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Kuferek podróżny WITTCHEN
Stylowy kuferek odporny na wgniecenia  
i zarysowania. Posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie 
oraz elastyczny pas, który umożliwia mocowanie na rączce 
walizki podczas podróży. 
W środku kuferek posiada: 
• komorę główną z pasami zabezpieczającymi  

rzeczy przed przemieszczeniem; 
• przegrody zamykane na suwak;
• trzy kieszonki na drobiazgi, w tym jedna  

zamykana na suwak.
Dostępne kolory: czarny, czerwony, granatowy

Kosmetyczka podróżna WITTCHEN
Elegancka i nowoczesna kosmetyczka wykonana z polikarbonu,  
ozdobiona okuciami w kolorze różowego złota. Posiada elastyczny pas,  
który ułatwia mocowanie na rączce walizki podczas podróży.  
Wnętrze pokrywa podszewka w kolorze beżowym. 
Kosmetyczka wyposażona jest w:
• przegrodę zamykaną na suwak;
• kieszonkę zamykaną na suwak;
• dwie otwarte kieszonki na drobiazgi;
• elastyczne pasy zabezpieczające akcesoria  

przed przemieszczeniem.
Dostępne kolory: czarny, pudrowy róż

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

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

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

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

za 

1 zł*

*Przy zakupie wybranych promocji, które znajdziesz na dalszych stronach niniejszej ulotki

za 

1 zł*
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Rękawy do sterylizacji PrimaDent  
niebieskie i zielone
Przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.
Do użytku również w warunkach szpitalnych.

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. 

Torebki do sterylizacji PrimaDent  
niebieskie i zielone
Samoprzylepne papierowo-foliowe, przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.  
Opakowanie: pudełko zawiera 200 sztuk torebek

Torebki niebieskie – 60g/m2

• 57 x 100 mm (część foliowa) – 15 zł
• 70 x 230 mm (część foliowa) – 21 zł
• 90 x 230 mm (część foliowa) – 24 zł
• 135 x 250 mm (część foliowa) – 39 zł

Rękawy zielone – 70g/m2 
• 55 mm x 200 m – 56 zł
• 75 mm x 200 m – 79 zł
• 100 mm x 200 m – 99 zł
• 150 mm x 200 m – 144 zł
• 200 mm x 200 m – 198 zł

Torebki zielone – 70g/m2

• 57 x 100 mm (część foliowa) – 19 zł
• 70 x 230 mm (część foliowa) – 29 zł
• 90 x 230 mm (część foliowa) – 32 zł
• 135 x 250 mm (część foliowa) – 59 zł

Rękawy niebieskie – 60g/m2

• 55 mm x 200 m – 36 zł
• 75 mm x 200 m – 49 zł
• 100 mm x 200 m – 59 zł
• 150 mm x 200 m – 99 zł
• 200 mm x 200 m – 129 zł
• 250 mm x 200 m – 149 zł

NICI CHIRURGICZNE PrimaPGA
Wchłanialne, sterylne, syntetyczne nici chirurgiczne na bazie kwasu 
poliglikolowego (PGA) powleczonego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. 
Nici wchłaniają się stopniowo poprzez zjawisko hydrolizy. Całkowity czas 
wchłonięcia nici PGA zajmuje 60 – 90 dni. 

Opakowanie: 12 sztuk

Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach.
2/0 22 mm 1/2c 4/0 17mm 1/2c
3/0 17 mm 1/2c 4/0 19 mm 3/8c 
3/0 19 mm 3/8c 4/0 22 mm 1/2c
3/0 22 mm 1/2c 4/0 26 mm 1/2c
3/0 26 mm 1/2c 5/0 17 mm 1/2c

NICI CHIRURGICZNE PrimaNYLON
Sterylne, niewchłanialne, nylonowe nici chirurgiczne w kolorze niebieskim, 
wykonane z poliamidu. Wykorzystany do produkcji nylon posiada wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie. 

Opakowanie: 12 sztuk

Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach.
3/0 16 mm 3/8c  4/0 24 mm 3/8c
3/0 19 mm 3/8c 5/0 12 mm 3/8c
3/0 24 mm 3/8c 5/0 16 mm 3/8c
4/0 12 mm 3/8c 5/0 19 mm 3/8c
4/0 16 mm 3/8c 6/0 12 mm 3/8c
4/0 19 mm 3/8c 6/0 16 mm 3/8c

75 zł
opakowanie

47 zł
opakowanie

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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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 CleanJet – 5 litrów
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: 5 litrów

+ Maseczki ochronne N95/FFP2 – za 1 zł
Opakowanie: 5 sztuk maseczek

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

41 zł

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 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

118 zł
zestaw

230 zł
zestaw

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

Opakowania: 1 litr

+ Maseczki medyczne 3-warstwowe, typ II – za 1 zł 
Polski producent: TW PLAST

+ +

za 

1 zł

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

Długość: 15 cm

Opakowanie: 100 sztuk

+ 1 x opakowanie końcówek do ślinociągu 
PrimaDent – za 1 zł

7 zł
opakowanie
w zestawie

PRODUKT  
NIE ZAWIERA  
FTALANÓW

+

za 

1 zł

5 +1

42 zł
zestaw

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

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

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

endo (czarne)

fine (różowe)

fine (żółte)

regular (fioletowe)

regular (niebieskie)

regular (pomarańczowe)

regular (zielone)

superfine (białe)

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

Oferta nie łączy się z innymi promocjami



41 34 31 8006

MEDITRANS EXPRESS   | maj – czerwiec 2021 |   STOMATOLOGIA

e-meditrans.pl

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

47 zł
strzykaka

83 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 ONE – SE NF
Jednobutelkowy, uniwersalny, samotrawiący  
system wiążący VII-generacji, który posiada doskonałe  
właściwości adhezyjne do szkliwa i zębiny.
Materiał minimalizuje nadwrażliwość pozabiegową
i skraca czas zabiegu.

Opakowanie: 5 ml 

VII 
GENERACJA

199 zł
opakowanie

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 złDUALNIE
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.

Opakowanie: 3 strzykawki po 2 ml + 5 końcówek

48 zł
opakowanie

NOWOŚĆ

PROMOCJA
Przy zakupie produktów PluLine  
za minimum 500 zł otrzymasz 

zegar ścienny – za 1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

+
za 

1 zł



kontakt@meditrans.pl 7

MEDITRANS EXPRESS   | maj – czerwiec 2021 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

Piasek do piaskarki PluLine  
Plurapearls  300 g
Proszek do profilaktycznego, naddziąsłowego piaskowania 
zębów przeznaczony do wszystkich typów piaskarek.
Dostępny w smakach:  
miętowym, cytrynowym, wiśniowym. 

Opakowanie: butelka 300 g

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

Opakowanie: butelka 200 g

99 zł

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

Opakowanie:  butelka 100 g

68 zł

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

Opakowanie: spray 75 ml
Kolory: czerwony, zielony

25 zł
opakowanie

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

Pluracore DC AutoMix Dentin 10 g
Podwójnie utwardzalny, adhezyjny, płynny materiał 
kompozytowy do odbudowy zrębu koronowego  
oraz cementowania wkładów korzeniowych.
Polecany jest do pracy z włóknami szklanymi Overfibers.
Zalety:
• Dualna polimeryzacja - światłoutwardzalnie 
 lub utwardzany chemicznie .
• Dzięki specjalnej formule materiał nie klei się 
 do instrumentów w trakcie aplikacji.
• Uniwersalność- osadzanie wkładów 
 korzeniowych i odbudowa zrębu jednym materiałem.

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

175 zł

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

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

25 zł
opakowanie 200 sztuk

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

Opakowanie: 2 x 380 ml

279 zł

99 zł

Blue Bite SC  
PluLine  2 x 50 ml
Materiał na bazie A-silikonu do rejestracji zwarcia.
• Szybkie wiązanie .
• Dokładne odwzorowanie. 
• Właściwości tiksotropowe. 
• Stabilny wymiarowo. 
• Wysoka twardość końcowa. 
• Łatwy do  przycinania i szlifowania.
• Aromat miętowy. 
• Czas wiązania: 1:30 min. 
• Czas wiązania w jamie ustnej: 1 min. 
• Kolor: niebieski.

Opakowanie: 2 x 50 ml,  
12 końcówek mieszających

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

Pluralgin Adhäsiv  30 ml
Klej do łyżek wyciskowych – do mas alginatowych.
Tworzy mocną, bardzo cienką i trwałą warstwę, 
poprawia przyczepność między łyżką wyciskową  
i materiałem wyciskowym. 
Smak jabłkowy.

Opakowanie: 30 ml

25 zł
sztuka

W ZESTAWIE TANIEJ

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

Opakowanie: 2 x 380 ml

389 zł

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

Opakowanie: 2 x 380 ml 

389 zł

Plurasil Putty lub Putty Soft  2 x 450 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa (A-silikon) do zarabiania ręcznego. Przeznaczona do precyzyjnych wycisków pod korony, mosty, wkłady i nakłady. 

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

+ Plurasil Regular Body lub Light Body 2 x 50 ml
Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa (A-silikon). Stosowana do wycisków korekcyjnych oraz jako druga warstwa do wycisków dwuwarstwowych w połączeniu  
z Plurasil Heavy Body lub Plurasil Putty Soft.

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

za 

1 zł+

225 zł
zestaw

199 zł
Plurasil Putty

cena regularna 

199 zł
Plurasil Putty Soft

cena regularna 

99 zł
Plurasil  

Regular Body
cena regularna

Oferta nie łączy się z innymi promocjami
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228 zł
sztuka

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. 

Zestaw diagnostyczny  
5 instrumentów  
Carl Martin (CM3074-PL)
Zestaw zawiera:
1. Upychadło kulkowe,
2. Pęseta,
3. Lusterko rodowane płaskie  
 przedniopowierzchniowe + rękojeść,
4. Zgłębnik,
5. Uniwersalny nakładacz.

127 zł
zestaw

119 zł
sztuka

Upychacz do nici refrakcyjnych 
Instrument posiada specjalne zakończenie – mikroząbki  
które ułatwiają upakowanie nici.

Lusterka CLICK
Przedniopowierzchniowe, płaskie, rodowane.  
Do dezynfekcji i sterylizacji.  
Brak efektu podwójnego widzenia.  
Średnica 22 mm.

opakowanie: 1 szt. w rozm. 4 (CM450/4)

CMLS455 CMLS456

Rękojeść CLICK & CLEAN
Rękojeść do lusterka umożliwiająca lepsze 
czyszczenie. Proste i szybkie przygotowanie  
narzędzia dzięki wewnętrznemu zatrzaskowi:  
Włóż – Przekręć – GOTOWE.

Dostępne w dwóch średnicach: 7 mm (CMLS455)  
oraz 9,5 mm (CMLS456)

12 zł
sztuka

49 zł
sztuka

CM450/4

CM1044

CM1950
CM3074-PL

Lusterka Hello 
Plastikowe, przedniopowierzchniowe lusterka  
wielokrotnego użytku do sterylizacji w autoklawie  
(w temp. do 134°C).
Opakowanie: 10 szt. lusterek
Dostępne w rozmiarach 4 (Ø22 mm) oraz 5 (Ø24 mm)

455/4 WE, 455/5 WE

99 zł
opakowanie
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HIT
cenowy

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 system 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*

NOWOŚĆ
gratis*

189 zł
zestaw

 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

195 zł
strzykawka

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  

LUB

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 – 339 zł

NOWOŚĆ

+ +

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany *Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

Kup 8 dowolnych opakowań glasjonomerów RIVA  
+ Wstrząsarka Ultramat S o wartości 1790 zł – za 1 zł !!!
Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych. 

GLASJONOMERY RIVA

za 

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

Pola Day i Pola Night
Żel do wybielania nakładkowego zębów w warunkach domowych. 
Dostępne rodzaje: Pola Day 6%,  Pola Night 10%, Pola Night 16%.

Zestaw zawiera: 10 strzykawek 1,3 g, 10 szt. aplikatorów; 1 x pudełko na nakładki;  
2 x materiał na nakładki

HIT
cenowy

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

Pola Luminate
Preparat do wybielania zębów o stężeniu 6% nadtlenku wodoru.

