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Od 30 lat  
wspieramy  

sukces naszych 
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DZIĘKUJEMY,  

że jesteście z nami!

C100, M56, Y0, K0

 Ulotka lipiec - sierpień 2021 obowiązuje do 31 sierpnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych oraz stanowi uzupełnienie  
wybranych promocji dostępnych w gazetce MEDITRANS EXPRESS maj – czerwiec 2021, tych które nie straciły swojej ważności.  

Szczegółowe informacje u przedstawicieli handlowych Meditrans.



41 34 31 8002

MEDITRANS EXPRESS   | lipiec – sierpień 2021 |   STOMATOLOGIA

e-meditrans.pl

Torebka O bag
Przestronna i elegancka torebka,  
idealna zarówno na plażę, do pracy,  
a także do codziennych zakupów.  
Body wykonane zostało ze specjalnego 
tworzywa EVA XL Extralight, który  
cechuje się lekkością, wodoodpornością, 
trwałością oraz łatwością utrzymania  
w czystości. Uchwyt został wykonany 
z ECO skóry. Rozmiary torebki pozwalają  
bez przeszkód pomieścić tablet i notebook  
do 16 cali oraz dokumenty A4.
Wymiary 33 cm x 39 cm x 14 cm.

Dostępna w kolorach:  
Zielonym (Celery Green),  
Szarym (Grigio Chiaro),  
Ciemnoniebieskim (Blue Navy).

Produkt o wartość 328 zł

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

Kubek termiczny  
+ bidon
Praktyczny zestaw do picia.

Bidon (700 ml) wyposażony  
w zaczep oraz ustnik z rurką  
umieszczoną w środku, pozwalającą  
na picie w pozycji pionowej. Szczelny  
kubek termiczny (450 ml),  
którego podwójne ścianki świetnie  
utrzymują pożądaną temperaturę  
do 90 minut. Produkty wykonane  
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,  
pokryte miękką w dotyku powierzchnią  
soft touch oraz warstwą antypoślizgową,  
która niweluje ryzyko przypadkowego  
wypuszczenia kubka z rąk.

Koszulki POLO
Koszulki Polo, wyposażone w plisy z guzikami  
w kolorze koszulki (wersja męska 3 guziki;  
wersja damska 5 guzików). Kołnierzyk i mankiety  
posiadają podwójne przetłoczenia, a cały krój  
koszulki posiada boczne szwy co sprawia,  
że staje się ona bardziej dopasowana.

Koszulki męskie dostępne są w trzech  
kolorach: białym, czarnym, lazurowym  
oraz rozmiarach od S do XXL.

Koszulki damskie dostępne są  
w pięciu kolorach: białym, różowym,  
miętowym, błękitnym, czarnym  
oraz w rozmiarach od XS do XL.

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

**Przy zakupie produktów za minimum 900 zł  
otrzymasz opakowanie kompozytu  
Plurafil Flow+ 2x2g (A2 lub A3)  
o wartości 83 zł - za 1 zł

za 

  1 zł**
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29 zł
opakowanie

Maseczki ochronne PrimaDent GO COLOR
Czterowarstwowe, bezlateksowe, niesterylne, maseczki ochronne na gumce  
o wysokim stopniu filtracji bakterii BFE > 98% typ IIR,  z regulowaną  
nakładką na nos. 
Dostępne w nowych intensywnych kolorach: fuksji, fioletowym, limonkowym, 
niebieskim i czarnym.

Opakowanie: 50 sztuk

NOWY
ZESTAW

KOLORÓW

za 

1 zł

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

Opakowanie: 1 litr

+ PrimaDent Hand Cream 100 ml – za 1 zł

42 zł
1 litr

+

Maseczki ochronne PrimaDent  
3-warstwowe, jednorazowe na gumce
Dostępne w kolorach: pomarańczowym, żółtym, limonkowym, zielonym, 
niebieskim, fioletowym, różowym i białym.  

Opakowanie: 50 sztuk

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

Opakowanie: 5 litrów

+ opakowanie dowolnych rękawic nitrylowych 100 szt. – za 1 zł

za 

1 zł

+

239 zł
zestaw

19 zł
opakowanie

PROMOCJA
Przy zakupie produktów PrimaDent 

za minimum 500 zł, otrzymasz praktyczny zestaw do picia 
Kubek termiczny + Bidon – za 1 zł

za 

1 zł

+

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

 42 zł
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PROMOCJA
Kup 2 dowolne opakowania (po 100 szt) 
rękawic nitrylowych Maxter lub Blossom

otrzymasz 2 opakowania  
maseczek TW Plast – po 1 zł

LUB

+

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

PROMOCJA
Kup 3 dowolne opakowania (po 100 szt) 
rękawic lateksowych Maxter (M, L, XL)  

lub OptiShield (M, L) otrzymasz  
2 opakowania maseczek TW Plast – po 1 zł

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

LUB

+po 

1 zł

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

+ Lampa diodowa iLED – za 1 zł
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

