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OverCEM SA 

Podwójnie utwardzalny, 
samoadhezyjny, uniwersalny cement 

na bazie żywic do osadzania uzupełnień 
protetycznych. Dzięki innowacyjnej formule 

adhezji, tworzy silne połączenie pomiędzy 
mineralnymi składnikami tkanek zęba i tlenkami metali 

zawartymi w różnych materiałach rekonstrukcyjnych.

Więcej informacji o produkcie na str. 11  

*Przy zakupie produktów za minimum 
3000 zł otrzymasz strzykawkę  9,5 g 
nowego, uniwersalnego cementu  
samoadhezyjnego
w kolorze universal (A2) 
OverCEM SA za 1 zł
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*Komplet zimowy WITTCHEN dostępny za 1 zł  
w specjalnych zestawach promocyjnych,  
które znajdziesz na dalszych stronach  

niniejszej gazetki.

Komplet zimowy WITTCHEN
Komplet akcesoriów zimowych wykonany z najwyższej jakości materiałów, 
który zapewni wysoki komfort użytkowania i doskonale sprawdzi się  
w sezonie jesienno-zimowym. 

W skład kompletu wchodzi czapka typu beanie z mankietem, rękawiczki 
z funkcją obsługi ekranów dotykowych oraz długi szalik z dzianiny 
ściągaczowej. 

Zestaw o kroju unisex dostępny w kolorach: czarnym, szarym, kremowym  
i pudrowego różu.

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych.

za 

1 zł*

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

+
gratis

MEDI-STERIL BIO G
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji rąk i skóry. Działa bakteriobójczo, 
grzybobójczo, drożdżakobójczo, inaktywuje wirusy otoczkowe, bezotoczkowe  
oraz Rota wirus.
Dostępny w dwóch zapachach: soczysta malina lub purpurowa piwonia

Opakowanie: 500 ml z dozownikiem lub baniak 5 litrów

29 zł
500 ml

99 zł
5 litrów

119 zł
5 litrów

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.

Opkakowanie: 5 litrów
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BEZPIECZEŃSTWO W GABINECIE

36 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.
Polski producent: TW PLAST

Opakowanie: 50 sztuk
Kolory: niebieski, zielony, biały

32 zł
opakowanie

Maseczki medyczne 3-warstwowe, typ II R
Jednorazowe maseczki z gumką oraz regulacją docisku na nosie. Poziom filtracji ≥ 98%. 
Odporne na przesiąkanie.
Opakowanie: 50 sztuk
Kolor: niebieski

 64 zł

Półmaski filtrujące FFP3
Półmaska filtrująca zgodne z europejską normą  
EN 149:2001 + A1:2009 która charakteryzują się:
• czaszą wykonaną z wielowarstwowej włókniny  

filtracyjnej,
• dwóch taśm nagłowia,
• zacisku nosowego,
• uszczelniacza nosowego,
• zawora wydechowego.
Opakowanie: 1 szt.
Producent: SI „Zgoda”

28 zł
sztuka

Maseczki ochronne N95/FFP2
Wykonane z wysokiej jakości włókniny, która jest w stanie wychwycić 
przynajmniej 95% cząsteczek zawieszonych w powietrzu.  
Może być noszona nawet przez kilka godzin. Maseczka spełnia standardy  
zgodne z normą europejską EN 149.
Opakowanie: 5 sztuk

35 zł
5 sztuk

Fartuch ochronny niejałowy
Fartuch ochronny (niejałowy) jednorazowy  
w kolorze białym z długim rękawem, zakończonym 
gumką na nadgarstku, wiązany w pasie i z tyłu na troki.
Skład: Włóknina 50 g lub 30 g 100% PP
Opakowanie: 1 szt. w rozmiarach M, L, XL, XXL

21 zł
włóknina 50 g

11 zł
włóknina 30 g

Kombinezon ochronny niejałowy
Kombinezon ochronny (niejałowy) z kapturem 
zapinany na zamek. W rękawach i kapturze posiada 
gumki ściągające.  Wykonany z wysokiej jakości 
włókniny Nonwoven Spunbond 60 g.
Skład: Włóknina Spunbond 60 g 100% PP
Opakowanie: 1 szt. w rozmiarach M, L, XL, XXL

49 zł
sztuka

 42 zł

 45 zł

85 zł
sztuka

 98 zł

8,90 zł
sztuka

Spodnie włókninowe niejałowe 
białe rozmiar uniwersalny

Gogle ochronne Woodpecker
Gogle medyczne zabezpieczające przed odpryskami  
ciał stałych i cieczy w trakcie zabiegów.
- odporne i wytrzymałe na uderzenia 
- powłoka zapobiegająca parowaniu;
- do stosowania wraz z okularami
Dostępne kolory: niebieski, różowy, transparentny.

Opakowanie: 1 sztuka.

15 zł
sztuka

 25 zł 19 zł
opakowanie

Ochraniacze na buty 
Ochraniacze foliowe z gumką, niebieskie

Opakowanie: 100 sztuk.

Kombinezon ochronny 
MicroMAX NS klasa III Typu 5 i 6
Posiada poliestrową siatkę, zapewniającą 
dodatkową ochronę przed zabrudzeniami. Tylna 
część wykonana jest z oddychającego materiału 
zwiększającego komfort pracy. 
Opakowanie: 1 szt., rozmiar XL w kolorze białym
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2,50 zł
para

Rękawice chirurgiczne SANTEX 
Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, 
pudrowane. Wyrób medyczny klasy IIa

Opakowanie: 50 par.

Maska plastikowa-przyłbica  
Jędrzej Śniadecki OL75S
Osłona stomatologiczna do ochrony twarzy przed 
wszelkiego rodzaju odpryskami ciał stałych i cieczy.

Uzupełnienie szybek: 2 sztuki

29 zł
uzupełnienie 

szybek

48 zł
osłona

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
opakowanie4 +1

24 zł
za opakowanie
w promocji 4+1

ZAPYTAJ 
O OFERTĘ

Rękawice diagnostyczne  
nitrylowe i lateksowe, dostępne  

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

u naszych przedstawicieli

Przyłbica
Przyłbica z tworzywa sztucznego przeznaczona  
do ochrony twarzy przed odpryskami ciał stałych  
i rozbryzgami cieczy.

Opakowanie: uchwyt + 10 szybek

45 zł
opakowanie

NOWOŚĆ

MEDI-STRIL SRC80
Specjalistyczny preparat do chirurgicznej dezynfekcji 
dłoni. Użycie najwyższej jakości składników  
w optymalnych formulacjach zapewnia skuteczne 
działanie aseptyczne, zabezpieczając jednocześnie 
przed negatywnym działaniem substancji czynnych. 
Polecany do skóry wrażliwej, alergicznej, często 
narażanej na przesuszenie, pomaga utrzymać 
właściwą strukturę i nawilżenie skóry dłoni.
Opakowanie: 5 litrów

99 zł
5 litrów

NOWOŚĆ

Manisoft 500 ml 
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

18 zł
sztuka
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Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji 
nieinwazyjnych powierzchni medycznych: blatów roboczych, mebli 
i wyposażenia gabinetów odpornych na działanie alkoholi. Skraca 
czas pracy, poprawia jej komfort, gwarantuje odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa lekarzowi i pacjentom.
• szerokie spektrum biobójcze: bakterie, prątki, grzyby i wirusy, 
• szybkie działanie preparatu: 1 minuta,
• wysoka wydajność oraz kompatybilność materiałowa,
• szybko wyparowuje i nie pozostawia nalotu,
• nie zawiera szkodliwych fenoli i aldehydów,
• dostępny w trzech przyjemnych zapachach:  
 Aqua Fresh, Lemon i Floral,
• wyrób medyczny.

Opakowanie: 1 litr lub 5 litrów

PrimaDent Spray

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

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

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

46 zł

za 

1 zł

+

Przy zakupie 2 opakowań PrimaDent Spray 5 litrów
1 opakowanie PrimaDent Spray Floral 1 litr – za 1 zł

PROMOCJA

239 zł
zestaw
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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

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

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

19 zł
opakowanie

149 zł 
10 opakowań

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

Opakowanie: 1 litr

+ PrimaDent Hand Cream 100 ml – za 1 zł

41 zł
1 litr

za 

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

69 zł

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.

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

18 zł

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

Długość: 15 cm

Opakowanie: 100 sztuk

7,90 zł
opakowanie

PRODUKT  
NIE ZAWIERA  
FTALANÓW

Tacki PrimaDent
Wysokiej jakości, jednorazowe tacki plastikowe. 
Wymiary: 14 x 18 cm
Dostępne w 6 kolorach: białym, żółtym, zielonym, 
niebieskim, pomarańczowym, wrzosowym

Opakowanie: 100 sztuk

19 zł
białe

24 zł
kolorowe

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.

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

4 +1

+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

za 

1 zł
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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

24 zł*
10 opakowań

3 zł
opakowanie

PROMOCJA*  
10 opakowań  
kompresów

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

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

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

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

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

23 zł
opakowanie

79 zł
z jednym 
otworem

82 zł
z dwoma 
otworami

100  
sztuk  

w  
opakowaniu

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

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

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

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

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

8 zł
100 ml

18 zł
500 ml
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Composite-SET (CMSI-1051-SET6)
Zestaw 6 instrumentów ze specjalną niebieską powłoką TITANIUM OXIDE redukującą przyklejanie się kompozytu:
1. HBL  14 = uniwersalny nakładacz,  
2. GE  95 = kondensator w kształcie „spadającej kropli”,  
3. OR  104 = specjalny kształt „DUCK HEAD” do powierzchni okluzyjnych,  
4. GR  108 = instrument do rzeźbienia bardzo drobnych powierzchni zgryzowych,  
5. BL  SF/1 = nakładacz o bardzo wąskich i elastycznych końcówkach roboczych,  
6. PK  Carve = precyzyjny zgłębnik do usuwania nadmiaru kompozytu

669 zł
zestaw

Zestaw luksatorów BECK, 3 szt. (CM547-SET)
Zaokrąglona eliptycznie końcówka instrumentu (1) oraz płaska końcówka o kształcie diamentu (2) umożliwiają optymalną 
penetrację przestrzeni międzyzębowej oraz szczeliny periodontycznej. Zaprojektowane do rotacji o 180° przy 4 ruchach 
instrumentu: 2x mezjalne i 2x dystalne.  Podczas zabiegu instrument osiąga wskaźnik 5-7 Hypomochlion (podczas 
obracania i działań towarzyszących), co jest wynikiem niezwykle wysokim w porównaniu z tradycyjną dźwignią 
 (max. 1-2 Hypomochlion). Wyżłobione krawędzie (3) instrumentu zapewniają bardzo efektywne skutki zabiegu.

Końcówki robocze instrumentu nie nadają się do zastosowania narzędzia jako tradycyjnej dźwigni – może to spowodować 
ich uszkodzenie

679 zł
zestaw

449 zł
zestaw

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

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

Prophylaxis-SET (CMSI-961-SET-PK) 
Zestaw narzędzi o podwójnie zaostrzonych 
końcówkach roboczych:
– uniwersalna kireta SI-961/M23A-PK,
– uniwersalny skaler SI-961/M23-PK

269 zł
zestaw

349 zł
zestaw

1189 zł
zestaw

Zestaw zawiera: 
547/1 · 2,8mm,
547/2 · 3,5mm,
547/3 · 4,0mm

HBL GE OR GR BL PK

Composite-SET (1051-SET5)
Zawiera: 1051/14, 15, 95, 109, 154G
• złote uchwyty dla lepszej identyfikacji instrumentów
• końcówki robocze polerowane elektrolitycznie, aby zredukować 

przyklejanie się kompozytu do instrumentu

Mikro-SET (LSRH-Mikro-Set1)
Zawiera: LS1152RH/16, LS852RH/16, LS792DE-RH/16, 990
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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.

Wkłady z włókien szklanych firmy Overfibers
Dlaczego warto je wybrać ?

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

Zestaw 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 
Zestaw startowy wkładów z włókna szklanego 

Zestaw występuje w 3 wersjach:
Over Post  Polygon Starter Kit  
Over Post  Prosthetic Starter Kit  
Over Post  Endodontic Starter Kit 

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

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

130 zł 140 zł

210 zł 230 zł

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

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

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

DOSTĘPNE W TRZECH KSZTAŁTACH  
DO WSZELKICH PROCEDUR  
I POTRZEB KLINICZNYCH

PROMOCJA
5 x  dowolne opakowanie wkładów z włókien szklanych  

Over POst lub Hi-Rem Post firmy OverFibers
+ dodatkowe opakowanie wkładów Over Post  

lub Hi-Rem Post – za 1 zł

5 x
5 x

• 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.

5 + 1
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OverCEM SA

OverCEM SA

SILNA  
ADHEZJA

Korony Mosty Implanto-protetyka Licówki Inlay/Onlay Wkłady koronowo- 
korzeniowe i ćwieki 

Metal

Ceramika szklana

Cyrkon

Kompozyty

Ceramika na Ti, Co-Cr 
(implanto-protetyka)

Podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement na bazie żywic do osadzania 
uzupełnień protetycznych. Tworzy silne połączenie pomiędzy mineralnymi 
składnikami tkanek zęba i tlenkami metali zawartymi w różnych materiałach 
rekonstrukcyjnych.

