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za 

1 zł*

Generator pary TEFAL Express Essential
Żelazko parowe z technologią wysokiego ciśnienia (5,3 bara) 
oraz stałego wyrzutu pary (120 g/min) pozwoli błyskawicznie 
rozprostowywać zagniecenia. 
Funkcja dodatkowego zwiększenia mocy pary (270 g/min), 
poradzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zagnieceniami. 
Żelazko wyposażone jest ponadto w blokadę ułatwiając  
transport i przechowywanie przy zachowaniu pełnego 
bezpieczeństwa, możliwość prasowania w pionie, dolną  
część wykonaną w technologii Xpress Glide, która ułatwia ślizg  
po tkaninie. Żelazko posiada zbiornik na wodę o pojemności 1,4 l.

Waga łazienkowa Body Signal TEFAL
Kompaktowa, elektroniczna waga łazienkowa w estetycznej 
obudowie, wyposażona w wytrzymałą szklaną platformą  
oraz duży wyświetlacz, który ułatwia odczyt wagi. 
Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego 
włączenia i wyłączenia, umożliwia zapamiętanie 4 profili 
użytkowników, oraz wykonuje szczegółowe pomiary tkanki 
tłuszczowej w porównaniu z osobistymi limitami określonymi  
na podstawie płci, wieku i wzrostu.

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

**Przy zakupie produktów  
za minimun 900 zł otrzymasz  
opakowanie 100 sztuk rękawic  
nitrylowych Blossom  – za 1 zł 

Parasol WITTCHEN
Elegancki, automatyczny parasol z obszytą rączką oraz czaszą 
wykonaną z trwałego i nieprzemakalnego materiału. Całość została 
osadzona na stabilnym stelażu z włókna szklanego. Parasol stanowi 
elegancki dodatek do codziennego jesiennego ubioru. 
Wymiary: 
Długość złożonego parasola: 44 cm.
Średnica czaszy: 110 cm. 

za 

1 zł**

za 

1 zł*

za 

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

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

19 zł
opakowanie

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

PrimaDent Drill
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych. 
Posiada szerokie spektrum działania bakteriobójczego, 
wirusobójczego, grzybobójczego i gruźliczobójczego, 
nie zawiera aldehydu, posiada inhibitory korozji; 
odznacza się znakomitą tolerancją materiału.

Opakowania: 2 litry lub 5 litrów

119 zł
5 litrów

51 zł
2 litry

PrimaDent 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.

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

119 zł
5 litrów

39 zł
1 litr

+

PROMOCJA
Przy zakupie produktów do dezynfekcji PrimaDent  

za minimum 300 zł – otrzymasz  
opakowanie dowolnych rękawic  
nitrylowych 100 szt. – za 1 zł

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.
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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

45 zł
zestaw

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

3 x 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.

+ Ćwieki gutaperkowe PrimaDent – za 1 zł

+
za 

1 zł

79 zł
zestaw

2 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

+ PrimaDent Spray – Floral (1 litr)  – za 1 zł

+ za 

1 zł

3 +1
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NICI RETRAKCYJNE PrimaCord Plus
Impregnowane nici retrakcyjne wykonane w 100% z przędzy bawełnianej.

Nici PrimaCord Plus są impregnowane 6-hydratem chlorku glinu (Aluminium 
Chloride Hexahydrate), który posiada działanie obkurczające, hemostatyczne  
i nie przebarwia zębów. Przeznaczone do tymczasowej retrakcji dziąseł 
oraz hamowania krwawienia ze szczeliny dziąsłowej. Struktura splotu nitki 
przypomina sznurek, nie sprężynuje, wyjątkowo łatwo upakowuje się  
i usuwa z kieszonek dziąsłowych. Funkcjonalne opakowanie  
z przeźroczystym okienkiem, ułatwia sprawdzenie poziomu zużycia 
materiału, a znajdujący się pod wieczkiem precyzyjny system ucinający  
oraz praktyczna podziałka na opakowaniu umożliwiają dokładne 
odmierzanie potrzebnej długości nici.

Opakowanie zawiera 254 cm nici.

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

4 +1

Dostępne rozmiary oraz ceny pojedynczych opakowań: 
PrimaCord Plus 0000 - Kolor czarny/niebieski  – 49 zł
PrimaCord Plus 000 - Kolor czarny/szary  – 45 zł
PrimaCord Plus 00 - Kolor brązowy/żółty  – 45 zł
PrimaCord Plus 0 - Kolor fioletowy/jasny fiolet  – 45 zł
PrimaCord Plus 1 - Kolor niebieski/jasny niebieski  – 45 zł
PrimaCord Plus 2 - Kolor zielony/jasny zielony  – 45 zł

za 

1 zł

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

Opakowanie: 500 sztuk

+ uchwyt do serwet PluLine 1 szt. (dowolny kolor) – za 1 zł

DOSTĘPNE  
W NOWYCH  
KOLORACH

66 zł
opakowanie

za 

1 zł

+

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

+

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

+ 2 x Maseczki medyczne 3-warstwowe, typ II – po 1 zł
Polski producent: TW PLAST

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

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

77 zł
zestaw

48 zł
zestawNOWOŚĆ NOWOŚĆ

+ +
za 

1 zł
po 

1 zł

HIT
cenowy
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83 zł
opakowanie

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

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

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

5 x 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 ten kompozyt niezastąpionym  
w codziennej praktyce.

Opakowanie: strzykawka 4 g

+ Plurafill Flow+ 2 x 2 g – za 1 zł

NOWOŚĆ
236 zł

zestaw

+5 x
za 

1 zł

Oferta limitowana. 
Nie łączy się z innymi promocjami.
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279 zł

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

Opakowanie: 2 x 380 ml

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 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

Silikon-Knetmasse Soft/Hart PluLine  
900 ml
Masa C-silikonowa typu kondensacyjnego
• Wyciski korekcyjne i technika podwójnego mieszania.
• Zoptymalizowane wypełniacze ułatwiają mieszanie  
 i zapewniają jednorodność powstałej masy.
• Czas wiązania: Soft 6 min, Hart 5:45 min .
• Czas wiązania w jamie ustnej: 4 min.
• Twardość Shore’a: Soft A 60, Hart A 70.

Opakowanie: 900 ml 

75 zł

Silikon-Pastenhärter PluLine  
pasta  60 ml 
Uniwerslany utwardzacz do silikonowych  
mas kondensacyjnych i korekcyjnych typu C.
Kolor: czerwony

Opakowanie: tuba 60 ml

39 zł

Silikon-Korrekturmasse PluLine  150 ml
Masy korekcyjne C-silikonowe dostępne w trzech gęstościach:
Masa wyciskowa o gęstej konsystencji
• Kolor: zielony.
• Wyciski funkcyjne, relining,  
 wyciski w technice.  
 jednofazowej dwuwarstwowej.
• Wysoka stabilność.
• Doskonała tiksotropia.
• Czas wiązania  
 w jamie ustnej: 4 min.
• Twardość Shore’a: A 50
Precyzyjna masa wyciskowa o średniej konsystencji
• Kolor: niebieski.
• Wyciski korekcyjne i wyciski w technice jednofazowej dwuwarstwowej.
• Wysoka stabilność i precyzja.
• Czas wiązania w jamie ustnej: 4 min.
• Twardość Shore’a: A 40.
Precyzyjna masa wyciskowa o płynnej konsystencji
• Kolor: ciemnoniebieski.
• Wyciski korekcyjne, relining i wyciski w technice jednofazowej dwuwarstwowej.
• Wysoka hydrofilowość.
• Czas wiązania w jamie ustnej: 4 min.
• Twardość Shore’a: A 50.

Opakowanie: tuba 150 ml

39 zł

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

+ opakowanie dowolnych rękawic nitrylowych 100 szt. – za 1 zł
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

+ za 

1 zł

209 zł
zestaw

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

+ PrimaDent Spray – Floral (1 litr) – za 1 zł

110 zł
zestaw

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

za 

1 zł
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+
3 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

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

268 zł
zestaw

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

za 

1 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

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

68 zł99 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

Pasty polerskie Plurapolish  95 g
Pasty do profesjonalnego czyszczenia i polerowania zębów.
RDA 40: pasta do końcowego polerowania zębów i wypełnień, zawiera fluorek sodu (0,2%), posiada przyjemny, miętowy 
smak, nie zawiera laktozy, glutenu i ftalanów, kolor: żółty.
RDA 250: Pasta do delikatnego usuwania płytki nazębnej i przebarwień, zawiera fluorek sodu (0,2%), posiada przyjemny, 
miętowy smak, nie zawiera laktozy, glutenu i ftalanów, kolor: niebieski.
All-in-One: pasta o właściwościach reminalizujących, nie zawiera fluoru i glutenu, posiada przyjemny, miętowy smak, RDA 
34, kolor: biały. 

Opakowanie: tuba 95 g

32 zł
tuba RDA 40

32 zł
tuba RDA 250

38 zł
tuba All-in-One

Końcówki do ssaka PluLine 
Końcówki do ssaka o średnicy 16 mm.  
Odpowiednie do sterylizcji w temperaturze do 134°C. 
Dostępne kolory: biały, czerwony, fioletowy, niebieski, 
pomarańczowy, zielony i żółty.
Opakowanie: 10 sztuk w wybranym kolorze

39 zł
opakowanie
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8,40 zł
500 ml

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

Opakowanie: 500 ml

RABAT

80%

Aseptique 5 l 
Płyn do dezynfekcji rąk firmy Organique 

Opakowanie: 5 litrów

59,60 zł
5 litrów

RABAT

60%

 42 zł  149 zł

34,30 zł
2 sztuki

Maseczka filtrująca FFP2  
z zaworem 9922+ 
Zawór Cool Flow™ redukuje akumulację ciepła 
zapewniając ochronę nawet w wilgotnych  
i gorących warunkach. Dodatkowy filtr węglowy 
pozwala wyeliminować drażniące zapachy.
Opakowanie: 2 szt

 49 zł
RABAT

30%

15,60 zł
sztuka

Przyłbica BLK 
Przyłbica z tworzywa sztucznego typ BLK 
przeznaczona do ochrony twarzy przed odpryskami 
ciał stałych i rozbryzgami cieczy.
Opakowanie: 1 sztuka

 39 zł

Gogle ochronne Woodpecker
Gogle medyczne zabezpieczające przed odpryskami  
ciał stałych i cieczy w trakcie zabiegów.
- odporne i wytrzymałe na uderzenia 
- dobrze dopasowują się do twarzy
- powłoka zapobiegająca parowaniu;
- do stosowania wraz z okularami
- regulowany pasek

Dostępne kolory: niebieski, różowy, transparentny.

Opakowanie: 1 sztuka.