3990 zł

+

SUPER
OFERTA

za 

1 zł

po 

1 zł

120 zł
zestaw

120 zł
zestaw

zestaw

Oferta do wyczerpania zapasów.  Nie łączy się z innymi promocjami.
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BEZPŁATNY TEST  
DO 7 DNI

Więcej informacji  
u naszych przedstawicieli  

oraz pod nr tel. 516 964 600

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 odległości roboczej (głębia ostrości).  
Dostępne kolory oprawek: niebieskie, czerwone, czarne, zielone, srebrne

Dostępne powiększenia:
2,5 x  – 1490 zł    1043 zł 
3,0 x  – 1590 zł    1113 zł 
3,5 x  – 1690 zł    1183 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 1043 zł
Lupa

973 zł
Lampa

RABAT

30%

 1490 zł

Fona XDC 
Innowacyjny punktowy aparat rentgenowski spełniający najbardziej  
rygorystyczne wymagania zarówno czujników cyfrowych jak i płytek fosforowych. 
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. 

+ System Radiografii cyfrowej FONA StarX PRO
Radiografia przewodowa z czujnikiem typu CMOS wykonanym w unikalnej technologii  
CsI „micro-columnar structure” o bardzo wysokiej rozdzielczości. Jego unikalną zaletą jest 
niezwykła łatwość użycia także dla osób, które nie mają doświadczenia w obsłudze komputera.

+ nowoczesny komputer 2w1 – o wartości 3500 zł – za 1 zł

KORZYSTNE
FINANSOWANIE 22 000 zł

+ +

za 

1 zł

Liczba zestawów promocyjnych ograniczona. 

 1390 zł
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PROMOCJA
Przy zakupie produktów PluLine  
za minimum 500 zł otrzymasz 

koszulkę polo damską lub męską – za 1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

+

2 x 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

+ Wytrawiacz Pluraetch+ 3 x 2 ml – za 1 zł

NOWOŚĆ

za 

1 zł

+

149 zł
zestaw

Plurasil Putty  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

149 zł

RABAT

30%

NOWOŚĆ

190 zł
zestaw

za 

1 zł

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

+
2 x 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

+ Płyn do płukania jamy ustnej VITIS CPC protect 500 ml – 1 zł

za 

1 zł

Nie łączy się z innymi promocjami.

 213 zł
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Zestaw diagnostyczny  
5 instrumentów Carl Martin (CM3074-PL)
Zestaw zawiera:
• Upychadło kulkowe, • Pęseta, • Lusterko rodowane płaskie przedniopowierzchniowe  
+ rękojeść, • Zgłębnik, • Uniwersalny nakładacz.

+ maseczki TW Plast – za 1 zł 

128 zł
zestaw

Upychacz do nici refrakcyjnych (CM1044)
Instrument posiada specjalne zakończenie – mikroząbki  
które ułatwiają upakowanie nici.

+ dowolne opk. nici retrakcyjnych PrimaCord – za 1 zł 

za 

1 zł

139 zł
zestaw

+

+ za 

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

+ zestaw noży kuchennych (CM1426) – za 1 zł 

669 zł
zestaw

za 

1 zł

+

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.

ŁATWY 
MOCNY 

NIEZAWODNY
MADE IN ITALY

277 zł
opakowanie

 395 zł

RABAT

30%

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

1 zł

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*

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

+
+

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*

PODARUJ UŚMIECH Z VARIOLINKIEM
Weź udział w naszej akcji i pomóż osobom z niepełnosprawnościami

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

+

398 zł
zestaw

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

+ 1 x VivaPen Snap-On Cannulas 100 sztuk 
za 50% ceny 

RABAT
na końcówki

50%

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.

Szczegóły na www.meditrans.pl/pomagamy

1 119 zł
zestaw

+
OptraGate
2 x opakowanie 80 sztuk Regular lub Small
+ Torebka O bag (kolor do wyboru) o wartości 328 zł – za 1 zł

za 

1 zł

Oferta do wyczerpania zapasów. 
Nie łączy się z innymi promocjami.
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25 x strzykawka Gradia Direct / Gradia Direct X
+ lampa do polimeryzacji D-Light DUO – GRATIS*
+ Torebka O bag (kolor do wyboru) – za 1 zł 

3375 zł
zestaw

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

gratis*

gratis*

G2-BOND Universal Bottle Kit
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

+ G-Premio BOND uzupełnienie 5 ml  – GRATIS*

NOWOŚĆ
580 zł

zestaw

+

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

Tylko 
popularne 
odcienie  

+ G-BOND

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

+ 5 x maseczki TW plast lub dowolne opakowanie rękawic nitrylowych 100 szt. – za 1 zł 