Innowacyjna formuła adhezji
Doskonałe, stabilne wiązanie niezmienne w czasie

Siła
Potwierdzone badaniami, wysokie właściwości 
mechaniczne

Podwójny mechanizm wiązania
Gwarancja wysokiej efektywności polimeryzacji

Aplikacja
Mała końcówka samomieszająca T-Mixer  
zapewnia mniejszą stratę materiału

Szerokie zastosowanie
W połączeniu z różnymi materiałami: cyrkon, 
ceramika, metale, dwukrzemian litu, posty, 
kompozyty

Przeznaczenie i zastosowanie OverCEM SA
Mocne, adhezyjne połączenie różnych materiałów odtwórczych w implantoprotetyce i protetyce konwencjonalnej, takie jak:
metal/metal, metal/ceramika, metal/kompozyt, metal/tlenek cyrkonu i tkanki zęba. 

Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych, co umożliwia szeroki wybór 
dla wszelkich wymagań klinicznych lub technicznych. 

• Uniwersalny, kolor A2;
• Przezroczysty, gdy potrzebny jest cement neutralny kolorystycznie;
• Opakerowy, gdy niezbędny jest efekt maskujący warstwę bazową

Opakowanie: strzykawka 9,5 g, 8 końcówek T-Mixer Regular,  
5 końcówek T-Mixer Wide + 5 końcówek Ende. OverCEM SA 

Translucent
OverCEM SA 

Universal
OverCEM SA 

Opaque

ŁATWY 
MOCNY 

NIEZAWODNY

NOWOŚĆ

MADE IN ITALY

Cechy:
• Najmniejsza na rynku końcówka samomieszająca T-Mixer

• Idealna konsystencja

• Bez wytrawiania, podkładu i bondu

• Łatwe usuwanie nadmiaru

• Brak nadwrażliwości pozabiegowej

• Siła i odporność na wilgoć

Korzyści:
• Mniejsza strata materiału 

• Wygodna praca materiałem

• Oszczędność czasu i pieniędzy

• Szybsza praca

• Komfort pacjenta

• Dłuższa stabilność w czasie

395 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

NOWOŚĆ

236 zł
zestaw

5 +1

+

Przy zakupie 5 strzykawek Plurafill+ 4 g 
+ 1 strzykawka Plurafill+ 4 g – za 1 zł

PROMOCJA

5 x

za 

1 zł

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 +
Uniwersalny, światłoutwardzalny, jednobutelkowy systemem łączący do stosowania 
w technice total-etch. Przeznaczony do bezpośrednich uzupełnień materiałami 
kompozytowymi światłoutwardzalnymi oraz do polimeryzowanych światłem cementów 
żywicznych, używanych przy pracach protetycznych – licówki, wypełnienia typu inlay, 
onlay. Zapewnia mocne wiązanie zarówno ze szkliwem jak i zębiną.

Opakowanie: butelka 5 ml

69 zł

NOWOŚĆ

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

DUALNIE
WIĄŻĄCY

Wytrawiacz Pluraetch+ 3 x 2 ml
Wytrawiacz w formie żelu z 37 % kwasem fosforowym do stosowania w technice 
wytrawiania szkliwa lub technice total-etch przy wypełnieniach kompozytowych, 
uszczelnianiu bruzd, adhezyjnym cementowaniu wkładów i nakładów koronowych,  
koron i mostów.

Zalety:
• Idealne właściwości zapływowe żelu,
• Bardzo dobre nawilżenie powierzchni zębów,
• Łatwa i komfortowa aplikacja, dzięki strzykawkom z bardzo cienkimi jednorazowymi  
 końcówkami,
• Intensywny niebieski kolor zapewnia bezpieczną i wygodną kontrolę obszarów  
 wytrawianych.
• Doskonała tiksotropia.

Opakowanie: 3 strzykawki po 2 ml + 5 końcówek

50 zł
opakowanie

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

Opakowanie: strzykawka 5 ml, 10 końcówek mieszających

99 zł

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

199 zł

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

118 zł

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

13 zł
pędzelki

2 zł
uchwyt

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 

+ Hand Sanitizer 500 ml – za 1 zł
LUB
+ PluLine Emulsja do mycia rąk Pluraman Sensitiv  – za 1 zł

224 zł
zestawVII 

GENERACJA

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

+

za 

1 zł

LUB

za 

1 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 Light Body 2 x 50 ml – za 1 zł
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

W ZESTAWIE TANIEJ 214 zł
zestaw

213 zł
Plurasil Putty

cena regularna 

213 zł
Plurasil Putty Soft

cena regularna 

103 zł
Plurasil  

light Body
cena regularna

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

99 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

103 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

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

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

za 

1 zł+
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389 zł

389 zł 279 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 Medium Body  2 x 380 ml
Masa wyciskowa na bazie A-silikonu o średniej płynności do wycisków jednowarstwowych. 
Szczególnie zalecana do prac kombinowanych i implantologicznych. Przeznaczona  
do stosowania w urządzeniach do dozowania i mieszania w proporcjach 5:1.
• Dozowanie z mieszalnika zapewnia spójną, jednorodną masę,  
 pozbawioną pęcherzyków powietrza
• Silnie tiksotropowy
• Kolor – niebiesko-szary
• Twardość Shore`a – A 60

Opakowanie: 2 x 380 ml 

Plurasil Putty Fast  2 x 380 ml
Szybkowiążąca masa wyciskowa na bazie A-silikonu do wycisków precyzyjnych,  
o bardzo dużej lepkości i konsystencji pasty. Przeznaczona do stosowania w urządzeniach 
do dozowania i mieszania w proporcjach 5:1.  Do wycisków wstępnych w technice 
dwuwarstwowej.
Opakowanie: 2 x 380 ml

Plurasil 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

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

149 zł
50 szt.

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

Klej Polyether Adhäsiv - do mas polieterowych
Opakowanie: 30 ml

Klej Plurasil Adhäsiv - do mas silikonowych
Opakowanie: 10 ml

Klej Pluralgin Adhäsiv - do mas alginatowych
Opakowanie: 30 ml

25 zł
sztuka
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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

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

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).

59 zł
opakowanie 12 sztuk

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

39 zł
36 x 28 cm

19 zł
18 x 28 cm

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

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

od 29 zł
opakowanie

Piasek Plurapearls 
3 x dowolne opakowanie piasku CLASSIC, SOFT lub PERIO

+ opakowanie końcówek do ssaka PluLine – za 1 zł

za 

1 zł

89 zł
opakowanie CLASSIC

99 zł
opakowanie SOFT

68 zł
opakowanie PERIO

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

Opakowanie zbiorcze: 100 szt.

0,70 zł
sztuka

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).

26 zł
opakowanie 200 sztuk

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

9,50 zł
sztuka

89 zł
mix kolorów  

10 sztuk

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

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

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

23 zł
opakowanie 10 sztuk

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

23 zł
opakowanie 10 sztuk

1

2

3

13

15

Paski Tofflemire PluLine
Metalowe paski profilowane do uniwersalnej formówki.

Grubość: 0,05 mm (cienkie)  
lub 0,035 mm (bardzo cienkie)

Opakowanie: 30 szt. pasków w wybranym wzorze

22 zł
grubość 0,035 mm

19 zł
grubość 0,05 mm
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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

225 zł
strzykawka

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

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

RADII PLUS+
Bezprzewodowa, diodowa lampa  
polimeryzacyjna do zastosowania  
w różnych procedurach stomatologicznych. 
Okres gwarancji - 5 lat (bateria - 2 lata).

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

+ Końcówka do wybielania  
o wartości 1900 zł – za 1 zł
+ Statyw  
o wartości 1750 zł – za 1 zł

za 

1 zł

4100 zł
zestaw

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

48 zł
zestaw

399 zł
opakowanie

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 – 333 zł

NOWOŚĆ+

+

+
za 

1 zł

495 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

+ Komplet zimowy WITTCHEN  
(czapka, szalik, rękawiczki) – za 1 zł

+
za 

1 zł
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HIT
cenowy

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

250 zł
zestaw

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

1 +1

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*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
gratis*

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*

189 zł
zestaw

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

 216 zł

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

Opakowanie: strzykawka 8,5 g

175 zł
strzykawka

za 

1 zł

Kup 3 dowolne opakowania (po 50 kapsułek) glasjonomerów RIVA  
+ 1 dowolne opakowanie GRATIS* 

3 +1

SUPER
OFERTA

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

Kup 8 dowolnych opakowań glasjonomerów RIVA  
+ Wstrząsarka Ultramat S o wartości 1790 zł – za 1 zł !!!

LUB

GLASJONOMERY RIVA

++

+
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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.

+ wybraną srebrną bransoletkę PANDORA – za 1 zł

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

948 zł
zestaw

 1283 zł

OSZCZĘDZASZ

26% 
gratis*

4 x

LUB

za 

1 zł

Srebrna bransoletka z okrągłym  
zapięciem dostępna w rozm. 18

Srebrna bransoletka z cyrkonią sześcienną 
oraz regulowaną długością

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

+
+

+ gratis*

3 x Tetric PowerFill 3 g
Światłoutwardzalny kompozyt nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich  
do bezpośredniego leczenia odtwórczego zębów bocznych.

+ 1 x Tetric PowerFill 3 g – GRATIS*

3 x Tetric PowerFlow 2 g
Płynny światłoutwardzalny kompozyt nieprzepuszczalny dla promieni 
rentgenowskich do bezpośredniego leczenia odtwórczego zębów bocznych.

+ 1 x Tetric PowerFlow 2 g – GRATIS*

678 zł
zestaw

 952 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

453 zł
zestaw

 635 zł

OSZCZĘDZASZ

29% 

gratis*+

Efficient Esthetics  
Test Kit Syringe 
Zestaw zawiera:
1 x Adhese Universal Refill VivaPen 0,5 ml
1 x Tetric PowerFill IVA 1g
1 x Tetric PowerFlow, IVA 1,3 g
1 x Tetric EvoFlow Syringe 1,3 g
1 x Tetric Prime Syringe 1 g
4 x OptraGate
1 x OptraGloss Spiral Wheel
Akcesoria

Izolacja Łączenie Odbudowa Utwardzanie

Efficient
Esthetics

3 pacjentów
                    zamiast 2
w tym samym czasie, bez kompromisów w zakresie jakości

Izolacja Łączenie Odbudowa Utwardzanie

Efficient
Esthetics

3 pacjentów
                    zamiast 2
w tym samym czasie, bez kompromisów w zakresie jakości

Chcesz się dowiedzieć jak przyjąć 3 pacjentów zamiast 2,  
w tym samym czasie, bez straty na jakości?  
Zaproś naszego przedstawiciela handlowego na konsultację!

Oferta ważna do  31 stycznia 2021 r.

**Szczegóły u przedstawicieli handlowych **Szczegóły u przedstawicieli handlowych

PROMOCJA  
PO WYPEŁNIENIU 

ANKIETY**

PROMOCJA  
PO WYPEŁNIENIU 

ANKIETY**



kontakt@meditrans.pl 21

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – luty 2021  |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Evetric Assortment 8 x 3,5 g 
Zestaw zawiera: 8 strzykawek 3,5 g w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin.

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

+ Komplet zimowy WITTCHEN (czapka, szalik, rękawiczki) – za 1 zł

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

790 zł
zestaw

 1375 zł

OSZCZĘDZASZ

43% 

Bluephase Style 20i

4200 zł
 7463 zł

OSZCZĘDZASZ

3263 zł

GRATIS*
Oferta ważna  

do 31 stycznia 2021 r.

LUB

Zwróć starą lampę 
dowolnego producenta  

i zapłać tylko  

3312 zł

LUB

Nowoczesna, bezprzewodowa lampa Bluephase Style 20i to:
• Niezawodne utwardzanie w przypadku uzupełnień bezpośrednich i pośrednich.
• Krótki czas utwardzania rozpoczynający się od 5 sekund.
• Odpowiednia dla każdego materiału utwardzanego światłem, dzięki diodzie LED  

w technologii polywave.
Dostępna w kolorach: szary, niebieski, różowy

*Przy zakupie dowolnych materiałów z czterech grup  
produktowych: wypełnienia, bondy, cementy, 
profilaktyka na kwotę 7000 zł otrzymasz lampę  
Bluephase Style 20i – GRATIS*
Szczegóły oferty u naszych Przedstawicieli

4 x Tetric EvoFlow 2 g (dowolny kolor)
+ 1 x OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

gratis*

600 zł
zestaw

 887 zł

OSZCZĘDZASZ

32% 

+

+

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)

+

+

za 

1 zł

ExciTE F Refill 1 x 5 g
+ Adhese Universal  
Bottle 5 g – GRATIS*

460 zł
zestaw

 954 zł

OSZCZĘDZASZ

52% 

+ gratis*
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1 x Adhese Universal System VivaPen 1 x 2 ml/100
LUB
1 x Adhese Universal Refill Bottle 1 x 5 g

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

Proxyt – 80 g
Nowe pasty Proxyt dla profesjonalnego czyszczenia 
zębów i polerowania, występują w trzech różnych 
klasach ścieralności:
• drobnej (fine) – do polerowania i usuwania  

niewielkich ilości płytki nazębnej
• średniej (medium) – do usuwania płytki nazębnej
• grubej (coarse) – do usuwania większych osadów  

i płytki nazębnej

Pasty Proxyt zawierają fluor oraz ksylitol, dodatkowo 
Proxyt Medium jest dostępny w wariancie bez fluoru  
i substancji aromatyzujących.