Maseczki medyczne  
3-warstwowe, typ II
Jednorazowe maseczki medyczne typu II z gumką 
oraz regulacją docisku na nosie. Skuteczność filtracji 
bakteryjnej (BFE) na poziomie większym lub równym 
98% zgodnie z normą PN-EN 14683:2019.
Polski producent: TW PLAST

Opakowanie: 50 sztuk
Kolory: niebieski, zielony

9,90 zł
opakowanie

 33 zł

RABAT

70%

RABAT

50%
14,50 zł

sztuka

 29 zł

1920 zł

Innowacyjne urządzenie oparte na technologii Ionic Wind oferuje  
najwyższą jakość oczyszczania bez konieczności wymiany filtrów.Opatentoana 
technologia AIRDOG likwiduje takie zanieczyszczenia jak bakterie czy wirusy,  
pyły PM10, PM2.5, alergeny oraz zarodniki grzybów. W przeciwieństwie do urządzeń  
z filtrem HEPA, kasetę filtracyjną możesz umyć i wykorzystać ponownie.
• Wydajność urządzenia pozwala na przetłoczenie nawet 340 m3 powietrza w godzinę, co wystarcza  

do sprawnego oczyszczania pomieszczenia do 38 m2 powierzchni.
• Oczyszczacz nie generuje znacznych ilości hałasu i jest w stanie pracować przy natężeniu dźwięku  

od 21 dB przy najniższej prędkości wentylatora do 63 dB przy najwyższych obrotach.
• Aplikacja na systemy iOS i Android pozwala na monitoring pracy urządzenia i sterowanie  

nim z dowolnego miejsca.
• Cyfrowy wyświetlacz wskazuje bieżący stan jakości powietrza.
• Pomieszczenia: do 38 m2

• Waga: 10,7 kg
• Wymiary (wys. x dł. x gł.): 65 x 31 x 30 cm

Oczyszczacz powietrza Airdog X5

RABAT

60%

SUPER RABATY

ELIMINUJE 
WIRUSY  

I BAKTERIE 
Z TWOJEGO 
OTOCZENIA

SUPER RABATY    •    WYPRZEDAŻ    •    SUPER RABATY    •    WYPRZEDAŻ 

SUPER RABATY    •    WYPRZEDAŻ    •    SUPER RABATY    •    WYPRZEDAŻ 

SUPER RABATY    •    WYPRZEDAŻ    •    SUPER RABATY    •    WYPRZEDAŻ 

 2399 zł

RABAT

20%
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Lusterka zwykłe rozm. 4 (CM480/4)
Możliwość dezynfekcji i sterylizacji. Średnica 22 mm
Opakowanie: 12 sztuk

Lusterka zwykłe rozm. 5 (CM480/5)
Możliwość dezynfekcji i sterylizacji. Średnica 24 mm
Opakowanie: 12 sztuk.

Zestaw diagnostyczny LiquidSteel (CMLS1100-DE)
Wysokiej jakości instrumenty Liquid Steel dzięki  
lekkiej wadze, ergonomicznym ukształtowaniu  
oraz gładkiej, prawie pozbawionej krawędzi  
powierzchni sprawiają, że praca nimi staję  
się łatwiejsza i wygodniejsza.
Zestaw CM LS1100-DE zawiera:  
LS483 – rękojeść do lusterka 483 pełna w środku;  
471/4-STK – lusterko;  
LS1081/33 – zgłębnik;  
LS773A/2 – pęseta CM College 

99 zł
zestaw

 141 zł

595 zł
zestaw

 850 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

HBL GE OR GR BL PK

44 zł 63 zł

RABATY

30%
NA 30 lat

NIEMIECKA PRECYZJA
INSTRUMENTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

specjalna oferta urodzinowa



kontakt@meditrans.pl 1141 34 44 886

MEDITRANS EXPRESS   | wrzesień – październik 2021 |   STOMATOLOGIA

ZASTOSOWANIE:
• Zachowanie objętości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji;
• Uzupełnienie ubytków kostnych wokół implantów;
• Podniesienie dna zatoki szczękowej – Sinus Lift;
• Augmentacja lub leczenie rekonstrukcyjne wyrostka zębodołowego;
• Wypełnianie ubytków przyzębia w połączeniu z produktami przeznaczonymi do Sterowanej Regeneracji 

Tkanek (GTR) i Sterowanej Regeneracji Kości (GBR) np.: PRF;
• Wypełnianie ubytków okołowszczepowych w połączeniu z produktami przeznaczonymi do Sterowanej  

Regeneracji Kości (GBR) np.: PRF.

InterOss®

InterOss to naturalny, nieorganiczny biomateriał w postaci hydroksyapatytu. 
Wytwarzany z wołowej kości gąbczastej, pozyskanej z bydła australijskiego (BSE Free). Chemicznie i strukturalnie 
wysoce podobny do kości gąbczastej występującej u ludzi. 
InterOss jest wysoce hydrofilnym i wieloporowatym biomateriałem. Zawiera mikro, mezo i makropory – co znacząco 
wspomaga procesy tworzenia nowej kości.

InterOss jest dostępny w małych i dużych granulkach.

InterOss Małe Granulki (0,25-1 mm) InterOss Duże Granulki (1-2 mm)

Kod Produktu IOSG025 IOSG050 IOSG100 IOSG200 IOLG050 IOLG100 IOLG200

waga 0,25 g 0,5 g 1 g 2 g 0,5 g 1 g 2 g

objętość 0,54 cc 1,08 cc 2,16 cc 4,32 cc 2 cc 4 cc 8 cc

InterOss Strzykawka Małe Granulki (0,25-1 mm) InterOss Strzykawka Duże Granulki (1-2 mm)

Kod Produktu IOSGS025 IOSGS050 IOSGS100 IOLGS050

objętość 0,25 cc 0,5 cc 1 cc 0,5 cc

ZAPYTAJ  
O OFERTĘ  

3+1  
naszego  

przedstawicielaBIOMATERIAŁ KOŚCIOTWÓRCZY 

InterOss®

NOWOŚĆ
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4 x 6 x

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

gratis*

525 zł
zestaw

 915 zł

OSZCZĘDZASZ

390 zł

+
Evetric System Kit 4 x 3,5 g + Evetric Bond 6 g
+ 2 x Tetric EvoFlow 2 g (dowolny kolor) – GRATIS*

1250 zł
zestaw

 1577 zł

OSZCZĘDZASZ

327 zł

5 x Tetric Prime 3 g (dowolny kolor)
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*

gratis*+

+ gratis*

4 x Tetric PowerFill 3 g (dowolny kolor)
Światłoutwardzalny kompozyt nieprzepuszczalny  
dla promieni rentgenowskich do bezpośredniego leczenia 
odtwórczego zębów bocznych.

+ 1 x Tetric PowerFlow 2 g 
(dowolny kolor) – GRATIS*

940 zł
zestaw

 1159 zł

OSZCZĘDZASZ

219 zł

6 x Tetric EvoFlow 2 g (dowolny kolor)
+ 1 x Tetric PowerFlow 2 g  
(dowolny kolor) – GRATIS*

+
gratis*

972 zł
zestaw

 1190 zł

OSZCZĘDZASZ

218 zł

6 x Tetric PowerFlow 2 g (dowolny kolor)
Płynny światłoutwardzalny kompozyt nieprzepuszczalny 
dla promieni rentgenowskich do bezpośredniego 
leczenia odtwórczego zębów bocznych.

+ 1 x Tetric EvoFlow 2 g  
(dowolny kolor) – GRATIS*

+
6 x

gratis*

942 zł
zestaw

 1165 zł

OSZCZĘDZASZ

223 zł

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

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

650 zł
 720 zł

350 zł
 387 zł

520 zł
 576 zł

290 zł
 326 zł

Cention Forte Jumbo
100 x 0,3 g A2 

890 zł
 993 zł

Aplikator do kapsułek

315 zł
 352 zł

RABAT

10%



kontakt@meditrans.pl 1341 34 44 886

MEDITRANS EXPRESS   | wrzesień – październik 2021 |   STOMATOLOGIA

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

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

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

+

Przy zakupie dowolnych materiałów  
Ivoclar Clinical za minimum 4 000 zł  
otrzymasz lampę Bluephase Style 20i 

o wartości 7776 zł – GRATIS*

Tetric Line System Kit Syringe
Zestaw zawiera:
1 x Tetric Prime A2, 3g
1 x Tetric Prime A3, 3g
1 x Tetric Prime A2 Dentin, 3g
1 x Tetric EvoFlow A3, 2g
1 x Tetric PowerFill IVA, 3g
1 x Tetric PowerFlow, IVA, 2g
5 x 0.9 mm tips
5 x 1.2 mm tips
1 x Adhese Universal Refill VivaPen, 2ml
30 x VivaPen Snap-On Cannulas
20 x VivaPen protective sleeves

+ Turbina Chirana TG 656 Easy  
o wartości 750 zł - za 1 zł

gratis*

gratis*

za 

1 zł

1350 zł
zestaw

790 zł
zestaw

 1165 zł

TYLKO 
w

MEDITRANS

Oferta limitowana. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta limitowana. 
Nie łączy się z innymi promocjami.

+

TYLKO 
w

MEDITRANS

TYLKO 
w

MEDITRANS

Oferta nie łączy się z innymi promocjami 
realizowanymi przez Ivoclar Vivadent.

specjalna oferta urodzinowa
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan

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

+ Tetric Prime 3 g (kolor do wyboru) – GRATIS*

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

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

2 x Variolink Esthetic DC 9 g  
(dowolny kolor)
Dualniewiążący cement kompozytowy, przeznaczony do ostatecznego cementowania 
ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych.

+ 1 x Adhese Universal DC Single Dose 25 x 0,1 g  
(regular, endo) – GRATIS*
Dualniewiążący materiał łączący, idealny do stosowania z Variolink Esthetic DC

1590 zł
zestaw

 1995 zł

OSZCZĘDZASZ

405 zł

SpeedCEM Plus 9 g  
(dowolny kolor)
Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement kompozytowy, zawierający MDP.

+ 1 x Proxyt 80 g (Medium Fluoride-free) – GRATIS*

+

520 zł
zestaw

 643 zł

OSZCZĘDZASZ

123 zł

gratis*

gratis*+

750 zł
zestaw

 1149 zł

OSZCZĘDZASZ

399 zł

Fluor Protector S 7 g
Lakier ochronny do znoszenia nadwrażliwości, chroniący 
przed próchnicą oraz erozją szkliwa, o zawartości 7700 ppm 
fluoru w homogennym roztworze (po wysuszeniu lakieru 
koncentracja fluoru na powierzchni zębów wzrasta  
do ok. 30000 ppm).

