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*Przy zakupie produktów za minimum 1900 zł 
otrzymasz NOWOŚĆ, uniwersalny zestaw 9 wierteł  

w aluminiowym stojaku, Prima Endo Access Kit  
o wartości 269 zł  – za 1 zł

NOWOŚĆ



Czas pandemii zmusza nas Wszystkich do po-
dejmowania nowych wyzwań: zmiany organizacji 
życia zawodowego i prywatnego, podejmowania 
trudnych, często obarczonych dużym ryzykiem 
decyzji, poszukiwania nowych rozwiązań w obsza-
rach do tej pory spokojnych i stabilnych. 

Jako firma zaopatrująca tysiące polskich gabine-
tów nie pozostajemy bierni i dokładamy wszelkich 
starań, aby sprostać tej trudnej sytuacji. Wprowa-
dziliśmy szereg działań mających na celu zarówno 
sprawne działanie poszczególnych działów firmy 
jak również ochronę zdrowia naszych pracowni-
ków oraz ich najbliższych. Jednocześnie zapewnia-
my, że dzięki tym działaniom, wszystkie Państwa 
zamówienia realizowane są priorytetowo.

• Bezpieczeństwo – jest dla nas najważniejsze, 
dlatego daliśmy możliwość pracy zdalnej wszyst-
kim pracownikom, którzy mogą wykonywać 
swoją pracę poza biurem; ograniczyliśmy kon-
takty między działami w firmie, wprowadziliśmy 
system zmianowy oraz zapewniliśmy każdemu 
pracownikowi środki dezynfekujące i ochronne.

• Obsługa Klienta – nasi Przedstawiciele Regio-
nalni oraz Konsultanci Telefoniczni są cały czas 
do Państwa dyspozycji. Jeśli macie wątpliwości, 
pytania, zapotrzebowanie na produkty do gabi-
netu - kontaktujcie się z nami! Jesteśmy dostęp-
ni zarówno telefonicznie jak i mailowo. Kontakt 
do poszczególnych działów znajdą Państwo na 
naszej stronie: www.meditrans.pl 

• Produkty ochronne – Pomimo trudnej sytuacji 
rynkowej, zapewniamy większość materiałów  
i środków niezbędnych obecnie do bezpieczne-
go funkcjonowania gabinetu, takich jak środki 
do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy itp. 
Pragniemy podkreślić, iż nasz dział zaopatrze-
nia robi wszystko, aby zapewnić dostępność 
produktów, które możemy oferować Państwu  
w jak najlepszych cenach. Sytuacja na rynku jest 

jednak bardzo dynamiczna i ceny niektórych pro-
duktów, mogą ulec zmianom z przyczyn od nas 
niezależnych.  

• Edukacja i rozwój – wprowadziliśmy możliwość 
uczestniczenia w szkoleniach on-line dla Wszyst-
kich, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę. Zapra-
szamy do bieżącego śledzenia informacji m.in.  
w naszych w mediach społecznościowych.

• Serwis – nadal służy pomocą w przypadku nagłych 
awarii sprzętu niezbędnego do funkcjonowania 
gabinetu. Ponadto zawsze mogą Państwo liczyć na 
zdalne wsparcie telefoniczne. Zapraszamy do kon-
taktu: https://meditrans.pl/dzial-serwisu/

• Dostawy – nasze magazyny pracują z pełną mocą, 
by dostarczyć Państwu produkty w możliwe jak 
najkrótszym czasie. Jednakże ze względu na ko-
nieczność zapewnienia pracownikom należytej 
ochrony i bezpieczeństwa, realizacja zamówień  
w niektórych przypadkach może się wydłużyć.

• Zwroty/Reklamacje – nadal przyjmujemy, ale 
wydłuża się proces ich rozpatrywania; przepra-
szamy za tę niedogodność i  prosimy o wyrozu-
miałość i cierpliwość.

 Na koniec nie sposób nie wspomnieć o tym, jak 
pandemia wpływa na bezpośrednie kontakty mię-
dzyludzkie, które w naszych relacjach biznesowych 
są tak istotne. Chcemy, aby Państwo wiedzieli, że 
brakuje nam wspólnych spotkań w gabinetach, na 
targach, konferencjach i warsztatach.

Jesteśmy jednocześnie przekonani, że RAZEM 
pokonamy wszelkie przeciwności. Życzymy Pań-
stwu i sobie dużo zdrowia i optymizmu!

Z wyrazami szacunku

Prezes zarządu

Drodzy Klienci,
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Hand Sanitizer
• Silny środek bakteriobójczy i wirusobójczy
• Wygodna i szybka aplikacja
• Przyjemny dla skóry
• Dzięki zawartości gliceryny roślinnej, ekstraktu z aloesu  

i witaminy E chroni i zapobiega przesuszaniu skóry,  
również przy częstej aplikacji 

• Ekonomiczny i wydajny
• Bez spłukiwania

Opakowanie: spray 100 ml

za 

1 zł*

Przy zakupie produktów  
za minimum 500 zł  
otrzymasz płyn  
do dezynfekcji skóry  
za 1 zł

ZADBAJ O OCHRONĘ TWOJEGO GABINETU

Posiadamy w ofercie:

maseczki

przyłbice

rękawice

dezynfekcja 
rąk / powierzchni

oczyszczanie 
powietrza

fartuchy ochronne 
/ kombinezony

Szczegółowych informacji odnośnie rodzajów proponowanych produktów, dostępności oraz cen, udzielają nasi konsultanci 
handlowi, których wykaz znajdą Państwo na ostatniej stronie niniejszej gazetki oraz na www.meditrans.pl. Zwiększone 
zapotrzebowanie na produkty ochrony osobistej i środki do dezynfekcji to wyzwanie dla większości producentów  
i dostawców. Pragniemy zapewnić, iż podejmujemy wszelkie starania, aby korzystając z naszej oferty mogli Państwo 
zaopatrywać swoje gabinety w produkty najwyższej jakości i w atrakcyjnych cenach. 

Zapraszamy do kontaktu



www.meditrans.pl41 34 31 8004

MEDITRANS EXPRESS   | maj – czerwiec 2020 |   STOMATOLOGIA

NICI RETRAKCYJNE PrimaCord Plus
Impregnowane nici retrakcyjne wykonane w 100% z przędzy bawełnianej.
Nici PrimaCord Plus są impregnowane 6-hydratem chlorku glinu (Aluminium Chloride Hexahydrate), który posiada działanie obkurczające, 
hemostatyczne i nie przebarwia zębów. Przeznaczone do tymczasowej retrakcji dziąseł oraz hamowania krwawienia ze szczeliny dziąsłowej. 
Struktura splotu nitki przypomina sznurek, nie sprężynuje, wyjątkowo łatwo upakowuje się i usuwa z kieszonek dziąsłowych.
Funkcjonalne opakowanie z przeźroczystym okienkiem, ułatwia sprawdzenie poziomu zużycia materiału, a znajdujący się pod wieczkiem 
precyzyjny system ucinający oraz praktyczna podziałka na opakowaniu umożliwiają dokładne odmierzanie potrzebnej długości nici.
Opakowanie zawiera 254 cm nici.
Dostępne rozmiary oraz ceny pojedynczych opakowań: 

PrimaCord Plus 0000 - Kolor czarny/niebieski  – 49 zł
PrimaCord Plus 000 - Kolor czarny/szary  – 45 zł
PrimaCord Plus 00 - Kolor brązowy/żółty  – 45 zł

PrimaCord Plus 0 - Kolor fioletowy/jasny fiolet  – 45 zł
PrimaCord Plus 1 - Kolor niebieski/jasny niebieski  – 45 zł
PrimaCord Plus 2 - Kolor zielony/jasny zielony  – 45 zł

System nawijania na szpulkę zapewnia wygodę i szybkość 
użytkowania oraz zapobiega skręcaniu się nici, zmniejszając 
tym samym ryzyko zanieczyszczenia.

AlCl -6(H O)3 2

Precyzyjny system ucinający 
umożliwia dokładne odmierzenie 
potrzebnej długości nici.

AlCl -6(H O)3 2

Praktyczna podziałka pomaga w  prosty  
i dokładny sposób zmierzyć wymaganą  
długość nici.

AlCl -6(H O)3 2

Struktura splotu nitki przypomina sznurek, 
dzięki czemu  nie sprężynuje i wyjątkowo łatwo 
upakowuje się i usuwa z kieszonek dziąsłowych.

100% przędzy bawełnianej  
impregnowanej 6-hydratem  
chlorku glinu.

AlCl -6(H O)3 2

Kup 4 dowolne opakowania nici,  
a piąte opakowanie otrzymasz za 1 zł

SUPER  
OFERTA 

4 +1

Przeźroczyste okienko ułatwia  
kontrolę poziomu zużycia nici

AlCl -6(H O)3 2

NOWOŚĆ

od 36 zł
średnia cena w promocji 

4 + 1
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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

Powleczone silikonem igły do karpuli zapewniają delikatne wkłucie podczas 
znieczulania miejscowego.
Zaokrąglone ostrze igły sprawia, że zabieg staje się bezbolesny, gdyż dziąsło nie 
ulega podrażnieniu. 
Opaski zabezpieczające sterylność igieł wykonane są w różnych kolorach, 
wskazujących na ich średnicę, długość oraz na rodzaj znieczulenia, do którego 
powinny być zastosowane.
Igły sterylizowane są tlenkiem etylenu.

Opakowanie: 100 szt. w następujących rozmiarach:
• 0,3 x 12 mm (różowy)        • 0,3 x 21 mm (zielony)        • 0,4 x 35 mm (żółty)
• 0,3 x 16 mm (różowy)        • 0,3 x 25 mm (zielony)        • 0,4 x 38 mm (żółty)

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Otwory boczne i zaokrąglony wierzchołek igły zapewniają delikatne,  
profesjonalne płukanie kanałów korzeniowych i kieszonek dziąsłowych  
bez ryzyka uszkodzenia tkanek miękkich.
Dzięki odpowiednio dobranej  wielkości igły oraz możliwości zagięcia  
i wyregulowania kąta przed użyciem, zapewnione jest doskonałe oczyszczenie  
oraz zwilżenie powierzchni zabiegowej, co ułatwia pracę i zapewnia lepszą 
widoczność pola zabiegowego.
Igły sterylizowane są tlenkiem etylenu.

Opakowanie: 100 sztuk igieł z jednym lub dwoma otworami.
Dostępne w rozmiarach: 0,3 x 25 mm lub 0,5 x 25 mm

23 zł
opakowanie

79 zł
z jednym 
otworem

82 zł
z dwoma 
otworami

100  
sztuk  

w  
opakowaniu

Igły do karpul PrimaDent Ject
Sterylne, jednorazowe igły do karpuli pakowane pojedynczo. 

Igły do płukania PrimaDent Endo Irrigation
Sterylne, jednorazowe igły do płukania kanałów. 
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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

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

239 zł
5 litrów

61 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

105 zł 119 zł
5 litrów

51 zł
2 litry

46 zł 41 zł

17 zł
opakowanie

229 zł
5 litrów

57 zł
1 litr

INFORMUJEMY
Ze względu na panującą 

sytuację epidemiologiczną, 
dostępność oraz ceny 

produktów do dezynfekcji 
mogą ulec zmianie. 

Jednocześnie zapewniamy, 
że podejmujemy wszelkie 
działania, aby ograniczyć 

takie przypadki  
do minimum.

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

77 zł
3,5 litra

97 zł
6 litrów
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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

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

35 zł*
10 opakowań

5,90 zł
opakowanie

39 zł 45 zł

19 zł 24 zł

Rękawice nitrylowe bezpudrowe PrimaDent
Zalecane są dla osób uczulonych na lateks i puder.  
Oburęczne. Dostępne w wybranych rozmiarach.
Opakowanie: 200 sztuk rękawic jednorazowego użytku.
Kolor: wrzosowy

80 zł
200 sztuk

PROMOCJA*  
10 opakowań  

wkładów

Maseczki ochronne PrimaDent  
3-warstwowe, jednorazowe na gumce
Opakowanie: 50 sztuk

79 zł

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

+

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

Długość: 15 cm

Opakowanie: 100 sztuk

PROMOCJA:
Kup 4 dowolne opakowania,  
a piąte otrzymasz za 1 zł

4 +1
za 

1 złPRODUKT  
NIE ZAWIERA FTALANÓW

7,90 zł
opakowanie

Zestaw Procedur Higienicznych 
PrimaDent dla gabinetu 
stomatologicznego
Opakowanie zawiera: zestaw procedur, plan higieny  
dla gabinetów stomatologicznych, tabelę dozowania,  
zestaw naklejek

NIEZBĘDNE 
W KAŻDYM 
GABINECIE

79 zł
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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

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

9 zł
tuba 100 szt.

