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PrimaRINS
preparat do płukania
kieszonek przyzębnych
z dodatkiem aloesu
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*

zł

*Przy zakupie produktów
za minimum 500 zł
otrzymasz zestaw 5 strzykawek
preparatu do płukania kieszonek
przyzębnych PrimaRINS za 1 zł

Więcej informacji o produkcie na stronie 6
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za

1 zł*
Zestaw sztućców GERLACH FLOW
Sztućce Flow wykonane z wysokiej jakości stali
nierdzewnej 18/10 odpornej na korozję. Wyróżniają
się prostą, efektowną linią, charakterystyczną dla
stylu nowoczesnego i minimalistycznego. Komplet
doskonały jest nie tylko do spożywania codziennych
posiłków, sprawdzi się również podczas odświętnego
obiadu przygotowanego dla rodziny lub przyjaciół.
Skład zestawu: Nóż obiadowy x 6 szt.; Widelec
obiadowy x 6 szt.; Łyżka obiadowa x 6 szt.; Łyżeczka
do herbaty x 6 szt.
Katalogowa cena detaliczna – 369 zł

Mop parowy Vileda Steam PLUS
Mop parowy Vileda Steam PLUS sprawdzi się w czyszczeniu wszystkich rodzajów
twardych podłóg, a także dywanów i wykładzin.

za

1 zł*

Skutecznie czyści przy użyciu samej wody, bez konieczności stosowania
drażniących środków chemicznych. Trójkątny kształt stopki Steam PLUS oraz
lekka i ergonomiczna konstrukcja umożliwiają łatwe manewrowanie i dotarcie
do trudno dostępnych miejsc, takich jak powierzchnie pod meblami czy narożniki.
Mop parowy Vileda Steam Plus zabija nawet do 99,9% bakterii i wirusów,
ponadto szybko się nagrzewa i już po 15 sekundach jest gotowy do pracy.
Wkłady do mopa parowego można prać w pralce w temperaturze 60°C (bez
wybielaczy i płynów zmiękczających) i można je używać wielokrotnie.
Katalogowa cena detaliczna – 267 zł

*PRODUKTY ZA 1 ZŁ DOSTĘPNE
W SPECJALNYCH ZESTAWACH
PROMOCYJNYCH,
KTÓRE ZNAJDZIESZ NA DALSZYCH
STRONACH NASZEJ GAZETKI

za

Słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Basic 2
Xiaomi Mi True Wireless Basic 2 to bezprzewodowe słuchawki, wyposażone
w zaawansowany procesor DSP redukujący szumy oraz membrany o średnicy
7,2 mm, które zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku.

1 zł*

Słuchawki posiadają wbudowany moduł Bluetooth 5.0, który umożliwia
automatyczne parowanie z innymi urządzeniami. Czas pracy na baterii bez
konieczności ładowania to 4 godziny, jednak można ten czas wydłużyć dzięki
etui dołączonemu do słuchawek, które pełni rolę power banka, wówczas czas
pracy wyniesie nawet 12 godzin.
Słuchawki są bardzo lekkie, ważą jedynie 8,2 grama
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25 zł

79 zł

4,90 zł

35 zł

99 zł

42 zł

500 ml

5 litrów

500 ml

MEDI-STERIL BIO G
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji
rąk i skóry. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo,
drożdżakobójczo, inaktywuje wirusy otoczkowe,
bezotoczkowe oraz Rota wirus.
Dostępny w dwóch zapachach: soczysta malina
lub purpurowa piwonia
Opakowanie: 500 ml, 5 litrów
Data ważności 05.2022 r. – 5 litrów
08.2022 r. –500 ml

35 zł

1 +1

zestaw

+

za

1 zł

VITIS CPC protect 500 ml

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

Bezpieczny i skuteczny płyn antyseptyczny
do codziennego użytku, przeciwdziałający powstawaniu
osadu nazębnego. Preparat zawiera chlorek
cetylopirydyny (CPC 0,07%), który posiada szerokie
spektrum oddziaływania przeciwko bakteriom,
grzybom i niektórym wirusom

Opakowanie: 500 ml

Opakowanie: 500 ml

Data ważności 03.2022 r.

+ VITIS CPC protect 500 ml – za 1zł

Hand Sanitizer spray

SUPER OFERTY • SUPER OFERTY • SUPER OFERTY
HIT
CENOWY

33 zł

9,90 zł

od 24,90 zł

opakowanie

opakowanie

HIT
CENOWY

Maseczki medyczne 3-warstwowe, typ II

Rękawice nitrylowe BLOSSOM

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.

Jednorazowe rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane.

Kolor: zielony
Polski producent: TW PLAST
Opakowanie: 50 sztuk

Kolor: niebieski
Opakowanie: 100 sztuk
W rozmiarach:
L, M, S – 24,90 zł
XS
– 34,90 zł

Oczyszczacz powietrza Airdog X5
Innowacyjne urządzenie oparte na technologii Ionic Wind oferuje
najwyższą jakość oczyszczania bez konieczności wymiany filtrów.Opatentowana
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

RABAT

25%

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

1799 zł
2399 zł

ELIMINUJE
WIRUSY
I BAKTERIE
Z TWOJEGO
OTOCZENIA
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PROMOCJA

Przy zakupie produktów PrimaDent
za minimum 800 zł otrzymasz
słuchawki bezprzewodowe Xiaomi – za 1 zł

+
za

1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

61 zł
1 litr

239 zł

105 zł

5 litrów

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

19 zł

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.

5 litrów

39 zł
1 litr

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

46 zł

5 litrów

PrimaDent Spray

PrimaDent Wipes

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

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

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

4

119 zł

2 litry

PrimaDent Protect Powder

Opakowanie: 2 kg

opakowanie

51 zł

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

41 34 31 800
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83 zł

60 zł

zestaw

zestaw

+

za

+

1 zł

2 x PrimaDent Perfect

po

1 zł

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

PrimaDent CleanJet

Opakowanie: 1 litr

Opakowania: 1 litr

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

+ 3 x końcówki do ślinociągu PrimaDent – po 1 zł

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji stomatologicznych systemów
ssących i spluwaczek. W ciągu 5 minut wykazuje szerokie spektrum działania
grzybobójczego, bakteriobójczego i wirusobójczego w tym HIV i HBV; odpowiedni
do wszystkich systemów ssących, nie zawiera aldehydu, bardzo wydajny.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

29 zł

23 zł

opakowanie

NOWOŚĆ

HIT

cenowy

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

75 zł

opakowanie

89 zł

opakowanie

Tacki Papierowe ECO PrimaDent
Jednorazowe tacki wykonane z wysokiej jakości papieru
biodegradowalnego w kolorze białym.
Opakowanie: 100 sztuk

zestaw

NIEZBĘDNE
W KAŻDYM
GABINECIE

Zestaw Procedur Higienicznych
PrimaDent dla gabinetu
stomatologicznego
Opakowanie zawiera: zestaw procedur, plan higieny
dla gabinetów stomatologicznych, tabelę dozowania,
zestaw naklejek, wzory dokumentów.

Przy zakupie 2 dowolnych opakowań Nici Chirurgicznych PrimaDent
otrzymasz zestaw pozabiegowy PERIO DENTAID – za 1 zł

47 zł

opakowanie

za

1 zł

NICI CHIRURGICZNE PrimaPGA
Wchłanialne, sterylne, syntetyczne nici chirurgiczne
na bazie kwasu poliglikolowego (PGA) powleczonego
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia.
Nici wchłaniają się stopniowo poprzez zjawisko
hydrolizy.
Opakowanie: 12 sztuk
Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach.
4/0 17mm 1/2c
2/0 22 mm 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

kontakt@meditrans.pl

NICI CHIRURGICZNE PrimaNYLON
Zastosowanie: w implantologii; w leczeniu chorób przyzębia;
w chirurgii; dla pacjentów z wysokim ryzykiem próchnicy,
obniżona odpornością immunologiczną, w przypadku chorób
jamy ustnej spowodowanej leczeniem onkologicznym

Sterylne, niewchłanialne, nylonowe nici chirurgiczne
w kolorze niebieskim, wykonane z poliamidu.
Wykorzystany do produkcji nylon posiada wysoką
wytrzymałość na rozciąganie.
Opakowanie: 12 sztuk

Zestaw zawiera:
• Płyn Perio Aid Intensive Care 0,12% 150 ml • Szczoteczka
Surgical • 5 saszetek po 15 ml płynu Perio Intensive Care Aid
0,12% / 5 saszetek po 7 ml żelu Perio Aid 0,12 % • Próbka
płynu 15 ml Perio Aid Active Control 0,05 % • Próbka Vitis
Gingival pasta 15 ml / płyn 30 ml • Próbka Vitis CPC Protect
płyn 30 ml • Szczoteczkę międzyzębową Interprox 0,7

