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Więcej informacji o produkcie na str. 60

*Przy zakupie produktów za minimum 1200 zł  
otrzymasz NOWOŚĆ, zestaw 4 produktów  

INNOVA do odbudowy szkliwa  
oraz znoszenia nadwrażliwości  
(3 rodzaje past oraz zawiesina) 

o wartości 160 zł – za 1 zł

GRUNTOWNA  
ODBUDOWA SZKLIWA

ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI  
ZĘBÓW JUŻ PO 1 UŻYCIU 

KLINICZNIE UDOWODNIONA  
SKUTECZNOŚĆ

NOWOŚĆ

zł
za1*
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NOWĄ OFERTĄ SPRZĘTU W MEDITRANS

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

Czajnik elektryczny TEFAL LOFT
Czajnik TEFAL LOFT, którego design został zainspirowany tradycyjną 
ceramiką brytyjską, stanowi doskonałą ozdobę każdej kuchni.

• Pojemność czajnika – 1,7 l
• Moc 2400 W umożliwia błyskawiczne zagotowanie wody.
• Wymienny filtr odkamieniający oczyszcza wodę zapewniając 

najlepszy smak przygotowywanych napojów.
• Podświetlany włącznik wyposażony w bezpieczną funkcję 

automatycznego wyłączania.
• Obrotowa podstawa, utrzymująca bezprzewodowy akumulator.

Ekspres KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto®  
Piccolo XS
Wysokociśnieniowy (do 15 barów) ekspres kapsułkowy pozwala na 
przygotowanie kawy z gęstą i aksamitną pianką. Umożliwia przygotowanie 
ponad 30 wyjątkowych kompozycji: Od mocnego Ristretto, poprzez 
intensywne Espresso, aromatyczne Lungo i pełne smaku Grande, aż po 
pieniste Cappucciono i gładkie Latte Macchiato.

za 

1 zł*

• Hermetycznie zamykane kapsułki zachowują świeżość kawy i jej bogaty aromat.
• Ekspres osiąga idealną temperaturę w ciągu około 40 sekund.
• „Tryb eko” automatycznie wyłącza ekspres po minucie bezczynności.
• Pozwala również przygotowywać gorącą czekoladę, herbatę  

oraz inne napoje.

Ekspres dostępny w kolorach czarnym i białym.

za 

1 zł*



DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ
NOWĄ OFERTĄ SPRZĘTU W MEDITRANS

Z przyjemnością informujemy, iż firma Meditrans została wyłącznym dystrybutorem
sprzętu stomatologicznego Chirana Medical, A.S. w Polsce.

Tym samym do naszej oferty dołączyły wysokiej jakości produkty tworzone z myślą
o indywidualnych potrzebach Klientów.
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CHEESE E

CHEESE L

Łukasz Markiewicz
Product Manager – Chirana
tel. 516 243 919
lukasz.markiewicz@meditrans.pl

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

DZIAŁ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

ZAPYTAJ
O OFERTĘ

 728 407 310
DOBIERZEMY

IDEALNE
ROZWIĄZANIE
DLA TWOJEGO

GABINETU

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

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

CHEESE EASY

CHEESE UNI

DZIAŁ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Mariusz Miśkiewicz
Specjalista ds. sprzętu  
stomatologicznego  
Mikroskopy
tel. 728 407 306
mariusz.miskiewicz@meditrans.pl

więcej informacji 
o produktach

ZAPYTAJ
O OFERTĘ

 728 407 310
DOBIERZEMY

IDEALNE
ROZWIĄZANIE
DLA TWOJEGO

GABINETU

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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SMILE MINI 04

Szybkozłączka 420
• kompatybilne szybkozłącze 

Multiflex®

• stal nierdzewna

• z podświetleniem LED

• połączenie: ISO-6-Midwest

• gwarancja 12 miesięcy

Turbina TG 656 / Easy
• prosta konstrukcja

• ergonomiczny i dobrze wyważony 
korpus

• 5-drożny spray

• tylko 47 gramów

• gwarancja 6 miesięcy

Turbina TGL 637A
ze światłem
• 5-drożny spray

• ergonomiczny i dobrze wyważony 
korpus

• światłowód ze szkła komórkowego 

• system łączenia *Multiflex® Quick

• gwarancja 12 miesięcy

Kątnica 120 LR 
• przełożenie 1:5

• prosta konstrukcja, ergonomiczny  
i trwały korpus

• 4-drożny spray  
do optymalnego chłodzenia

• światłowód ze szkła komórkowego 

• do wierteł z trzonem Ø 1,6

• gwarancja 12 miesięcy

Kątnica 120 LB
• przełożenie 1:1

• prosta konstrukcja,  
ergonomiczny i trwały korpus

• 4-drożny spray  
do optymalnego chłodzenia

• światłowód ze szkła komórkowego

• do wierteł z trzonem Ø 2,35

• gwarancja 12 miesięcy

Turbina TGL 637A HF 
ze światłem 
• funkcja szybkiego zatrzymania oraz 

system bezolejowy

• 5-drożny spray

• ergonomiczny i dobrze wyważony 
korpus

• światłowód ze szkła komórkowego 

• system łączenia *Multiflex® Quick

• gwarancja 12 miesięcy

2100 zł 790 zł 1690 zł

690 zł1990 zł 1490 zł

ZAPYTAJ
O OFERTĘ

 728 407 310
DOBIERZEMY

IDEALNE
ROZWIĄZANIE
DLA TWOJEGO

GABINETU

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

więcej informacji 
o produktach
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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 za minimum 300 zł  

otrzymasz 5 opakowań  
końcówek do śliniciągu PrimaDent  

w dowolnym kolorze – za 1 zł

za 

1 zł
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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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Pudełka na nakładki Plura Orthobox S
Pudełka przeznaczone do przechowywania szyn i aparatów ortodontycznych. 
Perforowane z oczkiem na sznurek. 
Dostępne w 10 kolorach: jasnozielone, niebieskie, żółte, zielone, jasnoniebieskie, 
fioletowe, pomarańczowe, różowe, czerwone, białe lub mix kolorów w opakowaniu. 
Opakowanie: 10 sztuk
Wymiary: szerokość 75 mm, wysokość 25 mm23 zł

opakowanie 10 sztuk

Pudełka na aparat ortodontyczny Plura Orthobox L 
Pudełka przeznaczone do przechowywania szyn i aparatów ortodontycznych. 
Perforowane z oczkiem na sznurek. 
Dostępne w 10 kolorach: jasnozielone, niebieskie, żółte, zielone, jasnoniebieskie, 
fioletowe, pomarańczowe, różowe, czerwone, białe lub mix kolorów w opakowaniu. 
Opakowanie: 10 sztuk
Wymiary: szerokość 85 mm, wysokość 43 mm

23 zł
opakowanie 10 sztuk

Lusterka PluLine rodowane przedniopowierzchniowe 
Stalowe, nierdzewne lusterka rodowane przedniopowierzchniowe.
Produkt przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji wszystkimi powszechnie stosowanymi metodami. 
Opakowanie: 12 sztuk w rozmiarze 4 (Ø22 mm) lub 5 (Ø24 mm).

55 zł
opakowanie 12 sztuk

Uchwyt do serwet PluLine  
Termoplastyczny, sterylizowalny, gumowy łańcuszek do mocowania serwetek  
dla pacjentów. Długość: 48 cm. Dostępne w 7 kolorach: niebieski, granatowy, żółty, 
zielony, różowy, pomarańczowy, biały lub mix kolorów w opakowaniu.
opakowanie: 1 sztuka lub mix kolorów 10 sztuk

Kieliszki do mieszania PluLine
Jednorazowy pojemnik do mieszania i porcjowania  
materiałów dentystycznych. 
Opakowanie: 200 sztuk  
(4 kolory po 50 sztuk każdy: niebieski, czerwony, żółty, biały).

9,50 zł
sztuka

25 zł
opakowanie 200 sztuk

NOWOŚCI W OFERCIE PRODUKTÓW MARKI PLULINE

85 zł
mix kolorów  

10 sztuk
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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 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. 

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

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.

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

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

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
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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  
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 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.  Do wycisków wstępnych w technice 
dwuwarstwowej.
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.

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

389 zł 89 zł

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

149 zł
50 szt.

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
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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: butelka 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: butelka 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

15 zł
opakowanie

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

Pluline Aplikatory z gąbki
Krążki wykonane z pianki poliuretanowej, służące  
do nakładania preparatów w postaci płynnej  
lub w formie pasty. Schładzane nadają się do testowania 
żywotności zęba.
Dostępne w  4 rozmiarach:

• 1 – 4 x 4 mm, 3000 szt. – 45 zł
• 2 – 5 x 6 mm, 1000 szt. – 39 zł
• 3 – 8 x 6 mm, 500 szt. – 35 zł
• 4 – 7/8 x 8 x 6 mm (kształt klina), 500 szt. – 29 zł

od 29 zł
opakowanie

Wata celulozowa PluLine w rolce   
2 x 500
Odrywane tampony celulozowe, niejałowe o wymiarach 
4 cm x 5 cm
Opakowanie: rolka 2 x 500 szt.
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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.

32 zł
tuba RDA 40

32 zł
tuba RDA 250

38 zł
tuba All-in-One

0,70 zł
sztuka

Piasek do piaskarki PluLine  
Plurapearls  300 g
Proszek do profilaktycznego, naddziąsłowego 
piaskowania zębów przeznaczony do wszystkich typów 
piaskarek.
Dostępny w pięciu smakach: miętowy, cytrynowy, 
porzeczkowy, wiśniowy, owoców tropikalnych 

Opakowanie: butelka 300 g

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

65 zł 89 zł
opakowanie

95 zł

PLU 235996 PLU 219182

Wosk modelowy PluLine  500 g
Mocne i elastyczne woski do modelowania.
• Nie pozostawiają plam
• Po podgrzaniu łatwo formowalny, po ostygnięciu twardy 
  i stabilny wymiarowo
• Kolor: różowy
• Wymiary płytki: 83 x 186 mm 
• Grubość płytki: 1,5 mm
Dostępne rodzaje: miękki, standard, twardy
Opakowanie: 500 g

29 zł
opakowanie

Pluralgin Super  500 g
Masa alginatowa o szybkim czasie wiązania.
Wysoka chłonność pozwala w łatwy sposób uzyskać 
jednorodny, plastyczny materiał wyciskowy. 
Posiada wysoką stabilność wymiarową, odporność  
na rozerwanie oraz doskonałą biokompatybilność.
•  Czas wiązania: ok. 2 min 
•  Czas wiązania w jamie ustnej: około 40 sekund 
•  Nie zawiera ołowiu i kadmu 
•  Aromat owocowy 
•  Kolor: pomarańczowy

Opakowanie: 500 g

19,90 zł
opakowanie

1

2

3

13

15

Paski Tofflemire PluLine
Metalowe paski profilowane do uniwersalnej formówki
Grubość: 0,05 mm (cienkie) lub 0,035 mm (bardzo cienkie)
Opakowanie: 30 szt. pasków w wybranym wzorze

19 zł
grubość 0,035 mm

17 zł
grubość 0,05 mm
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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

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

PROMOCJA
5 x dowolne opakowanie wkładów z włókien szklanych  

Over Post lub Hi-Rem Post firmy OverFibers
+ dodatkowe opakowanie wkładów Over Post lub Hi-Rem Post – za 1 zł

5 +1
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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) – GRATIS*

+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

gratis*

od 59 zł
strzykawka

1 +1

Ceny regularne opakowań kapsułek:
Riva Luting  50 kaps.   ...................................  – 353 zł
Riva Luting plus  50 kaps.   .........................  – 432 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.   ...................................  – 491zł
Riva Assorted Kit  50 kaps.   .........................  – 455 zł

Promocja nie łączy się z innymi promocjami

Kup 8 dowolnych opakowań  
kapsułek SDI w cenie regularnej

+ Wstrząsarka Ultramat S  
o wartości 1700 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

3 +1
SUPER
OFERTA

za 

1 zł

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 – GRATIS*
Promocja dotyczy również kompozytu aura eASY

+ gratis*

1 +1

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

NOWOŚĆ

+ gratis*

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

298 zł
zestaw

Aura Easyflow Intro Kit
Światłoutwardzalny, zoptymalizowany materiał kompozytowy typu flow. Kompozyt o optymalnej konsystencji, która pozwala na doskonałą adaptację w ubytku. Aura Easyflow 
zapewnia wyjątkowo dobrą widoczność w promieniach RTG, dużą wytrzymałość i naturalną estetykę, co czyni ją wszechstronnym materiałem do odbudowy. Prosty dobór 
kolorów spośród 4 unikalnych odcieni odpowiadających 8 odcieniom VITA classical: ae1 - A1/B1, ae2 - A2/B2, ae3 - A3/B3, ae4 - A3.5/B4. 
Zestaw 4 strzykawki po 2 g w kolorach: ae1, ae2, ae3, ae4

+ Zipbond 5 ml – GRATIS*

NOWOŚĆ

217 zł
strzykawka



kontakt@meditrans.pl 19

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

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

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.