1090 zł
zestaw

+ LUB

za 

1 zł za 

1 zł

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

Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

25 x

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*

3 +1

za 

1 zł
+
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NOWOŚĆ

Kup 4 dowolne opakowania (po 45 kapsułek) 
glasjonomerów RIVA:  
Self Cure, Self Cure HV, Light Cure, Light Cure HV
+ Torebka O bag (kolor do wyboru)  
o wartości 328 zł – za 1 zł

GLASJONOMERY RIVA

za 

1 zł+

Luna Intro Kit
Uniwersalny kompozyt do codziennych wyzwań  
przy odbudowach zębów przednich i tylnych. 
Wskazania: odbudowy w odcinku przednim,
odbudowa rdzenia, ubytki klasy I, II, III, IV, V  
odbudowy w odcinku tylnym, licówki, Inlay/Onlay

Zestaw zawiera: 4 strzykawki po 4 g w kolorach  
2 x A2, 2 x A3, system łączący Stae 5 ml

270 zł
zestaw

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

Dostępne kolory: A1, A2, OA3, White Opaque, Translucent,

Opakowanie: 2 strzykawki po 7 g, końcówki mieszające

250 zł
zestaw

aura bulk fill
Kompozyt do uzupełnień w odcinku tylnym  
w warstwach 4-6 mm. 
Opakowanie: strzykawka 4 g w uniwersalnym odcieniu

+ strzykawka aura bulk fill 4 g – GRATIS*

Promocja dotyczy również kompozytu aura eASY

gratis*

1 +1
225 zł
strzykawka

+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio  
z biura SDI Germany

1280 zł
zestaw

POLA LIGHT
Nowy, zaawansowany system wybielania zębów  
w warunkach domowych. 

Pola Light to zaawansowany system wybielania zębów,  
łączący w sobie wielokrotnie nagradzaną formułę wybielającą  
Pola (6 % nadtlenku wodoru) z ustnikiem LED, który umożliwia  
szybsze i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu wybielania. 
Wystarczy zaledwie 20 minut dziennie przez 5 dni by rozjaśnić 
zęby nawet o klika odcieni. System nie wymaga przygotowania 
indywidualnych nakładek, co pozwala zaoszczędzić czas  
zarówno pacjentowi jak i lekarzowi. Dzięki mieszance substancji 
łagodzących, odżywek oraz dużej zawartości wody, żel wybielający 
zapobiega nadwrażliwości i zapewnia komfort pacjentowi.

Opakowanie:
• 4 x 3g strzykawki Pola Day (6% nadtlenku wodoru )
• 1 x ustnik LED Pola
• 1 x kabel USB
• 1 x instrukcja

420 zł
zestaw

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

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*

2 +1

za 

1 zł*

+

1998 zł
zestaw

65 zł
opakowanie 50 szt.

Sof-Lex – 50 sztuk
Jednorazowe krążki przeznaczone do polerowania kompozytów, 
kompomerów, ceramiki.
Dostępne są w dwóch rozmiarach: 9,5 mm i 12,7 mm oraz w różnych 
ziarnistościach oznaczonych kolorami (zgrubne, średnie, gładkie  
i bardzo gładkie).

Opakowanie: 50 sztuk w wybranym rozmiarze i ziarnistości

RelyX Fiber Post 
Wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych o wysokiej elastyczności  
i wysokiej odporność na siły mechaniczne.

RelyX Fiber Post 3D
Wkłady koronowe-korzeniowe z włókien szklanych odznaczające  
się wysoką retencją mechaniczną do materiału do odbudowy zrębu  
zęba dzięki koronowej makroretencji 3D.

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze:  
0 – średnica 1.1 mm, 1 – średnica 1.3 mm, 2 – średnica 1.6 mm  
3 – średnica 1.9 mm

449 zł
opakowanie Fiber Post

475 zł
opakowanie Fiber Post 3D

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

Ketac Cem Radiopaque proszek 33 g
+ Ketac Cem Radiopaque płyn 12 ml
+ 1 x Filtek Z250 (kolor A2 lub A3) lub 1 x Filtek Z550 (kolor A2 lub A3) – za 1 zł*

+ LUB

296 zł
zestaw

Oferta dostępna po 20.07.2021 r.

za 

1 zł*

za 

1 zł*
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gratis*

2 x SDR® Plus Eco refill  
(50 kompiul w kolorze universal) 

+ Torebka O bag (kolor do wyboru) o wartości 328 zł – za 1 zł

+

1450 zł
zestaw

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

3 x Purevac® HVE Mirror Tips 
Ssak i lusterko w jednym urządzeniu
Purevac HVE Mirror Tips (1 opakowanie = 3 szt)

