję pomiędzy powierzchnią  
 ceramiki szklanej a cementem
• do stosowania wyłącznie poza jamą ustną pacjenta
• kolor czerwony zapewnia odpowiedni kontrast  
 na powierzchni ceramicznej
• optymalna konsystencja żelu zapewnia łatwą  
 i precyzyjną aplikację.
Kolor – czerwony.

Opakowanie – butelka 6 ml

Plurabond F-TE  5 ml
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy system 
łączący używany w połączeniu z techniką 
wytrawiania szkliwa i zębiny. Stosowany do 
bezpośrednich uzupełnień (kompozyt, kompomery), 
a także do polimeryzowanych światłem cementów 
żywicznych użytych w trakcie cementowania 
uzupełnień protetycznych, wykonanych metodą 
pośrednią z materiałów całkowicie ceramicznych  
i kompozytowych (licówki, wypełnienia typu inlay, 
onlay)
Opakowanie: 5 ml

Plurabond ONE-SE NF  5 ml
Światłoutwardzalny, samotrawiący bond jednoskładnikowy 
VII-generacji, który posiada doskonałe właściwości 
adhezyjne do szkliwa i zębiny.
Materiał minimalizuje nadwrażliwość pozabiegową  
i skraca czas zabiegu.
Opakowanie: buteleczka 5 ml

Plurabond DC  2 x 4 ml
Podwójnie utwardzalny, samotrawiący system łączący wzmocniony nanocząsteczkami. 
Uniwersalny system All-in-One, który może być stosowany ze wszystkimi kompozytami 
światłoutwardzalnymi, samoutwardzalnymi i podwójnie utwardzalnymi oraz 
kompomerami.
• oszczędność czasu i łatwość aplikacji dzięki pominięciu etapu wytrawiania 
• tolerancja na wilgoć
• wysoka szczelność brzeżna 
• optymalny do  zastosowania w kanale korzeniowym np. w połączeniu z Pluracore DC

Opakowanie: Plurabond DC Liquid 1 – 4 ml  
Plurabond DC Liquid 2 – 4 ml  
50 aplikatorów i tacki do mieszania

Pędzelki do bondingu PluLine
Uniwersalne, jednorazowe pędzelki do aplikacji różnych 
materiałów w trakcie zabiegów stomatologicznych.
Dostępne w dwóch kolorach: biały i czerwony; Kolor 
włosia: biały 

Opakowanie: 100 sztuk

Uchwyt do pędzelków PluLine
Ergonomiczny uchwyt do jednorazowych pędzelków 
PluLine; Kolor: biały

Opakowanie: 1 sztuka

69 zł

209 zł

325 zł

75 zł
opakowanie

45 zł
strzykawka

169 zł

9 zł
strzykawka

13 zł
pędzelki

2 zł
uchwyt

118 zł
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Pluratemp C 
Cement tymczasowy nie zawierający eugenolu. Przeznaczony do osadzania tymczasowych koron i mostów, 
wkładów i nakładów.

Opakowanie: strzykawka 5 ml, 10 końcówek mieszających

Pluratemp C+B 
Uniwersalny, fluorescencyjny, samoutwardzalny materiał 
kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron  
i mostów oraz wkładów i nakładów. 

Pluratemp C+B składa się z pasty bazowej i katalizatora.
• Samoutwardzalny – czas wiązania w jamie ustnej  
 mniej niż 1 min
• Dokładne dopasowanie 
• Stabilność koloru
• Estetyczny
• Łatwy do wykańczania i polerowania
Dostępne kolory: A2, A3

Opakowanie: nabój 50 ml, 10 końcówek mieszających

Kleje do łyżek wyciskowych 
Tworząc mocną, bardzo cienką i trwałą warstwę, kleje 
poprawiają przyczepność między łyżką wyciskową  
i materiałem wyciskowym. 
Smak jabłkowy.

Klej Polyether Adhäsiv - do mas polieterowych
Opakowanie: 30 ml

Klej Plurasil Adhäsiv - do mas silikonowych
Opakowanie: 10 ml

Klej Pluralgin Adhäsiv - do mas alginatowych
Opakowanie: 30 ml

25 zł
sztuka

99 zł

199 zł

Kalka Plurasol Okklupro spray  75 ml
Wysokiej jakości spray do okluzji (kalka artykulacyjna  
w spray-u). Produkt przeznaczony do znakowania  
punktów kontaktowych oraz dokładności dopasowania  
prac protetycznych w gabinecie stomatologicznym  
i laboratorium protetycznym. 

Opakowanie: spray 75 ml
Kolory: czerwony, zielony

25 zł
opakowanie

Papier sterylizacyjny PluLine
Papier do sterylizacji i przechowywania narzędzi. 
Polecany także jako ochronna podkładka pod tackę.
Dostępne kolory: biały, niebieski, zielony, żółty, lila, 
pomarańczowy
Opakowanie: 250 szt. w wybranym rozmiarze:  
18 x 28 cm lub 36 x 28 cm 

39 zł
36 x 28 cm

19 zł
18  x 28 cm

Końcówki do ssaka PluLine 
Końcówki do ssaka o średnicy 16 mm  
Odpowiednie do sterylizcji w temperaturze do 134°C 
Dostępne kolory: biały, czerwony, fioletowy, niebieski, 
pomarańczowy, zielony i żółty
Opakowanie: 10 sztuk w wybranym kolorze

PluLine Płyn czyszczący  
do spluwaczki Pluraclean MD   
750 ml
Gotowy do użycia środek do delikatnego czyszczenia, 
dezynfekcji  i pielęgnacji spluwaczek w unitach 
stomatologicznych. Preparat może być również używany 
do dezynfekcji i czyszczenia zlewów, toalet i płytek.  
•  Nie zawiera aldehydów i fenoli
•  Skutecznie usuwa osad z wapnia, krwi i pozostałości  
   barwnika z tabletek 
•  Szerokie spektrum działania przeciwko bakteriom,  
   grzybom i prątkom gruźlicy
Opakowanie: butelka 750 ml

35 zł
opakowanie

69 zł
5 litrów

39 zł
opakowanie

PluLine Emulsja do mycia rąk  
Pluraman Sensitiv 
Emulsja do mycia skóry i rąk.  
Odpowiednia dla alergików i osób o skórze wrażliwej.
•  Nie zawiera środków zapachowych
•  Bez barwników
•  Bez mydła i alkaliów
•  Natłuszcza
•  pH neutralne dla skóry
•  Przebadana dermatologicznie
•  Wolna od parabenów
Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5 litrów

10 zł
500 ml

Przy zakupie dowolnych  
produktów  marki PLULINE  

za minimum 500 zł,  
otrzymasz szal  

WITTCHEN – za 1zł

* Promocja nie łączy się z promocją  
na Piaski PluLine Plurapearls

za 

1 zł
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Pasty polerskie Plurapolish  95 g
Pasty do profesjonalnego czyszczenia i polerowania zębów.
RDA 40: pasta do końcowego polerowania zębów i wypełnień, zawiera fluorek sodu (0,2%), posiada przyjemny, miętowy 
smak, nie zawiera laktozy, glutenu i ftalanów, kolor: żółty.
RDA 250: Pasta do delikatnego usuwania płytki nazębnej i przebarwień, zawiera fluorek sodu (0,2%), posiada przyjemny, 
miętowy smak, nie zawiera laktozy, glutenu i ftalanów, kolor: niebieski.
All-in-One: pasta o właściwościach reminalizujących, nie zawiera fluoru i glutenu, posiada przyjemny, miętowy smak, RDA 
34, kolor: biały. 

Opakowanie: tuba 95 g

Szczoteczki jednorazowe  
z pastą PluLine
Higieniczne, pojedynczo pakowane.  
Dostępne kolory: zielony, żółty, pomarańczowy, bordowy, 
lila, niebieski

Opakowanie zbiorcze: 100 szt.

Piasek do piaskarki 
PluLine  
Plurapearls Perio  100 g 
Profilaktyczny piasek na bazie glicyny  
przeznaczony do piaskowania  
poddziąsłowego.
Odpowiedni do wszystkich  
typów piaskarek.
• Skuteczne usuwanie i redukcja  
 biofilmu również w głębokich  
 kieszonkach okołozębowych
• Minimalnie ścierny
• Duży komfort dla pacjenta
• Rozmiar ziarna: 25µm

Opakowanie:  butelka 100 g

Piasek do piaskarki  
PluLine  
Plurapearls Soft  200 g 
Piasek na bazie glicyny do profilaktycznego, 
naddziąsłowego, delikatnego czyszczenia  
i usuwania płytki nazębnej, szczególnie  
zalecany do zębów wrażliwych. 
Rozmiar ziarna: 65 µm

Opakowanie: butelka 200 g

32 zł
tuba RDA 40

32 zł
tuba RDA 250

38 zł
tuba All-in-One

0,70 zł
sztuka

65 zł 95 zł

+

za 

1 zł

5 x Piasek do piaskarki PluLine Plurapearls 300 g
Dostępny w smaku: miętowym, cytrynowym, porzeczkowym, wiśniowym, owoców tropikalnych 
Opakowanie: butelka 300 g

+ Pluralgin Super 500 g – za 1 zł
Masa alginatowa o szybkim czasie wiązania.
Opakowanie: 500 g

375 zł
zestaw promocyjny

cena regularna piasku – 89 zł za opakowanie
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Dostępne w rozmiarach: 
• 57 mm x 100 mm – część foliowa – 15 zł
• 70 mm x 230 mm – część foliowa – 21 zł
• 90 mm x 230 mm – część foliowa – 24 zł
• 135 mm x 250 mm – część foliowa – 39 zł

Torebki do sterylizacji PrimaDent – niebieskie
Samoprzylepne papierowo-foliowe, przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.  
Torebki w kolorze niebieskim o gramaturze papieru 60 g/m2. 

Opakowanie: pudełko zawiera 200 sztuk torebek

Dostępne w rozmiarach: 
• 57 mm x 100 mm – część foliowa – 19 zł
• 70 mm x 230 mm – część foliowa – 29 zł
• 90 mm x 230 mm – część foliowa – 32 zł
• 135 mm x 250 mm – część foliowa – 59 zł

Rękawy do sterylizacji PrimaDent – niebieskie
Rękawy o gramaturze papieru 60 g/m2. Przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.

Rękawy niebieskie dostępne w rozmiarach: 
• 55 mm x 200 m w cenie – 36 zł
• 75 mm x 200 m w cenie – 49 zł
• 100 mm x 200 m w cenie – 59 zł
• 150 mm x 200 m w cenie – 99 zł
• 200 mm x 200 m w cenie – 129 zł
• 250 mm x 200 m w cenie – 149 zł

Rękawy do sterylizacji PrimaDent – zielone
Rękawy o gramaturze papieru 70 g/m2 do użytku również w warunkach szpitalnych.
Przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.

Rękawy zielone dostępne w rozmiarach: 
• 55 mm x 200 m w cenie – 56 zł
• 75 mm x 200 m w cenie – 79 zł
• 100 mm x 200 m w cenie – 99 zł
• 150 mm x 200 m w cenie – 144 zł
• 200 mm x 200 m w cenie – 198 zł

Torebki do sterylizacji PrimaDent – zielone
Samoprzylepne papierowo-foliowe, przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.  
Torebki w kolorze zielonym o gramaturze papieru 70 g/m2. 
Opakowanie: pudełko zawiera 200 sztuk torebek

+

PROMOCJA
Przy zakupie produktów PrimaDent z oferty gazetkowej 

za minimum 500 zł, otrzymasz NOWOŚĆ 
stojak do kompozytów o wartości 79 zł – za 1 zł

za 

1 zł

NOWOŚĆ
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PrimaDent Spray
Gotowy do użytku bezaldehydowy preparat na bazie 
alkoholi przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni 
wyrobów medycznych oraz wycisków silikonowych. 
Skutecznie usuwa bakterie, drożdżaki, pleśń i wirusy 
już w ciągu 1 minuty (przy wysokim stopniu skażenia); 
nie zawiera aldehydów ani fenoli; występuje w trzech 
przyjemnych i świeżych zapachach: Aqua Fresh, Lemon 
lub Floral.

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

PrimaDent Foam
Preparat do dezynfekcji powierzchni narzędzi medycznych  
i stomatologicznych w postaci piany.  Zalecany jest 
szczególnie do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
wrażliwych na działanie alkoholu, takich jak szkło  
akrylowe lub tapicerka unitu. Posiada szerokie spektrum 
działania przeciw bakteriom, grzybom i wirusom; nie 
zawiera aldehydu; pielęgnuje delikatne powierzchnie.

Opakowanie: 1 litr

PrimaDent Wipes
Wilgotne chusteczki nasączone preparatem 
dezynfekcyjnym na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni wyrobów medycznych.

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

PROMOCJA*  
10 opakowań  
uzupełnień

PrimaDent CleanJet
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji stomatologicznych  
systemów ssących i spluwaczek. W ciągu 5 minut 
wykazuje szerokie spektrum działania grzybobójczego, 
bakteriobójczego i wirusobójczego w tym HIV i HBV; 
odpowiedni do wszystkich systemów ssących, nie zawiera 
aldehydu, bardzo wydajny.

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

PrimaDent Perfect
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni 
sprzętu medycznego. Skutecznie czyści i pielęgnuje 
zarówno duże powierzchnie (np. podłogi) jak i elementy 
wyposażenia. Zastosowany nawet w niskich stężeniach, 
posiada wszechstronne spektrum działania przeciw 
bakteriom, grzybom i wirusom; jest antystatyczny,  
nie zawiera aldehydu.

Opakowanie: 1 litr

PrimaDent Wipes + BOX
Wilgotne chusteczki nasączone preparatem 
dezynfekcyjnym na bazie alkoholu do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.

Zestaw: pojemnik + opakowanie uzupełniające 100 sztuk

NOWY
KWIATOWY

ZAPACH

177 zł
5 litrów

59 zł
1 litr

PrimaDent Protect Powder
Koncentrat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji 
narzędzi. Preparat na bazie aktywnego tlenu przeznaczony 
do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, 
stomatologicznych oraz wszelkiego typu endoskopów. 
Działa bardzo szybko i jest niezwykle wydajny,  
nie wymaga użycia aktywatorów, chroni przed korozją,  
nie zawiera aldehydu, ulega biodegradacji.

Opakowanie: 2 kg

PrimaDent Protect
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi  
stomatologicznych. Posiada szerokie spektrum 
antymikrobowe, wyjątkowo skutecznie usuwa 
zabrudzenia organiczne, już w niskich stężeniach 
niszczy bakterie, grzyby i wirusy, chroni czyszczone 
narzędzia przed korozją, nie zawiera aldehydu, do 
stosowania również w myjkach ultradźwiękowych.

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

PrimaDent Drill
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych. 
Posiada szerokie spektrum działania bakteriobójczego, 
wirusobójczego, grzybobójczego i gruźliczobójczego, 
nie zawiera aldehydu, posiada inhibitory korozji; 
odznacza się znakomitą tolerancją materiału.

Opakowania: 2 litry lub 5 litrów

99 zł 98 zł
5 litrów

49 zł
2 litry

44 zł 117 zł
5 litrów

39 zł
1 litr

39 zł

14 zł
opakowanie

99 zł*
10 opakowań

19 zł
zestaw

219 zł
5 litrów

55 zł
1 litr

+
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Rękawice lateksowe PrimaDent
Opakowanie: pudełko 100 sztuk w wybranym rozmiarze

Rękawice lateksowe bezpudrowe 
PrimaDent
Opakowanie: pudełko 100 sztuk w wybranym rozmiarze

*Cena przy zakupie minimum 10 opakowań

Tacki kolorowe PrimaDent
Wysokiej jakości, jednorazowe tacki plastikowe.  
Wymiary: 14 x 18 cm
Dostępne w 5 kolorach: żółty, zielony, niebieski, 
pomarańczowy, wrzosowy
Opakowanie: 100 sztuk

Tacki PrimaDent
Wysokiej jakości, jednorazowe tacki plastikowe. 
Wymiary: 14 x 18 cm
Opakowanie: 100 sztuk

Serwety stomatologiczne PrimaDent
Serwety stomatologiczne bibułowo-foliowe, składające się z dwóch warstw bibuły  
oraz folii polietylenowej. Dostępne w różnych kolorach. 

Opakowanie: 500 sztuk

Wkłady do spluwaczek PrimaDent 
Jednorazowe wkłady z uszami do miski spluwaczki unitu stomatologicznego. 
Dostępne w kolorach: białym, niebieskim, granatowym, pomarańczowym, wrzosowym, 
zielonym, żółtym i limonkowym

Opakowanie: 50 sztuk w wybranym kolorze

59 zł
opakowanie

35 zł*
10 opakowań

5,90 zł
opakowanie

12,90 zł*

*Cena przy zakupie minimum 10 opakowań

14,90 zł*

17,50 zł 21 zł

Rękawice nitrylowe bezpudrowe 
PrimaDent
Zalecane są dla osób uczulonych na lateks i puder.  
Oburęczne. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL
Opakowanie: 200 sztuk rękawic jednorazowego użytku.
Kolor: wrzosowy

HIT
cenowy

*Cena przy zakupie minimum 10 opakowań
Cena poza promocją 34 zł za opakowanie

27,20 zł*
200 sztuk

PROMOCJA*  
10 opakowań  

wkładów

16 zł
opakowanie

Maseczki ochronne PrimaDent GO COLOR
Czterowarstwowe, bezlateksowe, niesterylne, maseczki ochronne na gumce o wysokim stopniu 
filtracji bakterii,  z regulowaną nakładką na nos. 
Dostępne w nowych czterech bardzo żywych kolorach: niebieskim, różowym, limonkowym, fuksji

Opakowanie: 50 sztuk

NOWOŚĆ

Maseczki ochronne PrimaDent 3-warstwowe, jednorazowe na gumce
w kolorach: pomarańczowym, żółtym, limonkowym, zielonym, niebieskim, fioletowym, różowym i białym.  

lub wiązane w kolorze niebieskim
Opakowanie: 50 sztuk

12 zł
na gumce

13,50 zł
wiązane
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Sączki papierowe PrimaDent znakowana długość
Sączki kalibrowane do osuszania kanałów korzeniowych.
Opakowanie: 200 sztuk w rozszerzalności .02 
w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80  
asortyment: 15-40; 45-80.

Dostępne również w wybranych rozmiarach w rozszerzalności .04 i .06  
w opakowaniu 100 szt. w cenie 15 zł

Ćwieki gutaperkowe PrimaDent znakowana długość
Ćwieki kalibrowane do wypełniania kanałów korzeniowych.
Opakowanie: 120 sztuk w rozszerzalności .02 
w rozmiarach: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55  
asortyment: 15-40; 45-80.

Dostępne również w wybranych rozmiarach w rozszerzalności .04 i .06  
w opakowaniu 60 szt. w cenie 16 zł

PrimaDent Cold Spray
Miętowy spray schładzający do zamrażania aplikatorów  
z gąbki i wałeczków dentystycznych, a także do 
szybkiego schładzania materiałów wyciskowych.
Opakowanie: pojemnik 200 ml

PrimaDent Hand Cream 
Krem do pielęgnacji rąk przeznaczony dla osób mających 
częsty kontakt ze środkami czystości oraz preparatami 
dezynfekcyjnymi. Idealny dla personelu medycznego. 
Polecany do codziennej pielęgnacji skóry rąk.  
Posiada neutralne dla skóry pH.
Opakowanie: 100 ml i 500 ml

Zimny Kompres PrimaDent
Konfekcjonowany suchy lód do wykonywania zimnych 
okładów, np. w przypadku krwiaków, urazów stawów, 
skaleczeń i w innych przypadkach, gdy wymagane jest 
schłodzenie.
Opakowanie: 1 sztuka

Wanienka do dezynfekcji
Dostępna w pojemnościach: 3,5 litra i 6 litrów

PrimaDent OL – olej
Uniwersalny olej w sprayu do końcówek 
stomatologicznych. 
Opakowanie: pojemnik 500 ml

12 zł
rozszerzalność .02

13 zł
rozszerzalność .02

Aplikatory PrimaDent
Aplikatory dostępne w 4 rozmiarach: endo, superfine, fine, regular. 
Opakowanie: tuba 100 sztuk, opakowanie zbiorcze: 4 tuby

Aplikatory PrimaDent 100 szt. endo (czarne)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. fine (różowe)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. fine (żółte)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (fioletowe)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (niebieskie)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (pomarańczowe)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (zielone)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. superfine (białe)

HIT
cenowy

8 zł
tuba 100 szt.

70 zł
3,5 litra

90 zł
6 litrów

17 zł

69 zł21 zł*
10 opakowań

2,70 zł
opakowanie

7 zł
100 ml

14 zł
500 ml

PROMOCJA*  
10 opakowań  
kompresów

Końcówki do ślinociągu PrimaDent
Dostępne w kolorach: pomarańczowym, żółtym, niebieskim,  
fioletowym, przezroczystym z niebieską końcówką, 
zielonym.
Opakowanie: 100 sztuk

PROMOCJA*  
10  

opakowań

69 zł*
10 opakowań

7,90 zł
opakowanie

Chusteczki higieniczne – PrimaDent
Dwuwarstwowe, 100% celulozy. 
Rozmiar: 20 x 21 cm
Opakowanie: 80 sztuk

PROMOCJA*  
10  

opakowań

35 zł*
10 opakowań

3,90 zł
opakowanie
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Hi-Rem Post 
Nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych  
z włókien szklanych.
Jako jedyne na rynku mogą być łatwo usuwane z kanału. 
Specjalna polimerowa budowa rdzenia wkładu Hi-Rem 
minimalizuje ryzyko jego złamania, a jednocześnie  
w razie potrzeby pozwala w łatwy sposób usunąć wkład.