18 zł

69 zł24 zł*
10 opakowań

3 zł
opakowanie

7 zł
100 ml

14 zł
500 ml

PROMOCJA*  
10 opakowań  
kompresów

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

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

Opakowanie: 500 sztuk

59 zł
opakowanie

DOSTĘPNE  
RÓWNIEŻ  

W NOWYCH  
ŻYWYCH  

KOLORACH



E-Z Don
Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne
w rozmiarach: XS, S, M, L, XL 
Opakowanie 100 sztuk

DOSTĘPNE JUŻ  
OD CZERWCA

NOWOŚĆ  
NA RYNKU

WYJĄTKOWO ŁATWE W NAKŁADANIU! 
NAWET NA WILGOTNE DŁONIE

Wyłączny dystrybutor:
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5 x Plurafill 4 g (dowolny kolor)
Wysokiej jakości, światłoutwardzalny, kompozyt nanohybrydowy do wypełnień w odcinku przednim i bocznym. 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

+ stojak do kompozytów o wartości 79 zł – za 1 zł

225 zł
zestawza 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

+

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

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

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

9 zł
strzykawka

13 zł
pędzelki

2 zł
uchwyt

118 zł

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 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

69 zł 325 zł

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

75 zł
opakowanie
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Plurabond ONE – SE NF
Jednobutelkowy, uniwersalny, samotrawiący system wiążący

Wskazania
• Uszczelnianie ubytków, przygotowując do odbudowy metodą pośrednią.
• Bezpośrednie wypełnianie ubytków wykonane ze wszystkimi
 materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi.
• Przeznaczony zarówno do szkliwa jak i zębiny.

Zalety
• Przewidywalny i trwały rezultat, dzięki krótkiej jednosekwencyjnej  
 procedurze.
• Zmniejsza ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej.
• Optymalną siłę wiązania gwarantuje samotrawiący system wiązania  
 VII genaracji.
• Szczelność brzeżna - zachowana jest dzięki zawartości nanocząsteczek.
• Skuteczne i niezawodne łączenie ze wszystkimi materiałami kompozytowymi  
 światłoutwardzalnymi.

Opakowanie: 5 ml 

+ Plurafill strzykawka 4 g A2 lub A3 – za 1 zł

za 

1 zł

209 zł
zestaw

VII 
GENERACJA

+

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

39 zł
opakowanie

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 mm

23 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

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).

25 zł
opakowanie 200 sztukNOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

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
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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 

99 zł389 zł

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

• 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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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

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.

2 x Pluracore DC AutoMix Dentin 10 g
Podwójnie utwardzalny, płynny materiał kompozytowy

Wskazania
• Do odbudowy zrębu koronowego oraz cementowania  
 wkładów  korzeniowych, adhezyjny, podwójnie utwardzalny,  
 płynny materiał.
• Polecany jest do pracy z włóknami szklanymi Overfibers.

Zalety
• Doskonała płynność gwarantuje oszczędność czasu aplikacji 
 oraz optymalną adaptację do kształtu ścian ubytku 
 i wkładów korzeniowych.
• Wygodna, bezpośrednia wewnątrzustna aplikacja materiału, 
 dzięki samomieszającej dwukomorowej strzykawce.
• Dualna polimeryzacja - światłoutwardzalnie 
 lub utwardzany chemicznie .
• Dzięki specjalnej formule materiał nie klei się 
 do instrumentów w trakcie aplikacji.
• Uniwersalność- osadzanie wkładów 
 korzeniowych i odbudowa zrębu jednym materiałem.

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

+ Hi Rem Post starter Kit o wartości 230 zł – za 1 zł

338 zł
zestaw

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

DUALNA
POLIMERYZACJA

za 

1 zł*

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

+

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

9,50 zł
sztuka

85 zł
mix kolorów  

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 sztukNOWOŚĆNOWOŚĆ
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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

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

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
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Neo Spectra™ ST (3g)
3 x dowolne strzykawki Neo Spectra™ ST

+ 1 strzykawka półpłynnego kompozytu  
Neo Spectra ST flow w kolorze A2 – GRATIS*

438 zł
zestaw

Palodent V3
3 x opakowanie 50 sztuk w dowolnym rozmiarze 

+ 1 x Palodent V3 uniwersalny pierścień – GRATIS*

+

582 zł
zestaw

gratis*

gratis*

+

Neo Spectra™ Kit ST HV (szara strzykawka) lub LV (niebieska strzykawka)
1 opakowanie Neo Spectra™ ST Eco Kit (6 strzykawek: 3 x A2, 3 x A3 oraz system wiążący 2,5 ml)
lub  
1 opakowanie Neo Spectra™ ST Kit (5 strzykawek asortyment A1, A2, A3, A3.5, A4 oraz system wiążący 2,5 ml)

+ 1 opakowanie Neo Spectra™ ST flow refill A2 (2 x 1,8 g) – GRATIS*

698 zł
zestawNOWOŚĆ

+

555 zł
zestaw

3 +1 +

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*

3 x
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

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*

378 zł
zestaw

+

gratis*

gratis*
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

+

880 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*

gratis*

3 x 636 zł
zestaw

SDR® Plus Refill 15 kompiul
3 x dowolne kolory SDR Plus Eco Refill 15 kompiul 

+ Neo Spectra™ ST LV (3g) w kolorze A2 – GRATIS*

gratis*

+

Gutta-Smart™
Nowoczesne, bezprzewodowe urządzenie do wypełniania  
kanałów metodą termoplastyczną. 

Gutta-Smart™ oraz ćwieki gutaperkowe Conform Fit™  
opracowane do stosowania razem, charakteryzują się  
tą samą płynnością gutaperki w obniżonej temperaturze  
i kontrastowością na zdjęciach RTG, tworząc kompletne  
rozwiązanie do obturacji termoplastycznej techniką  
kondensacji pionowej.

• Płynna gutaperka w obniżonej temperaturze

• Bezpieczeństwo pacjenta

• Odpowiednia adaptacja w odcinku wierzchołkowym

• Całodniowe zasilanie

• Trwałość i wygoda dzięki bezprzewodowemu działaniu

+ pakiet akcesoriów o wartości 560 zł – GRATIS*

8780 zł
zestaw

GRATIS*  
akcesoria
o wartości

560 zł

NOWOŚĆ

SDR® Plus Eco refill (50 kompiul w dowolnym kolorze) 
+ Zestaw Prima Endo Access Kit (9 wierteł w aluminiowym stojaku) – o wartości 269 zł – za 1 zł

+

1399 zł
zestaw

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami
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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*

+

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*

+

840 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 968 zł
zestaw

gratis*

gratis*

656 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*

776 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*

512 zł
zestaw

4 +2

gratis*

NOWOŚĆ +

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

gratis*
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CHRONI PRZED ZAKAŻENIAMI 
W TRAKCIE ZABIEGU 
STOMATOLOGICZNEGO

ROZPUŚCIĆ WYPŁUKAĆ WYPLUĆNATURALNY MIĘTOWY AROMAT

www.arkonadent.com
JEDNORAZOWE DAWKI KOMPOZYTU W BLISTRACH: 0,07 g i 0,2 g

Chwyć blister

Zrób 
wypełnienie

Nakładaczem 
pobierz kompozyt

Otwórz

Wyrzuć pusty 
blister

WYPEŁNIENIA BEZ ZAKAŻENIA

48,00 zł

0,07 g x 30 szt.

48 zł
0,2 g x 30 szt.

102 zł
PINK / BLUE 0,2 g x 30 szt.

120 zł
ecopack 200 szt.

600 zł
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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 (50 kapsułek)  

+ 1 dowolne opakowanie GRATIS* 

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

3 +1
SUPER
OFERTA

za 

1 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
+

Zipbond
Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny systemem wiążący.   
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*
*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

za 

1 zł

Stae 5 ml
Uwalniający fluor, jednoskładnikowy materiał  
wiążący do szkła i zębiny, który umożliwia trawienie 
jednoetapowe, przeznaczony do klejenia metodą  
bezpośrednią. 
Stae tworzy kompletną i jednorodną warstwę  
hybrydową, zapewniając najwyższej jakości  
połączenie odbudowy z tkankami zęba. 
Opakowanie: butelka 5 ml

50 zł

NOWOŚĆ

216 zł

gratis*

Pola Night 10%
Żel do wybielania nakładkowego zębów w warunkach domowych. 
Zestaw zawiera: 10 strzykawek 1,3 g, 10 szt. aplikatorów; 1 x pudełko na nakładki;  
2 x materiał na nakładki

Data ważności: październik 2020 r.

65 zł
zestaw HIT

cenowy
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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

298 zł
zestaw

Aura Easyflow Intro Kit
Światłoutwardzalny, zoptymalizowany  
materiał kompozytowy typu flow.  
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*
*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

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

217 zł
strzykawka

+

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
gratis*

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

25 zł
strzykawka

WAVE strzykawka 1 g – A1, A2, A3
Płynny, światłoutwardzalny kompozyt hybrydowy uwalniający fluor.  
Dostępny w odcieniach: A1, A2, A3. 
Opakowanie: 1 strzykawka 1 g

27 zł
strzykawka

Amalgamat GS 80
Niezwykle wytrzymały amalgamat o podwyższonej zawartości miedzi, bez fazy Gamma-2. 
Skład: 40% srebro; 31,3% cyna; 28,7% miedź.
Opakowanie: 50 kapsułek 1 - 400 mg, 2 - 600 mg

83 zł
1 – 400 mg

115 zł
2 – 600 mg

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)

+ Końcówka do wybielania  
o wartości 1900 zł – za 1 zł
+ Statyw o wartości 413 zł – za 1 zł

za 

1 zł

4100 zł
zestaw

+
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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*

1090 zł
Premium Kit

Kup 2 dowolne zestawy:
Gradia Direct Zestaw Intro 7 x 2,7 ml
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT, P-A2

lub
Gradia Direct Premium Kit
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, AO2, AO3, P-A2, P-A3 + G-Bond + Akcesoria

+ Zestaw Prima Endo Access Kit (9 wierteł w aluminiowym stojaku) – o wartości 269 zł – za 1 zł

Tylko 
popularne 

kolory  
+ G-Bond

+LUB

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

799 zł
Intro Kit

Dostępne promocje z lampą D-Light Duo – GRATIS*

3750 zł
zestawgratis*

 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

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

460 zł
zestaw

everX Flow / G-ænial Universal Injectable  
Starter Kit 
everX Flow to wzmocniony włóknem szklanym płynny kompozyt do odbudowy 
zębiny.
Zestaw zawiera:
strzykawka everX Flow Bulk 2 ml, strzykawka everX Flow Dentin 2 ml, 
G-aenial Injectable 2 x 1ml (A2 i A3), akcesoria 

615 zł
zestaw

za 

1 zł
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*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*

+
5 x Tooth Mousse 
Tuba 35 ml w wybranych smakach

+ tuba Tooth Mousse 35 ml – za 1 zł

50 zł**
opakowanie

5 x MI Paste Plus
Tuba 35 ml w wybranych smakach

+ tuba MI Paste Plus 35 ml– za 1 zł

5 +1 5 +1

54 zł**
opakowanie

za 

1 zł
za 

1 zł

+

60 zł
cena regularna

65 zł
pcena regularna

** Średnia cena przy zakupie pakietu 5+1

+

4 x G-ænial Anterior lub Posterior 
strzykawka w dowolnym odcieniu
+ 1 x G-ænial A2 lub A3 – GRATIS*

760 zł
zestaw

gratis*

4 +1 4 +1

++

gratis*

5 x G-ænial Anterior lub Posterior 
strzykawka w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND 5 ml – GRATIS*
+ Zestaw Prima Endo Access Kit (9 wierteł w aluminiowym stojaku) – o wartości 269 zł – za 1 zł

950 zł
zestaw

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

za
1 zł
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3 x dowolne opakowanie kapsułek GC
+ Fuji IX A2 lub A3 – GRATIS*
lub Fuji II LC A3 – GRATIS*

450 zł

510 zł

460 zł

380 zł 450 zł

440 zł

495 zł

500 zł

gratis*

gratis*

gratis*

Dostępne promocje
2 opakowania kapsułek + aplikator do kapsułek – GRATIS* 
6 opakowań kapsułek + mieszalnik SilverMix – GRATIS*
10 opakowań kapsułek + lampa diodowa D-Light DUO– GRATIS*

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

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

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

SUPER  
OFERTA

gratis*

1960 zł
zestaw

gratis*

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

NOWOŚĆ

+

+

720 zł
zestaw

FujiCEM Evolve Zestaw Triple Pack Handmix
Nowy, wzmocniony żywicą cement glasjonomerowy gwarantujący łatwość  
użytkowania i wydajność w rutynowych procedurach cementowania.
Przeznaczony do cementowania uzupełnień na podbudowie z tlenku cyrkonu  
i metalu.
Uniwersalny odcień w strzykawce z opcją mieszania ręcznego lub automix.

