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PrimaDent Spray 
 Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu,  

do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych  
powierzchni medycznych.  

*Przy zakupie produktów za minimum 1000 zł  
otrzymasz płyn do dezynfekcji  
PrimaDent Spray Floral  
(pojemność 1 litr) za 1 zł

Więcej informacji o produkcie na str. 3
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Dozownik automatyczny TRENDEE ze stojakiem
Bezdotykowy, automatyczny i kompaktowy dozownik z tworzywa ABS,  
wyposażony w zbiornik na substancję dezynfekującą o pojemności 1000 ml  
oraz tackę, którą można odłączyć. Posiada wbudowany sensor o zasięgu  
działania od 5 do 10 (± 2) cm. Dozownik wyposażony w jest zasilacz  
DC 5V 2A (istnieje również możliwość zasilania bateriami typu C).
W zestawie z dozownikiem metalowy, stabilny i nowoczesny stojak  
(wymiary: wys. 135 cm; szer. podstawy 30 cm; głęb. 40 cm)
Dostępne dwa kolory zestawów – czarny i biały.

+ płyn do dezynfekcji rąk MEDI-STERIL Bio G (5 l) – GRATIS

799 zł
zestaw

+

Rękawice diagnostyczne  
nitrylowe i lateksowe, dostępne  

w różnych rozmiarach: XS, S, M, L, XL
Aktualna oferta cenowa dostępna  

u naszych przedstawicieli

ZAPYTAJ 
O OFERTĘ

64 zł
opakowanie

Maseczki medyczne 3-warstwowe, typ II
Jednorazowe maseczki medyczne typu II z gumką oraz regulacją docisku na nosie. 
Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie większym lub równym 98%  
zgodnie z normą PN-EN 14683:2019.
Trzy warstwy materiału zapewniają odpowiedzią ochronę przeciwbakteryjną  
i przeciwwirusową oraz wysoki komfort noszenia. 

Polski producent: TW PLAST

Opakowanie: 50 sztuk
Kolor: biały

MEDI-STERIL BIO G
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji rąk i skóry. 
Zawiera bio-glicerynę pochodzenia naturalnego, która zabezpiecza skórę przed 
negatywnym działaniem wysokiego stężenia alkoholu, pozostawiając skórę 
nawilżoną oraz wspiera jej regenerację.
Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, drożdżakobójczo, inaktywuje wirusy otoczkowe, 
bezotoczkowe oraz Rota wirus.

Dostępny w dwóch przyjemnych zapachach: soczysta malina lub purpurowa piwonia

Opakowanie: 500 ml z dozownikiem lub baniak 5 litrów

35 zł
500 ml

119 zł
5 litrów

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

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

NOWY
KWIATOWY

ZAPACH

119 zł
5 litrów

39 zł
1 litr

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

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

19 zł
opakowanie

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
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 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

105 zł

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

119 zł
5 litrów

51 zł
2 litry

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

229 zł
5 litrów

57 zł
1 litr

46 zł
1 litr

41 zł
1 litr
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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

Wanienka do dezynfekcji
Wanienka z tworzywa sztucznego, składa się z trzech części: 
pokrywy, wanienki wewnętrznej (sita) i wanienki zewnętrznej.

Dostępna w pojemnościach: 3,5 litra i 6 litrów

77 zł
3,5 litra

97 zł
6 litrów

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
zestaw
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Powleczone silikonem igły do karpuli zapewniają delikatne wkłucie podczas znieczulania miejscowego.
Zaokrąglone ostrze igły sprawia, że zabieg staje się dla pacjenta bardziej komfortowy, 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 
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)

NOWOŚĆ

23 zł
opakowanie

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

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 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

79 zł
z jednym 
otworem

100  
sztuk  

w  
opakowaniu

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

NOWOŚĆ 82 zł
z dwoma 
otworami

PROMOCJA
Przy zakupie produktów PrimaDent (z wyłączeniem rękawic) 

za minimum 400 zł – otrzymasz Hand Sanitizer 500 ml  
lub przyłbicę BLK – za 1 zł

za 

1 zł

LUB

+
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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

12 zł
rozszerzalność .02

13 zł
rozszerzalność .02

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 17 zł

NOWOŚĆ

od 45 zł
opakowanie

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

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

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
opakowanie
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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

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

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

Długość: 15 cm

Opakowanie: 100 sztuk

PRODUKT  
NIE ZAWIERA FTALANÓW

7,90 zł
opakowanie

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

PROMOCJA*  
10 opakowań  

wkładów

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

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

Opakowanie: 500 sztuk

DOSTĘPNE  
W NOWYCH  
KOLORACH

65 zł
opakowanie

19 zł
opakowanie

24 zł
opakowanie
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Plurafill+ 4 g 
Nowa, jeszcze lepsza formuła kompozytu marki Pluline. Wzmocniona 
odporność na ścieranie i naprężenia, większa zawartość wypełniacza, 
doskonała polerowność i niski skurcz polimeryzacyjny czynią kompozyt 
niezastąpionym w codziennej praktyce.

Opakowanie: strzykawka 4 g

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 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

325 zł

NOWOŚĆ

DUALNIE
WIĄŻĄCY

46 zł
strzykaka

79 zł
opakowanie

NOWOŚĆ

Plurafill Flow+ 2 x 2g
Światłoutwardzalny kompozyt nanohybrydowy typu ‚flow’. Dzięki optymalnej, płynnej 
konsystencji materiał jest łatwy w aplikacji i opracowywaniu. Wysoka odporność na 
ścieranie, nienaganna estetyka, widoczność w promieniach RTG zapewnia trwałe 
wypełnienia i łatwą diagnostykę.

Opakowanie: 2 strzykawki po 2 g

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

49 zł
opakowanie

WYPRZEDAŻ

SUPER
CENA

 69 zł

Oferta do wyczerpania zapasów.
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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 Prosthetic starter Kit o wartości 230 zł – za 1 zł

339 zł
zestaw

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

DUALNA
POLIMERYZACJA

za 

1 zł*

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

+

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

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

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

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
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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 

+ Lusterka PluLine (12 sztuk) 
rodowane przedniopowierzchniowe – za 1 zł
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).

210 zł
zestawVII 

GENERACJA

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

NOWOŚĆ
za 

1 zł

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

32 zł
tuba RDA 40

32 zł
tuba RDA 250

38 zł
tuba All-in-One

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).

57 zł
opakowanie 12 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 sztuk

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

Pudełka na nakładki Plura Orthobox S
oraz  
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 75 mm, wysokość 25 mm - S
 szerokość 85 mm, wysokość 43 mm - L

23 zł
opakowanie 10 sztuk
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za 

1 zł
+

268 zł
zestaw3 x 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

+ 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

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

65 zł

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

95 zł

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

Opakowanie zbiorcze: 100 szt.

0,70 zł
sztuka

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

86 zł
mix kolorów  

10 sztuk

NOWOŚĆ

Uchwyty do serwet PluLine 
jednorazowe
Wykonane z miękkiego, wytrzymałego i elastycznego 
papieru krepowego. Łatwe mocowanie do serwety 
dzięki samoprzylepnym krawędziom.
Kolor: biały 
Opakowanie: 250 szt.

29 zł
opakowanie

NOWOŚĆ

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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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

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

39 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

389 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 

389 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 

389 zł

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

279 zł
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Plurasil Putty lub 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 lub Light 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

za 

1 zł+

W ZESTAWIE TANIEJ 199 zł
zestaw

199 zł
Plurasil Putty

cena regularna 

199 zł
Plurasil Putty Soft

cena regularna 

95 zł
Plurasil  

Regular Body
cena regularna

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

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

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

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

95 zł

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

95 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

99 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 
• Łatwy do  przycinania i szlifowania
• Aromat miętowy 
• Czas wiązania: 1:30 min 
• Czas wiązania w jamie ustnej: 1 min 
• Kolor: niebieski

Opakowanie: 2 x 50 ml, 12 końcówek mieszających
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

+

4 x Tetric Prime 3 g (w dowolnym kolorze)
Uniwersalny, nanohybrydowy kompozyt do modelowania z efektem kameleona.
Jego kremowa konsystencja i zmniejszona lepkość ułatwiają modelowanie anatomicznej  
struktury zębów w odcinku przednim i bocznym.

+ 4 x Cervitec Liquid 300 ml – GRATIS*
Bezalkoholowa, gotowa do użycia płukanka o działaniu przeciwbakteryjnym.

Gumki Politip
Gumki na kątnice do profesjonalnego polerowania wypełnień. 
Dostępne w w trzech kształtach – duże płomyki, duże kielichy, małe kielichy. 
Opakowanie: 6 sztuk

** Cena za sztukę przy zakupie 12 sztuk

7,90 zł**
sztuka

+

1499 zł
zestaw

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

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

+ 1 x opakowanie maseczek ochronnych  N95/FFP2 (5 sztuk) – za 1 zł 
+ 1 x Google woodpecker – za 1 zł
+ 2 x płyn do dezynfekcji  Hand Sanitizer 500 ml firmy ORGANIQUE – za 1 zł

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

za 

1 zł

1115 zł
zestaw

 1480 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 

Tetric Line System Kit Syringe
Zestaw zawiera:

5 x 0.9 mm tips
5 x 1.2 mm tips
1 x Adhese Universal Refill VivaPen, 2ml
30 x VivaPen Snap-On Cannulas
20 x VivaPen protective sleeves

1 x Tetric Prime A2, 3g
1 x Tetric Prime A3, 3g
1 x Tetric Prime A2 Dentin, 3g
1 x Tetric EvoFlow A3, 2g
1 x Tetric PowerFill IVA, 3g
1 x Tetric PowerFlow, IVA, 2g

gratis*
NOWOŚĆ

+

za 

1 złza 

1 zł

+

948 zł
zestaw

 1283 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

460 zł
zestaw

Evetric System Kit 4 x 3,5 g + Evetric Bond 6 g
Światłoutwardzalny nanohybrydowy materiał kompozytowy do wykonywania uzupełnień bezpośrednich.
Zestaw zawiera: 2 x A2; 2 x A3; Evetric Bond

+ 2 x Evetric 3,5g (A2 i A3)

+

6,90 zł
sztuka

+ gratis*

265 zł
zestaw

 443 zł

OSZCZĘDZASZ

40% 

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

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

OptraDam Plus 
Anatomicznie ukształtowany bezklamrowy koferdam z oznaczeniem schematu 
uzębienia. Naniesiony schemat zębów ułatwia prawidłowe umieszczenie koferdamu 
w jamie ustnej pacjenta. System dwóch obręczy zapewnia stabilność położenia  
i uzyskanie napięcia materiału koferdamu.

Opakowanie: 1 szt. w rozmiarze Regular lub Small

Bluephase PowerCure
Lampa z innowacyjnym system do polimeryzacji wewnątrzustnej
• Niezawodne utwardzanie wszystkich materiałów światłoutwardzalnych dzięki diodzie Polywave LED 
• Krótki czas utwardzania, już od 3 sekund, dzięki wysokiej intensywności światła 3.000 mW/cm2 
• Szeroki światłowód o średnicy 10>9-mm, oszczędza czas utwardzania podczas pojedynczych ekspozycji 
• Dodatkowy program utwardzania Pre-Cure 

+ Variolink Esthetic LC System Kit e.max – GRATIS*
Zaestaw zawiera: 3 x Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm); 3 x Variolink Esthetic try-in, 1.7 g (light, neutral, warm)
1 x Total Etch, 2 g; 1 x Adhese Universal VivaPen, 2 ml; 1 x Monobond Etch & Prime, 5 g; 1 x Liquid Strip, 2.5 g; Akcesoria

Dostępna również promocja: Lampa Bluephase PowerCure + Variolink Esthetic DC System Kit e.max – GRATIS*

7000 zł
zestaw

 9 088 zł

OSZCZĘDZASZ

23% 

+
gratis*
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Proxyt – 80 g
Pasta profilaktyczna do profesjonalnego czyszczenia i polerowania zębów
Proxyt fine – 80 g
Proxyt medium – 80 g
Proxyt medium fluoride free –  80 g
Proxyt coarse – 80 g

85 zł
tubka

560 zł
zestaw

 794 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

+

1248 zł
zestaw

 1803 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

3 x Variolink Esthetic DC 5 g (dowolny kolor)
Światło- i dualniewiążący cement kompozytowy, przeznaczony do ostatecznego 
cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych.