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze

Over Post 
Nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych  
z włókien szklanych.
Odznaczają się wysoką wytrzymałością i elastycznością, 
występują w trzech kształtach odpowiadających anatomii 
kanałów, nie wymagają silanizacji, są biokompatybilne  
i widoczne w promieniach RTG. 

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

• Optymalny wybór kształtów do wszystkich procedur i potrzeb klinicznych.

• Włókna szklane klasy S powstały z najlepszego surowca do produkcji tego typu  
włókien na rynku.

• Nie ma potrzeby silanizacji, dzięki temu zyskujemy dodatkową oszczędność czasu.
• Posiadają wyjątkową chropowatość, dzięki temu poprawiona została siła adhezji  

i wytrzymałość całej rekonstruowanej pracy.

• Optymalna widoczność na zdjęciach RTG. Dzięki swoim właściwościom są wyraźnie  
rozróżnialne od otaczającego je cementu.

• Indywidualnie pakowane w blistrach, ma to wpływ na poprawę higieny pracy.

• Translucentne, biokompatybilne, bardzo wytrzymałe i estetyczne. 

• Możliwość sterylizacji w autoklawie.

Dlaczego warto wybrać wkłady firmy Overfibers ?

Hi-Rem Post Starter Kit 
Wkłady z włókna szklanego  
Zestaw startowy

Występuje w 3 wersjach:
Hi-Rem Post Polygon Starter Kit  
Hi-Rem Post Prosthetic Starter Kit  
Hi-Rem Post Endodontic Starter Kit 

W skład każdego z zestawów  
wchodzi:
9 wkładów (3 x „1”, 3 x „2”, 3 x „3”)  
oraz 3 wiertła wprowadzające.

Over Post Starter Kit 
Wkłady z włókna szklanego  
Zestaw startowy

Występuje w 3 wersjach:
Over Post  Polygon Starter Kit  
Over Post  Prosthetic Starter Kit  
Over Post  Endodontic Starter Kit 

W skład każdego z zestawów 
 wchodzi:
9 wkładów (3 x „1”, 3 x „2”, 3 x „3”)  
oraz 3 wiertła wprowadzające.

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

130 zł 140 zł

PROMOCJA
5 x  dowolne opakowanie wkładów z włókien szklanych  

Over Post lub Hi-Rem Post firmy OverFibers
+ Pluracore DC AutoMix Dentin* 10 g o wartości 169 zł – za 1 zł

5 x 5 x

210 zł 230 zł

Endodontic
Przeznaczone do odbudowy zębów 
ze średnio zniszczoną koroną zęba. 
Podwójnie stożkowaty kształt pomaga 
uniknąć napięć w koronie zęba,  
w przypadku, gdy wprowadzamy  
więcej niż jeden wkład, gdzie może 
powstać ryzyko napięć między wkładem 
i strukturą zęba lub między wkładmi. 
Specjalny kształt wkładów Endodontic 
Over Post redukuje w znacznym stopniu 
takie ryzyko.
Rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4.

Prosthetic
Uniwersalne wkłady przeznaczone są do 
odbudowy zębów z brakującą lub bardzo 
zniszczoną koroną zęba. 
Dzięki stożkowato-krągłemu kształtowi są 
stabilne i bardzo odporne na siły nacisku.
Rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4.

Polygon
Seria Polygon Over Post to pierwsze na 
rynku wkłady z włókna szklanego typu „S”  
o przekroju nieokrągłym.  
Ich charakterystyczny kształt pozwala na 
wykorzystanie większej ilości przestrzeni 
dostępnej w kanałach owalnych lub 
eliptycznych przy minimalnym usunięciu 
zębiny. Jest to wkład do kanałów, które  
nie posiadają regularnego okrągłego 
przekroju – idealny do zębów 
przedtrzonowych oraz siekaczy.
Rozmiary: 1, 2, 3.

DOSTĘPNE W TRZECH KSZTAŁTACH  
DO WSZELKICH PROCEDUR  
I POTRZEB KLINICZNYCH

* Więcej informacji o produkcie na stronie 6

za 

1 zł
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Pola Night 16% zestaw
Żel do wybielania nakładkowego zębów w warunkach domowych. 
Zestaw: 4 x strzykawka 1,3 g, kosmetyczka, instrukcja

HIT
cenowy

40 zł
zestaw

Pola Professional 37,5%
Zaawansowany system na bazie  
nadtlenku wodoru do wybielania zębów  
po leczeniu endodontycznym.  
Produkt zawiera 37,5% nadtlenku wodoru.

Opakowanie:  
3 strzykawki 3,3 g (2,8 ml) Pola Professional,  
3 x 1 g strzykawka Gingival Barrier 

+ wybrany szal  
WITTCHEN – za 1zł

+

Promocja nie łączy się z innymi promocjami

452 zł

Ceny regularne opakowań kapsułek:
Riva Luting  50 kaps.   ...................................  – 310 zł
Riva Luting plus  50 kaps.   .........................  – 399 zł
Riva LC / Riva LC HV 45 kaps. A2 i A3   ....  – 320 zł
Riva SC / Riva SC HV 45 kaps. A2 i A3  ....  – 323 zł
Riva Protect  50 kaps.   ...................................  – 410 zł
Riva Assorted Kit  50 kaps.   .........................  – 378 zł

Promocja nie łączy się z innymi promocjami

Kup 8 dowolnych opakowań  
kapsułek SDI w cenie regularnej

+ Wstrząsarka Ultramat S  
o wartości 1229 zł – za 1 zł !!!

Kup 3 dowolne opakowania  
kapsułek RIVA (45 lub 50 kapsułek)  
+ 1 dowolne opakowanie GRATIS* 

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

PROMOCJA DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH FIRMY MEDITRANS

3 +1
SUPER
OFERTA

za 

1 zł

Soothe
Żel znoszący nadwrażliwość występującą na skutek oddziaływania bodźców 
termicznych i chemicznych. 
Opakowanie: 1 strzykawka 1,2 ml

15 zł
strzykawka

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

za 

1 zł
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RADII PLUS+
Bezprzewodowa, diodowa lampa  
polimeryzacyjna do zastosowania  
w różnych procedurach  
stomatologicznych. 

Zestaw:  
1 x lampa Radii Plus+  
z końcówką polimeryzacyjną,  
1 x ładowarka,  
1 x zasilacz,  
100 x rękaw ochronny,  
3 x osłona na soczewkę,  
5 x nakładka ochronna.

• Wysoka moc – 1500 mW/cm2

• Wymienne końcówki  
do różnych zabiegów 
odbudowa, diagnostyka, wybielanie

• Okres gwarancji - 5 lat (bateria - 2 lata)

1990 zł

Luna
Uniwersalny kompozyt do odbudowy zębów przednich 
i tylnych. Wskazania: odbudowy w odcinku przednim, 
odbudowa rdzenia, ubytki klasy I, II, III, IV, V odbudowy  
w odcinku tylnym, licówki, Inlay/Onlay
Opakowanie: strzykawka 4 g w wybranym kolorze

+ dodatkowa strzykawka LUNA 4 g  
(w dowonym kolorze) – za 1 zł 

+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

gratis*

od 59 zł
strzykawka

1 +1

Riva cem
Chemoutwardzalny, modyfikowany żywicą cement glasjonomerowy typu pasta/pasta. 
Materiał można dodatkowo polimeryzować światłem, w celu szybkiego i łatwego 
usunięcia jego nadmiaru. To idealny cement do osadzania prac protetycznych  
na podbudowie metalowej i ceramicznej oraz aparatów ortodontycznych.
Materiał jest dostępny w uniwersalnym jasnożółtym odcieniu w dwukomorowej 
strzykawce ułatwiającej mieszanie i pozwalającej uniknąć strat materiału.
Opakowanie: strzykawka 8,5 g

149 zł
strzykawka

seT PP 
Samowytrawiający, samoadhezyjny cement kompozytowy  
o podwójnym mechanizmie wiązania, przeznaczony do osadzania  
wkładów z metalu i włókna szklanego, uzupełnień wykonanych  
z ceramiki, metalu lub materiału kompozytowego.

+
199 zł

zestaw

Kup 1 strzykawkę set PP – 7 g
+ dowolna strzykawka 7 g – GRATIS

gratis

1 +1

4 x Aplikatory Points
Jednorazowe aplikatory do wcierania, smarowania i aplikowania substancji. 
Dostępne w trzech rozmiarach: małe, średnie i długie cienkie.
Opakowanie: 100 sztuk

+ podajnik do aplikatorów – za 1 zł

+ za 

1 zł

113 zł
zestaw

Conseal F
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy lak szczelinowy o unikalnej lepkości pozwalającej 
na przenikanie do wytrawionego szkliwa i penetrację głęboko w bruzdy i szczeliny zęba.
Zabezpiecza również zęby z niewielką próchnicą powierzchniową. 
Opakowanie: strzykawka 1 g

22 zł
strzykawka

aura bulk fill
Kompozyt do uzupełnień w odcinku tylnym w warstwach 4-6 mm.
Opakowanie: strzykawka 4 g w uniwersalnym odcieniu

+ strzykawka aura bulk fill 4 g – za 1 zł 

Promocja dotyczy również kompozytu aura eASY

175 zł

+ gratis*

1 +1

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

HIT
cenowy
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+

4 x G-ænial Anterior lub Posterior 
strzykawka w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka G-ænial Anterior lub Posterior  
w dowolnym odcieniu – za 1 zł
+ 1 strzykawka G-ænial Universal Injectable  
w odcieniu A2 – GRATIS*

900 zł
zestaw

gratis*

Dostępna również promocja G-ænial 10 + 4 + 1 z kompozytami:
G-ænial Anterior/Posterior/Universal Flo/Flo X

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

PROMOCJA

4 + 1 + 1

+

216 zł*

G-Premio BOND
Jednoskładnikowy, uniwersalny system łączący 
kompatybilny ze wszystkimi technikami wytrawiania. 
Unikalny skład umożliwia trwałe wiązanie nie tylko  
z tkanką zęba, lecz także z kompozytami, metalami,  
tlenkiem cyrkonu i tlenkiem glinu. 
Bardzo wydajny – do 300 kropel na butelkę. 

Opakowanie: 5 ml

* Średnia cena za sztukę przy zakupie pakietu 2+1

D-Light Pro Zestaw Promo Bundle
Diodowa lampa polimeryzacyjna o dwóch długościach fali  
z możliwością sterylizacji w autoklawie i trybem detekcji.

+ 3 x G-Premio BOND 5 ml
oraz 2 x G-ænial Universal Injectable 1 ml (A2 i A3) – GRATIS

4500 zł
zestaw

gratis

+

od 950 zł
zestaw

Materiały kompozytowe GC (5 strzykawek)
5 x dowolna strzykawka G-ænial Anterior, Posterior, Flo X,  
Universal Flo lub Essentia 
+ G-Premio BOND 5 ml – GRATIS*

+

gratis*

za 

1 zł

630 zł
zestaw2 x GC Fuji Triage 1-1

Opakowanie: 15 g proszku, 10 g płynu, 6 g Dentin Conditioner, akcesoria.

+ wybrana bransoletka lub naszyjnik FUERZA – za 1 zł
Wyjątkowa biżuteria damska i męska na każdą okazję. 

za 

1 zł

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

 Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych
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Injection Moulding Kit 
Zestaw do odbudowy techniką iniekcyjną.
Zestaw zawiera: 3 strzykawki G-ænial Universal 
Injectable, po jednej w odcieniu A1, A2 i A3, EXACLEAR 
1 x 48 ml, 3 końcówki mieszające

390 zł
zestaw

4 x Essentia
strzykawka w dowolnym odcieniu
+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu – za 1 zł

PROMOCJA

4 + 1

760 zł
zestaw

+

3 x G-ænial Universal Injectable 
strzykawka w dowolnym odcieniu

+ 1 strzykawka G-ænial Universal Injectable  
w odcieniu A2 lub A3 GRATIS*

+

390 zł
zestaw

gratis*

3 x everX Flow strzykawka 3,7 g (Bulk lub Dentin)
Wzmocniony krótkimi włóknami kompozyt płynny przeznaczony do odbudowy 
zębiny. Dostępny w dwóch odcieniach: Bulk i Dentin.

+ 1 strzykawka everX Flow w odcieniu Bulk – GRATIS*

795 zł
zestaw

+
gratis*

Dostępna również promocja: 
everX Flo + G-ænial Universal Injectable  
Zestaw zawiera: 2 strzykawki everX Flow, po 1 w odcieniu Bulk i Dentin
+2 strzykawki G-ænial Universal Injectable, po 1 w odcieniu A2 i A3

595 zł

PROMOCJA

3 + 1
PROMOCJA

3 + 1

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

Gradia Direct 
5 x Gradia Direct / Gradia Direct X 
strzykawka w dowolnym odcieniu

+ 1 strzykawka w dowolnym odcieniu – za 1 zł
+ Rękawice damskie LUB pasek męski WITTCHEN – za 1 zł

LUB

za 

1 zł

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

780 zł
zestaw

NOWOŚĆ

+

za 

1 zł

za 

1 zł
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450 zł

510 zł

460 zł

380 zł 450 zł

440 zł
495 zł

500 zł

**Jeżeli jesteś zainteresowany inną konfiguracją promocji kapsułek Fuji 3 + 1 skontaktuj się z naszym Konsultantem i poproś o indywidualną ofertę!

+

Kup 3 opakowania Fuji IX FAST**
+ 1 opakowanie Fuji IX GP w odcieniu  
A2 lub A3 – GRATIS*

Kup 3 opakowania Fuji Triage**
+ 1 opakowanie  
GI & GH Discovery Kit - GRATIS*

Kup 3 opakowania Fuji II LC**
+ 1 opakowanie Fuji II LC w odcieniu  
A3 – GRATIS*

gratis*

450 zł
opakowanie

510 zł
opakowanie

+
440 zł

opakowanie

3 x

+
gratis* gratis*

650 zł
zestaw

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic
Nowy, szklano - hybrydowy system odtwórczy typu bulk – fill. 

Zestaw zawiera: 200 kapsułek EQUIA Forte HT Fil  
w odcieniu A2, A3 lub B2, 1 butelka FlipCap EQUIA Forte Coat 4 ml

+ wstrząsarka SilverMix – GRATIS*
+ aplikator do kapsułek – GRATIS*

+

+ SUPER  
OFERTAgratis*

1960 zł
zestaw

Dostępna również promocja:
EQUIA FORTE HT Zestaw Intro
Zestaw zawiera: 20 kapsułek w odcieniu A2, A3 lub B2, 
20 ampułek x 0,1 ml EQUIA Forte Coat
+ aplikator do kapsułek – GRATIS*

325 zł

gratis*

PROMOCJA

3 + 1

3 x

PROMOCJA

3 + 1
PROMOCJA

3 + 1

3 x

+
G-CEM LinkForce
Podwójnie utwardzalny adhezyjny cement do osadzania

Zestaw zawiera: 1 x strzykawka G-CEM LinkForce 8,7 g/5 ml w odcieniu A2  
lub Translucent, 20 kaniul mieszających, 1 x G-Multi Primer 5 ml,  
1 x G-Premio BOND 5 ml

680 zł
zestaw

3 x dowolne opakowanie kapsułek GC
+ Rękawice damskie  
LUB pasek męski WITTCHEN – za 1 zł

LUB

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

MI Paste Plus Zestaw Promo
Zestaw zawiera po 2 tubki: miętowy, melonowy, waniliowy, tutti-frutti, truskawkowy

+ 2 tubki MI Paste Plus o smaku truskawki  
oraz 1 tubka o smaku mięty – GRATIS

PROMOCJA

10 + 3
gratis

NOWOŚĆ
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BOSTON
KOMPOZYT ŚWIATŁOUTWARDZALNY

Dostępne w strzykawkach po 6g

73 zł/6g
42zł / 2g

Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, OA2
w strzykawkach po 2g i zestawach 3x2g 

104zł / 3x2g

KOMPOZYT TYPU FLOW

Dostępne w strzykawkach po 1g

40 zł/1g

DO  PŁUKANIA KIESZONEK  DZIĄSŁOWYCH

7,50 zł/3ml

Dostępny w strzykawkach 3 ml, w zestawach po 10 szt.

51,50 zł/10 x 3ml

150zł / 1szt

www.arkonadent.pl
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Tetric Evo-Line System Kit
Zestaw zawiera: • Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 3 g • Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA 2 g  
• 3 x Tetric EvoCeram 3 g (A2, A3, A2 Dentin) • Tetric EvoFlow A3 2 g 
• Adhese Universal VivaPen 2 ml • akcesoria

+ Tetric EvoCeram 3 g A3,5  
oraz Tetric EvoFlow 2 g A2 – GRATIS*

gratis*

1050 zł
zestaw

 1523 zł

OSZCZĘDZASZ

31% 

+

 622 zł

3 x Tetric EvoFlow lub EvoFlow Bulk Fill 2 g
dowolny kolor
+ 1 x Tetric EvoFlow 2 g A3
lub 1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill 2 g IVA – GRATIS*

440 zł
zestaw

gratis*
3 x

OSZCZĘDZASZ

29% 
3 +1

3 x Tetric EvoCeram lub Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 g
dowolny kolor
+ 1 x Tetric EvoCeram 3 g A3
lub 1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 g IVA - GRATIS*

650 zł
zestaw

gratis*

 933 zł

OSZCZĘDZASZ

30% 
3 x

3 +1

Evetric Assortment 8 x 3,5 g 
Zestaw zawiera: 8 strzykawek 3,5 g w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin.
+ Evetric System Kit 4 x 3,5 g + Evetric Bond 6 g – GRATIS

770 zł
zestaw

gratis

 1349 zł

OSZCZĘDZASZ

43% 

Helioseal F Plus 1,25 g
Lak szczelinowy uwalniający fluor
3 x strzykawka
+ Helioseal F Plus 1,25 g – GRATIS*

gratis*

230 zł
zestaw

 318 zł

OSZCZĘDZASZ

28% 

+

3 +1

+ +
LUB

LUB

LUB

LUB

+
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Empress Direct Basic Kit – 8 x 3 g
Wysoce estetyczny, światłoutwardzalny materiał nanohybrydowy.
Opakowanie: 8 x strzykawka 3 g w odcieniach Enamel: A1, A2, A3, A3.5; Dentin: A1, A2, A3, A3.5

+ 1 x Empress Direct Refill 1x3g – GRATIS*
(do wyboru A2, A3 enamel lub dentin)

+ 1 x OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

+
gratis*

+
gratis*

1500 zł
zestaw

 2122 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

2 x Empress Direct Basic Kit 8 x 3 g
Zestaw zawiera: 8 x strzykawka 3 g w odcieniach Enamel: A1, A2, A3, A3.5; Dentin: A1, A2, A3, A3.5

+ wybrany Smartwatch Fossil Sport (o wartości 850 zł) za 1 zł.

+

3099 zł
zestaw

+

2 x Variolink Esthetic DC 5 g (dowolny kolor)
Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

+ 1 x Variolink Esthetic LC 2 g (neutral lub light)– GRATIS*

855 zł
zestaw

 1099 zł

OSZCZĘDZASZ

22% 

gratis*

LUB

2 x

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

za 

1 zł

Gumki Politip
Gumki na kątnice do profesjonalnego polerowania wypełnień. 
Dostępne w w trzech kształtach – duże płomyki, duże kielichy, 
małe kielichy. 
Opakowanie: 12 sztuk

**Cena przy zakupie minimum 12 sztuk

90 zł
12 sztuk

7,50 zł**
sztuka

OptraGate Small, Regular lub Junior
Miękkie i elastyczne, jednorazowe rozwieracze
do ust nie zawierające lateksu.
Opakowania:
80 sztuk rozmiar R (regular), 80 sztuk rozmiar S (small),
80 sztuk rozmiar J (junior).