+
250 zł

zestaw

Kup 1 strzykawkę set PP – 7 g
+ dowolna strzykawka 7 g – za 1 zł

1 +1

HIT
cenowy

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

HIT
cenowy

42 zł
zestaw

216 zł

RIVA STAR
Środek do oczyszczania ubytku i znoszenia nadwrażliwości zębów.
Główne składniki produktu: srebro, jod oraz fluorki, odpowiadają za wyjątkowe 
właściwości produktu, który jednocześnie wspomaga eliminację i hamuje powstawanie 
biofilmu oraz ogranicza rozwój próchnicy. 

Opakowanie Riva Star: 10 kapsułek Silver, 10 kapsułek Green, 2 x Gingival Barrier, 
akcesoria

326 zł
zestaw

900 zł
zestaw

2 x 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

+ Czajnik elektryczny Tefal Loft – za 1 zł 

NOWOŚĆ +

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

gratis*

Zipbond
Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny systemem wiążący, który można stosować w technikach: samotrawienia, 
wytrawiania selektywnego i całkowitego wytrawiania.  Zipbond zapewnia jednolite i niezawodne połączenie w każdej sytuacji 
klinicznej niezależnie od rodzaju ubytku i sposobu odbudowy. Materiał uwalniania fluor i tworzy silne wiązanie zarówno  
w przypadku suchej jak i wilgotnej zębiny.
Opakowanie: butelka 5 ml

+2 x strzykawka LUNA 4 g (w dowonym kolorze) – GRATIS*

za 

1 zł

+
za 

1 zł

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

2 x
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

2 x Evetric System Kit 4 x 3,5 g + Evetric Bond 6 g
Zestaw zawiera: 2 x A2; 2 x A3; Evetric Bond

1 x OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

+

999 zł
zestaw

 1329 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 

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

gratis*

 775 zł 580 zł
zestaw

OSZCZĘDZASZ

25% 

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

gratis*

860 zł
zestaw

 1165 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 
4 +1

2600 zł
zestaw

gratis*

 3488 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 

+
LUB

LUB LUB

Empress Direct System Kit
Zestaw zawiera: kolory szkliwne A1, A2, A3; kolory zębinowe A2, A3; Trans 30; Effect Trans Opal;
Opaque; klucz kolorów (Dentin i Enamel); OptraSculpt Pad instrument; OptraSculpt Pad Refill/4mm.

1 x Adhese Universal System VivaPen 1 x 2 ml/100 – GRATIS*
1 x OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

gratis*

LUB LUB LUB

4 +1

+ LUB LUB

4 x 4 x

gratis*

1070 zł
zestaw

 1522 zł

OSZCZĘDZASZ

30% 

Tetric Evo-Line System Kit lub Tetric Line System Kit
+ Tetric EvoCeram 3 g A3,5 oraz Tetric EvoFlow 2 g A2 – GRATIS*
lub OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

gratis*+
LUB

+

+

2 x
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

1540 zł
zestaw

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

Variolink Esthetic LC System Kit 
Światłoutwardzalny, stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy.
Zestaw zawiera: 3 x Variolink Esthetic LC 2 g (Light, Neutral, Warm),  
3 x Variolink Esthetic Try-In Paste 1,7 g (Light, Neutral, Warm),  
Adhese Universal 5 g, Monobond Plus 5 g, Liquid Strip 2,5 g, Total Etch 2 g, akcesoria

+ OptraGate Assortment – GRATIS*

+
gratis*

1290 zł
zestaw

 1937 zł

OSZCZĘDZASZ

33% 
2 +1

2 x Te-Econom Bond Refill 5 g 
Opakowanie: buteleczka 5 g

+ Te-Econom Bond Refill 5 g – GRATIS*

+

166 zł
zestaw

 261 zł

OSZCZĘDZASZ

36% 

gratis*

2 x Adhese Universal System VivaPen 2 ml/100
Opakowanie: 2 ml + 100 końcówek

+ 1 x VivaPen Snap-On Cannulas Refill 100 sztuk – GRATIS*

768 zł
zestaw

 989 zł

OSZCZĘDZASZ

22% 

+ gratis*

514 zł
zestaw

 698 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 

+
gratis*

2 x Adhese Universal Refill VivaPen 2ml
Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny materiał łączący ze szkliwem  
i zębiną stosowany w procedurach łączenia uzupełnień pośrednich i bezpośrednich.

+ 1 x Tetric PowerFlow 2g IVA – GRATIS*

2 x 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.

+ Ekspres KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS – za 1 zł

za 

1 zł

+
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Professional Care Smart Bundle 
Zestaw zawiera: 
1 x Proxyt RDA 36 55ml 
1 x Proxyt RDA 7 55ml 
1 x Cervitec F 7 g 
1 x VivaBrush G 50 sztuk 

gratis*

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

+ FRC Postec Plus 5 sztuk (0 lub 1 lub 2) – GRATIS*

+

1085 zł
zestaw

 1468 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 

7000 zł
zestaw

 8854 zł

OSZCZĘDZASZ

21% 

4 x Helioseal F Plus 1,25 g strzykawka
Lak szczelinowy uwalniający fluor

+ Helioseal F Plus 1,25 g – GRATIS*

gratis*

300 zł
zestaw

 397 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 

+

4 +1
435 zł

zestaw

SpeedCEM Plus Promo Pack 
Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement kompozytowy,  
z opcją polimeryzacji światłem.

Zestaw zawiera: SpeedCEM Plus Transparent 9 g, SpeedCEM Plus Transparent 2,5 g, 
Ivoclean 5 g, końcówki mieszające

CENA
SPECJALNA

570 zł
zestaw

 845 zł

OSZCZĘDZASZ

33% 

+
gratis*

Bluephase PowerCure & System Kit Syringe
Lampa z innowacyjnym system do polimeryzacji wewnątrzustnej
• Niezawodne utwardzanie wszystkich materiałów światłoutwardzalnych dzięki diodzie Polywave LED 
• Krótki czas utwardzania, już od 3 sekund, dzięki wysokiej intensywności światła 3.000 mW/cm2 
• Szeroki światłowód o średnicy 10>9-mm, oszczędza czas utwardzania podczas pojedynczych ekspozycji 
• Dodatkowy program utwardzania Pre-Cure 
Zestaw zawiera: Lampa Bluephase PowerCure; Tetric PowerFill 3 g IVA; Tetric PowerFlow 2 g IVA; Adhese Universal 
VivaPen 2 ml

+ 1 x Tetric PowerFill 1 x 3 g IVA – GRATIS*
+ 1 x Tetric PowerFlow 1 x 2 g IVA – GRATIS*
+ 1 x Adhese Universal VivaPen 1 x 2 ml – GRATIS*

50 x



kontakt@meditrans.pl 23

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

150zł / 1szt



www.meditrans.pl41 34 31 80024

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

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 

+ 1 opakowanie półpłynnego kompozytu Neo Spectra ST flow  
(2 strzykawki po 1,8 g) w kolorze A2 – GRATIS*
Oferta do wyczerpania zapasów. 

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

6090 zł
zestaw

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

+ 1 strzykawka półpłynnego kompozytu  
Neo Spectra ST flow w kolorze A2 – GRATIS*
Oferta do wyczerpania zapasów. 

417 zł
zestaw

Palodent V3
3 x opakowanie 50 sztuk  
w dowolnym rozmiarze 

+ 1 x Palodent V3  
narrow ring (wąski 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

+ 1 x Palodent V3 ring (uniwersalny 
pierścień) oraz 1 opk. Palodent V3 
formówki 7,5 mm (50 szt.) – GRATIS*

+

1640 zł
zestaw

Aquasil Ultra+
Kompletny system dostosowany  
do wszystkich technik pobierania wycisku
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

gratis*

gratis*

+

Neo Spectra ST flow
3 x opakowanie nowego półpłynnego kompozytu Neo 
Spectra flow 
(każde po 2 strzykawki 1,8 g) w dowolnych kolorach spośród A1, A2, A3, A3.5, 
A4, BW, E1 

+ 1 x opakowanie półpłynnego kompozytu  
Neo Spectra ST flow w kolorze A2 (2 x 1,8 g)– GRATIS*

665 zł
zestaw

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

+
gratis*

528 zł
zestaw

3 x

+

NOWOŚĆ

gratis*

Lampa SmartLite PRO 
+ 15 strzykawek ceram.x SphereTEC  
(8 strzykawek w kolorze A2 oraz 7 strzykawek w kolorze A3) – GRATIS*

gratis*
NOWOŚĆ

gratis*

3 x

+
gratis*
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

2100 zł
zestaw

SDR® Plus Eco Refill 15 kompiul
3 x dowolne kolory SDR Plus Eco Refill 15 kompiul 
+ Prime&Bond universal (4 ml) – GRATIS*

615 zł
zestaw

+

gratis*

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

gratis* gratis*
3 x

+

860 zł
zestaw

SDR® Plus Eco refill (50 kompiul w kolorze universal) 
oraz 1 op. SDR refilll (15 kompiul kolory do wyboru) 
+ 1 x Prime&Bond Universal refill 4 ml  
oraz SDR Plus refill A2 (15 kompiul) – GRATIS*

ZESTAW X-SMART PLUS  
+ 2 x blister wybranego systemu maszynowego  
(Protaper Gold, Protaper Next lub WaveOne Gold) – GRATIS*

3900 zł
cena mikrosilnika

+
2 blistry

wybranego
systemu

ProTaper Gold®
Protaper Next™
WaveOne® Gold

gratis*
gratis*

Start-X TIP 
Końcówki ultradźwiękowe ze stali nierdzewnej przeznaczone  
do wykańczania dostępu do kanałów i lokalizacji ich ujść.
Kompatybilne z narzędziami ultradźwiękowymi EMS – M3 x 0.5  
i Satelec – M3 x 0.6.

Dostępne w pięciu rodzajach:
1 - Wykańczanie dostępu do kanałów;
2 - Poszukiwanie kanału MB2;
3 - Poszukiwanie ujść kanałów;
4 - Usuwanie metalowych wkładów
5 - Odsłonięcie oryginalnej anatomii dna komory miazgi.

Opakowanie: 
– 1 sztuka w wybranym rozmiarze: 1, 2, 3, 4, 5.
– asortyment 5 sztuk: 1-5, klucz

Przy zakupie zestawu START-X TIP  
Asortyment (5sztuk) 
lub 4 dowolnych uzupełnień  
otrzymasz  
Ekspres KRUPS NESCAFÉ®  
Dolce Gusto® Piccolo XS – za 1 zł

za 

1 zł

+

1868 zł
4 x 467 zł uzupełnienie

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.
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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

WaveOne Gold 
Jednopilnikowy system narzędzi oscylacyjnych
4 x dowolne opakowania WaveOne Gold (3 pilniki)
+ 1 opakowanie WaveOne® Gold 
Asortyment (4 pilniki) – GRATIS*
+ 1 ReadySteel K-File 10 – GRATIS*

+

4 x
824 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

Zestaw X-Smart – Propex IQ®
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.