Opakowanie: strzykawka Variolink Esthetic DC 5 g

+ Adhese Universal System VivaPen 2 ml/100 – GRATIS*

gratis*+

Cervitec F 1 x 7 g 
Pierwszy na świecie lakier ochronny zawierający chlorcheksydynę, który pozwala 
jednocześnie na przeprowadzenie procedury fluoryzacji oraz ograniczenie liczebności 
bakterii bytujących w jamie ustnej. 
Opakowanie: tubka 7 g

+ 6 x Cervitec Gel 5 g – GRATIS*
+ 5 x OptraGate Test Pack/4pcs – GRATIS*

625 zł
zestaw

 996 zł

OSZCZĘDZASZ

37% 

+
6 x

+ 5 x

gratis*

NOWA  
FORMUŁA

Fluor Protector 1 ml
Lakier ochronny zawierający fluor w stężeniu 0,1%. Stosuje się go  
w profilaktyce próchnicy oraz do znoszenia nadwrażliwości szyjek  
zębowych. Produkt wzmacnia odporność szkliwa na urazy i chroni  
przed bólem.

Opakowanie: ampułka 1 ml

11,90 zł
ampułka

NOWOŚĆ

2 x SpeedCEM Plus 9 g (dowolny kolor)
Samoadhezyjny, chemoutwardzalny  cement kompozytowy, zawierający MDP.
Opakowanie: strzykawka SpeedCEM Plus 9 g

+ Kolornik Shade Guide A-D (16+4) – GRATIS*

990 zł
zestaw

 1312 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 
+

gratis*

Dostępna również promocja:  
1 x SpeedCEM Plus 9 g (dowolny kolor)
+ Proxyt medium fluoride free 80 g – GRATIS* 500 zł

VivaStyle Paint On Plus Patient Kit COS
Zawiera: 1 x VivaStyle Paint On Plus 20 ml tubka, 14 pojemniczków i pędzelków 

+ 1 x Proxyt 80g (dowolny rodzaj) 
+ 1 x Fluor Protector S Starter Kit 4 g tubka – GRATIS*

gratis*

+
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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 poprawiono  
siłę adhezji i wytrzymałość całej rekonstruowanej pracy.

• Optymalna widoczność na zdjęciach RTG, 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

5 x 5 x

PROMOCJA
5 x dowolne opakowanie wkładów z włókien szklanych  

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

5 +1
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 315  zł

210 zł*
sztuka

2 x G-Premio BOND 5 ml 
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy system łączący kompatybilny z wszystkimi technikami wytrawiania.

+ G-Premio BOND 5 ml  – za 1 zł

za 

1 zł

+

*Średnia cena przy zakupie promocji 2 + 1   Oferta do wyczerpania zapasów

2+1

2 x Gradia Direct 2,7 ml (w dowolnym odcieniu)
Światłoutwardzalny kompozyt nowej generacji do bezpośredniego wypełniania ubytków  klasy I - V

+ Gradia Direct 2,7 ml – za 1 zł
Do wyboru spośród dostępnych odcieni: BW, XBW, B1, P-A3,5

+
2 +1

 135 zł

90,30 zł*
strzykawka

G-Premio BOND 5 ml

*Średnia cena przy zakupie promocji 2 + 1   Oferta do wyczerpania zapasów

Gradia Direct 2,7 ml

2 +1
2 x G-ænial 2,7 ml (w dowolnym odcieniu)
+ G-ænial 2,7 ml – za 1 zł
Do wyboru spośród dostępnych odcieni: A1, A2, B1, AO2, TE, IE, BW, XBW, P-A1, P-A2

G-ænial 2,7 ml

*Średnia cena przy zakupie promocji 2 + 1   Oferty do wyczerpania zapasów

+

 190 zł

127 zł*
strzykawka

 195 zł

130 zł*
strzykawka

+

2 x G-ænial Universal Flo 2 ml (w dowolnym odcieniu)
+ G-ænial Universal Flo 2 ml – za 1 zł
Do wyboru spośród dostępnych odcieni: A1, A2, A3, BW, JE

G-ænial Universal Flo 2 ml

za 

1 zł
za 

1 zł

za 

1 zł
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*Średnia cena przy zakupie promocji 3 + 1           Oferta ważna do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania zapasów

3+1
KUP 3 TAKIE SAME PRODUKTY  
A CZWARTY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁ

KUP 3 RÓŻNE PRODUKTY  
A CZWARTY NAJTAŃSZY OTRZYMASZ ZA 1 ZŁ

PROMOCJA

LISTA WSZYSTKICH PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ 3+1  
DOSTĘPNA U NASZYCH PRZEDSTAWICIELI

G-ænial Flo X– 2 ml Gradia Direct Flo/LoFlo –2 x 1,3 ml Essentia – 2 ml

G-ænial Universal Injectable – 1 ml everX Posterior (15 kaps.)

G-Bond – 5 ml Fuji TRIAGE (50 kaps.) Fuji TRIAGE 1-1

Fuji IX GP (50 kaps.) EQUIA FORTE Fil (50 kaps.)

Przy zakupie dowolnej promocji GC 3+1  
otrzymasz przyłbicę BLK – za 1 zł

 190 zł

142,50 zł*
sztuka

 165 zł

123,75 zł*
opakowanie

 190 zł

142,50 zł*
sztuka

 265 zł

198,75 zł*
opakowanie

 135 zł

101,25 zł*
sztuka

 285 zł

214 zł*
opakowanie

 440 zł

330 zł*
opakowanie

 325 zł

244 zł*
opakowanie

 460 zł

345 zł*
opakowanie

 570 zł

427,50 zł*
opakowanie +

G-ænial BOND – 5 ml

 310 zł

232,50 zł*
sztuka

za 

1 zł
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*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

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 A2 – GRATIS*

2 +1+

470 zł
zestaw

gratis*
2 x TEMPSMARTTM DC 
Pierwszy, nie zawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny kompozyt  
na tymczasowe korony i mosty. 
Opakowanie: Nabój 48 ml (A1, A2, A3, A3.5, B1 lub BW), 16 końcówek mieszających

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

550 zł
zestaw

+
gratis*

25 x Gradia Direct w dowolnym odcieniu 
+ lampa D-Light Duo – GRATIS* 

Dodatkowe zestawy dostępne w promocji  
z lampą D-Light Duo – GRATIS*

  25 x dowolne strzykawki G-ænial A’CHORD, G-ænial A&P,  
      G-ænial Universal Flo, G-ænial Flo X lub Essentia  
      (w rekomendowanych cenach detalicznych)

  10 x dowolne opakowanie kapsułek Fuji (w rekomendowanych cenach detalicznych)

  MIX dowolnych produktów GC za kwotę minimum 5000 zł  
      (w rekomendowanych cenach detalicznych)

25 x

3125 zł

200 zł
strzykawka

G-ænial A’CHORD 
Uniwersalny kompozyt  łączący najnowszą technologię z prostotą pracy. 
Efekt metameryzmu – 5 podstawowych odcieni G-ænial A’CHORD pozwala 
uzyskać estetykę 16 klasycznych odcieni VITA. Dla bardziej wymagających 
przypadków oferuje dodatkowo odcienie szyjkowe, opakerowe, szkliwne  
i wybielane. Naturalna fluorescencja gwarantuje niewidoczne uzupełnienia 
w dowolnym świetle. Wysoki i łatwy do uzyskania połysk oferuje oszczędność 
czasu i zapewnia długotrwały efekt estetyczny.

Opakowania:
G-ænial A’CHORD Core Kit: A1; A2; A3; A3,5; A4
G-ænial A’CHORD Layering Kit: A2; A3; AO2; AE; JE
G-ænial A’CHORD Bleach Kit: BW; BOW; JE
Uzupełnienia: 1 strzykawka (4 g/2,1 ml) G-ænial A’CHORD w odcieniu:  
A1; A2; A3; A3,5; A4; A5; A6; AO1; AO2; AO3; JE; AE; BW; BOW

PROMOCJA:

 1.   4 x G-ænial A’CHORD (w dowolnym odcieniu) 
        + 1 strzykawka G-ænial A’CHORD Anterior A2 lub A3 – GRATIS*

 2.   5 x G-ænial A’CHORD (w dowolnym odcieniu) 
         + G-Premio BOND 5 ml – GRATIS*

G-ænial MIX
5 x G-ænial Anterior/ G-ænial Posterior / G-ænial Flo X / G-ænial 
Universal Flo / G-ænial Universal Injectable (w dowolnym odcieniu)

+ G-Premio BOND 5 ml – GRATIS*

+
gratis*

gratis*
od 675 zł

zestaw

DOSTĘPNY  
OD  

PAŹDZIERNIKA 
2020

NOWOŚĆ

Dostępe również:
3 x TEMPSMART DC 48 ml cartridge – cena 825 zł zestaw
+ 1 x TEMPSMART DC 48 ml A2 lub A3 cartridge – GRATIS*

2 +2
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

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

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

Neo Spectra™ ST flow
Płynny materiał kompozytowy do wszechstronnego zastosowania
• wyścielanie ubytków – jako pierwsza warstwa w ubytkach klasy I i II
• wypełnienia klasy V
• poszerzone lakowanie bruzd
• minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy I i II w obszarze  
   nie obciążonym siłami żucia
• minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy III
• niewielkie naprawy odbudowy bezpośredniej lub pośredniej  
   w połączeniu z właściwym środkiem wiążącym

438 zł
zestaw

gratis*+

NOWOŚĆ

Neo Spectra™ ST Eco Kit 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)

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

Neo Spectra™ ST
Uniwersalne odbudowy we wszystkich klasach ubytków
• znakomite właściwości adaptacyjne
• 2 rodzaje konsystencji (do wyboru gęsta – HV lub miękka LV)
• optymalny system doboru koloru (5 odcieni pokrywających skalę VITA)

+

698 zł
zestaw

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

+ 2 strzykawki  
Neo Spectra™ ST Effects (D1 oraz D3) – GRATIS*

Neo Spectra™ ST Effects 
Uzupełniający system dla odbudowy estetycznej
• dodatkowe przezierności do pracy warstwowej (szkliwo, zębina)
• łatwo osiągalna estetyka
• szybkie i proste polerowanie

+

698 zł
zestaw

gratis*

gratis*

gratis*

System formówek całkowitych Palodent 360 
3 x Palodent 360  
(w dowolnym rozmiarze spośród rozmiarów: 4,5 lub 5,5 lub 6,5 w ilości 48 szt. każde)

+ opakowanie klinów ochronnych Palodent V3  
(50 szt. w rozmiarze medium) – GRATIS*

3 x 696 zł
zestaw

gratis*

1786 zł
zestaw

Palodent 360 Complet system
100 formówek Palodent V3 po 25 szt. w rozmiarze: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm,  
6,5 mm; 75 klinów Palodent V3 po 25 szt. w rozmiarze: Small, Medium, Large;  
30 klinów ochronnych Palodent V3 WedgeGuards po 10 szt. w rozmiarze:  
Small, Medium, Large; uniwersalny pierścień; wąski pierścień; kleszcze; pęseta;  
24 formówki Palodent® 360 – 5,5 mm; opakowanie formówek Palodent® 360  
6,5 mm (48)