4,90 zł***
sztuka

***Cena przy zakupie minimum 80 sztuk

LUB
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SpeedCEM Plus Refill 9 g 
dowolny kolor
+ 1 x Ivoclean Refill 5 g – GRATIS*

490 zł
zestaw

 674 zł

OSZCZĘDZASZ

27% 

gratis*+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Cervitec F 7 g 
Lakier ochronny pozwalający jednocześnie przeprowadzić procedurę fluoryzacji  
oraz ograniczenie liczebności bakterii bytujących w jamie ustnej. 
Zawiera fluor, chlorheksydynę oraz chlorek cetylpirydyny (CPC), który pomaga zapobiegać 
narastaniu płytki nazębnej oraz występowaniu zapalenia dziąseł. 
Ponadto wzmacnia efekt działania chlorheksydyny.
Opakowanie: tubka 7 g; 2 x 4 VivaBrush G

+ 1 x Plaque Test 11 g  
oraz 1 x Proxyt 55 ml (do wyboru RDA 83, 36 lub 7) – GRATIS*

620 zł
zestaw

+

 848 zł

OSZCZĘDZASZ

27% 

gratis*

gratis*

FRC Postec Plus 20 sztuk  
(rozmiar do wyboru 0, 1, 3) 

+ SpeedCEM Plus Refill 9 g transparent – GRATIS*

+

1085 zł
zestaw

 1662 zł

OSZCZĘDZASZ

35% 

5150 zł
zestaw

 7236 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

+

Bluephase G4 grey
Innowacyjna lampa do polimeryzacji wewnątrzustnej

+ Variolink Esthetic LC System Kit e.max – GRATIS*
Zestaw zawiera: 3 x Variolink Esthetic LC 2 g, 3 x Variolink Esthetic Try-In Paste 1,7 g,  
Adhese Universal VivaPen 2 ml, Monobond Plus 5 g, Liquid Strip 2,5 g, Total Etch 2 g

7000 zł
zestaw

 9590 zł

OSZCZĘDZASZ

27% 

+

Bluephase PowerCure
Lampa do polimeryzacji wewnątrzustnej

+ Variolink Esthetic DC System Kit e.max – GRATIS*
Zestaw zawiera: 3 x Variolink Esthetic DC 5 g, 3 x Variolink Esthetic Try-In Paste 1,7 g,  
Adhese Universal VivaPen 2 ml, Monobond Plus 5 g, Liquid Strip 2,5 g, Total Etch 2 g

gratis*
gratis*

Fluor Protector 50 ampułek 1 ml
+ 5 x dowolna pasta do zębów 
dla dzieci firmy SPLAT  – za 1 zł

620 zł
zestaw

za 

1 zł

+
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BEAUTIFIL FLOW PLUS SET
Płynny materiał odbudowujący do zębów przednich  
i bocznych. Występuje w dwóch stopniach 
płynności.
F00 jest całkowicie stabilnym kompozytem  
i doskonale nadaje się do odbudowy guzków  
lub ścian ubytku z wolnej ręki.
F03 charakteryzuje się optymalną płynnością  
i doskonale nadaje się do wypełniania ubytków  
w zębach przednich i bocznych.
Zestaw zawiera 4 strzykawki 2,2 g:  
F00 w kolorach A2 i A3 oraz F03 w kolorach A2 i A3 

330 zł
zestaw

Gumki OneGloss® set 
Silikonowe gumki , które  
w zależności od siły nacisku  
zbiorą lub wypolerują kompozyt  
bez uszkodzenia szkliwa. 
Zestaw zawiera:  
20 kielichów, 
20 płomyków, 
20 dysków, 
3 mandryle

Uzupełnienie (50 sztuk) – 155 zł 

205 zł
zestaw

Beautifil Bulk – zestaw
Skuteczna polimeryzacja warstwy do 4mm przy 
obniżonych naprężeniach skurczowych wywołanych 
procesem polimeryzacji
Zestaw zawiera:
• 2 strzykawki 4,5 g w kolorach Uniwersalnym i A
• 2 strzykawki flow 2,4 g w kolorach Uniwersalnym   
    i Dentynowym

Dostępne również pojedyncze strzykawki
strzykawka 2,4 g: 120 zł
strzykawka 4,5 g: 195 zł

512 zł
zestaw

Beautifil Flow Plus X 
Najnowszy nanohybrydowy materiał 
charakteryzujący się doskonałą estetyką, 
polerowalnością oraz zwiększonym 
uwalnianiem jonów bioaktywnych.  
Do wszystkich klas ubytków!
Zestaw zawiera: 
4 strzykawki 2,2g:  
F00 w kolorach A2 i A3  
oraz F03 w kolorach A2 i A3

395 zł
zestaw

NOWOŚĆ

Smile Lite MDP 
Mobilna Fotografia Stomatologiczna
Smile Lite MDP może współpracować praktycznie z każdym telefonem,  
niezależnie od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany  
adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona  
o szerokości między 55 a 85 mm.
Zestaw zawiera:
- Urządzenie Smile Lite MDP 
- Filtr polaryzacyjny –  
  pozwala na zobaczenie struktury zęba 
- Dyfuzor 2 szt. –  
  rozprasza światło  
  dla profesjonalnych rezultatów

Zestaw nie zawiera telefonu. 

FlexiPalette
Kontrastory do zdjęć wewnątrzustnych
Zestaw zawiera 4 płytki: 
TYP A oraz TYP B – do zdjęć zębów przednich
TYP C – do zdjęć powierzchni zgryzowych. Pozwala 
delikatnie odchylić dolną wargę tak aby niepożądane 
elementy zostały zasłonięte.

Dostępne na zamówienie

Typ A:  cena 130,00 zł
Typ B:  cena 130,00 zł
Typ C:  cena 130,00 zł

2150 zł
zestaw

470 zł
4 płytki

MANI SILK 
Unikalny przekrój poprzeczny w kształcie  
łzy zapewnia wyjątkowe cięcie i zapobiega  
złamaniom, a także eliminuje „wkręcania”  
pilnika, które pojawia się w przypadku  
wielu innych systemów oraz zapewnia  
efektywne usuwanie opiłków i zmniejsza  
naprężenia instrumentu.

45 zł28 zł

GPR
Narzędzia do usuwania  
gutaperki bez użycia 
rozpuszczalników!
Dostępne rozmiary:
Asortyment (1S, 2S, 3N, 4N)
Opakowanie: 4 szt.

D FINDERS 
Poszukiwacze
Poszukiwacz kanału – cienki  
i sztywny instrument o przekroju D.

Długości: 21-25 mm
Rozmiary: 08-15

Dostępne w trzech typach i dwóch długościach (21 lub 25 mm):
SIMPLE – do prostych kanałów  
(3 narzędzia: .08/25; .06/25; .06/30)

STANDARD – do średnio zakrzywionych kanałów  
(3 narzędzia: .08/25; .06/20; .06/25)

COMPLEX – umiarkowanie i bardzo zakrzywionych kanałów  
(3 narzędzia: .08/25; .04/20; .04/25)

109 zł
opakowanie

RT FILES 
Pilniki giętkie (wstępne wygięcie),  
intensywnie tnące, usuwające opiłki,  
odporne na złamanie.

Długości:  21-31 mm
Rozmiary:  15-80, ass

28 zł

Cena:
06, 90-140:   36 zł
08 oraz pośrednie: 27 zł
Pozostałe:   22 zł

HIT
cenowy

na cienkie narzędzia  
06, 08

od 22 zł

K-FILES 
pilnik typu Kerr
Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 06-140, ass, pośrednie
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ceram.x® SphereTEC 
Zestaw zawiera 6 strzykawek po 3 g w następujących kolorach:  A1, 2 x A2, A3, A3.5, A4  
oraz samotrawiący system wiążący Prime&Bond one Select 3,5 ml 

+ 2 strzykawki w odcieniach A2 oraz A3 (3 g) – GRATIS*

+

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

660 zł
zestaw

ceram.x® SphereTEC 3 g
3 x dowolne strzykawki ceram.x® SphereTEC
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, A4

+ strzykawka w kolorze A2 (3 g) – GRATIS*

405 zł
zestaw

595 zł
zestaw

230 zł

Palodent V3
3 x opakowanie 50 sztuk w dowolnym rozmiarze 

+ 1 uniwersalny pierścień – GRATIS*

+

555 zł
zestaw

Palodent V3 Intro Kit
System formówek sekcyjnych
Zestaw zawiera: 2 pierścienie, 100 sztuk formówek, 75 sztuk klinów,  
30 sztuk klinów ochronnych, kleszcze, pęsetę

+ 2 uniwersalne pierścienie – GRATIS*

+

1640 zł
zestaw

3 +1

TruNatomy™
Nowy, zaawansowany technologicznie system narzędzi maszynowych  
do mało inwazyjnego opracowania kanałów.

1 x opakowanie TruNatomy™ Asortyment  
5 pilników (Orifice Modifier, Glider, pilniki do kształtowania-Small, Prime oraz Medium)  
ORAZ  
2 x opakowania TruNatomy™ Sekwencja 
3 pilniki (Orifice Modifier, Glider oraz pilnik do kształtowania – Prime)

+ 1 opakowanie Ćwieki Gutaperkowe Conform Fit™ Asortyment x 60 – GRATIS* 
+ 1 opakowanie Sączki Papierowe TruNatomy™ Asortyment x 180 – GRATIS*

+ gratis*

NOWOŚĆ

Igła do irygacji TruNatomy™
• Symetryczny dwustronny wylot zapewnia  

zrównoważoną objętość środka płuczącego,  
zwiększając kontrolę nad irygacją na całej długości kanału.

• Miękki polipropylen umożliwia igle przedostawanie się  
przez zakręty i łatwe zginanie dostosowując się odpowiednio  
do anatomicznego kształtu kanału.

• Plastikowa obudowa igły pozwala uniknąć uszkodzeń  
tkanek twardych.

Opakowanie: 40 sztuk

NOWOŚĆ

gratis*

gratis*

gratis* gratis*

+
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

SDR® Plus Collectors Edition Kit – 110 kompiul
Zestaw SDR® (60603048) zawiera:
• 70 kompiul w kolorze uniwersalnym • 10 kompiul w odcieniu A1  
• 15 kompiul w odcieniu A2 • 15 kompiul w odcieniu A3

+ uzupełnienie SDR® Plus Refill Universal (15 kompiul; 0,25 g) – GRATIS*
+ uzupełnienie SDR® Plus Refill A2 (15 kompiul; 0,25 g) – GRATIS*

+ +

1280 zł
zestaw

SDR® Plus Refill 15 kompiul 
3 x dowolne opakowanie SDR Refill 15 kompiul
+ SDR refill 15 kompiul universal – GRATIS*

+

615 zł
zestaw

3 x

Aquasil Ultra+
Kompletny system dostosowany do wszystkich technik pobierania wycisku
• Doskonałe rezultaty nawet w najtrudniejszych warunkach
• Udoskonalona hydrofilność i wytrzymałość na rozrywanie materiału, zapewniają  
   precyzje odwzorowania pola zabiegowego
Zestaw zawiera: 2 x 250 ml (baza i katalizator); 1 x 50 ml masa korekcyjna;  
6 x końcówka do mieszania

+ 1 nabój II warstwy 50 ml (LV lub XLV) – GRATIS*

+

360 zł
zestaw

2100 zł
Kątnica Sirona  

T2 LINE A40L 1:1 Oferta nie łączy się z innymi promocjami

gratis* gratis* gratis*

gratis*

Przy zakupie wybranych produktów Dentsply Sirona  
w dowolnej konfiguracji za minimalna kwotę 3000 zł,  

otrzymasz wybrany Smartwatch Fossil Sport (o wartości 850 zł) za 1 zł

za 

1 zł

+

599 zł
AH plus Jet  

2 x 15 g 

690 zł
Ceram x spheretec 

zestaw 6 x 3 g 

655 zł
SDR Eco refill  
50 kompiul 

Gutta-Smart™
Nowoczesne, bezprzewodowe  
urządzenie do wypełniania kanałów  
metodą termoplastyczną. 
Gutta-Smart™ oraz ćwieki gutaperkowe  
Conform Fit™ opracowane do stosowania  
razem, charakteryzują się tą samą  
płynnością gutaperki w obniżonej  
temperaturze i kontrastowością  
na zdjęciach RTG, tworząc kompletne  
rozwiązanie do obturacji  
termoplastycznej techniką  
kondensacji pionowej.
• Płynna gutaperka w obniżonej  
   temperaturze
• Bezpieczeństwo pacjenta
• Odpowiednia adaptacja  
   w odcinku wierzchołkowym
• Całodniowe zasilanie
• Trwałość i wygoda dzięki  
   bezprzewodowemu działaniu

9350 zł
zestaw

GRATIS*  
akcesoria
o wartości

560 zł

NOWOŚĆ

LUB
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

ProTaper Next
Zaawansowany system narzędzi rotacyjnych
4 x dowolne opakowania ProTaper Next (3 pilniki)

+ opakowanie Proglider (3 pilniki) – GRATIS*
+ 1 ReadySteel K-File 10 – GRATIS*

+

4 x 744 zł
zestaw

WaveOne Gold 
Jednopilnikowy system narzędzi oscylacyjnych

3 x dowolne opakowania WaveOne Gold (3 pilniki)

+ 1 opakowanie WaveOne® Gold Glider (3 pilniki) – 
GRATIS*
pilnik do przygotowania gładkiej ścieżki dostępu w trybie oscylacyjnym 

+ 1 ReadySteel K-File 10 – GRATIS*

+

3 x
625 zł

zestaw

+

ProTaper Gold (6 pilników)
Następca systemu narzędzi PROTAPER UNIVERSAL

4 x dowolne opakowania Protaper Gold (6 pilników)

+ opakowanie ProTaper GOLD (assort. 6 pilników)  

– GRATIS*
+ 1 ReadySteel K-File 10 – GRATIS*

4 x

940 zł
zestaw

+

Guttacore
Ćwieki do obturacji termicznej wykonane z sieciowanej gutaperki
Opakowanie: blister 6 szt. ćwieków w wybranym rozmiarze i rodzaju

4 x dowolne opakowanie (6 szt. ćwieków)

+ 2 dodatkowe opakowania (025B)– GRATIS*

488 zł
zestaw

X-SMART IQ® + PROMOCYJNE ZESTAWY STARTOWE
Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny pracujący w trybie recyprokalnym i obrotowym.  
Obsługiwany jest poprzez aplikację w systemie Apple iOS stworzonej przez Dentsply Maillefer,  
która umożliwia m.in. wsparcie podczas leczenia endodontycznego (aplikacja pozwala  
na dokładną analizę pracy operatora) oraz archiwizację danych.

Nowy Endometr Propex IQ zapewnia niezawodne monitorowanie pozycji pilnika w kanale  
zarówno w połączeniu z mikrosilnikiem, jak i podczas niezależnego zastosowania.

7980 zł
ZESTAW I zawiera:
Mikrosilnik X-Smart IQ,  
Podstawa Endo IQ do iPad  
+ wybrany PAKIET PILNIKÓW+

ZESTAW X-SMART PLUS  
+ POWIĘKSZONY PAKIET NARZĘDZI

Wybrany PAKIET NARZĘDZI zawiera:
1) Protaper Next x 10 opakowań po 3 pilniki (X1, X2, X3); Proglider x 1 opakowanie (3 pilniki) 
+ dodatkowo 3 opakowania po 6 pilników (X1, X2, X3);  oraz 1 opakowanie Proglider – GRATIS*
2) WaveOne Gold x 9 opakowań pilnikow: 5 x Primary po 3 pilniki; 4 x ass. po 4 pilniki;  
1 x opakowanie WaveOne Gold Glider (3 pilniki) 
+ dodatkowo 4 x ass. asortyment (po 4 pilniki) oraz 1 opakowanie WaveOne Gold Glider – GRATIS*

 Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

6250 zł
zestaw

Pakiety pilników do wyboru:

Pakiet I – 5 x WaveOne Gold Primary (po 3 pilniki), 4 x WaveOne Gold  
  Assortyment (po 4 pilniki), 1 op. WaveOne Gold Glider (3 pilniki)

Pakiet II – 10 x Protaper Next asortyment (po 3 pilniki), 1 op. ProGlider (3 pilniki) 

Pakiet III – 5 x ProTaper Gold 25 mm (1 x asortyment; 1 x S1; 1 x S2; 1 x F1;  
  1 x F2 po 6 pilników), 1 x ProGlider (3 pilniki)

4 +2

8860 zł
ZESTAW II zawiera:
Mikrosilnik X-Smart IQ, Podstawa Endo IQ do iPad  
+ Endometr Propex IQ 
+ wybrany PAKIET PILNIKÓW 

+ AH Plus Jet starter kit – GRATIS* 

gratis*

gratis*

gratis* gratis*
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Zetaplus / Zetaplus Soft
Linia silikonów typu C znanych od ponad 25 lat. 135 zł

zestaw
176,90 zł

Elite HD+
Silikonowa masa wyciskowa typu A wykorzystująca 
innowacyjną nanotechnologię.

Elite HD+ Putty 
2 x (450 ml + 450 ml)

Elite HD+ Light/Regular
2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających 

572,90 zł

119,90 zł

Zetaplus / Zetaplus Soft 1530 g (900 ml)   ....... 99,00 zł
Oranwash L / VL 140 ml   ................................................... 42,00 zł
Thixoflex M 140 ml   ............................................................... 42,00 zł
Indurent 60 ml   ........................................................................... 29,00 zł

Elite HD+ Putty 
2 x 250 mlZetaplus L / VL Intro kit

Zetaplus 1530 g + Oranwash 140 ml + Indurent 60 ml

Sympress
Urządzenie do automatycznego mieszania  
mas wyciskowych typu A w nabojach 5 : 1 
• Niezawodny
• Uniwersalny
• Łatwy w użyciu
• 3 lata gwarancji

+ zestaw mas Hydrorise I i II warstwa
+ preparat do dezynfekcji wycisków Zeta 7 Spray

4 LATA 
gwarancji

lub
4000 cykli

+

Hurrimix2

Automatyczny mieszalnik do mas alginatowych i gipsów dentystycznych. 
Czas mieszania – od 6 sekund (w zależności od wybranej masy alginatowej). 

+ 12 x Hydrogum 5
+ 12 x Hydrocolor 5

12 x

12 x

NOWE 
LEPSZE
CENY

279,90 zł

2 x Acrytemp
Żywica bis-akrylowa pozbawiona metakrylanu  
metylu do przygotowania uzupełnień tymczasowych.
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, B1 

Opakowanie: 2 x 76 g (50 ml) + 15 końcówek mieszających

+ Pistolet 4:1

Acrytemp
1 x 76 g (50 ml)
+ 15 końcówek mieszających

634 zł

+

zeta 7 spray 750 ml
Preparat do dezynfekcji wycisków. 
Produkt posiada szerokie spektrum działania,  
jest wydajny i kompatybilny ze wszystkimi 
materiałami do wycisków.

45 zł

+

zeta 7 solution
Stężony preparat dezynfekujacy przeznaczony  
specjalnie do szybkiej i bardzo skutecznej  
dezynfekcji wycisków.
1 litr koncentratu = 100 litrów  
1% roztworu dezynfekujacego

95 zł

3399 zł
zestaw

4499 zł
zestaw

zestaw
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Filtek Z250
3 x dowolna strzykawka 4 g
+ 1 x Filtek Z250 (4 g) w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*

384 zł
zestaw

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution

+
Single Bond Universal 5 ml
+ Sof-Lex Diamond Zestaw wprowadzający – za 1 zł*
Sof-lex Diamond zestaw wprowadzający (5092-IM) zawiera: 
5 szt. spiral do wstępnego opracowania (beżowe),  
5 szt. spiral do polerowania (różowe), mandrylka, instrukcja, karta techniczna

+

249 zł
zestaw3 +1

za 

1 zł*
za 

1 zł*

Filtek One Bulk Fill strzykawka 4 g / kapsułki (20 x 0,2 g)
Materiał do odbudowy w odcinku bocznym. Zoptymalizowane rozwiązanie pod kątem szybkiej i łatwej aplikacji, z dodatkową opakerowością,  
zapewniającą lepszą estetykę.

3 x strzykawka 4 g lub 3 x opakowanie kapsułek (20 x 0,2 g) Filtek One Bulk Fill 
+ 1 strzykawka 4 g lub 1 opakowanie kapsułek (20 x 0,2 g) Filtek One Bulk Fill w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*

+ LUB

705 zł
zestaw

+ 3 +1

za 

1 zł*
za 

1 zł*

NOWOŚĆ

za 

1 zł*

Ketac Cem Radiopaque Triple Pack
Opakowanie: 3 x proszek 33 g, 3 x płyn 12 ml, akcesoria

+ RelyX temp NE – za 1 zł*

447 zł
zestaw

+

Filtek Z550
5 x dowolna strzykawka 4 g
+ 1 x Filtek Z550 (4 g) w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*
+ próbka Filtek Universal strzykawka 1 g lub kapsułki  
5 x 0,2 g w kolorze A2 – za 1 zł*

660 zł
zestaw

+
5 +1

za 

1 zł*

Filtek Ultimate
5 x dowolna strzykawka 4 g
+ 1 x Filtek Ultimate (4 g) w kolorze A2B lub A3B – za 1 zł*
+ próbka Filtek Universal strzykawka 1 g lub kapsułki  
5 x 0,2 g w kolorze A2 – za 1 zł*

950 zł
zestaw

+
5 +1

za 

1 zł*

2 x
za 

1 zł*+

976 zł
zestaw

Ketac Universal Aplicap
Glasjonomerowy materiał do wypełnień. Opakowanie: 50 sztuk

+ Adper Single Bond 2 – za 1 zł* 

Oferta ważna do 21 grudnia 2019 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych

Oferta ważna do 21 grudnia 2019 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych
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705 zł
zestaw

+

Filtek Universal
Estetyczny uniwersalny materiał nanokompozytowy, który charakteryzuje ulepszony system żywic, w celu zmniejszenia naprężeń  
skurczowych, oferujący jednocześnie uproszczony system kolorów, który spełni oczekiwania w większości przypadków klinicznych.
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW, PO

3 x strzykawka 4 g lub kapsułki 20 x 0,2 g / PO 10 x 0,2 g
+ 1 x Filtek Universal w kolorze Pink Opaquer – za 1 zł*
(strzykawka 4 g lub kapsułki w kolorze Pink Opaquer 10 x 0,2 g)

1079 zł
zestaw

+
Zestaw Filtek Universal
5 x strzykawki 4 g (A1, A2, A3, A3.5, PO) 

+ 1 x Single Bond Universal 5 ml   
LUB Adper Single Bond 2 – za 1 zł*

+

2 x
470 zł

zestaw

Filtek Universal
2 x strzykawka 4 g lub kapsułki 20 x 0,2 g / PO 10 x 0,2 g
+ Filtek Dispenser do aplikacji podgrzanego kompozytu 
LUB Sof-Lex Diamond Zestaw wprowadzający – za 1 zł*

LUBLUB

NOWOŚĆ

za
1 zł*

za 

1 zł*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

za 

1 zł*

2 x Zestaw Filtek Z250 8 x 4 g  lub  Z550 8 x 4 g
+ 1 x Zestaw Filtek Z250 8 x 4 g  lub  Z550 8 x 4 g – za 1 zł*
+ próbka Filtek Universal A2 (strzykawka 1 g) lub kapsułki próbka (5 x 0,2 g A2)– za 1 zł*

+ Rękawice damskie LUB pasek męski WITTCHEN – za 1 zł

Promocja realizowana jest w ramach jednego produktu, czyli Z250 2+1 lub Z550 2+1

+
2 +1

za 

1 zł*

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution

LUB
za 

1 zł
+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

3 +1

1979 zł
zestaw

Dostępna również promocja  
Filtek Universal w wersji z kapsułkami

+
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572 zł
zestaw

2 x 3M ESPE Monophase
+ Penta Mixing Tips (50 szt.) – za 1 zł*

+

Protemp 4
2 x dowolne uzupełnienia

+ 1 uzupełnienie Protemp 4 w kolorze A2 – za 1 zł*

+

720 zł
zestaw

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution

Express STD
2 x zestawy masy wyciskowej (305 ml bazy i 305 ml katalizatora)

+ Express / Regular Set 2 x 50 ml – za 1 zł*

+

2 x 440 zł
zestaw

850 zł
zestaw

+
2 x RelyX Fiber Post (dowolny rozmiar)
+ RelyX U200 Automix A2 – za 1 zł*

Dostępna również promocja:
2 x RelyX U200 Automix (dowolny kolor)
+ RelyX Fiber Post 3D (czerwone) – za 1 zł*

770 zł

2 +1

Promocja ważna do 30 listopada lub wyczerpania zapasów magazynowych

Promocja ważna do 30 listopada lub wyczerpania zapasów magazynowych

za 

1 zł*

za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

za 

1 zł*

za 

1 zł*

2 x Impregum Penta
+ Penta Mixing Tips (50 szt.) – za 1 zł*

890 zł
zestaw

+
za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

2 x Express XT Penta
Dowolne uzupełnienie – I warstwa 

+ Express XT Light Body 2 x 50 ml – za 1 zł*

+
2 x

za 

1 zł*

464 zł
zestaw

Impregum Penta Super Quick zestaw Medium Body 
skład zestawu: 1 pasta bazowa 300 ml; 1 pasta katalizatora 60 ml; 10 końcówek mieszających do Pentamix;  
1 strzykawka Penta do elastomerów, 1 klej do polieterów

+ Impregum Super Quick Light Body uzupełnienie II warstwy – za 1 zł*
skład zestawu: 2 naboje (po 50ml) z masą, 5 strzykawek wewnątrzustnych (fioletowe),  
5 końcówek mieszających Garant (fioletowych)

LUB 3M ESPE Astringent opakowanie (25 szt.)– za 1 zł*

722 zł
zestaw

1650 zł
zestaw+

za 

1 zł*

LUB 3 +1

3 x

3 x Impregum Penta Super Quick 
uzupełnienie Medium Body lub Heavy Body
+ ImpregumPenta 
Super Quick – za 1 zł*
uzupełnienie Medium Body lub Heavy Body**

** Rodzaj wydawanego produktu uzależniony jest  
   od zakupionych.

Oferta ważna do 21 grudnia 2019 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych
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 289 zł 260 zł

®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Crystal HD® Lusterka wkręcane
Jaśniej = lepiej = Crystal HD! Lusterko 
wewnątrzustne Crystal HD ze zwiększonym 
odbiciem światła o 40 % zapewnia 
optymalną widoczność w obszarze 
zębów bocznych i podczas leczenia 
endodontycznego. Bezkrawędziowe 
przejście lusterka w oprawkę 
skutecznie zapobiega osadzaniu się 
brudu. Ochrona przeciwbakteryjna. 
Można sterylizować w autoklawie.