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

gratis*+

305 zł
zestaw

 416 zł

OSZCZĘDZASZ

111 zł

675 zł
zestaw

 866 zł

OSZCZĘDZASZ

191 zł

1150 zł
zestaw

 1529 zł

OSZCZĘDZASZ

379 zł

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

+ 3 x Cervitec Gel 20 g – GRATIS*

3 x

gratis*

+

2 x OptraGate
opakowanie 80 sztuk  
(Assortment, Regular lub Small)

+ Fluor Protector S 7 g – GRATIS*

gratis*

+

gratis*+



kontakt@meditrans.pl 1541 34 44 886

MEDITRANS EXPRESS   | wrzesień – październik 2021 |   STOMATOLOGIA

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
• łatwy w montażu i użycie, bezpieczny dozownik zapewnia wysoki 

poziom higieny
Opakowanie gabinetowe: 5 litrów

149 zł
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

+ PROMOCJA:
Przy zakupie opakowania PERIO AID 5 litrów
otrzymasz pastę do zębów VITIS Whitening  
o wartości 29 zł – za 1 zł

Płyn do płukania jamy ustnej VITIS CPC protect
+ 1 x VITIS CPC protect – za 1 zł
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
zestaw

NOWOŚĆ

TYLKO 
w

MEDITRANS

1 +1

+

PERIO·AID 0,12% 

PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ
• Skutecznie zwalcza płytkę  

nazębną oraz zapobiega stanom  
zapalnym dziąseł i powikłaniom  
po zabiegach chirurgicznych

• Do stosowania przed  
i po zabiegach stomatologicznych

Opakowanie: 150 ml, 500 ml

30 zł
500 ml

17 zł
150 ml

PERIO·AID 0,12% GEL 
PASTA DO ZĘBÓW W ŻELU PRZECIW 
PŁYTCE NAZĘBNEJ
• w leczeniu implantologicznym  

i periodontologicznym
• pacjenci po zabiegach chirurgicznych,  

z wysokim ryzykiem próchnicy i 
nadwrażliwością

• produkt również do stosowania 
miejscowego

Opakowanie: tubka 75 ml

20 zł
opakowanie

za 

1 zł
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

1299 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, universal) 

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

gratis*

gratis*

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

3 x

645 zł
zestaw

+

Palodent V3 i 360 Complete 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 WedgeGuards po 10 szt. w rozmiarze: Small, Medium, Large;  
1 uniwersalny pierścień; 1 wąski pierścień; 1 kleszcze; 1 pęseta; 24 formówki 
Palodent® 360 – 5,5 mm; opakowanie formówek Palodent® 360 6,5 mm (48)

+ 1 x Palodent V3 uniwersalny pierścień – GRATIS*
+ 1 x Palodent V3 7.5 mm (50 sztuk) – GRATIS*

1830 zł
zestaw

+ gratis*

gratis*

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

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

2 x

464 zł
zestaw

+
Aquasil Ultra+ LV / XLV Kit
Kompletny system dostosowany  
do wszystkich technik pobierania wycisku
Zestaw zawiera: 2 x 250 ml (baza i katalizator);  
1 x 50 ml masa korekcyjna; 6 x końcówka do mieszania

+ 1 nabój II warstwy 50 ml  
(LV lub XLV) – GRATIS*

386 zł
zestaw

gratis*+
2 x Purevac HVE Mirror Tips
Końcówka do ssaka z lusterkiem 
Opakowanie: 3 sztuki

+ 1 x Zeta 3 Wipes Pop-up – GRATIS*
100 sztuk chusteczek. 

240 zł
zestaw

+ gratis*

2 x

2 x AH PLUS JET 2 x 15 g
+ parasol Wittchen o wartości 179 zł – za 1 zł

gratis*

+

2 x
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

540 zł
zestaw

3 x

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

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

+ gratis*

+ gratis* +
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™ (tego samego rodzaju co zestaw) 
HV lub LV refill (A1) – GRATIS*

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™ (tego samego rodzaju co zestaw) 
HV lub LV (A2 i A3) – GRATIS*

719 zł
zestaw

gratis*

719 zł
zestaw

456 zł
zestaw

3 x Neo Spectra ST
dowolna strzykawka Neo Spectra ST HV / LV / Effects

+ 30 sztuk gumek Enhance® płomyk – GRATIS*

*ilość zestawów ograniczona
Nie łączy się z innymi promocjami

30 x dowolna strzykawka  
Neospectra (HV,  LV lub Effects) 

+ gratis*

30 sztuk gumek

Dostępna również PROMOCJA:
3 x Neo Spectra™ ST HV/LV – kompiule
+ 30 sztuk gumek Enhance® płomyk – GRATIS*

567 zł
zestaw

+ Lampa polimeryzacyjna  
SmartLite Focus – GRATIS*

GRATIS  
O WARTOŚCI  

3900 zł

cena pakietu 4 560 zł
TYLKO 

w
MEDITRANS

specjalna oferta urodzinowa
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

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

gratis*

798 zł
zestaw

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

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

987 zł
zestaw4 x

+ gratis*

4 x WaveOne Gold 
dowolne opakowania WaveOne Gold (3 pilniki) 
Jednopilnikowy system narzędzi oscylacyjnych

+ 1 x WaveOne Gold Primary (3 pilniki) – GRATIS*
+ 1 x WavOne Gold ćwieki gutaperkowe Primary (60 szt.) – GRATIS*

864 zł
zestaw

+

4900 zł
zestaw

gratis*

+gratis*

534 zł
zestaw

3 x TruNatomy™
dowolne opakowania (3 pilniki)
Nowy, zaawansowany technologicznie system  
narzędzi maszynowych do mało inwazyjnego 
opracowania kanałów.

+ 1 opakowanie Ćwieki Gutaperkowe 
TruNatomy Prime 
(60 sztuk) – GRATIS*
+ 20 igieł do irygacji TruNatomy – GRATIS*

gratis*

20 x
+

4 x Guttacore
dowolne opakowanie (6 szt. ćwieków)
Ćwieki do obturacji termicznej wykonane  
z sieciowanej gutaperki.
Opakowanie: blister 6 szt. ćwieków w wybranym 
rozmiarze i rodzaju

+ 2 opakowania Guttacore  
(w rozm. 25) – GRATIS*

gratis*

544 zł
zestaw

4 +2 +

X-Smart® Plus – WaveOne Gold KIT
Zestaw zawiera: 5 x blister po 3 pilniki WaveOne Gold Primary; 4 x blister  
po 4 pilniki WaveOne Gold asortyment oraz 1 x blister  ProGlider (3 pilniki)

+ 6 x WaveOne Gold Primary (blister po 3 pilniki 25 mm) – GRATIS*

6940 zł
zestaw

gratis*

Przy zakupie mixu pilników maszynowych 
(TruNatomy, ProTaper Gold, ProTaper Next, WaveOne Gold)

za kwotę minimum 4900 zł 
otrzymasz Endometr Propex Pixi™  
o wartości 2550 zł – GRATIS*

++

6 x
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+

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)
Alginatowa masa wyciskowa o stabilności wymiarów do 5 dni.

139 zł
zestaw

Zetaplus Intro Kit
Linia silikonów typu C znanych od ponad 35 lat. 

Zetaplus 900 ml  
+ Oranwash L 140 ml  
+ Indurent Gel 60 ml

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 mas wyciskowych 

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

3990 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 x

34 zł
opakowanie 

170 zł
zestaw

+

*Produkt gratisowy wysyłany z biura Dentsply Sirona

5 +1

*Produkt gratisowy wysyłany z biura Dentsply Sirona

620 zł
zestawgratis*

Elite HD+ Putty 2 x (450 ml + 450 ml) 
Silikonowa masa wyciskowa typu A wykorzystująca innowacyjną nanotechnologię.

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

NOWOŚĆ

+
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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*

2150 zł
zestaw

5 × RECIPROC®blue 
(w dowolnych rozmiarach)

+ 1 × RECIPROC®blue 6-pilnikowy 
oraz  
1 × RECIPROC®blue Gutta-Percha asortyment – GRATIS*

+

+ gratis*

500 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

gratis*
4 × 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*+

1000 zł
zestaw

4 x

2 x 199 zł
zestaw

EDDY® 
(5 x blister) 

+ 1 × opakowanie EDDY®  
(5 × blister) – GRATIS*

+
gratis*

Przy zakupie pilników  
i narzędzi maszynowych VDW  

za minimum 2000 zł otrzymasz  
+ Generator pary TEFAL Express Essential  

o wartości 449 zł – za 1 zł 

+ za 

1 zł

1 +1
3 × RECIPROC®blue  
(w dowolnych rozmiarach)

+ 1 × RECIPROC®blue Gutta-Percha 
asortyment
oraz 1 × RECIPROC®blue Sączki 
Papierowe asortyment – GRATIS*

1 290 zł
zestaw

gratis*

+

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

TYLKO 
w

MEDITRANS
specjalna oferta urodzinowa
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2 x zestaw Filtek Z550 8 x 4 g
Zestaw wprowadzający: 8 x strzykawka (4 g)  
w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2; 
system łączący: Adper Single Bond 2 (6 ml), 
wytrawiacz w żelu Scotchbond (3ml), końcówki  
do nakładania, akcesoria

+ 1 x zestaw Filtek Z550 8 x 4 g – za 1 zł*

2 x Filtek Universal 
strzykawka 4 g lub kapsułki 20 x 0,2 g (w dowolnym kolorze)

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

+ 1 x Filtek Bulk Fill Flow strzykawki 2 x 2 g lub kapsułki 15 x 0,2 g (A2 lub A3) – za 1 zł*
LUB 1 x Filtek Supreme Flowable strzykawki 2 x 2 g (A2 lub A3) – za 1 zł*

3 x Filtek Supreme Flowable
strzykawki 2 x 2 g w dowolnym kolorze

+ 1 x Single Bond Universal 5 ml – za 1 zł*

4 x Filtek Ultimate 
strzykawka 4 g w dowolnym kolorze 

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

6 x Filtek Z250
strzykawka 4 g w dowolnym kolorze

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

2040 zł
zestaw

za 

1 zł*2 +1
+

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

LUB

2 x

2 x

LUB

+

960 zł
zestaw

LUB

LUB

za 

1 zł*

za 

1 zł*

3 x

615 zł
zestaw

+ za 

1 zł*

4 x

780 zł
zestaw

768 zł
zestaw

za 

1 zł*

+

6 x

za 

1 zł*
2 x

6 +2

+

+

TYLKO 
w

MEDITRANS

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

+ Waga łazienkowa Body Signal TEFAL o wartości 149 zł – za 1 zł
Oferta limitowana . Nie łączy się z innymi promocjami.

+

za
1 zł

990 zł
zestaw

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

Scotchbond Universal Plus
Uzupełnienie Scotchbond Universal Plus 5 ml

+ 1 x Scotchbond Universal Plus 5 ml – za 1zł*

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

+ 1 x Imprint Bite uzupełnienie (4 x 50 ml) – za 1 zł*
LUB Penta Mixing Tips (50 szt.) – za 1 zł*
LUB strzykawki wewnątrzustne (20 szt.) zielone – za 1zł*

11 x Sof-Lex
opakowanie 50 sztuk dowolny rozmiar

+ 4 x Sof-Lex 50 sztuk malinowe 
(8692C) – za 1zł*

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

2 x RelyX Fiber Post wkłady  
(10 szt) wszystkie rozmiary

+ 3 x RelyX Fiber Post wiertło – za 1zł* 
(rozmiar 1, 2, 3 lub 0) 

Zestaw Relyx Universal 
Zestaw wprowadzający: Relyx Universal kolor A1 lub Translusent  
(skład: 1 x strzykawka 3,4 g w odcieniu A1 lub TR, 15 x końcówki mieszające 3M™ 
RelyX™ Universal; 5 x końcówki przedłużające, endodontyczne;  
1 x 1,5 ml 3M™ Scotchbond™ Universal Plus; 1 x 3 ml 3M™ Scotchbond™  
Universal Etchant; 25 x końcówek do wytrawiacza (niebieskie);  
50 x microbrush (pomarańczowe); przewodnik techniczny; instrukcja użytkowania)

+ 1 x uzupełniene cementu RelyX Universal 3,4 g 
w kolorze A1 lub TR x1 – za 1zł*

415 zł
zestaw

750 zł
zestaw

1266 zł
zestaw

2 x

+
LUB LUB

za 

1 zł*

od 1030 zł
zestaw

770 zł
zestaw

+ za 

1 zł*

11 x

4 x

11 + 4

296 zł
zestaw

934 zł
zestaw

+ za 

1 zł*

Od teraz 
mniej oznacza 
więcej!
Dwa produkty, które potrafią wszystko

3M™ RelyX™ Universal 
3M™ Scotchbond™ Universal Plus

3M TM RelyX TM Universal to cement na bazie żywic, który działa 
zarówno jako samodzielny cement samoadhezyjny oraz jako 
cement adhezyjny w połączeniu z systemem łączącym 
3M TM Scotchbond TM Universal Plus. System łączący służy jako uni-
wersalny primer do wszystkich materiałów. Może być stosowany 
do wszystkich pośrednich i bezpośrednich prac i odbudów.