Zestaw zawiera: 3 strzykawki FujiCEM Evolve 9,2 g / 5 ml

+ 15 końcówek mieszajacych GC Push and Click Tip Regular – GRATIS

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

gratis*
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135 zł

299 zł
uzupełnienie 2 x 2 g

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)

599 zł
Zestaw 5 x 2 g

Caries Marker
Czerwony płyn do zabarwiania tkanki zęba 
objętej próchnicą.

Opakowanie: butelka 3 ml

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

990 zł
zestaw

Structur 3
Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron, 
mostów, wypełnień typu Inlay i Onlay.

Opakowanie: kartusza 75 g w systemie 1:1,  w kolorach A2 i A3

399 zł

Amaris 
Wysokoestetyczny, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy. Materiał o doskonałej 
polerowalności, zoptymalizowanej konsystencji, naturalnej fluorescencji i wysokiej 
stabilności koloru. 
Zestaw zawiera: 8 strzykawek po 4 g w odcieniach: O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD  
i 2 strzykawki po 1,8 g Amaris Flow (HT lub HD), akcesoria

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

299 zł

1750 zł
zestaw

259 zł
pojedyncza 
strzykawka

Zestaw do profilaktyki 
Zestaw produktów VOCO do profesjonalnej profilaktyki.
FLUORYZACJA • PROFILAKTYKA • OCHRONA • USZCZELNIANIE 

Zestaw zawiera: CleanJoy tuba 100 g średnioziarnista i drobnoziarnista Remin Pro tuba 
40 g, melonowy Remin Pro forte tuba 40 g, imbirowy 12 x Profluorid Varnish SingleDose 
0,4 ml - po trzy w każdym smaku: melonowym, karmelowym, miętowym i wiśniowym 2 x 
Grandio Seal strzykawki 2 g

329 zł
zestaw

269 zł
pojedyncza 

strzykawka 3 g

Futurabond M+ 1 x 5 ml
Uniwersalny system wiążący. 
Może być stosowany w bezpośrednich i pośrednich 
wypełnieniach, zapobiega nadwrażliwości pozabiegowej. 

Opakowanie: butelka 5 ml

379 zł
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

+ gratis*

+

gratis*2 x Tetric Prime 1 x 3 g (w dowolnym kolorze)
Uniwersalny kompozyt do modelowania, to rozwiązanie dla ubytków  
wszystkich klas. Ze względu na kremową konsystencję z łatwością można  
go stosować do wykonania uzupełnień w przednim i bocznym odcinku zębów.  
Zmniejszona lepkość ułatwia tworzenie anatomicznej struktury zębów

+ 2 x Tetric Prime 1 x 3 g (A2, A3) 
przy zwrocie 2 strzykawek konkurencyjnych – GRATIS*

468 zł
zestaw

 1000 zł

OSZCZĘDZASZ

53% 2+2

3 x Tetric Prime 1 x 3 g (w dowolnym kolorze)
+ 1 x OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

699 zł
zestaw

 1002 zł

OSZCZĘDZASZ

30% 

1100 zł
zestaw

 1555 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

+

Tetric Line System Kit Syringe
+ 1 x Tetric Prime Shade Guide – GRATIS*
+ 1 x Tetric Prime 1 x 3 g – GRATIS*

gratis*

1150 zł
zestaw

 1560 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 

5 x

gratis*

5 x Empress Direct 1 x 3 g (w dowolnym kolorze)
+ 1 x Empress Direct 3 g – GRATIS*
(do wyboru A2, A3 enamel lub dentin)

5 +1
+

420 zł
zestaw

 562 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 

+

Adhese Universal Bottle 1 x 5 g
+ 1 x Total Etch 2 x 2 g – GRATIS*

gratis*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

490 zł
zestaw

 825 zł

OSZCZĘDZASZ

41% 

1815 zł
zestaw

 2517 zł

OSZCZĘDZASZ

28% 

380 zł
zestaw

 517 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 

+ gratis*

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

+ 2 x Evetric Refill 1 x 3,5g (A2 i A3) – GRATIS*

Variolink Esthetic DC System Kit 
Światło- i dualniewiążący cement kompozytowy, przeznaczony do ostatecznego 
cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych.
Zestaw zawiera: 3 x Variolink Esthetic DC 5 g, 3 x Variolink Esthetic Try-In Paste 1,7 g, 
Adhese Universal VivaPen 2 ml, Monobond Plus 5 g, Liquid Strip 2,5 g, Total Etch 2 g.

+ OptraGate/80 szt. dowolny rozmiar (Junior, Small, Regular, 
Assortment) – GRATIS*

gratis*

+

gratis*+

Adhese Universal System VivaPen  
1 x 2 ml / 100 końcówek
+ 1 x Total Etch 2 x 2 g – GRATIS*

1315 zł
zestaw

 1977 zł

OSZCZĘDZASZ

33% 

gratis*

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/80 szt. dowolny rozmiar (Junior, Small, Regular, 
Assortment) – GRATIS*

+

+

790 zł
zestaw

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.

+ Zestaw Prima Endo Access Kit (9 wierteł w aluminiowym stojaku) – o wartości 269 zł – za 1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

za 

1 zł
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*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

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

1085 zł
zestaw

 1694 zł

OSZCZĘDZASZ

36% 

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

+ SpeedCEM Plus Refill 9 g – GRATIS* 
(yellow, transparent, opaque) 

gratis*+

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

570 zł
zestaw

 681 zł

OSZCZĘDZASZ

16% 

444 zł
zestaw

 468 zł

OSZCZĘDZASZ

5% 

335 zł
zestaw

 483 zł

OSZCZĘDZASZ

31% 

Apexit Plus Refill 2 x 6 g
+ ApexCal Refill 2,5 g – GRATIS*

gratis*

+

1390 zł
zestaw

 2064 zł

OSZCZĘDZASZ

33% 

190 zł
zestaw

 284 zł

OSZCZĘDZASZ

33% 

3 x

3 x VivaStyle Paint On Plus Patient Kit w kosmetyczce
Lakier do wybielania zębów w warunkach domowych, bez użycia szyny.  
Efekt wybielania widoczny jest po siedmiu dniach.

+ 1 x VivaStyle Paint On Plus Patient Kit  
w kosmetyczce – GRATIS*

gratis*
+

3 +1
gratis*+

3 x Cervitec Liquid 300 ml
Gotowa do użycia przeciwbakteryjna płukanka do jamy ustnej zawierająca  
chlorheksydynę i ksylitol

+ 1 x Cervitec Liquid 300 ml – GRATIS*

3 +1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Crystal HD Lusterka
Optymalna widoczność... Lepsze rezultaty!

Jaśniej = lepiej = Crystal HD! Lusterko 
wewnątrzustne Crystal HD ze zwiększo-
nym odbiciem światła o 40 % zapewnia 
optymalną widoczność w obszarze zębów 
bocznych i podczas leczenia endodon-
tycznego. Bezkrawędziowe przejście 
lusterka w oprawkę skutecznie zapobiega 
osadzaniu się brudu. Ochrona przeciw-
bakteryjna. Sterylizacja w autoklawie.

Różnokolorowe Thin Grip (12 szt.)
Asortyment Neon = 2 szt. koloru N, O, P, Q, R, S
Asortyment Metalic = 2 szt. koloru I, E, J, M, T, U

#4 (Ø 22 mm) #5 (Ø 24 mm)

Neon Nr art.: 50Z353-NEON Nr art.: 50Z354-NEON

Metalic Nr art.: 50Z353-JWL Nr art.: 50Z354-JWL

Różnokolorowe Soft Grip (12 szt.)
Asortyment Neon = 2 szt. koloru N, O, P, Q, R, S
Asortyment Metalic = 2 szt. koloru I, E, J, M, T, U

#4 (Ø 22 mm) #5 (Ø 24 mm)

Neon Nr art.: 50Z363-NEON Nr art.: 50Z364-NEON

Metalic Nr art.: 50Z363-JWL Nr art.: 50Z364-JWL

N
R
O

S
P

U

Kolory asortyment NEON:

I E
T

J
UM

Kolory asortyment METALIC: 343 zł
opakowanie

289 zł
opakowanie

249 zł
opakowanie

 381 zł

 362 zł

 311 zł

-10%

SE-Cushion
SE-Cushion to jednorazowa, miękka nakładka  
na ślinociag zapobiegająca zasysaniu błony 
śluzowej. Zwiększa komfort pacjentów  
nadwrażliwych na ból i redukuje  
typowe odgłosy odsysania. 

-15%

SE-Cushion
Ilość: 100 szt.

Nr art.:  50Z970
99 zł
opakowanie

 117 zł

Insti-Dam®

Wyjątkowy, bezlateksowy koferdam z elastyczną 
ramką, umożliwiający dobre dojście do ob-
szaru posterior oraz wykonywanie zdjęć rtg 
podczas pracy. Koferdam posiada wstępnie 
wykrojony otwór, bardzo wytrzymały na 
rozerwanie. 

Niezwykle wygodny dla pacjenta i dla 
lekarza. Gotowy do pracy - wystarczy założyć 
klamrę lub formówkę jednorazową Pro-Matrix.

Insti-Dam Relaxed-Fit 
- Posterior
- Bezlateksowy (fioletowy)
Wymiary: 11,1 cm (średnica)
Ilość: 20 szt.
Nr art.: 50Z457

Insti-Dam Standard
- Anterior
- Bezlateksowy (niebieski)
Wymiary: 10,8 cm (średnica)
Ilość: 20 szt.
Nr art.:  50Z459

-20%

-20%
- 9%

Pro-Tip Sleeve
Sposób na ostateczną eliminację ryzyka podczas pracy dmuchawką 
wodno-powietrzną. Pro-Tip Sleeves to jednorazowe, przezroczyste 
osłony nakładane na tylną część jednorazowej lub sterylnej końcówki 
i rękojeść dmuchawki wodno-powietrznej. Założenie osłony nie ma 
wpływu na pracę dmuchawki a prefabrykowany otwór umożliwia 
łatwe jej zakładanie na końcówkę. Pro-Tip Sleeve uzupełnia  
system jednorazowych końcówek Pro-Tip Turbo i adapterów  
Pro-Tip Converter.

Pro-Tip Sleeve
Pudełka po 250 szt.
Nr art.:  PTS150 59 zł

opakowanie

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

Filtek One Bulk Fill
3 x strzykawka 4 g lub 3 x kapsułki 20 x 0,2 g
+ 1 x Filtek One Bulk Fill (strzykawka lub kapsułki) – za 1 zł*
+ 1 x Filtek Universal PO (strzykawka lub kapsułki) – za 1 zł*

699 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*
+ 1 x Filtek Universal (strzykawka lub kapsułki) w kolorze Pink Opaquer – za 1 zł*

za 

1 zł*3 +1+1

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 +1
378 zł

zestaw

Oferta 3M ważna do 31 maja 2020 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych

Filtek Z250 lub Filtek Z550
6 x dowolna strzykawka 4 g
+ 2 x strzykawka Filtek Z250
lub Filtek Z550 (4 g) w kolorze A2 lub A3 – za 1 zł*

+
6 +2

720 zł
zestaw

590 zł
zestaw

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

+

10 + 4

Filtek Ultimate
6 x strzykawka 4 g 
+ 1 x Single Bond Universal 5 ml  
LUB Adper Single Bond 2 – za 1 zł*

LUB

LUB

1092 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*

970 zł
Z550

za 

1 zł*

+

990 zł
Z250

+ za 

1 zł*

+
NOWOŚĆ

+

za 

1 zł*

3 +1+1

+

+
LUB

za 

1 zł*

LUB

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*

3 x

6 x6 x

2 x

10 x 4 x

2 x

za 

1 zł*

+

za 

1 zł*

699 zł
zestaw
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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

2 x Express XT Penta
Penta H lub Penta Putty – I warstwa 

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

za 

1 zł*

1160 zł
zestaw

4 x

390 zł
zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

2 x

+

RelyX U200 Automix
2 x dowolne uzupełnienia

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

820 zł
zestaw

za 

1 zł*

+

za 

1 zł*

698 zł
zestaw2 x

LUB

za 

1 zł*

1299 zł
zestaw

1460 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 31 maja 2020 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych

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

1840 zł
zestaw

+

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

4 x
545 zł

zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

+
za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

LUB
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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

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

PROMOCJA
5 x  dowolne opakowanie wkładów z włókien szklanych  

Over Post lub Hi-Rem Post firmy OverFibers
+ Zestaw Prima Endo Access Kit  

(9 wierteł w aluminiowym stojaku) – o wartości 269 zł – za 1 zł

5 x 5 x

za 

1 zł
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872 zł
zestaw

570 zł

214 zł
uzupełnienie

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

+ OptiBond™ Universal 5 ml
Jednobutelkowy system wiążący.