Opakowanie: tubka 80 g

85 zł
tubkaNOWA  

FORMUŁA

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% 

Multilink Automix 9 g (dowolny kolor)
Adhezyjny cement kompozytowy o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

+ Multilink Primer A+B 2 x 3 g – GRATIS*
Samowytrawiający chemoutwardzalny materiał łączący.

gratis*

Cervitec F Starter Kit 4 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 4 g

+ maseczki ochronne TW PLAST 50 szt. (zielone) – za 1 zł

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

219 zł
zestaw

Fluor Protector S Starter Kit 4 g
Lakier ochronny do znoszenia nadwrażliwości, chroniący 
przed próchnicą oraz erozją szkliwa, o zawartości 7700 ppm 
fluoru w homogennym roztworze (po wysuszeniu lakieru 
koncentracja fluoru na powierzchni zębów wzrasta do ok. 
30000 ppm.

Opakowanie: tubka 4 g.

SUPER 
CENA !

za 

1 zł

140 zł
zestaw

 186 zł

OSZCZĘDZASZ

25% 

gratis*

+

++

760 zł
zestaw

 1175 zł

OSZCZĘDZASZ

35% 

Przy zakupie dowolnych produktów 
do profilaktyki za minimum 350 zł

(Fluor Protector, Cervitec, Proxyt, Plaque Test, 
VivaStyle, Helioseal)

+ KUBEK i KOSZULKA – GRATIS*

– 50%

** -50% ceny przy zwrocie dowolnego Bondu 
(Syntac, ExciteF lub produkt innej firmy)

Szczegóły u przedstawicieli handlowych

211 zł**
VivaPen

236 zł**
bottle

gratis*

+

 421 zł  466 zł



kontakt@meditrans.pl 23

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – luty 2021  |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

ProTaper Next
Zaawansowany system narzędzi rotacyjnych
3 x dowolne opakowania ProTaper Next (3 pilniki)
+ opakowanie Proglider (3 pilniki) – 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 opakowanie K-File 10 – GRATIS*

987 zł
zestaw

534 zł
zestaw

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

3 x TruNatomy™ – dowolne opakowania (3 pilniki)
+ 1 opakowanie Ćwieki Gutaperkowe Conform Fit™  
Asortyment (60 sztuk) – GRATIS*
+ 1 opakowanie Sączki Papierowe TruNatomy™  
Asortyment (180 sztuk) – GRATIS*
+ 10 igieł do irygacji TruNatomy – GRATIS*

gratis*

594 zł
zestaw

10 x

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

4 x

gratis*

WaveOne Gold 
Jednopilnikowy system narzędzi oscylacyjnych
3 x dowolne opakowania WaveOne Gold (3 pilniki)
+ 1 opakowanie WaveOne® Gold Glider (3 pilniki) – GRATIS*

648 zł
zestaw

gratis*

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

4 x dowolne opakowanie (6 szt. ćwieków)
+ 2 dodatkowe opakowania Guttacore – GRATIS*

gratis*

520 zł
zestaw

4 +2

+

+ +

+
+

2490 zł
zestaw

Endometr Propex Pixi™
Endometr o wielu częstotliwościach, odpowiedni do suchych  
i mokrych kanałów, nie wymaga kalibracji i regulacji. Zajmuje niewiele miejsca  
podczas leczenia, przechowywania i przewożenia a jednocześnie zachowuje  
dokładność i niezawodność. Kontrola wzrokowa i progresywna kontrola dźwiękowa  
z 4 poziomami głośności. 

+ AH Plus Jet™ Starter Kit – GRATIS*

gratis*

+

gratis*
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

+

698 zł
zestaw

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 strzykawka Neo Spectra™ HV refill A1 – 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)

gratis*

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

+ opakowanie klinów Palodent V3  
(100 szt. w rozm. medium) – GRATIS*

3 x

696 zł
zestaw

gratis*

Palodent V3 i 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*

gratis*

1786 zł
zestaw

NOWOŚĆ

OSZCZĘDZASZ

35%

Palodent V3
3 x opakowanie 50 sztuk w dowolnym 
rozmiarze 

+ 1 x Palodent V3  
uniwersalny pierścień – GRATIS*

594 zł
zestaw

gratis*

698 zł
zestaw

444 zł
zestaw

gratis*

Neo Spectra ST HV lub LV
3 x  dowolna strzykawka Neo Spectra ST HV lub LV 

+ Prime&Bond Universal (4 ml) – GRATIS*

570 zł
zestaw

3 x
gratis*

Neo Spectra ST Flow refill 2 x 1,8 g
3 x dowolne opakowanie Neo Spectra ST Flow refill  

+ strzykawka Neo Spectra ST HV A2 – GRATIS*

+
+

+ + +

Neo Spectra Intro Kit HV lub LV 
+ 2 dodatkowe strzykawki  
Neo Spectra D1 oraz E1 – GRATIS*

DOSTĘPNA RÓWNIEŻ PROMOCJA:
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

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

+ System formówek całkowitych Palodent 360 refill 5,5 
(48 szt. formówek) – GRATIS*

Aquasil Ultra+ LV / XLV
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*

386 zł
zestaw

gratis*

645 zł
zestaw

3 x

gratis*6 x

Przy zakupie 6 opakowań  
SDR eco refill (50 kompiul) 
lub innych opakowań SDR Plus  
za minimum 3990 zł  
otrzymasz lampę  
SmartLite Focus – GRATIS*

gratis*

ZESTAW URODZINOWY SDR 3990 zł
zestaw

+ +

+

2 x Neo Spectra™ ST Eco Kit LUB Neo Spectra™ ST Intro Kit
+ Rękawice skórzane damskie WITTCHEN – za 1 zł

za 

1 zł

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

LUB +

1396 zł
zestaw2 x 2 x

gratis*

SDR® Plus Eco refill (50 kompiul w kolorze universal) 
oraz 1 op. SDR Plus refill (15 kompiul kolory do wyboru) 

+  strzykawka Neo Spectra ST LV A2 
oraz SDR Plus refill A2 (15 kompiul) – GRATIS*

898 zł
zestaw

+

LAMPA  
O WARTOŚCI  

3900 zł
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CaviCide
3 w 1 - środek do czyszczenia, dezynfekcji  
i dekontaminacji.
Gotowy do użycia wyrób medyczny o szerokim 
spektrum działania, przeznaczony do dezynfekcji 
twardych nieporowatych powierzchni urządzeń 
medycznych i stomatologicznych, jest skuteczny 
przeciw SARS-CoV-2 (zgodnie z EN 1447), 
prątkom gruźlicy, wirusom, bakteriom i grzybom.

Opakowanie: 200 ml, 700 ml lub 5l

OptiDam Intro Kit
Trójwymiarowy koferdam zaopatrzony w wypustki. 

Zestaw: 1O x koferdam OptiDamTM; 1 x anatomiczna ramka

+ SoftClamp General Kit
Uniwersalna klamra do koferdamu (5 sztuk).

*Cena za sztukę przy zakupie 4 opakowań 

19 zł*
opakowanie  

200 ml

39 zł*
opakowanie  

700 ml

147 zł*
opakowanie  

5 litrów

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

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

+ OptiBond™ Universal 5 ml
Jednobutelkowy system wiążący.

638 zł
zestaw

+

199 zł
zestaw

+

Umów się na BEZPŁATNE SZKOLENIE ze stosowania 
OptiDam w Twoim gabinecie.

Szczegóły u Twojego przedstawiciela.

80 zł*
opakowanie

OptiDisc 
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania 
wypełnień.

Dowolne opakowania po 80 lub 100 szt.

Uwaga: w promocji są wszystkie opakowania 
uzupełniające, po 100 lub 80 sztuk, zestaw  
2 opakowań zawiera łącznie od 160 do 200 krążków

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

Opakowanie: butelka 5 ml.

256 zł*
opakowanie

Maxcem Elite refill
(w dowolnym odcieniu)
Samotrawiący, samoadhezyjny cement 
kompozytowy, przeznaczony do osadzania 
pośrednich uzupełnień protetycznych.

Opakowanie: strzykawki 2 x 5 g

*Specjalna cena za opakowanie  
przy zakupie 2 opakowań 

297 zł*
opakowanie

126 zł*
opakowanie

Herculite XRV Ultra Flow
(w dowolnym odcieniu)
Nanohybrydowy, płynny materiał kompozytowy.

Opakowanie: 2 x 2 g, 20 końcówek aplikacyjnych

Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, 
D2, XL1, XL2, UO

490 zł
zestaw

+

Pasta Cleanic 100 ml
+ 2 x strzykawka Harmonize Refill 
(w dowolnym odcieniu)

+ Pro-Cup Latch Type 30 sztuk
Bezlateksowe gumki na kątnicę do profilaktyki

*Specjalna cena za opakowanie  
przy zakupie 3 opakowań 

*Specjalna cena za opakowanie  
przy zakupie 2 opakowań 

*Specjalna cena za opakowanie  
przy zakupie 2 opakowań 
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Kerr Endodoncja

TF Adaptive
7 opakowań 
w specjalnej cenie!

1008 zł

Gutta Percha Cartridge
3 opakowania 
w specjalnej cenie!

600 zł7 
opak.

3 
opak.

10 
opak.

9403 zł

elements™ e-motion
Przy zakupie silnika elements e-motion 
GRATIS endometr Apex ID 
i 10 op. pilników TF Adaptive!

endometr Apex ID
TF Adaptive!

Masz już urządzenia? Uzupełnij zapas pilników i gutaperki!

2 
opak.

elements™ IC
Obturation Dual System

System do obturacji

Nowe, bezprzewodowe urządzenie 
do obturacji kanałów korzeniowych 
łączące w sobie gorący plugger 
Downpack z systemem ekstruzji Backfi ll. 

Gutta Percha Cartridges
2 opakowania kartridży

w specjalnej cenie! 9925 zł
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3 +1

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.

1 strzykawka G-ænial A’CHORD (4 g / 2,1 ml), 200 zł
Dostępne odcienie: A1; A2; A3; A3.5; A4; A5; A6; AO2; AO3; JE; AE; BW; BOW

NOWOŚĆ

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

G-ænial A’CHORD Layering Kit (A2, A3, AO2, JE, AE), 
+ G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml – GRATIS*

G-ænial A’CHORD Core Kit (A1, A2, A3, A3.5, A4), 
+ G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml – GRATIS*

900 zł

900 zł

560 zł
zestaw

+

2 x everX Posterior  
15 ampułek x 0,13 ml, odcień uniwersalny
+ 1 x Gradia Direct w odcieniu P-A2 lub P-A3 – za 1 zł 

600 zł
zestaw

gratis*+

3 x everX Flow 2 ml 
(w dowolnym odcieniu)

+ 1 x everX Flow Bulk lub Dentin – GRATIS* 

4 +1
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200 zł
strzykawka

+

od 950 zł
zestaw

Dostępna również PROMOCJA:
10 strzykawek powyższych  
materiałów kompozytowych GC 
+ 4 strzykawki G-anial A2 lub A3 – GRATIS*

10 + 4

gratis*

G-ænial A’CHORD / G-ænial A&P / G-ænial Universal Flo / G-ænial Flo X / everX Flow 
5 x dowolna strzykawka + G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml – GRATIS* 

gratis*

800 zł
zestaw

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

Dodatkowe oferty promocyjne:

+

za 

1 zł
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4 +1

4 +1

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

Dostępna również PROMOCJA:
5 x G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml – GRATIS*
lub 
10 x G-ænial Universal Injectable + 4 strzykawki A2 lub A3 – GRATIS*

4 x G-ænial Universal Injectable 
(w dowolnym odcieniu)

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

gratis*

540 zł
zestaw

+

25 x Gradia Direct (w dowolnym odcieniu)  
+ lampa diodowa D-Light DUO – GRATIS* 
Dodatkowe zestawy dostępne w promocji z lampą:

  25 x G-ænial A’CHORD, G-ænial A&P, G-ænial Universal Flo,  
       G-ænial Flo X lub Essentia w dowolnym odcieniu

  10 x dowolne opakowanie kapsułek Fuji
  MIX produktów GC (Gradia Direct, G-ænial, Essentia, everX Posterior, everX Flow,  

       G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer)  za kwotę minimum 5000 zł 
Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

25 x
gratis*

760 zł
zestaw

4 x Essentia 2 ml
(w dowolnym odcieniu)

+ 1 strzykawka Essentia  
w odcieniu uniwersalnym U – GRATIS*

+

3375 zł
zestaw

gratis*

za 

1 zł+

790 zł
zestaw

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

+ Komplet zimowy WITTCHEN (czapka , szalik, rękawiczki) – za 1 zł

Oferta do wyczerpania zapasów. Nie łączy się z innymi promocjami.
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2 +1

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

G-CEM LinkAce 2 x 4,6 g / 2,7 ml
Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy. 