Wyeliminuj problemy i ciągłe zastanawianie się nad składnikami 
cementów, uprość procedury! Mniej produktów to 
oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy.

dostępny w sprzedaży już od 1 października 2021

NOWOŚĆ

formulations

BP
A

derivative free

Innowacyjny, autorski
projekt strzykawki 3M

samozamykanie

Mikro końcówka mieszająca 
zapewnia do 80% mniej strat 
cementu*

15 aplikacji ze strzykawki 3,4g**

Więcej higieny, łatwiejsze 
czyszczenie***

Bardziej ergonomiczny kształt, 
50% mniej zużytych tworzyw 
sztucznych*

Cienka, wydłużona końcówka 
przedłużająca dla łatwiejszej 
aplikacji do kanału

Łatwiejsze usuwanie nadmiarów

Doskonałe wiązanie 
samoadhezyjne i adhezyjne, 
światło- lub samowiążące

Wysoka estetyka dzięki 4 
stabilnym kolorystycznie, 
fluorescencyjnym odcieniom.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Dr. Jan Gueth, Niemcy

* w porównaniu do obecnych na rynku standardowych systemów Automix

** średnio

*** w porównaniu do obecnych na rynku strzykawek typu Automix

Translucent
(TR)

A1 A3 
Opaque (A30)

White Opaque 
(WO)

Pierwszy widoczny na RTG 
uniwersalny system łączący

Duża siła łączenia w technikach 
self-total-etch i selektywnym 
wytrawianiu

Formuła bez pochodnych BPA 
w składzie

Uniwersalny primer do wszystkich 
materiałów do odbudów. 
Nie wymaga dodatkowego 
aktywatora do podwójnego 
utwardzania.

2 x Impregum Penta / Impregum Penta Soft
(1 x pasta bazowa 300 ml, 1 x pasta katalizatora 60 ml)
+ 1 x Protemp 4 (50 ml) A2 lub A3 – za 1zł*

2 x

za 

1 zł*+

za 

1 zł*

1 +1

za 

1 zł*

Promocja dostępna od 1 października 2021 r.Promocja dostępna od 1 października 2021 r.

NOWOŚĆ

+ +



Od teraz 
mniej oznacza 
więcej!
Dwa produkty, które potrafią wszystko

3M™ RelyX™ Universal 
3M™ Scotchbond™ Universal Plus

3M TM RelyX TM Universal to cement na bazie żywic, który działa 
zarówno jako samodzielny cement samoadhezyjny oraz jako 
cement adhezyjny w połączeniu z systemem łączącym 
3M TM Scotchbond TM Universal Plus. System łączący służy jako uni-
wersalny primer do wszystkich materiałów. Może być stosowany 
do wszystkich pośrednich i bezpośrednich prac i odbudów.

Wyeliminuj problemy i ciągłe zastanawianie się nad składnikami 
cementów, uprość procedury! Mniej produktów to 
oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy.

dostępny w sprzedaży już od 1 października 2021

NOWOŚĆ

formulations

BP
A

derivative free

Innowacyjny, autorski
projekt strzykawki 3M

samozamykanie

Mikro końcówka mieszająca 
zapewnia do 80% mniej strat 
cementu*

15 aplikacji ze strzykawki 3,4g**

Więcej higieny, łatwiejsze 
czyszczenie***

Bardziej ergonomiczny kształt, 
50% mniej zużytych tworzyw 
sztucznych*

Cienka, wydłużona końcówka 
przedłużająca dla łatwiejszej 
aplikacji do kanału

Łatwiejsze usuwanie nadmiarów

Doskonałe wiązanie 
samoadhezyjne i adhezyjne, 
światło- lub samowiążące

Wysoka estetyka dzięki 4 
stabilnym kolorystycznie, 
fluorescencyjnym odcieniom.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Dr. Jan Gueth, Niemcy

* w porównaniu do obecnych na rynku standardowych systemów Automix

** średnio

*** w porównaniu do obecnych na rynku strzykawek typu Automix

Translucent
(TR)

A1 A3 
Opaque (A30)

White Opaque 
(WO)

Pierwszy widoczny na RTG 
uniwersalny system łączący

Duża siła łączenia w technikach 
self-total-etch i selektywnym 
wytrawianiu

Formuła bez pochodnych BPA 
w składzie

Uniwersalny primer do wszystkich 
materiałów do odbudów. 
Nie wymaga dodatkowego 
aktywatora do podwójnego 
utwardzania.
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TYLKO 
w

MEDITRANS
3 x 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

+ Ekspres KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS – za 1 zł 

1486 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
Ofeta ważna do 30.09.2021 r.

WAVE bulk kit – 10 strzykawek
Płynny, światłoutwardzalny kompozyt hybrydowy uwalniający fluor.  
Dostępny w odcieniach: A1, A2, A3. 
Opakowanie: 10 strzykawek 1 g

270 zł
opakowanie 10 szt.

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.  Oferta 3 + 1 ważna do 30.09.2021 r.

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

LUB

GLASJONOMERY RIVA

za 

1 zł

+ za 

1 zł

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.
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298 zł
zestaw

NOWOŚĆ +

+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany
Ofeta ważna do 30.09.2021 r.

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

gratis*

za 

1 zł

NOWOŚĆ

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

+ maskotka kangura – za 1 zł

420 zł
zestaw

4100 zł
zestawRADII PLUS+

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

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

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

+ Statyw  
o wartości 1750 zł – za 1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

+
WYPRZEDAŻ

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*

gratis*

75 zł**
zestaw

 216 zł

+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany
Ofeta ważna do 30.09.2021 r. 

**Zipbond – data ważności grudzień 2021
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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

NOWOŚĆ

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

+ za 

1 zł

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

6 x OptiDisc® Refill
(rozmiar do wyboru)
Krążki do opracowywania i polerowania o wysokiej wydajności, gwarantujące 
łatwiejszą identyfikację!

Dostępne uzupełnienia:
• krążki Coarse/Medium, Fine i Extra Fine, wszystkie średnice: 100 szt.
• krążki Extra Coarse, wszystkie średnice: 80 szt.

*Specjalna cena za opakowanie przy zakupie pakietu 6 opakowań 

75 zł*
opakowanie CaviCide™ & CaviWipes™

CHROŃ TO, 
CO WAŻNE

www.kerrdental.pl

• Płyn i chusteczki do dezynfekcji powierzchni
• Potwierdzona klinicznie skuteczność przeciwko: SARS-CoV-2

oraz bakteriom, wirusom, grzybom, prątkom gruźlicy
• Wydajny, gotowy do użycia produkt
• Bezpieczne dla tapicerki i innych delikatnych powierzchni

700 ml

27 zł 
5 litrów 

99zł
CaviWipes fl atpack 

16,90zł/op
CaviWipes kanister

29zł/op
Oferta ważna do 31.10.2021

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

Opakowanie: butelka 5 ml.

450 zł
zestaw

799 zł
zestaw

Maxcem Elite Standard Kit
Samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy,  
przeznaczony do osadzania pośrednich uzupełnień protetycznych.

Zawartość zestawu: 5 strzykawek w odcieniach: 2 x clear, white, opaque, yellow; 
30 końcówek mieszających; 20 koncówek mieszających z szerokim ujściem;  
10 końcówek wewnątrzustnych; 10 końcówek dokanałowych.

+ Maxcem Elite refill
Zawartość: strzykawki 2 x 5 g Clear

+

SuperMat Assorted Kit
Zestaw anatomicznych formówek z oddzielnym napinaczem do odcinka 
bocznego, sprawdzający się zarówno w przypadku formówek przezroczystych,  
jak i metalowych. 
System umożliwia szybką, łatwą i standaryzowaną aplikację.

Opakowanie: Napinacz SuperLock, 14 formówek metalowych Adapt SuperCap,  
w dwóch wysokościach, 6 formówek celuloidowych Adapt SuperCap

490 zł
zestaw



27

CaviCide™ & CaviWipes™

CHROŃ TO, 
CO WAŻNE

www.kerrdental.pl

• Płyn i chusteczki do dezynfekcji powierzchni
• Potwierdzona klinicznie skuteczność przeciwko: SARS-CoV-2

oraz bakteriom, wirusom, grzybom, prątkom gruźlicy
• Wydajny, gotowy do użycia produkt
• Bezpieczne dla tapicerki i innych delikatnych powierzchni

700 ml

27 zł 
5 litrów 

99zł
CaviWipes fl atpack 

16,90zł/op
CaviWipes kanister

29zł/op
Oferta ważna do 31.10.2021
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609 zł
zestaw

*Specjalna cena za opakowanie przy zakupie 3 opakowań 

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

Opakowanie: 6 szt. pilników

1019 zł
zestaw

3 x Cleanic (dowolny smak)
Uniwersalna pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, 
która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie.

Opakowanie: tuba 100 g

70 zł*
opakowanie

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
+ Szczoteczka Sonicare FlexCare Surprise  
zestaw podwójny – za 1 zł

9 999 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

90 zł
zestaw

3 x PlakACT Gel 0,2%
Zapobiega odkładaniu się bakterii na powierzchni zębów i błonach śluzowych.
Produkt ten jest wskazany do używania przed i po każdym leczeniu 
stomatologicznym, w tym chirurgii przyzębia, w przypadku problemów  
z tkankami przyzębia i dziąseł, jak i do codziennej higieny protez  
i aparatów ortodontycznych. Nie zawiera alkoholu.
Dzięki żelowej formule dobrze się utrzymuje i nie spływa. 

Zawiera 0,2% Chlorheksydyny.

Opakowanie: tubka 33 g

3 x

NOWOŚĆ

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

TYLKO 
w

MEDITRANS

+
za 

1 zł
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DODATKOWY

RABAT*
30%

TYLKO 
w

MEDITRANS

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

4,90 zł / szt. 6,90 zł
cena po rabacie
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*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC
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210 zł
strzykawka

+ gratis*

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

LUB

gratis*5 + BOND

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

ev
er

X 
Fl

ow
 –

 2
 m

l

225 zł
strzykawka

W promocji 4+1 dostępne również:
 4 x G-ænial A&P – strzykawka 2,7 ml – 780 zł 
+ 1 x G-ænial A2 lub P-A2 – GRATIS*

 4 x G-ænial Universal Injectable – strzykawka 1 ml – 560 zł 
+ 1 x G-ænial Universal Injectable A2 lub A3 – GRATIS*

 4 x G-ænial Universal Flo – strzykawka 2 ml – 820 zł 
+ 1 x G-ænial Universal Flo A2 lub A3 – GRATIS*

 4 x G-ænial Flo X – strzykawka 2 ml – 800 zł  
+ G-ænial A2 lub P-A2 – GRATIS*

 4 x Essentia –strzykawka 2 ml – 760 zł 
+ 1 x Essentia U – GRATIS*

 4 x Essentia HiFlo / LoFlo – strzykawka 2 ml – 800 zł 
+ 1 x Essentia U – GRATIS*

840 zł
zestaw

+

4 x G-ænial A'CHORD
strzykawka 2,1 ml w dowolnym odcieniu
Uniwersalny kompozyt  łączący najnowszą technologię z prostotą pracy.  
Efekt metameryzmu – 5 podstawowych odcieni G-ænial A’CHORD pozwala  
uzyskać estetykę 16 klasycznych odcieni VITA.