SonicFill 2
Szybki i prosty system kompozytowy do wypełnień ubytków w zębach bocznych.
Kompozyt SonicFill™ zawiera opatentowane żywice, dużą ilość wypełniacza  
i specjalne modyfikatory, które reagują na energię dźwięków.
Uzupełnienie: 20 x 0,25 g kapsułek Unidose™

Dostępny również w nowej, ulepszonej wersji SonicFill 3.

+

928 zł
zestaw

Nexus Universal 
Uniwersalny cement adhezyjny na bazie żywic. Przeznaczony do wszystkich technik 
cementowania. Zgodny z wiodącymi systemami wiążącymi.

Zestaw Intro Kit zawiera: 4 x strzykawki 5 g (Clear, Clear z Chroma, White, Yellow),  
1 x butelka OptiBond Universal, akcesoria.

Uzupełnienie: 2 x 5 g w wybranym kolorze Clear, Bleach, White, White Opaque  
lub Yellow.

429 zł
2 x 5 g

462 zł

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.

9390 zł
zestaw

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

+ 10 x Gutta Percha Cartridge
+ Buchanan Heat Pluggers (zestaw 5 szt.)

+

10 x

3 x Gutta Percha Cartridge
Nowe kartridże z gutaperką do systemu elements IC i elements™free.
Opakowanie: 10 sztuk

NOWOŚĆ



TT-Master
Nakładacz do kompozytu zaprojektowany przez dr Karola Babińskiego.
} unikalny kształt części pracujących pozwala na wygodne modelowanie 

detali,
} specjalna powłoka tytanowa TT-glass jest odporna na zarysowania  

i wyjątkowo trwała.

„No cóż… genialny!”
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P do dużych ubytków i tych 
o nieregularnym kształcie

P bez warstw, bez 
przykrywania

P doskonała adaptacja do 
ścian

OliBULK Fill

OliCo XP 

1 strzykawka x 2 g – kolor Universal Dentin

1 instrument

6 strzykawek x 5g - kolory A1, A2, A3, OA1, OA2, B2

P eXPert w technologii 
NANO-ceram

P wyraźny efekt 
kameleona

P szybkie i łatwe 
polerowanie

P niskie zużycie abrazyjne

+

+
879 zł

789 zł

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

DZIAŁ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

Kup dowolny unit Chirana w formie ratalnej,
a MEDITRANS spłaci 6 Twoich pierwszych rat!*
* Szczegóły oferty dostępne u przedstawicieli firmy Meditrans oraz na www.meditrans.pl

 JAKOŚĆ gwarantowana tradycją | ERGONOMIA dla Twojego komfortu pracy |
NIEZAWODNOŚĆ, która daje stabilność i pewność | DESIGN uatrakcyjni Twoje otoczenie | 

SERWIS TECHNICZNY blisko i zawsze do Twojej dyspozycji  

www.meditrans.pl

Wyłączny dystrybutor:

ŁUKASZ MARKIEWICZ 
Product Manager
tel. 516 243 919,  e-mail: chirana@meditrans.pl

Unity, które szanują  
Twój czas

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

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

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

Szybkozłączka 420
• kompatybilne szybkozłącze 

Multiflex®

• stal nierdzewna

• z podświetleniem LED

• połączenie: ISO-6-Midwest

• gwarancja 12 miesięcy

Turbina TGL 656 / Easy 
ze światłem
• prosta konstrukcja

• ergonomiczny i dobrze  
wyważony korpus

• 5-drożny spray

• światłowód ze szkła komórkowego 

• tylko 53 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 TG 656 / Easy
• prosta konstrukcja

• ergonomiczny i dobrze  
wyważony korpus

• 5-drożny spray

• tylko 47 gramów

• gwarancja 6 miesięcy

526 zł*

790 zł

795 zł*

1115 zł

1290 zł*

1690 zł

690 zł1330 zł*

1990 zł

945 zł*

1490 zł

PROMOCJA  
NA TURBINY I KĄTNICE 

KUP 3 I ZAPŁAĆ MNIEJ

*Cena przy zakupie trzech dowolnych instrumentów 
prezentowanych na tej stronie  

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

Anna Drozdowska
Specjalista ds. sprzętu  
stomatologicznego
Autoklawy, Myjki, Termodezynfektory
tel. 510 921 915
anna.drozdowska@meditrans.pl
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Unit stomatologiczny 
KaVo Primus 1058  Life Pakiet
Primus 1058 to flagowy unit KaVo, któremu zaufały tysiące dentystów.  
W nowej wersji kultowego modelu, Primus 1058 Life, producent utrzymał 
najwyższą jakość i funkcjonalność, oferując jednocześnie nowoczesny  
design i jeszcze lepsze rozwiązania w zakresie ergonomii. Primus 1058 Life 
 to teraz nie tylko synonim niezawodności, ale również estetyki 
 oraz komfortu lekarza i pacjenta.

•  SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ 

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

•  LAMPA DIODOWA  „MAIA” 

•  maszt lampy

•  STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA

•  ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED 

•  TURBINA KaVo SMARTtorque S619 L 

•  MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL 

•  KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L 

•  SKALER PIEZOsoft 

•  OSADNIK CIĘŻKICH ODPADÓW  

•  FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO One*

•  lewy odchylany podłokietnik fotela pacjenta

•  oparcie „Progress”

•  dwuprzegubowy zagłówek „Scandinavian”

•  pulpit asysty „Comfort” z regulacją  wysokości

•  rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego

•  Miękka tapicerka

•  MEMOspeed na stoliku lekarza

•  zdejmowany uchwyt stolika lekarza (w wersji S)

Zapytaj o raty

Zapytaj o raty

Unit stomatologiczny 
KaVo E30

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

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

- ten unit dba o codzienny komfort i wydajność pracy. 

•  SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ 

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

•  LAMPA DIODOWA „MAIA” 

•  STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA

•  ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460 LE 

•  TURBINA KaVo SMARTtorque S619 L 

•  MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL 

•  KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L 

•  OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKÓW 

• MANUALNA INTENSYWNA REDUKCJA BAKTERII

• wychylny blok spluwaczki

728 407 310
zapytaj o ofertę

728 407 310
zapytaj o ofertę
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Zapytaj o raty

Zapytaj o raty

Pantomograf KaVo OP 3D 
+ komputer  DELL GRATIS
Łączy ze sobą rozwiązania innowacji produktowej i technologicznej, które w 
połączeniu  
z wieloletnim doświadczeniem dały efekt w postaci 
najbardziej zaawansowanego aparatu, jakim jest OP 3D. 

W zestawie z komputerem DELL, monitorem 
medycznym, oprogramowaniem 2D i 3D InVivo ,  
fantomami do kalibracji i fartuchem ochronnym. 
Jedyny na rynku system pozycjonowania pacjenta, 
ograniczający do minimum ryzyko błędów  
oraz czynności technika wykonującego badanie. 
Unikatowa funkcja ORTHOfocus pozwalająca na 
otrzymanie powtarzalnych i wysoce diagnostycznych 
obrazów pantomograficznych. Dostępne pola 
obrazowania 3D od 5x5 do 9x14 cm dobrane 
odpowiednio do wymagań współczesnej stomatologii.

KaVo OP 3D Pro 
+ komputer  DELL GRATIS

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

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

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

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

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

NOWOŚĆ
Software InVivo 6
z funkcją ENDO

666 020 782
zapytaj o ofertę

666 020 782
zapytaj o ofertę

NOWOŚĆ
Software InVivo 6
z funkcją ENDO
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Zestaw 
KaVo Focus 
+ skaner Scan Exam One
Focus firmy KaVo to najnowszy aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.  
Umożliwia wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo 
-skrzydłowych w technice równoległej lub kąta prostego. 

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

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

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

Zapytaj o raty

Zapytaj o raty

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

Zapytaj o raty

666 020 782
zapytaj o ofertę

666 020 782
zapytaj o ofertę

666 020 782
zapytaj o ofertę
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Zapytaj o ratyZapytaj o raty

MasterFlux
Urządzenie do sedacji Master Flux PLUS dozuje podtlenek azotu,  

który ma za zadanie uspokoić i rozluźnić pacjenta przed i w trakcie zabiegu. 
Urządzenie dzięki automatycznej kontroli przepływu jest absolutnie bezpieczne, do 

obsługinie potrzeba lekarza anestezjologa. Gaz ten ma właściwości rozluźniające 
i uspokajające przy znikomym działaniu nasennym. Ponadto podtlenek azotu nie 

otępia pacjenta i pozwala zachować pełny kontakt. Warty do podkreślenia jest też 
fakt, że gaz przestaje działać bardzo szybko po zaprzestaniu podawania – pacjent 

nie będzie odczuwał dyskomfortu po zabiegu, będzie mógł bez przeszkód  
prowadzić samochód (30 minut po zabiegu).  

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

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

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

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

NOWOŚĆ

Leica M320 F12  
z technologią LED

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

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

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

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

Zapytaj  
o możliwość  
prezentacji  

w Twoim Gabinecie 
tel. 728 407 306

Zapytaj o raty

510 921 915
zapytaj o ofertę

728 407 306
zapytaj o ofertę

666 020 790
zapytaj o ofertę

• Leica Value 
+ ErgoWedge GRATIS

• Leica Advanced II 
+ MultiFoc GRATIS

• Leica Advanced I 
+ MultiFoc GRATIS

• Leica High End 
+ MultiFoc GRATIS
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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.

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

NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA STOMATOLOGII CYFROWEJ W TWOIM GABINECIE
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NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA STOMATOLOGII CYFROWEJ W TWOIM GABINECIE

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

wyjątkowo cicha, dzięki 
specjalnej budowie2-sekundowe 

wstawienie bloku

automatyczny zmieniacz 
na 6 narzędzi

gotowe uzupełnienia  
w mniej niż 10 minut

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

bezpieczeństwo automatycznego 
dopasowania materiału bloczka

precyzyjne prowadnice i wysokiej 
klasy napędy śrubowe

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

Możliwość stosowania 
indywidualnych  
formatów SLC

Oprogramowanie łatwe  
do zainstalowania i obsugi Technologia DLP

Grubość warstwy  
od 5-200 μmOtwarty system żywic

Optymalizacja deformacji 
podczas drukowania

Możliwość konwertowania plików SLC  
na format czytelny dla drukarki

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

169000 zł

40000 zł

Profesjonalna drukarka 3D HinriPrint 125 ULTRA
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Endostar EASYdam Kit
Specjalnie skomponowany, ekonomiczny  
zestaw akcesoriów do zakładania  
koferdamu w gabinecie. 

Skład zestawu:  
matowa klamra do koferdamu:  
#9, #2, #2A, 12A, 13A po 1 szt.;  
kleszcze do koferdamu, 1 szt.;  
dziurkacz do koferdamu, 1 szt.;  
gumy lateksowe, medium, niebieskie,  
dla dorosłych, bezzapachowe, 36 szt.;  
szablon do koferdamu, 1 szt.;  
metalowa ramka do koferdamu  
dla dorosłych, 1 szt.;  
stabilizująca gumka  
do koferdamu – Ø 1,5 mm,  
żółta, small, długość: 4 m, 1 szt.

+ 2 dowolne klamry  
Endostar po 1 zł 

981 zł
zestaw

+

Metapaste
Wodorotlenek wapnia z siarczanem 
baru. Tymczasowy materiał  
do wypełniania kanałów korzeniowych 
(łatwo rozpuszczalny w wodzie).

Opakowanie: 2,2 g pasty w strzykawce,  
wysterylizowane jednorazowe tipsy

ADSEAL
Uszczelniacz kanałowy typu  
pasta-pasta na bazie żywicy  
epoksydowej. 

Opakowanie: 13,5 g

110 zł 75 zł
Biner LC 
Światłoutwardzalny, uwalniający fluor,  
nieprzepuszczający promieni RTG,  
materiał podkładowy.  

Opakowanie: 2 strzykawki po 2 g

60 zł

MD temp white
Materiał do wypełnień tymczasowych.

Opakowanie: 40 g 

47 zł

Kalka Artykulacyjna dwustronna 
• Dwustronna elastyczna, wodoodporna kalka artykulacyjna.
• Wysoka zdolnoość barwienia.
• Dokładne dopasowanie do powierzchni okluzyjnych.
• Grubość 80 µ.
• Występująca w dwóch kształtach: ’I’ i ’U’.
• Zawartość 144 sztuk

DC8080 Kalka artykulacyjna 80 µ I niebiesko-czerwona.

DC8090 Kalka artykulacyjna 80 µ U niebiesko-czerwona.

21 zł
opakowanie

Wkłady k/k pozłacane
Wkłady koronowo-korzniowe do odbudowy korony zęba.