Opakowanie: tubka 5,5 ml

130 zł
opakowanie

ZAAWANSOWANY SYSTEM 
WYBIELANIA ZĘBÓW
W GABINECIE I DLA PACJENTA

Soothe
Żel znoszący nadwrażliwość występującą na skutek oddziaływania bodźców 
termicznych i chemicznych.

Opakowanie: 4 strzykawki 1,2 ml, końcówki aplikacyjne.

135 zł
zestaw

Pola Office+  6%
System wybielania zębów w gabinecie lekarskim odznaczający się wysoką 
skutecznością. Unikalna formuła oparta na 6% nadtlenku wodoru  
i podwyższonym pH zapewnia szybsze przenikanie substancji czynnej  
w głąb tkanki zęba jednocześnie minimalizując ryzyko podrażnień.

Zestaw zawiera: 3 strzykawki 2,8 ml Pola Office, akcesoria

590 zł
zestaw

399 zł
zestaw

299 zł
zestaw

49 zł
zestawHIT

cenowy
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*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC
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200 zł
strzykawka

+ gratis*

G-ænial A’CHORD / A&P / Flo X / Universal Flo / Universal Injectable 
5 x strzykawka wybranego materiału kompozytowego w dowolnym odcieniu
+ G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml lub G2-BOND Universal Bottle Kit – GRATIS* 

135 zł
strzykawka
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4 +1

760 zł
zestaw

+

od 540 zł
zestaw

G-ænial A&P /Universal Flo /  
Universal Injectable / Flo X
4 x strzykawka wybranego materiału kompozytowego  
w dowolnym odcieniu

+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*

LUB

G2-BOND Universal
Nowy uniwersalny 2-butelkowy system łączący.  Dzięki opatentowanej technologii 
Dual-H zapewnia najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania z zębem  i kompozytem. 
Oferuje możliwość wyboru trybu wytrawiania, małą wrażliwość na technikę pracy  
i precyzyjne dozowanie dzięki innowacyjnej konstrukcji butelek

Zestaw zawiera:  1 x 1-PRIMER, butelka 5 ml; 1 x 2-BOND, butelka 5 ml, akcesoria

+ 1 x strzykawka Essentia U 2 ml  
LUB 1 x opakowanie Essentia unitip U (15 x 0,16 ml) – GRATIS*

580 zł
zestawNOWOŚĆ

LUB

4 x strzykawka Essentia/ 
Essentia HiFlo/Essentia LoFlo 
+ G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml  
lub G2-BOND Universal Bottle Kit – GRATIS*
Dostępne również w PROMOCJI 4+1 i 10+4  
Zapytaj o szczegóły naszego przedstawiciela!

gratis*

+

gratis*

gratis*

gratis*

4 + BOND

5 + BOND

Dostępne również w PROMOCJI 10+4  
Zapytaj o szczegóły naszego przedstawiciela!

G-ænial A'CHORD Layering Kit 
Zestaw: 5 strzykawek w odcieniach A2, A3, AO2, AE, JE

LUB
G-ænial A'CHORD Core Kit
Zestaw: 5 strzykawek w odcieniach A1, A2, A3, A3.5, A4

+ G-Premio BOND uzupełnienie 5 ml   
LUB  
G2-BOND Universal Bottle Kit – GRATIS*

900 zł
zestaw

+

gratis*

LUB

gratis*
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3 +1

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

675 zł
zestaw

gratis*+

3 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin
+ 1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin – GRATIS* 

25 x strzykawka Gradia Direct / Gradia Direct X
+ lampa do polimeryzacji D-Light DUO – GRATIS*
Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

25 x
3375 zł

zestaw

460 zł 530 zł 570 zł

395 zł

460 zł 510 zł 520 zł

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

+ kosmetyczka WITTCHEN – za 1 zł

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*

3 x opakowanie EQUIA Forte HT Fil 
(po 50 kapsułek w dowolnym odcieniu) 

+ 1 x opakowanie Fuji TRIAGE  
(50 kapsułek w odcieniu White lub Pink) – GRATIS*

+

1710 zł
zestaw

gratis*

470 zł

285 zł
zestaw

NOWOŚĆ

G-CEM ONE
Nowy samoadhezyjny cement kompozytowy o wysokiej wytrzymałości wiązania  
i szerokim zakresie wskazań. Opcjonalnie stosowany primer G-CEM ONE Adhesive 
Enhancing Primer zwiększa adhezję oraz tolerancję na wilgoć i ślinę. Zastosowanie 
primera umożliwia cementowanie uzupełnień protetycznych o nieretencyjnym 
charakterze. Dostępny w czterech estetycznych odcieniach.

G-CEM ONE Starter Kit:  1 x G-CEM ONE A2 lub TR strzykawka 4,6 g;  
1 x G-CEM Adhesive Enhancing Primer butelka 4 ml; akcesoria

Dostępne również w PROMOCJI 5 + BOND i 10+4.  
Zapytaj o szczegóły naszego przedstawiciela!

+

Dostępna również PROMOCJA:  
25 x strzykawka G-ænial / Essentia + lampa D-Light DUO – GRATIS*

gratis*

+
za 

1 zł

3 +1
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

500 zł
zestaw

 638 zł

OSZCZĘDZASZ

22% 

735 zł
zestaw

 1051 zł

OSZCZĘDZASZ

30% 

3 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.

+ OptraGloss Composite Kit – GRATIS*
+ wybrana srebrna bransoletka PANDORA – za 1 zł

gratis*+
2 x Empress Direct 3 g  
(w dowolnym kolorze)
+ 1 x Proxyt Fine  
lub Medium 80 g – GRATIS*

Bluephase Style 20i

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.

780 zł
zestaw

 1296 zł

OSZCZĘDZASZ

40% 

gratis*

6 +3

6 x Evetric 3,5 g (w dowolnym kolorze)
+ 3 x Evetric 3,5 g A3 – GRATIS*

+

gratis*+

LUB

za 

1 zł

Srebrna bransoletka z okrągłym  
zapięciem dostępna w rozm. 18

Srebrna bransoletka z cyrkonią sześcienną 
oraz regulowaną długością

+

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

gratis*

490 zł
zestaw

 861 zł

OSZCZĘDZASZ

43% 

+
Evetric System Kit 
+ 2 x Evetric 3,5g (w dowolnym kolorze) – GRATIS*

Przy zakupie materiałów Ivoclar Clinical  
(kompozyty, bondy, cementy)  

za minimum 4 000 zł otrzymasz lampę  
Bluephase Style 20i – GRATIS*

gratis*

Oferta dotyczy maksymalnie dwóch faktur potwierdzających zakup wskazanych materiałów  
za minimum 4 000 zł wystawionych w czasie trwania promocji.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

856 zł
zestaw

 1596 zł

OSZCZĘDZASZ

47% 

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

Opakowanie: strzykawka Variolink Esthetic DC 5 g

+ Monobond Etch & Prime 5g – GRATIS*

+
gratis*

PODARUJ UŚMIECH Z VARIOLINKIEM

Kupując w Meditrans dowolne opakowania produktu Variolink Esthetic za kwotę 1500 zł wspierasz 
Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla jej 
podopiecznych, osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla wszystkich, którzy wezmą udział w akcji, podopieczni Fundacji przygotowali prace 
plastyczne. Za naszym pośrednictwem obrazy trafią do Twojego gabinetu. Będą zawierały 
informację o wsparciu dla Fundacji, które było Twoim udziałem.

Ponadto możesz wziąć udział w konkursie i wygrać nagrody niespodzianki od Fundacji. 

Szczegóły na www.meditrans.pl/pomagamy

Weź udział w naszej akcji i pomóż  
osobom z niepełnosprawnościami

beneficjent

organizator współorganizator

Variolink Esthetic LC System Kit 
Zestaw zawiera:  
3 x Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm);  
3 x Variolink Esthetic try-in, 1.7 g (light, neutral, warm); 
1 x Total Etch, 2 g;  
1 x Adhese Universal 5 g;  
1 x Monobond Plus 5 g,;  
1 x Liquid Strip, 2.5 g; 
Akcesoria

+ OptraGate Assortment 80 szt.  
(40 Regular, 40 Small) – GRATIS*

1500 zł
zestaw

 2240 zł

OSZCZĘDZASZ

33% 

+ gratis*

Variolink Esthetic DC System Kit 
Zestaw zawiera:  
3 x Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
3 x Variolink Esthetic try-in paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 x Total Etch, 2 g
1 x Adhese Universal 5 g
1 x Monobond Plus, 5 g
1 x Liquid Strip, 2,5 g
akcesoria

+ OptraGate Assortment 80 szt.  
(40 Regular, 40 Small) – GRATIS*

1850 zł
zestaw

 2661 zł

OSZCZĘDZASZ

36% 

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

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

+ OptraGate  
(80 szt. dowolny rozmiar) – GRATIS*

gratis*+

1470 zł
zestaw

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

+ 1 x Proxyt 80 g – GRATIS* 
(do wyboru: Proxyt Fine / Medium /  
Proxyt Medium Fluoride-free / Proxyt Coarse)

gratis*

650 zł
zestaw

 804 zł

OSZCZĘDZASZ

19% 

+

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

8 zł**
sztuka

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

Opakowanie: 50 ampułek po 1 ml

550 zł
opakowanie

Przy zakupie dowolnych produktów 
do profilaktyki za minimum 350 zł

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

+ 2 KUBKI i KOSZULKA – GRATIS*

+
gratis*

NOWOŚĆ

Cention Forte
Cention Forte to nowy, samoutwardzalny materiał w kolorze zęba, o wysokiej wytrzymałości na zginanie ≥ 100 MPa, który uwalnia jony bioaktywne.   
Należy do grupy materiałów zwanych Alkazytami. Opatentowany wypełniacz alkaliczny zwiększa uwalnianie jonów wodorotlenowych podczas ataku kwasów, 
a tym samym reguluje wartość pH. Może to pomóc w zapobieganiu demineralizacji struktury zębów.

Cention Forte Starter Kit 
20 x 0,3 g A2; Primer 3g

650 zł
Cention Forte 

Kit

350 zł
Cention Forte 

Starter Kit

520 zł
Refill

290 zł
Cention Primer 6 g

Cention Forte Capsule
50 x 0,3 g A2 

Cention Primer 6 g Cention Forte Kit
50 x 0,3 g A2; Primer 6 g

 720 zł  387 zł  576 zł  326 zł

** Cena za sztukę przy zakupie 12 sztuk

550 zł
zestaw

 750 zł

OSZCZĘDZASZ

27% 

gratis*+

OptraGate Assortment 80 sztuk
+ 2 x Cervitec Liquid 300 ml – GRATIS*
Bezalkoholowa, gotowa do użycia płukanka  
o działaniu przeciwbakteryjnym.