+ 1 x G-ænial A'CHORD A2 lub A3 – GRATIS*

gratis*

4 +1

700 zł
zestaw

LUB

5 x G-ænial Universal Injectable
+ G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml  
lub G2-BOND Universal Bottle Kit – GRATIS*

gratis*

5 + BOND

+
+

gratis*

Dostępna również promocja 10 + 4  
zapytaj o szczegóły
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*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

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

25 x
3500 zł

zestaw

480 zł

555 zł

415 zł

475 zł

535 zł

545 zł

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

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

3 +1

Glasjonomery GC

+ gratis*

Dodatkowe promocje na glasjonomery GC
 2 x dowolne opakowania (po 50 kapsułek) 

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

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

    + 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*

+

1755 zł
zestaw

gratis*

490 zł

625 zł
zestaw

G-CEM ONE System Kit
Nowy samoadhezyjny cement kompozytowy o wysokiej wytrzymałości wiązania i szerokim zakresie wskazań. 
Zestaw zawiera: 2 x G-CEM ONE strzykawka 4,6 g A2 oraz Translucent; G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml; 
G-Multi Primer 5 ml; akcesoria

+ G-CEM ONE Starter Kit A2 – GRATIS*
Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE A2 lub TR strzykawka 4,6 g; G-CEM Adhesive Enhancing Primer 2 ml; akcesoria

+

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

gratis*

3 +1

gratis*
+

230 zł
zestaw

+
gratis*

2 x EPITEX Refill
Paski do wykańczania i polerowania przestrzeni 
międzyzębowych, odpowiednie do wypełnień 
glasjonomerowych i kompozytowych. 

+ 1 x Epitex Refill  
Blue lub Green – GRATIS*

2 +1

WYPRÓBUJ  
BEZ RYZYKA**

 

**Jeśli produkt ten nie spełni Twoich oczekiwań, możesz zwrócić nienaruszone opakowanie 
G-CEM ONE System Kit i otrzymać zwrot kwoty zakupu. Oferta ważna przez 4 tygodnie od daty 
doręczenia gratisowego opakowania do wypróbowania G-CEM ONE Starter Kit. 
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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*

+

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

+ Charisma Opal Flow 1,8 g A2 – GRATIS* 
+ próbka CHARISMA  
DIAMOND ONE 1g – 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

+

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*

619 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

+ 3 strzykawki Charisma Classic 4 g (A2) – 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*

+

gratis*

54,90 zł
za strzykawkę  

w zestawie

+ gratis*

gratis*

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer.    Oferta ważna do 30 września 2021 r. lub wyczerpania zapasów magazynowych.

960 zł
zestaw

TYLKO 
w

MEDITRANS

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

+
+

gratis

specjalna oferta urodzinowa
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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.

• Doskonałe, stabilne wiązanie niezmienne w czasie
• Potwierdzone badaniami, wysokie właściwości mechaniczne
• Gwarancja wysokiej efektywności polimeryzacji
• Mała końcówka samomieszająca T-Mixer zapewnia mniejszą  

stratę materiału
• 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.

+ Zestaw wierteł Prima o wartości 199 zł – za 1 zł
do wyboru zestaw wierteł w organizerach:
Prima Endo Access Kit – zestaw do endodoncji
Prima Veneer Prep – zestaw do licówek
Prima Classic Inlay/Onlay – zestaw do preparacji pod wkłady i nakłady

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

ŁATWY 
MOCNY 

NIEZAWODNY

395 zł
opakowanie

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

TYLKO 
w

MEDITRANS

specjalna oferta urodzinowa

+
za 

1 zł
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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

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
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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

Chirana  
CHEESE ’E’ffective

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.

od 69000zł

od 39000zł

Stwórz swój własny, idealny unit
na konfigurator.chirana.pl
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Edward Koprowski
Specjalista Ochrony  
Radiologicznej
tel.  609 200 524 
edward.koprowski@meditrans.pl

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 doświad-
czeniem dały efekt w postaci najbar-
dziej zaawansowanego aparatu, jakim 
jest OP 3D.

Jedyny na rynku system pozycjonowania  
pacjenta, ograniczający do minimum ryzyko 
błędów oraz czynności technika wykonującego 
badanie. Unikatowa funkcja ORTHOfocus  
pozwalająca na otrzymanie powtarzalnych  
i wysoce diagnostycznych obrazów pantomo-
graficznych. Dostępne pola obrazowania 3D 
od 5x5 do 9x14 cm dobrane odpowiednio do 
wymagań współczesnej stomatologii.

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

NOWOŚĆ
Software InVivo 6
z funkcją ENDO

 202000zł
pole obrazowania 9x11 cm 
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Czujnik wewnątrzustny IXS
• wyposażony w technologię IoT (internet rzeczy) SimplySmart™, umożliwiającą 

m.in. bezpośrednie pobieranie plików kalibracyjnych, automatyczne  
aktualizacje oprogramowania i proaktywne monitorowanie stanu czujnika

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

• lepszy kontrast

• mniej artefaktów, więcej szczegółów 

• żadnych błędów czujnika

• płynna integracja w gabinecie

• zawsze gotowy do pracy

• optymalny komfort pacjenta

NOWOŚĆ KORZYSTNE
FINANSOWANIE

22600złSkaner 
Scan eXam One
Bezbłędna praca z łatwą w obsłudze  
i elegancką wersją urządzenia One

SZYBKI I NIEZWYKLE ŁATWY W UŻYCIU
• Wystarczy włożyć płytkę bez konieczności wyboru  

trybów ani ustawień
• Pomoc dla użytkownika wyświetlana jest na ekranie urządzenia
• Płytki obrazowe są natychmiast gotowe do ponownego użycia
• Cały proces, od odczytu obrazu z płytki fosforowej do wyświetlenia  

go na ekranie zajmuje tylko kilka sekund

DOSKONAŁA JAKOŚĆ OBRAZU
• Wyraźne, ostre obrazy z prawidłowo dobranymi poziomami szarości 

ułatwiające analizę diagnostyczną
• Zoptymalizowane przetwarzanie obrazu idealnie dobrane do diagnostyki 

próchnicy oraz wykorzystania zdjęć w stomatologii ogólnej
• Szeroki zakres dynamiki badań umożliwia dostosowanie jakości obrazu zgodnie 

preferencjami użytkownika
• Automatyczna kompensacja dla niedoświetlonych i prześwietlonych obrazów

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH POTRZEB KLINICZNYCH  
I STYLÓW PRACY

• Możliwość wykorzystania urządzenia bezpośrednio przy fotelu zabiegowym, 
lub współdzieląc je z innymi użytkownikami w sieci (do 4 użytkowników)

• Dostępne badania RTG obejmują szeroki zakres potrzeb klinicznych, dzięki 
obsłudze wszystkich rozmiarów płytek obrazowych w rozmiarze od 0 do 4C  
dla zdjęć zgryzowych

• Urządzenie dostępne jest w 5 różnych kolorach komponujących się  
z wnętrzami gabinetów w różnych stylach, ponadto jest kompaktowe  
i świetnie wyglądające

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

PAKIET PROMOCYJNY 
• KaVo Scan eXamTM OneSkaner płytek fosforowych

• Przeniesienie bazy danych z dotychczasowego 
oprogramowania diagnostycznego w cenie

• DTX StudioTM Clinic Select w cenie

• Zestaw 6 płytek fosforowych bezpłatne  
po zarejestrowaniu licencji oprogramowania dtx studio clinic

666 020 782
zapytaj o ofertę

Oferta ważna do 20.09.2021
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Enbio S
Autoklaw klasy B przeznaczony  
do sterylizacji narzędzi, który  
zapewnia pełną skuteczność  
i bezpieczeństwo sterylizacji.
• 100% wymagań Sanepidu
• Najmniejszy na rynku (25 cm szer. x 16 cm wys. x 56 cm dł.)
• Najszybszy proces sterylizacyjny trwa zaledwie 7 minut
• Najwyższa klasa B
• Możliwość sterylizacji narzędzi luzem lub w pakietach
• Laureat Red Dot Design Awards

6250zł
 

 

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

usuwania plam, a także do zdejmowania koron i mostów.

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

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

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

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

17800zł 
 

NOWOŚĆ

55800zł
Leica Value 

+ ErgoWedge GRATIS

72450zł
Leica Advanced II 
+ MultiFoc GRATIS

83700zł
Leica Advanced I 

+ MultiFoc GRATIS

98100zł
Leica High End 

+ MultiFoc GRATIS

Leica M320 F12  
z technologią LED

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

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

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

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

Mariusz Miśkiewicz
Specjalista ds. sprzętu  

stomatologicznego  
Mikroskopy

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Umów  
prezentację

w Twoim  
gabinecie

tel. 505 328 614

NARZĘDZIE  
GOTOWE  

DO PRACY JUŻ  
W KILKA  
MINUT

Dostępna również  
wersja Enbio Pro za 8950 zł 
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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

Defibrylator 
TecnoHeart Plus
Półautomatyczny defibrylator 
pozwalający na bezpieczną defibrylację 
ścian serca. Dzięki specjalnym 
czujnikom, urządzenie samo dobiera 
moc wstrząsu oraz czy dany wstrząs  
jest potrzebny. Informacje  
głosowe, sprawiają  
że obsługa urządzenia  
jest szybka i prosta.

Piaskarko-Skaler 
Woodpecker PT-A
Bezbólowy skaler ultradźwiękowy  
z piaskarką. 

AIR FLOW  
Master PERIO
Piaskarka z dwiema rękojeściami i dwoma 
pojemnikami na piasek AIR FLOW i Perio FLOW. 

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

WYPRZEDAŻ SPRZĘTU POEKSPOZYCYJNEGO

12900 zł

17800 zł

13900 zł

18630 zł

14000 zł

18900 zł

3900 zł

6900 zł

8900 zł

13900 zł



40

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

40

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
POMOŻEMY DOBRAĆ NAJLEPSZE  
ROWIĄZANIE DLA TWOJEJ PRAKTYKI

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

Skorzystaj z oferty promocyjnej
na skanery wewnątrzustne  
firmy Trios 3Shape



4141

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 ramię, 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

119 000 zł
 179 000 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

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E
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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

+

49 zł
zestaw

+

Endostar EASYdam Kit
Specjalnie skomponowany, ekonomiczny zestaw akcesoriów do zakładania koferdamu 
w gabinecie. 
Skład zestawu: matowa klamra do koferdamu: #9, #2, #2A, 12A, 13A po 1 szt.; 
kleszcze do koferdamu, 1 szt.; dziurkacz do koferdamu, 1 szt.;  
gumy lateksowe, medium, niebieskie, dla dorosłych, bezzapachowe, 36 szt.; 
szablon do koferdamu, 1 szt.; metalowa ramka do koferdamu dla dorosłych, 1 szt.; 
stabilizująca gumka do koferdamu – Ø 1,5 mm, żółta, small, długość: 4 m, 1 szt.

+ Endostar EASYdam Napkins – za 1 zł
Podkładki pod koferdam 50 szt.

985 zł
zestaw

+3 +1

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

+ dodatkowe opakowanie wkładów GLASSIX+ – za 1 zł

850 zł
zestaw

212,50 zł*
opakowanie

* Średnia cena za opakowanie w zestawie

+

Endostar Provider
bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny

+  5 x dowolne opakowanie 3 szt. pilników rotacyjnych E3 Azure lub EasyPath – po 1 zł
+ 5 x dowolne opakowanie pilników ręcznych Endostar H, K, S lub Canal Locator – po 1 zł

6500 zł
zestaw

+ +

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

+ Pilniki Spreader Sonic, 6 szt.  
(dowolny rozmiar) – za 1 zł
Pilniki soniczne do pracy z urządzeniami  
generującymi ultradźwięki.