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

41 34 44 886
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PrimaRINS
Preparat do płukania

kieszonek przyzębnych
z dodatkiem aloesu

SPRAWDZI SIĘ PODCZAS PŁUKANIA
kieszeni przyzębnych
miejsc, w których trudno utrzymać prawidłową higienę
otoczenia zębów z utrudnionym wyrzynaniem oraz zębów
sąsiadujących z zębem przeznaczonym do ekstrakcji
A PONADTO
przy obrzękach dziąseł
profilaktycznie, po zabiegu usuwania kamienia
PrimaRINS to roztwór przeznaczony do płukania
kieszeni przyzębnych, który dzięki unikalnej
kompozycji składników zapewnia szybkie
i efektywne przepłukanie kieszeni z zalegającej
treści zapalnej. Wygodny dozownik
strzykawkowy z aplikatorem gwarantuje
precyzyjne dozowanie roztworu pod delikatnym
ciśnieniem, wspomagając proces oczyszczania
kieszeni przyzębnych. Optymalnie dobrany
układ soli wykazuje miejscowe działanie
ściągające, fizycznie wspomagając hamowanie
krwawień w okolicy przepłukiwanych kieszeni
oraz wspierając znoszenie nadwrażliwości.
Opakowanie: 5 strzykawek x 3 ml

39 zł

opakowanie

MEDITRANS EXPRESS
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289 zł
zestaw

6x

6 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

+ Plurabond + – za 1 zł

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.

za

+

1 zł

Opakowanie: butelka 5 ml

Oferta nie łączy się z innymi promocjami

84 zł

54 zł

opakowanie

opakowanie

VII

205 zł
opakowanie

GENERACJA

Plurafill Flow+ 2 x 2g

Wytrawiacz Pluraetch+ 3 x 2 ml

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.

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

Opakowanie: 2 strzykawki po 2 g

Opakowanie: 3 strzykawki po 2 ml + 5 końcówek

109 zł

225 zł

Pluratemp C+B
Uniwersalny, fluorescencyjny, samoutwardzalny materiał
kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron
i mostów oraz wkładów i nakładów.

Pluratemp C
Cement tymczasowy nie zawierający eugenolu.
Przeznaczony do osadzania tymczasowych koron
i mostów, wkładów i nakładów.
Opakowanie: strzykawka 5 ml, 10 końcówek mieszających

kontakt@meditrans.pl

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.

41 34 44 886

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

187 zł
opakowanie

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
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Plurasil Putty Fast 2 x 380 ml

Plurasil Light Body Fast 2 x 50 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. Jest niezwykle dokładnym materiałem wyciskowym
polecanym szczególnie do wycisków korekcyjnych
w połączeniu z Plurasil Light Body Fast oraz jako materiał
do wycisków wstępnych w technice dwuwarstwowej,
a także do kształtowania obrzeży na łyżce indywidualnej.
• Doskonała tiksotropia
• Dozowanie z mieszalnika zapewnia brak
pęcherzyków powietrza w masie
• Kolor - turkusowy
• Twardość Shore`a – A 63

Masa wyciskowa addycyjna, poliwinylosiloksanowa
(A-silikon) o bardzo małej lepkości, ze skróconym
czasem wiązania. Stosowana do wycisków korekcyjnych
oraz jako druga warstwa do wycisków dwuwarstwowych
w połączeniu z Plurasil Putty Fast i Plurasil Putty.
• Wysoka odporność na rozerwanie
• Bardzo hydrofilna
• Dokładne odwzorowanie szczegółów
• Doskonała stabilność wymiarów
• Kolor – ciemnoróżowy
• Czas wiązania całkowity – 3 min
• Czas wiązania w jamie ustnej – 1:30 min
• Czas pracy – 1:30 min
• Twardość Shore`a – A 48

Opakowanie: 2 x 380 ml

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

STOMATOLOGIA

Przykładowe zdjęcie wycisku
przy użyciu mas Plurasil Putty Fast
i Plurasil Light Body Fast

399 zł
199 zł

Plurasil Putty 2 x 450 ml

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

109 zł

Plurasil
Light Body 2 x 50 ml

109 zł

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

109 zł

Plurasil Regular 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

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

99 zł

22 zł

opakowanie

165 zł
50 szt.

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

8

Pluralgin Super 500 g

Masa alginatowa o szybkim czasie wiązania.
Wysoka chłonność pozwala w łatwy sposób uzyskać
jednorodny, plastyczny materiał wyciskowy.
Posiada wysoką stabilność wymiarową, odporność
na rozerwanie oraz doskonałą biokompatybilność.
• Czas wiązania: ok. 2 min
• Czas wiązania w jamie ustnej: około 40 sekund
• Nie zawiera ołowiu i kadmu
• Aromat owocowy
• Kolor: pomarańczowy
Opakowanie: 500 g

41 34 31 800

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

e-meditrans.pl
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34 zł

STOMATOLOGIA

19 zł

34 zł

tuba RDA 40

39 zł

18 x 28 cm

tuba RDA 250

36 x 28 cm

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.
Opakowanie: tuba 95 g

10 zł

Emulsja do mycia skóry i rąk.
Odpowiednia dla alergików i osób o skórze wrażliwej.
• Nie zawiera środków zapachowych
• Bez barwników
• Bez mydła i alkaliów
• Natłuszcza
• pH neutralne dla skóry
• Przebadana dermatologicznie
• Wolna od parabenów
Opakowanie: butelka 500 ml

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

od 39 zł

500 ml

PluLine Emulsja do mycia rąk
Pluraman Sensitiv

Papier sterylizacyjny PluLine

59 zł

opakowanie

Pluline Aplikatory z gąbki

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

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

10 zł

opakowanie 12 sztuk

Lusterka PluLine rodowane
przedniopowierzchniowe
Stalowe, nierdzewne lusterka rodowane
przedniopowierzchniowe.
Produkt przeznaczony do dezynfekcji
i sterylizacji wszystkimi powszechnie
stosowanymi metodami.
Opakowanie: 12 sztuk w rozmiarze
4 (Ø22 mm) lub 5 (Ø24 mm).

25 zł

sztuka

29 zł

opakowanie

opakowanie

90 zł

mix kolorów
10 sztuk

Wosk modelowy PluLine 500 g
Uchwyt do serwet PluLine

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

kontakt@meditrans.pl

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

41 34 44 886

Mocny i elastyczny wosk do modelowania.
• Nie pozostawiają plam
• Po podgrzaniu łatwo formowalny, po ostygnięciu
twardy i stabilny wymiarowo
• Kolor: różowy
• Wymiary płytki: 83 x 186 mm
• Grubość płytki: 1,5 mm
Dostępne rodzaje: miękki i twardy
Opakowanie: 500 g
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Wkłady z włókien szklanych firmy Overfibers
Dlaczego warto je wybrać ?
• Optymalny wybór kształtów do wszystkich
procedur i potrzeb klinicznych.

• Optymalna widoczność na zdjęciach RTG, są wyraźnie
rozróżnialne od otaczającego je cementu.

• Włókna szklane klasy S powstały z najlepszego
surowca do produkcji tego typu włókien na rynku.

• Indywidualnie pakowane w blistrach, ma to wpływ
na poprawę higieny pracy.

• Nie ma potrzeby silanizacji, dzięki temu
zyskujemy dodatkową oszczędność czasu.

• Translucentne, biokompatybilne, bardzo wytrzymałe
i estetyczne.

• Posiadają wyjątkową chropowatość, dzięki temu
poprawiono siłę adhezji i wytrzymałość całej
rekonstruowanej pracy.

• Możliwość sterylizacji w autoklawie.

130 zł

140 zł

ŁATWE
USUWANIE
Z KANAŁU

DOSTĘPNE W TRZECH KSZTAŁTACH
DO WSZELKICH PROCEDUR
I POTRZEB KLINICZNYCH

Endodontic

Over Post

Hi-Rem Post

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze

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.

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.

210 zł

230 zł
ŁATWE
USUWANIE
Z KANAŁU

Over Post Starter Kit

Hi-Rem Post Starter Kit

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

Zestaw występuje w 3 wersjach:
Hi-Rem Post Polygon Starter Kit
Hi-Rem Post Prosthetic Starter Kit
Hi-Rem Post Endodontic Starter Kit

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

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

Zestaw startowy wkładów z włókna szklanego

Zestaw startowy wkładów z włókna szklanego

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

Prosthetic

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

Polygon

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

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

5x

10

5+1
41 34 31 800

5x
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395 zł

OverCEM SA

strzykawka 9,5 g

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

Doskonałe, stabilne wiązanie niezmienne w czasie

Siła

Potwierdzone badaniami, wysokie właściwości mechaniczne

ŁATWY

Podwójny mechanizm wiązania

MOCNY

Gwarancja wysokiej efektywności polimeryzacji

Aplikacja

+

Mała końcówka samomieszająca T-Mixer
zapewnia mniejszą stratę materiału

Szerokie zastosowanie

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

NIEZAWODNY

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.

za

1 zł

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

+ Zestaw Prima Endo Access Kit (o wartości 269 zł) – za 1 zł
Uniwersalny komplet 9 wierteł niezbędny w każdym gabinecie. Zestaw dostępny jest w praktycznym
aluminiowym stojaku, ktory ułatwia proces sterylizacji w autoklawie oraz poprawia organizację pracy.

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

149 zł

opakowanie 5 litrów

CHLORHEKSYDYNA + CHLOREK CETYLOPIRYDYNY

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

Wskazania i zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Opakowanie gabinetowe: 5 litrów
1.