Pro-Matrix
Zapewnia doskonałą styczność
Formówki Pro-Matrix ułatwiają 
formowanie doskonałych 
punktów stycznych dzięki 
zastosowaniu uniwersalnego 
systemu dopasowywania do 
kształtu anatomicznego zęba. 
Zaprojektowane przez lekarza 
dentystę, są niezwykle łatwe 
w użyciu i funkcjonalne. Jako 
produkt jednorazowy spełniają 
wszelkie wymagania dotyczące 
higieny w praktyce dentystycznej.

Pro-Matrix Wide
(duże – 6,0 mm)
Ilość:  50 sztuk
Nr art.:  PM50L

Pro-Matrix Narrow
(małe – 4,5 mm) 
Ilość:  50 sztuk
Nr art.: PM50S

Transform
Transform to jednorazowe termoplastyczne 
łyżki wyciskowe, które można dopasować do 
najtrudniejszych warunków anatomicznych 
pacjenta. Umożliwiają pobranie idealnego 
wycisku i redukują czas potrzebny na 
jego wykonanie. Formowanie ich zajmuje 
mniej niż 60 sekund! Dostępne w trzech 
rozmiarach i kolorach – do uzębionych oraz 
bezzębnych szczęk i żuchw. Łyżki wyciskowe 
Transform pozwalają przezwyciężyć 
problemy kliniczne takie jak: nieprawidłowe 
tkanki miękkie, pozycje zębów lub problemy 
anatomiczne.

Łyżki wciskowe Transform 
Asortyment – bezzębie
Ilość: 6 rozmiarów x 2 sztuki
Nr art.: 5-118213

  mała   średnia   duża

szczęka 5-118212 5-118210 5-118208

żuchwa 5-118211 5-118209 5-118207

12 szt. jednego rozmiaru

Łyżki wciskowe Transform 
Asortyment – uzębiona
Ilość: 6 rozmiarów x 2 sztuki
Nr art.:  5-118200

  mała   średnia   duża

szczęka 5-118206 5-118204 5-118202

żuchwa 5-118205 5-118203 5-118201

12 szt. jednego rozmiaru

Różnokolorowe (12 szt.)
Kolory: Asortyment Classic = 2 sztuki koloru: A, B, D, G, I & K (czarny)
 Asortyment Metalic = 2 sztuki koloru: I, E, J, M, T & U
 Asortyment Neon = 2 sztuki koloru: N, O, P, Q, R & S

Jednokolorowe (12 szt.) 
#4 (Ø 22 mm)  Nr art.:  50Z392 (A-S)
#5 (Ø 24 mm)  Nr art.:  50Z393 (A-S)
Dostępne kolory: A-S & K = czarny

Classic Metalic Neon

#4 (Ø 22 mm) 50Z392-PSTL 50Z392-JWL 50Z392-NEON

#5 (Ø 24 mm) 50Z393-PSTL 50Z393-JWL 50Z393-NEON

N
R
O

S
P

Q

Kolory asortyment NEON:
I E

T
J
UM

Kolory asortyment METALIC:
A B

I
D
KG

Kolory asortyment CLASSIC:

Rękojeści 
Ergo Grip (1 szt.)
• Lekkie
• Ergonomiczne

Dostępne kolory: B-S & K = czarny
Nr art.:  50Z347 (B-S)

N RO SP Q
I E TJ

U
M

K
B D G

Wszystkie kolory:

 374 zł 299 zł

 84 zł 67 zł 69 zł 62 zł
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7297 zł
zestaw

+
2 x

4 x

elements™ e-motion
Nowy silnik endodontyczny z udoskonalonym ruchem adaptacyjnym.

+ 4 op. pilników Traverse i 2 op. pilników TF Adaptive

NOWOŚĆ

+

Kątnica endodontyczna M4 Safety 
+ 10 opakowań pilników K-Files

1990 zł
zestaw

10 x

za 

1 zł

5 x TF Adaptive – pilniki maszynowe
Pilniki niklowo-tytanowe do mechanicznego opracowywania kanałów.
Opakowanie: assortyment (6 sztuk pilników) lub uzupełnienie (4 sztuki pilników). 

+ 2 x TF Adaptive – za 1 zł

139 zł
za 1 opakowanie  

w zestawie

+

973 zł
zestaw

4 x Harmonize 4 g
Uniwersalny kompozyt nowej generacji z systemem nanocząsteczek  
wypełniacza w technologii adaptacyjnej.

+ OptiBond™ Universal 5 ml
Jednobutelkowy system wiążący.

705 zł
zestaw

SuperMat 
Zestaw anatomicznych formówek z oddzielnym napinaczem do odcinka 
bocznego, sprawdzający się zarówno w przypadku formówek przezroczystych,  
jak i metalowych. 
System umożliwia szybką, łatwą i standaryzowaną aplikację.

+ 2 x Adapt™ SuperCap™
2161 Formówki stalowe 0,03 mm, wysokość 5,0 mm.
2162 Formówki stalowe 0,03 mm, wysokość 6,3 mm.
2181 Formówki metalowe 0,038 mm, wysokość 5,0 mm
2182 Formówki metalowe 0,038 mm, wysokość 6,3 mm
Opakowanie: 50 szt. formówek

+

655 zł
zestaw

8999 zł
zestaw

elements IC
Bezprzewodowy system do obturacji kanałów korzeniowych łączący w sobie 
gorący plugger Downpack z systemem ekstruzji Backfill.

+ 2 x opakowanie kartridży Gutta Percha Cartridge

NOWOŚĆ

+

+
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419 zł
zestaw

2 x Herculite XRV Ultra Flow
Nanohybrydowy, płynny materiał kompozytowy
Opakowanie: 2 x 2 g, 20 końcówek aplikacyjnych
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, XL1, XL2, UO

+ 2 x Herculite XRV Ultra Flow (w dowolnym kolorze)

252 zł
zestaw

+

OptiDisc General Assorted Kit
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania wypełnień.
Zawartość: ø 9,6 mm: 30/Extra-Coarse, 30/Coarse, 30/Fine, 30/Extra-Fine;  
ø 12,6 mm: 30/Extra-Coarse, 30/Coarse, 30/Fine, 30/Extra-Fine;  
3 standardowe trzymadełka, 2 krótkie trzymadełka, 1 x OptiShine.

+ 3 x OptiDisc (opakowania uzupełniające)

+

632 zł
zestaw

+

3 x Herculite XRV Ultra 4 g (w dowolnym kolorze)
Światłoutwardzalny, uniwersalny materiał kompozytowy z nanowypełniaczem.

+ OptiBond FL Kit
Zawartość: 1 x 8 ml butelka OptiBond FL Primer, 1 x 8 ml butelka OptiBond FL 
Adhesive, 1 x 3 g strzykawka wytrawiacza Kerr Gel Etchant, akcesoria.

Maxcem Elite Standard Kit
Samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy,  
przeznaczony do osadzania pośrednich uzupełnień protetycznych.

Zawartość zestawu: 5 strzykawek w odcieniach: 2 x clear, white, opaque, yellow; 
30 końcówek mieszających; 20 koncówek mieszających z szerokim ujściem;  
10 końcówek wewnątrzustnych; 10 końcówek dokanałowych.

+ Maxcem Elite refill
Zawartość: strzykawki 2 x 5 g

2 +1

598 zł
zestaw

+

614 zł
zestaw

+

NOWOŚĆ

OptiBond eXTRa Universal
Zawartość: 1 x 5 ml OptiBond eXTRa Universal Primer, 1 x 5 ml OptiBond eXTRa 
Universal Adhesive, 50 aplikatorów, 25 tacek do systemu wiążącego.

+ NX3 Auto Mix  Dual Cure
Podwójnie wiążący cement kompozytowy. Strzykawka 5 g

2 x OptiBond™ Universal 5 ml
Jednoskładnikowy, uniwersalny system wiążący odpowiedni do każdej techniki i 
każdego podłoża. Monomer GPDM i innowacyjny trójskładnikowy rozpuszczalnik 
Ternary Solvent System, umożliwiają skuteczne wytrawianie szkliwa, przy 
jednoczesnej penetracji i uszczelnianiu zębiny.

Opakowanie: butelka 5 ml

353 zł
zestaw



DAJ SIĘ  
ZASKOCZYĆ
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Łukasz Markiewicz
Specjalista ds. sprzętu stomatologicznego
Mikroskopy
tel. 516 243 919
lukasz.markiewicz@meditrans.pl

Mateusz Brożek
Kierownik działu sprzętu
Autoklawy, Sedacja
tel. 666 020 790
mateusz.brozek@meditrans.pl

Karol Uramowski
Specjalista ds. sprzętu stomatologicznego
Radiologia
tel. 666 020 782
karol.uramowski@meditrans.pl

DZIAŁ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Master Flux
Urządzenie do sedacji Master Flux PLUS dozuje podtlenek azotu, 
który ma za zadanie uspokoić i rozluźnić pacjenta przed i w trakcie 
zabiegu. Dzięki automatycznej kontroli przepływu jest absolutnie 
bezpieczne, do obsługi nie potrzeba lekarza anestezjologa. 
Podtlenek azotu nie otępia pacjenta i pozwala zachować pełny 
kontakt. Gaz przestaje działać bardzo szybko po zaprzestaniu 
podawania – pacjent będzie mógł bez przeszkód prowadzić 
samochód (30 minut po zabiegu).

W skład Master Flux wchodzi:
• panel sterujący przepływem gazów,
• worek kontroli oddechu,
• przewód oddechowy z zaworem (matrix)
• reduktor ciśnienia podtlenku azotu,
• reduktor ciśnienia tlenu,
• metalowa obudowa (możliwość instalacji 10 kilogramowych  

(litrowych) butli z gazami medycznymi)

+ wybrany Smartwacht Fossil Sport  
(o wartości 850 zł) – za 1 zł

ZAPYTAJ O RATY

18000 zł

Zapytaj  

o możliwość prezentacji

w Twoim Gabinecie

tel. 666 020 790

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

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
• Aktualizacja oprogramowania w autoklawie poprzez włożenie specjalnej karty SD
• System monitorowania i sterowania każdym procesem autoklawu
• Potrójne zabezpieczenie drzwi
• Nowy system chłodzenia z podwójną chłodnicą
• Izolacja komory certyfikowanym materiałem ceramicznym
• Automatyczne wypoziomowanie baryczne, które aktywuje się przy pierwszym uruchomieniu, bez interwencji ze strony serwisu
• Pojemność: 16 l

+ wybrany Smartwacht Fossil Sport (o wartości 850 zł) – za 1 zł

ZAPYTAJ O RATY

12900 zł

NOWOŚĆ

+

+

Maciej Mazurkiewicz
Specjalista ds. sprzętu stomatologicznego
Unity, Końcówki
tel. 728 407 310
maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl

 13900 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

DAJ SIĘ  
ZASKOCZYĆ
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KaVo Primus 1058 Life PAKIET
Legendarna jakość w wyjątkowej cenie
Wyposażenie:
•  System wody destylowanej
•  Lampa zabiegowa diodowa MAIA LED
•  Mikrosilnik KaVo INTRAmatic LUX 701 KL
•  Skaler PIEZOsoft z 3 końcówkami
•  Złączka KaVo MULTIfex LUX 465 LED
•  Turbina KaVo SMARTtorque S619 L
•  Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L
•  Strzykawka 3-F od strony lekarza
•  Fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO One

ZAPYTAJ 
O OFERTĘ 

SPECJALNĄ
728 407 310

ZAPYTAJ O RATY

ZAPYTAJ O RATY

Zestaw
KaVo Focus 
+ radiografia KaVo GXS-700
+ komputer All in 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. 
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. 

KaVo Primus 1058 Life

ZAPYTAJ 
O OFERTĘ 

SPECJALNĄ
666 020 782
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Projekty wnętrz medycznych, to przede wszystkim do-
stosowanie do przepisów regulujących sposób aranżacji 
powierzchni oraz zastosowanie materiałów wykończe-
niowych, ale także zwrócenie uwagi na estetyczną formę 
wnętrza i komfort przebywających w nim osób, zarówno 
pacjentów jak i personelu medycznego. Coraz więcej ga-
binetów oprócz atrakcyjnej wizualnie recepcji posiada 
wydzielone miejsca relaksu, kąciki zabaw dla dzieci, strefy 
odpoczynku. Coraz częściej korzystamy z materiałów i ko-
lorów, które bardziej kojarzą się z domowym salonem niż 
ze sterylnym gabinetem lekarskim. Ogromny wybór mate-
riałów wykończeniowych pozwala projektantom na odej-
ście od tradycyjnych wykończeń, np. płytka podłogowa czy 
ścienna i  zastosowanie ciekawych i oryginalnych mate-
riałów przy jednoczesnym zachowaniu zasad i wymogów 
regulowanych przepisami.

Rynek usług dotyczących projektowania wnętrz medycz-
nych rozwija się coraz mocniej i miejmy nadzieję, że coraz 
częściej będziemy mogli korzystać z gabinetów, które są nie 
tylko świetnie wyposażone, ale także piękne.

Katarzyna Olejarz – architekt 
Eliza Wojtasiewicz - architekt

POSTAW NA DESIGN
PROJEKTOWANIE GABINETÓW

Otwierasz nowy gabinet i nie masz pomysłu na jego wnętrze?
Chcesz aby Twój dotychczasowy gabinet zachwycał wnętrzem i był idealnym 
miejscem pracy?
Marzysz o niepowtarzalnej i stylowej recepcji z poczekalnią? 
Skontaktuj się z nami! Współpracujemy z doświadczonymi architektami.

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować nowy 
trend w projektowaniu wnętrz. Dotyczy on projektowania 
gabinetów medycznych w tym także gabinetów stoma-
tologicznych. Wielu stomatologów szuka profesjonalnych 
rozwiązań nie tylko wybierając sprzęt i wyposażenie, 
ale także wystrój wnętrza gabinetu. Obserwujemy odej-
ście od tradycyjnych „szpitalnych” materiałów i kolorów.  
Dzisiejszy gabinet powinien stwarzać poczucie komfor-
tu i bezpieczeństwa, w którego wnętrzu pacjent czuje  
się dobrze. 

Oferujemy:
• odświeżenie dotychczasowego gabinetu lub recepcji,  

nadając im niepowtarzalny wygląd
• zaprojektowanie nowopowstałego gabinetu
• odbiory techniczne i budowlane
• wykonywanie prac budowlanych i wykończeniowych.

Chcesz się zainspirować? Masz pytania? – Porozmawiajmy!
Karolina Pilipczuk – koordynator projektu MyDesign
tel. 784 956 720   e-mail: karolina.pilipczuk@meditrans.pl

ARCHITEKTURA



Jacek Bucki
Kierownik działu CAD/CAM
tel. 883 350 709

Piotr Wrzesiński
Specjalista działu CAD/CAM
tel. 883 350 701

38

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Splint Studio 7 000 zł*

Clear Aligner Studio 11 700 zł*

Indirect Bonding Studio 11 700 zł*

Implant Studio 21 000 zł*

Design Studio 21 000 zł*

*  Cena przy zakupie ze skanerem Trios

Oprogramowanie 3Shape:

Już teraz nowoczesny skaner wewnątrzusnty 
3shape TRIOS 3 POD MONO może być Twój od 63 500 zł

TRIOS POD zapewnia mobilność i elastyczność pracy dentysty w wielu lokalizacjach  
lub w klinikach o ograniczonej przestrzeni. 
Oferuje wyjątkową mobilność, niewielki rozmiar i może łączyć się z wieloma laptopami  
i komputerami za pomocą portu USB.
• Skanuj pod wszystkie wskazania i wysyłaj skany do laboratoriów
• Połącz się z tysiącami laboratoriów na całym świecie
• Dobieraj pakiety oprogramowania do produkcji w swojej klinice,  

gdy będziesz gotowy

OFERTA SPECJALNA DLA STOMATOLOGÓW, KTÓRZY CHCĄ  ZACZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z CYFROWĄ STOMATOLOGIĄ



Ewelina Sierko
Specjalista ds. wsparcia technicznego CAD/CAM 
tel. 513 719 044

intuicyjna i łatwa w obsłudzezintegrowany komputer  
z ekranem dotykowym i Wi-Fi

wyjątkowo cicha, dzięki 
specjalnej budowie2-sekundowe 

wstawienie bloku

automatyczny zmieniacz 
na 6 narzędzi

gotowe uzupełnienia  
w mniej niż 10 minut

wyważone wrzeciono o wysokiej częstotliwości 
i prędkości do 100 000 obr./min.

bezpieczeństwo automatycznego 
dopasowania materiału bloczka

precyzyjne prowadnice i wysokiej 
klasy napędy śrubowe

Frezarka gabinetowa HinriMill Z4
Wysokiej jakości, precyzyjne urządzenie do frezowania uzupełnień takich jak: korony, mosty trzypunktowe, inlaye, onlaye, 
overlaye i licówki. Posiada łatwy w obsłudze ekran dotykowy oraz komfortowy dostęp do komory roboczej. HinriMill Z4 
umożliwia mocowanie bloczków bez użycia narzędzi (jednym kliknięciem), a sama ich zmiana następuje automatycznie. 
Utrzymanie frezarki w czystości nie stanowi problemu, dzięki powłoce anty-graffiti, która zapewnia łatwe i szybkie 
czyszczenie komory roboczej.