+ 1 x Palodent V3 uniwersalny pierścień – GRATIS*

OSZCZĘDZASZ

35% NOWOŚĆ

+
+

NOWOŚĆ
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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 Plus refill (15 kompiul kolory do 
wyboru) 
+ 1 x Prime&Bond Universal refill 4 ml  
oraz SDR Plus refill A2 (15 kompiul) – GRATIS*

gratis*

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*

+

3 x

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

+ uzupełnienie SDR® Plus Refill Universal  
(15 kompiul; 0,25 g) – GRATIS*
+ opakowanie Palodent 360 Refill 5,5 – GRATIS*

+

+

1344 zł
zestaw

gratis*

gratis*

Palodent V3
3 x opakowanie 50 sztuk w dowolnym 
rozmiarze 

+ 1 x Palodent V3  
uniwersalny pierścień – GRATIS*

+

582 zł
zestaw

gratis*

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*

2 x SDR Plus 50 (50 kompiul w kolorze universal) 
+ 5 opakowań rękawic nitrylowych Blossom E-Z Don – za 1 zł
+ 2 x Hand Sanitizer 500 ml – za 1 zł

+

+

1325 zł
zestaw

za 

1 zł

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych
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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*

++

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*

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

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

4 x

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

+

840 zł
zestaw

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*

GRATIS*  
akcesoria
o wartości

560 zł

X-SMART PLUS – zestaw
+ wybrany pakiet narzędzi

Wybrany PAKIET NARZĘDZI zawiera:
1) Protaper Next x 10 opakowań po 3 pilniki (X1, X2, X3); Proglider x 1 opak. (3 pilniki) 
+ dodatkowo 2 opakowania po 6 pilników (X1, X2, X3) – GRATIS*

2) WaveOne Gold x 9 opakowań pilnikow: 5 x Primary po 3 pilniki; 4 x ass. po 4 pilniki;  
1 x opakowanie WaveOne Gold Glider (3 pilniki) 
+ dodatkowo 2 x asortyment (po 4 pilniki) – GRATIS*

 Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

8780 zł
zestaw

6680 zł
zestaw
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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* 

3 +1
SUPER
OFERTA

za 

1 zł

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

46 zł
zestaw

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

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

+ 1 x opakowanie maseczek ochronnych N95/FFP2 (5 sztuk) – za 1 zł 

+ Hand Sanitizer spray 500 ml – za 1 zł 
Silny środek bakteriobójczy i wirusobójczy z rozpylaczem, do higienicznej dezynfekcji dłoni.

495 zł
zestaw

+ +

za 

1 zł

HIT
cenowy

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

Pola Luminate
Preparat do wybielania zębów o stężeniu 6% nadtlenku wodoru, 
który w łatwy i szybki sposób pozwala odzyskać zębom jasność  
i blask oraz podtrzymać efekty wybielania. Uwalnia fluor,  
posiada przyjemny miętowy smak, a jego zastosowanie  
nie wymaga używania nakładek. 
Opakowanie: tubka 5,5 ml z pędzelkiem

+ brelok Nauhf Care – za 1 zł

134 zł
zestaw

+

za 

1 zł

za 

1 zł

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

+
199 zł

zestaw

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

1 +1

za 

1 zł

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*

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

217 zł
strzykawka

+

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

gratis*

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

360 zł
opakowanie

Radii Xpert – zestaw
Profesjonalna, bezprzewodowa lampa LED  
do polimeryzacji. 
Współpracuje z 4 końcówkami: polimeryzacyjną  
(w zestawie z lampą), diagnostyczną, ortodontyczną,  
wybielającą.
Zestaw zawiera:  
1x Lampa Radii Xpert z końcówką polimeryzacyjną,  
1 x ładowarka,  
1 x zasilacz,  
5 x nakładki ochronne,  
1 x duża osłona światła,  
3 x osłonki na soczewkę,  
100 x rękaw ochronny.

+ Końcówka do wybielania  
o wartości 1900 zł – za 1 zł
+ Statyw o wartości 368 zł – za 1 zł
+ Ekspres KRUPS NESCAFÉ®  
Dolce Gusto® Piccolo XS – za 1 zł

za 

1 zł

4800 zł
zestaw

+
za 

1 zł

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami, ważna do wyczerpania zapasów

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

Opakowanie Riva Star: 1 x 1,5 ml butelka - krok 1; 1 x 3 ml butelka - krok 2

Dostępne również opakowanie: 20 kapsułek – 326 zł

NOWOŚĆ

+
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

NOWOŚĆ gratis*

216 zł
zestaw

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany
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NOWY SYSTEM 
PODAWANIA  
MATERIAŁU

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

Protemp 4
Zestaw wprowadzający: 1 nabój 50 ml w kolorze A2,  
16 końcówek mieszających Garant (niebieskie) 1 podajnik Garant 10:1

+ uzupełnienie Protemp 4 (50 ml A2 lub A3) – za 1 zł*

769 zł
zestaw

za 

1 zł*

+

3 x Filtek Ultimate (w dowolnym kolorze) 3 x Filtek One Bulk Fill  
(strzykawki 4 g i kapsułki 20 x 0.2 g w dowolnym kolorze)

3 x Filtek Bulk Fill Flowable 2 x 2 g  
(w dowolnym kolorze)

3 x Filtek Supreme Flowable 2 x 2 g 
wcześniej znany jako Filtek Ultimate Flow

(w 12 kolorach: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, OA3, OW, OXW)

+
za 

1 zł*
za 

1 zł*

+
za 

1 zł*

+

za 

1 zł*

LUB

promocja dostępna także w poprzednich opakowaniach  
(nowe opakowania od października)

+ Filtek Ultimate strzykawka 4 g (A2B lub A3B) 
LUB Filtek Universal strzykawka  
lub kapsułki 10 x 0.2 g (PO) – za 1 zł*

+ Filtek Bulk Fill Flowable 2 x 2 g (A2 lub A3) 
promocja dostępna także w poprzednich opakowaniach  

(nowe opakowania od października)

+ Filtek Supreme Flowable 2 x 2 g (A2) 

+ Filtek One Bulk Fill strzykawka 4 g  
lub kapsułki 20 x 0.2 g (A2 lub A3)  

LUB Filtek Universal strzykawka 4 g  
lub kapsułki 10 x 0.2 g (PO) – za 1 zł*

3 x

LUB

Filtek
 3 +1

Zapytaj o cenę  

2 x Single Bond Universal 5 ml
+ Filtek Ultimate strzykawka 4 g (A2B lub A3B) 
LUB 
Filtek Universal strzykawka 4 g lub kapsułki  
10 x 0.2 g (PO) – za 1 zł*

+ LUB

za 

1 zł*

594 zł
zestaw

3 x Filtek Z550 4 g (w dowolnym kolorze)3 x Filtek Z250 4 g (w dowolnym kolorze)

+ +za 

1 zł*
za 

1 zł*

+ Filtek Z250 strzykawka 4 g (A2 lub A3) + Filtek Z550 strzykawka 4 g (A2 lub A3) 

NOWY SYSTEM 
PODAWANIA  
MATERIAŁU

+

297 zł
sztuka



Płynny materiał bulk,
łatwiejszy do wstrzyknięcia

Płynny materiał do wypełnień 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable jest dostępny w nowej
ergonomicznej strzykawce zaprojektowanej dla większego komfortu i łatwiejszej 
aplikacji. Daje to wiekszą kontrolę i widoczność dla precyzyjnego umieszczenia
materiału w głębokich ubytkach. 

3M Filtek™ Ultimate Flowable jest teraz dostępny w nowej ergonomicznej 
strzykawce, zaprojektowanej dla większego komfortu i łatwiejszej iniekcji
w tym do stosowania w technice Injection molding. 
Od teraz nazywa nasz produkt Filtek™ Supreme Flowable.

A-silikonowa masa wyciskowa,
z najkrótszym czasem pracy
w jamie ustnej pacjenta.

• Technologia active warming do przyspieszonego wiązania
• Najkrótszy czas pracy w jamie ustnej pacjenta - oszczędność czasu
• Bezstresowy czas pracy 
• Super hydrofilowość- doskonałe zapływanie i dokładne odwzorowanie

najmniejszych szczegółów
• Świeże kolory - poprawiające czytelność wycisku
• Przyjemny miętowy smak dla większego komfortu pacjenta

Teraz nasz najpopularniejszy
płynny kompozyt jest
jeszcze łatwiejszy
do wstrzyknięcia. 

Zmniejsz ilość pęcherzyków 
powietrza i strat materiału
Praktycznie brak pęcherzyków powietrza  
w trakcie dozowania materiału zapewnia Ci 
lepszą kontrolę.

Koniec ze zgadywaniem 
Niebieski tłok strzykawki wskazuje 
pozostałą objętość materiału.  
Kiedy strzykawka jest pusta,  
widoczny jest tylko biały tłok.

Zginalna końcówka 
Łatwa do zginania bez 
załamania dla uzyskania 
lepszego dostępu.

Łatwy do trzymania 
i aplikacji
Trójkątna płytka na palce i tłok 
sprawiają szybką i łatwą  
idywidualizację uchwytu.
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* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution

2 x Impregum Penta
+ Imprint Bite uzupełnienie 4 x 50 ml  – za 1 zł*

2 x 938 zł
zestaw

+
za 

1 zł*

596 zł
zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek  
Penta Tips

+

2 x

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

Imprint 4 Penta  
Putty/ Heavy/ Super Quick Heavy (2 x 360 ml)
3 x dowolne uzupełnienie

+ Imprint 4 Penta Light Body (II warstwa) 4 x 50 ml – za 1 zł*

1887 zł
zestaw

+

3 x

za 

1 zł*

Imprint 4 Penta zestaw
Skład zestawu:
• 1 pasta bazowa masy – 300 ml
• 1 pasta katalizatora – 60 ml
• 1 nabój II warstwy – 50 ml
• 10 końcówek mieszających Penta do Pentamix (czerwone)
• 5 końcówek mieszających mieszających Garant do mas VPS (żółte)
• 5 końcówek wewnątrzustnych wewnątrzustnych Garant (żółte)

RelyX U200 Automix
2 x dowolne uzupełnienia

+ RelyX Fiber Post 3D rozm. 2 – za 1 zł*

830 zł
zestaw

za 

1 zł*

+

RelyX Fiber Post lub Fiber Post 3D
dowolne uzupełnienie (10 szt.) 

+ Filtek One Bulk Fill strzykawka 4 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

+

480 zł
Fiber Post

499 zł
Fiber Post 3D

za 

1 zł*

Oferta dostępna od 1 października 2020 r. Oferta dostępna od 1 października 2020 r.

Dostępne 3 rodzaje:
Imprint 4 Penta Heavy
Imprint 4 Penta Super Quick Heavy
Imprint 4 Penta Putty

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

629 zł
opakowanie

399 zł
zestaw
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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

45 zł

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

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

32 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 zł
Pozostałe:   26 zł

HIT
cenowy

na cienkie narzędzia  
06, 08

od 26 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 zł

206 zł
zestaw

Super Snap – zestaw krążków do konturowania
System krążków do konturowania i polerowania wypełnień kompozytowych.  
W konstrukcji połączenia krążka z mandrylką wyeliminowano niekorzystny 
metalowy środek. 
Zestaw zawiera: krążki czarne: L506 x 20, L507 x 20, krążki fioletowe: L508 x 20, 
L528 x 20, L522 x 20, krążki zielone: L501 x 20, L519 x 20, krążki czerwone: L502 
x 20, L521 x 20, 4 mandryle, paski ścierne (czarne/fioletowe) x 20, paski ścierne 
(zielone/czerwone) x 20, 2 kamienie Arkansas, 1 gumka CompoSite.

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) – 163 zł 

219 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

Beautifil Flow Plus X 
Najnowszy nanohybrydowy materiał 
charakteryzujący się doskonałą estetyką, 
polerowalnością  oraz zwiększonym 
uwalnianiem jonów bioaktywnych.  
Do wszystkich klas ubytków!