8990 zł
ZESTAW zawiera:
Mikrosilnik X-Smart IQ, Podstawa Endo IQ do iPad  
+ Endometr Propex IQ 
+ wybrany PAKIET PILNIKÓW

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)

+ GRATIS 3 opakowania asortyment odpowiedniego systemu

gratis*

gratis*

gratis*

625 zł
zestaw

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*
+ 10 igieł do irygacji TruNatomy – GRATIS*

+ gratis*

NOWOŚĆ

744 zł
zestaw

10 x
+

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 – GRATIS*

488 zł
zestaw

4 +2gratis*
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Zetaplus / Zetaplus Soft
Linia silikonów typu C znanych od ponad 25 lat. 

Zetaplus L / VL Intro kit
Zetaplus 1530 g  
+ Oranwash 140 ml  
+ Indurent 60 ml

Zetaplus 3 kg   ............................................................................ 149,00 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

NOWE 
LEPSZE
CENY

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

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

279,90 zł
zestaw

129 zł
zestaw

 135 zł

634 zł
Acrytemp
2 x 76 g (50 ml)
+ 15 końcówek mieszających
+ Pistolet 4:1

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

Elite HD+ Putty 
2 x 250 ml 176,90 zł

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). 

4499 zł
zestaw

Elite HD+ Light/Regular
2 x 50 ml 119,90 zł

Elite HD+ Maxi Putty
2 x 380 ml 

Elite HD+ Maxi Tray/Monophase
2 x 380 ml

439,90 zł
499,90 zł

Hydrorise Putty 
2 x 300 ml 229,90 zł Hydrorise Light/Regular

2 x 50 ml 134,90 zł

Hydrorise Maxi Putty
2 x 380 ml 

Hydrorise Maxi Heavy/Monophase
2 x 380 ml

499,90 zł
549,90 zł

Hydrorise
Niezwykle precyzyjne, o zwiększonej hydrokompatybilności silikony typu A  
do wszystkich technik pobierania wycisków, w każdej sytuacji klinicznej!

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
Hydrorise Light/Regular i Hydrorise Maxi Putty

+

3399 zł
zestaw

ZAPYTAJ 
O PREZENTACJĘ 

W SWOIM  
GABINECIE

ZAPYTAJ 
O PREZENTACJĘ 

W SWOIM  
GABINECIE
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*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

Gradia Direct 
6 x Gradia Direct / Gradia Direct X strzykawka w dowolnym odcieniu
+ Czajnik elektryczny Tefal Loft – za 1 zł

+

750 zł
zestaw

G-CEM LinkAce 2 x 4,6 g
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym sposobie 
wiązania. 
Opakowanie: 2 strzykawki x 4,6 g / 2,7 ml w odcieniu A2, Translucent, BO1  
lub AO3 15 kaniul mieszających, 5 końcówek Endo.

+ 1 strzykawka x 4,6 g / 2,7 ml G-CEM LinkAce  
w odcieniu A2 – GRATIS*

2 +1+

470 zł
zestaw

za 

1 zł

615 zł
zestaw

2 x TEMPSMARTTM DC 
Pierwszy, nie zawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał 
tymczasowy. Chroni opracowane zęby i zapewnia komfort i estetykę w czasie 
oczekiwania na ostateczne uzupełnienie.
Dostępne opakowania: Nabój 48 ml (A1, A2, A3, A3.5, B1 lub BW), 16 końcówek 
mieszających

+ 2 x 48 ml EXACLEAR – GRATIS*
Innowacyjny, przezroczysty materiał silikonowy do pracy techniką iniekcyjną.

710 zł
zestaw

+ gratis* gratis*

MIX produktów 
Gradia Direct, G-ænial, Essentia, everX Posterior, everX Flow, 
G-Cem Veneer, G-CEM LinkForce w rekomendowanych cenach  
za kwotę minimum – 5000 zł
+ lampa D-Light Duo – GRATIS*

PROMOCJA  
Z LAMPĄ  

D-LIGHT DUO

gratis*

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

everX Flow / Essentia Starter Kit
zestaw zawiera:
1 x strzykawka everX Flow Bulk 2 ml,  
1 x strzykawka everX Flow Dentin 2 ml,  
1 x strzykawka Essentia Universal 2 ml,  
akcesoria 40 sztuk
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*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

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

+

gratis*

450 zł

510 zł

460 zł

380 zł 450 zł

440 zł

495 zł

500 zł

5 x dowolne opakowanie kapsułek GC
Ekspres KRUPS NESCAFÉ®  
Dolce Gusto® Piccolo XS – za 1 zł

G-CEM Veneer
Światłoutwardzalny adhezyjny cement kompozytowy do estetycznych uzupełnień  
o grubości poniżej 2 mm.
Dostępny w 4 odcieniach wraz z pastami próbnymi.
Dostępna kolorystyka: A2, Translucent, Opaque, Bleach
Opakowanie zawiera: 2 strzykawki x 1ml/1.7 g, G-CEM Veneer A2 i TR, 2 strzykawki x 1.2 ml/1.5 g,  
Try-in Paste A2 i TR, 1 x 5 ml G-Multi PRIMER, 1 x 5 ml G-Premio BOND, 45 końcówek dozujących typu igła.

800 zł
zestaw

125 zł
strzykawkaCENA  

SPECJALNA

EQUIA Forte HT
Szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk-fill. 

Opakowanie: 20 kapsułek EQUIA Forte HT (0,40g) + 20 pojedynczych dawek  
EQUIA Forte Coat 0,1 ml + akcesoria. 

Dostępne kolory: A2, A3, B2

+ aplikator do kapsułek – GRATIS* 

+

325 zł
opakowanie

gratis*

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

za 

1 zł

NOWOŚĆ

G-Cem Veneer Refill
Opakowanie: strzykawka 1ml/1,7 g 
dostępne kolory: A2, Transclutent,  
Opaque, Bleach
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3 x dowolne opakowanie kapsułek GC
+ Fuji IX A2 lub A3 – GRATIS*
lub Fuji II LC A3 – GRATIS*

MI Varnish zestaw Intro
Biodostępny wapń, fosforan i fluor wspomagający lakierowanie zębów  
poprzez zawarty w nim RECALDENT™ (CPP-ACP). 
Wspomaganie, uzupełnienie i ochrona zębów w jednym pociągnięciu pędzelka.  
Zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni zębów skuteczniej niż przeciętny lakier 
fluorowy. 

Dostępny w 2 smakach: truskawkowy i miętowy

Opakowanie: 10 pojedynczych dawek po 0,50 ml  
(5 x truskawka; 5 x mięta); 20 mikropędzelków

100 zł
opakowanie

FujiCEM 2 SL
Wysokiej jakości, modyfikowany żywicą cement 
glasjonomerowy do osadzania.
Opakowanie: 1 nabój 13,3 g / 7,2 ml

294 zł*
zestaw

* Średnia cena za sztukę przy zakupie eco paku

Dostępne promocje z lampą D-Light Duo – GRATIS*

3750 zł
zestawgratis*

450 zł

510 zł

460 zł

380 zł 450 zł

440 zł

495 zł

500 zł

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

4 x G-ænial Universal Injectable 
strzykawka w dowolnym odcieniu

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

+

520 zł
zestaw

gratis*

PROMOCJA

4 + 1

gratis*

gratis*

gratis*

 1.

 2.

25 x dowolna strzykawka Essentia – 4750 zł

25 x dowolna strzykawka G-aenial Anterior, Posterior lub G-aenial Flo X – 4750 zł 

25 x dowolna strzykawka G-aenial Universal Flo – 4875 zł 3.

30 x dowolna strzykawka Gradia Direct
+ lampa D-Light Duo – GRATIS* 30 x

Dostępne promocje
2 opakowania kapsułek + aplikator do kapsułek – GRATIS* 
6 opakowań kapsułek + mieszalnik SilverMix – GRATIS*
10 opakowań kapsułek + lampa diodowa D-Light DUO– GRATIS*
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Pink Petal™
Jednorazowa nakładka na ślinociąg ułatwiająca odsysanie
Pink Petal wsuwamy na posiadany ślinociąg  
zapewniając odsysanie bez używania zarówno  
rąk jak i dodatkowych narzędzi. Po umieszczeniu 
wewnątrz policzka, płatek wygodnie utrzymuje  
się w ustalonej pozycji. Możemy go bezproblemowo 
zsunąć i założyć ponownie. 
Niezastąpiony podczas skalingu ultradżwiękowego, 
uszczelniania bruzd i wielu innych prac. 

łatwe odsysaniełatwe nakładanie łatwe zakładanie

Pink Petal
Opakowanie 50 szt.
Nr art.: 50Z975

-10%

Flexi-Post® Titan
Zapewniają maksymalną retencję przy minimalnych naprężeniach 
na ściany korzenia!
Dzięki przecięciu i uzyskaniu wolnej przestrzeni w czasie 
wprowadzania wkładu, ramiona jego ulegają zbliżeniu,  
redukując powstające naprężenia. 
Stosowanie nie wymaga systemów wiążących.  
Zakotwiczony w zębinie gwint wkładu 
Flexi-Post® gwarantuje bardzo wysoką 
retencję mechaniczną, dużo wyższą niż dają 
najnowocześniejsze  
systemy adhezyjne.

Flexi-Post Refill
(10 Posts, 1 Reamer i 1 Drill)

Wielkość: 0 (Żółty)
Nr art.:  135-0

Wielkość: 00 (Biały)
Nr art.:  135-00

Wielkość: 01 (Czerwony)
Nr art.: 135-01

Produkt dostępny na zamówienie.

-15%

Taśmy E-Z ID
Organizacja gabinetu w kolorach
Taśmy E-Z ID ułatwiają identyfikację narzędzi  
i organizację prac w gabinecie. Można je  
dezynfekować i sterylizować w autoklawie. 
Taśmy E-Z ID dostępne są w praktycznym  
i higienicznym rozwijaczu. Dzięki temu  
stosowanie ich jest bardzo proste.  
Ponadto cechują się znakomitą przyczepnością.
Taśmy E-Z ID są produktami bezpiecznymi –  
dostępna jest ekspertyza dotycząca  
walidowanego przygotowania wyrobów  
do efektywnego użycia zgodnie z ISO 17664.

Taśma E-Z ID
1 rolka taśmy (290 cm)
Nr art.: 70Z300 (A-S)

A ED JB IG M

T PN RU QO S

Zirc Kolory

5+1

Wanienka na materiały
Organizacja gabinetu w kolorach
Przechowywanie oraz zarządzanie materiałami, które ulegają zużyciu, stanowi 
prawdziwe wyzwanie dla każdego zespołu w gabinecie. Jak można rozsądnie 
zaoszczędzić czas i pieniądze? Jak sprawnie przygotować materiały do każdego 
zabiegu? Jak pogodzić to z wytycznymi dotyczącymi higieny?
Wanienka Zirc to przenośna szuflada w której przechowywane są wszystkie materiały 
potrzebne do wykonania określonej procedury. Wanienka umożliwia sprawny  
i bezpieczny transport potrzebnych materiałów pomiedzy gabinetami a także 
kontrolę terminów ważności oraz zużycia/ stosując system organizacji gabinetu  
wg. Zirc/. Materiał z którego jest wykonana, zapobiega namnażaniu się bakterii.

A ED JB IG M

T PN RU QO S

Zirc Kolory

-20%Kompletna wanienka na materiały
Wanienka, ryglowana pokrywa, mata przeciwposlizgowa, 
ścianki działowe (do skracania i adaptacji), pojemnik  
na drobne elementy z przezroczystą pokrywką  
(1 x mały, 1 x duży), tacka przesuwana z przegródkami.
Nr art.: 20Z455 (A-S)

®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

 362 zł 290 zł

 893 zł 759 zł 128 zł 115 zł

Wielkość: 02 (Niebieski)
Nr art.: 135-02

Wielkość: 03 (Zielony)
Nr art.: 135-03

56 zł
rolka Produkt dostępny na zamówienie.