Opakowanie:
60 szt. – 149 zł
120 szt. – 240 zł
240 szt. – 356 zł

od 149 zł
opakowanie

2 dowolne 
klamry  

Endostar  
po 1 zł 

UNIWERSALNE

#9 do siekaczy
i małych kłów

ZĘBY TRZONOWE

#12A do dolnych
prawych i lewych

górnych trzonowców

#13A do dolnych
prawych i lewych

górnych trzonowców

ZĘBY PRZEDTRZONOWE
#7 do dolnych

zębów trzonowych
#8A do górnych

zębów trzonowych

#3 do małych
zębów trzonowych

#14A do częściowo
wyrżniętych, dużych,

zaklinowanych
zębów trzonowych

#2A do zębów
dwuguzkowych

#2 do większych
zębów dwuguzkowych
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+ 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

od 375 zł
zestaw

Colored Luer Lock  
kolorowe strzykawki 3 ml
Zwiększenie bezpieczeństwa płukania, kodowane kolorami dla wygodniejszej pracy  
pod mikroskopem, dostępne w praktycznej pojemności 3 ml, do sterylizacji.
Kolory: niebieski, biały, żółty, czerwony 
Opakowanie: strzykawki 3 ml, 80 szt. 

UPORZĄDKOWANIE  
I IDENTYFIKACJA

Przy jednorazowych zakupach produktów  
z oferty Poldent za minimum 300 zł  

otrzymasz kuferek  
oraz ENDOrepair MTA – za 1 zł,  

w prezencie*

*  Do wyczerpania zapasów magazynowych

za 

1 zł

59 zł
opakowanie

SMI Sponge
Absorbowalne homeostatyczne gąbki żelatynowe do tamowania krwawienia.
Opakowanie: 32szt. , wym.:  10x10x10mm

55 zł
opakowanie 
w wybranym 

kolorze

Roeko Concorde II
Końcówki ssące o kształcie zapewniającym efektywną aspirację. 
Gładkie kontury końcówek Concorde II są komfortowe dla pacjenta i łatwe  
do czyszczenia. Są wykonane z wysokiej jakości, trwałego tworzywa sztucznego.
• Ciche
• Ułatwiają retrakcję języka i powierzchni policzkowych
• Matowa powierzchnia nie odbija światła
• Do sterylizacji w autoklawie parowym do 134°C
• Są dostępne w rozmiarach ø 11 mm i ø 16 mm do wszystkich standardowych 

urządzeń ssących

Opakowanie: 10 szt. w rozmiarze 11 mm + adapter lub 16mm

* Cena za opakowanie przy zakupie zestawu 2+1

Cena za opakowanie poza promocją 117 zł

235 zł
zestaw 2+1

78 zł*
za opakowanie

2 +1

+
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer                    Oferta ważna do 15 maja 2020 r.

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

310 zł
zestaw

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*

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*

619 zł
zestaw

gratis*

+ +

gratis*

790 zł
zestaw

gratis*

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

1049 zł
zestaw

+
gratis*

+
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer                    Oferta ważna do 15 maja 2020 r.

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*

+

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

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

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

2 x 376 zł
zestaw

gratis*

gratisy*  
o wartości  

618 zł
+ +

+

899 zł
zestaw

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

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*

+

Oxasil®
Doskonałość. Doświadczenie. Oxasil®.
Oxasil to nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego opracowany  
przez twórców materiałów Optosil/Xantopren. 

Zapewnia charakterystykę pracy i niezawodność materiału wyciskowego  
do mieszania ręcznego, a także wyróżnia się krótkim czasem wiązania  
dzięki bardzo efektywnemu systemowi bazy i aktywatora. 

Charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami,  
jak przedłużoną stabilnością wymiarową przez 21 dni, dokładnym  
i trwałym odtworzeniem szczegółów, idealną charakterystyką  
opracowywania w czasie pracy oraz przyjemnym,  
miętowym smakiem.

Zestaw PROMOCYJNY Oxasil: 
Oxasil Putty lub Soft Putty 1 x 900 ml 
+ Oxasil Light Flow/Very Flow lub Mucosa 1 x 140 ml 
+ Oxasil Aktywator pasta 60 ml

129 zł
zestaw

NOWOŚĆ
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Oferta promocyjna ważna od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

DETARTRINE 150Z LUB 100ZF
Pasta do profilaktyki dentystycznej.
Detartrine 150Z – zawiera cyrkon – idealne rozwiązanie do wstępnego 
polerowania dla pacjentów ze znacznym nawarstwianiem się przebarwień.
Detartrine 100ZF – zawiera cyrkon i fluor – zapewnia wysoki poziom
polerowania i przyczynia się do remineralizacji powierzchni zębów.

Opakowanie: 1 tubka o pojemności 65 ml

Cena regularna 122 zł

opakowanie 99 zł
zyskujesz 23 zł

Cena regularna 69 zł

opakowanie 59 zł
zyskujesz 10 zł

SEPTODIAMOND PASTE 
Diamentowa pasta polerska przeznaczona do końcowego polerowania  
oraz uzyskania najwyższej jakości estetyki rekonstrukcji bezpośrednich  
i pośrednich. Zapewnia niezrównany połysk szkliwa, ceramiki, kompozytów, 
amalgamatów oraz powierzchni metali.

Opakowanie: 2 g strzykawka

HEMOCOLLAGENE
Sterylne, biokompatybilne oraz resorbowalne gąbki hemostatyczne. Wskazane  
do zapewnienia miejscowej hemostazy, gdy kontrola krwawienia, poprzez założenie 
szwów lub zastosowanie innej, konwencjonalnej metody jest nieskuteczne  
lub niepraktyczne. Pomaga w naturalnej regeneracji tkanek.

Opakowanie: 24 gąbki (3 blistry osobno pakowane)

Cena regularna 216 zł

opakowanie 175 zł
zyskujesz 41 zł

ULTRA SAFETY PLUS XL
Jednorazowy, sterylny zestaw do bezpiecznej iniekcji wyposażony w uchwyt  
do sterylizacji po każdorazowym użyciu.

Opakowanie:
100 zestawów z igłami SEPTOJECT XL,
1 uchwyt do sterylizacji.

Dostępne w rozmiarach:
• średnica 0,3 mm – długość 12, 16, 21, 25 mm
• średnica 0,4 mm – długość 35 mm

PRZY ZAKUPIE 10 OPAKOWAŃ  
UCHWYT METALOWY ZA 10 ZŁ

* Dyrektywa Unijna 2010/32/UE z dn. 10 maja 2010r. związanej z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w trakcie pracy ostrymi narzędziami podczas wykonywania  
świadczeń zdrowotnych.

Oferta limitowana ważna od 01.04 do 30.06 lub do wyczerpania zapasów

+

opakowanie 139 zł

Cena regularna za 1 opakowanie 515 zł

Cena za 2 opakowania 820 zł
zyskujesz 210 zł

Kup 2 opakowania
R.T.R. STOŻEK
Sterylny, resorbowalny materiał do odbudowy tkanki
kostnej, beta-trójfosforan wapniowy + kolagen.

Opakowanie: 2 stożki 0,3 cm3

2 x

SEPTOWHEELS PX
Impregnowane krążki filcowe.

Opakowanie: 12 impregnowanych krążków  
+ SeptoPlus Mandrel

Cena regularna 89 zł

opakowanie 76 zł
zyskujesz 13 zł

Cena regularna 42 zł

opakowanie 36 zł
zyskujesz 6 zł

Cena regularna 45 zł

opakowanie 39 zł
zyskujesz 6 zł

SEPTOPOLISHER REFILL
Silikonowe gumki do opracowywania wypełnień.

Opakowanie:
8 sztuk + SeptoPlus Mandrel
Do wyboru: Assorted, Stożki, Tarcze, Kielichy

+
SEPTODISC REFILL
Elastyczne, ultradrobnoziarniste krążki do opracowywania 
trudno dostępnych powierzchni.
Cztery rodzaje ziarnistości oznaczone kolorami,
dostępne w rozmiarach 1/2”

Opakowanie: 50 krążków rozmiar do wyboru:
Assorted, Coarse, Medium, Fine, Extra-Fine



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
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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

192 € 334 €

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

762 €544 €

Ceny podane w EURO zostaną przeliczone na PLN według aktualnego kursu celnego.

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 

91 €
460 E

110 €
460 LE

160 €
460 LED

657 €

KUP 2 DOWOLNE INSTRUNENTY KAVO  
A NA DRUGI (TAŃSZY) OTRZYMASZ 50% RABATU*

KUP 3 DOWOLNE INSTRUMENTY KAVO  
A TRZECI (NAJTAŃSZY) OTRZYMASZ GRATIS*

* W promocji biorą udział wszystkie instrumenty KaVo

PROMOCJA NA INSTRUMENTY KAVO

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

TERAZ W ZESTAWIE NOWA DYSZA POWER
Do bardziej opornych plam i przebarwień

NOWOŚĆ

188 €
zestaw 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

906 €

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

4390 zł
OSZCZĘDZASZ
ŁĄCZNIE

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**

3690 zł

 4390 zł

OSZCZĘDZASZ
ŁĄCZNIE 

1160 zł

+

+
GRATIS!

ZESTAW PIASKÓW AIR-FLOW® 5+1
5 dowolnych butelek piasku 
AIR-FLOW® COMFORT, PERIO lub SOFT

+ DODATKOWA BUTELKA PIASKU AIR-FLOW®

    CLASSIC COMFORT – GRATIS**

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

SZCZEGÓŁY PROGRAMU
ZESKANUJ KOD QR 
LUB ODWIEDŹ STRONĘ:
EMSDENT.COM/WYMIANA

,
TO NA MISTRZA.
SKORZYSTAJ Z PROGRAMU WYMIANY DOTYCHCZASOWEGO
URZĄDZENIA NA AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

ODDAJ PIASKARKĘ

I ODBIERZ WÓZEK

AIRFLOW® STATION+

GRATIS!

575 zł
CENA BUTELKI

W ZESTAWIE

96 zł

NIGHT CLEANER – ROZTWÓR DO 
CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 
URZĄDZEŃ AIRFLOW®   
• Wydłuża żywotność urządzenia.

Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.•

70 złOSZCZĘDZASZ

20 zł

90 zł

*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden. 
**Wysyłka materiałów przez firmę EMS Poland.

***Dotyczy producentów: Acteon Satelec, Dürr Dental, EMS, KaVo, Mectron, NSK, W&H.
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PANDEMIA SARS-COV-2 STANOWI WIELKIE WYZWANIE 
DLA GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH

Aerozole stomatologiczne mogą stwarzać ryzyko dla 
zdrowia, ponieważ wirus może być wykryty w okolicach 
ust, nosa i gardła. Chcielibyśmy udostępnić Państwu 
przydatne informacje na temat wspomnianych aerozoli. 

Główną drogą transmisji jest infekcja kropelkowa.1 

Ostatnie badania wskazują, że nie można wykluczyć 
transmisji SARS-CoV-2 poprzez aerozole w normalnych 
warunkach społecznych. Jednakże, na tym etapie nie 
osiągnięto ostatecznego konsensusu.2

Aerozole różnią się od kropelek i rozpylonej mgiełki. 
Dzięki małemu rozmiarowi cząsteczki (<50μm), mogą być 
przenoszone nawet na kilka metrów i można je wykryć  
w powietrzu pomieszczenia aż do 30 minut.3

JAK MOŻNA ZREDUKOWAĆ SKAŻENIE AEROZOLAMI 
STOMATOLOGICZNYMI?

Użycie płukanki z CHX i płukanie nią jamy ustnej przez 
30-60 sekund przed zabiegiem, redukuje obciążenie 
bakteryjne w aerozolu nawet o 70%, co jest dobrze 
udokumentowane.4,5,6 Jednak CHX wykazuje mniejszą 
skuteczność przeciw koronawirusom.7,8 Udowodniono, 
że woda utleniona (H2O2) w stężeniu 0.05% lub więcej 
skutecznie zabija wirusy.9,10

EMS podjął współpracę z ekspertami z dziedzin 
stomatologii oraz chemii i opracował roztwór do płukania 
jamy ustnej pn. ViruProX®. Płukanka ta zawiera H2O2 
(1.5%) i CPCB (0.05%), które oprócz bakterii, skutecznie 
zabijają również wirusy, i będzie dostępna w Polsce po 
zakończeniu procedury rejestracyjnej.
Zalecamy, aby pacjenci przepłukiwali gardło i jamę ustną 
płukanką ViruProX® przez 60 sekund, na początku 
każdego zabiegu. Procedurę powinno się powtórzyć, jeżeli 
to możliwe, po 30 minutach.
Odpowiednia ochrona przy pomocy masek na usta i nos, 
gogli i przyłbic oraz skuteczna i bezpieczna sterylizacja 
instrumentów jest konieczna. Rękojeści AIRFLOW®  
i PIEZON® oraz wszystkie końcówki (PS) powinny być 
sterylizowane po każdym zabiegu. Następne obowiązkowe 
procedury to dezynfekcja powierzchni i regularne 
przepłukiwanie systemów ssących. Zdecydowanie zaleca 
się solidne przewietrzenie gabinetów zabiegowych po 
każdym pacjencie.11

JAK MOŻNA ZREDUKOWAĆ TWORZENIE SIĘ AEROZOLI?