Zestaw zawiera 4 strzykawki 2,2 g:
F00 w kolorach A2 I A3 oraz F03  
w kolorach A2 i A3

416 zł
zestaw
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NOWOŚĆ

356,-

zestaw: 
2 x 5 g ONEshade 
2 x 2 g OliBULK Fill

✓  do dużych ubytków i tych
o nieregularnym kształcie

✓  bez warstw, bez przykrywania 

✓  doskonała adaptacja do ścian

2 x strzykawka 2 g  

OliBULK Fill

ONEshade
✓ odcień UNIVERSAL do wszystkich klas ubytków 

✓ doskonała adaptacja kolorystyczna 

✓ szybka technika pracy i przwidywalny efekt 

✓ bardzo dobra polerowalno ść 

✓  wysoka odporność mechaniczna, szczególnie    
w obszarach obciążonych okluzyjnie 

W 90% przypadków zastosujesz 
ten właśnie duet i już nie wrócisz 
do innych rozwiązań!

„

2 x strzykawka 5 g  
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TrollFoil Blue 
Niebieska folia artykulacyjna na ramce (TR12000101)

Opakowanie: 100 sztuk

49 zł
opakowanie

OSZCZĘDZASZ

25% 

za 

1 zł

+

3 x Wkłady GLASSIX+ plus (dowolne opakowanie) – 10 sztuk
Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego, widoczne w promieniach RTG
Opakowanie: 10 sztuk wkładów

+ dodatkowe opakowanie wkładów GLASSIX – za 1 zł
+ Bransoletka Kruk – za 1 zł

225 zł*
opakowanie

Endostar RE Re Endo Rotary System, 
asortyment 30/12, 30/08, 30/06, 30/04, 4 szt.

+ Pilniki Spreader Sonic, 6 szt. (dowolny rozmiar)
Pilniki soniczne do pracy z urządzeniami generującymi ultradźwięki.

+ Endostar Sonic File Holder 95° lub 120°
Uchwyt do endodontycznych pilników sonicznych  
(kompatybilny z W&H, Woodpacker, Mectron)

+
W ZESTAWIE

30% 

TANIEJ 

+

125 zł
zestaw

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.

20 zł
opakowanie

za 

1 zł

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

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

Cena za 1 opakowanie  Asortyment (3 szt.) – 125 zł,  
Uzupełnienie (6 szt.) – 197 zł

od 250 zł
zestaw

2 +1
57 zł*
strzykawka

DUO TEMP
Materiał na bazie tlenku cynku / siarczanu cynku  
do tymczasowych uzupełnień protetycznych.  
Nie zawiera eugenolu.

Opakowanie: strzykawka 5g

+ DUO TEMP 5 g – za 1 zł

* Średnia cena przy zakupie pakietu 2+1.  
Cena za 1 szt. poza promocją – 86 zł

+
za 

1 zł

+

3 +1

* Cena za opakowanie w promocji 3+1
Cena opakowania poza promocją 297 zł

za 

1 zł

+



kontakt@meditrans.pl 33

MEDITRANS EXPRESS   | wrzesień – październik 2020 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

EQ-VR
Nowy system do wypełniania kanałów gutaperką 
na ciepło
• Prostota użytkowania
• Ergonomiczny kształt zapewniający wygodną 

obsługę
• Wydłużona żywotność baterii
• Doskonały spust wyczuwalny dotykiem nawet 

przez rękawiczki zapewniający  
płynne i łatwe wypełnienie kanału

Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki 
gutaperki

+ Igły do pistoletu EQ-VR 
(asortyment) – za 1 zł
+ Endostar ENDOstand  
stojak na pilniki rotacyjne – za 1 zł

5690 zł
zestaw

Przy jednorazowych zakupach produktów  
z oferty Poldent za minimum 300 zł  

otrzymasz kubek za 1 zł, 

za 

1 zł

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

+ opakowanie Endostar Canal Locator (assort. L-21) – za 1 zł

109 zł
zestaw

+

5 x

za 

1 zł

3200 zł
zestaw

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

+ Endostar ENDObox – za 1 zł
Pojemnik, 28 pilników Endostar

6200 zł
zestaw

+

+

+

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

monitorowania położenia pilnika.

+ Endostar E3 Azure, HT Technology, Basic zestaw 
(30/08, 25/06, 30/04, 25mm, 3 szt.) – za 1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

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

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

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

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

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

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

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

która eliminuje wibracje i drgania podczas pracy.

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

Przy zakupie dowolnych wierteł  
PrimaDental za minimum 200 zł  

otrzymasz pojemnik  
do dezynfekcji wierteł z sitkiem  

PluLine – za 1 zł 

PROMOCJA

za 

1 zł

cena od

5,52  
  zł/szt.*

cena od

7,12  
  zł/szt.*

cena od

6,80  
  zł/szt.

cena od

16,80  
  zł/szt.*

cena od

7,60  
  zł/szt.*
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Szybkozłączka 420
• kompatybilne szybkozłącze 

Multiflex®
• stal nierdzewna
• z podświetleniem LED
• połączenie: ISO-6-Midwest
• gwarancja 12 miesięcy

690zł

Turbina TGL 637A
ze światłem
• 5-drożny spray
• ergonomiczny i dobrze wyważony 

korpus
• światłowód ze szkła komórkowego 
• system łączenia *Multiflex® Quick
• gwarancja 12 miesięcy

1290zł*

1690zł

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

1330zł*

1990zł

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

945zł*

1490zł

Turbina TG 656 / Easy
• prosta konstrukcja
• ergonomiczny i dobrze  

wyważony korpus
• 5-drożny spray
• tylko 47 gramów
• gwarancja 6 miesięcy

526zł*

790zł

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

875zł*

1115zł

KUP 3  
I ZAPŁAĆ MNIEJ

*Cena przy zakupie trzech 
dowolnych instrumentów

prezentowanych na tej stronie

PROMOCJA  
NA TURBINY  
I KĄTNICE

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.
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Zapraszamy na DNI OTWARTE
w SHOWROOM MEDITRANS

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE  
I SKORZYSTAJ Z OFERTY SPECJALNEJ. 

W kameralnym gronie i w miłej atmosferze,  
pomożemy wybrać idealne rozwiązanie dla twojej praktyki.

Odwiedź nasz showroom
A MEDITRANS ZWRÓCI KOSZTY TWOJEJ PODRÓŻY*

Umów się na wizytę z wyprzedzeniem: KONTAKT:
tel. 728 407 310

ADRES:
ul. Podlasie 16c, 25-108 Kielce

*Szczegółowe informacje pod nr tel. 728 407 310.
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Mateusz Brożek
Kierownik działu sprzętu
tel. 666 020 790
mateusz.brozek@meditrans.pl

DZIAŁ SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

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

Łukasz Markiewicz
Unity Chirana
tel. 516 243 919
lukasz.markiewicz@meditrans.pl

Kup dowolny unit Chirana, a urządzenie Enbio S 
o wartości 4725 zł otrzymasz za 1zł

Wyposażenie promocyjnego Unitu Cheese Easy:
• Stolik lekarza z 5 rękawami:

- Strzykawko dmuchawka prosta CHIRANA
- Rękaw turbinowy ze światłem
- Mikrosilnik CHIRANA CH660 LED
- Skaler ultradźwiękowy
- Lampa polimeryzacyjna
- Hamulec pneumatyczny stolika lekarza

• Lampa zabiegowa FARO Maia LED
• Sterownik nożny wielofunkcyjny FCR 1-7

• Fotel pacjenta Sk 1.01:
- 4 programowane pozycje
- Lewy podłokietnik
- Sterowanie fotela z pulpitu lekarza, asysty i sterownika nożnego

• Panel asysty:
- Ślinociąg powietrzny
- Duży ssak

• Zestaw końcówek ze światłem: turbina + kątnica 1:1 GRATIS

Doskonały dla każdego gabinetu sto-
matologicznego. Szybko przyzwycza-
isz się do komfortowej pracy z unitem 
o prostej i bezawaryjnej konstrukcji. 
Jego intuicyjna obsługa pozwala na 
sprawne i szybkie przeprowadzenie 
różnych zabiegów. Liczy się przecież 
każda chwila!

49900zł

Chirana  
CHEESE Easy

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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Chirana  
CHEESE ’E’ffective

od 69000zł 

Wygoda na każdym etapie Twojej ka-
riery. Prestiżowy model z możliwością 

dostosowania i rozbudowy poszczegól-
nych modułów. Bezawaryjna konstruk-
cja oraz atrakcyjny design unitu spełnią 
oczekiwania wymagających stomatolo-

gów wszystkich specjalizacji.

Najlepszy wybór, gdy wyznacznikiem staje się 
prostota i klasa. Zastosowana technologia ułatwia 
pracę z pacjentem i gwarantuje bezawaryjność 
unitu. Ponadto ładna linia projektowa, jego po-
nadczasowy styl i przyjemna estetyka doskonale 
wpasowują się w nowoczesny gabinet.

Chirana  
CHEESE ’L’ift

od 59000zł

+ autoklaw Enbio S za 1zł

+ autoklaw Enbio S za 1zł

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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Specjalistyczne rozwiązania dla różnych 
potrzeb. Unit zaprojektowany tak, aby 
mogły korzystać z niego osoby zarówno 
prawo, jak i leworęczne. Doskonale spraw-
dzi się w gabinetach o określonym profilu 
np. ortodontycznym. Funkcjonalność  
i solidność to główne zalety tego modelu.

Chirana  
CHEESE Uni

od 49000zł 
 

Proste i dobre rozwiązania. Unit sto-
matologiczny klasy ekonomicznej, który 
zapewnia niezawodne działanie w opty-
malnej cenie. Proste rozwiązania w tym 

przypadku nie umniejszają solidności  
i jakości urządzenia. To rozsądny wybór!

Chirana  
SMILE Mini 04

od 39000zł 

+ autoklaw Enbio S za 1zł

+ autoklaw Enbio S za 1zł

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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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 5 x 5 do 
9 x 14 cm dobrane odpowiednio 
do wymagań współczesnej 
stomatologii.

NOWOŚĆ
Software InVivo 6
z funkcją ENDO

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

OP 3D 9 x 11 cm 212 000 zł

OP 3D 9 x 11 cm z cefalometrią  234 000 zł

OP 3D 9 x 14 cm z cefalometrią 246 000 zł

Czujnik wewnątrzustny IXS
• wyposażony w technologię IoT (internet rzeczy) SimplySmart™, 

umożliwiającą m.in. bezpośrednie pobieranie plików kalibracyj-
nych, automatyczne aktualizacje oprogramowania i proaktywne 
monitorowanie stanu czujnika

• dzięki dynamicznym zakresom dawki, KaVo IXS dostarcza wyraźne 
obrazy, bez względu na ustawienia ekspozycji.

• lepszy kontrast

• mniej artefaktów, więcej szczegółów 

• żadnych błędów czujnika

• płynna integracja w gabinecie

• zawsze gotowy do pracy

• optymalny komfort pacjenta

Oferta ważna do 15.09.2020.

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

NOWOŚĆ

17500zł

Oferta ważna do 15.09.2020.
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54100zł
Leica Value 

+ ErgoWedge GRATIS

70400zł
Leica Advanced II 
+ MultiFoc GRATIS

81400zł
Leica Advanced I 

+ MultiFoc GRATIS

95400zł
Leica High End 

+ MultiFoc GRATIS

Leica M320 F12  
z technologią LED

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

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

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

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

Mariusz Miśkiewicz
Specjalista ds. sprzętu  

stomatologicznego  
Mikroskopy

tel. 728 407 306
mariusz.miskiewicz@meditrans.pl

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

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. 

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

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

Edward Koprowski
Specjalista Ochrony  
Radiologicznej
tel.  609 200 524

28900zł

Oferta ważna do 15.09.2020.