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

olident.com

✓ podwójnie utwardzalny płynny kompozyt do cementowania wkładów 
kk oraz odbudowy zrębu zęba 

✓ idealnie zapływa do kanału, a jednocznie nie spływa z pola preparacji 

✓ podczas opracowywania utwardzonego materiału granica pomiędzy 
odbudową, a zębiną jest nieodczuwalna 

✓ tworzy jednolitą i wytrzymałą strukturę dla trwałej rekonstrukcji zęba

OliZircore NANO 
Opakowanie: 
strzykawka 5ml 
5 końcówek mieszających 
5 końcówek Intraoral Short  
5 końcówek Intraoral Long

OliBOND 
OliActivator 
Opakowanie: 
buteleczka OliBOND 5ml 
buteleczka OliActivator 3ml

✓ dwa sposoby wiązania (światło / chemo), o których decyduje użytkownik 

✓ samodzielnie OliBOND jest światłoutwardzalny, po dodaniu OliActivator 
można użyć go tam, gdzie światło nie dociera, np. w kanale korzeniowym 

✓ wyjątkowe właściwości hydroÞlne sprawdzają się w technice „wet-
bonding” 

✓ wysoka siła wiązania zarówno do zębiny, jak i do szkliwa oraz z 
materiałami kompozytowymi, kompomerowymi oraz metalami

ZESTAW: OliZircore NANO + OliBOND +OliActivator 

CENA PROMOCYJNA:  324zł brutto   381zł 

VIDEO 
procedura



41 34 44 886 3333kontakt@meditrans.pl

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

✓ podwójnie utwardzalny płynny kompozyt do cementowania wkładów 
kk oraz odbudowy zrębu zęba 

✓ idealnie zapływa do kanału, a jednocznie nie spływa z pola preparacji 

✓ podczas opracowywania utwardzonego materiału granica pomiędzy 
odbudową, a zębiną jest nieodczuwalna 

✓ tworzy jednolitą i wytrzymałą strukturę dla trwałej rekonstrukcji zęba

OliZircore NANO 
Opakowanie: 
strzykawka 5ml 
5 końcówek mieszających 
5 końcówek Intraoral Short  
5 końcówek Intraoral Long

OliBOND 
OliActivator 
Opakowanie: 
buteleczka OliBOND 5ml 
buteleczka OliActivator 3ml

✓ dwa sposoby wiązania (światło / chemo), o których decyduje użytkownik 

✓ samodzielnie OliBOND jest światłoutwardzalny, po dodaniu OliActivator 
można użyć go tam, gdzie światło nie dociera, np. w kanale korzeniowym 

✓ wyjątkowe właściwości hydroÞlne sprawdzają się w technice „wet-
bonding” 

✓ wysoka siła wiązania zarówno do zębiny, jak i do szkliwa oraz z 
materiałami kompozytowymi, kompomerowymi oraz metalami

ZESTAW: OliZircore NANO + OliBOND +OliActivator 

CENA PROMOCYJNA:  324zł brutto   381zł 

VIDEO 
procedura



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

Piotr Wrzesiński
Specjalista działu CAD/CAM
tel. 883 350 701
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CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

skaner wewnątrzustny TRIOS 4 
Najnowocześniejszy skaner wewnątrzustny na rynku. 
Pierwszy na świecie skaner posiadający możliwość cyfrowego wykrywania 
próchnicy. 
Nowe końcówki z technologią natychmiastowego ogrzewania, dzięki 
którym skaner jest gotowy do pracy zaledwie w kilka sekund, co 
znacząco przekłada się na dłuższą żywotność baterii w przypadku modeli 
bezprzewodowych. 
Skaner wykorzystuje światło fluorescencyjne do wykrycia bakterii 
na powierzchni zębów, zaś podczerwień do uwidocznienia ubytków  
w ciągłości szkliwa.

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA STOMATOLOGII CYFROWEJ W TWOIM GABINECIE

Frezarka PrograMill One 
Najmniejsza inteligentna 5-osiowa maszyna na świecie. Łączy jakość 
przemysłowej produkcji i wysoką precyzję pracy z nowoczesnym 
wyglądem.
Innowacyjność 5-osiowej technologii frezowania (5XT) polega na 
przetwarzaniu bloku, który porusza się wokół rotującego narzędzia. 
Pozwala to na krótki czas obróbki przy jednoczesnym niskim zużyciu frezu. 
W efekcie otrzymujemy znakomitą jakość powierzchni i doskonałe 
dopasowanie uzupełnienia. 
WSKAZANIA: Inlay, onlay, licówki, korony częściowe, korony. 
• Zintegrowana kamera zapewnia wysoką automatyzację
• 5-miejscowy magazyn bloków
• 8-miejscowa zmieniarka narzędzi
• 5-osiowa technologia frezowania (5XT)
• Bezprzewodowa, mobilna obsługa przy pomocy aplikacji
• Wyświetlacz stanu pracy

205 000 zł

NOWOŚĆ

od 125 000 zł

NOWOŚĆ



Ewelina Sierko
Specjalista ds. wsparcia technicznego CAD/CAM 
tel. 513 719 044
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NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA STOMATOLOGII CYFROWEJ W TWOIM GABINECIE

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

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 zmiana 
narzędzi następuje automatycznie. Utrzymanie frezarki w czystości nie 
stanowi problemu, dzięki powłoce anty-graffiti, która zapewnia łatwe  
i szybkie czyszczenie komory roboczej.
• Zintegrowany komputer z ekranem dotykowym i Wi-Fi
• 2-sekundowe wstawienie bloku
• Bezpieczeństwo automatycznego dopasowania materiału bloczka
• Precyzyjne prowadnice i wysokiej klasy napędy śrubowe
• Wyjątkowo cicha, dzięki specjalnej budowie
• Automatyczny zmieniacz na 6 narzędzi
• Gotowe uzupełnienia w mniej niż 10 minut
• Wyważone wrzeciono o wysokiej częstotliwości  

i prędkości do 100 000 obr./min.

169 000 zł

23 862 zł

Drukarka3D Formlabs Form 3B
Drukarka 3D stworzona specjalnie do zastosowań 
stomatologicznych. Wysoka precyzja druku została 
osiągnięta dzięki udoskonalonej wersji stereolitografii 
(SLA). Plamka lasera wynosi zaledwie 0,085 mm, co daje 
ultra dokładność wymiarową. 

Technologia LFS umożliwia szybkie, wydajne i niezawodne 
drukowanie (25 mikrometrów). Dostępność 20 materiałów 
do druku, w tym materiały dentystyczne i biokompatybilne 
przekłada się na szerokie zastosowanie w ortodoncji, 
implantologii i protetyce.

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

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

690 zł
zestaw

+ 3 +1

za 

1 zł* za 

1 zł*

NOWOŚĆ

za 

1 zł*

+

976 zł
zestaw

Ketac Universal Aplicap
Glasjonomerowy materiał do wypełnień. Opakowanie: 50 sztuk
2 x dowolne uzupełnienie Ketac Universal Aplicap
+ Ketac Universal Aplicap (mix kolorów 61085) – za 1 zł*

666 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 (strzykawka lub kapsułki) w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*

za 

1 zł*

3 +1

NOWOŚĆ

+

Ketac Universal Intro Kit A3
Materiał glasjonomerowy do mieszania ręcznego.
2 x opakowanie Ketac Universal Intro Kit A3 (61104)
+ Ketac Universal Intro Kit A3 – za 1 zł*

2 x +

2 +1

370 zł
zestaw

2 x

2 +1
za 

1 zł*

Oferta 3M ważna do 29 lutego 2020 roku
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Filtek Z250
6 x dowolna strzykawka 4 g
+ 2 x strzykawka Filtek Z250 (4 g)  
w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*

+

6 +2
720 zł

zestaw
720 zł

zestaw
590 zł

zestaw

za 

1 zł*

6 +2

+

za 

1 zł*

Filtek Z550
6 x dowolna strzykawka 4 g
+ 2 x strzykawka Filtek Z550 (4 g)  
w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*

Sof-Lex 
10 x dowolne uzupełnienie (50 krążków)
+ 4 x uzupełnienie Sof-lex  
(malinowe 8692C) – za 1 zł* 

+ za 

1 zł*

10 + 4

10 x

4 x

Filtek Ultimate
6 x strzykawka 4 g 

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

LUB

LUB

1074 zł
zestaw

Filtek Z250 8 x 4 g lub Z550 8 x 4 g
+ 2 x strzykawka Filtek Z250 lub Z550 (4 g) A2 lub A3 – za 1 zł*

940 zł
Z550

za 

1 zł*
za 

1 zł*++

za 

1 zł*

+

6 x za 

1 zł*

890 zł
zestaw

ImpregumTM PentaTM Super Quick zestaw 
Medium Body/Light Body (69382) lub Heavy Body/Ligth Body (69416)
Zawartość zestawu: 1 pasta bazowa 300 ml; 1 pasta katalizatora 60 ml; 2 naboje Impregum Super Quick LB (II warstwy po 50 ml) 
10 końcówek mieszających do Pentamix; 5 strzykawek wewnątrzustnych (fioletowe); 5 końcówek mieszających Garant (fioletowych)
5 końcówek wewnątrzustnych Garant (białe); 1 klej do polieterów

+ Czajnik elektryczny Tefal Loft – za 1 zł

za 

1 zł+

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

960 zł
Z250

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution
Oferta 3M ważna do 29 lutego 2020 roku

Data ważności 04.2020 r. lub 09.2020 roku
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4 x 3M ESPE Monophase
+ 1 x 3M ESPE Monophase  
oraz Penta Mixing Tips (50 szt.) – za 1 zł*

+

Protemp 4
2 x dowolne uzupełnienie

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

+

+

RelyX Fiber Post 
3 x opakowanie 10 sztuk wkładów w dowolnym rozmiarze

+ 1 x RelyX U200 Automix A2 – za 1 zł*

2 +1

50 końcówek  
Penta Tips

4 x Impregum Penta
+ Impregum Penta lub Impregum Penta Soft  
oraz Penta Mixing Tips (50 szt.) – za 1 zł*

1796 zł
zestaw

+

2 x Express XT Penta
Dowolne uzupełnienie – I warstwa 

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

Impregum Penta Super Quick 
uzupełnienie Medium Body lub Heavy Body
+ Penta Mixing Tips (50 szt.) – za 1 zł*

4 x

za 

1 zł*

1144 zł
zestaw

4 x

378 zł
zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

2 x

532 zł
zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

+
za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

+

LUB

RelyX U200 Automix
2 x dowolne uzupełnienia

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

1092 zł
zestaw

za 

1 zł*

+

za 

1 zł*

830 zł
zestaw2 x

LUB

za 

1 zł*

1275 zł
zestaw

1450 zł
zestaw

za 

1 zł*

+
RelyX U200/Fiber Post – zestaw wprowadzający
zestaw zawiera: • Cement RelyX U200 Automix w kolorze A2 • 20 wkładów Fiber Post 
po 5 w każdym rozmiarze (0, 1, 2, 3) • 5 wierteł po jednym w każdym rozmiarze

+ RelyX Fiber Post 3D – za 1 zł*
1 opakowanie (10 wkładów) w rozmiarze 2 (czerwone) 

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution
Oferta 3M ważna do 29 lutego 2020 roku
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973 zł
zestaw

248 zł
sztuka

259 zł546 zł
zestaw

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

+

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

509 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)

+

Buchanan Heat Pluggers
Gorące pluggery do termicznej obturacji kanałów.
Posiadają końcówki ściśle dostosowane do ostatecznego kształtu opracowanego 
kanału korzeniowego, dzięki czemu maksymalizują się siły kondensacji,  
a niepożądany nacisk na ściany kanału zostaje zmniejszony. Przy zastosowaniu  
z Elements Obturation Unit lub z Systemem B, pluggery rozgrzewają się  
w optymalnym stopniu, eliminując niebezpieczeństwo przegrzania materiału  
do obturacji i gwarantując łatwe oraz skuteczne wypełnienie wierzchołka  
i kanałów bocznych.