39

Możliwość stosowania 
indywidualnych  
formatów SLC

Oprogramowanie łatwe  
do zainstalowania i obsugi Technologia DLP

Grubość warstwy  
od 5-200 μm

Otwarty system żywic

Optymalizacja deformacji 
podczas drukowania

Możliwość konwertowania plików SLC  
na format czytelny dla drukarki

Duży obszar roboczy – można 
jednocześnie drukować 3 szyny 
poziomo lub 10 pionowo

169000 zł

40000 złProfesjonalna drukarka 3D HinriPrint 125 ULTRA

OFERTA SPECJALNA DLA STOMATOLOGÓW, KTÓRZY CHCĄ  ZACZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z CYFROWĄ STOMATOLOGIĄ

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E
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Turbina SMARTtorque  
S609 C
• Czterodrożny spray
• Ceramiczne łożyska
• Podłączana na rękaw typu „Midwest”
• Znakomity dostęp do pola  

zabiegowego
• Gwarancja 12 miesięcy

Turbina SMARTtorque  
S619 L 
• Czterodrożny spray, 
• Ceramiczne łożyska
• Szerokokątny światłowód
• Kompaktowe wymiary główki
• Cicha i bezwibracyjna praca, 64 dB
• Gwarancja 12 miesięcy

Turbina EXPERTtorque 
E680 L
• Czterodrożny spray
• Szerokokątny światłowód
• Ceramiczne łożyska
• Wymienny mikrofiltr wody
• System „anti-suck-back”
• Gwarancja 18 miesięcy

opakowanie wierteł
diamentowych

+ + +

Piaskarka profilaktyczna PROPHYflex 4
• skoncentrowany i jednorodny strumień proszku ogranicza pylenie 
• 3 poziomy regulacji ilości podawanego proszku pozwalają dostosować  

moc czyszczenia do zabiegu
• 2 uchwyty różnej długości idealnie dopasowują narzędzie do dłoni
•  zakres obrotu dyszy w 360° ułatwia pracę  w trudno dostępnych obszarach 
• niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść 
• możliwość kompletnej dezynfekcji i sterylizacji 
• do wyboru trzy kolory: morski, różowy i limonkowy
• dostępna na złączkę KaVo lub Sirona

810 zł

opakowanie wierteł
diamentowych

1420 zł 2750 zł

opakowanie wierteł
diamentowych

3900 zł

900 złzestaw startowy PERIO  
do PROPHYflex 3 lub 4
3 końcówki PERIO, adapter, klucz do zamontowania końcówki,   
2 pojemniki na proszek, proszek PERIO KaVo PROPHYflex 20 g

za 

1 zł
za 

1 zł
za 

1 zł

Złączka MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED
• zawór antyretrakcyjny

Szybkozłączki MULTIflex 

390 zł
460 E

490 zł
460 LE

690 zł
460 LED

Kątnica  
EXPERTmatic E20 L 
•	 Przełożenie	1:1
•	 Wewnętrzny	dwukanałowy	 
spray

•	 Szerokokątny	światłowód
•	 Gwarancja	18	miesięcy

Kątnica przyspieszająca 
EXPERTmatic E25 L 
• Kątnica na wiertła turbinowe
• Przełożenie 1:5
• Trójdrożny spray
• Ceramiczne łożyska
• Szerokokątny światłowód
• Gwarancja 18 miesięcy

++

3200 zł

opakowanie  
wierteł 

z węglika  
spiekanego

opakowanie  
wierteł 

z węglika  
spiekanego

2300 zł

za 

1 zł
za 

1 zł

BEZPIECZEŃSTWO I DOKŁADNOŚĆ
• duża wydajność i moc  

(moment obrotowy do 80 Ncm)
•  pełna nawigacja z poziomu  

sterownika nożnego
• intuicyjne, łatwe w obsłudze menu
• możliwość indywidualnego 

programowania etapów zabiegu

Dostępny także w wersji  
MASTERsurg LUX z ekranem  
dotykowym, zdalnym sterownikiem  
i możliwością tworzenia dokumentacji 
medycznej.

Poleca 
dr n. med. Adam Ziemlewski

Mikrosilnik chirurgiczny  
KaVo EXPERTsurg  
z kątnicą ze światłem LED

13900 zł

Oferta promocyjna KAVO ważna do 13 grudnia 2019 r.
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   Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny W&H: szybka naprawa, wyłącznie oryginalne części, wykwalifikowani technicy 

Kątnica WG-99 LT
• przyspieszająca 1:5
• światłowód
• 4 x spray
• łożyska ceramicze
• stabilna, bezwibracyjna praca
• gwarancja podstawowa 24 miesiące

+

Przy zakupie 2 opakowań oleju serwisowego F1 
trzecie opakowanie gratis**
*** średnia cena za opakowanie przy zakupie w zestawie
     koszt zestawu 237 zł

79 zł***
opakowanie

2 +1

*dodatkowa gwarancja po zarejestrowaniu produktu na www.moje.wh.com;           ** produkt dosyłany z biura W&H Poland 

2990 zł

Turbina Synea Fusion TG-98 L
• łożyska ceramiczne, moc 21 W
• czterodrożny spray
• światło LED+
• 12 miesięcy podstawowej gwarancji

Kątnica Synea Fusion WG-56 LT
• światłowód
• przełożenie 1:1
• pojedynczy spray
• kompaktowy światłowód
• 24 miesiące podstawowej gwarancji

+ 6*
miesięcy
gwarancji

3990 zł
zestaw

+ 6*
miesięcy
gwarancji

14990 zł
17 litrów

4390 zł
zestaw

ZESTAW 
Turbina Synea Fusion TG-98 L
+ Kątnica Synea Fusion WG-56 LT**

ZESTAW 
Kątnica Synea Fusion WG-99 LT
+ Kątnica Synea Fusion WG-56 LT**

Kątnica Synea Fusion WG-99 LT
• przyspieszająca 1:5
• 4 x spray
• łożyska ceramicze
• stabilna, bezwibracyjna praca
• gwarancja podstawowa 24 miesiące

Kątnica Synea Fusion WG-56 LT
• światłowód
• przełożenie 1:1
• pojedynczy spray
• kompaktowy światłowód
• 24 miesiące podstawowej gwarancji

AUTOKLAW LARA RIL-117
• Autoklaw z cyklami TYLKO klasy B.
• Krótki czas całkowitego cyklu sterylizacji  
 przy pełnym załadunku.
• Kolorowy wyświetlacz z menu o intuicyjnej  
 obsłudze w postaci ikon.
• Nawet 15 cykli sterylizacji z jednego napełnienia  
 wodą zbiornika wody czystej.
• W standardzie zapis cykli sterylizacji  
 w pamięci USB o dużej pojemności.
• 24 miesiące gwarancji.
• Komora 17 l. Dostępny również z komorą 22 litry.

+ 6*
miesięcy
gwarancji

+ 6*
miesięcy
gwarancji

Endometr Locapex 6
• Kompaktowy, prosty w obsłudze.
• System filtracji eliminuje fałszywe  
    sygnały podczas pomiaru.
• Możliwość ustawienia punktu  
    sygnalizacji przed wierzchołkiem  
    przy pomiarze kanału.
• Czas pracy na dwóch  
    bateriach – nawet do 1 roku.
• 24 miesiące gwarancji  
    na urządzenie.

1990 zł

+ 6*
miesięcy
gwarancji

5190 zł

MIKROSILNIK ENDODONTYCZNY  
ENDY 6200
• Mikrosilnik endodontyczny z endometrem.
• Automatyczne uruchomienie pilnika w kanale.
• Możliwość ustawienia punktu  
 włączenia autorewersu  
 przy opracowywaniu kanału.
• Lekka, plastikowa,  
 kątnica do sterylizacji
• Bez sterownika nożnego.
• 12 programów.
• Do wszystkich rotacyjnych  
 pilników NiTi.
• 24 miesiące gwarancji  
 na urządzenie.

+ 6*
miesięcy
gwarancji
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Promocje ważne do wyczerpania zapasów magazynowych *Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer

Charisma Opal Flow 
4 x strzykawka 1,8 g w dowolnym kolorze
+ 2 x Charisma Opal Flow 1,8 g A2 – GRATIS*

+

Charisma Opal Basic Kit 6 x 4 g
Zestaw zawiera:  A2; A3; A3.5; B2; CO; OM; Gluma 2Bond 4 ml; wytrawiacz 2 x 2,5 ml; 
aplikatory; kolornik.

+ 2 dodatkowe strzykawki Charisma Opal (A2 i OD) – GRATIS*

+

328 zł
zestaw

gratis*
gratis*

790 zł
zestaw

4 +2

+
gratis*

+
2 x Charisma Classic 8 x 4 g 
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3;  
1 x 4 ml GLUMA 2Bond; 2 x 2,5 ml żelu GLUMA Etch 35;  
kolornik, instrukcja obrazkowa. 

+ 4 x Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*
+ Rękawice damskie 
LUB pasek męski WITTCHEN – za 1 zł

1238 zł
zestaw

Charisma Classic 4 x 4 g 
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, AO2 , kolornik, instrukcja obrazkowa.

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

310 zł
zestaw

Kup dowolny kompozyt (sety, strzykawki)
Charisma Classic, Charisma Opal,

Charisma Diamond, Charisma Topaz,
Charisma Opal Flow

za kwotę 1299 zł
a organizer na kompozyt
otrzymasz W PREZENCIE.

Promocje łączą się i podlegają wielokrotności*
* Oferta nie łączy się z promocją na lampę Translux Wave

Charisma Diamond Intro Kit
Zestaw zawiera: A2; A3; OM; kolornik; akcesoria.

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

470 zł
zestaw

+
gratis*

LUB

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

2 x +

gratis*
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Promocje ważne do wyczerpania zapasów magazynowych                          *Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer

2 x Variotime Easy Putty (2 x 300 ml)
Masa wyciskowa, A-silikonowa, do ręcznego mieszania. Wskazania: korony i mosty, 
wkłady i nakłady, wyciski transferowe i do implantów, wyciski czynnościowe.

+ 1 x Variotime Light Flow 2 x 50 ml – GRATIS*

+

2 x Variotime Dynamix 2 x 380 ml
Masa A-silikonowa I warstwa. Do wyboru masy do mieszalnika typu: Monophase, Heavy Tray, Putty.

+ 2 x Variotime 2 x 50 ml – GRATIS*
(do wyboru spośród Heavy Tray, Monophase, Light Flow, Medium Flow lub Extra Light Flow) 

+ Rękawice damskie LUB pasek męski WITTCHEN – za 1 zł

+

gratis*

2 x 376 zł
zestaw

gratis*

+ gratis*

238 zł
zestaw

2 x Variotime Flow (2 x 50 ml)
Variotime Flow do wyboru: Medium Flow, Light Flow, Extra Light Flow  
dostępne również Heavy Tray, Monophase.
Opakowanie: 2 x 50 ml + końcówki mieszające.

+ Charisma Opal Flow 1,8 g A2 – GRATIS*

+
Charisma Opal 10 x 4g 
(określone kolory) 
Zestaw zawiera:  
A1; 2 x A2; 2 x A3; A3.5; B2; C2; OM; OD

+ Gluma Bond  
Universal 4 ml – GRATIS*

2 x 409 zł
zestaw

+ LUB

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

Charisma Classic 34 x 4 g  
+ Lampa Translux Wave

Charisma Opal 22 x 4 g  
+ Lampa Translux Wave

+
Lampa 

TRANSLUX 
WAVE

Zestawy strzykawek Charisma + Lampa TRANSLUX WAVE

Lampa TRANSLUX WAVE 
Zaawansowana bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna.  
Wbudowany radiometr, obracana głowica w zakresie 
360°, obsługa jednym przyciskiem. 

Lekka i ergonomiczna konstrukcja.

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

3129 zł
zestaw  

Charisma Classic

3311 zł
zestaw  

Charisma Opal

34 x 22 x

2 x 2 x

gratis*

1049 zł
zestaw
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 8450 zł 6990 zł

4 x**
+

OSZCZĘDZASZ

1460 zł 

+

 1729 zł 1490 zł
OSZCZĘDZASZ

239 zł 

ZESTAW AIRFLOW® DO URZĄDZEŃ  
WOLNOSTOJĄCYCH EMS
• Dysza naddziąsłowa.
• Easy Clean do łatwego czyszczenia dyszy. 
• Zestaw uszczelek.
• Kompatybilna z piaskami AIR-FLOW®.
+ 1 op. (250 szt.) gąbeczek wybarwiających  

GBT Biofilm Discloser – GRATIS**

ZESTAW PIASKÓW AIR-FLOW®
Przy zakupie 5 dowolnych butelek piasku AIR-FLOW®  
COMFORT, PERIO lub SOFT, dodatkowa butelka piasku  
AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT – GRATIS**

+

96 zł
butelka 

w zestawie

575 zł
zestaw

PIASKARKA AIR-FLOW®  
HANDY 3.0 PERIO PREMIUM
• Do piaskowania nad- i poddziąsłowego  

z piaskami Air-Flow® Plus i Perio
• Montaż na rękaw turbinowy*
• Skuteczne piaskowanie przy niewielkim  

zużyciu piasku 
• Piaskowanie w implantologii i ortodoncji
• W zestawie akcesoria do czyszczenia i bezpyłowego  

napełniania piaskiem oraz butelka piasku Air-Flow® Plus

+ 4 x Butelka piasku Air-Flow® Plus – GRATIS**
*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden

**Wysyłka materiałów przez firmę EMS Poland po przesłaniu dowodu zakupu, wystawionego do 30.12.2019 włącznie, na adres email: info@ems-poland.com.

NIGHT CLEANER  
ROZTWÓR DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI  
URZĄDZEŃ AIRFLOW®
• Odkaża i zapobiega powstawaniu biofilmu  

w przewodach wodnych oraz wydłuża 
żywotność urządzenia.

• Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.
• Eliminuje kamień i glony oraz zapobiega  

ich powstawaniu.

70 zł
butelka

 90 zł

+

ZESTAW KOŃCÓWEK PS
• Polecana w 95% przypadków.
• Minimalnie inwazyjna, nadająca się do usuwania kamienia z głębokich kieszonek.

Przy zakupie 4 końcówek PS dodatkowa końcówka  – GRATIS**

380 zł
za jedną 

końcówkę  
w zestawie

1900 zł
zestaw

 2375 zł
4 +1

5 +1

PIASKARKA AIR-FLOW® HANDY 3.0
• Do piaskowania naddziąsłowego 
• Montaż na rękaw turbinowy*
• Skuteczne piaskowanie przy niewielkim zużyciu piasku
• W zestawie akcesoria do czyszczenia i bezpyłowego  

napełniania piaskiem oraz butelka piasku Air-Flow® Plus
+  4 x Butelka piasku Air-Flow® Classic Comfort – GRATIS**

+
4 x**

 6050 zł 5590 zł
OSZCZĘDZASZ

460 zł 

*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden.



SWISS DENTAL 
ACADEMY

Swiss Dental Academy (SDA) jest jednym z kluczowych programów
 treningowych w zakresie profilaktyki stomatologicznej. W oparciu o najnowszą 

wiedzę naukową, kursy realizowane są ściśle pod kątem praktycznym.
Pod okiem doświadczonych trenerów nauczysz się, jak zapewnić swoim 

pacjentom delikatne, maksymalnie komfortowe, profesjonalne czyszczenie zębów. 

TRENING SDA JEST DLA CIEBIE JEŻELI CHCESZ: 

POZNAĆ PROTOKÓŁ NOWOCZESNEJ WIZYTY PROFILAKTYCZNEJ; 
DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK PRZYJĄĆ PACJENTA PROFESJONALNIE, KOMFORTOWO I SKUTECZNIE; 
ABY WIZYTA HIGIENIZACYJNA NIE POLEGAŁA JEDYNIE NA USUWANIU KAMIENIA, ALE BYŁA 
DLA TWOJEGO PACJENTA INSPIRACJĄ I MOTYWACJĄ; 
NAUCZYĆ SIĘ ZASAD PRAWIDŁOWEJ PRACY SKALEREM I PIASKARKĄ NAD- I PODDZIĄSŁOWO; 
ABY ZABIEG PROFESJONALNEJ HIGIENIZACJI ODBYWAŁ SIĘ Z MINIMALNYM OBCIĄŻENIEM
DLA CIEBIE JAKO OPERATORA; 
ABY TWÓJ PACJENT POWRACAŁ DO CIEBIE Z UŚMIECHEM.

ZADZWOŃ I ZAMÓW SZKOLENIE 
SWISS DENTAL ACADEMY (SDA) 
W SWOIM GABINECIE: 
+48 784 956 720

WIĘCEJ INFORMACJI: 
WWW.EMS-POLAND.COM

Od lewej: Magdalena Michałowska, Olga Grabowska, Aleksandra Michalska, Małgorzata Stec, Natalia Szeląg, Michał Kluczkowski.
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SEPTOWEDGES
Anatomiczne kliny drewniane.
Opakowanie: SeptoWedges Refill: 100 szt.  
(do wyboru: XS zółte, S zielone, M czerwone, L fioletowe, XL naturalne)

KUP 5 OPAKOWAŃ SEPTOWEDGES REFILL  
(po jednym opakowaniu każdego rozmiaru ) 
W ZESTAWIE Z SEPTOBOX

+

Cena regularna 1 op.: 35 zł

zestaw 155 zł
zyskujesz 20 zł

SEPTOMATRIX SECTIONAL
Anatomiczne kształtki częściowe wraz ze wzmocnionym pierścieniem
Opakowanie: 50 kształtek (do wyboru: Assorted, Large, Medium, Small)

KUP 3 OPAKOWANIA  
SEPTOMATRIX SECTIONAL REFILL

Cena regularna 1 op.: 89 zł

zestaw 231 zł
zyskujesz 36 zł

DOWOLNE OPAKOWANIE:

SCANDONEST 30 mg/ml
SEPTANEST 1:100 000
SEPTANEST 1:200 000

HEMOCOLLAGENE
Sterylne, biokompatybilne oraz resorbowalne gąbki hemostatyczne.
Opakowanie: 24 gąbki 

Cena regularna 210 zł

opakowanie 170 zł
zyskujesz 40 zł

R.T.R. STOŻEK
Sterylny, resorbowalny materiał do odbudowy tkanki
kostnej, beta-trójfosforan wapniowy + kolagen.
Opakowanie: 2 stożki 0,3 cm3

Cena regularna 515 zł

opakowanie 450 zł
zyskujesz 65 zł

R.T.R. STRZYKAWKA
Sterylny, resorbowalny materiał do odbudowy tkanki kostnej,
beta-trójfosforan wapniowy w formie wyprofilowanej strzykawki
Opakowanie: 1 strzykawka 0,8 cm3

Cena regularna 404 zł

opakowanie 350 zł
zyskujesz 54 zł

Cena 1 op. przy zakupie 3 op.: 95 zł

Cena przy zakupie 1 op.: 110 zł

+
ULTRA SAFETY PLUS XL 
+ SEPTOANTYSTRESS* GRATIS
Jednorazowy, sterylny system do bezpiecznej iniekcji  
z uchwytem do sterylizacji.
Opakowanie: 100 zestawów + 1 uchwyt
Dostępne rozmiary: 
średnica 0,3 mm – długość 12, 16, 21, 25 mm
średnica 0,4 mm – długość 35 mm

*oferta obowiązuje do dnia 31.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.

92 zł
zestaw

SEPTOWHEELS PX
+ SEPTOPRZEJŚCIÓWKA GRATIS
Impregnowane krążki filcowe.
Opakowanie: 12 impregnowanych krążków  
+ SeptoPlus Mandrel

12 x

+

139 zł
zestaw

LUB



Biodentine™

NOWOŚĆ

Nieodwracalne zapalenie miazgi

Więcej informacji proszę szukać na:
www.septodont.com.pl

Biodentine™ leczy tkankę miazgową NAWET z objawami 
nieodwracalnego zapalenia miazgi *

Biodentine™ oferuje jedyne w swoim rodzaju korzyści podczas 
leczenia około 85% ** przypadków nieodwracalnego zapalenia 
miazgi: 
•  Przyżyciowa terapia miazgi umożliwia całkowite utworzenie

mostu zębinowego
• Minimalnie inwazyjne leczenie oszczędza strukturę zęba
• Natychmiastowa ulga w bólu zapewnia komfort pacjentom
•  Procedura wypełniania Bio-Bulk to prosty protokół

postępowania klinicznego

Innowacje inspirowane naturą

** Jeśli nie można osiągnąć hemostazy po całkowitej pulpektomii, należy wykonać pulpektomię oraz RCT, pod warunkiem, że ząb nadaje się do odbudowy (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017)
** Taha et al., 2018

Odwróciç
nieodwracalne!*
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Przy jednorazowych zakupach produktów  
z oferty Poldent za minimum 300 zł  

otrzymasz kuferek za 1 zł,  
w prezencie*

*  Do wyczerpania zapasów magazynowych

Pilniki ręczne K / H / S lub poszerzacze typ K
5 x dowolne opakowanie pilników ręcznych (6 pilników)

+ opakowanie Endostar Canal Locator – za 1 zł 
(06-10, 21 mm, 6 szt.) 

100 zł
zestaw

+
5 x

Endostar EASYdam Kit
Specjalnie skomponowany, ekonomiczny zestaw akcesoriów do zakładania koferdamu 
w gabinecie. 
Skład zestawu: matowa klamra do koferdamu: #9, #2, #2A, 12A, 13A po 1 szt.; 
kleszcze do koferdamu, 1 szt.; dziurkacz do koferdamu, 1 szt.;  
gumy lateksowe, medium, niebieskie, dla dorosłych, bezzapachowe, 36 szt.; 
szablon do koferdamu, 1 szt.; metalowa ramka do koferdamu dla dorosłych, 1 szt.; 
stabilizująca gumka do koferdamu – Ø 1,5 mm, żółta, small, długość: 4 m, 1 szt.

+ Endostar EASYdam – za 1 zł
Opakowanie: 36 sztuk, medium, zielone

+

1050 zł
zestaw

za 

1 zł

42 zł
zestaw

Endostar GUTTAcleaner 10 ml
Pomarańczowy rozpuszczalnik do gutaperki. Produkt przeznaczony do rozpuszczania 
gutaperki podczas powtórnego leczenia endodontycznego.
Opakowanie: 10 ml

+ Pilniki Spreader Sonic, (6 szt. nr 25, 33 mm) – za 1 zł
+ Endostar Canal Locator, (6 szt. nr 06-10, 21 mm) – za 1 zł

+
za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

EASY MATRIX
Uniwersalny system metalowych matryc z napinaczem.
• Szybka i praktyczna odbudowa w odcinku tylnym.
• Zaprojektowany specjalnie do odtworzenia idealnych punktów kontaktu.
• Dokładnie dopasowujący się do zębów pacjenta.
• System bez dodatkowych końcówek dla lepszej i szerszej widoczności.
• Matryce komfortowe dla pacjenta.

Zestaw zawiera: 25 szt. matryc niebieskich, 25 szt. matryc zielonych,  
oraz napinacz.

423 zł
zestaw

NOWOŚĆ

+
2 x Wkłady Glassix Plus
Najnowsza generacja wkładów z włókna szklanego dających wyraźny kontrast 
w promieniach RTG oraz doskonale przewodzących światło. Anatomiczny kształt 
dostosowany jest do kanału korzeniowego co zwiększa retencję mechaniczną,  
a kolorowe oznaczenia ułatwiają identyfikację wkładów.