2.

3.

kontakt@meditrans.pl

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.
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
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)

41 34 44 886
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InterOss®

BIOMATERIAŁ KOŚCIOTWÓRCZY
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.

ZAPYTAJ
O OFERTĘ

3+1

naszego
przedstawiciela

NOWOŚĆ

Produkt dostępny w małych i dużych granulkach.
InterOss Małe Granulki (0,25-1 mm)
Kod Produktu

InterOss Duże Granulki (1-2 mm)

IOSG025

IOSG050

IOSG100

IOSG200

IOLG050

IOLG100

IOLG200

waga

0,25 g

0,5 g

1g

2g

0,5 g

1g

2g

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)
Kod Produktu
objętość

InterOss Strzykawka Duże Granulki (1-2 mm)

IOSGS025

IOSGS050

IOSGS100

IOLGS050

0,25 cc

0,5 cc

1 cc

0,5 cc

T-Barrier MEMBRANE
MEMBRANA KOLAGENOWA
T-Barrier Collagen jest liofilizowaną i sterylną membraną
składającą się z czystego kolagenu typu I.
Z uwagi na swoją charakterystykę fizyczną można ją stosować
do wszystkich aplikacji powiązanych ze sterowaną odbudową
tkanek. Dzięki swoim homeostatycznym właściwościom może
być stosowana jako lokalny opatrunek. Produkt ten można
z dużą łatwością dostosować do defektów kości oraz dzięki
dużej przyczepności bardzo łatwo przywiera do tkanek.

Dostępne wymiary:
Nr katalogowy

12

Rozmiar

B-00223

23 x 23 x 0,25 mm

B-00223/3

15 x 20 x 0,25 mm

B-00223/5

30 x 40 x 0,25 mm

NOWOŚĆ

41 34 31 800
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Miniimplanty MDI
Poznaj nowe możliwości dla Twojej praktyki

NOWOŚĆ

Miniimplanty MDI są samogwintującymi, wykonanymi ze stopu tytanu implantami, charakteryzującymi się bardzo małymi rozmiarami. System MDI opiera się na implantach
o małej średnicy, przeznaczonych do stabilizacji protez całkowitych. Główka każdego
implantu ma kształt kulki, na której podczas zakładania protezy zatrzaskuje się gumowy
O-ring umieszczony w metalowej patrycy. Konstrukcja systemu wyklucza niekorzystne,
bezpośrednie obciążenie implantów, wykorzystując równomierne, śluzówkowe podparcie protezy.
Ta minimalnie inwazyjna technika umożliwia szybką stabilizację protezy u pacjentów.

Długookresowe rozwiązanie

dla niestabilnych protez całkowitych

Korzyści ze stosowania miniimplantów MDI
• procedura, której inwazyjność ograniczona jest do minimum
• miniimplanty MDI zaprojektowane są dla pacjentów, którzy mają problemy ze stabilizacją protezy
• system miniimplantów zębowych MDI oparty jest na 5-cio etapowej technice porównywalnej ze standardową 30-to etapową procedurą stosowaną podczas konwencjonalnego osadzania implantów
• miniimplanty MDI mogą być stosowane przez określony czas lub do długookresowej
stabilizacji
• nie wymagają osteotomii
• idealne dla pacjentów, których ze względów finansowych nie stać na tradycyjne implanty lub nie kwalifikują się do ich wszczepiania

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne
Miniimplanty w każdym gabinecie. Procedury wszczepienia miniimplantów do stabilizacji protez
oraz uzupełniania pojedynczych zębów lub mostów.

Najbliższe kursy:
14 STYCZNIA
KATOWICE

25 LUTEGO
BIAŁYSTOK

4 MARCA
POZNAŃ

15 STYCZNIA
ŁÓDŹ

26 LUTEGO
WARSZAWA

5 MARCA
SZCZECIN

Więcej informacji na stronie 62 oraz w Dziale Szkoleń: 784 956 720; 504 288 647; szkolenia@meditrans.pl

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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749 zł

Neo Spectra™ ST Eco Kit HV
(szara strzykawka)

gratis*

zestaw

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 x strzykawka Neo Spectra™ ST

PROMOCJA
DODATKOWA
Przy zakupie
2 dowolnych zestawów
Neo Spectra otrzymasz
mop parowy
Vileda Steam Plus

(tego samego rodzaju co zestaw)

HV lub LV refill (A2) – GRATIS*

LUB
(szara strzykawka)

1 zł

gratis*

zestaw

lub LV (niebieska strzykawka)

za

za 1 zł

749 zł

Neo Spectra™ ST Intro Kit HV

STOMATOLOGIA
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+

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

+ 2 strzykawki Neo Spectra™ ST
(tego samego rodzaju co zestaw)

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

HV lub LV (A2 oraz A3) – GRATIS*

632 zł

636 zł

zestaw

+

4 +1

zestaw

+

gratis*

gratis*

3 x Palodent V3 (dowolne opakowanie 50 sztuk)

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

System anatomicznych formówek częściowych

+ 1 strzykawka Neo Spectra™ ST HV/LV A2 – GRATIS*

+ 1 x Palodent V3 uniwersalny pierścień – GRATIS*

585 zł

678 zł

zestaw

3x
gratis*

+

949 zł

zestaw

3x

zestaw

+ gratis*

gratis*

+

SDR® Plus Eco refill
3 x Neo Spectra ST Flow refill 2 x 1,8 g 3 x SDR® Plus Refill 15 kompiul
dowolne opakowanie

+ 1 strzykawka
Neo Spectra™ ST HV A2 – GRATIS*

(opakowanie do wyboru A1, A2, A3,
universal)

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

(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 (3 g)
oraz SDR Plus refill A2 (15 kompiul) – GRATIS*

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA
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Nieograniczone
możliwości.

Więcej o nowym systemie ProTaper Ultimate na
www.dentsplysirona.com

szkolenia@meditrans.pl

784 956 720
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520 zł
zestaw

+

NOWOŚĆ

gratis*

+

2 x ProTaper Ultimate Assortment (5 pilników)

+ opakowanie Ćwieków gutaperkowych F1 – F3 – GRATIS*
+ opakowanie igieł do płukania (5 sztuk) – GRATIS*

gratis*

Nowy system ProTaper Ultimate Dentsply Sirona to kompletne rozwiązanie endodontyczne łączące ostatnią generację pilników ProTaper, ulepszoną
procedurę dezynfekcji oraz dedykowaną obturację. Wszystkie te elementy płynnie ze sobą współpracują tworząc jeden kompletny system, który obejmuje
3 kluczowe etapy każdego udanego leczenia endodontycznego: kształtowanie, oczyszczanie, obturację. Dodatkowo jest to pierwszy system endodontyczny
Dentsply Sirona, który łączy w sobie trzy najbardziej zaawansowane stopy metali Dentsply Sirona: m wire, gold wire, blue wire. Wszystkie stopy metali
charakteryzują się innymi właściwościami i dedykowane są do konkretnego kroku w procedurze leczenia endodontycznego.

7700 zł

860 zł

zestaw

zestaw

gratis*

+

+

gratis*

6x
4 x ProTaper Next

dowolne opakowania ProTaper Next (3 pilniki)

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*

555 zł
zestaw

+ gratis*

Zaawansowany system narzędzi rotacyjnych

+ opakowanie ProTaper Next X2 (3 pilniki) – GRATIS*
+ Protaper Next ćwieki gutaperkowe X2 (60 szt.) – GRATIS*

1040 zł

4x

zestaw

+

10 x

896 zł

4x

zestaw

+

gratis*

gratis*

3 x TruNatomy™

dowolne opakowania (3 pilniki)

4 x ProTaper Gold

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

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

+ 1 opakowanie Ćwieki Gutaperkowe
TruNatomy Prime (60 sztuk) – GRATIS*
+ 10 igieł do irygacji TruNatomy – GRATIS*

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

4 x WaveOne Gold

dowolne opakowania WaveOne Gold
(3 pilniki)

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

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA
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690 zł
zestaw

za

HBL

GE

OR

GR

BL

PK

1 zł

+

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

+ słuchawki bezprzewodowe Xiaomi – za 1 zł

290 zł

338 zł

CM-1950

141 zł

109 zł
zestaw

CM-1950-RS

SUPER
CENA

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.

Karpula (CM-1950; CM-1950-RS)
Karpula z trzema haczykami aspiracyjnymi i automatycznym zasysaniem
Odpowiednia do wszystkich rodzajów ampułek z tłokiem (1,8 ml).
Gwint metryczny.

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

30 zł

136 zł

CM-973/CP15

CM-1081/33

133 zł

CM-LS1083/6

39 zł

39 zł

CM-973/80

CM-LS1081/33

Sonda Perio (CM-973/CP15; CM-973/80)

Zgłębnik (CM-1081/33; CM-LS1083/6; CM-LS1081/33)

Narzędzie przeznaczone do wykonywania pomiaru głębokości kieszonki przyzębnej,
wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

Zgłębnik dentystyczny jednostronny wykonany z wysokiej klasy stali chirurgicznej do
wykrywania ubytków u pacjentów.