Dostępne rozmiary: extra fine 0.04; Fine 0.06; fine-medium 0.08; medium 0.10; 
medium-large 0.12

Tip Snip 
Kalibrator ćwieków gutaperkowych do weryfikacji  
średnicy wierzchołkowej

3 x Gutta Percha Cartridge
Kartridże z gutaperką do systemu elementsTMfree i elements IC. 

Specjalnie zaprojektowana końcówka aplikacyjna, o niezwykle wysokiej 
wytrzymałości, może być dowolnie wyginana, aby dopasować się do anatomii 
kanałów korzeniowych.

Opakowanie zawiera 10 szt. (medium, light, heavy)
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3 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

378 zł
zestaw

788 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.

614 zł
zestaw

+
OptiBond eXTRa Universal
Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący.
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

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

+

692 zł
zestaw

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

698 zł
zestaw

+
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*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*

+

328 zł
zestaw

gratis*

4 +2
+

gratis*

Charisma Classic 8 x 4 g  
Zestaw 8 x 4 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.

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml  
   – GRATIS*
+ 3 x Charisma Classic 4 g A2  
   – GRATIS*
+ organizer na kompozyt  
   – GRATIS*

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

310 zł
zestaw

gratisy*  
o wartości  

618 zł
+

+

+
899 zł

zestaw

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

Charisma Opal Master Kit 10 x 4 g
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD; Gluma 2Bond 4 ml; wytrawiacz 2 x 2,5 ml; aplikatory; kolornik.

+ Charisma Opal Flow Assortment zestaw – GRATIS*

+

1099 zł
zestaw

gratis*  
o wartości  

328 zł
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*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 376 zł
zestaw

gratis*

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

470 zł
zestaw

+
gratis*

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

+ 2 x Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*
+ Czajnik elektryczny Tefal Loft – za 1 zł

+

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 4g A2 – GRATIS*
+ organizer na kompozyt – GRATIS*

649 zł
zestaw

gratis*

+ +

gratis*

790 zł
zestaw

+

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

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

+

409 zł
zestaw

gratis*

za 

1 zł

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

gratis*
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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

+ + +

820 zł

opakowanie wierteł
diamentowych

1430 zł 2800 zł

opakowanie wierteł
diamentowych

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

++

3250 zł

opakowanie  
wierteł 

z węglika  
spiekanego

opakowanie  
wierteł 

z węglika  
spiekanego

2330 zł

za 

1 zł
za 

1 zł

Oferta promocyjna KAVO ważna do 29 lutego 2020 r.

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

3900 zł

950 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

11900 zł

Laserowa kamera DIAGNOcam
Kamera diagnostyczna wykorzystuje technologię DIFOTI do prześwietlania  
zęba wykrywając wszelkie zaburzenia jego struktury jednocześnie  
zapisując obraz przeprowadzonego badania.
Niezawodna i bezpieczna diagnostyka próchnicy dzięki najwyższej jakości obrazu
• Wykrywanie próchnicy technologią DIFOTI
• Jakość obrazowania rentgenowskiego bez promieniowania
• Doskonałe narzędzie do komunikacji z pacjentem
• Bezpieczna diagnostyka dla kobiet w ciąży i dzieci
• Komfort pracy i pewność diagnostyki
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235 zł
5 sztuk 0,8 mm

320 zł

179 zł
opakowanie

110 zł
tuba 10 ml

125 zł
opakowanie

Rebilda Post GT
System do odbudowy z wkładami z włókna szklanego.
Wkład korzeniowy z materiału kompozytowego wzmocniony włóknem szklanym,  
przezierny oraz widoczny na zdjęciach radiologicznych. Wykazuje elastyczność zbliżoną  
do zębiny i zapewnia silniejsze wiązanie z materiałem do odbudowy zrębu w porównaniu  
do konwencjonalnych wkładów korzeniowych.
Opakowanie: 5 wkładów o średnicy 0,8 mm lub 1,0 mm lub 1,2 mm lub 1,4 mm

285 zł
Zestaw 2 x 2 g 
uzupełnienie

Profluorid Varnish
Zawierający fluor lakier do desensytyzacji zębów (5% NaF). Główne wskazania to leczenie 
nadwrażliwości zębów, uszczelnianie kanalików zębiny, leczenie nadwrażliwości  
w obszarze szyjek po profesjonalnym oczyszczaniu oraz usuwaniu kamienia nazębnego.
Opakowanie: tuba 10 ml  lub zestaw 4 x 10 ml
Dostępne smaki: melonowy, karmelowy, wiśniowy, miętowy

326 zł
Zestaw 4 x 10 ml

GrandioSO Light Flow
Nano-hybrydowy kompozyt o niskiej lepkości do precyzyjnych zastosowań.
Dzięki wyjątkowemu płynięciu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc i małych 
ubytków.
Zestaw zawiera: 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) lub 2 x 2 g (A1, A2, A3 lub A3,5)

620 zł
Zestaw 5 x 2 g

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

535 zł
opakowanie

Caries Marker
Czerwony płyn do zabarwiania tkanki zęba objętej próchnicą.
Opakowanie: butelka 3 ml

Calcimol LC
Widoczny w promieniach RTG, światłoutwardzalny materiał podkładowy na bazie 
wodorotlenku wapnia.
Opakowanie: 2 x strzykawka 2,5 ml

Structur 2 SC 
Chemoutwardzalny materiał do tymczasowych koron, mostów,  
wypełnień typu Inlay i Onlay.
Opakowanie: kartusza 75 g w kolorach A2 lub A3

296 zł
5 sztuk 1,0 mm

399 zł
5 sztuk 1,2 mm

499 zł
5 sztuk 1,4 mm

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 × 0,25g (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
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NIGHT CLEANER  
ROZTWÓR DO CZYSZCZENIA  
I DEZYNFEKCJI URZĄDZEŃ AIRFLOW®

PIASKARKA AIR-FLOW® HANDY 3.0
• Do piaskowania naddziąsłowego 
• Montaż na rękaw turbinowy*
• Skuteczne piaskowanie przy niewielkim zużyciu piasku
• W zestawie butelka piasku Air-Flow® Classic Comfort

+  4 x Butelka piasku Air-Flow®  
Classic Comfort (o wartości 460 zł) – GRATIS**

+
 5590 zł4390 zł

OSZCZĘDZASZ 

1660 zł 

PIASKARKA AIR-FLOW® HANDY 2+
• Do piaskowania naddziąsłowego 
• Montaż na rękaw turbinowy*
• W zestawie butelka piasku Air-Flow® Classic Comfort

+ 4 x Butelka piasku  
Air-Flow® Classic Comfort  
(o wartości 460 zł) – GRATIS**

*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden. 
**Wysyłka materiałów przez firmę EMS Poland po przesłaniu dowodu zakupu, wystawionego do 29.02.2020 roku

3690 zł 4390 zł
OSZCZĘDZASZ 

1160 zł 

Od lewej: Magdalena Michałowska, Olga Grabowska, Aleksandra Michalska, Małgorzata Stec, Natalia Szeląg, Michał Kluczkowski

+

70 zł
butelka

 90 zł

OSZCZĘDZASZ 

20 zł 

SZKOLENIE SWISS DENTAL ACADEMY W TWOIM GABINECIE
Pod okiem doświadczonych trenerów Swiss Dental Academy (SDA) nauczysz się jak zapewnić  
swoim pacjentom delikatne, maksymalnie komfortowe i profesjonalne czyszczenie zębów. 

Przy zakupie szkolenia SDA, końcówka PS z ulepszonym kluczem CombiTorque GRATIS**
UMÓW SZKOLENIE W TWOIM GABINECIE:  +48 515 438 491

1200 zł
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JAK WYMIENIAĆ,
TO NA MISTRZA.

* Dotyczy producentów: Acteon Satelec, Dürr Dental, EMS, KaVo, Mectron, NSK, W&H.

Aby skorzystać z programu wymiany należy: 
1. Umówić bezpłatną prezentację w gabinecie z przedstawicielem EMS Poland.
2. Zakupić urządzenie AIRFLOW® Prophylaxis Master.
3. Przesłać kurierem dotychczasowe urządzenie do profilaktyki* (na rękaw lub wolnostojące) na adres:

EMS Poland Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice z dopiskiem „PROGRAM WYMIANY”.
4. Wózek AIRFLOW® Station+ zostanie do Państwa przesłany wraz z zakupionym urządzeniem.

MAKE ME SMILE.

DODATKOWE INFORMACJE: 
+48 515 438 491
WWW.EMS-POLAND.COM

ODDAJ PIASKARKĘ

I ODBIERZ WÓZEK

AIRFLOW® STATION+

GRATIS!

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU WYMIANY DOTYCHCZASOWEGO 
URZĄDZENIA NA AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER  
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   Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny W&H: szybka naprawa, wyłącznie oryginalne części, wykwalifikowani technicy 

*dodatkowa gwarancja po zarejestrowaniu produktu na www.moje.wh.com

15390 zł
17 litrów

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

6190 zł5190 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

+ 6*
miesięcy
gwarancji

+ 6*
miesięcy
gwarancji

2490 zł

2690 zł
w pakiecie z 6 x F1

2390 zł

2590 zł
w pakiecie z 6 x F1

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
• 24 miesiące podstawowej gwarancji

6 xza 

1 zł**

OLEJ SERWISOWY F1
• w pełni syntetyczny
• nie paruje podczas sterylizacji
• pojemność 400 ml

**cena ważna przy zakupie w pakiecie  
z turbiną TG-98 L lub kątnicą WG-56 LT

Produkt wysyłany z biura W&H Poland. 

Cena detaliczna 6 x olej F1 wynosi 714 zł

7990 zł
w pakiecie z systemem 

6 końcówek  
do endodoncji 

1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E
Cena detaliczna  
systemu wynosi  

2390 zł

Osobiste nasadki DPA  
z gumkami o różnych twardościach
Nasadka DPA – 4,99 zł/szt.

3990 zł
zestaw

Proxeo Twist Cordless
Bezprzewodowa kątnica  
do profilaktyki
Do pracy z jednorazowymi nasadkami DPA  
z gumkami o różnej twardości w higienicznych  
opakowaniach dla każdego pacjenta
• lekka jak smartfon
• sterownik bezprzewodowy
• gwarancja podstawowa 12 miesięcy

4990 zł
w pakiecie  

z 500 nasadkami DPA

+ 6*
miesięcy
gwarancji

Skaler Proxeo Ultra PB-520 z systemem do endodoncji
• skaler do pracy z płynami 
• certyfikowany dla pacjentów z rozrusznikami serca 
• rękojeść ze światłem LED do końcówek roboczych W&H/EMS/Mectron 
• 3 końcówki do skalingu
• gwarancja podstawowa – 24 miesiące

+ 6*
miesięcy
gwarancji
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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

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

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
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DOWOLNE OPAKOWANIE:

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

Cena 1 op. przy zakupie 3 op.: 99 zł

Cena przy zakupie 1 op.: 115 zł

ULTRA SAFETY PLUS XL
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

Cena regularna 139 zł

opakowanie 119 zł
zyskujesz 20 zł

BIODENTINE™ 5 kapsułek 0,7 g
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny  
do odbudowy ubytków i do stosowania w endodoncji.

Cena regularna 329 zł

opakowanie 299 zł
zyskujesz 30 zł

Cena regularna 815 zł

opakowanie 735 zł
zyskujesz 80 zł

BIODENTINE™ 15 kapsułek 0,7 g
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny  
do odbudowy ubytków i do stosowania w endodoncji.

SEPTOJECT EVOLUTION 
Innowacyjne igły z opatentowanym skosem w kształcie skalpela.
Dostępne w rozmiarach:
• średnica 0,3 mm: długość: 9, 16 i 25 mm
• średnica 0,4 mm: długość 25 mm
Opakowanie: 100 sztuk

Cena regularna 49 zł

opakowanie 44 zł
zyskujesz 5 zł

ZNIECZULENIA

Promocje Septodont obowiązują do 29 lutego 2020 roku



Beyond Injection: Dentapen nowa generacja znieczuleń 
komputerowych w stomatologii

Dopasowany do potrzeb Twojej praktyki
Perfekcyjna jakość i skuteczność iniekcji, 
z myślą o Tobie i Twoim Pacjencie.