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
opakowanie

gratis*

2 x FujiCEM Evolve Single Pack
Innowacyjny szkło-jonomer modyfikowany żywicą 
idealny do cementowania uzupełnień metalowych 
i cyrkonowych.
Opakowanie zawiera: 1 strzykawka FujiCEM Evolve 
9.2 g / 5 ml, 15 końcówek mieszających GC Push 
and Click Tip Regular

+ 1 x FujiCEM Evolve refill – GRATIS*

700 zł
zestaw

460 zł 530 zł 570 zł

395 zł 570 zł

460 zł 510 zł 520 zł

3 x dowolne opakowanie (po 50 kapsułek)
+ 1 x opakowanie Fuji IX FAST A2 lub A3 – GRATIS*

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

3 +1
Glasjonomery GC

+ gratis*

Dodatkowe promocje na glasjonomery GC

 2 x dowolne opakowania (po 50 kapsułek Fuji) 
    + aplikator do kapsułek – GRATIS*

 6 x dowolne opakowania (po 50 kapsułek Fuji) 
    + mieszalnik SilverMix – GRATIS*

 10 x dowolne opakowania (po 50 kapsułek Fuji) 
    + lampa diodowa D-Light DUO – GRATIS*

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

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

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

SUPER  
OFERTA

2000 zł
zestaw

+
+ gratis*

+
2 x TEMPSMARTTM DC 
Pierwszy, nie zawierający plastyfikatorów, podwójnie utwardzalny materiał 
tymczasowy. Chroni opracowane zęby i zapewnia komfort i estetykę w czasie 
oczekiwania na ostateczne uzupełnienie.
Opakowanie: 1 nabój x 48 ml w odcieniu A1, A2, A3, A3.5, B1 lub BW,  
16 końcówek mieszających

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

720 zł
zestaw

gratis*+

gratis*
+

ZAPYTAJ O DODATKOWĄ OFERTĘ SPECJALNĄ

2 +2
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Zamień 6 gramów kompozytu w strzykawce 
na 8 gramów kompozytu w blistrach

25% GRATIS

jednorazowa, pojedyncza dawka 0,2 g

Przyzwyczaj się
do bezpieczeństwa

Dostępny w odcieniach: A1, A2, A3, A3,5, 0A2, 0A3, B1, B2, C2, D2, D3, T

Włókno kompozytowe 
Stomatologiczny wyrób medyczny do zastosowania we wszystkich rekonstrukcjach 
kompozytowych, gdzie niezbędne jest podparcie z włókna stomatologicznego.

Wskazania:
• Szynowanie rozchwianych zębów
• Szynowanie z odbudową brakujących zębów
• Retainery ortodontyczne
• Podparcie prac kompozytowych takich jak: wypełnienia, korony, endokorony,  
 wkłady, nakłady, mosty

149 zł
opakowanie

6,90 zł
strzkawka 2,6 

19,90 zł
strzkawka 13 g 

Wytrawiacz 
Preparat w postaci żelu. Stosuje się go przy wypełnieniach  
chemo- i światłoutwardzalnych oraz lakach szczelinowych  
i ortodontycznych aparatach stałych, nie pozostawia przebarwień na zębach. 

Dostępny w strzykawkach: 2,6 g i 13 g
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za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*

3 +1

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

4 x Filtek One Bulk Fill  
strzykawki 4 g i kapsułki 20 x 0.2 g  
w dowolnym kolorze

+ Filtek One Bulk Fill strzykawka 4 g  
lub kapsułki 20 x 0.2 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

Filtek Universal  
zestaw strzykawek lub kapsułek w kolorach  
A1, A2, A3, A3.5, PO

+ Filtek One Bulk Fill strzykawka 4 g  
lub kapsułki 20 x 0.2 g (A2 lub A3) – za 1 zł* 
lub 
Single Bond Universal 5 ml – za 1 zł*

Filtek Z250 8 x 4 g
Zestaw wprowadzający: 8 x strzykawka (4 g) w kolorach: A1,  A2,  A3,  A3.5,  B3,  C2,  D3,  UD; system łączący:  
Adper Single Bond 2 (6 ml), wytrawiacz w żelu Scotchbond (3 ml), końcówki do nakładania, akcesoria

+ 2 x strzykawka Filtek Z250 (4 g) A2 lub A3 – za 1 zł*
+ Rękawice skórzane damskie WITTCHEN – za 1 zł

za 

1 zł*

3 x Filtek Z550 4 g  
(w dowolnym kolorze)
+ Filtek Z550 strzykawka 4 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

366 zł
zestaw

999 zł
zestaw

3 x Filtek Ultimate  
(w dowolnym kolorze)
+ Filtek Supreme Flowable 2 x 2 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

552 zł
zestaw

4 +1

4 x 944 zł
zestaw

1440 zł
zestaw

1316 zł
zestaw

LUB

3 x Ketac Universal w kapsułkach
(w dowolnym kolorze)
+ Ketac Universal zestaw wprowadzający  
(A2 – 20 szt.; A3 – 20 szt.; white 10 szt.) – za 1 zł*

za 

1 zł*

+ +

+ +

+ + +

3 x

za 

1 zł

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

LUB



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
końcówka zapewnia łatwiejszy dostęp.

Łatwy do trzymania  
i aplikacji
Trójkątna płytka na palce i tłok 
zapewniają szybką i łatwą  
idywidualizację uchwytu.

KoniecKoniecK
Niebieski
pozostałą
KiedKiedyy
widocz

Zginalnaginalnaginalna końcówka 
Łatwa do zginania, bez załamaniaŁatwa do zginania, bez załamaniaŁatwa do zginania, bez załamania
końcówka zapewnia łatwiejszy dostęp.końcówka zapewnia łatwiejszy dostęp.końcówka zapewnia łatwiejszy dostęp.

oniec ze zgadygadywaniem
Niebieski tłok strzykawkiwki wskazuje 

ostałą objętość maateriału. 
yy strzystrzykkaawwkkaa jestjest pusta, pusta, 

widoczny jest tylko białbiały tłok.

Łatwy do trzymania 
i aplikacji
Trójkątna płytka na palce i tłok 
zapewniają szybką i łatwą 
idywidualizację uchwytu.

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. 

Płynny materiał bulk,
łatwiejszy do wstrzyknięcia

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 nazywamy nasz produkt Filtek™ Supreme Flowable.

Teraz nasz najpopularniejszy
płynny kompozyt jest
jeszcze łatwiejszy
do wstrzyknięcia 

• 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

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

3+1

3+1

2+1

Otrzymasz  
za 1 zł netto/szt.*:Kup pakiet:

0
5/

Q
1/

21

4862**

Filtek TM Bulk Fill Flowable 
3 dowolne uzupełnienia w strzykawce 2x2g 

Filtek TM Supreme Flowable
1 uzupełnienie w strzykawce 2x2g 
w kolorze A2 lub A3

Filtek TM Bulk Fill Flowable 
1 uzupełnienie w strzykawkach (2x2g) 
w kolorze A2 lub A3

3930A2/A3

4862A2/A3

lub

lub

lub

Otrzymasz  
za 1 zł netto/szt.*:Kup pakiet:

0
6/

Q
1/

21

Filtek TM Bulk Fill Flowable 
1 uzupełnienie w strzykawkach (2x2g) 
w kolorze A2 lub A3

4862A2/A3

Otrzymasz  
za 1 zł netto/szt.*:Kup pakiet:

11
/Q

1/
21

71484
71485
71486

Imprint TM 4 Penta TM

2 uzupełnienia masy 2x360 ml

71488

Imprint TM 4 Penta
 Light Body (II warstwa)

 TM

1 uzupełnienie masy 4x50 ml

Filtek TM Supreme Flowable 
3 uzupełnienia w strzykawce 2x2g w 12 kolorach
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, OA3, OW, OXW)

3930**

Filtek TM Supreme Flowable
1 uzupełnienie w strzykawce 2x2g 
w kolorze A2 lub A3

3930A2/A3

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

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

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

1240 zł
zestaw

2 x

za 

1 zł*

620 zł
opakowanie

za 

1 zł*

3 x Filtek Bulk Fill Flowable 2 x 2 g  
(w dowolnym kolorze)
+ Filtek Bulk Fill Flowable 2 x 2 g (A2 lub A3)  
LUB
Filtek Supreme Flowable 2 x 2 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

705 zł
zestaw

3 +1

za 

1 zł*

3 x Filtek Supreme Flowable 2 x 2 g  
strzykawki w 12 kolorach: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,  
C2, D2, OA3, OW, OXW

+ Filtek Supreme Flowable 2 x 2 g (A2 lub A3)
LUB
Filtek Bulk Fill Flowable 2 x 2 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

615 zł
zestaw

3 x

596 zł
zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek 

2 x

2 x Monophase 
uzupełnienie masy (360 ml)

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

Impregum Penta Super Quick uzupełnienie
Uzupełnienie: 1 x pasta bazowa 300 ml,  
1 x pasta katalizatora 60 ml

+ 1 x Uzupełnienie Impregum Super Qucik Light Body  
Opakowanie uzupełniające: 2 x nabój (50 ml) z masą;  
5 x strzykawki wewnątrzustne (fioletowe);  
5 x końcówki mieszające Garant (filoletowych) – za 1 zł*

557 zł
zestaw

za 

1 zł*

Express XT 
2 x uzupełnienie: 1 x pasta bazowa (300 ml),  
1 x pasta katalizatora (60 ml) – I warstwa 

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

od 390 zł
zestaw

za 

1 zł*

3 x

RelyX U200 Automix
2 x dowolne uzupełnienia

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

za 

1 zł*

830 zł
zestaw

+ +

+
+

+ + +

2 x
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394 zł
zestaw

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: 47,50 zł
08: 35,30 zł
12-37: 30,35 zł
Pozostałe: 27,35 zł

HIT
cenowy

na cienkie narzędzia  
06, 08

od 27,35 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

210 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/fi oletowe) x 20,  
paski ścierne (zielone/czerwone) x 20, 2 kamienie Arkansas, 1 gumka CompoSite.

Gumki OneGloss® 
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) – 165 zł 

223 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 133,00 zł
Typ B:  cena 133,00 zł
Typ C:  cena 133,00 zł

2190 zł
zestaw

479 zł
4 płytki

423 zł
zestaw

H-FILES
pilnik typu Hedstroem 
Długości: 21-31 mm, 18 mm ass
Rozmiary: 08-140, ass, pośrednie

Cena: 
08 oraz pośrednie:  37,50 zł
Pozostałe:   29 zł

od 29 zł

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

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

- Strzykawko dmuchawka prosta CHIRANA
- Rękaw turbinowy ze światłem
- Mikrosilnik CHIRANA CH660 LED
- Skaler ultradźwiękowy LED z funkcją ENDO
- 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!

51900zł

Chirana  
CHEESE Easy

Tylko teraz każdy unit wyposażony w kolorowy  
wyświetlacz i dotykowy panel sterowania  
o wartośi 4799 zł GRATIS

Przy zakupie unitu Chirana  
ODKUPIMY Twój stary unit!  

Zapłacimy za stary unit  
nawet 10000 zł*

*Cena ustalana indywidualnie na podstawie 
wyceny wykonanej przez Serwis Meditrans

Maciej Mazurkiewicz
Specjalista ds. sprzętu  
stomatologicznego
Unity, Końcówki
tel. 728 407 310
maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl
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Najlepszy wybór, gdy wyznacznikiem staje się prostota i klasa.  
Zastosowana technologia ułatwia pracę z pacjentem  
i gwarantuje bezawaryjność unitu.  
Ponadto ładna linia projektowa,  
jego ponadczasowy styl  
i przyjemna estetyka  
doskonale wpasowują  
się w nowoczesny gabinet.

Chirana CHEESE ’L’ift

od 59000zł

Proste i dobre rozwiązania. Unit stomatologiczny klasy ekonomicznej, 
który zapewnia niezawodne działanie w optymalnej cenie.  
Proste rozwiązania w tym przypadku nie umniejszają  
solidności i jakości urządzenia. To rozsądny wybór!

Chirana SMILE Mini 04

od 39000zł 

Tylko teraz każdy unit wyposażony w kolorowy  
wyświetlacz i dotykowy panel sterowania  
o wartośi 4799 zł GRATIS

Tylko teraz każdy unit wyposażony w kolorowy  
wyświetlacz i dotykowy panel sterowania  

o wartośi 4799 zł GRATIS

Chirana CHEESE ’E’ffective

od 69000zł 

Wygoda na każdym etapie Twojej kariery. Prestiżowy model z możli-
wością dostosowania i rozbudowy poszczególnych modułów.  

Bezawaryjna konstrukcja oraz atrakcyjny  
design unitu spełnią oczekiwania 

 wymagających stomatologów  
wszystkich specjalizacji.
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PROMOCJA NA 
TURBINY I KĄTNICE

KUP 3  
I ZAPŁAĆ MNIEJ

*Cena przy zakupie trzech 
dowolnych instrumentów

prezentowanych na tej stronieOferta ważna do wyczerpania  
zapasów magazynowych.

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

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

Szybkozłączka 420
• kompatybilne szybkozłącze 

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

690zł

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
945zł*

1490zł

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

ROUND
Różyczka

7002 7003 7004

ROZMIAR 010 012 014

Długość główki (mm) 1,0 1,2 1,4

ROUND
Różyczka

9004 9006 9008

ROZMIAR 014 018 023

Długość główki (mm) 1,3 1,7 2,2

NEEDLE
Igła

9903 9904

ROZMIAR 012 014

Długość główki (mm) 5,5 5,5

21 zł

16,80 zł 
za 1 szt.

FG

12-nacięciowe 30-nacięciowe 30-nacięciowe

PR 2T PR 1557T PR 1T

ROZMIAR 012 010 010

Długość główki (mm) 4,0 3,9 1,9

9,50 zł

7,60 zł 
za 1 szt.

PR DX

ROZMIAR 012

Długość główki (mm) 4,0

26 zł

21 zł 
za 1 szt.