2 x



WYNAJMIJ  
UNIT
obsługę zostaw  
w naszych rękach

Maciej Mazurkiewicz
tel. 728 407 310

maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl

O szczegóły zapytaj 
naszego specjalistę:

Karol Uramowski
tel. 666 020 782

karol.uramowski@meditrans.pl
Już od 1000 zł  
miesięcznie

• bez żadnych opłat wstępnych

• cały czynsz kosztem gabinetu

• pełna opieka serwisowa przez  
cały okres trwania umowy
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gratis*

SDR® Plus Refill 15 kompiul
3 x opakowanie do wyboru A1, A2, A3 
+ strzykawka  
Neo Spectra ST LV A2 – GRATIS*

+

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

gratis*

Palodent V3
3 x opakowanie 50 sztuk w dowolnym rozmiarze 

+ 2 x opakowanie klinów  
Palodent V3 – GRATIS* 
(100 szt. small oraz 100 szt. medium)

606 zł
zestaw

+
gratis*

3 x

719 zł
zestaw

456 zł
zestaw

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

+ Gumki Enhance (kielich 30 szt.) – GRATIS*

gratis*

380 zł
zestaw

2 x gratis*

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

+ strzykawka  
Neo Spectra ST LV A2 – GRATIS*

+
2 x

3 x 645 zł
zestaw

+

898 zł
zestaw

SDR® Plus Eco refill  
(50 kompiul w kolorze universal) 
oraz 1 op. SDR Plus refill  
(15 kompiul kolory do wyboru A1, A2, A3) 

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

gratis*

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

+ SDR Plus refill A2 (15 kompiul)  
oraz 1 x Purevac HVE Mirror Tips  
(3 szt.)– GRATIS*

+

1398 zł
zestaw

Przy zakupie 2 dowolnych zestawów  
Neo Spectra otrzymasz  
kosmetyczkę Wittchen – za 1 zł

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

PROMOCJA:

+
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™ ST LV  
refill A1 – GRATIS*

LUB

Neo Spectra™ ST Intro Kit HV  
(szara strzykawka)  

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

+ 2 strzykawki Neo Spectra™ ST LV  
refill A1 oraz A2 – GRATIS*

gratis*

gratis*

+

za 

1 zł

+
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

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*
+ 20 igieł do irygacji TruNatomy – GRATIS*

gratis* 20 x

+

ProTaper Next
Zaawansowany system narzędzi rotacyjnych
4 x dowolne opakowania ProTaper Next (3 pilniki)
+ opakowanie Proglider (3 pilniki) – GRATIS*
+ Protaper Next ćwieki gutaperkowe X2 (60 szt.) – GRATIS*

+
gratis*

798 zł
zestaw

ProTaper Gold (6 pilników)
Następca systemu narzędzi PROTAPER UNIVERSAL.
4 x dowolne opakowania Protaper Gold 
(6 pilników)

+ opakowanie ProTaper Gold  
(assort. 6 pilników) – GRATIS*
+ 1 x Protaper Gold ćwieki gutaperkowe 
F2 (60 szt.) – GRATIS*

987 zł
zestaw4 x

+ gratis*

WaveOne Gold 
Jednopilnikowy system narzędzi oscylacyjnych
4 x dowolne opakowania WaveOne Gold 
(3 pilniki)
+ 1 x WaveOne Gold Glider  
(3 pilniki) – GRATIS*
+ 1 x WavOne Gold ćwieki gutaperkowe 
Primary (60 szt.) – GRATIS*

864 zł
zestaw

gratis*

4 x

+

2550 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*

+

6940 zł
zestaw

ZESTAW X-Smart® Plus

ZESTAW X-Smart® Plus – WaveOne® Gold
5 opakowań WaveOne® Gold Primary (1 opakowanie = 3 pilniki)
4 opakowania WaveOne® Gold asortyment (1 opakowanie = 4 pilniki)
oraz 1 opakowanie ProGlider® (1 opakowanie = 3 pilniki)

+ 2 blistry WaveOne® Gold  
(asortyment, 2 x 4 pilniki) – GRATIS*

ZESTAW X-Smart® Plus – Protaper Next™
10 opakowań Protaper Next™ asortyment X1-X3 (1 opakowanie = 3 pilniki)
ORAZ 1 opakowanie ProGlider® (1 opakowanie = 3 pilniki)

+ 2 blistry Protaper Next™  
(asortyment, 2 x 6 pilników) – GRATIS*

gratis*

+
gratis*

+

Mikrosilnik X-Smart® Plus DOSTĘPNY również GRATIS*  
w SPECJALNEJ OFERCIE przy zakupie 60 BLISTRÓW  
wybranych narzędzi maszynowych.
Zapytaj o szczegóły naszych przedstawicieli.
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NOWOŚĆ

OFERTA SPECJALNA NA START

2�W�CENIE�1*
Kup dwie strzykawki OptiShade 

w dowolnych kolorach w cenie jednej.

Oferta dostępna do 30.06.2021

„Niesamowity materiał, który jednym 
odcieniem potrafi  idealnie odwzorować 

kolorystykę i strukturę wszystkich tkanek 
w obrębie korony zęba.”

— Dr n. med. Maciej Mikołajczyk 

• 3 kolory zamiast 16 klasycznych kolorów VITA dzięki zastosowaniu technologii ART
• mniej materiałów w gabinecie pozwala oszczędzić czas i miejsce
• najwyższa estetyka i trwałość wypełnień
• OptiShade to zadowoleni pacjenci i wygodniejsza praca dla Ciebie

OptiShade™

Optymalny kompozyt – tylko trzy kolory do wszystkich wskazań 

PRZED PO

Nr kat. Wariant produktu Cena

37111 Strzykawka 4g, kolor Light 199 zł

37112 Strzykawka 4g, kolor Medium 199 zł

37113 Strzykawka 4g, kolor Dark 199 zł

37114 Strzykawka 4g, kolor Bleach White 199 zł

37115 Strzykawka 4g, kolor Universal Opaque 199 zł

*Promocja dotyczy wyłącznie strzykawek.

OptiBond FL Kit
Światłoutwardzalny system wiążący, przeznaczony 
do łączenia ze szkliwem i zębiną oraz stosowany 
jako podkład typu liner.

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

499 zł
opakowanie

929 zł
zestaw

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

Odcienie A2E, A3E, A2D, A3D.

+ OptiBond™ Universal 5 ml
Jednobutelkowy system wiążący.

+

SuperMat Assorted Kit
Zestaw anatomicznych formówek z oddzielnym 
napinaczem do odcinka bocznego, sprawdzający się 
zarówno w przypadku formówek przezroczystych,  
jak i metalowych. 
Zestaw: napinacz, 14 formówek metalowych,  
6 formówek celulozowych

460 zł
zestaw

1079 zł
zestaw

+

OptiDisc 
4 x dowolne opakowania 80 lub 100 szt.
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania wypełnień.

+ opakowanie maseczek medycznych  
3-warstwowych, typ II – za 1 zł 
Polski producent: TW PLAST

329 zł
zestaw

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

+ za 

1 zł

1229 zł
zestaw

Herculite XRV Ultra Standard Kit
Światłoutwardzalny, uniwersalny materiał kompozytowy z nanowypełniaczem.
Zestaw zawiera: Enamel A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2, Dentine A2, A3, 1,7 g, Premise Flowable A2,  
OptiBond Solo Plus 5 ml, Gel Etchant 3 g, akcesoria.

+ zestaw Herculite XRV Ultra Mini Kit
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, Dentine A2, 5 ml OptiBond Solo Plus, 3 g Kerr Gel Etchant 50 aplikatorów.

+ kometyczka Wittchen - za 1 zł 

+
za 

1 zł

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

Trwałe wypełnienie ubytków w ramach efektywnej, 
jednoetapowej procedury.

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

Oferta do wyczerpania zapasów.
Nie łączy się z innymi promocjami.
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odcieniem potrafi  idealnie odwzorować 
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— Dr n. med. Maciej Mikołajczyk 
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OptiShade™

Optymalny kompozyt – tylko trzy kolory do wszystkich wskazań 
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Nr kat. Wariant produktu Cena

37111 Strzykawka 4g, kolor Light 199 zł
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*Promocja dotyczy wyłącznie strzykawek.



41 34 31 80022

MEDITRANS EXPRESS   | maj – czerwiec 2021 |   STOMATOLOGIA

e-meditrans.pl

elements™ IC
Obturation Dual System

System do obturacji

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

+ 2 x opakowanie kartridży 
Gutta Percha Cartridge

7 x TF Adaptive – pilniki maszynowe
Pilniki niklowo-tytanowe do mechanicznego 
opracowywania kanałów.

Opakowanie: 6 szt. pilników

1019 zł
zestaw

9 999 zł
zestaw

275 zł
sztuka

Buchanan Heat Pluggers
Gorące pluggery do termicznej obturacji kanałów.
Posiadają końcówki ściśle dostosowane do 
ostatecznego kształtu opracowanego kanału 
korzeniowego. Przy zastosowaniu z elements IC, 
pluggery rozgrzewają się w optymalnym stopniu, 
eliminując niebezpieczeństwo przegrzania materiału.

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

9 499 zł
zestaw

10 x

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

+ 10 op. pilników TF Adaptive  
+ endometr Apex ID

CaviCide – 5 litrów
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: 5 litrów

+ CaviCide 700 ml

Buchanan Hand Plugger
Ręczny Plugger do kondensacji gutaperki  
na gorąco i zimno. 
Z jednej strony niklowo-tytanowy,  
z drugiej wykonany z nierdzewnej stali.

Rozmiar #0
Końcówka stalowa .02/.75; końcówka NiTi .03/.25

Rozmiar #1
Końcówka stalowa .02/.79; końcówka NiTi .03/.41

Rozmiar #2
Końcówka stalowa .02/1.03; końcówka NiTi .03/.71

265 zł
sztuka

+
+

169 zł
zestaw

+

3 x Gutta Percha Cartridge
Końcówka aplikacyjna, o wysokiej wytrzymałości, 
może być dowolnie wyginana, aby dopasować się  
do anatomii kanałów korzeniowych.  
Kartridże są w pełni kompatybilne z systemem 
elements™free i elements IC.

Opakowanie: 10 sztuk

609 zł
zestaw
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125 zł
opakowanie

32 zł
opakowanie
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6 +2

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

4 x Filtek Bulk Fill Flowable 2 x 2 g  
lub kapsułki 15 x 0,2 g (w dowolnym kolorze)

+ Single Bond Universal 5 ml – za 1 zł*

4 x

245 zł
opak. strzykawek

za 

1 zł*

za 

1 zł*

5 x Filtek One Bulk Fill (strzykawki 4 g  
lub kapsułki 20 x 0,2 g w dowolnym kolorze)

+ 1 x Filtek ONE Bulk Fill – za 1 zł* 
strzykawka (4 g) lub kapsułki (20 x 0,2 g) w kolorze A2 lub A3 
LUB 
1 x Filtek Universal PO – za 1 zł* 
strzykawka (4 g) lub kapsułki (10 x 0,2 g)

1160 zł
zestaw

+ LUB

732 zł
zestaw

+
za 

1 zł*

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

+

5 +1

2 x zestaw Filtek Z250 8 x 4 g
Zestaw wprowadzający Z550 zawiera:  
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.

+ 1 x zestaw Filtek Z250 8 x 4 g – za 1 zł*
+ kometyczka Wittchen do wyboru czarna lub pudrowy róż – za 1 zł 

2049 zł
zestaw2 +1

za 

1 zł*

We wrześniu
wchodzimy na 
wyższy poziom
stomatologii!

Przygotuj się na NOWY
uniwersalny system łączący
i cement od 3M

Więcej szczegółów już wkrótce!Więcej szczegółów już wkrótce!

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

205 zł
opak. kapsułek

+ +

za 

1 zł

za 

1 zł*

3 x Filtek Universal  
(strzykawki 4 g lub kapsułki 20 x 0,2 g w dowolnym kolorze)
+ 1 x Filtek Universal 4 g (A2, A3 lub PO) – za 1 zł* 
LUB 1 x kapsułki 20 x 0,2 g  A2, A3 lub PO (10 x 0,2 g) – za 1 zł*
LUB 1 x dyspenser do kapsułek (biały) – za 1 zł*

LUB

714 zł
zestaw

LUBLUB

3 x

+

TYLKO  
8 KOLORÓW 

POKRYWAJĄCYCH  
19 KLASYCZNYCH  

ODCIENI VITA



We wrześniu
wchodzimy na 
wyższy poziom
stomatologii!

Przygotuj się na NOWY
uniwersalny system łączący
i cement od 3M

Więcej szczegółów już wkrótce!Więcej szczegółów już wkrótce!
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* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution

1440 zł
zestaw

2 x Ketac Universal 50 kapsułek
(w dowolnym kolorze)
+ Ketac Universal zestaw wprowadzający  
(A2 – 20 szt.; A3 – 20 szt.; white 10 szt.) – za 1 zł*

za 

1 zł*

+

2 +1

2 x RelyX U200 Automix
(dowolne uzupełnienia)

+ RelyX Fiber Post – za 1 zł*
wkłady 10 szt. (rozmiar 0, 1, 2, 3) 

za 

1 zł*

+

780 zł
zestaw

za 

1 zł*

50 końcówek 

2 x

2 x Monophase / Monophase Soft
uzupełnienie masy (360 ml)

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

+

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*

1264 zł
zestaw2 x

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*

384 zł
zestaw

za 

1 zł*+

2 x 315 zł
opak. Monophase

359 zł
opak. Monophase

Soft

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

Test biologiczny Attest 
Wskaźnik biologiczny przeznaczony do monitorowania procesu sterylizacji  
parą wodną. 