60 zł
zestaw

+ za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

42 zł
zestaw

NOWOŚĆ

+

Top dam – strzykawka 2 g 
Koferdam w płynie.  
Światłoutwardzalny materiał do izolacji dziąseł. 

Kolor: niebieski lub zielony

+ Top dam – strzykawka 2 g – za 1 zł

1 + 1

po 

1 zł

po 

1 zł
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SUPER
ZESTAW

Kupując zestaw produktów Endostar zawierający:
• Endostar E3 Azure Basic zestaw 3 szt. (30/08, 25/06, 30/04); 25mm.
• Endostar E3 Azure Small zestaw 3 szt. (20/06, 25/04, 20/04); 25mm
• Endostar EP Easy Path, 14/04, 25 mm, 3 szt..
• Endostar ENDOneedles - sterylne igły do endoirygacji z dwoma  

otworami bocznymi, rozm. 0,3 x 25; 100 szt.

Otrzymasz 

FGM Vitra Unique Box o wartości 540 zł – za 1 zł
BOX zawiera:
• Strzykawka kompozytu Vitra Unique 4 g (kolor uniwersalny), 
• Pasta polerska Diamond Excel 2 g.
• Wytrawiacz Condac 37% w postaci żelu, 3 x 2,5 ml. 
• Bond Ambar APS - Samotrawiący, światłoutwardzalny system 

adhezyjny do szkliwa i zębiny, 6 ml. 
• Diamond Master Kit - Zestaw do polerowania materiałów  

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

470 zł
zestaw

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

wygodną obsługę
• Wydłużona żywotność baterii
• Doskonały spust wyczuwalny dotykiem  

nawet przez rękawiczki zapewniający  
płynne i łatwe wypełnienie kanału

Zestaw z 3 bateriami i pistoletem  
na pałeczki gutaperki

+ dowolna końcówka  
go gorącego plugera  
EQ-V Pack  
o wartości 440 zł – za 1 zł

+ linijka endodontyczna  
Endostar ENDOcalibrator  
o wartości 60 zł – za 1 zł

5300 zł
zestaw

+

za 

1 zł

+

PRODUKTY 
O WARTOŚCI 

500 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

TYLKO 
w

MEDITRANS
Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

TYLKO 
w

MEDITRANS

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

specjalna oferta urodzinowa

specjalna oferta urodzinowa
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SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ WIERTEŁ NA  www.primadental.com.pl

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

SERWIS

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

USŁUGI

SERWISOWE

i wiele więcej !

zadzwoń
lub napisz: serwis@meditrans.pl

500 524 719

Szybko 
Zdalnie

Z gwarancją
Kompleksowo

Oryginalne części
Na terenie całej Polski

Przy zakupie  
30 dowolnych  
wierteł  
Prima Dental  
otrzymasz  
RABAT 30%

TYLKO 
w

MEDITRANS

RABAT

30%
NA 30 lat

specjalna oferta urodzinowa
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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

1860zł

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

1950zł 1390zł

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

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

750zł

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

1250zł

PRZY ZAKUPIE WYBRANEJ  
KOŃCÓWKI CHIRANA  
OTRZYMASZ  
ZESTAW WIERTEŁ* – za 1 zł 
PRIMA CLASSIC  
Z WĘGLIKA SPIEKANEGO  
LUB DIAMENTOWYCH  
FIRMY PRIMA DENTAL

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

Oferta limitowana
Nie łączy się z innymi promocjami.

TYLKO 
w

MEDITRANS

* Nie dotyczy wierteł chirurgicznych i ortodontycznych. Szczegóły u przedstawicieli handlowych.

+ 30 
WIERTEŁ

+ 50 
WIERTEŁ

+ 50 
WIERTEŁ

+ 50 
WIERTEŁ

+ 50 
WIERTEŁ
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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.

+ opakowanie Over Post Starter Kit o wartości 210 zł – za 1 zł 
Zestaw startowy wkładów z włókna szklanego

3990 zł

Producent: WOODPECKER

TYLKO 
w

MEDITRANS+
za 

1 zł

Oferta limitowana.  
Nie łączy się z innymi promocjami.

108 zł / opak.

432 zł / zestaw

Cena regularna opakowania: 117 zł

+
4 x DOWOLNE OPAKOWANIE ZNIECZULEŃ 
SCANDONEST 30 mg/ml | SEPTANEST 1:100 000 | SEPTANEST 1:200 000

+ 1 opakowanie Igieł Septoject – GRATIS
(do wyboru rozmiar) 21 x 0,3 lub 25 x 0,3

TYLKO 
w

MEDITRANS

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

690 zł
zyskujesz 150 zł

Cena regularna opakowania: 840 zł

Oferta limitowana.  
Nie łączy się z innymi promocjami.

gratis

Oferta limitowana. 
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Flexi-Post® Titan
Zapewniają maksymalną 
retencję przy minimalnych 
naprężeniach na ściany korzenia!
Dzięki przecięciu i uzyskaniu wolnej 
przestrzeni w czasie wprowadzania wkładu, 
jego ramiona ulegają zbliżeniu, redukując 
powstające naprężenia. 
Stosowanie nie wymaga systemów wiążących. 
Zakotwiczony w zębinie gwint wkładu Flexi-Post® 
gwarantuje bardzo wysoką retencję mechanicz-
ną, dużo wyższą niż dają najnowocześniejsze 
systemy adhezyjne.

Flexi-Post Economy Refills
30 Posts + 2 poszerzacze pierwotne (dla #00 i #0) 
lub 1 poszerzacz pierwotny i 1 frez wtórny (dla #01, #02 i #03)

Wielkość: 00 (Biały)
Nr art.:   145-00 

Wielkość: 0 (Żółty)
Nr art.:   145-0

Wielkość: 01 (Czerwony)
Nr art.:  145-01

Wielkość: 02 (Niebieski)
Nr art.:  145-02

Wielkość: 03 (Zielony)
Nr art.:  145-03

-30%

Produkt dostępny na zamówienie.
1628 zł

opakowanie

 2325 zł

137 zł
kaseta

112 zł
kaseta

Kaseta E-Z Jett®
Organizacja gabinetu w kolorach
Kasety E-Z Jett to idealne rozwią-
zanie na bezpieczne i bezstykowe 
przechowywanie, mycie i steryli-
zację narzędzi. Redukują ryzyko 
skaleczenia, umożliwiają wydajne 
czyszczenie, łatwo się otwierają  
a materiał z którego są wykona-
ne zawiera ochronę  
przeciwbakteryjną. 
Do termodezynfekcji i steryli-
zacji w 136 °C. 

Dostępne kolory:

Wybrane kolory dostępne na zamówienie.

E-Z Jett® Slim
na 8 instrumentów. 
Nr art.: 50Z911 (A-U)

E-Z Jett®
na 5 instrumentów. 
Nr art.: 50Z925 (A-U)

 196 zł 160 zł

A NG RD PJ TB OI SE QM U

-30% -30%

262 zł
opakowanie

 374 zł

131 zł
opakowanie

 187 zł

Mr. Thirsty one-step
Szybciej, łatwiej, lepiej!
To rozwierak, ssak i blokada języka 
w jednym. Umożliwia pracę bez 
konieczności jej przerywania, nie 
wymaga użycia dodatkowej pary 
rąk, zabezpiecza i udostępnia 
suche, łatwo dostępne pole 
zabiegowe. 
Minimalizuje ilość powstającego 
aerozolu.

Mr. Thirsty® Refills 

Dziecięcy/Small
• 25 szt. (fioletowy)
• 1 adapter

Nr art.: 50Z986SM16 

Medium/Large
• 25 szt. (niebieski)
• 1 adapter

Nr art.: 50Z986LG16

Mr. Thirsty® Trial Kit 

• 5 szt. Dziecięcy/
Small (fioletowy)

• 5 szt. Medium/     
Large (niebieski)

• 1 adapter

Nr art.: 50Z987

-30%

-30%

Chusta do osłony twarzy
Face Drape – prosta i skuteczna 
osłona twarzy pacjenta.
Szczególnie przydatna przy 
zabiegach higienizacyjnych.
Idealnie chroni pacjenta 
przed pyłem i sprayem  
a przy tym nie ogranicza
widocznoŚci podczas  
piaskowania.

Face Drape – jednorazowa 
Ilość: 50 szt.

237 zł
opakowanie

 339 zł

Sabrin
a D

og
an

 (D
H)

Kolor:  niebieska
Nr art.:  8-1110B

Kolor:  biała
Nr art.:  8-1110W -30%



ONEshade & OliBULK Fill
DUET DO REKONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH

432,-

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

brutto

3 x strzykawka 2g  
OliBULK Fill

3 x strzykawka 5g  
ONEshade

Duet idealny do 80% ubytków 
klasy I, II oraz większości III i V! 

C O L O U R  A D A P T I V E  T E C H N O L O G Y

617,-

rabatu 
na 30-lecie 
MEDITRANS

     zamiast: 

30%
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ONEshade & OliBULK Fill
DUET DO REKONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH

432,-

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

brutto

3 x strzykawka 2g  
OliBULK Fill

3 x strzykawka 5g  
ONEshade

Duet idealny do 80% ubytków 
klasy I, II oraz większości III i V! 

C O L O U R  A D A P T I V E  T E C H N O L O G Y

617,-

rabatu 
na 30-lecie 
MEDITRANS

     zamiast: 

30%
olident.com

Zeskanuj, by obejrzeć film
z dr. Karolem Babińskim

PP odcień UNIVERSAL do wszystkich klas ubytków
PP doskonała adaptacja kolorystyczna
PP bardzo dobra polerowalność
PP wysoka odporność mechaniczna, szczególnie  

w obszarach obciążonych okluzyjnie

PP do dużych ubytków i tych o nieregularnym 
kształcie

P	P	głębokość jednej warstwy do 4 mm
P	P	doskonała adaptacja do ścian i niskie 

naprężenie skurczowe
P	P	kolor do wyboru: Universal (UD) lub Medium (MD)
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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. 

+ Incidin Oxy Wipe S 100 szt
Wysokiej jakości chusteczki sporobójcze do dezynfekcji powierzchni takich jak: 
fotele, końcówki stomatologiczne, lampy, telefony komórkowe itp.

179 zł
zestaw

359 zł

+

Oferta limitowana.  
Nie łączy się z innymi promocjami.

+
Aniosyme X3
Enzymatyczny preparat do dezynfekcji i mycia instrumentów medycznych. 
Produkt bardzo wydajny, 200l. roztworu roboczego uzyskujemy z 1l. koncentratu. 
Charakteryzuje się wysoką kompatybilnością materiałową dzięki neutralnemu pH. 
Preparat posiada szerokie spektrum działania.

Opakowanie: 1l

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

89 zł
zestaw

+
NOWOŚĆ

GRATIS

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

Opakowanie: butelka 1 litr

49 zł
zestaw

3 x Incidin Alcohol Wipe 100 szt
Gotowe do użycia chusteczki do skutecznej dezynfekcji  
wyrobów medycznych.

+ Oralsept – 300 ml 
Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej.

69 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 

+ Manisoft – 500 ml  
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

+

85 zł
zestaw

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

+ Dentasept® ASP System o wartości 140 zł – GRATIS 
Praktyczny i łatwy w użyciu system z 2 końcówkami łączącymi, ułatwiający proces czyszczenia i dezynfekcji.  
Nie wymaga używania wielu adapterów.