WIERTŁA DO OPRACOWAŃ I WYKOŃCZEŃ PRIMA® SERIES GOLD

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

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

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

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

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

Przy zakupie dowolnych wierteł  
PrimaDental za minimum 300 zł  

otrzymasz 10 lusterek  Prima® Classic – za 1 zł

PROMOCJA

cena od
6,80 zł/szt.*

PR 3T

ROZMIAR 012

Długość główki (mm) 4,0

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

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

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

26 zł

21 zł 
za 1 szt.

za 

1 zł

cena od
7,12 zł*
za sztukę

cena od
5,52 zł*
za sztukę
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EQ-VR
Nowy system do wypełniania kanałów gutaperką 
na ciepło
• Prostota użytkowania
• Ergonomiczny kształt zapewniający wygodną 

obsługę
• Wydłużona żywotność baterii
• Doskonały spust wyczuwalny dotykiem nawet 

przez rękawiczki zapewniający  
płynne i łatwe wypełnienie kanału

Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki 
gutaperki

+ 2 x Igły do pistoletu  
EQ-VR (asortyment) 
(EQVRNEED2325) – po 1 zł

5690 zł
zestaw

za 

1 zł

za 

1 zł

TrollFoil Blue 
Niebieska folia artykulacyjna na ramce (TR12000101)

Opakowanie: 100 sztuk

49 zł
opakowanie

OSZCZĘDZASZ

25% 

3200 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 ENDObox – za 1 zł
Pojemnik, 28 pilników Endostar  
(w tym 9 pilników E3 Azure)

za 

1 zł

55 zł*
opakowanie

* Cena przy zakupie 2 opakowań

Ćwieki okołomiazgowe
Ćwieki umożliwiające długotrwałą, wysokiej jakości 
odbudowę twardych tkanek zęba, a przy użyciu 
nowoczesnych materiałów do wypełnień, zapewniające 
maksymalną retencję. 
Opakowanie: 12 sztuk w rozmiarze 0,6 lub 0,75

43 zł*
opakowanie

* Cena przy zakupie 2 opakowań

Paski metalowe do profilaktyki 
Paski perforowane, bardzo elastyczne, przeznaczone 
do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni 
międzyzębowych. Bardzo cienkie, łatwo można je 
wprowadzać w przestrzenie międzyzębowe. 

Opakowanie: 10 sztuk

 65 zł

+

+

Oferta do wyczerpania zapasów.  
Nie łączy się z innymi promocjami.
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3 +1

Endostar E3 Azure Basic 
zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 25mm, 3 szt.

+ Endostar E3 Azure Small 
zestaw: 20/06, 25/04, 20/04 25mm, 3 szt.

+ Endostar E3 Azure Big – za 1 zł
zestaw: 35/04, 40/04, 45/04, 25mm, 3 szt. 

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

+ dodatkowe opakowanie wkładów GLASSIX+ – za 1 zł

za 

1 zł

888 zł
zestaw

2 x Endostar Spreader Sonic Files
Pilniki soniczne do pracy z urządzeniami generującymi 
ultradźwięki. Piliniki kompatybilne z rozmiarem  
endo-chucka 95O i 120O. 

Opakowanie: 6 sztuk asortyment 25 – 35, długość 33 mm

+ Endostar Spreader Sonic Files – za 1 zł

za 

1 zł

2 +1
39 zł

zestaw

Endostar EP Easy Path  
Nowoczesny system pilników, zaprojektowany by zapewnić mechaniczne,  
bezpieczne i szybkie opracowanie glide path dla narzędzi kształtujących kanał.
• Wysoka elastyczność
• Duża odporność na ukręcenie w kanale.
• Łatwość podążania za naturalnym przebiegiem kanału.
• Bezpieczna i szybka preparacja glide path.
• Zmienny, malejący taper oraz wyjątkowy rozmiar 14.

Opakowanie: 3 szt. 14/04, 21 mm lub 25 mm
Opakowanie: 6 szt. 14/04, 21 mm lub 25 mm

125 zł
3 sztuki

197 zł
6 sztuk

AMBER HT Technology

endo    star

AMBER HT Technology

endo    star

za 

1 zł

249 zł
zestaw

Endostar E3 Azure Ht Technology

za 

1 zł

NOWOŚĆ

222 zł*
opakowanie

* Średnia cena za opakowanie w zestawie

Kup 3 x dowolne opakowanie  
pilników Endostar EP Easy Path,  
a Endostar ENDOstand – stojak  
na pilniki rotacyjne – otrzymasz za 1 zł

PROMOCJA

* Średnia cena za opakowanie w zestawie

13 zł*
opakowanie

+
+

+

+
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DENTAPEN
Nowa generacja bezprzewodowych  
znieczuleń komputerowych w stomatologii.

Opakowanie:
1 x injector (urządzenie sterujące)
7 x uchwyt (2 x uchwyt piórowy, 5 x uchwyt strzykawkowy)
7 x cylinder na ampułki
3 x baterie
25 x rękaw ochronny

+ GRATIS: przyłbica + rękawy ochronne + baterie

zapytaj o aktualną ofertę cenową 

BIODENTINE™ 5 KAPS. 
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny do odbudowy ubytków 
stosowany w endodoncji.
Opakowanie: 5 kapsułek

+ BIOROOT™ RCS
Biomateriał do uszczelniania i wypełniania kanałów korzeniowych na stałe.

Opakowanie: 1x proszek 15 g + 35 x płyn 0,2 ml

160 zł
opakowanie

3 x

+

+

140 zł 180 zł
zyskujesz 40 zł

3 x SEPTODICS REFILL
Elastyczne, ultradrobnoziarniste krążki  
do opracowywania trudno dostępnych powierzchni. 
Opakowanie: 50 krążków rozmiar do wyboru:  
Assorted, Coarse, Medium, Fine, Extra-Fine

+ SEPTODICS REFILL za 5 zł

+

890 zł 990 zł
zyskujesz 100 zł

113 zł 144 zł
zyskujesz 31 zł

+
3 x SEPTOWEDGES REFILL
Anatomiczne kliny drewniane.

Opakowanie: 100 szt

+ SEPTOWEDGES REFILL za 5 zł

77 zł 92 zł
zyskujesz 15 zł

SEPTOWHEELS PX
Krążki filcowe impregnowane ultra drobnoziarnistą, 
odwodnioną pastą polerską aktywowaną kilkoma 
kroplami wody.

Opakowanie: 12 impregnowanych krążków  
+ SeptoPlus Mandrel

3 x ULTRA SAFETY PLUS TWIST
Bezpieczny system do iniekcji spełniający regulacje unijne.
Ultra Safety Plus z nową opatentowaną blokadą Twist Lock sprawia,  
że Twoja bezpieczna strzykawka jest jeszcze łatwiejsza w użyciu.

Opakowanie: 100 sterylnych igieł w jednym rozmiarze + 1 uchwyt (niebieski)  
do sterylizacji

+ 2 uchwyty do sterylizacji za 10 zł

+

502 zł 548 zł
zyskujesz 46 zł

HEMOGELATIN
Hemostatyczna gąbka żelatynowa pochodzenia wieprzowego.

Opakowanie: 24 sterylne gąbki (12 blistrów pakowanych po 2 indywidualnie 
zapakowane sterylne gąbki)

za 

5 zł

za 

5 zł

za 

10 zł

NOWOŚĆ

Oferta ważna od 01.01 do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.  
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.

Pobierz Septodont Companion App  
i pozwól aby opakowania produktów przemówiły ! 
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Nowość

JEDYNY 
BEZPIECZNY 
PRZEKRĘT

Ultra Safety Plus z nową opatentowaną blokadą 

Twist Lock sprawia, że Twoja bezpieczna 

strzykawka jest jeszcze łatwiejsza w użyciu.

•  Dostępny z uchwytem jednorazowego użytku
lub uchwytem do sterylizowania

•  Spełnia najnowsze regulacje prawne

•  Posiada łatwą w użyciu blokadę bezpieczeństwa

•  Gwarantuje zespołowi stomatologicznemu
oraz pacjentowi pełne bezpieczeństwo

•  Intuicyjny instrument nie wymagający szkolenia

ULTRA SAFETY PLUS
TWIST

43
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138 zł

Końcówki mieszające  
Plug&Press System 
Końcówki mieszające urządzenia Sympress  
do mas wyciskowych Kettenbach
Opakowanie: 45 sztuk

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

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

630 zł

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

130 zł

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

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

159 zł

790 zł
zestaw

NOWOŚĆ

Charisma Diamond ONE Kit
Jedna strzykawka, jeden kolor.
Dzięki wyjątkowym właściwościom materiału ONE, odbudowa  
dopasowuje się do otaczającego ją zęba i staje się niewidoczna.

Zestaw zawiera: 2 x strzykawka 4 g Charisma Diamond ONE;  
Gluma Bond Universal 4 ml

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml oraz  
nakładacz stomatologiczny Kulzer – GRATIS*

gratis*

+
+

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer 

145 zł
strzykawka

Charisma Diamond ONE 4 g
Dzięki wyjątkowym właściwościom materiału ONE, odbudowa dopasowuje się  
do otaczającego ją zęba i staje się niewidoczna

Opakowanie: strzykawka 4 g

NOWOŚĆ

Charisma Diamond ONE Kit
Zestaw zawiera: 2 x strzykawka 4 g Charisma Diamond ONE; Gluma Bond Universal 4 ml

NOWOŚĆ

320 zł
strzykawka
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer 

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

164 zł
zestaw

gratis*

2 +1

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

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

2 x
376 zł

zestaw

gratis*

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*

525 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*

gratis*

gratis*+

+
+

+
+

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

470 zł
zestaw

gratis*+

+

Charisma Classic 6 x 4 g 
Zestaw zawiera: A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5; 1 x 4 ml GLUMA 2Bond;  
2 x 2,5 ml żelu GLUMA Etch 35; instrukcja obrazkowa.

+ 2 x Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*
+ Komplet zimowy WITTCHEN  
(czapka , szalik, rękawiczki) – za 1 zł

+
569 zł

zestaw

+
za 

1 zł

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

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml – GRATIS*

310 zł
zestaw

+ gratis*
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GRATIS
 do każdego zestawu BISICO

Maseczki medyczne
opakowanie – 50 sztuk IIR

 T YPE

Bisico S1 Soft
2 x 300 ml

P	szczególnie miękka konsystencja początkowa

P	łatwe uwalnianie z jamy ustnej

P	doskonała pamięć kształtu po związaniu

Bisico S4 suhy
3 x 50 ml oraz końcówki

P	tiksotropowy materiał korekcyjny

P	przylega do wilgotnych powierzchni zębów i błony śluzowej

P	do wszystkich technik wyciskowych

zestaw nr1
523 zł

Bisico Regidur i
6 x 50 ml oraz końcówki

P	szybko wiążący materiał asilikonowy  
 do rejestracji zgryzu

P	wysoka twardość końcowa

P	precyzyjna okluzja modeli roboczych 
 bez efektu sprężynowania

P	dobre właściwości elastyczne - brak ryzyka  
 złamania kęska

Bisico S4 suhy
6 x 50 ml oraz końcówki

P	tiksotropowy materiał korekcyjny

P	przylega do wilgotnych powierzchni zębów  
 i błony śluzowej

P	do wszystkich technik wyciskowych

zestaw nr2
 487 zł

zestaw nr 3
 487 zł
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Turbina  
SMARTtorque  
S609 C
• Czterodrożny spray
• Ceramiczne łożyska
• Podłączana bezpośrednio 

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

940 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.

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 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

4075 zł11700 zł

Laserowa kamera DIAGNOcam
Kamera diagnostyczna pozwala na wczesne wykrywanie próchnicy.

• szybka i dokładna diagnostyka próchnicy
• intuicyjna obsługa z przejrzystym diagramem uzębienia
• bez promieni rentgenowskich
• asystent nagrywania ułatwiający optymalne ułożenie
• zapis obrazu przeprowadzanego badania

PIASKARKA PROPHYflex 4
• niewielkie pylenie
• 3 poziomy regulacji mocy
• lekka, idealnie wyważona rękojeść
• łatwa praca w trudno dostępnych obszarach

ZAPYTAJ  
O MOŻLIWOŚĆ 

PRZETESTOWANIA 
W TWOIM  
GABINECIE

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

NOWA  
DYSZA POWER 

GRATIS



Spraw, by Twój gabinet
był niepowtarzalny.

Najwyższa jakość, certyfikowana

ergonomia i wyjątkowy styl nowej

edycji unitów KaVo Design Edition.

KaVo Polska Sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa | www.kavo.pl

K V P l k S | Al J PK V P l k S P ł II 27| Al J Pk S

Wybierz KaVo
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*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden.
**Wysyłka materiałów gratisowych realizowana przez firmę EMS Poland. 
*** Redukcja aerozolu możliwa przy użyciu wysoko wydajnego ssaka i odpowiedniej techniki pracy. Zalecane jest również stosowanie Optragate® oraz odpowiedniej płukanki.

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**
+ wybarwiacz GBT BIOFILM DISCLOSER – 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

440 ZŁ  
butelka

NOWOŚĆ ! 
PIASEK AIR-FLOW® PLUS 400 g
• Nowa, aluminiowa butelka:  
 lekka, odporna, ekologiczna.

• Łatwiejsze napełnianie.

• Ochrona piasku przed wilgocią.

• Butelka wielokrotnego użytku –  
 po zużyciu piasku staje się  
 poręcznym bidonem.

Przy zakupie 4 butelek,  
wybarwiacz GBT BIOFILM  
DISCLOSER – GRATIS**

NOWOŚĆ ! 
DYSZA AIRFLOW® MAX W ZESTAWIE SMART
• Laminarna technologia zwiększa skuteczność,  
 bezpieczeństwo i optymalizuje  
 zużycie piasku.

• Poprawiona konstrukcja –  
 lepsza kontrola aerozolu.***

• Niższa waga, wygodniejszy  
 chwyt, mniejszy odrzut.

Zestaw zawiera:
 1 x dysza AIRFLOW® MAX, 
 1 x butelka alu piasku AIR-FLOW® PLUS 400 g, 
 1 x wybarwiacz GBT Biofilm Discloser.