+ 20 sztuk gumek Enhance® płomyk – GRATIS*

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

+ 1 x Palodent® V3 ring – GRATIS*
+ Purevac® HVE Mirror Tips (1 opak. = 3 szt.) – GRATIS* 

+
1830 zł

zestaw

gratis*

+ gratis*

360 zł
zestaw

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

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

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

• Płynna gutaperka w obniżonej  
   temperaturze

• Bezpieczeństwo pacjenta

• Odpowiednia adaptacja  
   w odcinku wierzchołkowym

• Całodniowe zasilanie

• Trwałość i wygoda dzięki  
   bezprzewodowemu działaniu

+ pakiet akcesoriów  
o wartości 560 zł – GRATIS*

GRATIS*  
akcesoria
o wartości

560 zł

8976 zł
zestaw

20 sztuk gumek

60 DOWOLNYCH BLISTRÓW narzędzi maszynowych   
Do wyboru: 
Protaper Next™, ProGlider® – 198 zł/op. 
WaveOne® Gold, WaveOne® Gold Glider – 216 zł/op.  
ProTaper Gold®, Pathfile – 246 zł/op. 
Trunatomy™ – 178 zł/op. 

+ X-Smart® Plus – GRATIS 

* Warunkiem otrzymania X-Smart Plus jest zakup pilników na maksymalnie 2 fakturach.

OFERTA SPECJALNA

+

za 

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

+

615 zł
zestaw

gratis*

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 +1 +

3499 zł
zestaw

12 x

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!

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

gratis*

*Produkt gratisowy wysyłany z Biura Dentsply Sirona *Produkt gratisowy wysyłany z Biura Dentsply Sirona

35 zł
opakowanie 

175 zł
zestaw NOWOŚĆ

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* 
+ 5 x maseczki TW plast  
lub dowolne opakowanie rękawic nitrylowych 100 szt. – za 1 zł 

gratis*
+

1 250 zł
zestaw

+

5 200 zł
zestaw

+LUB

za 

1 zł
za 

1 zł

VDW.ULTRA® UNIT
+ 4 końcówki ultradźwiękowe: 
MAXI MPR, CAVI1-BD, REDO2,   
oraz IRRI S 25/25 – GRATIS 

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

Liczba zestawów ograniczona Liczba zestawów ograniczona Liczba zestawów ograniczona
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149000 zł
129000 zł

179000 zł
159000 zł

137000 zł
114000 zł

166500 zł
137000 zł

124000 zł
105000 zł

154000 zł
132000 zł

99000 zł
77000 zł

128000 zł
112000 zł

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Czas trwania subskrypcji Cena subskrypcji

Subskrypcja na pierwszy rok w cenie skanera

Kolejny rok 13000 zł

Subskrypcja 3Shape Trios

Jacek Bucki
KIEROWNIK DZIAŁU CAD/CAM
+48 883 350 709
jacek.bucki@meditrans.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 
POMOŻEMY DOBRAĆ NAJLEPSZE  

ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ PRAKTYKI

Skorzystaj z oferty promocyjnej
na skanery wewnątrzustne  
firmy Trios 3Shape
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Unity, które szanują  
Twój czas

Doskonały dla każdego gabinetu 
stomatologicznego.  
Szybko przyzwyczaisz 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!

od 52000zł

Chirana  
CHEESE Easy

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

Tylko teraz kup dowolny unit Chirana,  
a urządzenie Enbio S  
o wartośi 4799 zł otrzymasz GRATIS

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

C100, M56, Y0, K0
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Turbina  
SMARTtorque  
S619 L 
• Czterodrożny spray, 
• Ceramiczne łożyska
• Szerokokątny światłowód
• Kompaktowe wymiary  

główki
• Cicha i bezwibracyjna  

praca, 64 dB
• Gwarancja 12 miesięcy

1550 zł

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

3430 zł

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.

Szybkozłączki MULTIflex 

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

410 zł

500 zł

720 zł

4 075 zł

4500 zł

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

NOWA  
DYSZA POWER 

GRATIS

4900 zł

4 +1

ZAPYTAJ  
O PROMOCJĘ  

NASZEGO
PRZEDSTAWICIELA

gratis

Skaler SONICflex 2008 L
• Jeden z najmocniejszych i najcichszych skalerów 

powietrznych 
• Mocna i precyzyjna rękojeść o najszerszym 

zakresie zastosowań z regulacją poziomu 
mocy oraz ze światłem

• Ponad 50 łatwo wymiennych końcówek

+pakiet 3 haków do skalingu: 5,6,7

Skaler SONICflex 2008 L
bez haków

+

Haki do skalingu

Kupując 5 dowolnie wybranych haków 
SONICflex, jeden najtańszy  
otrzymasz GRATIS

Mikrosilnik chirurgiczny  
KaVo EXPERTsurg
• duża wydajność i moc (moment obrotowy do 80 Ncm)
• pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego
• intuicyjne, łatwe w obsłudze menu
• możliwość indywidualnego programowania etapów zabiegu
kątnica SURGmatic S201 L/XL PRO ze światłem w zestawie!