63 zł

49 zł

Colori

29 zł
sztuka

SUPER
CENA

Lusterka zwykłe rozm. 4 (CM-480/4)
Możliwość dezynfekcji i sterylizacji. Średnica 22 mm
Opakowanie: 12 sztuk

Lusterka zwykłe rozm. 5 (CM-480/5)
Możliwość dezynfekcji i sterylizacji. Średnica 24 mm
Opakowanie: 12 sztuk.

kontakt@meditrans.pl

Rękojeść COLORI (CM-490)
Kolorowe rękojeści do lusterek wewnątrzustnych. Wykonane z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego umożliwiającego sterylizację w temperaturze do 200°C;
zaopatrzone są w standardowy gwint (2,5 mm średnicy) – pasujący do wszystkich
lusterek. Dostępne w 5 kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, czarnym i niebieskim.

41 34 44 886
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1049 zł
zestaw

+

LUB

za

1 zł

Zestaw Filtek Z250 lub Filtek Z550 8 x 4 g

Zestaw wprowadzający Z250 zawiera:
8 x strzykawka (4 g) w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD; system łączący: Adper Single Bond 2 (6 ml),
wytrawiacz w żelu Scotchbond (3 ml), końcówki do nakładania, akcesoria.
Zestaw wprowadzający Z550 zawiera:
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 (3 ml), końcówki do nakładania, akcesoria.

+ mop parowy Vileda Steam Plus – za 1 zł

3x

3 +1

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

744 zł

1308 zł

6 +2

zestaw

zestaw

6x

LUB

+

za

1 zł*

+

za

1 zł*

LUB

2x

3 x Filtek Universal

(strzykawki 4 g lub kapsułki 20 x 0,2 g w dowolnym kolorze)

6 x Filtek Supreme Flowable

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

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

798 zł

6 +2

2x

zestaw

6x

+

786 zł

6 +2

za

1 zł*

2x

strzykawki 2 x 2 g w dowolnym kolorze

zestaw

6x

+

1206 zł

6 +2

zestaw

6x

+

za

1 zł*

za

1 zł*

2x

6 x Filtek Z250

6 x Filtek Z550

6 x Filtek Ultimate

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

+ 2 x Filtek Z550 strzykawka 4 g
(A2 lub A3) – za 1 zł*

+ 2 x Filtek Ultimate strzykawka 4 g
(A2B lub A3B) – za 1 zł*

strzykawka 4 g w dowolnym kolorze

strzykawka 4 g w dowolnym kolorze

strzykawka 4 g w dowolnym kolorze

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution
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NOWOŚĆ
3M™ RelyX™ Universal
3M™ Scotchbond™ Universal Plus

Od teraz mniej oznacza więcej!
Dwa produkty, które potrafią wszystko
Innowacyjny, autorski projekt
strzykawki 3M
Mikro końcówka mieszająca zapewnia
do 80% mniej strat cementu*

Pierwszy widoczny na RTG uniwersalny
system łączący

15 aplikacji ze strzykawki 3,4g**

Duża siła łączenia w technikach selftotal-etch i selektywnym wytrawianiu

Więcej higieny, łatwiejsze czyszczenie***

Formuła bez pochodnych BPA
w składzie

Bardziej ergonomiczny kształt, 50%
mniej zużytych tworzyw sztucznych*

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

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.
* w porównaniu do obecnych na rynku standardowych systemów Automix
** średnio
*** w porównaniu do obecnych na rynku strzykawek typu Automix

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

Kup pakiet:

Scotchbond Universal Plus
2 uzupełnienia 5 ml

Scotchbond Universal Plus
1 uzupełnienie 5 ml

41294

41294

Kup pakiet:

Otrzymasz za 1 zł netto/szt.*:

RelyX Universal
1 zestaw próbny A1 lub TR

RelyX Universal
1 uzupełnienie w strzykawce 3,4g w odcieniu A1 lub TR

56969-TR
56970-A1

56972-TR
56971-A1

TM

TM

2+1
TM

TM

1+1
* Promocja nie łączy się z innymi promocjami 3M. Realizacja promocji tylko na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Wysyłkę materiałów bezpośrednio do gabinetów, w imieniu 3M Poland
koordynuje firma Universal Express Distribution.
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823 zł

727 zł

3x

zestaw

zestaw

za

1 zł*

+

+

LUB

3 x Filtek One Bulk Fill

za

1 zł*

2 x RelyX U200 Automix

strzykawki 4 g lub kapsułki 20 x 0.2 g w dowolnym kolorze

dowolne uzupełnienia

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

+ RelyX Fiber Post – za 1 zł*

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

(10 szt. w dowolnym rozmiarze)

425 zł

od 1328 zł

zestaw

zestaw

4x

2x

+

za

1 zł*

+

za

1 zł*

LUB

2 +1

4 x Impregum Penta / Impregum Penta Soft /
Monophase/ Monophase SOFT
(1 x pasta bazowa 300 ml, 1 x pasta katalizatora 60 ml)

2 x Imprint 4 Bite (2 x 50 ml)

+ Astringent uzupełnienie 25 kaps.
LUB Imprint 4 Bite (2 x 50 ml) – za 1 zł*

+ 1 x Imprint 4 Bite (2 x 50 ml) – za 1 zł*

861 zł

1029 zł

zestaw

za

1 zł*

+

+

za

1 zł*

LUB

Clinpro White Varnish (100 szt.)
+ Clinpro White Varnish (50 szt.) – za 1 zł*

141 zł

zestaw

Astringent
pasta retrakcyjna 100 kaps.

+ Astringent uzupełnienie 25 kaps.
lub pistolet do kapsułek – za 1 zł*

zestaw

+

za

1 zł*

2 +1
2 x Clinpro Sealant
strzykawka 1,2 ml

+ 1 x Clinpro Sealant 1,2 ml– za 1 zł*

* Wysyłka produktów za 1 zł realizowana jest przez biuro 3M za pośrednictwem firmy Universal Express Distribution
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promocja na
turbiny i kątnice

KUP 3
I ZAPŁAĆ MNIEJ

*Cena przy zakupie trzech
dowolnych instrumentów
prezentowanych na tej stronie

Oferta ważna do wyczerpania
zapasów magazynowych.

525 zł*

875 zł*

1302 zł*

Turbina TG 656 / Easy

Turbina TGL 656 / Easy

Turbina TGL 637A

750 zł

1250 zł

1860 zł

• prosta konstrukcja

ze światłem

ze światłem

• ergonomiczny i dobrze
wyważony korpus

• prosta konstrukcja

• 5-drożny spray

• 5-drożny spray

• ergonomiczny i dobrze
wyważony korpus

• ergonomiczny i dobrze wyważony
korpus

• tylko 47 gramów

• 5-drożny spray

• światłowód ze szkła komórkowego

• gwarancja 6 miesięcy

• światłowód ze szkła komórkowego

• system łączenia *Multiflex® Quick

• tylko 53 gramów

• gwarancja 12 miesięcy

• gwarancja 6 miesięcy

1365 zł*
1950 zł

690 zł

Kątnica 120 LR

Szybkozłączka 420

• przełożenie 1:5

• kompatybilne szybkozłącze
Multiflex®

• prosta konstrukcja, ergonomiczny
i trwały korpus

• stal nierdzewna

• 4-drożny spray
do optymalnego chłodzenia

• z podświetleniem LED

• światłowód ze szkła komórkowego

• gwarancja 12 miesięcy

• do wierteł z trzonem Ø 1,6

• połączenie: ISO-6-Midwest

• gwarancja 12 miesięcy

kontakt@meditrans.pl

973 zł*
1390 zł

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

41 34 44 886
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1096 zł
zestaw

+

gratis*

+

za

1 zł

4 x Empress Direct 3 g (dowolny kolor)
+ OptraGloss Composite Kit – GRATIS*
+ zestaw sztućców GERLACH – za 1 zł

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

835 zł

1300 zł

1655 zł

zestaw

zestaw

OSZCZĘDZASZ

355 zł

+

+

gratis*

LUB

Evetric Assortment 8 x 3,5g

5 x Tetric EvoCeram 3 g (dowolny kolor)

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

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony,
o uniwersalnym zastosowaniu.

+ Evetric Bond 6 g oraz Eco-Etch 2 x 2 g – GRATIS*
LUB Adhese Universal System VivaPen 1 x 0,5 ml – GRATIS*

1669 zł

1250 zł

+ Optra Gloss Composite Kit – GRATIS*

419 zł

+

gratis*

OSZCZĘDZASZ

5x

434 zł

+

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

1632 zł

2246 zł

zestaw

2x

2x

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

1300 zł

1734 zł

zestaw

OSZCZĘDZASZ

5x

gratis*

zestaw

OSZCZĘDZASZ

4x

614 zł

4x

+

gratis*

gratis*

5 x Tetric EvoCeram 3 g (dowolny kolor)
Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony,
o uniwersalnym zastosowaniu.