+ dodatkowa butelka piasku  
AIR-FLOW® PLUS 400 g – GRATIS** 
+ dodatkowy wybarwiacz  
GBT BIOFILM DISCLOSER – GRATIS**

3200 ZŁ
OSZCZĘDZASZ

20%

+

+

+ +

+

4 x
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UMÓW PREZENTACJĘ W TWOIM GABINECIE:

515 438 491
Więcej informacji: zeskanuj kod QR lub 
zajrzyj na: www.emsdent.com/pewnosc MAKE ME SMILE.

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
* Do wyboru 1 z 2 pakietów promocyjnych.

NOWA DYSZA 

AIRFLOW® MAX 

W ZESTAWIE

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ 
OFERTY W 3 PROSTYCH KROKACH:

1. Testuj AIRFLOW® Prophylaxis Master
z wózkiem AIRFLOW® Station+ przez 30 dni.

2. Dokonaj zakupu zestawu
na korzystnych warunkach.

3. Odbierz swój pakiet promocyjny*
o wartości ponad 9 000 zł!

PROFILAKTYKA NA MAXA 
Z GUIDED BIOFILM THERAPY
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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

1459 zł
zestaw

239 zł
strzykawka 4 g

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

Opakowanie: tuba 40 g

55 zł
tuba

999 zł
zestaw

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. 

20 szt.
+

267 zł
strzykawka

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

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

415 zł

132 zł

Caries Marker
Czerwony płyn do zabarwiania tkanki zęba 
objętej próchnicą.

Opakowanie: butelka 3 ml

GrandioSO Light Flow
Nano-hybrydowy kompozyt o niskiej lepkości do precyzyjnych zastosowań.
Dzięki wyjątkowemu płynięciu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc  
i małych ubytków.

Zestaw zawiera: 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) 

556 zł
Zestaw 5 x 2 g

342 zł
4 x 10 ml

Profluorid Varnish asortyment
Zawierający fluor lakier do desensytyzacji zębów (5% NaF). Główne wskazania to leczenie 
nadwrażliwości zębów, uszczelnianie kanalików zębiny, leczenie nadwrażliwości  
w obszarze szyjek po profesjonalnym oczyszczaniu oraz usuwaniu kamienia nazębnego.

Opakowanie: 4 tuby 10 ml o smaku melonowym, karmelowym, wiśniowym, miętowym

Pasta polerska CleanJoy 
Zawierająca fluor pasta do czyszczenia i polerowania o trzech stopniach abrazyjności. 
Gruboziarnista (czarwona) RDA = 195
Średnioziarnista (żółta) RDA = 127
Drobnoziarnista (zielona) RDA = 16

Opakowanie: tuba 100 g

95 zł
tuba
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*Cena ważna przy zakupie łącznie z turbiną TG-98 L. Produkt wysyłany z biura W&H Poland za 1 zł

Turbina TG-98 L
• światło LED
• moc 21 W
• łożyska ceramiczne
• 4 x spray
• główka 11,5 mm
• gwarancja 18** miesięcy

2540 zł

Szybkozłączka 
RQ-24
• szybkozłączka do TG-98L

Kątnica WG-56 LT
• światłowód
• 1:1
• 1 x spray
• gwarancja 30** miesięcy

2940 zł
cena za zestaw 

z turbiną TG-98 L

4340 zł
cena za zestaw  

z turbiną TG-98 L

4940 zł
cena za zestaw 

z turbiną TG-98 L

Kątnica WG-99 LT
• światłowód
• 1:5
• łożyska ceramiczne
• 4 x spray
• gwarancja 30** miesięcy

400 zł* 1800 zł* 2400 zł*

Autoklaw Lina i Lara
• cykle klasy B
• dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu
• rejestracja cykli w USB – w standardzie
• całkowity czas sterylizacji (łącznie z suszeniem)  
 dla standardowego wsadu 2kg –38 min (Lara),  
 45 min (Lina)
• bardzo małe zużycie wody demineralizowanej
• automatyka spuszczania i napełniania  
 wewnętrznych zbiorników (Lara)
• bardzo prosta obsługa bieżąca
• pierwszy przegląd techniczny po 5 latach  
 lub 4 000 cykli sterylizacji
• komory 17 lub 22 litry – takie same wymiary  
 zewnętrzne
• gwarancja 30** miesięcy/2000 cykli

17 litrów  14 400 zł 17 litrów  15 900 zł

Aktywacja cyklu szybkiego klasy S – GRATIS !

ASSISTINA 301 PLUS 
• najpopularniejsze urządzenie do perfekcyjnej konserwacji końcówek
• do 5000 cykli konserwacji z 0,5 litra oleju serwisowego
• tylko 35 sekund na jeden cykl
• 18** miesięcy gwarancji

5040 zł 1940 zł

Endometr Locapex 6
Locapex 6
• położenie pilnika na bieżąco pokazywane na wyświetlaczu
• sygnalizacja dźwiękowa
• możliwość ustawienia punktu „stop” do 2 mm od wierzchołka
• wskaźnik błędu pomiaru 
Tip1E
• ultradźwiękowe płukanie kanałów
• do wyboru: w standardzie W&H, EMS, Satelec, NSK

+ Końcówka do ultradźwiękowego  
płukania kanałów korzeniowych – GRATIS

Perfekcyjna konserwacja końcówek

+

KUP TANIEJ SZYBKOZŁĄCZKĘ LUB WYBRANĄ KĄTNICĘ W ZESTAWIE Z TURBINĄ 

** po zarejestrowaniu produktu na moje.wh.com
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279 zł
zestaw

149 zł
zestaw

+
Skinman Soft Protect FF 5 litrów 
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. 

+ Aniosprey Quick 5 litrów
Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno 
dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi.

+ Silonda lipid – 500 ml
Emulsja do rąk i ciała.

+ +

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

Manisoft 500 ml 
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

2 x Incidin Liquid Spray 1 litr
Bezaldehydowy preparat w sprayu do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Opakowanie: butelka 1 litr

+

49 zł
zestaw

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

+ Incidin Alcohol Wipe 100 szt
Gotowe do użycia chusteczki do skutecznej dezynfekcji wyrobów medycznych

+

149 zł

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

Aniosyme DD1 
Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. 
Produkt może być używany do dezynfekcji i mycia silikonowych wycisków 
stomatologicznych, można go używać w myjkach ultradźwiękowych, rozpuszcza 
zanieczyszczenia organiczne.

Opakowanie: koncentrat 1 litr

+ Dentasept Special rotatif 2 litry
Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi obrotowych.

+ Aniosgel 500 ml z pompką
Środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu bez substancji zapachowych i barwników.

+ +

169 zł
zestaw

155 zł
zestaw



Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

Skinman® Soft Protect FF
Delikatny dla skóry Wrażliwej

Profesjonalna dezynfekcja

www.ecolab.pl

Preparat 
do dezynfekcji rąk 
o bezkompromisowej 
skuteczności.
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LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Taśmy E-Z ID
Organizacja gabinetu w kolorach

Taśmy E-Z ID ułatwiają identyfikację narzędzi 
i organizację prac w gabinecie. Można je 
dezynfekować i sterylizować w autoklawie. 

Taśmy E-Z ID dostępne są w praktycznym 
i higienicznym rozwijaczu. Dzięki temu 
stosowanie ich jest bardzo proste. Ponadto 
cechują się znakomitą przyczepnością.

Taśmy E-Z ID są produktami  
bezpiecznymi – dostępna jest ekspertyza 
dotycząca walidowanego przygotowania 
wyrobów do efektywnego użycia zgodnie  
z ISO 17664.

Zirc Kolory:

60 zł
sztuka

195 zł
szt. (Rz.: XS – L)

220 zł
szt. (Rz.: XL+)

 217 zł  245 zł

Fartuch zabiegowy
Fartuch wykonany z tkaniny zawierającej  włókna 
węglowe, które zapobiegają powstawaniu 
ładunków elektrostatycznych i posiadają 
właściwości antymikrobiologiczne. Zatrzaski 
umożliwiają szybkie założenie i zdjęcie.  
Nadaje się do prania, dezynfekcji i 
autoklawowania. Barierowość (99,998 %). 

Produkt dostępny na zamówienie.

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

-20%

SE-Cushion
Ilość: 100 szt.

Nr art.:  50Z970
99 zł
opakowanie

 123 zł

Ti-Core Flow+
Ti-Core Flow + łączy w sobie wyjątkowe właściwości dwóch kompozytów Ti-Core 
oraz Flexi-Flow. Materiałem tym możemy wykonać zarówno odbudowę zrębu 
korony jak i cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych. Dzięki tej możliwości 
podwójnego zastosowania produkt staje się bardziej efektywny i ekonomiczny.

Ti-Core Flow + to podwójnie utwardzany kompozyt z wypełnieniem hybrydowym. 
Charakteryzuje się prostą aplikacją i łatwością obróbki.

Ti Core Flow +  został wzmocniony lantanem i dzięki temu ma niezwykle wysoką 
wytrzymałość na ściskanie porównywalną do wytrzymałości zębiny, zaś jego 
idealna lepkość ułatwia wprowadzenie materiału do kanału korzeniowego i trwałe 
zacementowanie wkładu.

825 zł
opakowanie

 1036 zł
Ti-Core Flow+ 
2 Ti-Core Flow+ (Auto Mix Syringe – Vita A2)
20 końcówek mieszających do strzykawki
20 końcówek wewnątrzustnych

Nr art.:  832-00

-20%

Produkt dostępny na zamówienie.

A ED JB IG M

T PN RU QO S

 5+1*Taśma E-Z ID
1 rolka taśmy (290 cm)

Nr art.: 70Z300 (A-S)

Fartuch zabiegowy (1 sztuka)
Rozmiary: XS, S, M, L, XL i XXL 

Nr art.: 8-2002 (B = niebieski / W = biały)

-10%

-10%

* Przy zakupie 5 sztuk szóstą otrzymasz za 1 zł
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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°.

od 33 zł

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

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

2290 zł

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

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

• producent: WOODPECKER

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

939 zł



www.meditrans.pl41 34 31 80058

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – luty 2021 |   STOMATOLOGIA

69 zł 21 zł
tuba

34 zł
opakowanie

3,80 zł
sztuka

21,60 zł
opakowanie

169 zł
opakowanie

9,70 zł
15 g

15 zł
60 g

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

Depural Neo 
Pasta do oczyszczania i polerowania zębów  
po usunięciu kamienia nazębnego oraz usuwania 
płytki nazębnej czy różnego rodzaju przebarwień przed 
leczeniem zachowawczym lub wybielaniem. Produkt nie 
zawiera fluoru.
Opakowanie: tuba 75 g

Wosk aluminiowy Alminax
Wosk aluminiowy do precyzyjnych wycisków do rejestracji  
zgryzu, który łatwiej się zmiękcza, jest trwały i stabilny  
w temperaturze pokojowej. 
Opakowanie: 250 lub 500 g

118 zł
500 g

72 zł
250 g

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

21 zł

Kliny transparentne ANGER
Światłoprzewodzące, transparentne kliny międzyzębowe
Opakowanie: 100 szt.

Calxyl
Podkład na bazie wodorotlenku wapnia, działa 
bakteriostatycznie, chroniąc przed ponowną infekcją.

Opakowanie: pojemnik 20 g

Gumki Kenda zielone
Elastyczne, trzyetapowe gumki polerskie na kątnicę.
Przeznaczone do opracowania uzupełnień z kompozytów, 
kompomerów i glasjonomerów.
Opakowanie: 1 sztuka

Pilniki ręczne K / H / S  
lub poszerzacze typ K
Opakowanie: 6 pilników ręcznych

Riskontrol Art 
Jednorazowe, niesterylne końcówki  
na dmuchawko-strzykawkę
• ochrona pacjenta, dentysty i asystenta
• elastyczność – szybkie i łatwe dostosowanie
• 5 kolorów, 5 zapachów: mięta, anyż, mandarynka,  
 czarna porzeczka, lukrecja
Opakowanie: 250 końcówek

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

89 zł
opakowanie

Cynku Tlenek
Materiał w postaci czystego proszku do przygotowania 
past do wypełnień stomatologicznych. 

Opakowanie: pojemnik 15 g i 60 g.

Reso-Pac
Adhezyjny opatrunek chirurgiczny w paście na bazie 
celulozy.
Opakowanie: tubka 25 g lub kapsułki 50 sztuk po 2 g

175 zł
kapsułki

52 zł
tuba
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25 zł
opakowanie

249 zł
sztuka

215 zł
sztuka

690 zł
sztuka

16 zł
Oxasil 140 ml

199 zł
opakowanie

DEZOFast 1 litr
Bezaldehydowym, wysokowydajny środek do dezynfekcji 
powierzchni (podłogi, ściany, poręcze) o doskonałych 
właściwościach bakteriobójczych i szerokim spektrum 
działania przeciwko bakteriom, drożdżom, grzybom, 
wirusom i sporom. Substancją czynną w preparacie jest 
chlorek didecylodimetyloamonu.
Opakowanie: 1 litr

Karpula (CM1950)
Karpula z trzema haczykami aspiracyjnymi i 
automatycznym zasysaniem. Pojemność 1,8 ml  
z uchwytem poprzecznym i kołem oraz końcówką  
do aspiracji w kształcie spirali. 

Kamień do ostrzenia dźwigni (CM993)
Krztałt okrągły 100 x 10 mm

119 zł
sztuka

Formówka (CM595)
Klamra do formówek firmy Carl Martin  
z ochraniaczem policzka, zapewnia komfort pracy 
lekarzowi i pacjentowi. 