Uzupełnienia: nr 1 (białe), nr 2 (żółte), nr 3 (czerwone), nr 4 (niebieskie) po 10 szt.

+ 1 x Glassix Plus (dowolny rozmiar) – za 1 zł

2 +1
590 zł

zestaw

za 

1 zł
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2 x ENDOSTAR E3 AZURE  HT technology
NOWOCZESNY, INNOWACYJNY SYSTEM PILNIKÓW ROTACYJNYCH

Dostępne opakowanie: 
• zestaw 3 pilników w asortymencie Endostar E3 Azure:  

Basic (30/08, 25/06, 30/04) w długości 25 mm
• uzupełnienia Endostar E3 Azure 6 szt. pilników w wybranym rozmiarze i długości

+ 5 x Endostar Pilniki K nr 15-40, 25mm, 6 szt. – za 1 zł

125 zł
asortyment

197 zł
uzupełnienie

Oferta na zestaw Provider + Nawigator oraz EQ-V Full Kit nie łączy się z promocją wartościową z pierwszej strony niniejszej gazetki

EQ-V Full Kit
Nowy system do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło
Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki gutaperki

+ ADSEAL – za 1 zł
Uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie żywicy epoksydowej. 
Opakowanie: 13,5 g

+ Endostar ENDOrepair MTA – za 1 zł
Endodontyczny materiał naprawczy na bazie MTA. Opakowanie: fiolka 1g 

+ Endostar E3 AZURE HT technology – za 1 zł
Nowoczesny, innowacyjny system pilników rotacyjnych

+ Endostar Canal Locator – za 1 zł
Instrumenty przeznaczone do poszukiwania, lokalizacji i penetracji  
kanałów korzeniowych. 

+

za 

1 zł

za 

1 zł

5500 zł
zestaw

za 

1 zł
za 

1 zł +
za 

1 zł
5 x



Codziennie robisz rzeczy wielkie. My też.
Zobacz najlepsze filmy instruktażowe w stomatologii.

olident.com
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Duet do wypełnień w odcinku bocznym:

VIP esthetic i VIP Posterior
P bardzo wygodna konsystencja – nie klei się do narzędzi

P niski wskaźnik sorpcji wody – doskonała stabilność koloru

P odporny na obciążenia okuzyjne – trwały kształt wypełnień

zestaw: 
4 strzykawki 5 g VIP esthetic
4 strzykawki 5 g VIP Posterior

za zestaw

460,-

4+4 Ty wybierz
swoje kolory

 523 ,-
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Identium Medium lub Heavy
Materiał do wycisków jednoczasowych łączący zalety 
polieterów i A-sylikonów. 
Pozwala na proste i szybkie odtworzenie wszystkich 
detali, bezsmakowy i bezzapachowy.
Opakowanie: 2 x 380 ml

Panasil Putty Soft 
Precyzyjny materiał wyciskowy  
do I warstwy

Opakowanie 2 x 450 ml

345 zł552 zł

Panasil Initial Contact Light lub X-Light
Precyzyjny A-silikonowy materiał wyciskowy (II warstwa) o wyjątkowych  
właściwościach hydrofilnych. 

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

162 zł389 zł

Visalys CemCore Universal (A2/A3) Starter Pack
Podwójnie utwardzalny kompozyt adhezyjny do mocowania i odbudowy zrębu zęba. 
Kompatybilny ze wszystkimi materiałami, z których wykonana jest odbudowa: metal, 
ceramika i kompozyty.

Zestaw zawiera: Strzykawka automix 2,5 ml Universal (A2/A3), Tooth Primer 2 ml, 
Restorative Primer 2 ml, Końcówki mieszające, niebieskie, tępe/zaostrzone, po 5 szt., 
3 końcówki wewnątrzustne, 2 końcówki endo

Rękawice nitrylowe, teksturowane,  
bezpudrowe, w kolorze zieleń avocado

Rękawice nitrylowe, teksturowane, 
bezpudrowe, w kolorze lila

Rękawice nitrylowe, teksturowane,  
bezpudrowe, w kolorze różowym

Rękawice lateksowe, teksturowane, bezpudrowe,  
o pH 5.5, w kolorze niebieskim

Rękawice nitrylowe, teksturowane , 
bezpudrowe, z Aloe Vera, w kolorze zielonym

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, Blossom COATS  
z wyciągiem owsianym, w kolorze popielatym

200 
szt.

Rękawice lateksowe, bezpudrowe,  
z ALOE VERA w kolorze białym

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane 
końcówki palców, w kolorze ciemnoniebieskim

Lateksowe, teksturowane, bezpudrowe,  
z Aloe Vera + Witamina E, w kolorze białym

*Cena przy zakupie dowolnych 10 opakowań po 100 sztuk rękawic marki BLOSSOM

21,60 zł* 21,60 zł* 21,60 zł*

21,60 zł* 37 zł*

35 zł*35 zł*35 zł*

45 zł*

NOWOŚĆ

247 zł

Visalys Temp
Dwuskładnikowy materiał na bazie wielofunkcyjnego  
kompozytu akrylowego do wykonywania tymczasowych 
koron i mostów.
Dostepne kolory: A1, A2, A3
Opakowanie: 1 x kartusza 50 ml  
+ 15 kaniul mieszających
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VisCalor® bulk
Termoutwardzalny kompozyt typu bulk-fill
• Ogrzewanie materiału sprawia, że jest on płynny w czasie aplikacji, a chwilę później można go rzeźbić.
• Optymalne zapływanie do brzegów i podcieni – minimalizuje ryzyko powstania szczeliny brzeżnej
• 4 mm wypełnienie bulk-fill bez dodatkowej warstwy pokrywającej
• Aplikacja bez pęcherzyków powietrza
• Jeden odcień uniwersalny i trzy estetyczne
• Smukła kaniula – idealna w trudno dostępnych miejscach
Zestaw VisCalor: 80 × 0,25 g (16 × uniwersalny, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

+ Podgrzewający aplikator (do kapsułek z kompozytem VisCalor) Dispenser 

+
Najpierw  

płynny, następnie 
można go  

modelować

2490 zł
zestaw

Rebilda DC
Podwójnie utwardzalny, płynny, adhezyjny system do odbudowy filarów zębów  
na bazie kompozytu.
Wskazania: adhezyjna odbudowa filarów martwych i żywych zębów;  
mocowanie wzmocnionych włóknami szklanymi
sztyftów kompozytowych.
Opakowanie: strzykawka 10 g w kolorze zębinowym lub białym.

285 zł

Bifix® SE 
Samoadhezyjny kompozytowy cement o podwójnym mechanizmie wiązania.
Opakowanie: 3 strzykawki QuickMix po 5 g, w odcieniach: uniwersalnym, 
transparentnym, białym opakerowym; końcówki mieszające

Zestaw do profilaktyki 
Zestaw produktów VOCO do profesjonalnej profilaktyki.
FLUORYZACJA • PROFILAKTYKA • OCHRONA • USZCZELNIANIE 
Zestaw zawiera: CleanJoy tuba 100 g średnioziarnista i 
drobnoziarnista Remin Pro tuba 40 g, melonowy Remin Pro 
forte tuba 40 g, imbirowy 12 x Profluorid Varnish SingleDose 
0,4 ml - po trzy w każdym smaku: melonowym, karmelowym, 
miętowym i wiśniowym 2 x Grandio Seal strzykawki 2 g

Twinky Star
Kolorowy, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy na bazie kompomeru do wypełnień 
w zębach mlecznych.
Opakowanie: zestaw 40 kapsułek po 0,25 g lub uzupełnienie 0,25 g w wybranym kolorze
Dostępne kolory: złoty, srebrny, cytrynowy, pomarańczowy, różowy, niebieski, zielony, 
fioletowy

V-posil zestaw startowy Putty Fast / Light Fast 
Materiał do precyzyjnych wycisków, VPS.
• Wybitnie hydrofilowy silikon addycyjny A dla maksymalnej precyzji
• Długi czas pracy w połączeniu z krótkim czasem wiązania 
• Wybitna wytrzymałość i pamięć kształtu 
• Dobre właściwości hydrofilowe, również po związaniu, które ułatwiają odlewanie modelu  
 i zapewniają idealne uzupełnienie protetyczne
Zestaw zawiera: Putty Fast 2 × 450 ml; Light Fast 2 × 50 ml, po 6 końcówek mieszających  
i nakładek aplikacyjnych

V-posil zestawy startowe
Wybrany zestaw zawiera:
1. V-Posil Zestaw startowy Putty Fast 2 x 380 ml + Light Fast 2 x 50 ml
2. V-Posil Zestaw startowy Heavy Soft Fast 2 x 380 ml + Light Fast 2 x 50 ml
3. V-Posil Zestaw startowy Mono Fast 2 x 380 ml + Light fast 2 x 50 ml

Admira Fusion 5 x 3 g
Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy. Pierwszy na świecie materiał 
odtwórczy na bazie czystej ceramiki.
Zestaw zawiera: 5 x strzykawka 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), kolornik 
akcesoria + Futurabond U SingleDose x 20 sztuk

Pojedyncza strzykawka 3 g – 252 zł

549 zł
zestaw

14,50 zł
kapsułka

960 zł
zestaw

535 zł
opakowanie

515 zł
Zestaw

299 zł
zestaw

860 zł
Zestaw
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ZESTAWY WIERTEŁ DIAMENTOWYCH
W praktycznych aluminiowych stojakach, które ułatwiają proces sterylizacji w autoklawie oraz poprawiają organizację pracy lekarza

PRIMA® CLASSIC  
INLAY/ONLAY

801-014 M 802-014 M 835-008 F 345-018 M 855-013 F 368-018 M
ROZMIAR 014 014 008 018 013 018
Długość główki (mm) 1,4 2,3 4,0 5,0 7,0 4,0
ZIARNISTOŚĆ

COARSE C •
MEDIUM M • • • • •
FINE F • • •
EXTRA FINE XF •

ZESTAW DO PREPARACJI POD WKŁADY I NAKŁADY

PRIMA® CROWN 
PREPARATION

859-014 M 848-016 M 878-012 M 368-018 M 850-014 M 848-016 F 840-012 F
ROZMIAR 014 016 012 018 014 016 012
Długość główki (mm) 10,0 10,0 8,0 4,0 10,0 10,0 END CUT
ZIARNISTOŚĆ

COARSE C •
MEDIUM M • • • • • •
FINE F • • •
EXTRA FINE XF •

ZESTAW DO PREPARACJI POD KORONY I MOSTY

PRIMA® 
VENEER PREP

834-016 M 834-021 M 830-016 XF 348-018 M 861-014 XF 879-010 M 879-012 M 879-012 F 837-014 M
ROZMIAR 016 021 016 018 014 010 012 012 014
Długość główki (mm) 4,5 4,7 5,0 10,0 6,0 9,0 9,0 9,0 8,0
ZIARNISTOŚĆ

COARSE C •
MEDIUM M • • • • • • •
FINE F • •
EXTRA FINE XF • • •

ZESTAW DO LICÓWEK

PREDATOR®  
ACCU-PREP

379-023 AP 847-016 AP 856-016 AP 856-018 AP

ROZMIAR 023 016 016 018

Długość główki (mm) 4,3 8,0 8,0 8,0

ZESTAW DO PREPARACJI POD KORONY I MOSTY
WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO

269 zł
zestaw

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ WIERTEŁ NA STRONIE    www.primadental.com.pl

209 zł
zestaw

199 zł
zestaw

199 zł
zestaw
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WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO
PRIMA® CLASSIC
Wytwarzane z najwyższej jakości czystego gatunku węglika  
wolframu przy użyciu najnowocześniejszych technik.

WIERTŁA DIAMENTOWE
PRIMA® CLASSIC
Produkowane z najwyższej jakości nierdzewnej stali  
oraz naturalnych diamentów.

cena od
7,12 zł/szt.*

*Cena przy zakupie blistra 10 sztuk        Cena za 1 sztukę od 6,90 zł

WIERTŁA ORTODONTYCZNE
PRIMA® CLASSIC
Do zdejmowania i usuwania klejów w ortodoncji.

*Cena przy zakupie blistra 5 sztuk        Cena za 1 sztukę 8,90 zł

ZŁOTE WIERTŁA WYKOŃCZENIOWE
PRIMA® SERIES GOLD
Wiertła do opracowań i wykończeń, które doskonale sprawdzają się 
w pracy z wszystkimi rodzajami kompozytów oraz ceramiką.

WIERTŁA PREDATOR® 
DO PRZECINANIA METALU
• Niezwykle ostre i wytrzymałe. 
• Odporne na złamanie.
• Posiadają smukły kształt i unikalną ząbkowaną geometrię, 

która eliminuje wibracje i drgania podczas pracy.

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ WIERTEŁ NA STRONIE    www.primadental.com.pl

Przy zakupie dowolnych wierteł  
PrimaDental za minimum 200 zł  

otrzymasz pojemnik  
do dezynfekcji wierteł z sitkiem  

PluLine – za 1 zł 

PROMOCJA

cena od
5,52 zł/szt.*

cena od
6,80 zł/szt.*

cena od
16,80 zł/szt.

cena od
7,60 zł/szt.

za 

1 zł
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79 zł
zestaw

125 zł
zestaw

77 zł
zestaw

+

149 zł
zestaw

+

NEXA Compact – dozownik bezdotykowy
Energooszczędny, bezdotykowy oraz łatwy w montażu dozownik 
automatycznie pompujący odpowiednią ilość płynu dezynfekcyjnego.  
Opatentowana niekapiąca pompka użyta w dozowniku zasysa nadmiar 
produktu, zapobiegając kapaniu.

+ Skinman Soft Protect 750 ml 
W pełni wirusobójczy płynny preparat do dezynfekcji rąk przeznaczony  
do częstego używania.

Wydajne dozowanie  

dzięki pompce  

zapobiegającej kapaniu !!!

Vacucid 2
Preparat do mycia i dezynfekcji systemów ssących w unicie, posiada 
właściwości odkamieniające. Bardzo wydajny - z 5 litrów koncentratu 
przygotowujemy 250 litrów roztworu roboczego.

Opakowanie: koncentrat 5 litrów

198 zł

Sekusept Activ
Aktywnie myjący preparat dezynfekcyjny do instrumentarium medycznego  
o szerokim spektrum działania
Opakowania: wiadro 1,5 kg

+ Incidin Oxy Wipe S 100 szt
Wysokiej jakości chusteczki sporobójcze do dezynfekcji powierzchni takich jak: 
fotele, końcówki stomatologiczne, lampy, telefony komórkowe itp.

+

Incidin Liquid Spray 5 litrów
Bezaldehydowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Opakowanie: 5 litrów

+ Incidin Liquid Spray 650 ml

+

5 x Incides N – uzupełnienie 
Praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 
medycznego.

+ dodatkowe opakowanie Incides N – uzupełnienie 

+

Sekudrill 2 litry + aktywator
Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych – wiertła, frezy itp.
Aktywny w stosunku do bakterii, drożdży i wirusów osłonionych (HBV, HCV, HIV) oraz 
Adeno i Papova, po dodaniu aktywatora również wobec Tbc. Może być stosowany w 
myjkach ultradźwiękowych.
Opakowanie: butelka 2 litry + aktywator

+ Skinman Soft Protect – 100 ml
Preparat do dezynfekcji rąk.

Przedstawiamy Nexa™  
NOWY system do higieny rąk 

dla Twojego gabinetu

DOZOWNIK 
BEZDOTYKOWY

DOZOWNIK 
ŁOKCIOWY

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM ECOLAB  
DZIAŁU HEALTHCARE LUB Z BIUREM POD NUMEREM TELEFONU: 12 2616 163.

  Bez strat produktu – zasysająca się butelka,  
opatentowana pompka

 Mniej zużytych baterii*
  Łatwość montażu – wykorzystanie istniejących otworów  

lub przyklejenie dozownika
  Jednorazowe pompki – brak konieczności reprocesowania
 Eleganckie wykonanie

*  W ciągu 50 miesięcy przy 50 uruchomieniach dziennie w badaniu porównawczym przy użyciu 
bezdotykowego dozownika Nexa Ecolab oraz wiodącego konkurencyjnego dozownika. 

259 zł
zestaw



Przedstawiamy Nexa™  
NOWY system do higieny rąk 

dla Twojego gabinetu

DOZOWNIK 
BEZDOTYKOWY

DOZOWNIK 
ŁOKCIOWY

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM ECOLAB  
DZIAŁU HEALTHCARE LUB Z BIUREM POD NUMEREM TELEFONU: 12 2616 163.

  Bez strat produktu – zasysająca się butelka,  
opatentowana pompka

 Mniej zużytych baterii*
  Łatwość montażu – wykorzystanie istniejących otworów  

lub przyklejenie dozownika
  Jednorazowe pompki – brak konieczności reprocesowania
 Eleganckie wykonanie

*  W ciągu 50 miesięcy przy 50 uruchomieniach dziennie w badaniu porównawczym przy użyciu 
bezdotykowego dozownika Nexa Ecolab oraz wiodącego konkurencyjnego dozownika. 
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Seria INNOVA to innowacyjne, wzmacniające produkty  
dla wrażliwych zębów. 
Wyjątkowo skuteczne w przypadku niwelowania nadwrażliwości, przy 
rozszerzonych kanalikach zębinowych, słabej warstwie szkliwa  
i odsłonięciu okolicy przyszyjkowej zębów.

Wszystkie produkty INNOVA zawierają skuteczna dawkę 
Hydroksyapatytu wapnia (HAP) od 1,0% do 2,25% w postaci 
amorficznej, który przywraca szczelność szkliwa. HAP przylega  
do szkliwa, zamyka kanaliki zębinowe, chroni szkliwo przed kwasami, 
które są osadzane w demineralizowanych obszarach szkliwa 
podczas normalizacji pH śliny oraz eliminuje próchnicę na etapie 
kredowobiałej plamy.

Ekstrakt z pestek winogron, skutecznie chroni przed próchnicą 
natomiast enzym Tannase i Polydon o dużej masie cząsteczkowej 
delikatnie wybiela szkliwo.

Tymol wpływa na poprawę kondycji dziąseł.

Pasta bez fluoru
REGENERACJA Z OCHRONĄ  
SZKLIWA I DZIĄSEŁ
INNOVA Pasta do zębów z wysoką dawką
amorficznego hydroksyapatytu wapnia (2,25%)
Wolne od: SLS/SLES, parabens, chlorhexydyny,
soli potasu, agresywnych środków ściernych,
sacharyny, nadtlenków.
Składniki:
• WhiTanine®
• Ekstrakt z czerwonych winogron
• Ekstrakt ze stevii
• Bergenia na krwawienia,przeciwzapalnie
• Tarczyca bajkalska kojąco i gojąco
• Neem/miodla indyjska przeciwzapalnie
• Eucalyptol przeciwbakteryjnie
• Thymol odkażająco
• Olejek anyżowy kojąco-gojący

ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW JUŻ PO 1 UŻYCIU! 
UDOWODNIONA KLINICZNIE ODBUDOWA SZKLIWA

39,90 zł
sztuka

39,90 zł
sztuka

39,90 zł
sztuka

41,90 zł
sztuka

Pasta z fluorem
DELIKATNE WYBIELANIE
INNOVA Pasta do zębów z wysoką dawką
amorficznego hydroksyapatytu wapnia (2,25%)
uzyskane przez opatentowaną technologię
Wolne od: parabenów, SLS/SLES, chlorheksydyny,
triclosanów, soli potasu, agresywnych materiałów
ściernych, sacharyny nadtlenków
Składniki:
• WhiTanine®
• Polydon
• Ekstrakt z czerwonych winogron
• Thymol

Pasta z fluorem
INTENSYWNA ODBUDOWA SZKLIWA
ZĘBÓW WRAŻLIWYCH
INNOVA Pasta do zębów z wysoką dawką amorficznego 
hydroksyapatytu wapnia (2,25%) uzyskaną przez 
opatentowaną technologię. Wolne od: SLS/SLES, parabens, 
chlorhexydyny, soli potasu, agresywnych środków ściernych, 
sacharyny, nadtlenków.
Składniki:
• WhiTanine®
• CALCIS®
• Ekstrakt z czerwonych winogron
• Thymol

KLINICZNA DEDYKACJA
• Nadwrażliwość
• Zapobiegania próchnicy  
   uwga: od 14 roku życia
• Systemy ortodontyczne  
   w jamie ustnej

Zawiesina
„PŁYNNE SZKLIWO”
Unikalna zawiesina do płukania zębów  
wzmacnia i regeneruje szkliwo 
Zawiera:
• WhiTanine®
• Hydroxyapatyt wapnia w stężeniu (1%)
• Ekstrakt z pestek czerwonych winogron
• Innowacyjny enzym Tannase
• CALCIS®
• Vitamina Е i eucalyptus, thymol, 
   anyż antyseptycznie

TERAPEUTYCZNE WSKAZANIA
• Przeczulice
• Wybielania (przed i po terapii)
• Zapobieganie próchnicy
• Od 14 roku życia
• Ciąża
• Systemy ortodontyczne w jamie ustnej

92,6% natural
Fluor: 1500 ppm

Z  
FLUOREM92,8% natural

Fluor: 1500 ppm
Z  

FLUOREM

94% natural
BEZ 

FLUORU

BEZ 
FLUORU

NOWOŚĆ

OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW

Możliwy rabat nawet

do 30%
przy zakupach produktów  
SPLAT o większej wartości. 