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

4 x Tetric Prime 3 g (dowolny kolor) oraz
4 x Tetric EvoFlow 2g
+ OptraSculpt Pad Assortment – GRATIS*

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG
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Kup dowolne produkty Cention Forte
za 1 490 zł a otrzymasz
Evetric System Kit 4 x 3,5 g
+ Evetric Bond – GRATIS*
Cention Forte Jumbo Capsule

Cention Forte Capsule

Cention Primer 6 g

100 x 0,3 g A2

50 x 0,3 g A2

NOWOŚĆ

Cention Forte Kit

20 x 0,3 g A2; Primer 3g

50 x 0,3 g A2; Primer 6 g

1650 zł
473 zł

+
(dowolny kolor)

Dualniewiążący cement kompozytowy, przeznaczony
do ostatecznego cementowania ceramicznych
i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych.

+ ZirCAD Cement 8,5 g – GRATIS*
*Oferta ważna od 1 lutego 2022 r.

2x

884 zł
zestaw

511 zł

+ ZirCAD Cement 8,5 g – GRATIS*
*Oferta ważna od 1 lutego 2022 r.
przy zwrocie 1 cementu konkurencyjnego,
oferta jednorazowa

2x

(assortment, regular lub small)

+ OptraDam Plus – GRATIS*

(50 sztuk assortment, regular lub small)

gratis*

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

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

634 zł

767 zł

1094 zł

zestaw

OSZCZĘDZASZ

+

585 zł
zestaw

OSZCZĘDZASZ

133 zł
2x

gratis*

2 x OptraDam Plus (50 sztuk)

+

gratis*

Cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą
do uzupełnień wykonanych z tlenku cyrkonu
Opakowanie: strzykawka 8,5 g

OSZCZĘDZASZ

+

129 zł

ZirCAD Cement 8,5 g

2 x Variolink Esthetic DC 9 g

1395 zł

zestaw

OSZCZĘDZASZ

385 zł

+

540 zł

669 zł

zestaw

OSZCZĘDZASZ

NOWOŚĆ

gratis*

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.

384 zł

769 zł

zestaw

OSZCZĘDZASZ

gratis*

Cention Forte

Cention Forte Starter Kit

2123 zł

+

509 zł

+

gratis*

gratis*

2 x 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).

+ 2 x Proxyt 80 g – GRATIS*
(do wyboru: Proxyt Fine / Medium /
Medium Fluoride-free / Coarse)

*Oferta ważna od 1 lutego 2022 r.

OptraGate

opakowanie 80 sztuk
(junior, small, regular, assortment)

+ OptraDam Plus – GRATIS*
(50 sztuk assortment)

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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155 zł*
strzykawka

STOMATOLOGIA

620 zł
zestaw

NOWOŚĆ

4 x OptiShade 4 g (w dowolnym kolorze)
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.

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

Opakowanie: strzykawka 4 g w odcieniach Light, Medium, Dark lub odcieniach dodatkowych:
Bleach White, Universal Opaque
* Średnia cena strzykawki w zestawie

250 zł

650 zł
opakowanie

opakowanie

Maxcem Elite Standard Kit

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.

Samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy,
przeznaczony do osadzania pośrednich uzupełnień protetycznych.
Zawartość zestawu: 5 strzykawek w odcieniach: 2 x clear, white, opaque, yellow;
24 końcówki mieszające regular; 16 koncówek mieszających z szerokim ujściem;
8 końcówek wewnątrzustnych; 8 końcówek dokanałowych; przewodnik po
technikach stosowania.

150 zł

645 zł
zestaw

opakowanie

3 x Gutta Percha Cartridge
OptiView Standard Kit
Innowacyjny retraktor o anatomicznym kształcie.
Zestaw zawiera 2 retraktory warg i policzków w standardowym rozmiarze.

24

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

41 34 31 800
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650 zł
zestaw

Herculite XRV Custom Kit

+

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

+ Herculite XRV Mini Kit
Zestaw zawiera: 2 x 3g A2, A3 szkliwo; 1 x 3g A3 zębina;
1 x 3ml butelka OptiBond Solo Plus; 1 x 3g Kerr Gel Etchant;
10 końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza

10 900 zł

150 zł

zestaw

zestaw

+

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

Soft Clamp General Kit
Uniwersalna klamra do koferdamu. Unikalna budowa SoftClamp sprawia,
że siły rozkładają się równomiernie, a tym samym naprężenia w miejscach
kontaktu są minimalne.
Zestaw zawiera 5 szt.

109 zł

99 zł

opakowanie

3x

NOWOŚĆ

170 zł

zestaw

zestaw

NOWOŚĆ

3 x PlakACT Gel 0,2%
CaviCide – 5 litrów
3 w 1 - środek do czyszczenia, dezynfekcji
i dekontaminacji.
Gotowy do użycia wyrób medyczny o szerokim
spektrum działania, przeznaczony do dezynfekcji
twardych nieporowatych powierzchni urządzeń
medycznych i stomatologicznych, jest skuteczny
przeciw SARS-CoV-2 (zgodnie z EN 1447), prątkom
gruźlicy, wirusom, bakteriom i grzybom.
Opakowanie: 5 litrów

kontakt@meditrans.pl

Zapobiega odkładaniu się bakterii na powierzchni
zębów i błonach śluzowych. 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

41 34 44 886

PlakACT gel 0,2% 20 x 0,5 g:
Żel do intensywnego usuwania płytki nazębnej:
• przed lub po zabiegach stomatologicznych,
w tym przed zabiegami periodontologicznymi;
• w przypadku schorzeń tkanek przyzębia i dziąseł.
Zestaw zawiera: 20 tubek o pojemności 5 g każda
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1099 zł

630 zł

zestaw

Tylko
popularne
odcienie
+ G-BOND

STOMATOLOGIA

zestaw

3 + BOND

za

1 zł

+

+
Gradia Direct Premium Kit

gratis*

3 x G-ænial A’CHORD

Zestaw zawiera: A1, A2, A3, AO2, AO3, P-A2, P-A3 + G-BOND + Akcesoria

strzykawka 2,1 ml w dowolnym odcieniu

+ zestaw sztućców GERLACH – za 1 zł

+ G-Premio BOND uzupełnienie 5 ml – GRATIS*

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

710 zł

Materiały kompozytowe GC
dostępne w promocji 4+1
4 x G-ænial A’CHORD – strzykawka 2,1 ml – 840 zł
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*

zestaw

4 +1

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

4 x G-ænial Universal Injectable – strzykawka 1 ml – 560 zł
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*
4 x G-ænial Universal Flo – strzykawka 2 ml – 820 zł
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*

+

4 x Essentia –strzykawka 2 ml – 760 zł
+1 x strzykawka Essentia U – GRATIS*
4 x Essentia HiFlo/LoFlo – strzykawka 2 ml – 800 zł
+1 x strzykawka Essentia U – GRATIS*

2 x everX Flow + 2 x G-ænial A’CHORD

4 x everX Flow Bulk /Dentin – strzykawka 2 ml – 900 zł
+ 1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin – GRATIS*

Zestaw zawiera: 2 strzykawki everX Flow (3,7 g/2 ml) po jednej w odcieniu
Bulk i Dentin; 2 strzykawki G-ænial A'CHORD (4 g/2,1 ml) po jednej w odcieniu
A2 i A3, akcesoria

Dostępna również promocja 10 + 4
zapytaj o szczegóły

1780 zł

4 +1

zestaw

NOWOŚĆ

gratis*

4x

+

25 x
25 strzykawek
Gradia Direct lub G-ænial lub Essentia
+ lampa do polimeryzacji
D-Light Duo – GRATIS*

lub

10 x

gratis*

+

W pełni skrystalizowane bloczki CAD/CAM z dwukrzemianu litu, które zapewniają
optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Idealne, oszczędzające czas rozwiązanie
do leczenia w gabinecie podczas jednej wizyty.

10 opakowań po 50 kapsułek dowolnych
materiałów kapsułkowanych Fuji
+ lampa do polimeryzacji
D-Light Duo – GRATIS*

+ 1 x Initial LiSi Block A2 LT lub A2 HT (5 bloczków) – GRATIS*

Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

4 x Initial LiSi Block (dowolne opakowanie 5 bloczków)

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC
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840 zł

495 zł

zestaw

zestaw

gratis*

+

+

G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy, uniwersalny system łączący do wszystkich
technik łączenia, idealny do napraw i do stosowania przy nadwrażliwości.

gratis*

Injection Moulding Kit
Zestaw zawiera: po 1 strzykawce G-ænial Universal Injectable (1 ml/1,7 g)
A1, A2 i A3; 1 nabój EXACLEAR (48 ml), akcesoria

Opakowanie: 3 butelki x 5 ml

+ G2-BOND Universal Bottle Kit – GRATIS*

+ 1 strzykawka G-ænial Universal Injectable JE – GRATIS*

2 butelki x 5 ml, akcesoria

2095 zł
zestaw

+
+

3 +1

gratis*

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic
Zestaw zawiera: 200 kapsułek EQUIA Forte HT Fill, 1 butelka EQUIA Forte Coat 4 ml

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

+

gratis*

3 x opakowanie (po 50 kapsułek)
dowolnych materiałów FUJI

+ 1 x opakowanie Fuji IX GP FAST A2 lub A3 – GRATIS*
Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