88 zł
sztuka

Kamień do ostrzenia kiret (CM995)

Destylarka DESTMAX  
Destylarka z powietrznym systemem chłodzenia  
o pojemności 4 litrów i wydajności 1 litra na godzinę. 

Błony samowywołujące
Samowywołująca klisza RTG, która potrzebuje jednie 
50 sekund czasu wywołania. 
Odpowiada filmom klasy D. 

Opakowanie: 50 sztuk.

Szczotka do wierteł ręczna 
Do wyboru druciana lub nylonowa. Możliwe ustawienie 
sztywności oraz długości włosia dzięki ruchomemu 
suwakowi. Wymiary: 7 x 2,5 cm
Opakowanie: 1 szt. druciana SDD BUR002  
lub 1 szt. nylon SDD BUR008
Producent: Stoddard – Wielka Brytania

6,10 zł
druciana

9,60 zł
nylonowa

Szczoteczki Smart Mini
Szczotki nylonowe do osadu na kątnice typu “Snap-On”, 
średnica 2 mm. Występują w trzech twardościach: 
różowe (miękkie) – MT/PKNRA, fioletowe (średnie) – 
MT/PUNRA, i niebieskie (twarde) – MT/PBNRA.
Opakowanie: 1 szt. 
Producent: Stoddard – Wielka Brytania

2,50 zł
opakowanie

Krem ochronny pod rękawice Athena Naturals
Krem ochronny o delikatnym zapachu oparty  
na naturalnych składnikach mineralnych – glince białej  
oraz talku. Przeznaczony dla osób długotrwale stosujących  
rękawiczki ochronne i rękawice specjalistyczne.  
Unikalny skład nawilża i wygładza naskórek,  
jednocześnie zapobiega poceniu, odparzeniom czy otarciom. 

Opakowanie: 500 ml

Krem pielęgnacyjny Athena Naturals
Krem przeznaczony dla każdego rodzaju cery.  
Stworzony z myślą o osobach, których skóra wymaga  
szczególnej pielęgnacji. Zawiera pantenol, mocznik  
oraz alantoine, dzięki czemu przynosi natychmiastową  
ulgę zniszczonej, suchej i podrażnionej skórze.

Opakowanie: 500 ml

49 zł
sztuka

Oxasil Light Flow / Very Light Flow 
Polisilikonowa masa wyciskowa do mieszania ręcznego. 
Opracowana przez twórców materiały Xantopren/Optosil. 
Opakowanie: 140 ml.  Data ważności 03.2021

Oxasil Activator Paste
Opakowanie 60 ml.

data ważności 
03.2021

 36 zł29 zł
Activator 60 ml
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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.

od 3,30 zł
sztuka

Szalki Petriego
Okrągłe płytki szklane ze szklaną pokrywą
Dostępne w rozmiarach: 
40 mm – 3,30 zł
60 mm – 4,90 zł
80 mm – 5,20 zł
90 mm – 5,70 zł
Opakowanie: 1 sztuka wybranego rozmiaru

124 zł
opakowanie

Emulator Steripoint kl.VI
Testy emulacyjne  klasy VI do cykli sterylizacji parowej 
od 121°C do 134°C.

Opakowanie: 250 sztuk.

Karty pacjenta
Karty wykonane z twardego kartonu z wszelkimi 
potrzebnymi rubrykami opisującymi przebieg leczenia 
pacjenta. 
Format A4. 
Opakowanie: pakiet kart 100 sztuk

38 zł

DZIELNY PACJENT

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

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

ZOO zabawki 
zestaw 100 sztuk zabawek  

przedstawiających egzotyczne zwierzątka

35 zł
zestaw

78 zł
zestaw

Kolorowanki Dzielnego Pacjenta
Blok w formacie A4 zawiera  

100 dwustronnych malowankowych kartek. 

18 zł
zestaw

39 zł
zestaw

26 zł
zestaw

Pocztówki – Kolekcja Dzielnego Pacjenta 
W ramach kolekcji 65 barwnych pocztówek znajdują się:  

słodkie misiaki, ząbki, syrenki i samochody.

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

Zestaw zawiera: 20 sztuk pudełeczek w różnych kolorach.

Mix zabawek 
Opakowanie: 20 sztuk zabawek

55 zł
zestaw
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826 zł
zestaw

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

Do pakietu dołączono również zestaw 
pielęgnacyjny:  
NiteWhite (CP): 16% lub DayWhite (HP): 6%  
dla dwóch Pacjentów, pozwalające  
na pogłębienie i utrwalenie efektów wybielania.

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

99 zł
zestaw

Winyl do wkładek NiteWhite / DayWhite 
Płytki do wykonywania nakładek do wybielania.

Opakowanie: 1 sztuka

4,90 zł
sztuka

Relief ACP 
Żel do znoszenia nadwrażliwości
Preparat do leczenia nadwrażliwości  
o potrójnym działaniu. 

Zawiera 3 związki aktywne:  
azotan potasu 5%,  
fluorek sodu 0,22%,  
amorficzny fosforan wapnia 0,75%

18 zł
zestaw

Wymienne główki do szczoteczek Philips Sonicare

Sonicare Optimal  
White Standard 
HX6064/10

Sonicare Optimal  
White Black Standard 
HX6064/11

4 sztuki 
115 zł

Sonicare C3 Premium 
Plaque Defence White
HX9044/17

Sonicare C3 Premium 
Plaque Defence Black 
HX9044/33

4 sztuki 
159 zł

Sonicare G3 Premium 
Gum Care White 
HX9054/17

Sonicare G3 Premium 
Gum Care Black 
HX9054/33 

4 sztuki 
159 zł

Sonicare W3 
PremiumWhite White
HX9064/17

Sonicare W3 
PremiumWhite Black 
HX9064/33

4 sztuki 
159 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, Coffe Out  ......–  34 zł     23,80 zł
Gold  .................................................................... –  45 zł      29,00 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. 
Znacząco zmniejszają wrażliwość zębów oraz intensywnie wzmacniają szkliwo. 
Pielęgnują dziąsła oraz działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

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) 

Pasty Splat BIO PROFESSIONAL 13,90 zł
sztuka

PROMOCJA:
Do każdej zakupionej pasty otrzymasz  
miniaturkę pasty INNOVA 5 ml – za 1 gr+

+

++

SPLAT Special GOLD
Pasta z cząsteczkami złota – 75 ml
Pasta zawiera proszek diamentowy, cząsteczki  
złota i mleczko pszczele, które chronią przed 
próchnicą, zapobiegają narostowi płytki  
bakteryjnej oraz zapewniają zdrowie dziąseł.  
Nie zawiera fluoru.

SPLAT Special BLACK WOOD
Pasta z aktywnym węglem z brzozy 
karelskiej i ekstraktem  
z jagód jałowca – 75 ml
Silne rozjaśnianie i przywrócenie 
prawidłowego poziomu pH  
w jamie ustnej. Nie zawiera fluoru.

SPLAT Special COFFEE OUT
Pasta dla kawoszy i palaczy – 75 ml
Wybielająca pasta do zębów polecana  
szczególnie dla miłośników kawy.  
Specjalnie skomponowana formuła pomaga 
skutecznie usuwać osady z herbaty i kawy, 
czerwonego wina i tytoniu.  
Zawiera fluor.

za 

1 gr

za 

1 gr
za 

1 gr

Do każdej 
zakupionej pasty   

otrzymasz 
miniaturkę 20 ml  

za 1 gr

Do każdej 
zakupionej pasty   

otrzymasz 
miniaturkę 20 ml  

za 1 gr

23,80 zł
sztuka

 34 zł

 17,99 zł

29 zł
sztuka

 45 zł23,80 zł
sztuka

 34 zł

Do każdej 
zakupionej pasty   

otrzymasz 
miniaturkę 20 ml  

za 1 gr

NOWOŚĆ

za 

1 gr
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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.

Past do zębów INNOVA – 75 ml
REGENERACJA Z OCHRONĄ  
SZKLIWA I DZIĄSEŁ
Zawiera amorficzny hydroksyapatyt wapnia  
w terapeutycznej dawce 2,25%, który uszczelnia  
i odbudowuje szkliwo oraz chroni przed kwasami  
oraz bakteriami. Działa przeciwzapalnie  
oraz zmniejszając krwawienie.

Opakowanie: 75 ml

25 zł
sztuka

Past do zębów INNOVA – 75 ml
DELIKATNE WYBIELANIE
Wybielający system WhiTanine®  
w połączeniu z enzymem Tannase  
usuwają przebarwienia z powierzchni  
zębów oraz bezpiecznie je rozjaśniają.

Opakowanie: 75 ml

Pasta do zębów INNOVA
INTENSYWNA ODBUDOWA SZKLIWA
ZĘBÓW WRAŻLIWYCH
Intensywnie odbudowuje szkliwo dzięki wysokiej 
dawce amorficznego hydroksyapatytu wapnia  
już po pierwszej aplikacji, rozjaśnia je i zmniejsza 
tworzenie się płytki nazębnej.

Opakowanie: 75 ml

Zawiesina do płukania  
jamy ustnej INNOVA
„PŁYNNE SZKLIWO”
Unikalna zawiesina do płukania zębów  
wzmacnia i regeneruje szkliwo 
TERAPEUTYCZNE WSKAZANIA
• Przeczulice
• Wybielania (przed i po terapii)
• Zapobieganie próchnicy
• Od 14 roku życia
• Ciąża
• Systemy ortodontyczne w jamie ustnej

Opakowanie: 220 ml

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 25 zł
sztuka

 41,90 zł

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

19,90 zł
sztuka

data ważności
06.2021

 34 zł

ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI  
ZĘBÓW JUŻ PO 1 UŻYCIU ! 

UDOWODNIONA KLINICZNIE  
ODBUDOWA SZKLIWA

Nić dentystyczna SPLAT
Dostępne rodzaje / smaki: truskawkowa, kardamon, 
limonka z bergamotką, Blackwood, Superslim Silver

Długość: 30 m

17,50  zł
sztuka

od 7 zł
sztuka

Naturalne pasty dla dzieci SPLAT
BABY, KIDS, JUNIOR, JUICY z formułą  
LUCTATOL® i HAP
SPLAT JUICY dla dzieci w każdym wieku  .....– 7 zł
SPLAT BABY pasta dla dzieci 0-2 lata.  ..........– 11 zł
SPLAT KIDS pasta dla dzieci 2-6 lat.  .............– 16,80 zł
SPLAT JUNIOR  ........................................................– 18,20 zł

+ za 

1 gr

*PROMOCJA:
Do każdej zakupionej  

pasty lub zawiesiny INNOVA  
otrzymasz 2 x próbkę  
Innova 5 ml – za 1 gr

 25 zł WYPRZEDAŻWYPRZEDAŻ
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Jacek Bucki
Kierownik działu CAD/CAM
tel. 883 350 709
e-mail: jacek.bucki@meditrans.pl
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CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Skaner wewnątrzustny Trios 3 
Wielokrotnie nagradzany skaner wewnątrzustny. Posiada zaawan-
sowane właściwości takie jak funkcjonalność bezprzewodowa, ela-
styczną konfigurację MOVE do angażowania pacjentów oraz niezrów-
nany otwarty system. Dodając najlepsze w swojej klasie aplikacje 
uzyskujesz przełomowe możliwości opieki profilaktycznej.

89 000 zł

Clear Aligner Studio 
Leczenie nakładkowe w każdym gabinecie, możliwe 
jest teraz dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu do 
cyfrowego planowania leczenia i kontroli zgryzu. 
Opracuj system niewidocznych szyn, który skory-
guje wady zgryzu Twoich pacjentów bezboleśnie  
i w bardzo higieniczny sposób.

11 900 zł

HinriPrint 125Ultra
Perfekcyjne rozwiązanie dla laboratoriów dentystycznych, którym 
zależy na wydajności i stabilnej pracy drukarki 3D, za rozsądne pie-
niądze. Drukarka HinriPrint wykorzystuje technologię DLP do dru-
ku modeli roboczych, szyn i szablonów jak również koron i mostów. 
System jest otwarty na żywice innych producentów.

7 500 zł 39 000 zł

LECZENIE NAKŁADKOWE  
DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO GABINETU !

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
POMOŻEMY DOBRAĆ NAJLEPSZE  
ROWIĄZANIE DLA TWOJEJ PRAKTYKI

MINISTAR S
Urządzenie do formowania ciśnieniowego, które wykorzystuje tech-
nologie skanowania. Skaner odczytuje zakodowany materiał, umoż-
liwiając zaprogramowanie wszystkich ważnych parametrów, takich 
jak czas nagrzewania, temperatura i czas chłodzenia. Precyzyjne wy-
niki formowania ciśnieniowego są osiągane w bardzo szybkim czasie 
dzięki niezwykłemu podgrzewaczowi i ciśnieniu roboczemu 4,0 bar.
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Skaner wewnątrzustny Trios 4 
Pierwszy na świecie skaner posiadający możliwość cyfrowego wy-
krywania próchnicy. Skaner wykorzystuje światło fluorescencyjne 
do wykrycia bakterii na powierzchni zębów, a podczerwień do 
uwidocznienia ubytków w ciągłości szkliwa.

STOMATOLOGIA JEDNEGO DNIA  
Z 3SHAPE TRIOS DESIGN STUDIO !

Trios Design Studio 
Oprogramowanie umożliwia projektowanie uzupełnień 
takich jak korony, licówki, mosty. W trakcie jednego 
dnia możliwe jest przeprowadzenie skanowania, zapro-
jektowanie uzupełnienia i frezowanie.