13 500 zł
zestaw



kontakt@meditrans.pl 17

MEDITRANS EXPRESS   | lipiec – sierpień 2021 |   STOMATOLOGIA

41 34 44 886

1160 zł
zestaw

2 x Herculite XRV Custom Kit 
Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał kompozytowy o średniej gęstości, przeznaczony  
do wypełnień ubytków wszystkich klas w zębach przednich i bocznych.
Zestaw zawiera: 6 x 5 g w odcieniach szkliwnych A1, A2, A3, B2; oraz w odcieniach zębinowych  
A2, A3; OptiBond Solo Plus 5ml; wytrawiacz Kerr Gel Etchant 3 g; końcówki aplikacyjne, akcesoria

+ 2 x zestaw Herculite XRV Mini Kit
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, Dentine A2, 5 ml OptiBond Solo Plus, 3 g Kerr Gel Etchant  
50 aplikatorów.

elements™ IC
Bezprzewodowe urządzenie do obturacji kanałów korzeniowych łączące w sobie gorący 
plugger Downpack z systemem ekstruzji Backfill.

+ 2 x opakowanie kartridży Gutta Percha Cartridge
+ Torebka O bag (kolor do wyboru) o wartości 328 zł– za 1 zł 

9 999 zł
zestaw

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

399 zł
zestaw

OptiShade 
Uniwersalny system kompozytowy do odbudowy wszystkich klas ubytków.

Zaledwie trzy kolory (Light, Medium i Dark) wystarczą, aby zastąpić wszystkie 16 kolorów VITA®. 
Dzięki temu szybciej dobierzesz kolor wypełnienia i skrócisz czas pracy z pacjentem. 

Stosowana w OptiShade technologia Adaptive Response Technology (ART), pozwala uzyskać 
odbudowy o naturalnym wyglądzie, znakomitej wytrzymałości i wysokiej estetyce.

Opakowanie: strzykawka 4 g w odcieniach Light, Medium, Dark lub odcieniach dodatkowych: 
Bleach White, Universal Opaque

* Średnia cena strzykawki w zestawie

2+1

+
99 zł

opakowanie

CaviWipes
Jednorazowe, gotowe do użycia chusteczki nasączone 
preparatem CaviCide, zapewniające skuteczne usuwanie 
zanieczyszczeń i szybką  dezynfekcję o szerokim spektrum 
działania.

Opakowanie: Flat pack 45 szt. chusteczek.

*cena za opakowanie przy zakupie pakietu 3 sztuk

14,90 zł*
opakowanie

+

 135 zł

za 

1 zł

NOWOŚĆ

HIT
cenowy

50% 
większa  

chusteczka niż  
w kanistrze

Kolor Odpowiednik VITA

Light – LT A1, B1, B2, C1, D2

Medium – MD A2, A3, C2, D3, D4

Dark – DK A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Bleach White – BW Zęby wybielane

Universal Opaque Maskowanie przebarwień

133 zł*
strzykawka

+

+

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

za 

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

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

590 zł
zyskujesz 60 zł

HEMOGELATIN
Hemostatyczna gąbka żelatynowa pochodzenia 
wieprzowego.

Opakowanie: 24 gąbki (12 blistrów po 2 sztuki 
indywidualnie pakowanych sterylnych gąbek)

175 zł

LARGAL+ 
17% roztwór chelatujący 
na bazie EDTA do kanałów korzeniowych.

Opakowanie: 1x 100 ml butelka

NOWOŚĆ

LARGAL ULTRA 
Chelatujący środek do kanałów korzeniowych.  
15% roztwór EDTA.

Opakowanie: 1x 13 ml butelka

118 zł
zyskujesz 27 zł

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

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

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

490 zł
zyskujesz 90 zł

128 zł
zyskujesz 32 zł

HEMOCOLLAGENE
Wchłanialne, sterylne gąbki hemostatyczne

Opakowanie: 24 gąbki (3 blistry po 8 sztuk 
indywidualnie pakowanych sterylnych gąbek).

175 zł
zyskujesz 41 zł

KUP NIEZBĘDNIK SEPTOAKCESORIA  
I UZYSKAJ BEZPŁATNY DOSTĘP DO PRAKTYCZNEGO 
SZKOLENIA* ONLINE „ODBUDOWA ZĘBÓW BOCZNYCH” 
PROWADZONEGO PRZEZ  
DR N.MED. MICHAŁA GANOWICZA.

W trakcie szkolenia poznasz procedurę odbudowy zębów 
bocznych „step by step” przy wykorzystaniu zakupionych 
narzędzi.