780 zł

285 zł

zestaw

+

LUB

gratis*

GRADIA CORE Kit
Zestaw zawiera: 1 x GRADIA CORE nabój 10 ml (20 g), G-Premio BOND butelka 5 ml,
G-Premio BOND DCA butelka 3 ml, akcesoria

zestaw

NOWOŚĆ

+

LUB

G-CEM ONE Starter Kit

Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE A2 lub TR strzykawka 4,6 g; 1 x G-CEM Adhesive
Enhancing Primer butelka 2 ml; akcesoria

+ Fiber Post Refill – GRATIS*

+ Fiber Post Refill – GRATIS*

lub
+ everStick POST Refill – GRATIS*

lub
+ everStick POST Refill – GRATIS*

Opakowanie zawiera: 10 wkładów w rozmiarze 1,2 mm

Opakowanie zawiera: 10 wkładów w rozmiarze 1,2 mm

gratis*

Opakowanie zawiera: 10 wkładów w rozmiarze 1,2 mm

Opakowanie zawiera: 10 wkładów w rozmiarze 1,2 mm

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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od 1027 zł
zestaw

+

za

1 zł

Kup 3 dowolne opakowania (po 45 kapsułek)
glasjonomerów RIVA SC / SC HV / LC / LC HV
+ zestaw sztućców GERLACH – za 1 zł
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

GLASJONOMERY RIVA

3 +1

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

Kup 8 dowolnych opakowań
glasjonomerów RIVA
+ Wstrząsarka Ultramat S
o wartości 1800 zł – za 1 zł

za

1 zł

SUPER
OFERTA

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

495 zł

+

495 zł

zestaw

zestaw

za

1 zł

NOWOŚĆ

Pola Rapid 6%

Pola Professional 37,5%

Produkt na bazie nadtlenku wodoru do wybielania zębów żywych i martwych
o udoskonalonej formule. Zmodyfikowany niebieski żel łatwo się aplikuje,
nie spływa z zębów, a jednocześnie nie przywiera i łatwo się usuwa.
Zapewnia bezpieczne wybielanie zębów już w 45 minut. Pola Rapid 6% zawiera
środki znoszące nadwrażliwość oraz fluor.

Zaawansowany system na bazie nadtlenku wodoru do wybielania zębów
po leczeniu endodontycznym. Produkt zawiera 37,5% nadtlenku wodoru.
Opakowanie: 3 strzykawki 3,3 g (2,8 ml) Pola Professional, 3 x 1 g
strzykawka Gingival Barrier

+ Pola Luminate (5,5 ml) – za 1 zł

Opakowanie: 3 strzykawki 2,8 ml Pola Rapid, akcesoria

52 zł

420 zł

zestaw

zestaw

NOWOŚĆ

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

28

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

41 34 31 800
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296 zł
zestaw

+
za

Luna Intro Kit

1 zł

Uniwersalny kompozyt do codziennych wyzwań przy odbudowach zębów przednich i tylnych.
Wskazania: odbudowy w odcinku przednim, odbudowa rdzenia, ubytki klasy I, II, III, IV, V odbudowy
w odcinku tylnym, licówki, Inlay/Onlay
Zestaw zawiera: 4 strzykawki po 4 g w kolorach 2 x A2, 2 x A3, system łączący Zipbond 5 ml

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

+

236 zł
strzykawka

gratis*

aura bulk fill

1 +1

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

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych

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

5100 zł
zestaw

+ Końcówka do wybielania
o wartości 2000 zł – GRATIS*
+ Statyw
o wartości 1800 zł – GRATIS*

+ strzykawka aura bulk fill 4 g – GRATIS*
Promocja dotyczy również kompozytu aura eASY
*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany

28 zł*

+

strzykawka

+

gratis*

gratis*

WAVE strzykawka 1 g – A1, A2, A3
Płynny, światłoutwardzalny kompozyt hybrydowy uwalniający fluor.
Dostępny w odcieniach: A1, A2, A3.
Opakowanie: 10 strzykawek 1 g
*Cena za strzykawkę przy zakupie opakowania 10 sztuk w wybranym kolorze
Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Cena regularna za strzykawkę 1 g – 55 zł

HIT
cenowy

150 zł

250 zł

strzykawka

zestaw

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

seT PP

Opakowanie: strzykawka 8,5 g

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

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

kontakt@meditrans.pl

Samowytrawiający, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym
mechanizmie wiązania, przeznaczony do osadzania wkładów z metalu i włókna
szklanego, uzupełnień wykonanych z ceramiki, metalu lub materiału
kompozytowego.
Opakowanie: 2 strzykawki po 7 g, końcówki mieszające

41 34 44 886
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5400 zł

EQ-VR

zestaw

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

-10%
za

1 zł

+

Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki
gutaperki

+ Pałeczki gutaperki
Gutta Percha Bar PLUS
100 szt. do systemu EQ-V – za 1 zł

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

260 zł

195 zł
opakowanie

-25%

350 zł
sztuka

-20%

Końcówka do gorącego pluggera EQ-V Pack.
Końcówka wielokrotnego użytku do sterylizacji w temperaturze 131°C przez 25 min
Opakowanie: 1 sztuka

Igły do pistoletu EQ-VR
Igły do deponowania uplastycznionej i rozgrzanej gutta-perki. Umożliwiają
bezpośrednią aplikację gutta-perki do kanału korzeniowego.
Przeznaczona do stosowania z pistoletem na pałeczki systemu EQ-VR
Opakowanie: 6 igieł w rozmiarze 25G

Rozmiar końcówki
40/03 – XF Gray 40 3%
50/04 – F/FM Yellow 50 4%
60/05 – M/ML Blue 60 5%
60/05L – Long Type Red 60 5%

60 zł

985 zł

zestaw

zestaw

12 zł*

+

opakowanie

4+ 1

za

1 zł

Endostar EASYdam Kit
4 x Wężyk do fizjodyspensera (zestaw do irygacji bocznej)

Pasują do najpopularniejszych Implantmotorów na rynku:
W&H (Implantmed), Saeshin, Dentium, Saeyang, NSK (Surgic XT / Surgic XT PLUS /
Variosurg), NOBELBIOCARE (80 / Osseo set 100 / 200 / Osseocare), FRIADENT (FRIOS
unit S / Si), 3i (Surgical Unit), STRAUMANN, BIOMET 3i (Osseocision), KYOCERA
(Implantor Neo), ASEPTICO (AEU 7000 / AEU 6000)

+ 1 x Wężyk do fizjodyspensera – za 1 zł
* Średnia cena za opakowanie w zestawie

30

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, 1szt.; 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.

+ opakowanie koferdamu Endostar EASYdam – za 1 zł
(Gumy lateksowe medium, zielone 36 sztuk)

41 34 31 800
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od 375 zł

Endostar E3 Azure HT Technology

zestaw

za

1 zł

125 zł

opakowanie 3 szt.

+

197 zł

opakowanie 6 szt.

3 x Endostar E3 Azure (dowolne opakowanie)
+ Endostar ENDOneedles – za 1 zł

Jednorazowe Igły do endoirygacji z jednym lub dwoma bocznymi otworami.
Opakowanie: 100 szt.

175 zł

850 zł

zestaw

+

2+ 1

zestaw

212,50 zł*

NOWOŚĆ

opakowanie

+

3 +1

za

1 zł

2 x Vittra Unique 2 g
Uniwersalny, jednokolorowy kompozyt w technologii APS. Dzięki zastosowanej
technologi tylko jeden odcień wystarczy aby uzyskać kolory od BL do D4.
Praca z nim staje się dużo łatwiejsza, ponieważ w większości przypadków nie jest
wymagane stosowanie warstwowej techniki odbudowy oraz umożliwia dłuższy
czas pracy przy intensywnym oświetleniu w gabinecie.
Opakowanie: 2g.

+ 1 x Vittra Unique 2 g – za 1 zł

3 x Wkłady GLASSIX+ plus – 10 sztuk
(dowolny rozmiar)

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego, widoczne w promieniach RTG
Opakowanie: 10 sztuk wkładów

+ dodatkowe opakowanie wkładów GLASSIX – za 1 zł
* Średnia cena za opakowanie w zestawie

49 zł

-15%

za

1 zł

58 zł

opakowanie

cena regularna

49 zł*
opakowanie

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

Diamond excel
Pasta polerska na bazie zmikronizowanych żywic diamentowych o drobnym
ziarnie od 2 - 4 mikronów i bardzo wysokiej twardości. Właściwości te spełniają
wymagania dotyczące polerowania i nadawania połysku m. in. porcelanie,
żywicy czy kompozytom.

Dostępne rodzaje:
• kielich duży – 910C
• kielich mały – 905C
• stożek – 908C
• tarcza – 909C
Opakowanie: 12 sztuk w wybranym rodzaju

Opakowanie: 1 x Diamond excel strzykawka 2 g

kontakt@meditrans.pl

*Cena za opakowanie przy zakupie 2 opakowań

41 34 44 886

31

MEDITRANS EXPRESS

| styczeń – luty 2022 |

STOMATOLOGIA

Chirana
CHEESE Easy
Doskonały dla każdego gabinetu stomatologicznego. Szybko przyzwyczaisz się do komfortowej pracy z unitem
o prostej i bezawaryjnej konstrukcji.
Jego intuicyjna obsługa pozwala na
sprawne i szybkie przeprowadzenie
różnych zabiegów. Liczy się przecież
każda chwila!