Szczegółowe informacje 
u naszych przedstawicieli 

handlowych.
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Naturalne pasty do zębów SPLAT Special
Pasty o innowacyjnym naturalnym składzie, których skuteczność została 
potwierdzona w badaniach klinicznych. Bioaktywne składniki i opatentowane 
formuły zapewniają maksymalny efekt terapeutyczny możliwy do osiągnięcia 
w domu. Każdy produkt służy rozwiązaniu konkretnego problemu związanego 
z higieną jamy ustnej, a różnorodność rozwiązań i niepowtarzalnych smaków 
pozwala dopasować pastę do indywidualnych potrzeb.

Opakowanie: tuba 75 ml

Naturalne pasty do zębów SPLAT Professional 
Bioaktywne pasty do codziennego użytku o klinicznie potwierdzonej skuteczności. 
Naturalne w co najmniej 98% oraz wolne od szkodliwych składników.  
Innowacyjny skład zapewnia profesjonalną higienę oraz rozwiązanie  
konkretnych problemów i potrzeb higienicznych. 

Opakowanie: tuba 100 ml

Pianka Oral Care Foam 2 in 1
ZĘBY CZYSTE W KILKA SEKUND – BEZ SZCZOTECZKI, PASTY I WODY!
Innowacyjna pianka SPLAT 2 w1 do higieny jamy ustnej czyści zęby zapewniając  
im idealną gładkość i chroni dziąsła. Opatentowany system Luctatol® zawiera 
kompleks enzymów mlecznych (laktoferyna, laktoperoksydaza) i japońską lukrecję, 
dzięki czemu zapewnia ochronę przed bakteriami i zapobiega powstawaniu płytki 
nazębnej i próchnicy. Nie zawiera fluoru.
Opakowanie: 50 ml, smak mięty

Pianka dla dzieci SPLAT MAGIC 2 w 1
UNIKALNA PIANKA Z WAPNIEM I ENZYMAMI MLEKOWYMI
Pianka SPLAT MAGIC w ekspresowym tempie skutecznie czyści szkliwo  
i nasyca go bioaktywnym wapniem, zapewniając higienę i ochronę przed 
próchnicą w ciągu dnia. System LUCTATOL®: Lukrecja i enzymy mleczne 
wzmacniają powierzchnie zębów, niszczą błony bakterii  
próchnicotwórczych.
Opakowanie: 50 ml

Polecane:   

po posiłkach 
i napojach  
w ciągu dnia     w podróży   

przy aparatach 
ortodontycznych

Pasty  SPLAT SPECIAL: 
Sea Minerals, Chili, Organic  ....... – 27 zł     18,90 zł*
Dream, Love  ..................................... – 31 zł     21,70 zł*
Ginger, Magnolia  ............................ – 32 zł     22,40 zł*
Nordic Berries, Extreme White,  
Blackwood, Black Lotus, Silver,  
Stress-Off, Wonder White  ............ – 34 zł     23,90 zł*
Gold  .................................................... – 47 zł     32,90 zł*

Pasty SPLAT Professional: 
Active, Lavandasept, Biocalcium,  
Medical Herbs, Sensitive, White Plus,  
Ultracomplex, Aromatherapy  ............... –15,40 zł      10,90 zł* 
Green Tea, Likvum-Gel  ........................... – 19,30 zł     13,50 zł*
Maximum .................................................... – 23 zł           16,10 zł* 

34 zł
sztuka

Możliwy rabat nawet

do 30%
przy zakupach produktów SPLAT  

o większej wartości.

Szczegółowe informacje u naszych 
przedstawicieli handlowych

OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW

Możliwy rabat nawet

do 30%
przy zakupach produktów SPLAT  

o większej wartości.

Szczegółowe informacje u naszych 
przedstawicieli handlowych

OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW

Możliwy rabat nawet

do 30%
przy zakupach produktów SPLAT o większej wartości.

Szczegółowe informacje u naszych przedstawicieli 
handlowych

OFERTA SPECJALNA DLA GABINETÓW

23,80 zł*
sztuka

34 zł
sztuka

23,80 zł*
sztuka

*Cena po maksymalnym 30% rabacie

*Cena po maksymalnym 30% rabacie

*Cena po maksymalnym 30% rabacie
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499 zł
zestawPhilips Sonicare ProtectiveClean

+ Air Floss Ultra
Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie
z czujnikiem nacisku.  
Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach użytkowania.

Innowacyjna technologia:
• Czujnik nacisku ostrzegający przed zbyt mocnym 

szczotkowaniem
• Funkcja BrushSync przypominająca  

o konieczności wymiany główki szczoteczki
• 1 tryb czyszczenia
• 2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki
• sygnalizacja czasu szczotkowania

Air Floss Ultra to jeszcze łatwiejszy sposób  
na dokładniejsze czyszczenie przestrzeni  
międzyzębowych.

Zestaw HX8443/71 zawiera:
• Uchwyt ProtectiveClean
• Główki szczoteczki: 

1x standardowa główka InterCare,  
1x mała W2c Optimal White

• Rączka AirFloss Ultra 
• Dysza AirFloss Ultra
• Ładowarka 

Philips Sonicare  
EasyClean
Najprostrze rozwiązanie  
dla bielszych zębów. 
• Usuwa do 2 razy więcej płytki  
 nazębnej niż zwykła szczoteczka  
 manualna 1)

• Pomaga poprawić zdrowie dziąseł 1)

• 1 tryb pracy (czyszczenie)
• Funkcje: Zegar Quadpacer,  
 Zegar Smartimer, Łatwy Start

Zestaw zawiera:  
Rękojeść z główką,  
ładowarka

1) DeLaurenti M, Putt M, Milleman J, Jenkins 
W, Wei J, Strate J. Plaque Removal  
by Sonicare and Manual Toothbrushes  
in Orthodontic Subjects. J Dent Res 87 
(spec Iss B): 2044, 2008

193 zł

Philips Sonicare 
ProtectiveClean Gum
Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie. 

Nawet o 100% lepszy stan dziąseł  
niż przy zwykłej szczoteczce.

Innowacyjna technologia:
• Czujnik nacisku ostrzegający przed 

zbyt mocnym szczotkowaniem
• Funkcja BrushSync przypominająca 

o konieczności wymiany główki 
szczoteczki

• sygnalizacja czasu szczotkowania

2 tryby pracy: 
• Czyszczenie
• Delikatny masaż dziąseł 

Zestaw HX6888/89 zawiera:
• Uchwyt ProtectiveClean 
• Główki szczoteczki:  

1x ic InterCare – mała 
• Ładowarka

349 zł
zestaw

184 zł
zestaw

Philips Sonicare  
for Kids Connected
Szczoteczka dla dzieci w wieku od lat 3,  
z funkcją Bluetooth współpracuje  
z interaktywną aplikacją, która pomaga 
dzieciom lepiej i dłużej szczotkować zęby. 

Zestaw HX6322/04 zawiera:
• Rączka Sonicare for Kids  

z modułem Bluetooth 
• Główki szczoteczki:  

1 Sonicare for Kids — standardowa, 
 1 Sonicare for Kids — mała 
• Ładowarka: 1 
• Naklejki: 8 naklejek do personalizacji

699 zł
zestaw

Philips Sonicare DiamondClean 
do wyboru kolor: amethyst, white, pink
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare o najwyższej skuteczności 
wybielania i najbardziej eleganckim wyglądzie. 
Dzięki unikalnej technologii dociera do trudno dostępnych miejsc pomiędzy 
zębami, skutecznie usuwając płytkę nazębną i bakterie z przestrzeni 
międzyzębowych oraz wzdłuż linii dziąseł. 
Główka szczoteczki porusza się z bardzo wysoką częstotliwością,  
tworząc wibracje soniczne, które kierują cząsteczki wody pomiędzy zęby.

Wybrany rodzaj szczoteczki zawiera:
•  1 x rękojeść DiamondClean
•  Etui ładujące zasilane kablem USB
•  Szklanka z podstawą ładującą
•  2 wymienne główki (standardowa i mini)

Philips Sonicare  
ProtectiveClean 5100 Whitening
Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie. 

Innowacyjna technologia:
• Posiada 3 programy pracy (Clean, Gum Care, White) 

dzięki czemu pozwala dostosować szczotkowanie  
do własnych potrzeb

• Czujnik nacisku ostrzegający przed zbyt mocnym 
szczotkowaniem

• Funkcja BrushSync przypominająca o konieczności 
wymiany główki szczoteczki

• Sygnalizacja czasu szczotkowania

Zestaw HX6859/68 zawiera:
• Uchwyt ProtectiveClean
• Główka szczoteczki: 

1 x W2 Optimal White
• Futerał podróżny
• Stacja dezynfekująca UV
• Ładowarka

520 zł
zestaw
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95 zł
sztuka

NAUHF CARE
COMPANY

1990 zł

Lampa LUX-E
Bezprzewodowa, diodowa lampa  
do polimeryzacji
• moc wyjściowa: 800-1600 mW/cm2 ;
• trzy tryby pracy: soft start,  
 tryb pulsacyjny, pełna moc; 
• cyfrowy wyświetlacz LCD;
• prawie 400 cykli 10 sekundowych  
 naświetleń przy pełnym naładowaniu
• pojemny, wymienny akumulator;
• producent: WOODPECKER

Skaler D600
Wysokiej mocy wolnostojący skaler  
zapewniający bezbolesne leczenie  
dla pacjenta i wysoki komfort  
pracy dla lekarza.
• zaawansowana technologia drgań,
• trzy funkcje: skaling, perio, endo,
• ergonomiczna rękojeść z możliwością sterylizowania
• dotykowy ekran,
• intuicyjna obsługa urządzenia, 
• wodoodporna obudowa.
• producent: WOODPECKER

649 zł

990 zł
Endometr Apex Locator DPEX III
Umożliwia precyzyjną lokalizację  
wierzchołka korzenia i pomiar  
długości roboczej zarówno  
w środowisku suchym jak i wilgotnym. 
• automatyczna kalibracja
• przejrzysty, kolorowy wyświetlacz  
 4,5”LCD
• regulowane nachylenie  
 wyświetlacza
• akcesoria podlegają sterylizacji 
• urządzenie bezprzewodowe
• producent: WOODPECKER

Błony RTG E-150
Wysokoczuły film RTG do zdjęć punktowych 31 x 41 mm. 
Klasa czułości E. 
Opakowanie: 150 sztuk

182 zł

Metalowe szafki kartotekowe
Doskonale przystosowane do przechowywania i 
porządkowania kartotek B5. 
Umożliwiają ułożenie dokumentów według 
dowolnego wzorca np. alfabetycznie, 
tematycznie, datami, według numerów, 
indeksów itp. Szuflady zawieszone na 
prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, 
zamykane centralnie jednym zamkiem. 

Dostępne moduły góra, dół umożliwiają 
zestawienie sześcioszufladowego kompletu. 

Na zamówienie  
czas oczekiwania 

ok. 10 dni

650 zł
3 szufladowe

Kleszcze ekstrakcyjne Meissner

986-121 Nr 1 Wąskie
986-131 Nr 2 Średnie
986-141 Nr 3 Szerokie

Zbijak do koron trzystopniowy
Komplet 663-111 zawiera 3 końcówki i 1 kluczyk

99 zł
sztuka

NAUHF CARE
COMPANY9,10 zł

sztuka

NAUHF CARE
COMPANY

Upychadła kulkowe

1,4

1,7

241-131 Nr 2

1,9

2,2

241-141 Nr 3

2,5

2,9

241-151 Nr 4

3,0

1,9

241-161 Nr 5 

1,0

1,2

241-121 Nr 1
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Evicrol
Chemoutwardzalny materiał kompozytowy  
z makrowypełniaczem. 
Opakowanie: 40 g proszku w kolorach 25, 27, 45;  
28 g płynu; 15 g wytrawiacza; akcesoria

78 zł

Miazgociągi VDW
Do usuwania miazgi z kanału korzeniowego, ze stali 
nierdzewnej, z uchwytem ręcznym CC-Cord.
Opakowanie: 10 sztuk (blister)

26 zł
opakowanie

ADSEAL 
Uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie 
żywicy epoksydowej.  
Opakowanie zawiera: 13,5 g w podwójnej strzykawce 
(9 g Baza, 4,5 g Katalizator).

77 zł
strzykawka

Wosk aluminiowy Alminax
Wosk aluminiowy do precyzyjnych wycisków  
do rejestracji zgryzu.  
Dostępne opakowania:
Kęski 20 szt. – 69 zł    Kęski 40 szt. – 115 zł

od 69 zł

Stomaflex Light
System Stomaflex zapewnia wierne odwzorowanie 
szczegółów pola protetycznego, komfortowe użycie  
i wysoką odporność na wilgoć.
Opakowanie: 130 g tuba z pastą,

Stomaflex Gel Catalyst
Uniwersalny katalizator w żelu do silikonowych mas 
wyciskowych.
Opakowanie: 60 g tuba

29 zł
opakowanie

19 zł
sztuka

Alustin
Lek stosowany do hamowania krwawień 
przydziąsłowych powstałych podczas opracowania 
ubytków próchniczych. 
Obkurcza dziąsło po zmianach zapalnych, działa 
przeciwbakteryjnie, nie powoduje podrażnień. 
Opakowanie: pojemnik 10 g

19 zł

Thymodentin
Tymczasowe wypełnienie ubytków w zębach w okresie 
leczenia. 
Przeznaczony do wypełniania ubytków próchnicowych, 
jako samodzielny opatrunek (przy powierzchniowych 
ubytkach), lub jako pokrycie wkładek stosowanych  
w leczeniu próchnicy zębów.
Opakowanie: pojemnik 100 g

22 zł
opakowanie

Tipy do skalera 
kompatybilne z EMS
Dostępne typy: 
  A – uniwersalna końcówka do skalingu na wszystkich powierzchniach 

naddziąsłowych – 125 zł
  P – do skalingu powierzchni poddziąsłowych, polecana w fazie podtrzymującej 

leczenia perio oraz leczenia stanów zapalnych dziąseł – 162 zł
PS – do bezurazowego, szybkiego oczyszczania i polerowania powierzchni korzeni 

oraz irygacji kieszonek o głębokości do 10 mm – 195 zł

od 125 zł
sztuka

Nici SilTrax
Nici retrakcyjne impregnowane (siarczan glinu). 
Dostępne w 4 rozmiarach: 7, 8, 9, 10.
Opakowanie: pojemnik nici w wybranym rozmiarze

37 zł
opakowanie

Wodorotlenek wapnia 
Calcium hydroxid portions 
Wodorotlenek wapnia, nietwardniejący, o działaniu 
alkalizującym i antybakteryjnym.
Opakowanie: 1 saszetka 0,5 g.

4,20 zł
sztuka

Stomaflex Putty
Uniwersalna masa typu putty. 
Wskazania: wyciski wstępne w technice dwuczasowej 
(putty-wash), jako gęsta masa w wyciskach 
jednoczasowych (technika kanapkowa), materiał  
do pobrzeży w wyciskach czynnościowych.
Opakowanie: pojemnik z masą 1300 g

66 zł
opakowanie
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Igły jednorazowe
Sterylne igły jednorazowego użytku do iniekcji. 
Dostępne w rozmiarach: 0,4 x 19; 0,45 x 13; 0,45 x 16;  
0,5 x 25; 0,6 x 25; 0,6 x 30; 0,7 x 30; 0,8 x 40; 0,9 x 40.
Opakowanie: 100 igieł w wybranym rozmiarze

od 7,50 zł
opakowanie

Szczotka STAIN DEVIL
Unikalna mieszanka twardych i miękkich materiałów 
w tym samym włóknie umożliwia osiągnięcie nowego 
poziomu czystości. 
Opakowanie: 1 sztuka 

Dostępne w trzech kształtach:
• Kielich JC/SDRA
• Mały kielich KS/SDRA/A
• Stożek KS/SDRA/B

2,20 zł
sztuka

Test Sporal A
Biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną  
w autoklawie. 
Opakowanie: 10 wskaźników.

54 zł
opakowanie

Lusterka Hello 
Plastikowe, przedniopowierzchniowe lusterka 
wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie 
(w temp. do 134°C).
Opakowanie: 10 sztuk lusterek
Dostępne w rozmiarach 4 (Ø22mm) oraz 5 (Ø24mm)

455/4 PK, 455/5 PK

455/4 BL, 455/5 BL

455/4 WE, 455/5 WE

99 zł
opakowanie

Pasek okrągły do formówki 
Pasek metalowy w rolce (kapsel).
Grubość 0,05mm. Długość 1000 mm.
Opakowanie: 1 rolka (kapsel)
Producent: Roteck

1,30 zł
sztuka

Testy do sterylizacji SPS
Wieloparametrowe testy paskowe. Liniowe wskaźniki 
są przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi parą 
wodną. Podwójny test kontroli sterylizacji parowej jest 
wszechstronnym wskaźnikiem pozwalającym określić, 
czy zostały osiągnięte niższe granice kluczowych 
parametrów procesu w całym cyklu sterylizacji. 
Opakowanie: 2 x 250 sztuk (500 szt.)

Kształtki poliestrowe
Krystalicznie przeźroczyste korony do odbudowy 
zębów gwarantują gładką powierzchnię wypełnienia. 
Szerokie spekrtum typów i wielkości.
Opakowanie: 32 sztuki (razem lewe i prawe).

35 zł

45 zł
opakowanie

Paski tłoczone do formówek
Wzór 21 - przedtrzonowe lewostronne
Wzór 22 - przedtrzonowe prawostronne
Wzór 23 - trzonowe lewostronne
Wzór 24 - trzonowe prawostronne
Wzór 28 - przedtrzonowe obustronne
Wzór 29 - trzonowe obustronne
Opakowanie: 30 sztuk pakowane w pudełku,  
w wybranym wzorze i grubości 0,05 lub 0,035 

15 zł
opakowanie

Lusterka zwykłe rozmiar 4 (CM480/4)
Lusterka zwykłe płaskie. 
Możliwość dezynfekcji i sterylizacji. Średnica 22 mm
Opakowanie: 12 sztuk rozmiar 4.

+ zestaw noży kuchennych (CM1426)

+

55 zł
zestaw

Kamienie ARKANSAS 
Białe kamienie drobnoziarniste do polerowania  
wypełnień kompozytowych, ceramicznych oraz szkliwa.  
Na turbinę lub kątnicę. 
Dostępne w zestawach startowych lub uzupełnieniach,   
5 kształtów: kulka, walec, ścięty walec, stożek,  
stożek ścięty oraz płomyk

4,90 zł
sztuka

37 zł
zestaw

499 zł
opakowanie

Zestaw Kiret LIQUIDSTEEL
CMLS3020-SET
Zestaw zawiera: kaseta sterylizacyjna, zgłębnik WHO, 
skaler, 5x kireta (5-6, 7-8, 11-12, 13-14, H6-H7)

Okulary ochronne z filtrem UV
Srebrna oprawa, pomarańczowe szkła
Srebrna oprawa, bezbarwne szkła

45 zł
pomarańczowe

37 zł
bezbarwne
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od 1490 zł
lupa +

Lupy stomatologiczne – FocusVision
Lupy zabiegowe typu FlipUp z uchylnym zestawem optycznym przeznaczone są  
dla lekarzy wykonujących precyzyjne zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne. 

Charakteryzują się wysokiej jakości optyką apochromatyczną. 

Bardzo duża jasność obrazu i duża elastyczność (głębia ostrości) odległości roboczej.  
Lupy są wodoodporne – można przemywać je delikatnymi środkami dezynfekcyjnymi  
oraz płynami do czyszczenia okularów.

Dostępne kolory oprawek: niebieskie, czerwone, czarne, zielone, srebrne

Dostępne powiększenia:
2,5 x  – 1490 zł      3,0 x  – 1590 zł       3,5 x  – 1690 zł

+ szczoteczka soniczna Philips  
Sonicare Flex Care (biała lub czarna) – za 1zł

Lampa czołowa FocusVision Spot I 
Możliwość montażu na zestawie lup.  
Charakteryzuje się bardzo klarownym, jednolitym punktem świetlnym. 

1190 zł

lampa

Wałeczki stomatologiczne Jet Rolls
Wałeczki stomatologiczne z najwyższej jakości czystej 
bawełny – krótkie włókna; niechlorowane, o stabilnym 
kształcie i wysokim wchłanianiu. 
Dostępne w trzech rozmiarach po 300 g w opakowaniu:
1 - 8 mm (750 sztuk) 
2 - 10 mm (600 sztuk)
3 - 12 mm (456 sztuk)

19 zł

Kubki jednorazowe
Plastikowe kubki jednorazowe w różnych kolorach. 
Opakowanie: 100 sztuk

Pojemniki na odpady
Dostępne pojemności: 1 litr, 2 litry, 3, litry, 5 litrów i 
10 litrów
Dostępne kolory: 
czerwone – odpady organiczne
niebieskie – narzędzia, opatrunki, chemikalia i leki
żółte – substancje niebezpieczne

4,90 zł
białe lub bezbarwne

7,20 zł
kolorowe

od 2,20 zł

Zestaw elementsTM  free
Bezprzewodowy system do wypełniania 
kanałów ciepłą gutaperką.
Zestaw zawiera:
Urządzenie, Plugger Extra-Fine 0,04;  
Ręczny plugger Buchanan w rozm. 1; 2  
oraz 0; gutaperka 23G medium x 2 listki  
po 10 sztuk

6900 zł
zestaw

3450 zł
zestaw

elementsTM motor 
Mikrosilnik endodontyczny z kątnicą KaVo!

+ Szczoteczka Sonicare  
DiamondClean White o wartości 699 zł – za 1 zł

+

za 

1 zł

BEZPŁATNY TEST DO 7 DNI
Lupy stomatologiczne mogą Państwo wypożyczyć do przetestowania  

w trakcie zabiegów w okresie do 7 dni.  

Kierując się naszym doświadczeniem, uznaliśmy, że jest to  

najlepszy sposób dobrania odpowiedniego rodzaju lup  

do preferencji lekarza.