Oferta ważna do 18.09.2020.
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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

• Mikrosilnik KaVo INTRAmatic LUX 701 KL

• Skaler PIEZOsoft z 3 końcówkami

• Złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED

• Turbina KaVo SMARTtorque S619 L

• Kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L

• Strzykawka 3-F od strony lekarza

• Lampa zabiegowa MAIA LED

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

74400zł
z lampą KaVo 540 LED

71500zł
z blokiem DVGW

76300zł
z lampą KaVo 540 LED

i blokiem DVGW

Oferta ważna do 18.09.2020.
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Enbio S
Autoklaw klasy B przeznaczony do sterylizacji narzędzi,  
który zapewnia pełną skuteczność i bezpieczeństwo sterylizacji.
• 100% wymagań Sanepidu
• Najmniejszy na rynku (25 cm szer. x 16 cm wys. x 56 cm dł.)
• Najszybszy proces sterylizacyjny trwa zaledwie 7 minut
• Najwyższa klasa B
• Możliwość sterylizacji narzędzi luzem lub w pakietach
• Laureat Red Dot Design Awards

NARZĘDZIA GOTOWE  
DO PRACY JUŻ W KILKA MINUT

Enbio Pro
Szukasz pojemnego autoklawu najwyższej klasy, który jednocześnie 
jest najszybszy na rynku? To właśnie Enbio PRO - szwajcarska jakość 
wykonania i wyjątkowa technologia.
• spełnia 100% norm europejskich
• najwyższa klasa B
• mieści najpopularniejsze kasety implantologiczne (poj. 5,3 l)
• sterylizacja narzędzi luzem bądź w pakietach (nawet 16 pakietów na raz)
• proces FAST trwa tylko 10 minut

4725zł 
 

5831zł 
 

Sterilair PRO
Zachowaj profesjonalny 
image i prestiż twojego gabi-
netu chroniąc zdrowie swoje 
i swoich pacjentów.

SterilAir PRO jest urządze-
niem do sterylizacji powietrza 
promieniami UV-C, które elim-
inuje wszystkie mikroorganizmy, 
zarodniki oraz bakterie. SterilAir 
PRO jest prosty, cichy i ergo-
nomiczny.

Dzięki systemowi wewnętrzne-
go obiegu, urządzenie to może 
pracować w obecności ludzi, 
a zagrożenia emisją UV-C jest 
zredukowana do minimum.
Urządzenie gwarantuje ciągłą 
dezynfekcję powietrza w 
pomieszczeniach do 120 m3.

5900zł 
MasterFlux
Urządzenie do sedacji 
MasterFlux 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 obsługi 
nie 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). 

17000zł 
 

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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laser SMART

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

EndoMatic
Nowoczesny mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem z funkcją ruchu recyprokalnego.
Unikalny system AUTO SLOW 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 Reverse – 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°.
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CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

NAJSZYBSZY SKANER NA RYNKU DOSTĘPNY JUŻ OD 89 900 zł

TRIOS MOVE 
To obecnie najczęściej wybierane rozwiązanie 
przez klientów: 

• dotykowy ekran
• ergonomiczne ruchome ramie
• całość łatwa w utrzymaniu sterylności
• układ jezdny z hamulcami
• wbudowany wysokiej klasy komputer
• nagrodzony REDDOT AWARD 2019

Ergonomiczna i lekka konstrukcja TRIOS MOVE 
pozwala zawsze ustawić ekran w odpowiednim 
miejscu i cieszyć się najwyższym komfortem 
użytkowania

TRIOS 3 MOVE BASIC
89 900 zł

TRIOS 3 MOVE
97 500 zł
Trios 3 Move zawiera 4 aplikacje  
Excitement Apps:
1. Smile Design
2. Patient Monitoring
3. Treatment Simulator
4. Trios Patient Specific Motion

Informacje szczegółowe: 
Jacek Bucki tel. 883 350 709

Myślisz o rozwoju własnej kliniki?  Dobierz jeden z modułów odpowiedni do swojego profilu

Design Studio Implant Studio Orthosystem

KUP SKANER W MEDITRANS  
I ODBIERZ RABAT  

NA SUBSKRYPCJĘ TRIOS !
50% 
RABATU
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lako@lako.pl 32 644 04 00www.lako.pl

32 NOWA STOMATOLOGIA, KrakówSMILE SERVICE, Świnoujście KLINIKA WIECZOREK, Grudziąc

DENTRUM, Katowice

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE
STOMATOLOGICZNE 

lako@lako.pl 32 644 04 00www.lako.pl

32 NOWA STOMATOLOGIA, KrakówSMILE SERVICE, Świnoujście KLINIKA WIECZOREK, Grudziąc

DENTRUM, Katowice

PROFESJONALNE OŚWIETLENIE
STOMATOLOGICZNE 

WIĘCEJ INFORMACJI
Mateusz Brożek
tel. 666 020 790
mateusz.brozek@meditrans.pl
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Coraz więcej gabinetów oprócz atrakcyjnej wizualnie recepcji 
posiada wydzielone miejsca relaksu, kąciki zabaw dla dzieci, strefy 
odpoczynku. Coraz częściej korzystamy z materiałów i kolorów, które 
bardziej kojarzą się z domowym salonem niż ze sterylnym gabinetem 
lekarskim. Ogromny wybór materiałów wykończeniowych pozwa-
la projektantom na odejście od tradycyjnych wykończeń, np. płytka 
podłogowa czy ścienna i zastosowanie ciekawych i oryginalnych ma-
teriałów przy jednoczesnym zachowaniu zasad i wymogów regulo-
wanych przepisami.

Rynek usług dotyczących projektowania wnętrz medycznych roz-
wija się coraz mocniej i miejmy nadzieję, że coraz częściej będziemy 
mogli korzystać z gabinetów, które są nie tylko świetnie wyposażo-
ne, ale także piękne.

Katarzyna Olejarz – projektant 
Eliza Wojtasiewicz – projektant

POSTAW NA DESIGN
PROJEKTOWANIE GABINETÓW

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

Oferujemy:
• odświeżenie dotychczasowego gabinetu lub recepcji, nadając im niepowtarzalny wygląd
• zaprojektowanie nowopowstałego gabinetu
• odbiory techniczne i budowlane
• wykonywanie prac budowlanych i wykończeniowych.

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

Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować nowy trend  
w projektowaniu wnętrz. Dotyczy on projektowania gabinetów  
medycznych w tym także gabinetów stomatologicznych. Wielu sto-
matologów szuka profesjonalnych rozwiązań nie tylko wybierając 
sprzęt i wyposażenie, ale także wystrój wnętrza gabinetu. Obserwu-
jemy odejście od tradycyjnych „szpitalnych” materiałów i kolorów. 
Dzisiejszy gabinet powinien stwarzać poczucie komfortu i bezpie-
czeństwa, w którego wnętrzu pacjent czuje się dobrze. 

Projekty wnętrz medycznych, to przede wszystkim dostosowanie 
do przepisów regulujących sposób aranżacji powierzchni oraz zasto-
sowanie materiałów wykończeniowych, ale także zwrócenie uwagi 
na estetyczną formę wnętrza i komfort przebywających w nim osób,  
zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. 

ARCHITEKTURA
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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.

IDEALNIE DOPASOWANY

NOWOŚĆ!

BEZ WYSIŁKU
BEZ BÓLU

BEZ PRZEWODU

do potrzeb Twojej praktyki
by Septodont

DENTAPEN

DENTAPENJesienne promocje. Septodont

ZESTAW 2 OPAKOWAŃ R.T.R.+

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

Opakowanie:
2 stożki 0,3 cm3

ZESTAW 1 OPAKOWANIE BIODENTINE 15 KAPSUŁEK  
+ 1 OPAKOWANIE SEPTOWEDGES ASSORTED ZA 5 ZŁ

ZESTAW SEPTODISCS KIT  
+ 4 DOWOLNE OPAKOWANIA  
SEPTODISCS REFILL

Cena regularna 1 op.: 580 zł

CENA ZESTAWU: 870 zł
ZYSKUJESZ: 290 zł

Cena regularna  
1 op. Alveogyl: 145 zł

Cena regularna  
1 op. Hemocollagene: 216 zł

CENA ZESTAWU: 280 zł
ZYSKUJESZ: 81 zł

Cena regularna  
Biodentine 15 kaps.: 815 zł

Cena regularna  
SeptoWedges Ass.: 35 zł

CENA ZESTAWU: 815 zł
ZYSKUJESZ: 30 zł

Cena regularna 1 op. SeptoDiscs Kit: 145 zł 
Cena regularna 1 op. SeptoDiscs Refill: 45 zł

CENA ZESTAWU: 240 zł
ZYSKUJESZ: 85 zł

GRATIS5 zł

BIODENTINE
Bioaktywny i biokompatybilny 
substytut zębiny do odbudowy 
ubytków stosowany  
w endodoncji

Opakowanie: 15 kapsułek

SEPTOWEDGES
Anatomiczne kliny drewniane

SEPTODISCS KIT
Ultradrobnoziarniste, elastyczne  
i wszechstronne krążki  
do ostatecznego opracowania  
i polerowania wypełnień kompozytowych

SEPTODICS 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

Cena regularna 1 op.: 515 zł

CENA ZESTAWU: 800 zł
ZYSKUJESZ: 230 zł

HEMOCOLLAGENE
Wchłanialne, sterylne gąbki 
hemostatyczne

Opakowanie: 24 gąbki

ALVEOGYL
Opatrunek w przypadku suchego 
zębodołu

Opakowanie: Słoiczek 10 g

Oferta ważna od 01.09 do 31.10.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.

R.T.R+
Syntetyczny materiał kościozastępczy.
Dwufazowa formuła ß-fosforan trójwapniowy 
(ß-TCP) + Hydroksyapatyt (HA)  
dostępna w dwóch wariantach:

80/20
80% ß-TCP 20% Hydroksyapatytu
Wspomaga odbudowę tkanki kostnej 
w krótkim czasie 

40/60
40% ß-TCP 60% Hydroksyapatytu
Dostosowuje się do naturalnego tempa 
procesów odbudowy tkanki kostnej

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

Elite HD+ Putty 
2 x 250 ml 175 zł Elite HD+ Light / Regular

2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających 120 zł Elite HD+ Maxi Putty / Tray / Monophase
2 x 380 ml + 15 końcówek mieszających 450 zł

Hydrorise Putty 
2 x 300 ml 225 zł Hydrorise Light / Regular

2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających 134 zł Hydrorise Maxi Putty / Heavy / Monophase
2 x 380 ml + 15 końcówek mieszających 490 zł

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

Occlufast Rock 
Silikon addycyjny do rejestracji stosunków przestrzennych  
miedzy żuchwą a szczęką. 

Twardość: 95 Shore’a A. 
Opakowanie: Occlufast Rock 2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających

135 zł
zestaw

135 zł
zestaw

Zetaplus Intro Kit
Linia silikonów typu C znanych od ponad 25 lat. 

Zetaplus 900 ml  
+ Oranwash 140 ml  
+ Indurent 60 ml

Elite Soft Relining
Silikon addycyjny przeznaczony do całkowitego bądź częściowego podścielenia protezy.

Elite Soft Relining 
1 x 50 ml,  
6 końcówek mieszających

190 zł

Elite Soft Relining KIT  
1 x 50 ml, 6 końcówek mieszających, Primer 4 ml,  
Varnish A 5 ml, Varrnish B 5 ml, akcesoria

480 zł
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer 

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

+

328 zł
zestaw

gratis*
4 +2

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

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

+

2 x
376 zł

zestaw

Oxasil®
Doskonałość. Doświadczenie. Oxasil®.
Oxasil to nowy materiał wyciskowy do mieszania. 
Charakteryzuje się ulepszonymi właściwościami,  
jak przedłużoną stabilnością wymiarową przez 21 dni, 
dokładnym i trwałym odtworzeniem szczegółów  
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

gratis*

899 zł
zestaw

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, oraz 
3 x Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*

gratis*

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*

559 zł
zestaw

+

Charisma Opal 4g 
5 x strzykawka 4 g w dowolnym kolorze
Dostępne kolory strzykawek: OM; OL; OD; BL; CO; C2; A1; A2; A3,5; A3; A4; B1; B2; B3

+ Charisma Opal strzykawka 4 g A2 – GRATIS*

5 +1

gratis*

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

+

470 zł
zestaw

+

+
+

310 zł
zestaw

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS* 
Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

gratis*

gratis*

gratis*
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Nexus Universal Intro Kit
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.