1538 zł
inkubator

7,9 zł
test
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*Produkty gratisowe są przesyłane bezpośrednio z biura VDW

2 × VDW.ROTATE™ 
(w dowolnych rozmiarach)

+ 1 x VDW.Rotate™ Gutta-Percha asortyment  
oraz 1 x VDW.Rotate™ Sączki Papierowe  
asortyment – GRATIS*

1290 zł
zestaw

2150 zł
zestaw

1250 zł
zestaw

5 × VDW.ROTATE™ 
(w dowolnych rozmiarach)

+ 2 × VDW.ROTATE™ 3-pilnikowy asortyment
oraz 1 × C-PILOT® asortyment 06-10/25 mm – GRATIS* 

3 × RECIPROC®blue
(w dowolnych rozmiarach)

2 × C-PILOT® asortyment 06-10/25 mm – GRATIS* 

5 × RECIPROC®blue 
(w dowolnych rozmiarach)

+ 1 × RECIPROC®blue 6-pilnikowy 
oraz 1 × C-PILOT® asortyment 06-10/25 mm – GRATIS*

+

++

gratis*

gratis*gratis*

+ gratis*

500 zł
zestaw

5 × Mtwo®
(w dowolnych rozmiarach)
+ 1 x VDW.Rotate™ asortyment 3-pilnikowy 25mm  
oraz  1 x VDW.Rotate™Gutta-Percha asortyment  
oraz 1 x VDW.Rotate™ Sączki Papierowe asortyment – GRATIS* 

gratis*+

1250 zł
zestaw

FIRMA VDW® REKOMENDUJE ZAKUP SWOICH PRODUKTÓW WYŁĄCZNIE 
POPRZEZ AUTORYZOWANĄ SIEĆ DYSTRYBUCJI. 
GWARANTUJE TO DOSTĘP DO ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW FIRMY VDW® 
ORAZ OPIEKI SERWISOWEJ ZE STRONY PRODUCENTA.GWARANCJA JAKOŚCI
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

EZ-Fill
Spirala EZ-Fill posiada w części przywierzchołkowej 
odwrotne zwoje kierujące cement w kierunku koro-
nowym, zapobiegając przepchnięciu materiału przez 
apex i skutecznie hamując jego podawanie. 

Spirala rozprowadza poziomo cement po ścianach 
korzenia, równocześnie wprowadzając go do kana-
lików bocznych, zapewniając optymalne uszczelnie-
nie (patrz na zdjęcie).

233zł
opakowanie

 293 zł

EZ-Fill Opakowanie uzupełniające
ze spiralami niklowo-tytanowymi 
ISO #25

Pierścienie i Taśmy E-Z ID
Organizacja gabinetu w kolorach

Taśmy i pierścienie E-Z ID ułatwiają identy- 
fikację 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 stosowa-
nie ich jest bardzo proste. Ponadto cechują się 
znakomitą przyczepnością.

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

Zirc Kolory:

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)
Cena regularna:  
60 zł  
Cena promocyjna: 
50 zł*

*średnia cena za sztukę przy zakupie wybranego produktu w promocji 5+1

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

-15%

SE-Cushion
Ilość: 100 szt.

Nr art.:  50Z970
105 zł
opakowanie

 123 zł

3 x 25 mm, 1 x 21 mm
Nr art.:  1605-01

4 x 21 mm
Nr art.:  1605-21

4 x 25 mm
Nr art.:  1605-25

Pierścienie E-Z ID Large
25 szt. (Ø 6 mm)
Nr art.: 70Z200 (A-S)
Cena regularna: 46 zł  
Cena promocyjna: 38 zł*

Pierścienie E-Z ID Small
25 szt. (Ø 3 mm)
Nr art.: 70Z100 (A-S)
Cena regularna: 43 zł  
Cena promocyjna: 36 zł*

Pierścienie E-Z ID XL
25 szt. (Ø 9 mm)
Nr art.: 70Z000 (A-S)
Cena regularna: 46 zł  
Cena promocyjna: 38 zł*

UBrush!
Pierwsza profesjonalna, elektryczna szczoteczka 
międzyzębowa z oświetleniem LED

• 167 wibracji na sekundę 

• Jednoczesny masaż dziąseł  

• Szybsza i łatwiejsza eliminacja 
chorób przyzębia

• Doskonała redukcja biofilmu

• Doświetlająca lampka LED

UBrush! Zestaw
Zawiera: rękojeść, bateria,  
 lusterko, 11 szczoteczek  
 miedzyzębowych  
 (asortyment 
 rozmiarów)
Nr. art.: 35000

262 zł
opakowanie

 291 zł

-10%

-20%
Produkt na zamówienie
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OverCEM SA
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

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.

5 x 5 x

PROMOCJA
5 x  dowolne opakowanie wkładów z włókien szklanych  

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

OverCEM SA 
Translucent

OverCEM SA 
Universal

OverCEM SA 
Opaque

ŁATWY 
MOCNY 

NIEZAWODNY
MADE IN ITALY

395 zł
opakowanie

NOWOŚĆ

5+1

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

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.

130 zł 140 zł 210 zł
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za 

1 zł

Chirurgiczne końcówki ssące
Opakowanie: 20 sztuk końcówek do ssaka 2,5 mm, podwójny adapter 1 szt.

+ Aspiratory chirurgiczne – za 1 zł
Niebieskie aspiratory używane w pracy pod mikroskopem przy zabiegach endodoncji. 
Opakowanie: Aspiratory niebieskie, 1/16", 25 sztuk

BRILLIANT EverGlow
Uniwersalny, submikronowy, hybrydowy kompozyt, o dużej zawartości wypełniacza.
Idealna konsystencja ułatwiająca pracę, doskonała wytrzymałość mechaniczna  
i długotrwały efekt estetyczny.

• 2 mm warstwy
• Do ubytków wszystkich klas
• Do pracy techniką warstwową

Opakowanie: strzykawka 3 g 

• Znakomity i długotrwały połysk
• Gładka konsystencja idealna w pracy
• Nie klei się do instrumentów do modelowania

169 zł
strzykawka

Endostar EASYdam fix
Elastyczne, jednorazowe gumki zaciskowe będące alternatywą  
lub uzupełnieniem tradycyjnych klamer.
Dostępne dwie grubości: 2 mm (pomarańczowa) i 1,5 mm (żółta).
Opakowanie: pojemnik z gumką o długości 4 metry

+ 1 x Endostar EASYdam – za 1 zł

+
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

49,50 zł
zestaw

69 zł
zestaw

 5250 zł
zestaw

Przy zakupie dowolnych pilników ENDOSTAR  
(E3 Azure, EP, RE, ES5 H, K, S)
za kwotę minimum 2000 zł  
(według cen rekomendowanych)
otrzymasz 50% rabatu na Endostar Provider  
(bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny)

+ Bransoletka Kruk – za 1 zł
Oferta do wyczerpania zapasów.  

Nie łączy się z innymi promocjami.

za 

1 zł+

za 

1 zł+

Maseczki chirurgiczne ZOGEAR
Jednorazowa, 3-warstwowa, maseczka chirurgiczna, typ IIR. Jej warstwa zewnętrzna 
zapewnia wysoką ochronę przed kontaktem z krwią i innymi płynami, posiada filtrację 
na poziomie BFE: ≥98%. Zaprojektowana specjalnie dla osób o wrażliwej skórze, uszyta 
z miękkiej i niedrażniącej włókniny, bezlateksowa, zapewniająca łatwość oddychania. 
Kolor niebieski.

Opakowanie: 50 szt.

Przy zakupie produktów  
z oferty POLDENT za minimum 500 zł  

otrzymasz maseczki chirurgiczne ZOGEAR  
50 sztuk – za 1 zł

za 

1 zł

LUB

 250 zł

 6500 zł 
3250 zł
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Oferta do wyczerpania zapasów.  
Nie łączy się z innymi promocjami.

199 zł
opakowanie

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

Dostępne rodzaje:
Easy Matrix Blue – matryce 0,038 x 5mm, 50 szt.
Easy Matrix Green – matryce 0,038 x 6,3mm, 50 szt.

Opakowanie: 50 sztuk

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

+ dodatkowe opakowanie wkładów GLASSIX – za 1 zł

3 +1
za 

1 zł
+

850 zł
zestaw

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

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

+ Bransoletka Kruk – za 1 zł

423 zł
zestaw

za 

1 zł

+

Gumki KENDA
Elastyczne, trzyetapowe gumki polerskie na kątnicę. Przeznaczone do opracowania 
uzupełnień z kompozytów, kompomerów i glasjonomerów.

Dostępne rodzaje:
• kielich duży – 910C
• kielich mały – 905C
• stożek – 908C
• tarcza – 909C

Opakowanie: 12 sztuk w wybranym rodzaju

52 zł
opakowanie

Wałeczki Luna
Wałeczki stomatologiczne celulozowe - ścisłe, zwięzłe, bardzo ekonomiczne. 
Świetnie absorbują ślinę i zapewniają odpowiedzią retrakcję policzka.
Dostępne w 3 rozmiarach:
1 – 23 zł
2 – 29 zł
3 – 36 zł
Opakowanie: 500 sztuk.

od 23 zł
opakowanie

 470 zł

SUPER
CENA

212,50 zł*
opakowanie

* Średnia cena za opakowanie w zestawie
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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 SK1-01:
- 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

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

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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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 

Chirana CHEESE ’E’ffective

od 69000zł 

Wygoda na każdym etapie Twojej kariery.  
Prestiżowy model z możliwością dostosowania  

i rozbudowy poszczególnych modułów.  
Bezawaryjna konstrukcja oraz atrakcyjny  

design unitu spełnią oczekiwania 
 wymagających stomatologów  

wszystkich specjalizacji.
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Zestaw 
KaVo Focus 
+ skaner Scan Exam One
Focus firmy KaVo to najnowszy aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.  
Umożliwia wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo 
-skrzydłowych w technice równoległej lub kąta prostego. 

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

34900zł

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 

22900zł

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Edward Koprowski
Specjalista Ochrony  
Radiologicznej
tel.  609 200 524

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

Pantomograf  
KaVo OP 3D
Łączy ze sobą rozwiązania innowacji  
produktowej i technologicznej, które  
w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem 
dały efekt w postaci najbardziej zaawanso-
wanego aparatu, jakim jest OP 3D.

od 71000zł
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Fona XDC 

Innowacyjny punktowy aparat rentgenowski  
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. 

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

18300złCzujnik 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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

NOWOŚĆ

29900zł

Zestaw  
KaVo Focus 
+ Radiografia KaVo IXS
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. 

IXS firmy KaVo 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. Zapewnia lepszy 
kontrast, mniej artefaktów, więcej szczegółów, żadnych błędów czujnika, płynną integrację w gabinecie, gotowość do pracy, 
optymalny komfort pacjenta. 

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

9900zł

W
ięcej na stronie 36

Dostępny  
już za 6000zł  

przy wynajmie 
radiografii



WYNAJMIJ  
RADIOGRAFIĘ

O szczegóły zapytaj 
naszego specjalistę:

Karol Uramowski
Specjalista ds. sprzętu  

stomatologicznego
Radiologia

tel. 666 020 782
karol.uramowski@meditrans.pl

w mobilnym zestawie  
z nowoczesnym komputerem 2w1

Wariant 36 
Wynajem na 36 miesięcy

Wariant 24 
Wynajem na 24 miesiące

• Opłata miesięczna 600 zł brutto (487 zł netto)   
bez dodatkowych opłat (ok. 20 zł dziennie).

• Rozliczenie całej opłaty miesięcznej jako kosztu.
• 36 miesięcy gwarancji.
• Możliwość wykupu sprzętu po 36-ciu miesiącach 

za 1 zł lub nieodpłatna wymiana na najnowszy 
dostępny model radiografii w ofercie najmu.