Niezbędnik zawiera:

• SeptoCompo Shape
• SeptoContact
• Septo Wedges
• SeptoMatrix Sectional 
• SeptoPolisher
• SeptoDiamond Strip
• SeptoDisc refill coarse (malinowe)

* SZKOLENIE ONLINE O WARTOŚCI 450 ZŁ – GRATIS
(dostępne w trakcie obowiązywania niniejszej oferty). 

Dostęp do platformy szkoleniowej po przedstawieniu dowodu  
zakupu przesłanego na adres: zamowienia@septodont.com.pl

648 zł
 808 zł

Cena niezbędnika  
+ szkolenie GRATIS:

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

+
+

IDEALNY 
DLA 

HIGIENISTEK

Cena regularna opakowania: 216 złCena regularna opakowania: 160 złCena regularna opakowania: 580 zł

Cena regularna opakowania: 650 zł

Cena regularna opakowania: 145 zł

Oferta ważna do wyczerpania zapasów



Kampania edukacyjna pod patronatem:
Polskie Towarzystwo

Badania Bólu
Polish Association

®
for the Study of Pain

Wpłyń na sukces swojej praktyki!
Weź udział w dwudniowym certyfikowanym kursie!  
Zyskaj opinię wartego polecenia specjalisty!
Przejmij kontrolę nad bólem i lękiem swoich pacjentów!

Certyfikowany dwudniowy  kurs medyczny obejmuje:

Tu nie boli!

• Techniki znieczulania • Farmakologię i sposoby optymalnego leczenia bólu
• Strategie postępowania z pacjentem lękowym

Przystąp do programu!

19
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

+

149 zł
zestaw

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

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

+
49 zł

zestaw

Aniosyme DD1 
Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych, może być 
używany do dezynfekcji i mycia silikonowych wycisków stomatologicznych, można go 
używać w myjkach ultradźwiękowych, rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne.
Opakowanie: koncentrat 1 litr

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

+
109 zł

zestaw

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

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

Flexi-Post® Titan
Zapewniają maksymalną retencję przy minimalnych 
naprężeniach na ściany korzenia!

Dzięki przecięciu i uzyskaniu wolnej przestrzeni w czasie 
wprowadzania wkładu, ramiona jego ulegają zbliżeniu, 
redukując powstające naprężenia. 

Stosowanie nie wymaga systemów wiążących. 
Zakotwiczony w zębinie gwint wkładu Flexi-Post® 
gwarantuje bardzo wysoką retencję mechaniczną, 
dużo wyższą niż dają najnowocześniejsze systemy 
adhezyjne.

799 zł
opakowanie

 935 zł

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

Wielkość: 0 (Żółty)
Nr art.:   135-0

Wielkość: 00 (Biały)
Nr art.:   135-00

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

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

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

-15%

Produkt dostępny na zamówienie.

Pink Petal

Pink Petal wsuwamy na posiadany ślinociąg zapew-
niając odsysanie bez używania zarówno rąk jak  
i dodatkowych narzędzi. Po umieszczeniu wewnątrz 
policzka, płatek wygodnie utrzymuje się w ustalonej 
pozycji. Możemy go bezproblemowo zsunąć i założyć 
ponownie. 

Niezastąpiony podczas skalingu ultradżwiękowego, 
uszczelniania bruzd i wielu innych prac. 

114 zł
opakowanie

 134 zł

Jednorazowa nakładka na ślinociąg ułatwiająca 
odsysanie

łatwe odsysaniełatwe nakładanie łatwe zakładanie

Pink Petal
Opakowanie 50 szt.

Nr art.: 50Z975

-15%
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NOWOŚĆ

 12 500 zł
zestaw

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

+ +

Endostar Provider
bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny

+ EQ-V R
system do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło

+ Endostar Navigator endometr o wartości 3700 zł – za 1 zł

2 x Endostar EP Easy Path 
opakowanie 6 szt. 14/04 (dowolna długość)
Nowoczesny system pilników, zaprojektowany by zapewnić  
mechaniczne, bezpieczne i szybkie opracowanie glide path  
dla narzędzi kształtujących kanał.

+ Endostar EP Easy Path  
(opakowanie 3 szt. 14/04, dowolna długość) – za 1 zł

+

395 zł
zestaw

Roeko Concorde II
Końcówki ssące o kształcie zapewniającym efektywną 
aspirację. Gładkie kontury końcówek Concorde II są 
komfortowe dla pacjenta i łatwe do czyszczenia. Są 
wykonane z wysokiej jakości, trwałego tworzywa 
sztucznego.
Do sterylizacji w autoklawie parowym do 134°C.