Dopasowany do oczekiwań Twoich Pacjentów
Minimalizacja lęku i bólu, wygląd dający poczucie 
bezpieczeństwa.

Dopasowany do Twojej codziennej pracy
Łatwy i komfortowy w użyciu (nie wymaga szkolenia), 
kompatybilny z każdym rodzajem igieł,  
możliwy uchwyt piórowy lub typowy dla strzykawki.

BEZ WYSIŁKU
BEZ BÓLU

BEZ PRZEWODU

DENTAPEN

IDEALNIE DOPASOWANY
do potrzeb Twojej praktyki

by Septodont
DENTAPEN



www.meditrans.pl41 34 31 80052

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

Przy jednorazowych zakupach produktów  
z oferty Poldent za minimum 500 zł  

otrzymasz Endostand  za 1 zł,  
w prezencie*

*  Do wyczerpania zapasów magazynowych

487 zł
zestaw

423 zł
zestaw

+

za 

1 zł

za 

1 zł

99 zł
zestaw

153 zł
zestaw

+ za 

1 zł

Wkłady GLASSIX – 18 sztuk
Klasyczne wkłady z włókna szklanego, widoczne w promieniach RTG
Opakowanie: 18 sztuk wkładów, z 3 poszerzaczami, rozmiary 2, 3, 4

+ 1 opakowanie Glassix uzupełnienie 6 sztuk  
(dowolny rozmiar) – za 1 zł 
+ bransoletka Kruk – za 1 zł

+

za 

1 zł

3 x Endostar E3 Azure Ht Technology
(asortyment lub uzupełnienia)
Nowoczesny, innowacyjny system pilników rotacyjnych

+ 1 x pilniki Endostar NT2  
(asortyment lub uzupełninie) – za 1 zł

2 x Sterylne końcówki do ssaka Juneland 
Precyzyjne końcówki do ssaka umożliwiające dotarcie do najwęższych miejsc 
zabiegowych. 
Dostępne w dwóch rozmiarach: 1,2 mm i 2,5 mm wraz z adapterem: 11/16 mm.
Opakowanie: 20 sztuk w wybranym rozmiarze + adapter

+ Ssaki Soft Touch – za 1 zł
Jednorazowe, bezlateksowe aspiratory z miękką końcówką

1,2 mm

2,5 mm +

CeraSeal
Biokompatybilny materiał ceramiczny do wypełniania kanałów
• Świetna zdolność uszczelniania.
• Szczelne wypełnienie i ochrona przed rozprzestrzenianiem się bakterii.
• Działanie przeciwbakteryjne dzięki wysokiej wartości pH wodorotlenku wapnia,  

który eliminuje bakterie obecne w kanale korzeniowym.
• Materiał stabilny objętościowo (nie kurczy się i nie rozszerza).
• Skrócony czas wiązania.
• Widoczny w promieniach RTG.
• Idealny do techniki z użyciem pojedynczego ćwieka.
• Dostępny w strzykawce 2 g.

Opakowanie: 1 strzykawka 2g, końcówki dokanałowe 15 sztuk

RABAT  

25%

2 x Endostar RE Endo Rotary System (asortyment 1-4)
Zestaw do skutecznego usuwania starego wypełnienia z kanału w trakcie zabiegu 
powtórnego leczenia kanałowego. 
Zestaw zawiera 4 instrumenty: 30/12, 30/08, 30/06, 30/04

+ olejek pomarańczowy Endostar Gutta Cleaner – za 1 zł
Pomarańczowy rozpuszczalnik do gutaperki. Produkt przeznaczony do rozpuszczania 
gutaperki podczas powtórnego leczenia endodontycznego.
Opakowanie: 10 ml

za 

1 zł

od 375 zł
zestaw
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EQ-VR
Nowy system do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło
• Prostota użytkowania
• Ergonomiczny kształt zapewniający wygodną obsługę
• Wydłużona żywotność baterii
• Doskonały spust wyczuwalny dotykiem nawet przez rękawiczki  

zapewniający płynne i łatwe wypełnienie kanału
Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki gutaperki

+ Endostar E3 Basic Rotary System  
(zestaw 3 pilników) – za 1 zł
Nowoczesny, innowacyjny system pilników rotacyjnych

5390 zł
zestaw

Endostar ENDObox
Pojemnik, 28 pilników Endostar
Pilniki rotacyjne  
Endostar E3 Azure – 9 szt. 
Basic 30/08, 1 szt.
Basic 25/06, 1 szt.
Basic 30/04, 1 szt.
Small Apical 20/06, 1 szt.
Small Apical 25/04, 1 szt.
Small Apical 20/04, 1 szt.
Big Apical 35/04, 1 szt.
Big Apical 40/04, 1 szt.
Big Apical 45/04, 1 szt

Pilniki ręczne stalowe – 13 szt.
Canal Locator, # 10, 21 mm, 1 szt.
Pilniki K, # 06, 25 mm, 2 szt.
Pilniki K, # 08, 25 mm, 1 szt.
Pilniki K, # 10, 25 mm, 3 szt.
Pilniki K, # 15, 25 mm, 3 szt.
Pilniki K, # 20, 25 mm, 2 szt.
Pilniki K, # 25, 25 mm, 1 szt.

Pilniki ręczne NiTi – 6 sztuk.
Pilniki K NiTi, # 25, 25 mm, 1 szt.
Pilniki K NiTi, # 30, 25 mm, 2 szt.
Pilniki K NiTi, # 35, 25 mm, 1 szt.
Pilniki K NiTi, # 40, 25 mm, 1 szt.
Pilniki K NiTi, # 45, 25 mm, 1 szt.

410 zł

Nowy  
komplet
pilników

+ Endostar RE Endo Rotary System (asortyment) – za 1 zł

za 

1 zł

+ za 

1 zł

+

za 

1 zł

5850 zł
zestaw

+

Endostar Provider
Kompaktowy, bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny umożliwiający pracę 
2 rodzajami ruchów: Rotacyjnym oraz OTR (opatentowany przez firmę Morita, 
niezwykle bezpieczny i zapobiegający złamaniu instrumentu).
Ruch OTR zapobiega wkręcaniu i złamaniu pilników, zmniejsza zużycie 
instrumentów oraz przyspiesza pracę.

+ Endostar E3 Basic Rotary System  
(zestaw 3 pilników) – za 1 zł

Endostar Navigator
Jeden z najdokładniejszych i najbardziej stabilnych endometrów na świecie.
• Niezawodna nawigacja japońskiej produkcji.
• Bezpieczny i komfortowy pomiar długości kanału korzeniowego.
• Niezwykła precyzja miary podczas zabiegów endodontycznych.
• Duży, kontrastowy wyświetlacz z funkcją optycznego oraz dźwiękowego 

monitorowania położenia pilnika.

+ Endostar E3 Basic Rotary System  
(zestaw 3 pilników) – za 1 zł

3330 zł
zestaw

za 

1 zł

+ZAPYTAJ  
O DODATKOWY 

RABAT  
PRZY ZAKUPIE 

DWÓCH  
URZĄDZEŃ
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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

139 zł
zestaw

Sekusept PLUS
Innowacyjny preparat na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi. 
Aktywny w stosunku do bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów osłonionych 
(łącznie z HBV, HCV, HIV) oraz Adeno i Papova. Może być stosowany w myjkach 
ultradźwiękowych. Nie wymaga aktywatora.
Opakowanie: butelka 2 l.

129 zł

Sekudrill 
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 

+ Oralsept 300 ml 
Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej

+

79 zł
zestaw

Dermados
Dozownik łokciowy przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania 
preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk.

Manisoft 500 ml 
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

+

145 zł
zestaw

Incides N – pakiet startowy
Praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 
medycznego.
Aktywne wobec bakterii, drożdży, prątków, wirusów osłonionych (HBV, HCV, HIV)  
oraz Rota, Adeno i Papova. Bardzo krótki czas działania.
Opakowanie: pojemnik z 90 chusteczkami + 2 opakowania uzupełnień po 90 chusteczek

+ Silonda lipid – 100 ml
Emulsja do rąk i ciała.

+

55 zł
zestaw

Sekusept Pulver + aktywator
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych o nowej, ulepszonej formule.
Posiada szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy: HBV, 
HCV, HIV, Adeno, Rota, Polio, Papova, a po dodaniu aktywatora również prątki 
gruźlicy (Tbc) i spory bakterii. Czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i inne 
wydzieliny.
Opakowanie: wiadro 2 kg + aktywator

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

+



ODKRYJ EFEKT OXY

Incidin® OxyFoam S  
Incidin® OxyWipe S
Gotowe do użycia  SPOROBÓJCZE  produkty 
myjąco-dezynfekcyjne zawierające  
szybkodziałający H2O2

™

 \  IDEALNE DO DEZYNFEKCJI FOTELA 
I KOŃCÓWEK STOMATOLOGICZNYCH

 \ SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA
 \ BEZPIECZNE I PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA

Stosuj środki biobójcze oraz wyroby medyczne bezpiecznie. Przed użyciem zawsze przeczytaj informacje o produkcie zawarte na etykiecie. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

© Ecolab JANUARY 2017. All rights reserved.

Producent:
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab - Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Dystrybutor:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
www.ecolab.pl
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ZESTAWY WIERTEŁ DIAMENTOWYCH
W praktycznych aluminiowych stojakach, które ułatwiają proces sterylizacji w autoklawie oraz poprawiają organizację pracy lekarza

KATALOG  
z pełną ofertą wierteł  

do pobrania na stronie
www.primadental.com.pl

Przy zakupie dowolnego zestawu 
wierteł PrimaDental Group otrzymasz 

jedno opakowanie torebek  
do sterylizacji w rozmiarze 

 90 x 23 mm – za 1 zł 

PROMOCJA

za 

1 zł

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

199 zł
zestaw

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

199 zł
zestaw

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

209 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 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.

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

cena od
16,80 zł

za sztukę

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

cena od
7,12 zł*
za sztukę

cena od
5,52 zł*
za sztukę

cena od
7,60 zł
za sztukę

Przy zakupie dowolnych wierteł  
PrimaDental za minimum 300 zł  

otrzymasz 2 litry preparatu  
do czyszczenia i dezynfekcji wierteł  

PluLine Bohrerbad – za 1 zł 

PROMOCJA

za 

1 zł
Lusterka Prima® Classic
Lusterka wykonane ze stali nierdzewnej posiadają fazowane szkło 
oraz wyjątkową jakość wykończenia powierzchni. 
Pakowane po 50 sztuk w rozmiarach 4 (22 mm) i 5 (24 mm).

Dostępne rodzaje lusterek:
• płaskie przednio-powierzchniowe – 3,20 zł
• powiększające – 3,80 zł

od 3,20 zł
sztuka

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

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

552 zł

389 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 nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane  
w kolorze czarnym. Blossom BLACK

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

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

200 
szt.