Prawie wszystkie instrumenty stomatologiczne 
używane powszechnie podczas typowych zabiegów, 
wytwarzają aerozole: kątnice, turbiny, skalery dźwiękowe  
i ultradźwiękowe, dmuchawki wodno-powietrzne oraz 
piaskarki12. Zastosowanie wysoce wydajnego systemu 
ssącego (przepustowość ssąca co najmniej 300L/
min) w połączeniu z optymalnym ślinociągiem, może 
skutecznie zredukować tworzenie się aerozolu12,13. Praca 
na cztery ręce pozwala na optymalne odsysanie14. 
Jeżeli jednak podczas profesjonalnego, mechanicznego 
usuwania biofilmu praca odbywa się bez asysty (na 2 
ręce), to umiejętna technika odsysania w połączeniu  
z Optragate® bardzo dobrze wspiera redukcję aerozolu.
Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu, pokazującego 
jak odpowiednio używać ssaka w pracy z AIRFLOW®  
i PIEZON® i końcówką PS podczas zabiegu GBT. (patrz 
pkt: 1.)

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZALECENIA

Odnosimy się do publikacji naukowej «Transmisja 
COVID-19 w gabinecie stomatologicznym: krótki przegląd 
środków zapobiegawczych we Włoszech», autorstwa prof. 
Filippo Grazini z Uniwersytetu w Pizie. Prof. Graziani jest 
byłym prezydentem Europejskiej Federacji Periodontologii 
(EFP) i Włoskiego Towarzystwa Periodontologicznego  
i Implantologicznego (patrz pkt: 2.).
Bawarska Izba Stomatologów i Bawarskie Stowarzyszenie 
Ubezpieczenia Zdrowotnego Stomatologów zwróciło się do 
pacjentów z uspokajającymi słowami, w opublikowanym 
dokumencie: «Zabiegi stomatologiczne: Brak zwiększonego 
ryzyka w gabinetach stomatologicznych pomimo COVID-19» 
(patrz pkt: 3.).
Artykuły te są dostępne na następnej stronie, poprzez link 
i kod QR.
Nowy szczep koronawirusa, SARS-CoV-2, zostanie z nami 
przez długi czas – tak samo jak biofilm. 
Mamy nadzieję, że już niebawem będziecie mogli Państwo 
wspólnie z EMS zapewnić Waszym pacjentom dobre 
samopoczucie, dzięki protokołowi Guided Biofilm Therapy.
Zdrowie to nasze najcenniejsze dobro. 
Życzymy Państwu dużo zdrowia! 

29 kwietnia 2020

A Diglukonian chlorheksydyny 
B Chlorek cetylopirydyniowy

AEROZOLE W STOMATOLOGII
EMS INFORMUJE  

  Prof. M. Mensi 
DDS,

Brescia

Prof. em. Dr. med. dent 
Dipl. Chem. Ing. ETH

Adrian Lussi
Berno

Dr. med. dent.
S. Wildgen
Monachium

Dr. med. dent. 
K. D. Bastendorf 

Eislingen
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MAKE ME SMILE.

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.
Ch. de la Vuarpillière 31
1260 Nyon - Szwajcaria
Podziel się z nami swoją opinią na www.ems-poland.com
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«Transmisja COVID-19 
w gabinecie tomatologicznym: 

krótki przegląd środków 
zapobiegawczych we Włoszech»  

Prof. Filippo Graziani 
Uniwersytet w Pizie

«Zabiegi stomatologiczne: Brak 
zwiększonego ryzyka  

w gabinetach stomatologicznych 
pomimo COVID-19» 

Oświadczenie Bawarskiej Izby 
Stomatologów oraz Bawarskiego 
Stowarzyszenia Ubezpieczenia 

Zdrowotnego Stomatologów

2. 

 «Jak odpowiednio używać ssaka 
w pracy z AIRFLOW® i PIEZON® 
i końcówką PS podczas zabiegu 

GBT» Centrala EMS w Szwajcarii

1 3.
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Zarejestruj produkt z oferty specjalnej na moje.wh.com i przedłuż gwarancję o 6 miesięcy!

Nowa Lara 17/22 L 
Nowe sterylizatory Lara już w standardzie oferują najszybszy cykl sterylizacji w swojej 
klasie - w tym standardową dokumentację. Dodatkowy, nowo opracowany system 
aktualizacji oferuje elastyczność konfiguracji, w tym jeszcze większą szybkość cykli 
i rozszerzoną dokumentację. Tylko cykle klasy B. Gwarancja 2 lata lub 2000 cykli 
sterylizacji.

standard całkowity czas 
cyklu sterylizacji 
dla typowego 
wsadu

małe zużycie wody 
demineralizowanej; 
przygotowany do 
automatycznego poboru 
i spuszczania wody

15 390 zł
17 litrów

16 990 zł
22 litry

OSMO 
do 10 000 litrów za 436 PLN* 
Niezależna stacja uzdatniania wody. Małe wymiary, 
duża wydajność. 
W standardzie możliwość niezależnego pobierania 
wody do użytku w gabinecie. 

*koszt 3 filtrów wymienianych co 3 lub 6 miesięcy. Wydatek 
wody uzdatnionej uzależniony od jakości wody dostarczanej

4 790 zł

MIKROSILNIK ENDODONTYCZNY  
ENDY 6200
• 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.

4790 zł

ASSISTINA 301 PLUS 
Prawidłowe czyszczenie i konserwacja są niezbędne  
do prawidłowego funkcjonowania końcówek stomatologicznych  
i przedłuża ich żywotność.

4990 zł

do 5000 cykli 
konserwacji  
z 0,5 litra oleju 
serwisowego

całkowity czas cyklu 
konserwacji jednej 
końcówki  
tylko 35 sekund

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

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

ZNACZĄCY  
PARAMETR

TG-98 L – 42 g  
RQ-24 – 13 g

2490 zł

2890 zł
Turbina TG-98 L  

+ Szybkozłączka RQ-24*

2390 zł

Przy zakupie TG-98L lub WG-56 LT Assistina 301 plus  
tylko za 4290 zł

ZESTAW turbina TG-98 L + kątnica* WG-56 LT = 4190 zł
*produkt dosyłany z biura W&H Poland

Kątnica  
Synea Fusion  
WG-99 LT
• światłowód,
• przełożenie 1:5
• 4 x spray
• łożyska ceramiczne
• 24 miesiące  
 podstawowej gwarancji

2990 zł

AUTOKLAWY W&H

   Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny W&H: szybka naprawa, wyłącznie oryginalne części, wykwalifikowani technicy 
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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 

387 zł
zestaw

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

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 

219 zł
zestaw

47 zł

GPR
Szybciej, łatwiej i bardziej wydajnie 
usuwa gutaperkę bez użycia 
rozpuszczalników!

Dostępne rozmiary:
Asortyment (1S, 2S, 3N, 4N)
Opakowanie: 4 szt.

32,50 zł

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

Długości: 21-25 mm
Rozmiary: 08-15

Cena:
06, 90-140:          46 zł
08 oraz pośrednie: 35,20 zł
Pozostałe:    26,30 zł

HIT
cenowy

na cienkie narzędzia  
06, 08

od 26,30 zł

K-FILES 
Pilnik typu Kerr
Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 06-140, ass, pośrednie

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.

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)

120 zł
opakowanie

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

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

32,50 zł

BEAUTIFIL II – 3 x strzykawka 4,5 g 
Jedyny nanohybrydowy materiał kompozytowy, którego technologia umożliwiła 
połączenie cech glasjonomerów oraz materiałów kompozytowych
Dostępne kolory: (A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, INC, BW, A2O, A3O) 

540 zł
zestaw

Beautifil Bulk – zestaw
Skuteczna polimeryzacja warstwy do 4 mm  
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

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

PRIMA® 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

269 zł
zestaw

PRIMA
ENDODONTIC
ACCESS

Nr 152 151 PR-2T FG4 SURG 164 164 164 165 165L
Średnica (1/10 mm) 016 016 012 014 010 014 018 014 014
H/Długość (mm) 9,0 11,0 4,0 1,4 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0
Całkowita Długość (mm) 23,0 23,0 19,0 25,0 21,0 21,0 21,0 21,0 25,0

Zestaw Prima Endo Access Kit
Uniwersalny komplet 9 wierteł niezbędny w każdym gabinecie. Zawartość zestawu będzie pomocna 
zarówno doświadczonym endodontom podczas zabiegów endo i reendo jak również lekarzowi 
wykonującemu podstawowe procedury takie jak przecięcie korony czy amalgamatu. Zestaw dostępny 
jest w praktycznym aluminiowym stojaku, który ułatwia proces sterylizacji w autoklawie oraz poprawia 
organizację pracy lekarza.

Zestaw zawiera:
5 wierteł diamentowych typu Predator - gruboziarniste wiertła w kształcie stożka w różnych 
rozmiarach służą do przygotowania dostępu do komory zęba. Bezpiecznie zakończona końcówka 
wierteł ( 165 i 165L) pozwala usunąć miazgę oraz opracować ściany komory bez uszkodzeń dna 
komory.

1 wiertło Predator PR 2T służące do przecinania metalowej korony, amalgamatu czy kompozytu.

1 wiertło Endo 152 wiertło z węglika spiekanego z bezpiecznym wierzchołkiem otwierające komorę 
zęba po wstępnej penetracji bez ryzyka perforacji ścian i dna komory oraz ścianek bocznych kanału 
korzeniowego.

1 wiertło 151-Z - wiertło z tnącym wierzchołkiem służące do cięcia zębów mądrości przed ekstrakcją, 
do separowania korzeni oraz usuwania złamanych części korzeni.

1 wiertło typu różyczka - przedłużone wiertło z węglika spiekanego rozmiar 15 o długości 25 mm.

NOWOŚĆ

PEŁNA OFERTA WIERTEŁ NA STRONIE     www.primadental.com.pl
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ROUND
Różyczka

7002 7003 7004

ROZMIAR 010 012 014

Długość główki (mm) 1,0 1,2 1,4

ROUND
Różyczka

9004 9006 9008

ROZMIAR 014 018 023

Długość główki (mm) 1,3 1,7 2,2

NEEDLE
Igła

9903 9904

ROZMIAR 012 014

Długość główki (mm) 5,5 5,5

21 zł

16,80 zł 
za 1 szt.

FG

12-nacięciowe 30-nacięciowe 30-nacięciowe

PR 2T PR 1557T PR 1T

ROZMIAR 012 010 010

Długość główki (mm) 4,0 3,9 1,9

9,50 zł

7,60 zł 
za 1 szt.

PR DX

ROZMIAR 012

Długość główki (mm) 4,0

26 zł

21 zł 
za 1 szt.

WIERTŁA DO OPRACOWAŃ I WYKOŃCZEŃ PRIMA® SERIES GOLD

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

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

cena

7,12  
  zł/szt.*

cena od

5,52  
  zł/szt.*

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

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

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

Przy zakupie dowolnych wierteł  
PrimaDental za minimum 200 zł  

otrzymasz pojemnik  
do dezynfekcji wierteł z sitkiem  

PluLine – za 1 zł 

PROMOCJA

cena od
6,80 zł/szt.*

za 

1 zł

PR 3T

ROZMIAR 012

Długość główki (mm) 4,0

PREDATOR TURBO
Wiertło do cięcia metalu.  
Całość wykonana z węglika spiekanego.

PREDATOR DX
Wiertło do cięcia porcelany i metalu, na którym  
porcelana jest napalana (bez potrzeby użycia kilku  
różnych specjalistycznych wierteł).

PREDATOR TURBO PR 3T
Wiertło do cięcia metalu. Idealne do przecinania  
najtwardszych materiałów. Całość wykonana  
z węglika spiekanego.

26 zł

21 zł 
za 1 szt.