HinriMill Z4 
Futurystycznie wyglądająca frezarka gabinetowa o niewiarygod-
nie łatwej, intuicyjnej obsłudze, frezująca na mokro. Wysoce pre-
cyzyjna, cicha, z automatyczną zmieniarką narzędzi, wyfrezuje 
uzupełnienie w bardzo krótkim czasie.

20 900 zł

169 000 zł

HinriMill R5 
Najnowsze osiągniecie firmy VHF. Potężna i wszechstronna fre-
zarka 5-osiowa z opatentowanym rozwiązaniem samooczysz-
czenia „Direct Clean” umożliwiającym szybka zmianę frezowania  
z mokrego na suche „w locie”. Rewolucyjne rozwiązanie magazy-
nu na 10 blanków, 60 bloczków lub 60 prefab. Frezuje wszystkie 
materiały dostępne na rynku.

259 000 zł

139 000 zł

DOŁĄCZ DO NAS:
 /AkademiaCadCamExpertise

Odwiedź SHOWROOM naszej Akademii:
ul. Lawendowa 18, 
60-185 Skórzewo (pod Poznaniem)
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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 

Więcej informacji:  
Marcin Harasimiuk  

tel. 693 820 213

Sterilair PRO 
+ stojak za 1 zł
Zachowaj profesjonalny image 
i prestiż twojego gabinetu 
chroniąc zdrowie swoje 
i swoich pacjentów.
SterilAir PRO jest urządzeniem do steryl-
izacji powietrza promieniami UV-C, które 
eliminuje wszystkie mikroorganizmy, 
zarodniki oraz bakterie. SterilAir PRO jest 
prosty, cichy i ergonomiczny.

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

4900zł 4725zł

PROMOCJA

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

NARZĘDZIE  
GOTOWE  

DO PRACY JUŻ  
W KILKA  
MINUT

Dostępna również wersja Enbio Pro za 5831 zł 
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MasterFlux
+ Pulsokymetr VITAL TEST

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
zestaw

Piaskarko-Skaler 
Woodpecker PT-A
Bezbólowy skaler ultradźwiękowy  
z piaskarką. 
• Polecany do zabiegów skalingu: usuwanie kamienia naddziąsłowego, 

usuwania plam, a także do zdejmowania koron i mostów.

• Do zabiegów endo: przygotowanie, czyszczenie i nawadnianie 
kanałów korzeniowych, wsteczne przygotowanie kanałów  
korzeniowych, kondensacja gutaperki.

• Do zabiegów odbudowy: przygotowanie ubytku, wkłady  
korzeniowe, kondensacja amalgamatu.

• Do zabiegów perio: skaling nad i poddziąsłowy, leczenie przyzębia.

• Do zabiegów piaskowania: usuwanie płytki nazębnej, przygotowanie 
powierzchni przed klejeniem zamków, cementowaniem wkładów, koron 
i licówek, a także higieny.

17800zł

NOWOŚĆ

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.

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

Mariusz Miśkiewicz
Specjalista ds. sprzętu  

stomatologicznego  
Mikroskopy

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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Edward Koprowski
Specjalista Ochrony  
Radiologicznej
tel.  609 200 524

Pantomograf KaVo OP 3D Pro
KaVo OP 3D Pro to najnowszej generacji aparat RTG  
do wykonywania zdjęć pantomograficznych,  
cefalometrycznych oraz tomograficznych  
w technologii wiązki stożkowej. 
• najnowszy aparat typu All-in-one, oferujący  

aż 5 pól obrazowania w trybie CBCT:  
5 x ø 5 cm, 6 x ø 8 cm, 8 x ø 8 cm, 8 x ø 15 cm, 13 x ø 
15 cm

• Dose Reduction Technology (DRT) - najwyższej jakości 
skany przy ekstremalnie niskiej dawce promieniowania

• prosta i wygodna obsługa przez 10-calowy panel 
dotykowy

• funkcja SRT – eliminacja artefaktów związanych  
z obecnością metalowych elementów w jamie  
ustnej pacjenta

• funkcja pantomografii warstwowej  
Multilayer zapewniająca najwyższą  
jakość badań 2D

• oprogramowanie InVivo Dental

KORZYSTNE
FINANSOWANIE NOWOŚĆ

Software InVivo 6
z funkcją ENDO

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

17500złCzujnik wewnątrzustny IXS
• wyposażony w technologię IoT (internet rzeczy) SimplySmart™, umożliwiającą 

m.in. bezpośrednie pobieranie plików kalibracyjnych, 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

NOWOŚĆ

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

666 020 782
zapytaj o ofertę

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych
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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

27900zł

Skaner 
Scan eXam One
Rozwiązanie proste w użyciu
• najszybszy skaner płytek fosforowych na rynku

• odczyt trwa zaledwie kilka sekund

• następca legendarnego systemu Digora

• rozdzielczość realna 17 pl/mm

21900zł

Fona XDC 

Innowacyjny rentgen stomatologiczny spełniający najbardziej 
rygorystyczne wymagania zarówno czujników cyfrowych,  
jak i błon RTG. 
Skomputeryzowana jednostka wyposażona w płaską klawiaturę  
i cyfrowy wyświetlacz, zapewniająca pełną kontrolę nad generowanym 
promieniowaniem. Z ogniskiem 0,4 x 0,4 mm, czytelnym panelem oraz 
doskonałą konstrukcją ramion nożycowych tworzy doskonały produkt 
spozycjonowany w absolutnej czołówce rentgenów punktowych  
dostępnych na rynku. 

9900zł

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

W PREZENCIE! Pakiet HIGIENA  
o wartości 6 500 zł:
• 6 szt. płytek, rozmiar 1

• 12 szt. płytek, rozmiar 2

• 1000 szt. osłonek higienicznych, rozmiar 1

• 1000 szt. osłonek higienicznych, rozmiar 2

• 1000 szt. osłonek papierowych, rozmiar 1

• 1000 szt. osłonek papierowych, rozmiar 2

Wymień  
swój skaner na 
Scan eXam One

program dla  
użytkowników skanerów

Soredex Digora  
i Gendex

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.
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Podstawy endodoncji z użyciem  
systemu maszynowego

Prowadzący: dr n.med. Adam Wróbel
Punkty edukacyjne 

23 Stycznia – Grudziądz

Koszt szkolenia: 500 zł

W programie:
– Planowanie leczenia endodontycznego (diagnostyka, planowanie procedur leczni-

czych, rozmowa z pacjentem).
– Przygotowanie zęba do leczenia kanałowego (przygotowanie dostępu  

endodontycznego, opracowanie komory, odnalezienie ujść kanałów).
– Preparacja wstępna (gildepath, preflaring). Opracowanie kanału.  

Zasady opracowania narzędziami reciprokalnymi.
Płukanie kanałów korzeniowych (środki płuczące, aktywacja).
– Obturacja (stosowanie metody wypełniania kanałów korzeniowych;  

materiały uszczelniające).
– Zabezpieczanie ujścia kanału przed środowiskiem jamy ustnej.
– Ocena po zabiegowego RVG.
– Pokaz pracy w powiększeniu.
Część Praktyczna
– Praca narzędziami Wave One Gold na bloczkach akrylowych i usuniętych zębach.

Wprowadzenie do implantologii na podstawie  
systemu GC AADVA

Prowadzący: lek. dent. Andrzej Gruźlewski

30 Stycznia – Toruń

Koszt szkolenia: 1250 zł

W programie:
Część teoretyczna:
– Wprowadzenie do implantologii.
– Wskazania do implantacji – możliwości zastosowania poszczególnych  

implantów, wskazania i przeciwskazania anatomiczne.
– Przygotowanie gabinetu do zabiegu implantacji.
– Powikłania pozabiegowe – co się może nie udać.
– Prezentacja przypadków klinicznych.
Część praktyczna:
– Zabiegi z udziałem pacjentów – możliwość asystowania.
– Ćwiczenia na fantomach – implantacja, założenie śruby zamykającej/gojącej, 

techniki pobierania wycisku z poziomu implantu oraz z poziomu łącznika.

Odbudowa pojedynczych braków mostami adhezyjnymi 
na włóknie szklanym z użyciem materiałów 

nanokompozytowych 

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: VOCO

05 Lutego – Olsztyn

Koszt szkolenia: 400 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.

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

06 Lutego– Olsztyn 
27 Lutego – Gorzów Wielkopolski 

Koszt szkolenia: 450  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!

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

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: VOCO

26 Lutego – Gorzów Wielkopolski 

Koszt szkolenia: 450 zł

W programie:
I. Część teoretyczna
– Odbudowa warstwowa z użyciem materiałów nanokompozytowych.
– Omówienie na własnych przypadkach klinicznych.
II. Część praktyczna
– Obudowa pojedynczego zęba na modelu (naturalny ząb poextrakcyjny):
– Ocena warunków klinicznych.
– Dobór materiału- systemy estetyczne.
– Techniki dwu- i wielowarstwowe.
– Modelowanie techniką warstwową na matrycy silikonowej.
– Modelowanie „z ręki”.
– Jak odtworzyć efekty specjalne, brzeg sieczny.
– Najczęstsze przyczyny niepowodzeń estetycznych, jak sobie z nimi poradzić?
– Czas i efekt – jak to pogodzić?

Jak opracowywać kanały pilnikami rotacyjnymi
Prowadzący: lek.dent. Tomasz Kiełkowicz

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: Poldent

27 Lutego – Kielce

Koszt szkolenia: 450 zł

W programie:
– Dlaczego warto zmienić przyzwyczajenia i zacząć pracować pilnikami  

maszynowymi? Aspekty zdrowotne. Aspekty ekonomiczne.
– Cechy nowoczesnych pilników i urządzeń, które zapewniają dentystom  

i pacjentom bezpieczeństwo podczas leczenia.
– Porównanie ruchów pilnika w mikromotorze endodontycznym: rotacja ciągła, ruch 

recyprokalny, ruch hybrydowy OTR.
– Skuteczne i proste sekwencje pracy pilnikami dające bezproblemową możliwość 

wyleczenia zęba podczas tylko jednej wizyty, co tak bardzo cenią pacjenci.
– Jak pracować, by pilniki się nie łamały w kanale, sprawdzone metody z własnej 

praktyki.
– Koferdam – ułatwienie pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa sobie i pacjentowi.
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Zęby złamane, zniszczone, po leczeniu endodontycznym? 
– nowa filozofia odbudowy z użyciem najnowszych 

materiałów! Wkłady w kanałach zakrzywionych, 
zobliterowanych – teraz to możliwe.
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: VOCO

14 Maja – Gorzów Wielkopolski 

Koszt szkolenia: 450 zł

W Programie:
– Odbudowa złamanego zęba na wkładzie z włókna szklanego z użyciem materiałów 

nanokompozytowych.
– Jak się zbliżyć do naturalnego wyglądu i zapewnić wytrzymałość?” (własne 

przypadki kliniczne).
– Wkłady metalowe, wkłady z włókna szklanego- porównanie.
– Ocena warunków zgryzowych.
– Obudowa pojedynczego zęba na modelu z użyciem wkładów koronowo - korzenio-

wych na bazie włókna szklanego: 
–  Wybór odpowiedniego wkładu. 
–  Dobór koloru. 
–  Modelowanie techniką warstwową na matrycy silikonowej. 
–  Jak odtworzyć efekty specjalne, brzeg sieczny.

SZKOLIMY RÓWNIEŻ ON-LINE!
ZAPRASZAMY NA NASZE WEBINARIA!

ODWIEDŹ STRONĘ 
www.meditrans.pl/webinaria/

POBIERAJ I OGLĄDAJ  
SZKOLENIA WIELOKROTNIE!

T E M ATY KA :
•  Ruch reciprokalny w praktyce endodontycznej
•  Izolacja pola zabiegowego - koferdam
•  Obturacja kanałów korzeniowych
•  Jak się zabrać do RE-ENDO
•  Irygacja kanałów korzeniowych
•  Standardowe wkłady KORONOWO-KORZENIOWE 
•  Kanały zobliterowane
•  Komplikacje i powikłania w endodoncji
•  Anatomia kanałów korzeniowych
•  Upssss.... perforacja
•  Planowanie leczenia endoprotetycznego i przekazanie go pacjentowi
•  Aparat fotograficzny w gabinecie stomatologicznym
•  Covid – Organizacja i ochrona pracy gabinetu 
•  Podstawy pracy z mikroskopem stomatologicznym
•  Odbudowy po leczeniu endodontycznym
•  Endodoncja w pratyce – reendo zęba 16
• Odbudowy po leczeniu endodontycznym – wkłady koronowo-korzeniowe
•  Kompleksowe podejście higienizacyjne do pacjenta

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto:   
UWAGA – Zmiana konta!
Santander Bank:  81 1910 1048 2782 3825 1825 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

|  NOWOŚĆ !  |
Szkolenia ENDO w gabinecie z udziałem PACJENTA ! Kameralne grono, maksymalnie dużo praktyki !

Skontaktuj się z Działem Szkoleń i umów się na spersonalizowane szkolenie już dziś!



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 Agnieszka Kazusek 798 860 547
Łódzkie Mariusz Kowalczyk 784 956 711
Łódzkie Katarzyna Kwiatkowska 516 244 148
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

REGIONALNI
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735
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
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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 04.01.2021 r. do 28.02.2021 r., chyba że zaznaczono inaczej lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 

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

149 zł
opakowanie 5 litrów

CHLORHEKSYDYNA + CHLOREK CETYLOPIRYDYNY
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