59000 zł
KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Unity,
które szanują twój czas!
Wyposażenie promocyjnego Unitu Cheese Easy:
• Stolik lekarza z 5 rękawami:

• Panel asysty:

- Strzykawko dmuchawka prosta CHIRANA

- Ślinociąg powietrzny

- Rękaw turbinowy ze światłem

- Duży ssak

- Mikrosilnik CHIRANA CH660 LED
- Skaler ultradźwiękowy LED z funkcją ENDO
- Lampa polimeryzacyjna

• Lampa zabiegowa FARO Maia LED
• Dotykowy panel sterowania

- Hamulec pneumatyczny stolika lekarza

• Sterownik nożny wielofunkcyjny FCR 1-7
• Fotel pacjenta Sk 1.01:
- 4 programowane pozycje
- Lewy podłokietnik

Maciej Mazurkiewicz

- Sterowanie fotela z pulpitu lekarza, asysty
i sterownika nożnego
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Specjalista ds. sprzętu
stomatologicznego
Unity, Końcówki
tel. 728 407 310
maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl

41 34 31 800

e-meditrans.pl
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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 69000 zł
KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Stwórz swój własny, idealny unit
na konfigurator.chirana.pl

Chirana
CHEESE ’L’ift
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.

od 59000 zł
KORZYSTNE
FINANSOWANIE

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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18000 zł

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

NOWOŚĆ

23500 zł

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

• najszybszy skaner płytek fosforowych na rynku
• odczyt trwa zaledwie kilka sekund
• następca legendarnego systemu Digora
• rozdzielczość realna 17 pl/mm

Pantomograf
KaVo OP 3D

od 79000 zł

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Karol Uramowski
Specjalista ds. sprzętu
stomatologicznego
Radiologia
tel. 666 020 782
karol.uramowski@meditrans.pl
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Edward Koprowski
Specjalista Ochrony
Radiologicznej
tel. 609 200 524

41 34 31 800

e-meditrans.pl
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WYNAJMIJ UNIT
• bez żadnych opłat wstępnych
• cały czynsz kosztem gabinetu
• pełna opieka serwisowa przez
cały okres trwania umowy

O szczegóły zapytaj
naszego specjalistę:

Maciej Mazurkiewicz
tel. 728 407 310
maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl

WYNAJMIJ RADIOGRAFIĘ
w mobilnym zestawie
z nowoczesnym komputerem 2w1

O szczegóły zapytaj
naszego specjalistę:

• opłata miesięczna już od 600 zł
• dostawa, przeszkolenie
i wsparcie serwisowe gratis

kontakt@meditrans.pl

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

41 34 44 886
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12530 zł

Piaskarko-Skaler Woodpecker PT-A

17900 zł

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.

STOMATOLOGIA

RABAT

30%

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Michał Kolej

Specjalista ds. sprzętu
stomatologicznego
tel. 505 328 614
michal.kolej@meditrans.pl

Umów
prezentację
w Twoim
gabinecie

Oferta ograniczona ilościowo.

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

+

za

22 zestaw
000 zł

1 zł

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

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

Liczba zestawów promocyjnych ograniczona.
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+ nowoczesny komputer 2w1
o wartości 3500 zł – za 1 zł
41 34 31 800

e-meditrans.pl
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WYPRZEDAŻ SPRZĘTU POEKSPOZYCYJNEGO
Fona XDC

7000 zł

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

9900 zł

Fona
ART PLUS
Rewolucyjna technologia
w radiografii panoramicznej.
Zawsze udane zdjęcia,
komfortowe użytkowanie,
doskonała jakość obrazu,
minimalne wymagania przestrzenne, czujnik CdTe-CMOS
z bezpośrednią konwersją
promieniowania bez warstwy
scyntylacyjnej.

59000 zł
89000 zł

8900 zł

Autoklaw
Tecno-Gaz KALIPSO

13900 zł

Bardzo łatwa, intuicyjna obsługa
– wybór cyklu jednym przyciskiem,
drugim – rozpoczęcia procesu.

14000 zł

MasterFlux

18900 zł

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

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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A K A D E M I A

CAD

CAM

E X P E R T I S E

Skorzystaj z oferty promocyjnej
na skanery wewnątrzustne
firmy Trios 3Shape

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

Subskrypcja 3Shape Trios
Czas trwania subskrypcji

Cena subskrypcji

Subskrypcja na pierwszy rok w cenie skanera
Kolejny rok

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
POMOŻEMY DOBRAĆ NAJLEPSZE
ROWIĄZANIE DLA TWOJEJ PRAKTYKI

38

13000 zł

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

A K A D E M I A

CAD

CAM

E X P E R T I S E

Skorzystaj z oferty promocyjnej
na produkty do leczenia
nakładkowego

8 100 zł
MINISTAR S

Clear Aligner Studio

Urządzenie do formowania ciśnieniowego, które wykorzystuje
technologie skanowania. Skaner odczytuje zakodowany materiał,
umożliwiając zaprogramowanie wszystkich ważnych parametrów,
takich jak czas nagrzewania, temperatura i czas chłodzenia.

Clear Aligner Studio to rozwiązanie dla laboratoriów i klinik, które umożliwia
cyfrowe zaplanowanie leczenia nakładkowego. Oprogramowanie zapewnia
narzędzia do planowania etapów leczenia aparatem nakładkowym
oraz przygotowania do produkcji nakładek.

Precyzyjne wyniki formowania ciśnieniowego są osiągane w bardzo
szybkim czasie dzięki niezwykłemu podgrzewaczowi i ciśnieniu
roboczemu 4,0 bar.

560 zł
PROMOCJA

Soft

630 zł

122 zł

opakowanie

opakowanie

128 zł
143 zł

Hard

Opakowanie 100 sztuk.

590 zł

Soft

Medium

680 zł

Twardo-elastyczne folie do korekty
ustawienia zębów za pomocą
estetycznych szyn CA®.
Dostępne 3 rodzaje: soft (0,5 mm),
medium (0,625 mm), hard (0,75 mm).

*cena obowiązuje przy zakupie skanera 3shape

117 zł
PROMOCJA

Medium

CA®

14 200 zł*

Hard

CA®Pro
Trójwarstwowa folia zapewnia ciągłe
przenoszenie sił przy ich minimalnych
stratach.
Dostępne 3 rodzaje: soft (0,5 mm),
medium (0,625 mm), hard (0,75 mm).
Opakowanie 10 sztuk.

ISOFOLAN

DURAN
Twardo-elastyczna, przeźroczysta
folia retencyjna. Grubość 1 mm.

Folia izolacyjna w technologii szynowej
do wszystkich twardo-elastycznych folii.
Grubość 0,1 mm.

Opakowanie 100 sztuk.

Opakowanie 100 sztuk.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych

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

DOŁĄCZ DO NAS:
/AkademiaCadCamExpertise
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WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRIMA® CLASSIC

WIERTŁA DIAMENTOWE PRIMA® CLASSIC

Wytwarzane z najwyższej jakości czystego gatunku węglika wolframu przy użyciu
najnowocześniejszych technik.

Produkowane z najwyższej jakości nierdzewnej stali oraz naturalnych diamentów.

74 zł od 59,20 zł

Opakowanie: blister 10 szt.

Opakowanie: blister 5 szt.

45 zł

blister 10 sztuk

cena od

36 zł

blister 5 sztuk

cena od

5,92

7,20

zł/szt.*

zł/szt.*

*średnia cena za 1 wiertło w promocji

*średnia cena za 1 wiertło w promocji

Zestaw Prima Endo Access Kit

Uniwersalny komplet 9 wierteł niezbędny w każdym gabinecie w praktycznym aluminiowym stojaku, który
ułatwia proces sterylizacji w autoklawie oraz poprawia organizację pracy.

269 zł 215 zł

Zestaw zawiera:
5 wierteł diamentowych typu Predator – gruboziarniste wiertła w kształcie stożka w różnych rozmiarach
służą do przygotowania dostępu do komory zęba.
1 wiertło Predator PR 2T służące do przecinania metalowej korony, amalgamatu czy kompozytu.
1 wiertło Endo 152 wiertło z węglika spiekanego z bezpiecznym wierzchołkiem otwierające komorę zęba
po wstępnej penetracji bez ryzyka perforacji ścian i dna komory oraz ścianek bocznych kanału korzeniowego.
1 wiertło 151-Z – wiertło z tnącym wierzchołkiem służące do cięcia zębów mądrości przed ekstrakcją,
do separowania korzeni oraz usuwania złamanych części korzeni.
1 wiertło typu różyczka – przedłużone wiertło z węglika spiekanego rozmiar 15 o długości 25 mm.

zestaw

PRIMA
ENDODONTIC
ACCESS
Nr

152

151

PR-2T

FG4 SURG

164

164

164

165

165L

Średnica (1/10 mm)

016

016

012

014

010

014

018

014

014

H/Długość (mm)

9,0

11,0

4,0

1,4

10,0

10,0

10,0

9,0

9,0

Całkowita Długość (mm)

23,0

23,0

19,0

25,0

21,0

21,0

21,0

21,0

25,0

Twój sprzęt wymaga naprawy?
skorzystaj z naszego
n
ego serwisu!