PEŁNA OFERTA WIERTEŁ NA STRONIE     www.primadental.com.pl
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1050 zł
Zestaw

gratis

Panasil Putty Soft 
Precyzyjny materiał wyciskowy do I warstwy

Opakowanie 2 x 450 ml

342 zł

4 x Panasil binetics Putty Soft
Precyzyjny materiał wyciskowy do I lub II warstwy
Opakowanie 1 x 380 ml 

+ Końcówki mieszające Plug&Press System 45 szt. – GRATIS
Końcówki mieszające urządzenia Sympress do mas wyciskowych Kettenbach

+
4 x

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

393 zł

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

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

166 zł

od 28 zł

Końcówki do skalerów – Woodpecker
Kompatybilne z urządzeniami EMS, Satelec/NSK, SIRONA

Lampa diodowa iLED
Bezprzewodowa, diodowa lampa  
do polimeryzacji.
• moc wyjściowa:  
 1000 mW/cm2  – 2300 mW/cm2

• polimeryzacja kompozytu o głębokości  
 2 mm w 1 sekundę
• 2 tryby pracy: standard 1/2 mocy,  
 wysoka moc (3-sekundowe cykle) 
• możliwość programowania czasu pracy
• pojemny akumulator
• główka obraca się o 360o

• producent: WOODPECKER

Skaler DTE D7 LED 
Skaler ultradźwiękowy, wolnostojący  
w standardzie Satelec/NSK.  
Umożliwia znaczną poprawę 
efektu leczenia przyzębia i irygacji 
endodontycznej.
• wbudowany system podawania płynów
• trzy funkcje: skaling, perio, endo
• odłączalna rękojeść z możliwością  
 sterylizacji w autoklawie
• nowoczesny i ergonomiczny design 
• wysoka jakość wykonania,  
 bardzo prosta obsługa
• producent: WOODPECKER

1990 zł890 zł

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

990 zł

NOWOŚĆ
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499 zł
zestaw

699 zł
zestaw

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 FlexCare Platinum 
Connected
Inteligentne czyszczenie. Doskonałe rezultaty.
Szczoteczka FlexCare Platinum Connected za pośrednictwem połączenia 
Bluetooth®, umożliwia korzystanie ze spersonalizowanych komunikatów 
i porad pomagając w udoskonaleniu technik szczotkowania zębów. 
Dzięki systemowi czujników aplikacja wskazuje pacjentom m.in: 
• miejsca, które pomijają lub którym poświęcają najmniej uwagi 
• stopień intensywności dociskania główki 
• zużycie główki szczoteczki 
• czujnik ścierania pomaga optymalizować technikę  

szczotkowania, aby zapobiegać abrazji i chronić szkliwo

Szczoteczka posiada 3 tryby  
oraz 3 poziomy intensywności. 

Zestaw HX9192/02 zawiera: 
• rękojeść FlexCare Platinum  

Connected 
• główki szczoteczki:  

1 x główka AdaptiveClean;  
1 x InterCare – standardowa 

• Ładowarka 
• Futerał podróżny 
• Stacja dezynfekująca UV

Philips Sonicare 
ProtectiveClean Gum
Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie. 

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

Innowacyjna technologia:
• Czujnik nacisku ostrzegający przed 

zbyt mocnym szczotkowaniem
• Funkcja BrushSync przypominająca 

o konieczności wymiany główki 
szczoteczki

• sygnalizacja czasu szczotkowania

2 tryby pracy: 
• Czyszczenie
• Delikatny masaż dziąseł 

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

1x ic InterCare – mała 
• Ładowarka

350 zł
zestaw

Philips Sonicare 
ProtectiveClean White
Bielsze zęby. Delikatne działanie. 

Przekonaj się, na czym polega delikatne 
czyszczenie z czujnikiem nacisku. 
• Czujnik nacisku ostrzegający przed  

zbyt mocnym szczotkowaniem
• Funkcja BrushSync przypominająca  

o konieczności wymiany główki 
szczoteczki

• sygnalizacja czasu szczotkowania

2 tryby pracy:
• Czyszczenie 
• Wybielanie: Usuwanie przebarwień 
• 2 poziomy intensywności: Niski, 

Wysoki

Zestaw HX6888/90 zawiera:
•  rękojeść ProtectiveClean 
•  Główki szczoteczki:  

1 x mała W2c Optimal White 
•  Ładowarka

350 zł
zestaw

190 zł
zestawPhilips Sonicare for Kids 

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

Zestaw HX6322/04 zawiera:
• Rączka Sonicare for Kids  

z modułem Bluetooth 
• Główki szczoteczki:  

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

Philips Sonicare  
AirFloss Ultra Trial 
Nawet 99,9% mniej płytki nazębnej
Philips Sonicare AirFloss Ultra to rewolucyjny 
nowy sposób na łatwe i skuteczne czyszczenie 
przestrzeni między zębami. Usuwa nawet 99,9% 
płytki nazębnej z czyszczonych miejsc.*
• Zapobieganie ubytkom między zębami 
• Technologia wykorzystująca powietrze  
   i mikrokropelki 
• Trzy regulowane ustawienia strumienia
Zestaw zawiera:
1 x uchwyt AirFloss Ultra
1 x nasadka
1 x ładowarka

Produkty w wersji TRIAL przeznaczone są wyłącznie  
dla lekarzy stomatologów i higienistek

*W badaniu in-vitro, rzeczywiste efekty mogą się różnić.

ZOOM NiteWhite 16% CP
Mini Kit 3 x 2,4 ml
Zestaw do wybielania nakładkowego na noc.  
Zestaw zawiera: 3 strzykawki 2,4 ml  
16% nadtlenku karbamidu oraz akcesoria

99 zł
zestaw

Zestaw Zoom dla 2 pacjentów
Pakiet gabinetowy zawierający kompletny zestaw 
wszystkich niezbędnych elementów, ułożonych zgodnie 
z kolejnością postępowania, co ułatwia przeprowadzenie 
zabiegu.

Do pakietu dołączono również zestaw pielęgnacyjny 
NiteWhite (CP): 16% dla dwóch Pacjentów, pozwalające 
na pogłębienie i utrwalenie efektów wybielania.

830 zł
zestaw

269 zł
zestaw
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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  ....... – 29 zł     20 zł*
Dream, Love  ..................................... – 33 zł     23 zł*
Ginger  ................................................ – 34 zł     23,80 zł*
Nordic Berries, Extreme White,  
Blackwood, Black Lotus, Silver,  
Stress-Off, Wonder White  ............ – 37 zł     25,90 zł*
Gold  .................................................... – 47 zł     32,90 zł*

Pasty SPLAT Professional: 
Active, Lavandasept, Biocalcium,  
Medical Herbs, Sensitive, White Plus,  
Ultracomplex, Aromatherapy  ............... –16,40 zł      11,50 zł* 
Green Tea, Likvum-Gel  ........................... – 21 zł           14,70 zł*
Maximum .................................................... – 25 zł           17,50 zł* 

 31 zł
sztuka

21,70 zł*
sztuka

 37 zł
sztuka

25,90 zł*
sztuka

*Cena po maksymalnym 30% rabacie

*Cena po maksymalnym 30% rabacie

*Cena po maksymalnym 30% rabacie

*OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW PO

30%
rabacie

przy zakupach produktów  
SPLAT o większej wartości. 

Szczegółowe informacje u naszych 
przedstawicieli handlowych.

*OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW PO

30%
rabacie

przy zakupach produktów  
SPLAT o większej wartości. 

Szczegółowe informacje u naszych 
przedstawicieli handlowych.

*OFERTA SPECJALNA DLA GABINETÓW

Po 30% rabacie

przy zakupach produktów SPLAT o większej wartości. 

Szczegółowe informacje u naszych  
przedstawicieli handlowych.
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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

28 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.

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

Składniki:
• WhiTanine®
• CALCIS®
• Ekstrakt z czerwonych winogron
• Thymol

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  
FLUOREM

92,8% natural
Fluor: 1500 ppm

Z  
FLUOREM

94% natural

BEZ 
FLUORU

BEZ 
FLUORU

*OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW PO

30%
rabacie

przy zakupach produktów  
SPLAT o większej wartości. 

Szczegółowe informacje 
u naszych przedstawicieli 

handlowych.

 39,90 zł

28 zł*
sztuka

 39,90 zł

28 zł*
sztuka

 39,90 zł 29 zł*
sztuka

 41,90 zł

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

NOWOŚĆ
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DZIELNY PACJENT

43 zł
opakowanie 180 szt.

2,80 zł
opakowanie 15 szt.

Odświeżające CUKIERKI BEZ CUKRU 
Zawierają substancję o działaniu nawilżającym oraz:
• witaminy (B1, B2, C i E) ważne dla naszego zdrowia
• naturalne aromaty (drobiny owoców), które są źródłem  

cennych bioflawonoidów 
• bez cukru, bez sztucznych barwników i konserwantów.  

Bez glutenu.
Nie zawierają cukru ani aspartamu – zawierają sorbitol  
(naturalna substancja zastępująca cukier,  
o obniżonej wartości kalorycznej), również dla diabetyków  
(1 pastylka to tylko 3 kcal).
Dostępne w 8 smakach: Malina, Winogrono, Brzoskwinia, Mandarynka,  
Zielona herbata-Limonka, Jagoda-kokos, Mango i Jabłko.
Pakowane w tzw. miniblistry, 180 pastylek w wysypniku.
Dostępne również w blistrach po 15 pastylek – blister.
Status produktu: środek spożywczy wzbogacony.
Cukierki bez cukru Jake vitamincandy zawierają sorbitol,
który przeciwdziała demineralizacji zębów.

Dyplom dla Dzielnej Pacjentki 
lub Dzielnego Pacjenta 

Opakowanie: Blok 25 sztuk

8,90 zł

36 zł
zestaw

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

Zestaw zawiera: 20 sztuk pudełeczek w różnych kolorach.

Klepsydra do odmierzania  
czasu mycia zębów

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

13 zł

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

od aktualnej dostawy o regulowanej wielkości. 

77 zł
zestaw

Mix zabawek 
Opakowanie: 20 sztuk zabawek

55 zł
zestaw

Mix Dziecięcy  
Piłki antystresowe dla Dzielnego Pacjenta

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

Średnica 6 cm

66 zł
zestaw

Kolorowanki Dzielnego Pacjenta
Blok w formacie A4 zawiera  

100 dwustronnych malowankowych kartek. 

17 zł
zestaw

Naklejki Dzielnego Pacjenta
200 sztuk naklejek (mix dla dziewcząt i chłopców) 

Do wyboru dwa zestawy z samochodami i księżniczkami  
lub ze śmiesznymi ząbkami.

35 zł
zestaw

Sprężynki
Wesołe uśmiechnięte sprężynki  
w kartonikowym opakowaniu

Zestaw zawiera: 24 sztuki 

23 zł
zestaw
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laser SMART

Innowacyjne urządzenie oparte na technologii Ionic Wind oferuje  
najwyższą jakość oczyszczania bez konieczności wymiany filtrów.
Opatentowana technologia AIRDOG likwiduje takie zanieczyszczenia jak bakterie czy wirusy,  
pyły PM10, PM2.5, alergeny oraz zarodniki grzybów. W przeciwieństwie do urządzeń  
z filtrem HEPA, kasetę filtracyjną możesz umyć i wykorzystać ponownie.

Wydajność urządzenia pozwala na przetłoczenie nawet 340 m3 powietrza w godzinę, co wystarcza  
do sprawnego oczyszczania pomieszczenia do 38 m2 powierzchni.

Oczyszczacz nie generuje znacznych ilości hałasu i jest w stanie pracować przy natężeniu dźwięku  
od 21 dB przy najniższej prędkości wentylatora do 63 dB przy najwyższych obrotach.

Aplikacja na systemy iOS i Android pozwala na monitoring pracy urządzenia i sterowanie nim  
z dowolnego miejsca.

Cyfrowy wyświetlacz wskazuje bieżący stan jakości powietrza.

Pomieszczenia: do 38 m2

Waga: 10,7 kg

Wymiary (wys. x dł. x gł.): 65 x 31 x 30 cm

1999 złOczyszczacz powietrza Airdog X5
ELIMINUJE WIRUSY I BAKTERIE Z TWOJEGO OTOCZENIA

tel. 666 020 790
e-mail: mateusz.brozek@meditrans.pl
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opakowanie 
150 
sztuk

17 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

Paski ścierne ADACO 
Paski metalowe ścierne Adaco z nasypem 
diamentowym, jednostronnym. 
Opakowanie: 12 szt. 
rozmiary: 4 mm – 17 zł, 
  6 mm – 19 zł, 
  8 mm – 21 zł

od 17 zł
opakowanie

Strzykawki jednorazowego użytku 
Opakowanie: 
strzykawki 2 ml - 100 sztuk, cena 12 zł 
strzykawki 5 ml - 100 sztuk, cena 14 zł

od 12 zł
opakowanie

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

49 zł
opakowanie

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

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

2,40 zł
sztuka

Koferdam – arkusze Blossom
Wysokiej jakości lateksowe arkusze o zapachu miętowym. 

Dostępne w dwóch rozmiarach:  
• 127 mm x 127 mm, grubość średnia  
 52 sztuki w opakowaniu

• 152 mm x 152 mm, grubość średnia  
 36 sztuk w opakowaniu

30 zł
opakowanie

2,40 zł
sztuka

Szczotka SMART 
Miniaturowe szczotki do czyszczenia i polerowania  
z nylonowego włosia na kątnice typu „Snap-On”. 
Przeznaczone do czyszczenia i polerowania 
naturalnych zębów, złotych oraz amalgamatowych 
wypełnień. Idealnie usuwają płytkę nazębną. 