• Opłata miesięczna 790 zł brutto (642 zł netto)  
bez dodatkowych opłat (ok. 26 zł dziennie).

• Rozliczenie całej opłaty miesięcznej jako kosztu.
• 24 miesiące gwarancji.
• Możliwość wykupu sprzętu po 24-ech miesiącach 

za 2000 zł lub nieodpłatna wymiana na najnowszy 
dostępny model radiografii w ofercie najmu.

dostawa  
gotowego do  

pracy systemu  
w 48h!

zdalne  
wsparcie  

techniczne!

automatyczna  
kopia  

zapasowa!
bez instalacji! 
OTWIERASZ  
WŁĄCZASZ 

 PRACUJESZ!sprzęt zastępczy 
na czas  

ewentualnej  
naprawy w 24h!

Dostawa,  
przeszkolenie  
oraz wsparcie  

serwisowe  
w cenie.
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MasterFlux
Urządzenie do sedacji MasterFlux 
PLUS dozuje podtlenek azotu, który 
ma za zadanie uspokoić  
i rozluźnić pacjenta przed  
i w trakcie zabiegu
Urządzenie dzięki automatycznej kontroli 
przepływu jest absolutnie bezpieczne,  
do obsługi nie potrzeba lekarza 
anestezjologa. Gaz ten ma właściwości 
rozluźniające i uspokajające przy 
znikomym działaniu nasennym.  
Ponadto podtlenek azotu nie otępia 
pacjenta i pozwala zachować pełny 
kontakt. Warty do podkreślenia jest  
też fakt, że gaz przestaje działać bardzo 
szybko po zaprzestaniu podawania 
pacjent nie będzie odczuwał dyskomfortu 
po zabiegu, będzie mógł bez przeszkód 
prowadzić samochód  
(30 minut po zabiegu). 

18950zł
zestaw 

 

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Leica M320 F12  
z technologią LED
Mikroskop Leica to produkt najwyższej 
jakości poparty bogatą tradycją. 
Estetyczny, innowacyjny, dopracowany  
z myślą o higienie jest idealnym rozwiązaniem  
problemów nowoczesnej diagnostyki  
w stomatologii. Innowacyjna technologia LED 
sprawia, że mikroskop Leica tworzy nowy  
wymiar obrazowania. 

728 407 306
zapytaj o ofertę

Lampa  
przepływowa  
MEDITRANS  
Mediclean
MediClean to urządzenie wykorzystujące  
promienie UV-C do sterylizacji powietrza 
poprzez eliminację mikroorganizmów,  
takich jak wirusy, bakterie czy pleśń,  
oferując przy tym wydajność 160m3/h. 
MediClean do dezynfekcji powietrza wykorzystuje  
najskuteczniejszą długość fali 253,7 nm. Urzą-
dzenie charakteryzuje się ponadto  
energooszczędnością, obudową o wysokiej 
wytrzymałości wykonaną z autorskiego  
materiału Corian, cichą pracą 40 dBa czy  
niewielkimi rozmiarami, dzięki którym  
może być używany w praktycznie każdym 
pomieszczeniu nawet w obecności ludzi.

1690zł 4725zł 
 

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 

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

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 pod dziąsłowy, leczenie przyzębia.

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

17800zł 
 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Umów  
prezentację

w Twoim  
gabinecie

tel. 505 328 614

w mobilnym zestawie  
z nowoczesnym komputerem 2w1
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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.

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

2 x
376 zł

zestaw

gratis*

+

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer

Charisma Opal Flow 
2 x strzykawka 1,8 g w dowolnym kolorze

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

164 zł
zestaw

+

Oxasil®
Nowy materiał wyciskowy do mieszania ręcznego 
opracowany przez twórców materiałów  
Optosil/Xantopren. 

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

+ Oxasil Mucosa 1x140 ml – GRATIS*

129 zł
zestaw

960 zł
zestaw

+

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

+ Charisma Opal Flow 1,8g 2 x A2, 2 x A3 – GRATIS*
+ 2 x opakowanie maseczek medycznych – za 1 zł

899 zł
zestaw

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

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

+ Gluma Bond Universal 4 ml,  
oraz 3 x Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*
+ 2 x opakowanie maseczek medycznych – za 1 zł

+

+ gratis*

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

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

409 zł
zestaw

gratis*

+

419 zł
zestaw

gratis*

+
Charisma Classic 4 g 
6 x strzykawka 4 g w dowolnym kolorze
Dostępne kolory strzykawek: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2;  
B3; C2; OA2; OA3; OA3,5

+ Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*

59,90 zł
za strzykawkę  

w zestawie

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 4 g A2 – GRATIS*

5 +1
gratis*

+
87,50 zł

za strzykawkę  
w zestawie

6 +1 gratis*

54,90 zł
za strzykawkę  

w zestawie

+ gratis*

za 

1 zł+

gratis*

2 x

za 

1 zł

2 x

+

Nie łączy się z innymi promocjami. Nie łączy się z innymi promocjami.
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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

3 x Profluorid Varnish (dowolna tubka)
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.
Dostępne smaki melonowy, karmelowy, wiśniowy, miętowy

Opakowanie: tubka 10 ml 

+ 1 x Profluorid Varnish tubka 10 ml – GRATIS*

345 zł
zestaw

+

*Gratis wysyłany przez firmę VOCO 

gratis*3 +1

Ionoseal 3 x 2,5 g
Światłoutwardzalny liner kompozytowo-glasjonomerowy.

Opakowanie: strzykawka 3 x 2,5 g

539 zł

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

3 x Clip / Clip F
Światłoutwardzalny materiał do tymczasowych wypełnień  
i uszczelnień. Clip F dodatkowo wydziela fluor.

Opakowanie: strzykawka 4 g

265 zł
zestaw

Dostępna również wersja:  
Profluorid Varnish Single Dose 50 x 0,4 ml + 1 x Profluorid Varnish tubka 10 ml – GRATIS* 445 zł

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

Opakowanie: butelka 5 ml

V-posil zestawy startowe
Wybrany zestaw zawiera:
1. V-Posil Putty Fast 2 x 380 ml + Light Fast 2 x 50 ml   ....................... cena 929 zł
2. V-Posil Heavy Soft Fast 2 x 380 ml + Light Fast 2 x 50 ml  ............. cena 929 zł
3. V-Posil Mono Fast 2 x 380 ml + Light fast 2 x 50 ml  ........................ cena 929 zł
4. V-Posil Putty Fast 2 × 450 ml + Light Fast 2 × 50 ml   ....................... cena 555 zł

od 555 zł
zestaw

1095 zł
zestaw 3 x 5 ml

365 zł
za sztukę

w zestawie

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

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

*Cena przy zakupie blistra 10 sztuk        Cena za 1 sztukę od 6,90 zł *Cena przy zakupie blistra 5 sztuk        Cena za 1 sztukę 8,90 zł

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

Przy zakupie dowolnych wierteł  
PrimaDental za minimum 200 zł  

otrzymasz pojemnik  
do dezynfekcji wierteł z sitkiem  

PluLine – za 1 zł 

PROMOCJA

za 

1 zł

cena od

5,52  
  zł/szt.*

cena od

7,12  
  zł/szt.*

269 zł
zestaw

PRIMA
ENDODONTIC
ACCESS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

od 3,20 zł
sztuka

Zestaw Prima Endo Access Kit
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Szybkozłączka 420
• kompatybilne szybkozłącze 

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

690zł

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

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

1290zł*

1690zł

Kątnica 120 LR 
• przełożenie 1:5
• prosta konstrukcja, ergonomiczny  

i trwały korpus
• 4-drożny spray  

do optymalnego chłodzenia
• światłowód ze szkła komórkowego 
• do wierteł z trzonem Ø 1,6
• gwarancja 12 miesięcy

1330zł*

1990zł
945zł*

1490zł

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

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

526zł*

790zł

Turbina TGL 656 / Easy 
ze światłem
• prosta konstrukcja
• ergonomiczny i dobrze  

wyważony korpus
• 5-drożny spray
• światłowód ze szkła komórkowego 
• tylko 53 gramów
• gwarancja 6 miesięcy

875zł*

1115zł

KUP 3  
I ZAPŁAĆ MNIEJ

*Cena przy zakupie trzech 
dowolnych instrumentów

prezentowanych na tej stronie

PROMOCJA  
NA TURBINY  
I KĄTNICE

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych.

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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DENTAPEN
Nowa generacja bezprzewodowych znieczuleń 
komputerowych w stomatologii.

Opakowanie:
1 × injector (urządzenie sterujące)
7 × cylinder na ampułki
3 × baterie
25 × rękaw ochronny
7 × uchwyt

2 x BIODENTINE™ 15 KAPSUŁEK 
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny do odbudowy ubytków 
stosowany w endodoncji.
Opakowanie: 15 kapsułek

+ mieszalnik do kapsułek (o wartości 1300 zł) 

3 x

+

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 1 zł

+

3 x ULTRA SAFETY PLUS TWIST
Bezpieczny system do iniekcji spełniający regulacje unijne.

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

+ 2 uchwyty do sterylizacji po 1 zł
+ 3 pojemniki na odpady GRATIS

+
494 zł

zyskujesz 54 zł
po 

1 zł

Oferta ważna od 1.04 do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.

KUP DENTAPEN A OTRZYMASZ GRATIS 1 OP. PRZYŁBIC  
+ 1 OP. RĘKAWÓW OCHRONNYCH  
+ 1 OP. BATERII 

2 x

+ 3  
POJEMNIKI 
NA ODPADY

GRATIS

Cena regularna 1 opakowania: 164 zł
Cena regularna 1 uchwytu: 28 zł

2130 zł
zyskujesz 850 zł

1 op. Biodentine 15 kaps.: 840 zł
Cena regularna mieszalnika: 1300 zł

136 zł
zyskujesz 44 zł

Cena regularna 1 op.: 45 zł

za 

1 zł

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

Opakowanie: 12 impregnowanych krążków  
+ SeptoPlus Mandrel

77 zł
zyskujesz 15 zł

Cena regularna 1 op.: 92 zł

POLISH PACK
W zestawie:
SEPTOPOLISHER ASSORTED
Silikonowe gumki do opracowania kompozytów,
glasjonomerów.
Opakowanie: 8 szt. gumek + SeptoPlus Mandrel

DETARTRINE – PASTA DO USUWANIA  
KAMIENIA NAZĘBNEGO
Opakowanie: słoiczek 45 g

PRZYŁBICA OCHRONNA FACE SHIELD
Opakowanie: 1 ramka + 10 jednorazowych przyłbic

156 zł
zyskujesz 95 zł

Cena regularna zestawu: 251 zł

+
+

+ RĘKAWY 
   OCHRONNE 
+ BATERIE

+
zapytaj  

o aktualną  
ofertę  

cenową 

IDEALNY 
DLA 

HIGIENISTEK



Rozszerzona 
rzeczywistość

Procedury 
kliniczne

Referencje

i więcej...

Opakowanie produktu  
stanie się początkiem fascynującej przygody 

z Septodont

Zawsze i wszędzie, pozwól opakowaniom 
produktów mówić dzięki aplikacji

43
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OliCem SE
✓ samoadhezyjny cement kompozytowy 

✓ doskonały do wkładów z włóknem szklanym (np. OliPost Light i OliPost eco) 

✓ wysoka siła wiązania 

✓duża pojemność strzykawki - aż 9g!

236,-

zestaw: 
1 x 9g OliCem SE 
5 x końcówki 
mieszające

278,-

OliSeal SE
✓ samowytrawiający uszczelniacz bruzd 

✓ bardzo mocne wiązanie do szkliwa 

✓ wysoka wytrzymałość na ścieranie - 
bardzo trwały! 

✓szybka procedura - idealny dla
dzieci i niespokojnych pacjentów

139,-

zestaw: 
2 x 2g OliSeal SE

158,-

P
R

E
M

IE
R

A
! 