NOWOŚĆ

9390 zł
zestaw

7760 zł
zestaw

+

SonicFill™3
Pierwszy system kompozytowy typu bulk-fill z aktywacją dźwiękową, który 
umożliwia łatwiejsze i szybsze wypełnianie ubytków w porównaniu z techniką 
warstwową, jednocześnie zapewniając wysoką jakość.

Trwałe wypełnienie ubytków w ramach efektywnej, jednoetapowej procedury.

Opakowanie: 20 x 0,25 g w kolorach A1, A2, A3 lub B1

Dostępny również w starszej wersji SonicFill 2

*cena przy zakupie 4 opakowań

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

+ 2 x opakowanie kartridży Gutta Percha Cartridge

ZAPYTAJ  
RÓWNIEŻ 

O INNE  
ZESTAWY  

PROMOCYJNE

243 zł*
opakowanie

916 zł
zestaw

567 zł
zestaw

372 zł
zestaw

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

+ OptiDisc (opakowanie uzupełniające)

+

2 x

4 x

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

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

+

NOWOŚĆ

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

Odcienie A2E, A3E, A2D, A3D.

+ OptiBond™ Universal 5 ml – za 1 zł*
Jednobutelkowy system wiążący.
Data ważności: wrzesień 2020

+

* Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych. 

za 

1 zł*
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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

866 zł 1505 zł 2956 zł

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

Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu euro 4,5 zł.  
Ceny na fakturze zostaną przeliczone na złotówki wg kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.

ZAPYTAJ  
O MOŻLIWOŚĆ 

PRZETESTOWANIA 
W TWOIM  
GABINECIE

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

4075 zł

Skomponuj swój PROMOCYJNY zestaw instrumentów KAVO

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

3429 zł

Złączka MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

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

Szybkozłączki MULTIflex 

Wybierz DWA,
a za drugi zapłacisz

50% ceny*
*dotyczy najtańszej sztuki z zestawu

Wybierz TRZY,
zapłać za DWA!*

*dotyczy najtańszej sztuki z zestawu

NOWA  
DYSZA POWER 

GRATIS

Kątnica  
EXPERTmatic 

E20 L 
• Przełożenie 1:1
• Wewnętrzny dwukanałowy spray
• Szerokokątny światłowód

E20 C
• Przełożenie 1:1
• Wewnętrzny dwukanałowy spray

2450 zł

1968 zł

409 zł

493 zł

720 zł



Wczesne wykrywanie próchnicy dzięki
KaVo DIAGNOcam.

KaVo DIAGNOcam jest idealnym dopełnieniem tradycyjnych sposobów wykrywania 
próchnicy. Technologia DIFOTI wykorzystuje światło lasera tworząc obrazy, przypominające 
jakością obrazy rentgenowskie i ukazuje próchnicę, w postaci ciemniejszych plam a także 
pęknięcia, które przy innych metodach diagnostycznych są zazwyczaj niewidoczne.

Porównanie skuteczności diagnostycznej: Kühnisch J., Söchtig F., Pitchika V., Laubender R., Neuhaus K.W., Lussi A., Hickel R. „In vivo 
validation of near-infrared light transillumination for interproximal dentin carries detection”, Clinical Oral Investigations, May 2016.

KaVo DIAGNOcam Badania radiologiczne Badania kliniczne 

99% 96% 2%

KaVo DIAGNOcam jest idealnym dopełnieniem tradycyjnych sposobów wykrywania

Próchnica powierzchni zgryzowych. Wtórna próchnica. Próchnica powierzchni stycznych. Pęknięcia.

Chcesz przekonać się jak działa urządzenie w Twoim gabinecie?
Umów się na prezentację       +48 601 48 48 81.

KaVo Polska Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa
www.kavo.com/pl
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*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden.
**Wysyłka materiałów gratisowych przez firmę EMS Poland.

PIASKARKA AIR-FLOW® HANDY 3.0 PERIO
• Do piaskowania nad- i poddziąsłowego z piaskami Air-Flow® Plus i Perio.
• Montaż na rękaw turbinowy*.
• Piaskowanie w implantologii i ortodoncji.
• W zestawie butelka piasku Air-Flow® Classic Comfort.

+ DYSZA NADDZIĄSŁOWA GRATIS!**

 7990  ZŁ

6590 ZŁ
OSZCZĘDZASZ

1400 ZŁ

+
PREMIUM

  W CENIE

 PERIO

ZESTAW PIASKÓW AIR-FLOW® 5+1
5 x dowolna butelka  
piasku AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT,  
+ dodatkowa butelka piasku AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT GRATIS**

+

575 ZŁ / zestaw

96 ZŁ / cena butelki w zestawie

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

+ zestaw 4 butelek piasku AIR-FLOW® Classic Comfort GRATIS**

 5590  ZŁ

4890 ZŁ
OSZCZĘDZASZ

1160 ZŁ
+

PIASKARKA AIR-FLOW® HANDY 2.0
• Do piaskowania naddziąsłowego
• Montaż na rękaw turbinowy*
• W zestawie butelka piasku Air-Flow®Classic Comfort.

+ zestaw 4 butelek piasku AIR-FLOW® Classic Comfort GRATIS**

 4390  ZŁ

3850 ZŁ
OSZCZĘDZASZ

1000 ZŁ
+



57

+48 515 438 491
Więcej informacji: Zeskanuj kod QR lub 
odwiedź stronę: www.emsdent.com/pewnosc

57Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
* Do wyboru 1 z 2 pakietów promocyjnych.
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ZNIECZULENIA  Mepidont   Citocartin   Xylodont
Środki do znieczuleń miejscowych.
Opakowanie: 50 ampułek

Easy Fill Nano Composite 
Światłoutwardzalny kompozyt nano-hybrydowy 
nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich.
Zalecany do zakładania wypełnień przy pomocy 
technik łączenia.
• Do wszystkich klas ubytków 
• Znacznie zredukowany skurcz polimeryzacyjny 
• Wielkość cząsteczek 15 – 20 nm
• Wysoka odporność na ścieranie oraz przebarwienia
Dostępny w kolorach: A1; A2; A3; A3.5
Opakowanie: strzykawka 4 g

*Cena obowiązuje przy zakupie minimum trzech dowolnych opakowań środków do znieczuleń miejscowych MOLTENI 
Cena pojedynczego opakowania poza promocją – 99 zł

Antema
Środek hamujący krwawienie z zawartością 
końskiego kolagenu w postaci liofilizowanych 
tamponów o różnych wymiarach. 
Niealergizujące, sterylne, wchłanialne, 
hemostatyczne. 
Opakowanie: listek 10 tamponów  
o wymiarach: 1 x 1 x 0,5 cm

Igły do karpuli Molteni – Jet
Sterylne igły jednorazowego użytku z gwintem do znieczulenia stomatologicznego. 
Dostępne w rozmiarach: 0,3 mm/długość 12,16, 21, 25 mm, 0,4 mm/25, 36 mm. 
Opakowanie: 100 igieł w wybranym rozmiarze

Przy zakupie 3 opakowań igieł czwarte otrzymasz za 1 zł

+

22 zł*
opakowanie

39 zł
listek

95 zł

82 zł*
opakowanie

Easy Fill Bulk Fill Composite 
Półpłynny światłoutwardzalny kompozyt dedykowany  
do wypełnień warstwą do 4 mm. 
Uniwersalny odcień i niski skurcz kompatybilny 
sprawiają, że jest to idealny kompozyt do szybkich 
odbudów. Jest całkowicie biokompatybilny i w 100% 
wolny od żywic Bis-GMA. 
Opakowanie: strzykawka 2 g w odcieniu uniwersalnym.

Easy Fill Micro Hybrid Composite
Uniwersalny materiał, który można stosować  
do wszystkich klas ubytków (I-V).  
Widoczny w zdjęciach RTG.
Dostępny w kolorze A1; A2; A3; A3.5; U; B2 
Opakowanie: strzykawka 4 g

55 zł65 zł
strzykawka

99 zł
Klasyczna

Strzykawki do znieczuleń Molteni – klasyczne oraz śródwięzadłowe
Narzędzia wykonane z najwyższą starannością oraz profesjonalizmem, przeznaczone do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.
Wysoka jakość i doskonała precyzja.

399 zł
Inox

459 zł
Plazma Blue

3 +1
za 

1 zł

185 zł
opakowanie

* Średnia cena za opakowanie przy zakupie pakietu 3+1

Cena poza promocją: 29 zł za opakowanie
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Ionoseal 3 x 2,5 g
Światłoutwardzalny liner kompozytowo-glasjonomerowy.

Opakowanie: strzykawka 3 x 2,5 g

528 zł

268 zł
opakowanie

Amaris 
Wysokoestetyczny, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy. 

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

1499 zł
zestaw

965 zł
zestaw

Rebilda DC QuickMix 10 g
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.

289 zł

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 szt.
Podwójnie utwardzalny uniwersalny system wiążący, opatentowany blister SingleDose. 

+

Rebilda Post 
Kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmocniony włóknem szklanym.

Opakowanie: uzupełnienie 5 sztuk w rozmiarze 1,0 mm; 1,2 mm; 1,5 mm, 2,0 mm

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

Opakowanie: butelka 5 ml

359 zł

20 szt.

Remin Pro 40 g
Ochronny krem zabezpieczający zęby przed demineralizacją i erozją szkliwa. 
W trzech smakach: miętowym, truskawkowym, melonowym.

Opakowanie: tuba 40 g

54 zł
tuba

145 zł
strzykawka

Provicol QM
Bezeugenolowy cement do tymczasowego osadzania zawierający 
wodorotlenek wapnia. 
Opakowanie: strzykawka QuickMix 5 ml
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Pink Petal™
Jednorazowa nakładka na ślinociąg ułatwiająca odsysanie
Pink Petal wsuwamy na posiadany ślinociąg  
zapewniając odsysanie bez używania zarówno  
rąk jak i dodatkowych narzędzi. Po umieszczeniu 
wewnątrz policzka, płatek wygodnie utrzymuje  
się w ustalonej pozycji. Możemy go bezproblemowo 
zsunąć i założyć ponownie. 
Niezastąpiony podczas skalingu ultradżwiękowego, 
uszczelniania bruzd i wielu innych prac. 

łatwe odsysaniełatwe nakładanie łatwe zakładanie

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

-10%
 128 zł 115 zł  297 zł 267 zł

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

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

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

Panasil Putty Soft Normal Pack
Precyzyjny materiał wyciskowy do I warstwy

Opakowanie 450 ml baza, 450 ml katalizator,  
2 miarki dozujące

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

625 zł

259 zł

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

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

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

270 zł

Visalys Temp
Dwuskładnikowy materiał na bazie wielofunkcyjnego  
kompozytu akrylowego do wykonywania tymczasowych 
koron i mostów.
Dostepne kolory: A1, A2, A3
Opakowanie: 1 x kartusza 50 ml  
+ 15 kaniul mieszających

299 zł

279 zł

NOWOŚĆ
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79 zł

55 zł
zestaw

149 zł

199 zł

Aniosyme DD1 
Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów 
medycznych. Produkt może być używany do dezynfekcji i mycia silikonowych 
wycisków stomatologicznych. Aniosyme DD1 można używać w myjkach 
ultradźwiękowych, liczne testy potwierdzają jego nieograniczoną kompatybilność 
materiałową.  
Dzięki zawartym enzymom rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.