Są dostępne w rozmiarach ø 11 mm i ø 16 mm  
do wszystkich standardowych urządzeń ssących

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

97,50 zł
opakowanie

2 +1

RABAT

25%

ENDOSTAR 4+1
Przy zakupie 4 dowolnych opakowań,  
piąte najtańsze otrzymasz za 1 zł
• Endostar Poszerzacze GATES – 41 zł
• Endostar Poszerzacze Peeso – 41 zł
• Endostar Miazgociągi – 17 zł
• Endostar Igły do wypełniania kanału – 32 zł 

ze sprężynką bezpieczeństwa (PFL),

• Endostar Igły do wypełniania kanału – 27 zł 
bez sprężynki (PFN).

4 +1

Diamond Master Kit
Zestaw do polerowania materiałów do wypełnień

Zestaw zawiera: 1x pasta Diamond Excel 2g, 36 x 
krążków ściernych Diamond Pro o nasypie: grubym, 
średnim i cienkim, 14 x elastycznych krążków filcowych 
Diamond Flex, mandrylka, końcówki.

+ Diamond Felts – za 1 zł 
(filcowe dyski do polerowania) 

+

159 zł
zestaw

za 

1 zł

za 

1 zł

+
RABAT

25%

1090 zł
zestaw

Glassix + plus 
Zestaw 20 szt. wkładów i 5 szt. poszerzaczy.

+ Glassix wkłady z włókna szklanego
Zestaw 18 szt. wkładów i 3 poszerzacze.

PRODUKT 
O WARTOŚCI 

3 700 zł
za 1 zł

 1450 zł  130 zł
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420 zł
zestaw

Provicol QM zestaw
Bezeugenolowy cement do tymczasowego osadzania zawierający wodorotlenek wapnia. 

W zestawie: strzykawki QuickMix 3 × 5 ml (2 x Provicol QM, 1 x Provicol QM Plus)

415 zł

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

639 zł
zestaw

+

GrandioSO Flow zestaw 5 x 2 g
Uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał do wypełnień

Opakowanie: 5 strzykawek po 2 g

+ GrandioSO Heavy Flow/Light Flow 2 x 2g  
(A2 lub A3) – GRATIS*
Płynny uniwersalny nanohybrydowy materiał do wypełnień o dużej lepkości.

Opakowanie: 2 strzykawki po 2 g

*Gratis wysyłany przez firmę VOCO

gratis*

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*
+ próbka CHARISMA DIAMOND ONE 1g – GRATIS*

gratis*
3 x

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer

+

2 x Variotime Easy Putty (2 x 300 ml)
Masa wyciskowa, A-silikonowa, do ręcznego mieszania. 

+ 1 x Variotime Light Flow 2 x 50 ml – GRATIS*
+ próbka Charisma Diamond One 1g – GRATIS*

376 zł
zestaw

+
2 x

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

4 x Charisma Diamond One 4 g
+ 2 x Charisma Opal Flow 1,8 g A2 – GRATIS*
+ próbka Charisma Diamond One 1g – GRATIS* 

+
+

580 zł
zestaw

Przy zakupie dowolnej promocji firmy KULZER 
z niniejszej strony otrzymasz 4 opakowania 
maseczek TW PLAST – za 1 zł

gratis*

gratis*

+
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260 zł

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

399 zł

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

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

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

599 zł

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

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

21 zł
sztuka

21 zł
sztuka

21 zł
sztuka

23 zł
sztuka

RABAT

30%

13 zł
sztuka

 19  zł

 33  zł

 30  zł

 30  zł

 30  zł

Szczoteczka do zębów  
SPLAT INNOVA Soft
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LOTERIA

TYSIĄCE NAGRÓD DO WYGRANIA
SZUKAJ KOLORU W BLISTRACH
I WYMIENIAJ GO NA NAGRODY

*Szczegóły na www.arkonadent.com

WYTRAWIACZ
STOMATOLOGICZNY
LIDER WŚRÓD WYTRAWIACZY
Dostępny w strzykawkach 13 g

FLOW-ART
MIKROHYBRYDOWY KOMPOZYT TYPU FLOW
Dostępny w strzykawkach 2 g i zestawach 3 x 2 g

Blistry 0,2 g
w opakowaniach

40 szt. i 200 szt.

 19,90 zł

 19 zł

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

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

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

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

+33 zł
sztuka
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SERWIS

Autoklawy Lara & Lina – skuteczne i przyjazne na co dzień

Lara   15 990 zł (17 l)   17 590 zł (22 l) Lina   14 990 zł (17 l)   15 990 zł (22 l)

Czyszczenie zbiorników?
Nic prostszego. 
Pokrywa górna na magnesy.

W standardzie – podłączenie 
do odpływu wody zużytej 
i automatycznego napełniania 
z zewnętrznego demineralizatora

• Trzy programy w klasie B, 
programy testowe.

• Komunikaty obsługowe, 
nic nie trzeba pamiętać!

To co ważne –blisko!