CLEVER 
ACTIVE
✓glasjonomerowy cement do wypełnień

✓ wzmocniony żywicą kompozytową 
z ultradrobnymi cząsteczkami wypełniacza 

✓ doskonale łączy się chemicznie ze szkliwem i 
zębiną 

✓ uwalnia jony ßuoru i jest odporny na abrazję 

258,-

zestaw:  
A2 + A3 

2 x 15g proszek 
2 x 8ml płyn
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gratis*

135 zł
zestaw

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

Zetaplus 900 ml  
+ Oranwash 140 ml  
+ Indurent 60 ml

5 x Zeta 3 Wipes Pop-up
Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji 
nieinwazyjnych urządzeń medycznych i powierzchni. 
Potwierdzona skuteczność przeciwko koronawirusom  
już w ciągu 1 minuty. 
Opakowanie: 100 sztuk.

+ 1 x Zeta 3 Wipes Pop-up – GRATIS*

5 x

35 zł
opakowanie 

175 zł
zestaw

+

*Produkt gratisowy wysyłany z Biura Dentsply Sirona

5 +1

*Produkt gratisowy wysyłany z Biura Dentsply Sirona

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

+

615 zł
zestaw

gratis*

zeta 7 spray 750 ml
Gotowy preparat dezynfekujący przeznaczony 
do szybkiej i skutecznej dezynfekcji wycisków 
silikonowych, alginatowych, polieterowych  
i polisiarczkowych.

49 zł

Sympress
Mieszalnik do silikonów Addycyjnych 

+ zestaw mas Hydrorise I i II warstwa w zestawie
Hydrorise Maxi Putty 2 x 380 ml + 15 końcówek mieszających 
Hydrorise Light 2 x 50 ml

Elite HD+ Putty 2 x (450 + 450) 
+ II warstwa Elite HD+ (Light lub Regular) 2 x 50 ml – GRATIS*

3990 zł
zestaw

+
+

3499 zł
zestaw

12 x

NOWOŚĆ

Mieszalnik MX-300 
Automatyczny mieszalnik do mas alginatowych. Minimalizuje liczbę pęcherzyków 
w masie, co pozwala na standaryzację procesu i uzyskiwanie jednolitych  
oraz powtarzalnych rezultatów, niezależnie od operatora i jego doświadczenia

+ 12 x Hydrogum 5 (453 g) w zestawie
Alginatowa masa wyciskowa o stabilności wymiarów do 5 dni!
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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 zł
08: 33 zł
12-37: 30 zł
Pozostałe: 27 zł

HIT
cenowy

na cienkie narzędzia  
06, 08

od 27 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

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

H-FILES
pilnik typu Hedstroem 
Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 08-140, ass, pośrednie
Cena: 
08  37,50 zł
12-37 (pośrednie)  30 zł
Pozostałe:  29 zł

od 29 zł

115 zł
strzykawka

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

BEAUTIFIL FLOW PLUS
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.

Opakowanie strzykawka 2,2 g

CX-Plus 1-1
Glasjonomerowy materiał mocujący nieprzezierny dla RTG.
Materiał do cementowania koron i mostów protetycznych.  
Idealny do mostów o długim przęśle. 

Zestaw zawiera 35 g proszku i 17 ml płynu

188 zł

5 +1

za 

1 zł

+
195 zł
strzykawka

BEAUTIFIL II 
Jedyny nanohybrydowy materiał kompozytowy, którego technologia  
umożliwiła połączenie cech glasjonomerów oraz materiałów  
kompozytowych.
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, INC, BW, A2O, A3O

Opakowanie: strzykawka 4,5 g

za 

1 zł+
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159 zł

39 zł
zestaw

85 zł
zestaw

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

+ Aniosgel 800 – 100 ml
Środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu bez substancji zapachowych i barwników.

+

Incidin Alcohol Wipe BOX
Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Opakowanie: Box + 90 sztuk chusteczek

+ Incidin Alcohol Wipe (uzupełnienie 90 szt.)

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. 

+ Skinman Soft Protect FF – 500 ml

+

179 zł
zestaw

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

Opakowanie: 5 litrów

+ Manisoft – 500 ml  
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

109 zł
zestaw

+

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

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

+

159 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

+
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Jacek Bucki
Kierownik działu CAD/CAM
tel. 883 350 709
e-mail: jacek.bucki@meditrans.pl

50

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

TECHNOLOGIA DRUKU 3D 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
POMOŻEMY DOBRAĆ NAJLEPSZE  
ROWIĄZANIE DLA TWOJEJ PRAKTYKI

39 000 zł
Drukarka DLP HinriPrint  
125 Ultra (385 μm)
• Solidna konstrukcja z aluminium.
• Technologia druku DLP.
• Intuicyjne oprogramowanie.
• Otwarty system żywic.
• Możliwość jednoczesnego druku  
 w poziomie 3 modeli lub 10 pionowo.
• Dokładność w osi Z 5μm.

98 000 zł

Skaner wewnątrzustny  
3Shape Trios 3 Basic 

• Przewodowy skaner firmy 3Shape
• Skaner posiada dobrze znaną dokładność  
 skanowania 8 μm
• Tryb szybkiego skanowania „speed mode”
• Możliwość eksportu plików do *.STL 
• Niesamowicie realistyczne kolory  
 i pomiar odcienia.
• Przyspieszona procedura skanowania  
 dzięki technologii skanowania AI.  
 Funkcja AI Scan automatycznie  
 usuwa artefakty.

15 900 zł
Drukarka LCD HinriPrint  
(405 μm)
• Solidna konstrukcja z aluminium.
• Dzięki podwójnemu mechanizmowi osi Z  
 drukowane modele zyskują ogromną 
 precyzję i gładką powierzchnię.
• Wentylator z filtrem z aktywnym węglem  
 oczyszcza powietrze środowiska druku  
 z oparów i najdrobniejszych cząstek żywicy.
• Duży, odchylany 7-calowy ekran dotykowy.
• Specjalne oprogramowanie dla wymagań  
 produkcji stomatologicznej.
• Prędkość druku 36 mm/h.
• Dokładność w osi Z 10 μm.

medical  
device  

validation

GRATIS

Żywice dentystyczne HinriPrint (Dreve) 1 kg Żywice dentystyczne Freeprint Detax 1 kg

Model II 
Żywica do modeli  
protetycznych  
i ortodontycznych.  
Kolor beżowy, opakerowy.

845 zł

Cast 
Stosowana w protetycznej 
metodzie odlewniczej,  
kompatybilna z wszystkimi 
dostępnymi materiałami  
odlewniczymi.

1490 zł

Model LCD 
Przeznaczony do wykonania  
modeli dla ortodoncji  
i protetyki. Szybszy proces  
drukowania, większa  
wydajność, przy zachowaniu  
tej samej precyzji.

740 zł

Setup 
Wykorzystywana do modeli  

ortodontycznych  
pod szyny  

termoformowalne.

805 zł

Guide
I klasa biokompatybilności, 

transparentna żywica  
do wykonania  

szablonów  
implantologicznych.

1490 zł

Gingiva
 Przeznaczona  
do wykonania  

trwałych  
i elastycznych masek  

dziąsłowych.

1470 zł

Model 
Materiał przeznaczony  
do drukowania  
modeli  
dentystycznych.  
Kolor kość słoniowa.

1200 zł

Ortho
Klasa biokompatybilności  
IIa. Przeznaczony  
do wykonywania  
części bazowych aparatów 
ortodontycznych, szyn  
rentgenowskich, szablonów, 
szyn zgryzowych.  
Wyroby łatwe do polerowania. 
Możliwość sterylizacji  
w autoklawach.

2050 zł

Gingiva
Stosowana do druku  

elastycznych i odpornych  
na rozdarcie masek dziąsłowych. 

Nie kurczy się, nawet przy  
dłuższym przechowywaniu.

1550 zł

 Temp A1, A2, A3
Klasa biokompatybilności  
IIa. Żywica przeznaczona  

do druku koron  
tymczasowych.  

Materiał  
można charakteryzować  

indywidualnie za pomocą  
systemu „smartrepair”  

lub kompozytu.

2250 zł

medical  
device  

validation

+
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DOŁĄCZ DO NAS:
 /AkademiaCadCamExpertise

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

TRIOS 4 Move + WIFI 
Innowacyjny, bezprzewodowy i mobilny skaner wewnątrzustny. Łączy w sobie sprawdzoną 
metodę skanowania i technologię wykrywania płytki bakteryjnej w ultrafiolecie. 

Urządzenie przeznaczone jest do cyfrowej rejestracji pola protetycznego w ustach pacjenta  
za pomocą obrazu 3D. 

W zestawie znajduje się komputer zaprojektowany do szybkiego i sprawnego skanowania. 
Jednostaka Move + posiada 15,6 calowy, dotykowy ekran. Regulowane ramie, pozwala 
manewrować ekranem i ustawiać go tak, aby zapewnić sobie maksymalną ergonomię pracy. 

Drukarka SLA Formlabs  
Form 3B (385 μm)
Stworzona specjalnie do zastosowań stomatologicznych. 

Wysoka precyzja druku została osiągnięta, dzięki zastosowaniu  
udoskonalonej wersji stereolitografii (SLA). Plamka lasera wynosi  
zaledwie 0,085 mm, co daje ultraprecyzyjną dokładność wymiarową. 
Technologia LFS umożliwia szybkie, wydajne i niezawodne  
wytwarzanie z precyzją 25 mikrometrów. Potwierdza to renoma  
urządzeń Formlabs.

20 900 zł
 23 862 zł

129 000 zł
 222 000 zł

Frezarka gabinetowa HinriMill Z4
Wysokiej jakości, precyzyjne urządzenie do frezowania uzupełnień takich jak: korony,  
mosty trzypunktowe, inlaye, onlaye, overlaye i licówki. 

Posiada łatwy w obsłudze ekran dotykowy oraz komfortowy dostęp do komory roboczej.  
HinriMill Z4 umożliwia mocowanie bloczków bez użycia narzędzi (jednym kliknięciem),  
a sama zmiana narzędzi następuje automatycznie. Utrzymanie frezarki w czystości  
nie stanowi problemu, dzięki powłoce anty-graffiti, która zapewnia łatwe i szybkie  
czyszczenie komory roboczej.

110 000 zł
 169 000 zł

WYPRZEDAŻ SPRZĘTÓW NOWYCH I DEMONSTRACYJNYCH 

wyprzedaż 

magazynowa
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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.

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 1500 zł 2950 zł

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

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

3430 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

1990 zł

400 zł

500 zł

700 zł

4 075 zł10 900 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



SONICflex™ 2008 L

Jeden z najmocniejszych 
i najcichszych skalerów 
powietrznych w swojej klasie. 

Mocna i precyzyjna rękojeść 
o najszerszym zakresie 
zastosowań z regulacją 
poziomu pracy.

Ponad 50 łatwo wymiennych 
końcówek dostosowuje się 
do Twoich potrzeb w bardzo 
wielu zastosowaniach. 

en z najmocniejszych 
cichszych skalerów
ietrznych w swojej klasie. 

na i precyzyjna rękojeść 
szerszym zakresie 

osowań z regulacją 
omu pracy.

ad 50 łatwo wymiennych 
cówek dostosowuje się 
woich potrzeb w bardzo 
u zastosowaniach.

KaVo Polska Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | +48 22 395 54 60

www.kavo.pl

Poznaj nasze końcówki

Na pewno będziesz pod wrażeniem
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PROMOCJA: PRZY ZAKUPIE 4 KONCÓWEK PS,

DODATKOWA KOŃCÓWKA GRATIS **

LUB INDYWIDUALNE SZKOLENIE GBT W TWOIM GABINECIE  
ZA 50% CENY!**

PROMOCJA: PRZY ZAKUPIE ZESTAWU,

BUTELKA PIASKU AIR-FLOW® PLUS 400G
+ WYBARWIACZ GBT BIOFILM DISCLOSER

GRATIS!**

*Dostępne przyłącza: Midwest, Kavo, Sirona, W&H, NSK, Castelini, Bienair, Borden.
**Wysyłka materiałów gratisowych (w tym realizacja szkolenia) przez firmę EMS Poland. 
*** Redukcja aerozolu możliwa przy użyciu wysoko wydajnego ssaka i odpowiedniej techniki pracy. 
Zalecane jest również stosowanie Optragate® oraz odpowiedniej płukanki. 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

NOWOŚĆ ! 
DYSZA AIRFLOW® MAX W ZESTAWIE SMART
• Zwiększona skuteczność i widoczność.
• Większe bezpieczeństwo i zoptymalizowane zużycie piasku.
• Redukcja i lepsza kontrola aerozolu.***
• Ulepszona ergonomia.