Więcej informacji u naszych przedstawicieli oraz pod nr tel. 516 964 600

Zestaw HX6971/59 lub HX6971/33 zawiera:
• Szczoteczka FlexCare – 1 szt.
• Główka szczoteczki  
  DiamondClean Standard – 1 szt.
• Stacja dezynfekująca UV – 1 szt.
• Ładowarka – 1 szt.
• Etui podróżne – 1 szt.

za 

1 zł
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43 zł
opakowanie 180 szt.

2,80 zł
opakowanie 15 szt.

10 witamin + susz owocowy

Lizak Pomarańczowy Multifan otrzymał 
wyróżnienie na targach stomatologicznych 

ExpoDent 2014

www.pnn.com.pl   www.multifan.pl

Pudrowe lizaki MULTIFAN
• 10 witamin
• zawiera susz owocowy – źródło cennych bioflawonoidów
• bez cukru – nie psuje zębów 
• równiez dla dzieci z cukrzycą
• nie uszkadza szkliwa zębów
• nie zawiera sztucznych barwników i konserwantów
• sterylna saszetka z folii dwuwarstwowej
• bezpieczny papierowy patyczek

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych

3 smaki: 
pomarańczowy

owoców leśnych
malinowy 

do każdego
lizaka

naklejki ze zwierzętami

GRATIS* 55 zł
50 lizaków

2 +1
za 

1 gr

+

2 x

2 x

DZIELNY PACJENT

Klepsydra do odmierzania  
czasu mycia zębów

Prosta w obsłudze, czytelna, kolorowa,  
dwuminutowa firmy Miradent.

13 zł36 zł
zestaw

Dyplom dla Dzielnej Pacjentki 
lub Dzielnego Pacjenta 

Opakowanie: Blok 25 sztuk

8,90 zł

Mix Dziecięcy  
Piłki antystresowe dla Dzielnego Pacjenta

Zestaw zawiera: 20 kolorowych piłeczek do ściskania  
we wzorach uzależnionych od aktualnej dostawy.  

Średnica 6 cm

66 zł
zestaw

Mix zabawek 
Opakowanie: 20 sztuk zabawek

55 zł
zestaw

Mix Dziecięcy – Pierścionki 
Zestaw zawiera: 50 pierścionków metalowych  
w różnych kolorach i wzorach uzależnionych  

od aktualnej dostawy o regulowanej wielkości. 

77 zł
zestaw

Pudełeczka na zęby mleczne
Pojemniczek w kształcie zęba z kolorowym sznurkiem.

Zestaw zawiera: 20 sztuk pudełeczek w różnych kolorach.

Odświeżające CUKIERKI BEZ CUKRU 
Zawierają substancję o działaniu nawilżającym oraz:
• witaminy (B1, B2, C i E) ważne dla naszego zdrowia
• naturalne aromaty (drobiny owoców), które są źródłem cennych bioflawonoidów 
• bez cukru, bez sztucznych barwników i konserwantów. Bez glutenu.
Nie zawierają cukru ani aspartamu – zawierają sorbitol (naturalna substancja zastępująca cukier,  
o obniżonej wartości kalorycznej), również dla diabetyków (1 pastylka to tylko 3 kcal).
Dostępne w 8 smakach: Malina, Winogrono, Brzoskwinia, Mandarynka, Limonka, Jagoda-kokos, Mango i Jabłko.
Pakowane w tzw. miniblistry, 180 pastylek w wysypniku.
Dostępne również w blistrach po 15 pastylek – blister.
Status produktu: środek spożywczy wzbogacony.
Cukierki bez cukru Jake vitamincandy zawierają sorbitol,
który przeciwdziała demineralizacji zębów.

Przy zakupie 2 dowolnych opakowań wysypników lub blistrów  
otrzymasz trzecie opakowanie z tego samego rodzaju 
(o smaku brzoskwini lub limonki) – za 1 gr

*Oferta ograniczona ilościowo
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TEMAT KURSU / PROWADZĄCY / PUNKTY EDUKACYJNE TERMIN / MIEJSCE / CENA ZAKRES TEMATYCZNY

Skuteczny marketing w praktyce
Prowadzący:  Dyrektor projektów szkoleniowych  

w rcbusiness szkolenia & coaching   
Iwona Reszkowska

16 Listopada – Rzeszów
07 Grudnia – Wrocław

Koszt szkolenia: 1800 zł

– Praktyka stomatologiczna jako przedsiębiorstwo.
– Strategia Twojej praktyki - by działania marketingowe odnosiły skutek.
– Jak budować cele marketingowe.
– Strategia rozwoju Twojej praktyki.
– Otoczenie i zasoby wewnętrzne kliniki i gabinetu, a strategia działania.
– Nowi pacjenci - narzędzia marketingu w służbie ich pozyskania.
– Utrzymanie pacjentów i „oferta usług dodatkowych” - wykorzystanie narzędzi marketingu.

Najnowsze rozwiązania z zakresu stomatologii 
zachowawczej i endodoncji!

Prowadzący: profesor Louis Hardan, 
 dr n. med Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Punkty edukacyjne 
Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

23 Listopada – Kielce

Koszt szkolenia: 190 zł

– Bezpośrednie uzupełnienia kompozytowe - techniki i materiały umożliwiające pokonanie codziennych 
wyzwań.

– Prezentacja łatwo powtarzalnych rozwiązań w stomatolgii zachowawczej powstała w wyniku analizy 
dostępnych narzędzi i materiałów oraz w oparciu o udokumentowane prace własne.

– Endodoncja minimalnie inwazyjna wpisuje się w światowy trend tzw. Minimalnie Inwazyjnej  
Stomatologii (MID, Minimally Invasive Dentistry).

Estetyka bez kompromisów.  
Prosta recepta na naturalną odbudowę  

w odcinku przednim.
Prowadzący:  lek. dent. Michał Snoch

 Punkty edukacyjnie
Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

08  Listopada – Opole
22 Listopada – Ełk

23 Listopada –  Białystok 

Koszt szkolenia: 250 zł

– Planowanie rozwiązań przy odbudowach estetycznych.
– ABC sukcesu technik adhezyjnych.
– Mikrozachowawcza preparacja adhezyjna. Część praktyczna:
– Akcesoria i techniki pozwalające uzyskać pożądany efekt.
– Modelowanie zrębu zębinowego.
– Modelowanie powierzchni wargowej, konturowanie i polerowanie.

Technologie CAD/CAM w leczeniu ortodontycznym 
Prowadzący: Sune Norregaard, Jacek BuckI

Partner Szkolenia: CAD/CAM

14, 15 Listopada – Warszawa

Koszt szkolenia: 750 zł /dzień

– Wprowadzanie do programu Ortho Analyzer.
– Import skanów i dodanie modelu roboczego import CBCT.
– Przygotowanie okluzji.
– Segmentacja szczęki i żuchwy.
– Utworzenie i analiza łuku zębowego i wirtualnego set-upu.
– Wprowadzenie do projektowania 3D oraz druku 3D.
– Projektowanie szyny retencyjnej, deprogramującej, transferowej.

Uzupełnienia pośrednie cementowane adhezyjnie – 
poprawa estetyki czy jeden z etapów w kompleksowym 

postępowaniu rehabilitacyjnym
Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

 Punkty edukacyjnie
Partner Szkolenia: Ivoclar Vivadent

15 Listopada – Kraków

Koszt szkolenia: 350 zł

– Holistyczne podejście do estetyki.
– Licówki czy BPR, wybór właściwej metody.
– Zastosowanie uzupełnień ceramicznych, a wiek pacjenta.
– Grubość uzupełnienia a skuteczność polimeryzacji.
– Timing w podejmowaniu decyzji.
– Cement światło, dualnie czy chemowiążący.
– Współpraca lekarz - technik sporządzenie zlecenia laboratoryjnego z wyraźnymi wskazówkami  

dla technika dentystycznego.

Zastosowanie łuku twarzowego UTS  
i artykulatora

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: Ivoclar Vivadent

15 Listopada – Giżycko

Koszt szkolenia: 1400 zł

– Rejestracja górnego łuku zębów.
– Przygotowanie łuku twarzowego do montażu na głowie pacjenta.
– Montaż łuku twarzowego UTS zgodnie z płaszczyzną Campera. 
– Wykonanie rejestratu protruzyjnego.
– Analiza modeli osadzonych w artykulatorze. 
– Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora za pomocą zestawu do wartości  

indywidualnych.
– Kontrola prowadzenia kłowego i siecznego.

Szynowanie zębów z ruchomością będącą wynikiem 
chorób przyzębia lub urazu z zamykaniem  

trem i diastem
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska

 Punkty edukacyjne 
Partner Szkolenia: VOCO

16 Listopada – Zielona Góra 

Koszt szkolenia: 390 zł

– Kwalifikacja do zabiegu. Planowanie miejsca przebiegu szyny, dobór rodzaju szyny.
– Szynowanie na modelu: pomiar długości szyny, planowanie jej przebiegu. 
– Przygotowanie powierzchni zębów do zabiegu szynowania. 
– Modelowanie i mocowanie szyny, zamykanie trem i diastem. Jak szybko i dokładnie wykonać szynowanie- 

metoda własna!

Pacjent ze schorzeniami współistniejącymi – 
postępowanie w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: dr hab. n. med. Jacek Smereka
 Punkty edukacyjne

22 Listopada – Katowice

Koszt szkolenia: 350 zł

– Aspekty prawne dokumentacji medycznej i - Ocena stanu ogólnego pacjenta – aspekty praktyczne.
– Pacjent przyjmujący leki obniżające krzepliwość krwi. 
– Sedacja pacjentów w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, aspekty prawne i praktyczne.
– Antybiotykoterapia u pacjentów stomatologicznych – aspekty praktyczne.

Nowoczesna endodoncja dla każdego.  
Przewodnik po procedurach od diagnostyki  

do odbudowy
Prowadzący: lek. dent. Urszula Leończak

Punkty edukacyjne 
Partner Szkolenia: Kavo Kerr

22 Listopada – Zielona Góra
23 Listopada – Poznań 

Koszt szkolenia: 490 zł

– Recepta na właściwą diagnozę w endodoncji – zasady poruszania się po świecie CBCT. 
– Mikroskop jako doskonałe narzędzie pracy w endodoncji. Przewidywalne i bezpieczne opracowywanie 

kanałów narzędziami najnowszej generacji. 
– Zastosowanie unikalnego ruchu adaptacyjnego do kształtowania wszystkich typów kanałów korzeniowych.

Wypełnienia bezpośrednie czy pośrednie- inlay, onlay, 
endokorona - co wybrać w różnych  

sytuacjach klinicznych?
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaśkowska

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: VOCO

23 Listopada – Wrocław

Koszt szkolenia: 390 zł

– Ocena warunków klinicznych.
– Kiedy warto zdecydować o wykonaniu wypełnień metodą pośrednią przygotowanie ubytku  

do uzupełnień, pośrednich, samodzielne wykonanie modelu roboczego z silikonu modelowego, 
 modelowanie uzupełnienia z materiału kompozytowego.
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784 956 720

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto:   
Bank Spółdzielczy o/Kielce 34 8493 0004 0000 0062 3443 0001

W tytule przelewu proszę podać:  
datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, NIP i telefon kontaktowy. 

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Więcej informacji i pełny program szkoleń  
na naszej stronie internetowej: http://www.meditrans.pl/szkolenia.php 

Szczegółowe informacje i zapisy: 

Karolina Pilipczuk  
tel. 784 956 720 
e-mail:  
szkolenia@meditrans.pl

Monika Rajkowska 
tel. 504 288 647
e-mail:  
szkolenia@meditrans.pl

SZKOLENIA  |  KURSY

Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna 
 w odcinku przednim – wyzwania, techniki, work flow, 

wskazówki praktyczne
Prowadzący: lek. dent. Tomasz Sosnowski

Punkty edukacyjne 
Partner Szkolenia: Ivoclar Vivadent

28 Listopada – Wrocław

Koszt szkolenia: 990 zł

– Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć sprawiających największe problemy (BPRs, IDS, CDF, DME, DBT, 
PoM, AC, MI-Etch, SE-Etch) opisujących procedury kliniczne, materiały, techniki trawienia, kliniczny work flow.

– Technika szlifowania z uwzględnieniem diagnostycznego nawoskowania i zaproponowanego  
pacjentowi projektu.

– Odbudowy ostatecznej w postaci Mock-up’u, indeksy kontrolne, ocena grubości, zasięgu preparacji.

Licówki ceramiczne w świecie stomatologii cyfrowej
Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: Ivoclar Vivadent

29 Listopada - Łódź

Koszt szkolenia: 350 zł

– Materiały ceramiczne do wykonywania licówek w technologiach tłoczenia i CAD/CAM. 
– Połączenie technik analogowych i cyfrowych.
– Planowanie leczenia z zastosowaniem licówek w strefie estetycznej z wykorzystaniem modeli  

z nawoskowaniem oraz technologii cyfrowych.
– Znaczenie łuku twarzowego na etapie planowania leczenia.Przebudowa zwarcia przed leczeniem 

protetycznym z zastosowaniem licówek.
– Oczyszczanie powierzchni ceramiki po przymiarce licówek w jamie ustnej.
– Blokowanie efektu inhibicji tlenowej. Polimeryzacja etapowa z zastosowaniem żelu  glicerynowego.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym
Prowadzący: dr hab. n. med. Jacek Smereka

Punkty edukacyjne 

29 Listopada - Nowy Targ

Koszt szkolenia: 400 zł

– Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
– Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg oddechowych, sztuczna wentylacja, 

podtrzymanie funkcji układu krążenia.
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, wprowadzenie rurki  

ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach.

Endodoncja – szkolenie zaawansowane –  
praca w powiększeniu

Prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik
Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

06 Grudnia  – Zamość 

Koszt szkolenia: 1200 zł

– Prawidłowe opracowanie komory.
– Poszukiwanie i otwieranie ujść kanałów.
– Poszerzenie ujść i stworzenie prostego dostępu.
– Powstanie stopnia – przyczyny, sposoby obejścia.
– Algorytm opracowania długiego, wąskiego kanału.
– Kanały połączone.

Włókno kompozytowe- nowość w szynowaniu  
i wykonywaniu mostu adhezyjnego

Prowadzący: Lek. dent. Aneta Praska-Jaros
Partner Szkolenia: Arkona 

06 Grudnia – Katowice

Koszt szkolenia: 450 zł

– Włókna w stomatologii wczoraj i dziś.
– Stomatologia minimalnie inwazyjna.
– Mosty adhezyjno-retencyjne z wykorzystaniem własnego zęba pacjenta lub materiału kompozytowego.
– Zasady naprawy uszkodzonych prac.
– Szynowanie zębów opis przypadków.
– Samodzielne wykonanie trzypunktowego mostu adhezyjno-retencyjnego na modelu gipsowym.

Chirurgia BASIC – początek nowoczesnej chirurgii  
w twoim gabinecie

Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Stolarski
Punkty edukacyjnie 

Partner Szkolenia: Poldent

07 Grudnia – Kielce

Koszt szkolenia: 1200 zł

– Podstawowe zasady cięcia i szycia tkanek.
– Najczęściej spotykane powikłania w chirurgii – jak sobie z nimi radzić.
– Wycinek tkankowy – prosta i szybka profilaktyka przeciwnowotworowa CGF a PRF. 
– Laseroterapia w gabinecie ogólnostomatologicznym – wprowadzenie.  
– Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego.
– Pobranie wycinka do badania histopatologicznego, zaopatrzenie rany.

Z szycia wzięte - czyli step by step o technikach szycia
Prowadzący: dr n. med. Łukasz Zadrożny

Punkty edukacyjnie
Partner Szkolenia: Poldent

07 Grudnia – Katowice

Koszt szkolenia: 1200 zł

– Rodzaje szwów i techniki szycia wykorzystywane w prostych i skomplikowanych zabiegach w obrębie jamy ustnej.
– Narzędzia, sprzęt i materiały do efektywnej pracy z tkankami miękkimi i szycia w zatoce szczękowej.
– Praca z płatem pełnej i częściowej grubości.
– Szycie membran, stabilizacja membran szwami, szycie okostnej.

Diagnostyka RTG we współczesnym gabinecie 
stomatologicznym

Prowadzący: Lek. dent. Mateusz Szkliniarz
Partner Szkolenia: Kavo Kerr

12 Grudnia – Kielce

Koszt szkolenia: 300 zł

– Zdjęcia wewnątrzustne: zdjęcia zębowe: wskazania i procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, 
technika izometrii Cieszyńskiego, technika kąta prostego.

– Zdjęcia zewnątrzustne: zdjęcia RTG cefalometryczne: wskazania, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, 
błędy i artefakty widoczne na zdjęciach RTG wewnątrz i zewnątrzustnych oraz ogólne zasady interpretacji 
stomatologicznych zdjęć radiologicznych na wybranych przypadkach. 

Procedury dezynfekcyjne zgodne  z obowiązującym 
prawem w Polsce

Prowadzący: starszy asystent oddziału nadzoru 
przeciwepidemicznego Anna Jakubowska

13 Grudnia – Rzeszów

Koszt szkolenia: 160 zł

– Przypomnienie podstawowych pojęć: Dekontaminacja, Mycie i dezynfekcja, Sterylizacja.
– Procedury dezynfekcyjne.
– Opakowania sterylizacyjne, proces sterylizacyjny. 
– Kontrola poszczególnych etapów. Testy i wskaźniki.
– Prowadzenie dokumentacji.
– Podstawy prawne dotyczące procesów dekontaminacyjnych.

Higienistko! - Stań się ekspertem w rozpoznawaniu zmian 
na błonie śluzowej i diagnozowaniu próchnicy.

Prowadzący: dyp. hig. stom. Marzena Cesarz 
dyp. hig. stom. Magdalena Berezowska

14 Grudnia – Katowice 

Koszt szkolenia: 350 zł

– Budowa histologiczna i fizjologiczna błony śluzowej jamy ustnej.
– Topografia jamy ustnej – jak szybko i skuteczne zbadać pacjenta?
– Ćwiczenia w rozpoznawaniu próchnicy za pomocą wzroku, za pomocą materiałów chemicznych  

i za pomocą komputerowych urządzeń diagnostycznych.
– Ćwiczenia prawidłowego badania palpacyjnego pacjenta zewnątrz i wewnątrzustnego.



Kielce Łukasz Pilipczuk 606 404 790
Dolnośląskie Bartosz Jaworski 504 924 606
Dolnośląskie Teresa Kassjan 728 407 301
Dolnośląskie Rafał Zygart 883 350 704
Kujawsko-Pomorskie Paweł Chylarecki 728 407 308
Lubelskie Anna Drozdowska 883 350 707
Lubuskie, Dolnośląskie Magdalena Grzyb 666 020 795
Łódzkie Aleksandra Jędrzejczyk 500 033 352
Łódzkie Mariusz Kowalczyk 784 956 711
Łódzkie 572 371 948
Małopolskie Anna Lenart 515 366 965
Małopolskie Helena Przetocka 784 956 722
Małopolskie Jan Piotrowski 608 499 845
Małopolskie Gabriela Wiśniewska 506 938 766
Mazowieckie Robert Augustyniak 666 020 787
Mazowieckie Tomasz Lichomski 728 407 305
Mazowieckie Łukasz Markowski 511 069 509
Podkarpackie, Małopolskie Małgorzata Pawlak 666 020 793
Podkarpackie Wojciech Pipka 516 243 779
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie Danuta Dąbrowska 698 465 885
Pomorskie Aneta Fularczyk 883 350 702
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Marcin Scheil 883 350 703
Śląskie Damian Guzik 698 696 700
Śląskie Magdalena Szlachta 666 020 791
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735

REGIONALNI
Świętokrzyskie, Radom Anna Dróżdż 668 863 997
Świętokrzyskie Marcin Modrzejewski 602 234 676
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie Marzena Milkamanowicz 666 020 785
Wielkopolskie Dawid Bugajny 883 350 708
Wielkopolskie Mateusz Wasiński 883 350 706
Zachodniopomorskie, Gorzów Wlk. Paweł Mysona 666 020 794
Zachodniopomorskie, Koszalin, Słupsk Aleksandra Czaja 666 020 788
Zachodniopomorskie, Szczecin Robert Rzepka 668 863 992

CENTRUM ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNYCH
Agata Ciężkowska 41 34 825 70;  606 346 891
Monika Gruszka 41 34 021 47;  504 495 903
Izabela Fortuńska 41 34 825 68; 501 534 716
Anna Karwacka 41 34 825 67; 501 534 718
Wiesława Molenda 41 34 825 62;  504 495 952
Artur Pawelec 41 34 825 50;  604 061 059
Małgorzata Pawelec 41 34 825 87;  728 407 302
Justyna Salwa 41 34 021 45;  883 350 705
Magda Sienkiewicz 41 34 021 60;  506 939 759
Renata Stradowska 41 34 021 70;  501 947 190
Justyna Targowska 41 34 021 65;  504 495 880

Dział Implantów 728 407 310; 41 34 825 80
Dział Szkoleń 784 956 720;  504 288 647;  41 34 82 571
Serwis 668 863 999;   728 407 300

PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI

41 34 44 886  

MEDITRANS sp. z o.o. sp.k.  ul. Podlasie 16c,  25-108 Kielce  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.

Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają do 30.12.2019 r., chyba że zaznaczono inaczej lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 

Firma Meditrans nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
Promocje wartościowe z pierwszej strony niniejszej gazetki nie łączą się z ofertą na produkty z hurtowni farmaceutycznej.

Nr 6/2019

41 34 31 800  

Przy jednorazowych zakupach produktów  
za kwotę minimum 500 zł  
otrzymasz kalendarz MEDITRANS  
na 2020 rok – za 1 zł

– jeden dzień na stronie
– twarda oprawa
– perforowane narożniki

za 

1 zł