Opakowanie: koncentrat 1 litr

Dentasept Aspiration AF+
Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji systemów ssących i spluwaczek. 
Usuwa przykre zapachy i posiada doskonałe właściwości odkamieniające.  
Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze już w 15 minut.  
Bardzo wydajny, kompatybilny z różnymi systemami ssącymi.

Opakowanie: koncentrat 5 litrów

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

+ Oralsept 300 ml 
Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej

135 zł
zestaw

++
2 x Skinman Soft Protect FF – 500 ml
Alkoholowy, bezzapachowy produkt do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.  
Wykazuje pełne spektrum działania w czasie 20 sekund. Posiada substancje 
pielęgnujące i regenerujące skórę dłoni, dzięki czemu nadaje się do częstego 
stosowania. 
Opakowanie: 500 ml

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

Skinman Soft Protect FF 
Alkoholowy, bezzapachowy produkt do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk.  
Wykazuje pełne spektrum działania w czasie 20 sekund. Posiada substancje 
pielęgnujące i regenerujące skórę dłoni, dzięki czemu nadaje się do częstego 
stosowania. 
Opakowanie: 5 litrów

Incidin Liquid Spray 5 litrów
Bezaldehydowy preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji  
powierzchni. Preparat cechuje szerokie spektrum działania, obejmujące bakterie 
(włącznie z Tbc), grzyby i wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV), Adeno, Papova, Rota.

Opakowanie: 5 litrów

109 zł
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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

Pasty  SPLAT SPECIAL: 
Sea Minerals, Chili, Organic  ....... – 28 zł     19,60 zł*
Dream, Love, Ginger ....................... – 33 zł     23,10 zł*
Nordic Berries, Extreme White,  
Blackwood, Black Lotus, Silver,  
Stress-Off, Wonder White  ............ – 34 zł     23,80 zł*
Gold  .................................................... – 45 zł     31,50 zł*

*Cena po maksymalnym 30% rabacie

*OFERTA SPECJALNA  
DLA GABINETÓW

30%
rabatu

przy zakupie 10 dowolnych  
past SPLAT SPECIAL 

+ jedna dodatkowa pasta  
SPLAT SPECIAL – za 1 zł

Produkty BIO Professional  
Zostały opracowane we współpracy z dentystami,  
a ich skuteczność potwierdziły liczne badania kliniczne. 
Unikalne formuły produktów z serii BIO Professional  
są chronione patentem. Zapewniają kompleksową 
ochronę oraz higienę jamy ustnej. Znacząco zmniejszają 
wrażliwość zębów oraz intensywnie wzmacniają szkliwo. 
Pielęgnują dziąsła oraz działają przeciwzapalnie  
i antybakteryjnie.

Co sprawia, że produkty SPLAT BIO Professional  
są wyjątkowe?
• WYSOKIEJ JAKOŚCI NATURALNE SKŁADNIKI 96%+

Naturalne składniki, olejki eteryczne, ekstrakty roślinne.

• INNOWACYJNE PODEJŚCIE
Innowacyjny system wybielający BIO SP. WHITE SYSTEM®, 
pozwala zapewnić naturalne enzymatyczne wybielanie. 

• WYSOKA SKUTECZNOŚĆ
Każdy produkt stworzony w laboratoriach SPLAT R&D  
ma na celu jak najskuteczniejsze rozwiązanie  
problemów związanych z higieną jamy ustnej. 
Efekty produktów SPLAT są klinicznie udowodnione.

Pasty Splat BIO PROFESSIONAL 17,99 zł
sztuka

Pasty Splat BIO PROFESSIONAL dostępne w 5 rodzajach:
WHITE PLUS dla naturalnego wybielania (słodka mięta, zawiera fluor)
SENSITIVE WHITE dla zmniejszenia wrażliwości (owocowa miętą, bez fluoru)
BIOCALCIUM dla wzmocnienia szkliwa (słodka mięta, bez fluoru)
HEALTHY GUMS dla intensywnej ochrony dziąseł (cytrusowa mięta, bez fluoru)
ULTRACOMPLEX do remineralizacji szkliwa (słodka mięta, zawiera fluor) 

za 

1 zł

+

14,59 zł*
sztuka

* średnia cena za sztukę w promocji 4+1     Oferta dostępna od 14 września

NOWOŚĆ

za 

1 zł

Kup 4 dowolne opakowania pasty  
Splat BIO PROFESSIONAL  

a piąte opakowanie otrzymasz – za 1 zł

4 +1
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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

25 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

 39,90 zł

25 zł*
sztuka

 39,90 zł

25 zł*
sztuka

 39,90 zł 41,90 zł*
sztuka

*OFERTA SPECJALNA DLA GABINETÓW
KUP PAKIET 10 dowolnych past INNOVA 
w specjalnej cenie – 25 zł za sztukę
+ dodatkowo otrzymasz Zawiesinę  
„PŁYNNE SZKLIWO” INNOVA – za 1 zł

za 

1 zł

ZMNIEJSZENIE 
WRAŻLIWOŚCI 

ZĘBÓW 
JUŻ PO 1 UŻYCIU ! 

UDOWODNIONA 
KLINICZNIE 

ODBUDOWA 
SZKLIWA

+
10 x

250 zł*
pakiet
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Philips Sonicare 
ProtectiveClean Gum
Zdrowsze dziąsła.  
Delikatne działanie. 
Nawet o 100% lepszy stan dziąseł  
niż przy zwykłej szczoteczce.

Innowacyjna technologia:
• Czujnik nacisku ostrzegający  

przed zbyt mocnym  
szczotkowaniem

• Funkcja BrushSync  
przypominająca o konieczności 
wymiany główki  
szczoteczki

• sygnalizacja czasu  
szczotkowania

2 tryby pracy: 
• Czyszczenie
• Delikatny masaż dziąseł 

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

1x ic InterCare – mała 
• Ładowarka

349 zł
zestaw

499 zł
zestawPhilips Sonicare ProtectiveClean

+ Air Floss Ultra
Delikatne działanie.
Przekonaj się, na czym polega  
delikatne czyszczenie
z czujnikiem nacisku. 

Zdrowsze dziąsła  
już po 2 tygodniach użytkowania.

Innowacyjna technologia:
• Czujnik nacisku ostrzegający  

przed zbyt mocnym 
szczotkowaniem

• Funkcja BrushSync  
przypominająca o konieczności  
wymiany główki szczoteczki

• 1 tryb czyszczenia
• 2 poziomy intensywności:  

Niski, Wysoki
• sygnalizacja czasu  

szczotkowania

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

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

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

• Rączka AirFloss Ultra 
• Dysza AirFloss Ultra
• Ładowarka 

699 zł
zestawPhilips 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 DiamondClean 
do wyboru kolor: white, pink
Szczoteczka soniczna Philips Sonicare  
o najwyższej skuteczności wybielania  
i najbardziej eleganckim wyglądzie. 
Dzięki unikalnej technologii dociera  
do trudno dostępnych miejsc pomiędzy  
zębami, skutecznie usuwając płytkę nazębną  
i bakterie z przestrzeni międzyzębowych  
oraz wzdłuż linii dziąseł. 

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

729 zł
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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.

DOWOLNE OPAKOWANIE:

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

Cena za zestaw 6+1:  693 zł

Cena przy zakupie 1 opakowania:  115 zł
ZNIECZULENIAZNIECZULENIA

6+1

 99 zł*
 opakowanie 

*Średnia cena za opakowanie przy zakupie promocji 6 + 1

329 zł
zestaw

Opakowanie 50 x 0,4 ml
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Końcówki ssące jałowe 2,5 mm
Opakowanie: 20 szt. końcówek + 2 adaptery

95 zł
opakowanie

Wężyk do fizjodyspensera sterylny
Opakownie: 1 szt.

13 zł
opakowanie

Wodorotlenek wapnia 
Calcium hydroxid portions 
Wodorotlenek wapnia, nietwardniejący, o działaniu 
alkalizującym i antybakteryjnym.

Opakowanie: 1 saszetka 0,5g.

4,20 zł
saszetka

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

powierzchniach naddziąsłowych – 129 zł
  P – do skalingu powierzchni poddziąsłowych, polecana 

w fazie podtrzymującej leczenia perio oraz leczenia 
stanów zapalnych dziąseł – 169 zł

PS – do bezurazowego, szybkiego oczyszczania  
i polerowania powierzchni korzeni oraz irygacji 
kieszonek o głębokości do 10 mm – 199 zł

od 129 zł
sztuka

Szczoteczki międzyzębowe – 
antybakteryjne
Szczoteczka + zatyczka, 
Dostępne rozmiary: BIAŁY 1,6 mm; RÓŻOWY 1,8 mm; 
POMARAŃCZOWY 2 mm; CZERWONY 2,5 mm;  
NIEBIESKI 3 mm; ŻÓŁTY 3,5 mm, Zielony 5 mm.

Dostępne opakowania: 6 sztuk, 25 sztuk

11,90 zł
6 sztuk

39 zł
25 sztuk

Paski tłoczone do formówek
Wzór 21 - przedtrzonowe lewostronne
Wzór 22 - przedtrzonowe prawostronne
Wzór 23 - trzonowe lewostronne
Wzór 24 - trzonowe prawostronne
Wzór 28 - przedtrzonowe obustronne
Wzór 29 - trzonowe obustronne
Opakowanie: 30 szt. pakowanie w pudełku,  
w wybranym wzorze. 
Grubość 0,05 mm lub 0,035 mm

14,60 zł
opakowanie

119 zł
opakowanie

MEDI-STERIL (PU72) 
Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni (może być również stosowany do rąk). 

Działa bakteriobójczo, grzybobójczo, drożdżakobójczo, inaktywuje 
wirusy otoczkowe, bezotoczkowe oraz Rota wirus. 

Wyróżnia go ładny, kwiatowy zapach. Nie wymaga spłukiwania. 
Nie pozostawia smug i plam.

Opkaowanie: 5 litrów

36 zł
opakowanie

Ćwieki samospalające Directa
Opakowanie: 60 szt. zielone.

Gumka SMART Prophy  
do polerowania  
Wysokiej jakości gumki polerskie BEZLATEKSOWE na 
kątnice, do czyszczenia osadu i przebarwień z kawy, 
herbaty, nikotyny, czerwonego wina itp. 

Opakowanie: 1 szt. w wybranym rodzaju: 

Różowa – Miękka SDD PSRA001, 

Fioletowa – Średnia SDD PSRA002,

Niebieska – Twarda SDD PSRA003

1,10 zł
sztuka

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

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

2,30 zł
sztuka

Manisoft 500 ml 
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

18 zł
sztuka
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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.

4,20 zł
sztuka

Końcówki HYGOFORMIC
Końcówki do ślinociągu – „ślimaki“ białe 
Opakowanie: 100 szt.

19 zł
opakowanie

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

259 zł
sztuka

1450 zł
opakowanie

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

Ostrza do skalpeli SWANN-MORTON
Jednorazowe ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej.
Opakowanie: 100 szt

46 zł
opakowanie

Uchwyt do skalpela

NAUHF CARE
COMPANY

184-141

8,30 zł
sztuka

Igłotrzymacz Mathieu  
140 mm

3825-5251 Mathieu 
140 mm

NAUHF CARE
COMPANY 59 zł

sztuka

Strzykawki sterylne typu Luer Lock 
• Posiadają gumowy tłok. 
• Gwint umożliwiający zastosowanie zwykłych igieł.
Opakowanie: 100 szt.
Rozmiary: 3 ml, 5 ml
Producent: MEDICAL BROKERS

32 zł
opakowanie

Ręczniki składane
Celulozowe, 2 warstwowe, białe. 
Opakowanie zbiorcze: 20 zgrzewek

Producent: ZEFIR

3,90 zł
zgrzewka

Kombinezon ochronny 
MicroMAX NS klasa III Typu 
5 i 6 biały rozm.XL

Optosil Comfort 900ml  
+ Xantopren L lub VL 140 ml 
+ Activator Universal Plus 60 ml
Masa wyciskowa typu C do wykonywania wycisków  
dwuwarstwowych, jedno i dwuczasowych.