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane 
w kolorze białym. Blossom WHITE

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

*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*

19,20 zł*19,20 zł*35 zł*

45 zł*

Silginat / Silginat Strawberry
Materiał wyciskowy o wiązaniu addycyjnym na bazie winilopolisiloksanu do wycisków 
sytuacyjnych
Opakowanie: 2 x 380 ml

285 zł

NOWOŚĆ

Futar D
A-silikonowy materiał do rejestracji zgryzu w kartuszach.
Doskonale nadaje się do tworzenia segmentów przy dopasowywaniu inlayów 
porcelanowych lub kompozytowych oraz odlewach inlay lub onlay. 
Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

149 zł

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

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Philips 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  
HealthyWhite+ 
Dla pięknych, białych zębów.
Usuwa do 100% więcej przebarwień w ciągu 
zaledwie 1 tygodnia*, dzięki czemu Twoje zęby 
będą naturalnie białe i zdrowe. 
Bezpiecznie dbaj o swój uśmiech każdego dnia,  
nie rezygnując ze swoich ulubionych dań  
i napojów powodujących przebarwienia!
2 programy pracy: Clean, White
3 poziomy intensywności: Low, Medium, High

+ Sonicare EasyClean
Najprostsze rozwiązanie dla bielszych zębów.
Zestaw HX8922/37 zawiera:
1 x szczoteczka HealthyWhite+,
1 x szczoteczka EasyClean
1 x główka Diamond Clean Standard,
1 x główka ProResults Plaque Defense standard
1 x ładowarka

*) 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

2  
SZCZOTECZKI  
W ZESTAWIE 

+

499 zł
zestaw

Philips Sonicare  
FlexCare Platinium
Szczoteczka soniczna
Dzięki dziewięciu wyjątkowym  
opcjom szczotkowania, intuicyjnemu 
czujnikowi nacisku i zaawansowanej 
technologii główki szczoteczki,  
szczoteczka ta wykracza poza  
tradycyjne czyszczenie,  
aby zapewnić niezwykle skuteczne 
usuwanie płytki nazębnej  
i poprawić zdrowie dziąseł.

Zestaw HX9172/14 zawiera: 
• 1 x uchwyt FlexCare Platinum
• 1 x główka AdaptiveClean
• 1 x InterCare – standardowa
• 1 x Ładowarka
• 1 x Stacja dezynfekująca UV
• 1 x Futerał podróżny

629 zł
zestaw

315 zł
zestaw

720 zł
zestawSzczoteczka Sonicare  

FlexCare Surprise  
zestaw podwójny
Szczoteczka soniczna

Innowacyjna technologia pozwala  
na dopasowanie się do potrzeb  
jamy ustnej użytkownika.
Posiada m.in. 3 tryby pracy  
oraz 2 programy szczotkowania:

Zestaw HX6932/36 zawiera: 
• Szczoteczka FlexCare – 2 szt.
• Główki szczoteczki Intercare  

(Standard) – 2 szt.
• Stacja dezynfekująca UV – 1 szt.
• Ładowarka podróżna – 1 szt.
• Sztywne etui podróżne – 1 szt.
• Higieniczne, podróżne  

kapturki ochronne – 2 szt.

Philips Sonicare Healthy White 
Pink Edition 
Szczoteczka soniczna
• zaawansowana technologia soniczna –  

31 000 ruchów na minutę,
• 2 tryby pracy: standardowy – Clean  

oraz wybielający Clean & White,
• ciekawy, kobiecy design,
• 2 różne końcówki w zestawie:  

ProResults Standard  
oraz nowa DiamondClean Standard

Zestaw HX6762/43 zawiera:
• szczoteczka HealthyWhite – 1 szt.
• ładowarka z nakładką  

na 2 końcówki – 1 szt.
• końcówka Philips Sonicare  

ProResults Standard – 1 szt.
• końcówka Philips Sonicare DiamondClean 

Standard – 1 szt.
• kapturki ochronne na główkę  

szczoteczki – 2 szt.

499 zł
zestaw

Wymienne główki do szczoteczek Philips Sonicare

Sonicare W Optimal White Standard

63 zł
2 sztuki białe

105 zł
4 sztuki  

białe lub czarne

Sonicare TongueCare+ 

Dzięki 240  
gumowym mikrowłoskom 
skutecznie oczyszczają 
powierzchnię języka.

59 zł
2 sztuki
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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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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

Karpula (CM1950)
+ zestaw noży kuchennych (CM1426)

+

489 zł
zestaw

DZIELNY PACJENT

Dyplom dla Dzielnej Pacjentki 
lub Dzielnego Pacjenta 

Opakowanie: Blok 25 sztuk

8,90 zł

ZOO zabawki 
zestaw 100 sztuk zabawek  

przedstawiających egzotyczne zwierzątka

72 zł
zestaw

Puzlowanki
Aby Twój Pacjent uczył się systematyczności i pamiętał  

o codziennej higienie jamy ustnej. 
Dostępne 2 rodzaje.   Opakowanie: 20 sztuk

Legitymacje Dzielnego Pacjenta
Pakiet zawiera 8 wzorów dziewczęcych i 8 chłopięcych. 

Opakowanie: 48 legitymacji z naklejkami (48 x 4)

Pocztówki – kolekcja Dzielnego Pacjenta 
W ramach kolekcji 65 barwnych pocztówek  

znajdują się słodkie misiaki, ząbki, syrenki i samochody.

26 zł

29 zł 50 zł

Pamiętajka – Gra 
Gra która jest doskonałym trenerem pamięci.  

Gra zawiera wierszowaną instrukcję i mix motywów.
Opakowanie: 10 sztuk gier po 12 kart

15 zł
NOWOŚĆ

199 zł
zestaw

Paro-SET (CMSI-Paro-SET1)
Zawiera: 5 x kireta Gracey (SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL) oraz skaler SI-972/H6-H7-HBL

+ PluLine Instrumentenbad koncentrat 2 litry – za 1 zł

Fig. 5-6 7-8 11-12 13-14 H6-H7

+ za 

1 zł

Mikro-ostrza Carl Martin (CM871MB/67) 
Ostrza do skalpela
Opakowanie: 1 szt.

15 zł
sztuka

Penseta FLAGG 16 cm (CM726/2)
Ząbkowana, wykonane z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej.

79 zł
sztuka



kontakt@meditrans.pl 63

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

10 zł
sztuka

NAUHF CARE
COMPANY

Nożyczki Iris – proste 115 mm

3651-5226 Proste 115 mm

218-121 Prosta Nr 1 

218-131 Prosta Nr 2

218-141 Prosta Nr 3

NAUHF CARE
COMPANY

Łyżeczki zębodołowe

18 zł
sztuka

1,4

2,0

563-181 Nr 7 / No. 7

Nakładacz 

Vista-Green  
Wykrywacz próchnicy
Roztwór na bazie glikolu ułatwiający 
usuwanie próchnicy zębowej.
Zapewnia zachowanie maksymalnej 
ilości wewnętrznej zębiny i usunięcie 
tylko zainfekowanej tkanki.

Wygodna pojedyncza doza.

9 zł
sztuka

Paski ścierne ADACO 
Paski metalowe ścierne Adaco z nasypem 
diamentowym, jednostronnym. 
Opakowanie: 12 szt. 
rozmiary: 4 mm – 16 zł, 
  6 mm – 18 zł, 
  8 mm – 20 zł

od 16 zł
opakowanie

17 zł
sztuka

NAUHF CARE
COMPANY

Membrana kolagenowa 
COLLAGENE AT
Bioresorbowalna membrana kolagenowa do zabiegów 
sterowanej regeneracji tkanek. Wykonana ze skrzyżowanych 
włókien kolagenowych daje wysoką wytrzymałość. 
Antyalergiczna oraz poddana procesowi liofilizacji.
Opakowania:  
22 x 22 mm op. 6 szt.
22 x 22 mm 1 szt.

229 zł
sztuka

1299 zł
opakowanie

Build-IT
Materiał kompozytowy do odbudowy zrębu 
koronowego, wzmocniony włóknem szklanym, 
uwalniający fluor, widoczny w promieniach RTG. 
Dostępne kolory: A2, A3, niebieski, złoty, biały 
opakerowy.
Opakowanie: samomieszająca strzykawka 4 ml  
(8,6 g), akcesoria. 

72 zł
strzykawka

Końcówki do ssaka jednorazowe,  
białe HYGOVAC
Jednorazowe końcówki do ssaka. 
Wymiary: średnica 11 mm, długość 140 mm.
Opakowanie: 100 szt. 

11 zł
opakowanie

Sączki papierowe HTM
Sączki papierowe do szybkiego 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; 90-140
Dostępne również w wybranych rozmiarach w rozszerzalności .04 i .06  
w opakowaniu 100 szt. w cenie 11 zł

Ćwieki gutaperkowe HTM
Ćwieki gutaperkowe do wypełniania kanałów korzeniowych.

Opakowanie: 120 sztuk w rozszerzalności .02 
w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,  
asortyment: 15-40; 45-80; 90-140
Dostępne również w wybranych rozmiarach w rozszerzalności .04 i .06  
w opakowaniu 60 szt. w cenie 12 zł

9,50 zł
rozszerzalność .02

8,50 zł
rozszerzalność .02
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opakowanie 
150 
sztuk

18 zł
150 szt.

Aplikatory MULTI-BRUSH
Jednorazowe aplikatory z możliwością pojedynczego 
zgięcia końcówki.
Dostępne w 2 rozmiarach: S (fioletowe, 
pomarańczowe, zielone, żółte) i XS (czarne)  
oraz 2 typach opakowania: uzupełnienia typu  
Easy-Shake lub uzupełnienie do dozownika

32 zł
50 szt.

Aplikatory NANO-BRUSH
Jednorazowy, anatomiczny aplikator endodontyczny 
pozwala na głęboką penetrację kanalików zębinowych 
i ścian kanału.
Kolory i rozmiary: Zielony 30-35 / Czarny: 35-40
Opakowanie: 50 sztuk

MAXFLEX POP ON 
Uniwersalne krążki ścierne do opracowania  
i polerowania na wysoki połysk kompozytów, 
amalgamatów, szkła, cementów, metali szlachetnych  
i półszlachetnych. 
Dwie średnice: 14mm; 10mm
Nasyp: super coarse, coarse, medium, fine, ultra fine
Opakowanie: 50 sztuk

HIT
cenowy

29 zł
opakowanie

29 zł
opakowanie

Fluorodose
Lakier do fluoryzacji. 
Dostępne smaki: wiśnia, melon, guma balonowa, 
mięta.
Opakowanie: 1 x 0,3 ml, aplikator.

3,30 zł
sztuka

Eugenol
Preparat o silnym działaniu bakteriobójczym  
i znieczulającym. 
Stosowany jako płyn do zarabiania z pastami 
wypełniającymi kanały korzeniowe oraz z materiałami 
do tymczasowego pokrycia pośredniego miazgi 
zębowej. Używany również do odkażania kanałów 
Opakowanie: buteleczka 10g

17 zł
opakowanie

Nici dentystyczne Satin Floss Oral-B
Miętowa, wytrzymała nić dentystyczna  
(o dwuwarstwowej strukturze)  
do usuwania płytki nazębnej oraz resztek jedzenia.
Opakowanie: 25 m

Nici dentystyczne Super floss Oral-B
Nić idealnie nadaje się do czyszczenia mostów, 
aparatów ortodontycznych i dużych przestrzeni 
międzyzębowych. Pomaga usunąć osad poniżej linii 
dziąseł. Nić podzielona jest na 50 odcinków,  
co ułatwia dozowanie. 
Dostępna jest w smaku miętowym.

11 zł11 zł

Aplikatory MAGIC-BRUSH
Jednorazowe aplikatory z możliwością podwójnego 
zgięcia końcówki z mikrogąbeczką, co pozwala na 
precyzyjną aplikację preparatów. 
Dostępne w 3 rozmiarach: M (turkusowe), S (srebrne) 
i XS (białe).

opakowanie 
150 
sztuk

18 zł
150 szt.

Szczoteczki międzyzębowe – antybakteryjne
Szczoteczka + zatyczka, 
Dostępne rozmiary: BIAŁY 1,6 mm; RÓŻOWY 1,8 mm; POMARAŃCZOWY 2 mm; CZERWONY 2,5 mm;  
NIEBIESKI 3 mm; ŻÓŁTY 3,5 mm, Zielony 5 mm.
Dostępne: 25 sztuk, asortyment 6 sztuk (1,6 mm; 1,8 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm),  
6 sztuk w wybranym rozmiarze.  