TYLKO 
w

MEDITRANS
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www.ecolab.com

ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114,
31-323 Kraków,
Polska

© 2021 ECOLAB Inc. All right reserved.

NARZĘDZIA

ANIOSYME X3

MANUALNE MYCIE I DEZYNFEKCJA 
WYROBÓW MEDYCZNYCH W TYM 
SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO

• Opatentowana formuła
• Działanie mikrobójcze już w 5 min
• Nie powoduje korozji materiałów

NOWOŚĆ!
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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

970 zł 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

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

410 zł

500 zł

720 zł

4 075 zł

10 900 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

+ 4 x butelka 250 g piasku PROPHYpearls neutral – za 1zł
+ dysza Power – GRATIS

DYSZA  
POWER 

GRATIS

za 

1 zł

+

ZAPYTAJ  
O MOŻLIWOŚĆ 

PRZETESTOWANIA 
W TWOIM  
GABINECIE

Oferta limitowana 
Nie łączy się z innymi promocjami.

W promocji biorą udział: kątnice, turbiny, prostnice, skalery SONICflex,  
piaskarki PROPHYflex i RONDOflex, zbijak CORONAflex. 

Tylko w październiku.

a najtańszy otrzymasz gratis! 
Kup 3 instrumenty KaVo, 

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

www.kavo.pl

TYLKO 
w

MEDITRANS

specjalna oferta urodzinowa



W promocji biorą udział: kątnice, turbiny, prostnice, skalery SONICflex,  
piaskarki PROPHYflex i RONDOflex, zbijak CORONAflex. 

Tylko w październiku.

a najtańszy otrzymasz gratis! 
Kup 3 instrumenty KaVo, 

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

www.kavo.pl
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*Wysyłka materiałów gratisowych przez firmę EMS Poland. 
Oferta ważna do 31 października 2021r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

PROMOCJA: 
przy zakupie 3 końcówek PS,

OFICJALNY PLECAK EMS GRATIS!*

4 x 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,

OFICJALNY PLECAK EMS GRATIS!*

 1600 zł zestaw 4 butelek

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

1450 zł zestaw 3 końcówek PS

+
Oferta limitowana 

Nie łączy się z innymi promocjami.

PAKIET: 
– DYSZA AIRFLOW MAX ZESTAW SMART  
– RĘKOJEŚĆ DO SKALERÓW PIEZON (LED)
• W zestawie z dyszą (FS-475): butelka piasku AIRFLOW® PLUS 400 g, wybarwiacz GBT Biofilm Discloser,  
 przyrząd Easy Clean oraz uszczelki zapasowe;
• W zestawie z rękojeścią skalera (FS-455): końcówka PS z kluczem CombiTorque oraz  
 4 zapasowe światłowody.
• Kompletny zestaw do piaskowania nad- i przydziąsłowego do 4mm oraz usuwania kamienia nazębnego. 
• Bezbolesna i skuteczna profilaktyka tylko z oryginałami od EMS

7150 zł
OSZCZĘDZASZ

880 zł
PROMOCJA: 

przy zakupie pakietu  
2 x BUTELKA PIASKU AIRFLOW® PLUS 400 G  

+ OFICJALNY PLECAK EMS GRATIS*

PIASKARKA  
AIRFLOW® HANDY 2+
• Do piaskowania naddziąsłowego
• Montaż na rękaw turbinowy

+ 3 kg piasku AIR-FLOW  
(w saszetkach po 40 g, smak lemon)  
o wartości 1200 zł – GRATIS

4590 zł

3 x
4 x

TYLKO 
w

MEDITRANS

specjalna oferta urodzinowa
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Cykle  
w klasie B

Zapis cykli 
w pamięci USB

Intuicyjna 
obsługa

Krótki czas  
całkowitej sterylizacji

Dane 
w telefonie

Rosną wymagania
-kody aktywacyjne

Pierwszy przegląd
po 5 latach/4000 cykli

Automatyczny pobór  
wody uzdatnionej

30
miesięcy

GWARANCJI***

Lisa
19 990 zł / 20 990 zł

Komora 17 / 22 litry

 24 390 zł /  26 190 zł

Lara
16 490 zł / 17 990 zł

Komora 17 / 22 litry
19 590 zł /  21 290 zł 

Lina
15 190 zł / 16 490 zł

Komora 17 / 22 litry
 17 990 zł /  19 590 zł 

*** Obowiązuje dla autoklawów zakupionych do 30.12.2021 r.
i jest ograniczona do 2000 cykli sterylizacji

Kątnica Alegra  
WE-99 LED G 
• światło LED+ niezależnie od rodzaju 

mikrosilnika
• wewnętrzy generator zasilający diodę LED
• przyspieszająca 1: 4,5
• potrójny spray
• zintegrowany filtr wody
• średnica główki – tylko 10,1 mm
• ciężar tylko 79 g
• gładka powierzchnia gwarantująca 

maksymalną higienę
• 12 miesięcy podstawowej gwarancji

Kątnica Alegra  
WE-56 LED G 
• światło LED+ niezależnie od rodzaju 

mikrosilnika
• wewnętrzy generator zasilający diodę LED
• przełożenie 1:1
• pojedynczy spray
• zintegrowany filtr wody
• średnica główki – tylko 10,1 mm
• ciężar tylko 75,6 g
• gładka powierzchnia gwarantująca 

maksymalną higienę
• 12 miesięcy podstawowej gwarancji

2443 zł 3490 zł 1778 zł 2540 zł

Oferta limitowana 
Nie łączy się z innymi promocjami.

TYLKO 
w

MEDITRANS

RABAT

30%
NA 30 lat

** Rabat 20% obliczany od ceny końcówki o cenie równej lub niższej  
od ceny końcówki podstawowej.

Synea Vision 
TK-98 L
• RingLED+
• 5 x spray
• Ø główki 11,5mm
• 24 W/360.000obr./min.

Precyzja bez zmęczenia

TK-98L

4090 zł
 4690 zł

TK-98 L + RQ-24*

4790 zł
 5580 zł

Synea Fusion  
TG-98 L
• LED+
• 4 x spray
• Ø główki 11,5mm
• 21 W/360.000obr./min.

TG-98L

2640 zł
 2940 zł

TG-98 L + RQ-24*

3140 zł
 3830 zł

Szybkozłączka 
Roto Quick 
RQ-24
• Połączenie Midwest
• Zawór zwrotny

RQ-24*

890 zł

40 g + 20 g = 60 g
CAŁKOWITYTK-98 L 

TG-98 L
RQ-24

Skomponuj zestaw
druga i każda następna   20%taniej**

Synea Vision
WK-99 LT
• Światłowód szklany
• 5 x spray
• Przełożenie 1:5

Synea Fusion
WG-99 LT
• Światłowód szklany
• 4 x spray
• Przełożenie 1:5

Synea Fusion  
WG-56 LT
• Światłowód szklany
• 1 x spray
• Przełożenie 1:1

4390 zł
 4690 zł

3240 zł
 3740 zł

2540 zł
 2840 zł

PRZYKŁADOWE ZESTAWY DODATKOWA*

Podstawowa TK-98 L TG-98 L WG-56 LT WG-99 LT

Turbina VISION TK-98 L 7362 zł 6122 zł 6682 zł

Turbina Fusion TG-98 L 4752 zł 4672 zł

Kątnica WG-56 LT 1:1 4572 zł

Kątnica WG-99 LT 1:5 5352 zł 5272 zł 5832 zł

*Produkt dodatkowy wysyłany z biura W&H Poland.

specjalna oferta urodzinowa



kontakt@meditrans.pl 5741 34 44 886

MEDITRANS EXPRESS   | wrzesień – październik 2021 |   STOMATOLOGIA

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

Profluorid Varnish 
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 

TYLKO 
w

MEDITRANS

RABAT

30%
NA 30 lat

1640 zł
zestaw

 2344 zł

Oferta limitowana 
Nie łączy się z innymi promocjami.

980 zł
zestaw

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

+ Futura Bond M+
lub 2 x 3 g Admira Fusion Refill (A2 lub A3) – GRATIS*

+
LUB LUB

Admira Fusion Flow 
Płynny, światłoutwardzalny nanohybrydowy materiał  
do wypełnień na bazie ORMOCER®ów
Zestaw zawiera: strzykawki 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kolornik, akcesoria

+ Admira Fusion X-TRA 3 g
lub 2 x 2 g Admira Fusion Refill (A2 lub A3) – GRATIS*

600 zł
zestaw

+

115 zł
tubka

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

Opakowanie: butelka 5 ml

1095 zł
zestaw 3 x 5 ml

365 zł*
za sztukę

w zestawie

630 zł
zestaw

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

Opakowanie: 5 strzykawek po 2 g

gratis*

gratis*

Oferta dostępna od października 2021 r.

*Gratis wysyłany przez firmę VOCO

Oferta dostępna od października 2021 r.

*Gratis wysyłany przez firmę VOCO

285 zł
2 x 2 g

uzupełnienie

*Cena za opakowanie przy zakupie 3 sztuk

specjalna oferta urodzinowa
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Oferta ważna do 30.09.2021 r. lub 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!

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

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

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
• SeptoWedges
• 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

590 zł
zyskujesz 60 zł

Cena regularna opakowania: 650 zł

Cena regularna opakowania: 145 zł

Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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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!
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ZNIECZULENIA  Mepidont / Citocartin / Xylodont
Środki do znieczuleń miejscowych.
Opakowanie: 50 ampułek

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

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

Przy zakupie 3 opakowań igieł czwarte otrzymasz za 1 zł

22 zł*
opakowanie

82 zł*
opakowanie

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

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

55 zł 65 zł
strzykawka

99 zł
Klasyczna

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

399 zł
Inox

459 zł
Plazma Blue

3 +1

za 

1 zł

* Średnia cena za opakowanie przy zakupie pakietu 3+1

Cena poza promocją: 29 zł za opakowanie

+

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

95 zł
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SUPER
OFERTA 1 + 1

*Liczba zestawów ograniczona 
Nie łączy się z innymi promocjami.

Przy zakupie dowolnej pasty lub zawiesiny INNOVA 
otrzymasz "INNOVA Intensywna Odbudowa Szkliwa" 

lub zawiesinę INNOVA – za 1 złł

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.
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
Dostępne rodzaje:
Pasta INNOVA – DELIKATNE WYBIELANIE – 30 zł
Pasta INNOVA – REGENERACJA Z OCHRONĄ SZKLIWA I DZIĄSEŁ – 30 zł
Pasta INNOVA – INTENSYWNA ODBUDOWA SZKLIWA ZĘBÓW WRAŻLIWYCH – 30 zł
Zawiesina INNOVA do płukania jamy ustnej „PŁYNNE SZKLIWO” – 33 zł

od 30 zł

24,90 złSUPER
OFERTA 1 + 1

Przy zakupie dowolnej pasty SPLAT SPECIAL 
otrzymasz pastę BLACKWOOD  

lub COFFEE OUT – za 1 złł

Naturalne pasty do zębów SPLAT Special
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

Dostępne rodzaje:
Sea Minerals, Organic Dream, Love, Ginger, Extreme White, 
Blackwood, Black Lotus, Silver, Stress-Off, Wonder White,  
Coffe Out, Gold.