3200 zł
OSZCZĘDZASZ

690 zł

NOWOŚĆ ! 
PIASEK AIR-FLOW® PLUS 400 g
• Nowa aluminiowa butelka: lekka, odporna, ekologiczna.
• Łatwiejsze napełnianie urządzenia.
• Lepsza ochrona piasku przed wilgocią.
• Butelka wielokrotnego użytku, po zużyciu piasku  
 staje się poręcznym bidonem.

PROMOCJA: PRZY ZAKUPIE 4 BUTELEK,

WYBARWIACZ GBT BIOFILM
DISCLOSER GRATIS!**

OSZCZĘDZASZ

410 zł
  1760 zł 
1600 zł zestaw 4 butelek

8190 zł
OSZCZĘDZASZ

690 zł

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

4590 zł
OSZCZĘDZASZ

730 zł

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

+
PROMOCJA: PRZY ZAKUPIE PIASKARKI,

WYBARWIACZ GBT BIOFILM DISCLOSER + 4 BUTELKI PIASKU
AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT GRATIS!**

4x KONCÓWKA PIEZON®PS
• Teraz z nowym kluczem CombiTorque.
• Do skalingu nad-, -przy i poddziąsłowego do 10 mm.
• Dla 95% przypadków klinicznych. OSZCZĘDZASZ

600 zł

2160 zł
7990 zł

Więcej o szkoleniu:

PROMOCJA: PRZY ZAKUPIE PIASKARKI,

BUTELKA PIASKU
AIR-FLOW® PLUS 400 G

+ WYBARWIACZ GBT BIOFILM
DISCLOSER GRATIS!**

7990 zł

7990 zł

Więcej o szkoleniu:

4 +1
lub rabat na
szkolenie
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* produkt dosyłany z biura W&H Poland                          ** po zarejestrowaniu produktu na moje.wh.com

AUTOKLAWY W&H

Cykle  
w klasie B

Cykl  
szybki

Zapis cykli  
w pamięci USB

Pierwszy przegląd
po 5 latach/4000 cykli

Lisa 17 l
• system suszenia ECO DRY+
• dotykowy wyświetlacz z systemem wsparcia 
   Użytkownika Elisense
• możliwość utworzenia biblioteki sterylizowanych  
   produktów i ich śledzenia Elitrace
• komora 17 litrów

Lara 17 l
• dotykowy wyświetlacz
• najszybsze cykle sterylizacji w swojej klasie
• łatwa zmiana parametrów techniczno-użytkowych 
   przy pomocy Kodów aktywacyjnych
• automatyczne napełnianie/spuszczanie wody
• komora 17 litrów

Lina 17 l
• dotykowy wyświetlacz
• dodatkowe cykle ECO B dla małych wsadów
• łatwa zmiana parametrów techniczno-użytkowych  
   przy pomocy Kodów aktywacyjnych
• automatyczne napełnianie/spuszczanie wody
• komora 17 litrów

28’,  37’,  45’ – czasy całkowitego cyklu sterylizacji łącznie z suszeniem dla typowego wsadu 2 kg

28'

19 512 zł 15 990 zł 14 990 zł

Myjnia termodezynfektor Teon 
System Smart Dry z automatycznym otwarciem drzwi po zakończeniu procesu,  
5 programów mycia + 2 programy Użytkownika, najkrótszy czas cyklu: mycie i dezynfekcja – 22 min. 

W zestawie: pojemnik na sól i nabłyszczacz w drzwiach, 1 x pompa dozująca dla detergentu,  
1 x pompa dla środka neutralizującego. Standardowe podłączenie do sieci energetycznej – 3N. 

Możliwość podłączenia do sieci jednofazowej. 

Podłączenie do zimnej, ciepłej wody (opcja) oraz do demineralizatora.

Wymiary zewnętrzne (S x W x G) 600 x 835 x 600 mm.

Cena nie zawiera wyposażenia myjni.

26 390 zł

Zestaw Synea Fusion

Turbina TG-98 L  
+ kątnica* WG-56 LT 1:1
TG-98 L
• światło LED+
• 4 x spray
• 21W/360 000 obr/min
• gwarancja 18** miesięcy

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

4 390 zł 4 990 zł 3 190 zł

37' 45'

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

Assistina 301 plus
• perfekcyjna konserwacja końcówek
• oszczędność - 0,5 l oleju i do 5 000 cykli konserwacji
• cykl konserwacji - tylko 35 sekund
• gwarancja 18** miesięcy

+



kontakt@meditrans.pl 57

MEDITRANS EXPRESS   | maj – czerwiec 2021 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

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

651 zł239 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

Oferta do wyczerpania zapasów. 

139 zł

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

140 zł

145 zł
WYPRZEDAŻ

kolor A2
data ważności 

06.2021 r. 

Panasil Putty – Normal Pack
Precyzyjny materiał wyciskowy do I warstwy. 

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

Oferta do wyczerpania zapasów. 

309 zł

Futar D
A-silikonowy materiał do rejestracji zgryzu w kartuszach.
Doskonale nadaje się do tworzenia segmentów przy dopasowywaniu 
inlayów porcelanowych lub kompozytowych oraz odlewach inlay lub onlay. 

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

Oferta do wyczerpania zapasów. 

Lupy stomatologiczne – FocusVision
Lupy zabiegowe typu FlipUp z uchylnym zestawem  
optycznym przeznaczone dla lekarzy wykonujących  
precyzyjne zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne.  
Charakteryzują się wysokiej jakości optyką  
apochromatyczną. Bardzo duża jasność obrazu  
i duża elastyczność (głębia ostrości)  
odległości roboczej.  
Dostępne kolory oprawek:  
niebieskie, czerwone, czarne, zielone, srebrne

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

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

Emituje jasne światło, bardzo zbliżone do światła dziennego.  
Posiada potencjometr do regulacji natężenia światła  
w zakresie od 18000  do 30 000 luksów. Lampa zasilana jest 
akumulatorem litowo-jonowym i wyposażona w ładowarkę. 

od 1490 zł
Lupa

1190 zł
Lampa

BEZPŁATNY TEST  
DO 7 DNI

Więcej informacji  
u naszych przedstawicieli  

oraz pod nr tel. 516 964 600

Płyn do płukania jamy ustnej VITIS CPC protect
Aktywna ochrona jamy ustnej
Bezpieczny i skuteczny środek antyseptyczny do codziennego użytku, 
przeciwdziałający powstawaniu osadu nazębnego. 

Preparat zawiera chlorek cetylopirydyny (CPC 0,07%), który posiada udowodnione 
badaniami szerokie spektrum oddziaływania przeciwko różnego rodzaju bakteriom, 
grzybom i niektórym wirusom. Testy CPC wykazały, że może on działać zapobiegawczo 
w przypadku infekcji wywoływanych takimi wirusami jak wirus grypy, rinowirus  
i koronawirus. CPC może być pomocny w redukcji patogenów wirusowych w jamie 
ustnej, które odpowiadają za infekcje dróg oddechowych i za ryzyko przeniesienia  
z nosiciela na zdrową osobę. 

Opakowanie: 500 ml

35 zł
opakowanie 

500 ml

Dostępny od CZERWCA 2021

NOWOŚĆ
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Pasty o innowacyjnym naturalnym składzie, których skuteczność 
została potwierdzona w badaniach klinicznych. 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

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

PROMOCJA:
Przy zakupie 4 dowolnych tubek pasty BIO Professional,  
piątą otrzymasz – za 1 zł 4 +1

Naturalne pasty do zębów SPLAT Special

PROMOCJA:
Przy zakupie 4 wybranych tubek  
pasty SPLAT Special,  
piątą otrzymasz – za 1 zł

Sea Minerals, Organic Dream, Love,  
Ginger, Extreme White, Blackwood,  
Black Lotus, Silver, Stress-Off,  
Wonder White, Coffe Out  ....... – 24,90 zł – 19,90 zł*
Gold   ............................................ – 33 zł – 26,40 zł*

*Średnia cena przy zakupie promocji 4+1

14,40 zł*
sztuka

od 19,90 zł*
sztuka

4 +1

17,99 zł
sztuka

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.

ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI  
ZĘBÓW JUŻ PO 1 UŻYCIU ! 

UDOWODNIONA KLINICZNIE  
ODBUDOWA SZKLIWA

PROMOCJA:
Przy zakupie 3 dowolnych produktów INNOVA,  
czwarty otrzymasz – za 1 zł

3 +1

Pasta do zębów INNOVA
DELIKATNE WYBIELANIE
Opakowanie: 75 ml

Pasta do zębów INNOVA
INTENSYWNA ODBUDOWA SZKLIWA  
ZĘBÓW WRAŻLIWYCH
Opakowanie: 75 ml

Past do zębów INNOVA
REGENERACJA Z OCHRONĄ  
SZKLIWA I DZIĄSEŁ
Opakowanie: 75 ml

Zawiesina INNOVA  
do płukania jamy ustnej
„PŁYNNE SZKLIWO”
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

30 zł
sztuka

*Średnia cena przy zakupie promocji 4+1

od  
22,75 zł* 

sztuka

*Średnia cena przy zakupie promocji 3+1

30 zł
sztuka

30 zł
sztuka

33 zł
sztuka
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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°.

Łyżki wyciskowe do braków częściowych z brzegiem retencyjnym – perforowane i pełne

Numer Rozmiar A mm B mm

U1 XL 78 62

U2 L 72 55

U3 M 71 54

U4 S 67 52

U5 XS 63 45

Numer Rozmiar A mm B mm

L1 XL 80 66

L2 L 73 61

L3 M 71 58

L4 S 70 52

L5 XS 64 52

Góra Dół

A

BB

A

16 zł
łyżka górna

16 zł
łyżka dolna

NAUHF CARE
COMPANY

2,0 574-111 Heidemann Nr 0 

2,5
574-121 Heidemann Nr 1

3,0 574-131 Heidemann Nr 2 

Nakładacze Heidemann

NAUHF CARE
COMPANY 11,50 zł

sztuka

Formówki
Formówki stomatologiczne przeznaczone do zakładania 
pasków przy wypełnianiu ubytków na powierzchni 
stycznej zęba, do pasków różnych rozmiarów (5, 6 i 7 mm), 
zapewniają wymaganą stabilność i naciąg.

930-161 5 mm

943-121 Nyström lewa 5 mm

943-131 Nyström prawa 5mm 

NAUHF CARE
COMPANY 19,60 zł

sztuka

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

38 zł
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Maseczka Master Flux
Maska obwodowa i adaptacyjna, pozwala uzyskać 
większą kontrolę i lepszą wydajność podawania 
mieszanki gazowej.

Dostępne w rozmiarze S, M, L

18 zł
sztuka

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

Producent: ZEFIR

3,80 zł
zgrzewka

66 zł
opk. zbiorcze

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

32 zł
opakowanie

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

10,90 zł od 27 zł
opakowanie

Kalka artykulacyjna HANEL
Bardzo cienka, dwustronna kalka artykulacyjna  
w wersji dwukolorowej. 
Dostępna w kształtach „I”, „U”. 