12 zł
6 sztuk

39 zł
25 sztuk

Gel-Cord
Żel ochronny na bazie siarczanu glinu tamujący
krwawienie do stosowania na dziąsła.
Pozostaje na miejscu aplikacji, jego niebieski kolor
zapewnia dobrą kontrolę optyczną i umożliwia łatwą
aplikację, nie powoduje ciemnego przebarwienia tkanek,
posiada przyjemny malinowy smak.
Opakowanie: strzykawka 1g

16 zł
sztuka

Oxydentin
Tymczasowe wypełnienie ubytków w zębach w okresie 
leczenia. 
Do pokrywania opatrunków stosowanych w leczeniu 
kanałów korzeniowych. 
Opakowanie: pojemnik 250 g
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79 zł
strzykawka

Osłonki na czujniki do radiowizjografii
Jednorazowe osłonki na czujniki radjowizjografii.
Dostępne w rozmiarze:  
- medium - 32 x 160 mm (rozmiar czujnika 22 x 35) 
  CLAN 72110
- large 40 x 160 mm - (rozmiar czujnika 30 x 40 mm) 
  CLAN 72120
Opakowanie: 500 szt.

79 zł
opakowanie

Wywoływacz + utrwalacz RTG
Carestream Dental X-ray
Do automatycznych procesów wywoływania błon RTG  
lub do obróbki ręcznej i półautomatycznej. 

Opakowanie: plastikowe pojemniki 2 x 250 ml – koncentrat

+

50 zł
zestaw

Strzykawki jednorazowego użytku 
Opakowanie: 
strzykawki 2 ml - 100 sztuk, cena 10 zł 
strzykawki 5 ml - 100 sztuk, cena 13 zł 
strzykawki 10 ml - 100 sztuk, cena 18 zł
strzykawki 20 ml - 80 sztuk, cena 19 zł

od 10 zł
opakowanie

Inkubator do wskaźników Attest
Łatwy w użyciu inkubator do testów biologicznych, 
48 godzinnych, grawitacyjnych. Zapewnia prawidłową 
inkubację i wiarygodność wyniku testu. 

1538 zł

3M™ Attest™ – Wskaźnik biologiczny
Wskaźnik przeznaczony do monitorowania procesu 
sterylizacji parą wodną. 

7 zł
sztuka

Testy do sterylizacji parą wodną 
Comply kl.V (3M 1234B)
Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji 
parą wodną zaliczany do klasy V jako wskaźnik 
zintegrowany.
Opakowanie: 100 szt

46 zł
opakowanie

Breeze
Samotrawiący, adhezyjny cement kompozytowy  
o wysokiej sile wiązania. 
Kompatybilny ze wszystkimi materiałami włączając 
kompozyty, wkłady z włókna szklanego, tytan, metale 
szlachetne i nieszlachetne oraz porcelanę. 
Opakowanie: 1 strzykawka 4 ml (7.8 g) A2, końcówki 
mieszające.

Adhesor Carbofine
Cement cynkowo-polikarboksylowy do tymczasowego 
i ostatecznego osadzania uzupełnień protetycznych, 
wypełnień tymczasowych, liner.
Opakowanie: 80 g proszek, 40 g płyn

37 zł
opakowanie

Herculite XRV Custom Kit
Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał 
kompozytowy o średniej gęstości, przeznaczony  
do wypełnień ubytków wszystkich klas w zębach 
przednich i bocznych.

Zestaw zawiera: 6 x 5 g w odcieniach szkliwnych  
A1, A2, A3, B2; oraz w odcieniach zębinowych  
A2, A3; OptiBond Solo Plus 5ml; wytrawiacz Kerr Gel 
Etchant 3 g; końcówki aplikacyjne, akcesoria

299 zł
zestaw

Kuleczki z waty Cotton Pellets
Wysoce absorpcyjne waciki kuliste z najwyższej jakości 
wybielonej bawełny (100% cotton)
Opakowanie 3 g w rozmiarach:  
Large, Medium, Small.
Cena pojedynczego opakowania: 
Large –  5,20 zł  Medium –  5,20 zł Small –  7 zł

od 5,20 zł
opakowanie

369 zł
opakowanie

R-Pilot
Maszynowy instrument do przygotowania ścieżki 
gładkiej pracujący ruchami oscylacyjnymi.
Przeznaczony do jednorazowego użycia.
Jeden rozmiar: ISO 12,5
Długość: 25 mm
Opakowanie: 6 sztuk
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Włókno kompozytowe- nowość w szynowaniu  
i wykonywaniu mostu adhezyjnego

Prowadzący: lek. dent. Aneta Praska-Jaros

Partner Szkolenia: Arkona 

17 Stycznia – Kielce

Koszt szkolenia: 450 zł

W programie:
– Włókna w stomatologii wczoraj i dziś.
– Stomatologia minimalnie inwazyjna – mosty adhezyjno-retencyjne  

z wykorzystaniem własnego zęba pacjenta lub materiału kompozytowego. 
– Zasady poprawnej preparacji filarów – krok po kroku.
– Zasady postępowania z włóknem kompozytowym.
– Zasady prawidłowego cementowania prac wykonanych z kompozytu.
– Porażki – czyli gdzie tkwi błąd.
– Zasady naprawy uszkodzonych prac.
– Szynowanie zębów – opis przypadków.
– Samodzielne wykonanie trzypunktowego mostu adhezyjno-retencyjnego  

na modelu gipsowym.
– Przeprowadzenie estetycznego szynowania zębów na modelu gipsowym.
– Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym

Prowadzący: dr hab. n. med. Jacek Smereka

Punkty edukacyjne 

18 Stycznia – Nowy Targ
21 Lutego – Kielce

Koszt szkolenia: 400 zł

W programie:
– Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, udrożnienie dróg 

oddechowych, sztuczna wentylacja, podtrzymanie funkcji układu krążenia.
– Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
– Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych stanach 

nagłych zagrożeń w gabinecie stomatologicznym: omdleniu wazowagalnym, 
niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach oddechowych, hipoglikemii, 
napadzie padaczkowym, anafilaksji.

– Przedawkowanie leków znieczulających – postępowanie praktyczne.
– Zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych, 

wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, wentylacja workiem AMBU, konikotomia.
– Zasady tlenoterapii w gabinecie stomatologicznym – sprzęt, wskazania, metody.
– Tlenoterapia – metody, ćwiczenia praktyczne.
– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: pośredni masaż serca, wentylacja, 

wprowadzenie rurki ustno-gardłowej – ćwiczenia na fantomach.

Wybielanie zębów i elementy endoprotetyki 
adhezyjnej w zgodzie ze stomatologią minimalnie 

inwazyjną

Prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik

Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: SDI

31 Stycznia – Wrocław 
21 Lutego – Piotrków Trybunalski 

17 Kwietnia – Opole
15 Maja – Rybnik

5 Czerwca – Szczecin
6 Czerwca – Koszalin

Koszt szkolenia: 300 zł

W programie:
– Diagnoza i plan wybielania. 
– Mechanizm wybielania.
– Materiały wybielające i rodzaje wybielania.
– Czas wybielania i trwałość zabiegu.
– Prognoza dotycząca rezultatu wybielania.
– Wskazania i przeciwwskazania do wybielania.
– Wybielanie pojedynczych zębów żywych i martwych.
– Metoda pojedynczego łuku.
– Wybielanie u pacjentów starszych, dzieci, kobiet w ciąży i pacjentów  

z istniejącą nadwrażliwością.
– Zapobieganie i leczenie nadwrażliwości podczas wybielania.
– Rodzaje szyn wybielających i ich wykonastwo.
– Wybielanie a marketing w gabinecie stomatologicznym. Jak rozmawiać  

z pacjentem o wybielaniu?
– Wykorzystanie kompozytów w trakcie i po leczeniu endodontycznym.
– Zastosowanie kompozytów flow. Kompozyty dualne.
– Minimalnie inwazyjna endoprotetyka adhezyjna.
– Kompozytowe wypełnienia pośrednie/nakłady kompozytowe - wykonastwo  

i cementowanie.
– Koferdam i powiększenie – gwarancja sukcesu w stomatologii adhezyjnej.

Odbudowa tkanek po leczeniu endodontycznym

Prowadzący: lek. dent. Dariusz Miśkiewicz

Punkty edukacyjnie

Partner Szkolenia: Kavo Kerr 

31 Stycznia – Katowice 
28 Lutego- Rzeszów
27 Marca – Wrocław

24 Kwietnia – Bydgoszcz
15 Maja – Piotrków Trybunalski 

22 Maja – Toruń 

Koszt szkolenia: 290 zł

W programie:
– Czynniki wpływające na trwałość zębów po leczeniu endodontycznym.
– Wskazania do stosowania poszczególnych opcji odbudowy tkanek.
– Odbudowy bezpośrednie z zastosowaniem systemów wiążących i materiałów 

kompozytowych.
– Materiały kompozytowe klasyczne i bulk-fill.
– Kilka słów o endokoronach – zajęcia praktyczne. 
– Argumenty za i przeciw stosowaniu wkładów koronowo-korzeniowych.
– Czy sposób wypełnienia kanału wpływa na trwałość rekonstrukcji z użyciem 

wkładów koronowo-korzeniowych?
– Jaki cement wybrać do osadzenia wkładu?
– Odbudowa zrębu zęba pod uzupełnienia protetyczne – zajęcia praktyczne.
–  Niepowodzenia i ich przyczyny.



szkolenia@meditrans.pl 67

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2020 |   STOMATOLOGIA

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: www.meditrans.pl/szkolenia 

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

TEMAT KURSU / PROWADZĄCY / PUNKTY EDUKACYJNE TERMIN / MIEJSCE / CENA ZAKRES TEMATYCZNY

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

sytuacjach klinicznych?

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska

Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: VOCO

21 Lutego – Katowice 
27 Marca – Zielona Góra
18 Kwietnia – Wrocław

Koszt szkolenia: 390 zł

W programie:
– Wypełnienia bezpośrednie czy pośrednie- inlay, onlay, overlay – co wybrać  

w różnych sytuacjach klinicznych?
– 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.
– Technika i materiały do osadzania wypełnień wykonywanych  

techniką pośrednią.
– Najczęstsze przyczyny niepowodzeń.

Odbudowa pojedynczych braków mostami 
adhezyjnymi na włóknie szklanym z użyciem 

materiałów nanokompozytowych

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: VOCO

22 Lutego – Rybnik

Koszt szkolenia: 390 zł

W programie:
– Obudowa pojedynczego braku metodą pośrednią (wyciski, wykonanie modelu, 

silikonu modelowego).
– Wykonanie mostu na modelu – metoda bezpośrednia (ocena warunków 

zgryzowych, wybór techniki z lub bez przygotowania miejsc retencji,  
wybór, pomiar i przygotowanie włókna, modelowanie techniką  
warstwową, osadzenie).

– Jak prawidłowo zaplanować uzupełnienie, żeby uniknąć niepowodzeń?

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

20 Marca- Sandomierz
16 Maja - Gdańsk

Koszt szkolenia: 390 zł

W programie:
– 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!

Zęby złamane, zniszczone, po leczeniu 
endodontycznym? – nowa filozofia odbudowy  

z użyciem najnowszych materiałów!

Wkłady w kanałach zakrzywionych,  
zobliterowanych – teraz to możliwe!

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska

Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: VOCO

21 Marca – Sandomierz
15 Maja – Gdańsk

Koszt szkolenia: 390 zł

W programie:
– Jak się zbliżyć do naturalnego wyglądu i zapewnić wytrzymałość (własne 

przypadki kliniczne). 
– Wkłady metalowe, wkłady z włókna szklanego- porównanie. 
– Dobór i przygotowanie wkładu z włókna. 
– Przygotowanie kanału. 
– Obudowa pojedynczego zęba na modelu z użyciem wkładów  

koronowo-korzeniowych na bazie włókna szklanego:
• Przygotowanie ścian kanału
• Cementowanie wkładu w kanale. 
• Modelowanie techniką warstwową na matrycy silikonowej. 

– Jak odtworzyć efekty specjalne, brzeg sieczny. 

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

26 Marca – Kraków
16 Kwietnia – Łódź

7 Października – Wrocław

Koszt szkolenia: 990 zł

W programie:
– 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.
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Łódzkie Mariusz Kowalczyk 784 956 711
Łódzkie 572 371 948
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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
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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.

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
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