122 zł
zestaw

98 zł
sztuka

Wałeczki stomatologiczne z celulozy
Opakowanie: torebka 250 g

11,90 zł
torebka

70 zł
opk. zbiorcze

4 +1 24 zł
za opakowanie
w promocji 4+1
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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

12 września – Bydgoszcz
10 października – Gorzów Wielkopolski

16 października – Kraków
24 października – Wrocław

Koszt szkolenia: 390 zł

W Programie:
– 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.

Anatomiczna technika warstwowa w codziennej 
praktyce klinicznej – to prostsze niż myślisz! 

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: VOCO

2 października – Gliwice
9 października – Szczecin

Koszt szkolenia: 390 zł

W Programie:
1. Część teoretyczna

– Odbudowa warstwowa z użyciem materiałów nanokompozytowych.
– Omówienie na własnych przypadkach klinicznych.

2. Część praktyczna
– Obudowa pojedynczego zęba na modelu (naturalny ząb poextrakcyjny):
– Ocena warunków klinicznych
– Najczęstsze przyczyny niepowodzeń estetycznych, jak sobie z nimi poradzić?

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

3 października – Katowice
17 października – Kraków

28 listopada – Olsztyn

Koszt szkolenia: 390 zł

W Programie:
– Kwalifikacja do zabiegu. Planowanie miejsca przebiegu szyny, dobór rodzaju 

szyny.
– Szynowanie na modelu: pomiar długości szyny, planowanie jej przebiegu.
– Przygotowanie powierzchni zębów do zabiegu szynowania.
– Modelowanie i mocowanie szyny, zamykanie trem i diastem. Jak szybko i 

dokładnie wykonać szynowanie - metoda własna!

Odbudowa pojedynczych braków mostami 
adhezyjnymi na włóknie szklanym z użyciem 

materiałów nanokompozytowych 
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska

Punkty edukacyjne 
Partner Szkolenia: VOCO

27 listopada – Olsztyn

Koszt szkolenia: 390 zł 

W programie:
– Obudowa pojedynczego braku metodą pośrednią.
– Wykonanie mostu na modelu - metoda bezpośrednia (ocena warunków 

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

– Jak prawidłowo zaplanować uzupełnienie, żeby uniknąć niepowodzeń.

Wybielanie zębów i elementy endoprotetyki 
adhezyjnej w zgodzie ze stomatologią minimalnie 

inwazyjną
Prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: SDI 

19 września – Szczecin

Koszt szkolenia: 300 zł

W Programie:
1. Wybielanie zębów.
2. Wykorzystanie kompozytów w trakcie i po leczeniu endodontycznym.
3. Minimalnie inwazyjna endoprotetyka adhezyjna.

TruNatomy–nowe techniki i narzędzia w minimalnie 
inwazyjnej procedurze opracowania kanału 
korzeniowego z zachowaniem integralności 

strukturalnej i bezpieczeństwa pacjenta
Prowadzący: różni

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

12 września – Kielce
9 października – Szczecin
17 października – Tarnów

7 listopada – Giżycko 

Koszt szkolenia: 240 zł

W programie:
– Diagnostyka radiologiczna i przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego.
– Anatomia kanałów, diagnostyka RTG , izolacja ,odbudowa struktury.
– Rola tzw. Preflaring (gładka ścieżka), wstępne ukształtowanie i oczyszczenie 

kanału.
– Ustalenie długości roboczej WL.
– Opracowanie przy pomocy narzędzi TruNatomy.
– Ostateczne opracowanie chemiczne i obturacja.

Ósmy krok Endo Alternatywne i hybrydowe techniki 
opracowania kanałów korzeniowych  

z wykorzystaniem klasycznych narzędzi rotacyjnych 
ProTaperNext oraz przy użyciu narzędzi TruNatomy 
zapewniających oszczędność tkanek i maksymalne 

zachowanie integralności strukturalnej zęba
Prowadzący: różni

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

10 października – Kielce 

Koszt szkolenia: 360 zł

W programie:
– Kryteria wyboru systemu narzędzi kanałowych –ochrona zębiny około 

szyjkowej, przygotowanie do możliwych rozwiązań zachowawczych.
– Nowe technologie służące bezpieczeństwu pacjenta –sekwencja, giętkość, 

metalurgia, rozmiary.
– Opracowanie komory i modyfikacja ujść kanałowych.
– Ćwiczenie praktyczne –modyfikacja ujścia kanału i opracowanie gładkiej ścieżki 

kompletna sekwencja narzędzi maszynowych - przewodnik.

Endodoncja – szkolenie zaawansowane –  
praca w powiększeniu

Prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik
Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

24 października – Bydgoszcz 

Koszt szkolenia: 1200 zł

W programie:
– Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego:
– Rola powiększenia w leczeniu kanałowym - endodoncja mikroskopowa,
– Powstanie stopnia - przyczyny, sposoby obejścia,
– Algorytm opracowania długiego, wąskiego kanału:
– Kanały połączone.

Czas na Endo
Prowadzący: dr n. med. Michał Bednarski

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona 

24 października – Zielona Góra 

Koszt szkolenia: 240 zł

W programie:
1. Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego.

– izolacja i tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia 
endodontycznego.

2. System WaveOne® GOLD™ – najnowsza generacja narzędzi do pracy w trybie 
recyprokalnym.
– przygotowanie gładkiej ścieżki ,,glidepath’’.

3. Wypełnienie kanałów korzeniowych oraz szczelne zamknięcie komory
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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 Binkowska
tel. 504 288 647
e-mail:  
szkolenia@meditrans.pl

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

Prosta procedura – Spektakularne efekty. 
Nowe rozwiązanie systemowe w odbudowach 

bezpośrednich oparte na technologii Spheretec
Prowadzący: różni 

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

2 października – Suwałki
3 października – Sandomierz

3 października – Białystok 
17 października – Zielona Góra

23 października – Rzeszów
07 listopada – Wrocław

07 listopada – Łódź
14 listopada – Katowice

14 listopada – Bydgoszcz
28 listopada – Kielce

05 grudnia – Katowice

Koszt szkolenia: 250 zł

W programie:
Część teoretyczna:
– Technologia SphereTEC-zastosowanie w odbudowach o wysokiej estetyce.
– Kompozyt flowvs. Bulk.
– Przypadki kliniczne.
– Prawidłowe polerowanie i polimeryzacja warunkiem trwałej odbudowy.
Część praktyczna:
– Odbudowa ubytku kl I i II OD.
– Diagnostyka i planowanie.
– Transluminacja i zdjęcia skrzydłowo-zwarciowe.
– Polerowanie.
– Odbudowa ubytku kl. IV
– Jedna i wiele przezierności.
– Mikromorfologia powierzchni.

Odbudowa warstwowa wyzwanie czy tylko wiedza 
poparta doświadczeniem klinicznym ?…” szkolenie  

z warsztatem praktycznym
Prowadzący: lek. dent. Tomasz Sosnowski

Punkty Edukacyjne
Partner Szkolenia: Ivoclar Vivadent

16 września – Suwałki

Koszt szkolenia: 590 zł

W Programie:
– Wyjaśnienie pojęć sprawiających największe problemy.
– Procedury kliniczne, materiały, techniki opracowania tkanek przydatne 

aplikacje.
– Zaawansowane procedury w technikach adhezyjnych IDS DBT,TE vs.SE E (wg. 

Pascala Magne ).
– Praktyka: wykonanie w/w procedur w połączeniu z różnymi generacjami 

systemów łączących.
– Uzupełnienia bezpośrednie w odcinku bocznym wykonywane w 4mm 

warstwach przy zastosowaniu materiałów typu „Power” oraz możliwości 
modelowania i wykończenia.

– Praktyka: wypełnienie ubytku w 4mm warstwach, nadanie ostatecznego 
kształtu, 3 sekundowe utwardzenie warstw lampą.

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

23 września – Kraków 
7 października – Wrocław

15 października – Rzeszów
28 października – Łódź 

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.

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

SZKOLIMY RÓWNIEŻ ON-LINE!
DOŁĄCZ DO NAS NA:

  
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/MEDITRANSEDUKACJAIROZWOJ/

ORAZ ŚLEDŹ NASZĄ STRONĘ

www. meditrans.pl/szkolenia



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
Małopolskie Anna Lenart 515 366 965
Małopolskie Helena Przetocka 784 956 722
Małopolskie Jan Piotrowski 608 499 845
Małopolskie Gabriela Wiśniewska 506 938 766
Mazowieckie Robert Augustyniak 666 020 787
Mazowieckie Tomasz Lichomski 728 407 305
Mazowieckie Łukasz Markowski 511 069 509
Podkarpackie, Małopolskie Małgorzata Pawlak 666 020 793
Podkarpackie Wojciech Pipka 516 243 779
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie Danuta Dąbrowska 698 465 885
Pomorskie Aneta Fularczyk 883 350 702
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Marcin Scheil 883 350 703
Śląskie Damian Guzik 698 696 700
Śląskie Magdalena Szlachta 666 020 791
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735

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

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

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

PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI

41 34 44 886  

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

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

Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 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.

Nr 5/2020

41 34 31 800  

Płyn antyseptyczny do odkażania jamy ustnej, wykazujący szerokie spektrum 
bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Oparty na bazie unikalnej kombinacji 
0,12% chlorheksydyny (CHX) oraz 0,05% chlorku cetylopirydyny (CPC) z naukowo 
udowodnioną skutecznością. 
Skuteczna ochrona i profilaktyka zakażeń
Według najnowszych badań in vitro i in vivo, CHLOREK CETYLOPIRYDYNY (CPC) 
jest skuteczny wobec szczepów koronawirusa. Zmieniając błonę lipidową wirusa, 
powoduje jej przerwanie, a tym samym jego inaktywację 1, 2, 3.

Wskazania i zalety:
• zapobiega i leczy stany zapalne dziąseł i choroby przyzębia
• zapobiega powikłaniom po zabiegach chirurgicznych
• usuwa kamień i osad nazębny
• wspomaga profilaktykę zakażeń w gabinecie
• zalecany do stosowania przed, w trakcie i po zabiegu stomatologicznym
• gotowy do użycia, bezalkoholowy, wysoce bezpieczny dla pacjenta
• ekonomiczny (1 dawka – 42 grosze) 
• łatwy w montażu i użyciu, bezpieczny dozownik zapewnia wysoki poziom higieny

Opakowanie gabinetowe: 5 litrów

145 zł
opakowanie 5 litrów

CHLORHEKSYDYNA + CHLOREK CETYLOPIRYDYNY

1. Popkin DL, Zilka S, Dimaano M, Fujioka H, Rackley C, Salata R et al. Cetylpyridinium chloride (CPC) exhibits potent, rapid activity gainst 
influenza viruses in vitro and in vivo. Patogeny i Immunitet. 2017;2(2):253-69. 

2. Mukherjee PK, Esper F, Buchheit K, Arters K, Adkins I, Ghannoum MA et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial 
to assess the safety and effectiveness of a novel dual-action oral topical formulation against upper respiratory infections. BMC Infect 
Dis. 2017 Jan 14;17(1):74 

3. Liang Shen, Junwei Niu, Chunhua Wang, Baoying Huang, Wenling Wang, Na Zhu, Yao Deng, Huijuan Wang, Fei Ye, Shan Cen, Wenjie Tan. 
2019. High-Throughput Screening and Identification of Potent Broad-Spectrum Inhibitors of Coronaviruses. Journal of Virology. doi: 
10.1128/JVI.00023-19 93 (12)