Opakowanie:  
12 sztuk (książeczek) w kształcie „I” – 27 zł 
lub 6 sztuk (książeczek) w kształcie „U” – 35 zł

Paski ścierne ADACO 
Paski metalowe ścierne Adaco z nasypem 
diamentowym, jednostronnym. 
Opakowanie: 12 szt. 
rozmiary: 4 mm – 16,00 zł, 
  6 mm – 18,00 zł, 
  8 mm – 21,00 zł

od 16 zł
opakowanie

Końcówki do ssaka jednorazowe
Jednorazowe końcówki do ssaka z najwyższej 
jakości materiałów, ulegają pełnej utylizacji. 
Wymiary: średnica 3,6 mm długość 140 mm  
Kolor: biały. 
Opakowanie: 25 sztuk. 
Dostępne również w wersji XL.  – cena 52,00 zł, 

od 45 zł
opakowanie

SPEEDEX – ZESTAW 
Zestaw mas C-silikonowych z aktywatorem
Zestaw zawiera:  
Speedex Putty 910 ml;  
Speedex Light Body 140 ml;  
Speedex Aktywator 60 ml

180 zł
zestaw

Gumki Pro-Cup
Gumki do pasty polerskiej, zapewniają ekonomiczną 
aplikację past bez rozpryskiwania. 
Gumki dostępne są w wersji Soft  
(gumki miękkie - kolor jasnoniebieski)  
i Hard (gumki twarde - kolor ciemnoniebieski).
Opakowanie: 1 sztuka

2 zł
sztuka

28 zł
opakowanie

Haxyl żel 75 g
Przeznaczony do codziennego stosowania jako 
samodzielny środek czyszczący. Może również być 
stosowany po użyciu tradycyjnej pasty do zębów jako 
dodatkowy środek pielęgnacyjny.  
–  Zmniejsza nadwrażliwość zębów.
–  Wpływa na remineralizację szkliwa.
–  Zapobiega próchnicy i chorobom przyzębia.
–  Ogranicza odkładanie kamienia nazębnego.

Opakowanie: 75 g

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

13,40 zł
6 sztuk

46 zł
25 sztuk
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Szczotki do czyszczenia  
i polerowania 
Miniaturowe szczotki do czyszczenia i polerowania 
wykonane z naturalnego włosia i nylonowego włosia  
na kątnice typu „Snap-On”. 

naturalne:
JC/WBRA – kielich
KS/WBRA002 – płomyk

nylonowe:
JC/WNRA – kielich
KS/WNRA001 – mały kielich
KS/WNRA002 – płomyk

1,60 zł
sztuka

589 zł
GYROFLEX-LED

310 zł
GYROFLEX

479 zł
GYROFLEX-L

Szybkozłączka GYROFLEX
Szybkozłączka TKD ze światłem lub bez światła. 
Całkowicie kompatybilna z szybkozłączką KaVo 
MultiFlex. Dostępne trzy rodzaje

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

od 36 zł
sztuka

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 zł
sztuka

Surgispon
Wchłanialny tampon kolagenowy.
Opakowanie: 32 szt. kostek o wymiarach 10 x10 x10 mm

Dostępny również w wałeczkach 32 szt. – 46 zł

42 zł
opakowanie

145 zł
opakowanie

SEPTODISC KIT
Zestaw krążków do ostatecznego opracowania  
i polerowania wypełnień kompozytowych.
Opakowanie: 120 różnych krążków + mandrela

DZIELNY PACJENT

Dyplom dla Dzielnej Pacjentki 
lub Dzielnego Pacjenta 

Opakowanie: Blok 25 sztuk

7 zł

39 zł
zestaw

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

Zestaw zawiera: 20 sztuk pudełeczek w różnych kolorach.

Klepsydra do odmierzania  
czasu mycia zębów

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

13 zł

Mix zabawek 
Opakowanie: 20 sztuk zabawek

49 zł
zestaw

2,80 zł
blister 15 sztuk

43 zł
wysypnik 180 sztuk

Cukierki bez cukru Jake VitaminCandy
zawierają witaminy B1, B2, C i E

Opakowania: 15 pastylek i 180 pastylek

ZOO zabawki 
zestaw 100 sztuk zabawek  

przedstawiających egzotyczne zwierzątka

85 zł
zestaw
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Kompleksowe procedury endodontyczne 
- intensywna endodoncja mikroskopowa

Prowadzący: dr n.med. Adam Wróbel
Punkty edukacyjne

28,29 maja – Łódź

Koszt szkolenia:
1500 zł/ 1 dzień

2500 zł/ 2 dni

W programie :
I dzień (każdy uczestnik pracuje pod mikroskopem):
– Budowa mikroskopu i najważniejsze funkcje. 
– Planowanie leczenia i diagnostyka. 
– Opracowanie, płukanie i obturacja kanału.
– Materiały uszczelniające.
– Zabezpieczenie ujścia kanału przed środowiskiem jamy ustnej.
II dzień (każdy uczestnik pracuje pod mikroskopem):
– Anatomia kanałów korzeniowych.
– Problemy z udrożnieniem kanałów.
– Kanały zobliterowane, zębiniaki.
– Perforacje: podział, rokowanie, metody zamykania.
– Kwalifikacja do zabiegu mikrochirurgicznego.

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

i bezpieczeństwa pacjenta
Prowadzący: dr n.med. Grzegorz Szczurko

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

07 Maja – Opole

Koszt szkolenia: 240 zł

 W programie:
– Diagnostyka radiologiczna i przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego.
– Anatomia kanałów, diagnostyka RTG , izolacja, odbudowa struktury.
– Opracowanie komory i dostęp do ujść kanałowych.
– Opracowanie i dostęp do kanałów.
– Wstępne opracowanie kanału –dostęp do wierzchołka.
– Rola tzw. preflaring(gładka ścieżka), wstępne ukształtowanie i oczyszczenie kanału.

Czas na ENDO
Prowadzący: dr n.med. Grzegorz Szczurko

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

07 Maja  – Opole

Koszt szkolenia: 240 zł

W programie:
– Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego.
– Izolacja i tymczasowa odbudowa zęba na potrzeby leczenia endodontycznego.
– Diagnostyka radiologiczna.
– Przypadki kliniczne okiem eksperta.
– Ćwiczenie praktyczne na bloczkach fantomowych – wstępne opracowanie kanału.

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

wskazówki praktyczne…
Prowadzący: Lek. dent. Tomasz Sosnowski

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: Ivoclar

12 Maja – Kraków

Koszt szkolenia: 990 zł

W programie:  
Część Teoretyczna:
– Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć sprawiających największe problemy 

(BPRs, IDS, CDF, DME, DBT, PoM, AC, MI-Etch, SE-Etch) opisujących procedury kliniczne, 
materiały, techniki trawienia, kliniczny ,work flow’.

Część Praktyczna: 
– Technika szlifowania z uwzględnieniem diagnostycznego nawoskowania  

i zaproponowanego pacjentowi projektu odbudowy ostatecznej w postaci Mock-up’u, 
indeksy kontrolne, ocena grubości, zasięgu preparacji.

Diagnostyka RTG we współczesnym gabinecie 
stomatologicznym

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

14 maja – Poznań

Koszt szkolenia: 350 zł

W programie:
– Zdjęcia wewnątrzustne. 
– Zdjęcia zębowe: wskazania i procedury wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, technika 

izometrii Cieszyńskiego, technika kąta prostego.
– Zdjęcia zewnątrzustne.
– Zdjęcia RTG cefalometryczne: wskazania, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta, błędy  

i artefakty widoczne na zdjęciach RTG i zewnątrzustnych oraz ogólne zasady 
interpretacji stomatologicznych zdjęć radiologicznych na wybranych przypadkach. 

Endodoncja – szkolenie zaawansowane – praca  
w powiększeniu (lupy)

Prowadzący: lek. dent. Michał Kowalik
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

14 maja – Gdańsk
15 maja – Bydgoszcz

22 maja – Giżycko

Koszt szkolenia: 1200  zł

W programie:
– Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego:
– Rola powiększenia w leczeniu kanałowym – endodoncja mikroskopowa (pokaz pracy 

pod mikroskopem).
– Prawidłowe opracowanie komory.
– Poszukiwanie i otwieranie ujść kanałów.
– Poszerzenie ujść i stworzenie prostego dostępu.
– Powstanie stopnia – przyczyny, sposoby obejścia.

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 - korzeniowych 

na bazie włókna szklanego:
– Wybór odpowiedniego wkładu i dobór koloru.

Odbudowa tkanek po leczeniu endodontycznym – krótkie 
kompendium wiedzy na temat technik pracy  

i dostępnych materiałów
Prowadzący: lek. dent. Dariusz Miśkiewicz

Punkty edukacyjne

28 maja – Grudziądz

Koszt szkolenia: 550 zł

W programie: 
– Ubytek klasy I po leczeniu endodontycznym – wypełnienie metodą warstwową.
– Ubytek klasy II – zastosowanie klasycznego wkładu koronowo-korzeniowego, 

odbudowa z użyciem materiału bulk-fill.
– Ubytek klasy II – zastosowanie wkładu o kształcie owalnym, odbudowa z użyciem 

materiału do odbudowy rdzenia.
– Ubytek w zębie przednim – osadzenie wkładu indywidualizowanego, odbudowa  

z użyciem materiału do odbudowy rdzenia lub z zastosowaniem materiału estetycznego 
nakładanego warstwowo.
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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!

ZAPRASZAMY NA NASZE WEBINARIA!
•  Odwiedź stronę internetową www.meditrans.pl/webinaria, 

•  Pobieraj i wielokrotnie oglądaj szkolenia w dowolnym momencie!

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

28 Maja – Gdańsk
19 Czerwca – Mielec

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.
– Modelowanie i mocowanie szyny, zamykanie trem i diastem. Jak szybko i dokładnie 

wykonać szynowanie – metoda własna!

Odbudowa pojedynczych braków mostami adhezyjnymi 
na włóknie szklanym z użyciem materiałów 

nanokompozytowych
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska

Punkty edukacyjne
Partner Szkolenia: VOCO

29 Maja – Gdańsk
18 Czerwca  – Rzeszów

Koszt szkolenia: 450 zł

W programie:
– Odbudowa 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.

HIGIENISTKO! Bądź profesjonalna  
w pracy z kobietą ciężarną, noworodkiem  

i dzieckiem przedszkolno – szkolnym
Prowadzący: dyp. hig. Marzena Cesarz, 

dyp. hig. Magdalena Berezowska

11 Czerwca – Gdańsk 

Koszt szkolenia: 400  zł

W programie:  
– Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych, 

środków obkurczających naczynia, znieczuleń, środków przeciwbólowych, środków 
prewencyjnych (chlorheksydyna, fluor, hydroksyapatyt), rentgenodiagnostyka.

– Ćwiczenia na modelach diagnostycznych lakowanie bruzd zębowych.
– Ćwiczenia profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej dla omawianej grupy 

pacjentów: kobieta w ciąży, noworodek, dziecko przedszkolne, dziecko szkolne.

HIGIENISTKO – Zacznij pracować ergonomicznie
Prowadzący: dyp. hig. Marzena Cesarz, 

dyp. hig. Magdalena Berezowska

18 Czerwca – Wrocław 

Koszt szkolenia: 400  zł

W programie: 
– Ergonomia – co to jest?
– Obciążenia nieprawidłową postawą podczas pracy.
– Pozycje pracy zespołu stomatologicznego.
– Instrumentarium i transfer narzędzi w teorii i praktyce.
– Praca na 4 i 6 rąk.
– Specyfikacja pracy asysty i higienistki w powiększeniu (LUPY I MIKROSKOP).

Podstawy endodoncji z użyciem systemu  
maszynowego

Prowadzący: dr n.med. Adam Wróbel
Punkty edukacyjne

03 Lipca – Szczecin

Koszt szkolenia: 550 zł

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

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).
– Pokaz pracy w powiększeniu.
Część Praktyczna:
– Praca narzędziami maszynowymi na bloczkach akrylowych i usuniętych zębach.



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
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735
Świętokrzyskie, Radom Anna Dróżdż 668 863 997

REGIONALNI
Świętokrzyskie Dawid Kwiecień 505 519 879
Świętokrzyskie Marcin Modrzejewski 602 234 676
Świętokrzyskie, Kielce Łukasz Pilipczuk 606 404 790
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie Marzena Milkamanowicz 666 020 785
Wielkopolskie Dawid Bugajny 883 350 708
Wielkopolskie Mateusz Wasiński 883 350 706
Zachodniopomorskie, Gorzów Wlk. Paweł Mysona 666 020 794
Zachodniopomorskie, Koszalin, Słupsk Aleksandra Czaja 666 020 788
Zachodniopomorskie, Szczecin Robert Rzepka 668 863 992

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

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

PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI

41 34 44 886  

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

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

Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają od 04.05.2021 r. do 30.06.2021 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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