• Filtr bakteriologiczny

• Pamięć USB do zapisywania 
cykli sterylizacji

• Zawory do opróżniania 
zbiorników

Gwarancja 2 lata lub 2 000 cykli Pierwszy przegląd – 5 lat lub 4 000 cykli

Intuicyjna obsługa z ekranu ciekłokrystalicznego

Łukasz Brożek

KIEROWNIK  
SERWISU

+48 668 863 999

Przemysław Pepasiński

MŁODSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 797 465 024

Paweł Romanowski

STARSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 504 495 869

Jarosław Rubak

STARSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 728 407 300

Damian Różyc

MŁODSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 501 411 048

Agnieszka Dziewięcka

KOORDYNATOR  
DS. SERWISU

+48 500 524 719

Nasi serwisanci

Szybko 
Zdalnie

Z gwarancją
Kompleksowo

Oryginalne części
Na terenie  
całej Polski

zapewniamy profesjonalną naprawę:
Końcówek: W&H, NSK, KAVO, FONA, CHIRANA
Autoklawów: W&H, MELAG, MOCOM, FONA, FARO
Piaskarek i skalerów: EMS, KAVO, NSK

i wiele więceji wiele więcej  !!

zadzwoń: 500 524 719500 524 719
lub napisz: serwis@meditrans.pl

Twój sprzęt wymaga naprawy?

skorzystaj z n z naszego serwisuego serwisu!!
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SZKOLENIA  |  KURSY

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

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

•  Pobieraj i wielokrotnie oglądaj szkolenia w dowolnym momencie!

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

Kompleksowe procedury endodontyczne –  
intensywna endodoncja mikroskopowa 

KURS DWUDNIOWY 
Prowadzący: dr n.med. Adam Wróbel

Punkty edukacyjne 

22, 23 października – Olsztyn 
19, 20 listopada – Piotrków Trybunalski 

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.
– 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.

Odbudowa metodą iniekcji kompozytu
Prowadzący: lek. dent. Daniel Nowakowski

Partner Szkolenia: GC 

24 lipca – Kielce

Koszt szkolenia: 550 zł

W programie:
– Jak przenieść uzupełnienia kompozytowe na wyższy poziom dzięki.
– Zastosowanie przezroczystego silikonu i kompozytu iniekcyjnego o dużej wytrzymałości na zginanie.
– Jak uzyskać łatwą i przewidywalną estetykę w szybszy i tańszy sposób bez preparacji zębów.
– Protokoły pracy dla odcinka przedniego i bocznego.
– Przypadki kliniczne oraz porady i wskazówki.
– Procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej i odbudowy startego zęba  

w odcinku bocznym.

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

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: VOCO

10 września – Sandomierz 
02 października – Rzeszów

Koszt szkolenia: 450 zł

W programie:
I. Część teoretyczna
– Odbudowa warstwowa z użyciem materiałów nanokompozytowych.
II. Część praktyczna
– Obudowa pojedynczego zęba na modelu (naturalny ząb poekstrakcyjny).
– Ocena warunków klinicznych 
– Dobór materiału
– Systemy estetyczne.

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

01 października – Tarnów 

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!

Profesjonalna asysta!
 Skaling, piaskowanie, wybielanie,  

znoszenie nadwrażliwości
Prowadzący: dyp. hig. Magdalena Michałowska

Edyta Kozłowska – SDI Polska

16 października – Gdańsk

Koszt szkolenia: 130 zł

W programie:
– Indywidualne podejście do pacjenta periodontologicznego, implantologicznego, ortodontycznego
– Bezpieczna praca w gabinecie higieny.
– Omówienie wizyty higienizacyjnej krok po kroku
– Piaskowanie, rodzaje piasków i prawidłowe ich zastosowanie.
– Bezpieczne, Profesjonalne, Skuteczne – wybielanie 

Odbudowa poendodontyczna.  
Wspólnie z Poldent

Prowadzący: Dr n. med. Michał Jegier
Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: Poldent

23 października – Kielce

Koszt szkolenia: 550 zł

W programie:
– Czy każdy ząb leczony endodontycznie wymaga odbudowy protetycznej?
– Contiuum endodontyczno-rekonstrukcyjne – kompleksowe planowanie leczenia.
– Odbudowa zębów w odcinku przednim, bocznym.
– Powtórne leczenie endodontyczne z zastosowaniem narzędzi.
– Odbudowa zrębu zęba leczonego kanałowo za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego. 

|  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!



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 Andrzej Kamiński-Bator 502 152 195
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 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 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r., chyba że zaznaczono inaczej lub do wyczerpania zapasów magazynowych. 

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

Nr 4/2021

41 34 31 800  

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

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

Opakowanie gabinetowe: 5 litrów

149 zł
opakowanie 5 litrów

CHLORHEKSYDYNA + CHLOREK CETYLOPIRYDYNY
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