Występują  
w 3 twardościach:

miękkie (różowe)  
JC/PKNRA

średnie (fioletowe)  
JC/PUNRA

twarde (niebieskie)   
JC/PBNRA

Nici chirurgiczne Amifil
Sterylne nici chirurgiczne. Dostępne z igłami 
różnych typów, o ostrzach stożkowych i odwrotnie 
tnących o długościach 45 i 75 cm, oraz bez igieł  
o długości 100 cm.
Opakowanie: sterylna saszetka z nicią w wybranym 
rozmiarze opakowanie zbiorcze 10 sztuk

4,70 zł
sztuka

Gumki Enhance
Gumki do polerowania Enhance służą do 
opracowywania wypełnień kompozytowych 
zarówno w rejonie zębów przednich jak i bocznych. 

Dostępne ksztaty: dysk, stożek, kielich.

5,90 zł
sztuka

Zestaw Pozycjonerów  
XCP-DS/ORA (559900) 
XCP-DS FIT
Uniwersalna konstrukcja umożliwia dopasowanie  
do czujników wszystkich producentów Integralny  
z systemem pozycjonowania XCP-ORA 3-in-1  
oraz ze standardowymi pierścieniami i ramionami XCP

XCP-ORA
3-w-1 – Rozwiązanie pozycjonowania dla zdjęć 
przednich, bocznych i zgryzowych. Do klisz i czujników 
Opakowanie zawiera 2 szt pozycjonerów.

810 zł
zestaw

555 zł
zestaw

Zestaw do Koferdamu DR.900.002
Zestaw zawiera:  
DR.907.000; Klamry: Fig. 00; 0;. 2; 2A; 7;. 8; 8A; 14; 
14A; 211; 212; Tacka na klamry; Kleszcze Brewer; 
Ramka Young 130mm; Dziurkacz Ainsworth; Szablon; 
Przykrywka; Taca; Stojak

Paski Metalowe
Wykonane z nierdzewnej stali w ergonomicznym 
opakowaniu. 
Dostępne w grubościach – 0,03, 0,045.  
Wszystkie grubości dostępne są w trzech 
szerokościach: 5 mm, 6 mm, 7 mm. 
Opakowanie: pojemnik z taśmą (3 m).

47 zł
0,03

29 zł
0,045
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Fluorodose
Lakier do fluoryzacji. 
Dostępne smaki: wiśnia, melon, guma balonowa, mięta.
Opakowanie: 1 x 0,3 ml, aplikator.

3,40 zł
sztuka

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

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

39 zł

Fartuch jednorazowy 
do piaskowania
Fartuch ochronny, przedni, wykonany z folii.
Opakowanie: 100 sztuk.

52 zł
opakowanie

Szalki Petriego
Okrągłe płytki szklane ze szklaną pokrywą

Dostępne w rozmiarach: 
40 mm – 3,90 zł
60 mm – 4,90 zł
80 mm – 5,20 zł
90 mm – 5,70 zł
Opakowanie: 1 sztuka wybranego rozmiaru

od 3,90 zł
opakowanie

Duraphat – lakier fluorowy 
Single Dose 50 x 0,4 ml
• Jednorazowe, higieniczne opakowanie
• Łatwy w aplikacji
• 22 600 ppm F-

• Malinowy smak
• Naturalna barwa szkliwa po aplikacji

341 zł

78 zł

Test TERRAGENE IT26-1YS
Test zintegrowany do sterylizacji parą wodną kl. V  
jest przeznaczony do codziennego użytku  
we wszystkich cyklach sterylizacji parowej  
w temperaturze 121°C - 134°C. 

Opakowanie: 200 sztuk.

Porcelain Etch & Silane 2 x 1,2 ml
Wytrawiacz i Silan do porcelany

Opakowanie: strzykawka 2 x 1,2 ml

149 zł

52 zł

Mirafluor żel do fluoryzacji
Żel fluorkowy do zapobiegania próchnicy za pomocą 
fluorku sodu, wzmacnia szkliwo i hamuje powstawanie 
płytki nazębnej. Przyspiesza remineralizację.

Dostępne smaki: truskawkowy i miętowy

Opakowanie: 250 ml 1,23% F dla dorosłych

PERIO AID
Płyn antyseptyczny  
do odkażania jamy ustnej  
na bazie unikalnej  
kombinacji 0,12% 
chlorheksydyny (CHX)  
oraz 0,05% chlorku 
cetylopirydyny (CPC).

Opakowanie: 5 litrów,  
pakowane próżniowo.

139 zł
5 litrów

39 zł
500 ml

19 zł
100 ml

42 zł
500 ml

Hand Sanitizer spray 
Silny środek bakteriobójczy i wirusobójczy  
z rozpylaczem, do higienicznej dezynfekcji dłoni.

Opakowanie: 100 ml i 500 ml

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: 
nr 1 Large –  6,90 zł  nr 2 Medium –  6,90 zł  
nr 3 Small –  9,50 zł  nr 4 X Small –  13,40 zł

od 6,90 zł
opakowanie

23 zł
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Wybielanie zębów i elementy endoprotetyki  
adhezyjnej w zgodzie ze stomatologią  

minimalnie inwazyjną.

Prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik

Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: SDI

5 czerwca – Szczecin
6 czerwca – Koszalin

Koszt szkolenia: 300 zł

W programie:
– Diagnoza i plan leczenia/wybielania. Na co zwracać szczególną uwagę  

przed rozpoczęciem wybielania?
– Mechanizm wybielania, materiały wybielające, 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.
– Wykonawstwo szyn wybielających (wyciski, modele, termoformowanie, 

zakres szyny, przymiarka).
– Wybielanie a marketing w gabinecie stomatologicznym. Jak rozmawiać  

z pacjentem o wybielaniu?
– Minimalnie inwazyjna endoprotetyka adhezyjna.
– Kompozytowe wypełnienia pośrednie/nakłady kompozytowe:  

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

HIGIENISTKO!  
Stań się ekspertem w wybielaniu!

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

5 czerwca – Bydgoszcz

Koszt szkolenia: 350 zł

W programie:
– Profesjonalne wybielanie zębów zgodne z obowiązującym prawem  

UE  i światowymi trendami.
– Protokoły wybielania trzema wiodącymi systemami wybielania 

profesjonalnego w gabinecie.
– Część praktyczna – praca na modelach.
– Nadtlenek wodoru czy nadtlenek karbamidu – kiedy zastosować 

odpowiedni i czym się różnią?
– Jak prawidłowo przeprowadzić wstępne badanie pacjenta, stawiać diagnozę 

przebarwień zębowych, czytać zdjęcia rentgenowskie.
– Nadwrażliwość – co to jest, skąd się bierze, jak sobie z nią radzić? – metody 

profesjonalne i domowe.
– Preparaty drogeryjne i apteczne do wybielania zębów, czy warto  

je stosować? Co jest ich składem?

NIE MA WAKACJI OD EDUKACJI !
SZKOLIMY RÓWNIEŻ ON-LINE!

Bądź na bieżąco z webinariami  
dzięki grupie Facebookowej: Meditrans Edukacja i Rozwój.

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ, TERMINY SZKOLEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE!

  
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/MEDITRANSEDUKACJAIROZWOJ/

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ !
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Wypełnienia bezpośrednie czy pośrednie – inlay, onlay, 
endokorona – co wybrać w różnych  

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

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: VOCO

27 czerwca – Zielona Góra

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.

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

19 czerwca – Sandomierz

Koszt szkolenia: 390 zł 

W programie:
– Kwalifikacja do zabiegu.
– Planowanie miejsca przebiegu szyny.
– Dobór rodzaju szyny.
– Uzupełnianie pojedynczych utraconych zębów z użyciem materiałów 

nanokompozytowych. 
– Uzupełnianie pojedynczych braków z użyciem zęba własnego pacjenta.
– 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

20 czerwca – Sandomierz

Koszt szkolenia: 390 zł

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

07 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.

– Ogólna ocena estetyczna „golden proportions” – podstawowe kryteria 
estetyki wg. Pascla Magne.

– Alternatywy cementowania w oparciu o kluczowe systemy, rozwiązania przy 
pracach względnie przeziernych i nieprzeziernych wykonanych z IPS e.max, 
przy danej grubości uzupełnień protetycznych.

– Technika szlifowania z uwzględnieniem diagnostycznego nawoskowania 
i zaproponowanego pacjentowi projektu odbudowy ostatecznej w postaci 
Mock-up’u, indeksy kontrolne, ocena grubości, zasięgu preparacji.

– Zaawansowane techniki adhezyjne IDS, DBT, CDF stosowane w pośrednich  
i bezpośrednich  procedurach łączenia; (wg. Pascala Magne 2005). 

– Detale techniczne wykonania w/w procedur w praktyce w odniesieniu  
do różnych generacji systemów łączących i skrajnie różnych sytuacji klinicznych.

– Na co zwrócić uwagę w technice estetycznej odbudowy bezpośredniej 
licówki wykonanej z kompozytu? Detale: sposób ułożenia warstw, kształt 
mamelonów przezierności brzegu siecznego, mikro i makrostruktura, 
wykończenie uzupełnienia – anatomiczna licówka kompozytowa wykonana 
w technice bezpośredniej.

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



EndoMatic
Nowoczesny mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem z funkcją ruchu recyprokalnego.
Unikalny system AUTO SLOWN DOWN zapewnia bezpieczniejsze leczenie endodotyczne, dzięki 
automatycznej redukcji prędkości w momencie zbliżania się do punktu wierzchołkowego.
System Auto Start, automatycznie uruchamia oraz zatrzymuje pilnik po wprowadzeniu i wyjęciu go  
z kanału korzeniowego.
Funkcja Auto Revers – po osiągnięciu wierzchołka kanału korzeniowego urządzenie się zatrzymuje 
(funkcja Auto Stop) lub automatycznie uruchamia lewe obroty pilnika. 
Bezpieczna sterylizacja – kątnica pokryta specjalną żywicą umożliwia sterylizowanie jej  
w autoklawie bez konieczności używania dodatkowych silikonowych zabezpieczeń. 
Nowoczesny ekran OLED gwarantuje doskonałą widoczność obrazu pod każdym kątem oraz wysoki 
kontrast nawet w mocno oświetlonym pomieszczeniu.
Producent: WOODPECKER

3900 zł

Regulowane położenie kątnicy

Nowoczesny ekran OLED

Kompatybilny z różnymi 
systemami pilników

Szeroki zakres ustawień: 
prędkości: 100-1000 obr./min   
momentu obrotowego: 0,4-5,0 N.cm 
kątnicy: 300°.

NOWOŚĆ

Kielce Łukasz Pilipczuk 606 404 790
Dolnośląskie Bartosz Jaworski 504 924 606
Dolnośląskie Teresa Kassjan 728 407 301
Dolnośląskie Rafał Zygart 883 350 704
Kujawsko-Pomorskie Paweł Chylarecki 728 407 308
Kujawsko-Pomorskie Violetta Wesół 516 224 396
Lubelskie 883 350 707
Lubuskie, Dolnośląskie Magdalena Grzyb 666 020 795
Łódzkie Aleksandra Jędrzejczyk 500 033 352
Łódzkie Mariusz Kowalczyk 784 956 711
Łódzkie 572 371 948
Małopolskie Anna Lenart 515 366 965
Małopolskie Helena Przetocka 784 956 722
Małopolskie Jan Piotrowski 608 499 845
Małopolskie Gabriela Wiśniewska 506 938 766
Mazowieckie Robert Augustyniak 666 020 787
Mazowieckie Tomasz Lichomski 728 407 305
Mazowieckie Łukasz Markowski 511 069 509
Podkarpackie, Małopolskie Małgorzata Pawlak 666 020 793
Podkarpackie Wojciech Pipka 516 243 779
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie Danuta Dąbrowska 698 465 885
Pomorskie Aneta Fularczyk 883 350 702
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Marcin Scheil 883 350 703
Śląskie Damian Guzik 698 696 700
Śląskie Magdalena Szlachta 666 020 791
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735

REGIONALNI
Świętokrzyskie, Radom Anna Dróżdż 668 863 997
Świętokrzyskie Marcin Modrzejewski 602 234 676
Świętokrzyskie Patrycja Mietelska  502 898 240
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie Marzena Milkamanowicz 666 020 785
Wielkopolskie Dawid Bugajny 883 350 708
Wielkopolskie Mateusz Wasiński 883 350 706
Zachodniopomorskie, Gorzów Wlk. Paweł Mysona 666 020 794
Zachodniopomorskie, Koszalin, Słupsk Aleksandra Czaja 666 020 788
Zachodniopomorskie, Szczecin Robert Rzepka 668 863 992

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

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

PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI

41 34 44 886  

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

Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.  
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksy Cywilnego.

Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r., chyba że zaznaczono inaczej lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 

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