SUPER
OFERTA 1 + 1

Przy zakupie dowolnej pasty SPLAT PROFESSIONAL  
lub SPLAT BIO PROFESSIONAL  

otrzymasz pastę PROFESSIONAL BIOCALCIUM  
lub BIO PROFESSIONAL WHITE PLUS – za 1 złł

od 14,90 zł

SPLAT SPECIAL

Splat PROFESSIONAL
Splat BIO PROFESSIONAL

Naturalne pasty do zębów SPLAT Professional – tuba 100 ml – 14,90 zł
Bioaktywne pasty do codziennego użytku o klinicznie potwierdzonej skuteczności. 
Naturalne w co najmniej 98% oraz wolne od szkodliwych składników. 

Dostępne rodzaje: Active, Lavandasept, Biocalcium, Medical Herbs, Sensitive,  
White Plus, Ultracomplex, Green Tea, Sensitive White.

Produkty BIO Professional – tuba 100 ml – 17 zł
Znacząco zmniejszają wrażliwość zębów oraz intensywnie wzmacniają szkliwo. 
Pielęgnują dziąsła oraz działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Dostępne rodzaje: White Plus, Sensitive White, Biocalcium, Healthy Gums, Ultracomplex

*Liczba zestawów ograniczona 
Nie łączy się z innymi promocjami.

*Liczba zestawów ograniczona 
Nie łączy się z innymi promocjami.

za 

1 złLUB

LUB

za 

1 zł
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Cena:
06, 90-140: 47,50 zł
08:      35 zł
12-37:      30 zł
Pozostałe:      27 zł

32 zł

D FINDERS 
Poszukiwacze

Poszukiwacz kanału – cienki  
i sztywny instrument o przekroju D.

Długości: 21-25 mm

Rozmiary: 08-15

HIT
cenowy

na cienkie narzędzia  
06, 08

od 27 zł

K-FILES 
Pilnik typu Kerr

Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 06-140, ass, pośrednie

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. 

+ kontrastor FlexiPalette typu A  
do zdjęć zębów przednich – za 1 zł

Dostępne również na zamówienie  
Kontrastory do zdjęć wewnątrzustnych
TYP A, B – do zdjęć zębów przednich
TYP C – do zdjęć powierzchni zgryzowych.  
w cenie 133 zł sztuka

2190 zł
zestaw

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

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+

Beautifil Flow Plus X 
Najnowszy nanohybrydowy materiał charakteryzujący się doskonałą estetyką, 
polerowalnością oraz zwiększonym uwalnianiem jonów bioaktywnych.  
Do wszystkich klas ubytków!
Opakowanie: strzykawki 2,2g

+
za 

1 zł5 +1

120 zł
strzykawka

GLIDE FINDERS
Najnowsze narzędzia ręczne firmy Mani do wstępnej 
penetracji, jak i opracowania kanału. Narzędzia 
posiadają wysoką wytrzymałość i zalecane są  
w przypadku kiedy nie jest możliwe opracowanie 
kanałów konwencjonalnymi narzędziami K-Files.

Długości: 25mm

Rozmiary: 08-15

29 zł

SUPER 
CENA

NOWOŚĆ

za 

1 zł

+

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

Długości:  21-31 mm

Rozmiary:  15-80, ass

32 zł

Oferta limitowana 
Nie łączy się z innymi promocjami.
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290 zł*

Panasil Putty Normal lub Panasil Putty Soft
Precyzyjny materiał wyciskowy do I warstwy. 

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

* Oferta do wyczerpania zapasów. 

LUB

165 zł

LUB

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

530 zł

 618 zł

245 zł

 262 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

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

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

SPOTKAJMY SIĘ NA TARGACH

ZAPRASZAMY stoisko B2.05

9-11 września 2021

stoisko B6

7-9 października 2021
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10 x Szczotka do czyszczenia  
i polerowania 
Miniaturowe szczotki do czyszczenia i polerowania 
wykonane z nylonowego włosia na kątnice  
typu „Snap-On”. 

JC/WNRA – kielich

17,60 zł
zestaw

od 6,90 zł
opakowanie

Igły jednorazowe
Igły jednorazowe do strzykawek w różnych rozmiarach.

Opakowanie: 100 sztuk

28 zł
sztuka

GC Dry Mouth Gel – mięta
Żel o neutralnym pH przeznaczony do łagodzenia objawów 
suchości jamy ustnej, zapewnia długotrwały komfort i ulgę 
osobom cierpiącym na suchość jamy ustnej.

Opakowanie: tuba 40 g.

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

110 zł
zestaw

4 x Relief ACP
Żel do znoszenia nadwrażliwości
Opakowanie: strzykawka 2,4 ml

79 zł
zestaw

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

46 zł
opakowanie

MAXFLEX POP ON 
Uniwersalne krążki ścierne do opracowania  
i polerowania na wysoki połysk kompozytów, 
amalgamatów, szkła, cementów, metali szlachetnych  
i półszlachetnych. 
Dwie średnice: 14mm; 10mm
Nasyp: super coarse, coarse, medium, fine, ultra fine
Opakowanie: 50 sztuk

38 zł
opakowanie

Osłonki na czujniki do radiowizjografii
Jednorazowe osłonki na czujniki radjowizjografii.
Dostępne w rozmiarze:  
- medium - 32 x 160 mm (rozmiar czujnika 22 x 35) 
  CLAN 72110
- large 40 x 160 mm - (rozmiar czujnika 30 x 40 mm) 
  CLAN 72120
Opakowanie: 500 szt.

79 zł
opakowanie

Penseta stomatologiczna 150 mm  
Meriam

056-121

NAUHF CARE
COMPANY 12 zł

sztuka

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

23 zł

Zgłębniki jednostronne twarde

368-121 Nr 1

368-131 Nr 2

368-141 Nr 3

368-171 Nr 6 

9,50 zł
sztuka

NAUHF CARE
COMPANY

NAUHF CARE
COMPANY 55 zł

sztuka

Strzykawki karpule z aspiracją ręczną

631-291 Standardowa

832-291 3 koła
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Procedury endodoncji- 
intensywny kurs mikroskopowy.  

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.
– 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.

Podstawy endodoncji z użyciem systemu 
maszynowego

Prowadzący: dr n.med. Adam Wróbel
Punkty edukacyjne 

15 października – Grudziądz

Koszt szkolenia: 550 zł 

W programie:
Część teoretyczna: 
– 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. Opracowanie kanału. Zasady opracowania narzędziami reciprokalnymi.
– Płukanie kanałów korzeniowych (środki płuczące, aktywacja).
– Obturacja (stosowanie metody wypełniania kanałów korzeniowych; materiały 

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

Profesjonalna higienistka!
Prowadzący: różni wykładowcy  

Partner Szkolenia: EMS, SDI, Colgate, SPLAT,  
Ivoclar Vivadent, Septodont

25 września – Łódź
16 października – Gdańsk

11 grudnia – Kielce

Koszt szkolenia: 130 zł

W programie:
– Higienistka, asystentka stomatologiczna- aktywna rola w leczeniu i profilaktyce chorób 

przyzębia.
– POLA, piękny, biały uśmiech – bezpieczny i skuteczny system wybielania zębów 

produktami firmy SDI.
– Bezpieczna praca w gabinecie higieny.
– Zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia.
– Indywidualne podejście do pacjenta periodontologicznego, implantologicznego, 

ortodontycznego.
– Omówienie wizyty higienizacyjnej krok po kroku.
– Skuteczna alternatywa dla fluoru do zwalczania bakterii próchnicy?

Strategie perfekcyjnej enododoncji – opracowanie 
kanałów w procedurach

Prowadzący: dr n. med. Adrianna Adamek - Mrozowska
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: VDW 

15 października – Łódź

Koszt szkolenia: 450  zł

W programie:
Część teoretyczna: 
– Możliwości współczesnej endodoncji w Twoich rękach zaplanuj – omów – wykonaj.
– Niezbędnik endodonty – narzędzia i materiały warte posiadania.
– Koferdam w kilku krokach – ułatwienia w codziennej praktyce.  
– Opracowanie chemiczne – skuteczne.
– Przygotowanie do wypełniania.
Część praktyczna:
– Pokaz i samodzielna praca uczestników na bloczkach/zębach usuniętych.
– Opracowanie ujścia ułatwiające dalsze leczenie.
– Przewidywalne sekwencje opracowania kanałów z zachowaniem oryginalnej anatomii.

Prosta procedura – Spektakularne efekty.
Nowe rozwiązanie systemowe w odbudowach 

bezpośrednich.
Prowadzący: różni wykładowcy

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

16 października – Szczecin  
26 listopada – Koszalin 

03 grudnia – Sandomierz 
04 grudnia – Kielce 

Koszt szkolenia: 250 zł

W programie:
– Odbudowa ubytku kl I i II OD.
– Diagnostyka i planowanie.
– Transluminacja i zdjęcia skrzydłowo-zwarciowe.
– Polerowanie.
– Odbudowa ubytku kl. IV.
– Jedna i wiele przezierności.
– Mikromorfologia powierzchni.

Ósmy krok endo
Prowadzący: różni wykładowcy 

Partner Szkolenia: Dentsply Sirona

16 października – Opole
16 października – Koszalin

20 listopada – Rzeszów

koszt szkolenia: 360 zł

W programie:
– Preparacja klasyczna vs preparacja oszczędna.
– Kryteria wyboru systemu narzędzi kanałowych. 
– Ochrona zębiny okołoszyjkowej, przygotowanie do możliwych rozwiązań zachowawczych.
– Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego: anatomia kanałów, diagnostyka 

radiologiczna, izolacja, odbudowa struktury przed leczeniem endodontycznym, 
zastosowanie powiększenia.
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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!

Odbudowa poendodontyczna.
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?
– Koferdam w procedurach rekonstrukcyjnych.
– Contiuum endodontyczno-rekonstrukcyjne – kompleksowe planowanie leczenia.
– Natychmiastowe przykrycie zębiny, podwyższenie brzegu dodziąsłowego.
– Odbudowa zębów w odcinku przednim.
– Odbudowa zębów w odcinku bocznym.
– Kryteria wyboru rodzaju odbudowy zębów w odcinku bocznym.
– Pułapki anatomiczne na etapie preparacji pod wkład koronowo-korzeniowy.
– Odbudowa zrębu zęba leczonego kanałowo za pomocą wkładu koronowo-korzeniowego. 

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

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne

Partner Szkolenia: VOCO

02 października – Rzeszów
19 listopada – Koszalin

Koszt szkolenia: 450 zł

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

Kiedy pracownia protetyczna nie jest nam niezbędna. 
Podścielenie protezy w gabinecie, korony tymczasowe

Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne 

Partner Szkolenia: VOCO

23 października – Wrocław

Koszt szkolenia: 450 zł

W Programie: 
I. Część teoretyczna:
– Podścielenie protezy w gabinecie. 
– Wykonanie koron tymczasowych.
– Omówienie techniki na własnych przypadkach klinicznych.
II. Część praktyczna:
– Ocena warunków klinicznych.
– Dobór materiału.
– Technika wykonania podścielenia twardego.
– Technika wykonania podścielenia miękkiego.
– Opracowanie końcowe.
– Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć.
– Uzupełnienia czasowe wykonane z materiału Structur- prostota i efekt.

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
20 listopada – Koszalin

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

Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają od 01.09.2021 r. do 31.10.2021 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.
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    CENTRUM ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNYCH  

Szymon Basa 41 34 021 79;  780 047 494
Roksana Bomba 41 34 021 63;  505 419 482
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
Dział Szkoleń 784 956 720;  504 288 647;  41 34 82 571
Serwis 668 863 999;  728 407 300

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
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

e-meditrans.pl

Zyskaj opiekę
dedykowanego
konsultanta

Załóż konto
i skorzystaj
z dedykowanych
promocji

Na naszej
platformie
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