Szybko
Zdalnie

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

Z gwarancją
Kompleksowo
Oryginalne części

i wiele więcej !

zadzwoń:

SERWIS

Na terenie całej Polski

500 524 719

Sprzęt zastępczy
na czas naprawy

lub napisz: serwis@meditrans.pl
Nasi serwisanci
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Łukasz Brożek

Agnieszka Dziewięcka

Paweł Romanowski

Przemysław Pepasiński

Damian Różyc

Jarosław Rubak

KIEROWNIK
SERWISU

KOORDYNATOR
DS. SERWISU

STARSZY
INŻYNIER SERWISU

MŁODSZY
INŻYNIER SERWISU

MŁODSZY
INŻYNIER SERWISU

STARSZY
INŻYNIER SERWISU

+48 668 863 999

+48 500 524 719

+48 504 495 869

+48 797 465 024

+48 501 411 048

+48 728 407 300

41 34 31 800

e-meditrans.pl
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1179 zł
zestaw

+

za

1 zł

2 x 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

+ zestaw sztućców GERLACH – za 1 zł
Oferta do wyczerpania zapasów.
Nie łączy się z innymi promocjami.

640 zł

419 zł

zestaw

zestaw

59,90 zł
za strzykawkę
w zestawie

+

gratis*

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

+ 1 x Charisma Diamond ONE 4 g
oraz 1 x Charisma Opal Flow 1,8 g (A2) – GRATIS*

2 +1

+

6 +1
Charisma Classic 4 g

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

+ Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*

164 zł

76 zł

zestaw

zestaw

376 zł

2x

zestaw

54,70 zł
za strzykawkę
w zestawie

+

gratis*

gratis*

gratis*

+

+
gratis*

2 x Charisma Opal Flow

2 x Oxasil® 140 ml

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

+ Oxasil Aktywator pasta 60 ml – GRATIS*

strzykawka 1,8 g w dowolnym kolorze

Dowolna masa 140 ml

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*

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer.

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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1040 zł

1640 zł

Turbina
SMARTtorque
S609 C

Turbina
SMARTtorque
S619 L

• Czterodrożny spray
• Ceramiczne łożyska
• Podłączana bezpośrednio
na rękaw typu „Midwest”
• Znakomity dostęp
do pola zabiegowego
• Gwarancja 12 miesięcy

•
•
•
•

2600 zł

| styczeń – luty 2022 |

Czterodrożny spray,
Ceramiczne łożyska
Szerokokątny światłowód
Kompaktowe wymiary
główki
• Cicha i bezwibracyjna
praca, 64 dB
• Gwarancja 12 miesięcy

3200 zł
Turbina EXPERTtorque
E680 L
•
•
•
•
•
•

Czterodrożny spray
Szerokokątny światłowód
Ceramiczne łożyska
Wymienny mikrofiltr wody
System „anti-suck-back”
Gwarancja 18 miesięcy

3700 zł

Szybkozłączki MULTIflex

450 zł

Kątnica
EXPERTmatic

Złączka MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

E20 L

530 zł

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

STOMATOLOGIA

Złączka MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

770 zł

Kątnica
przyspieszająca
EXPERTmatic
E25 L
•
•
•
•
•
•

Kątnica na wiertła turbinowe
Przełożenie 1:5
Trójdrożny spray
Ceramiczne łożyska
Szerokokątny światłowód
Gwarancja 18 miesięcy

Złączka MULTIflex 460 LED

• szybkozłączka ze światłem LED
• zawór antyretrakcyjny

14 200 zł

4 350 zł

zestaw

Mikrosilnik chirurgiczny
KaVo EXPERTsurg

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

PIASKARKA PROPHYflex 4 plus

• niewielkie pylenie
• 3 poziomy regulacji mocy
• lekka, idealnie wyważona rękojeść
• łatwa praca w trudno dostępnych obszarach
nowe opakowanie zawiera: 1 x dysza standard,
1 x dysza power

ZAPYTAJ
O MOŻLIWOŚĆ
PRZETESTOWANIA
W TWOIM
GABINECIE

Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu euro 4,6 zł.
Ceny na fakturze zostaną przeliczone na złotówki wg kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
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41 34 31 800

e-meditrans.pl

Radość

Ciesz się jakością najlepszego
sprzętu i instrumentów
w Twoim gabinecie.

Aktualne promocje znajdziesz na
www.kavo.pl
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2200 zł

1320 zł

zestaw

zestaw

+

+
gratis*

5 × RECIPROC®blue

(w dowolnych rozmiarach)

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

gratis*

3 × RECIPROC®blue

(w dowolnych rozmiarach)

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

1030 zł

1550 zł

zestaw

+

zestaw

+

gratis*

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*

6 × Mtwo®

(w dowolnych rozmiarach)

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

510 zł

209 zł

zestaw

+

gratis*

2 × VDW.ROTATE™

(w dowolnych rozmiarach)

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

GWARANCJA JAKOŚCI

zestaw

+
1 +1

5 400 zł

+

gratis*

zestaw

gratis*

EDDY®

VDW.ULTRA® UNIT

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

+ 4 końcówki ultradźwiękowe:
MAXI MPR, CAVI1-BD, REDO2,
oraz IRRI S 25/25 – GRATIS*

(5 x blister)

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.
*Produkty gratisowe są przesyłane bezpośrednio z biura VDW
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1299 zł

Compo Vibes Master set

zestaw

Inteligentne wibracje!
Gwarancja łatwiejszego, szybszego i lepszego modelowania kompozytu!
Dzięki mikrowibracjom, które generuje, Compo-Vibes optymalizuje właściwości
tiksotropowe materiału i ułatwia pracę.
• Lepsze dopasowanie kompozytu do ściany szczelinowej,
brak oderwań, mniej pęcherzyków powietrza
• Kompozyt znacznie mniej lepki niż w przypadku tradycyjnego instrumentu
• Modelowanie i rzeźbienie kompozytów znacznie łatwiejsze i szybsze
• Zwiększona kontrola grubości materiału
• Bardziej precyzyjna aplikacja

NOWOŚĆ

Dane techniczne :
• Kompaktowy i lekki 160 x 13 mm / waga 33 g
• Przycisk umożliwiający wibrację w trybie ciągłym
lub krótkich impulsów
• Cztery instrumenty, bardzo łatwo wymienialne
• Bez przewodu, bateria AAAA 1,5V
• Częstotliwość wibracji 140 Hz

34 zł

Produkt dostępny na zamówienie.

od 29 zł

34 zł

34 zł

NOWOŚĆ

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

21-31 mm

Rozmiary:

15-80, ass

K-FILES

D FINDERS

Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 06-140, ass, pośrednie
Cena:
06, 90-140: 50 zł
08:
38 zł
12-37:
32 zł
Pozostałe: 29 zł

Poszukiwacz kanału – cienki
i sztywny instrument o przekroju D.

Pilnik typu Kerr

+

GLIDE FINDERS

Poszukiwacze

Długości:

21-25 mm

Rozmiary:

08-15

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

122 zł

206 zł

strzykawka

strzykawka

za

1 zł

BEAUTIFIL FLOW PLUS

5 +1

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.

BEAUTIFIL II

za

1 zł

+

F03 charakteryzuje się optymalną płynnością i doskonale nadaje się
do wypełniania ubytków w zębach przednich i bocznych.

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 2,2 g

Opakowanie: strzykawka 4,5 g

235 zł

127 zł

zestaw

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) – od 177 zł

kontakt@meditrans.pl

strzykawka

5 +1

+

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

41 34 44 886
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4099 zł

zestaw

NOWOŚĆ

STOMATOLOGIA

zestaw

gratis**

+

+

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 Extra Fast setting (453 g) – GRATIS*
Alginatowa masa wyciskowa o stabilności wymiarów do 5 dni!

gratis**

Sympress

Mieszalnik do silikonów Addycyjnych.

+ zestaw mas Hydrorise I i II warstwa w zestawie – GRATIS*
Hydrorise Maxi Putty Normal 2 x 380 ml + 15 końcówek
Hydrorise Light Body Normal 2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających

Oferta dostępna na zamówienie

Oferta dostępna na zamówienie

599 zł

PROMOCJA

zestaw

Przy zakupie 12 dowolnie wybranych
mas alginatowych firmy Zhermack
otrzymasz gratis
zestaw do parzenia herbaty

gratis*

+

gratis*

Elite HD+ Putty Soft 2 x (450 ml + 450 ml)

Zestaw:
imbryczek do parzenia herbaty z filiżanką,
2 op. pysznych herbat o smaku owocowym.

Silikonowa masa wyciskowa typu A wykorzystująca innowacyjną nanotechnologię.

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

Ilość imbryków w promocji ograniczona

150 zł

49 zł

zestaw

170 zł

5x

5 +1

+

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
(100 szt) – GRATIS*

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

Elite Glass
Przezroczysty silikon typu A do polimeryzacji
materiałów światłoutwardzalnych.
Twardość: 70 Shore’a A.
Opakowanie: Elite Glass 2 x 50 ml
+ 6 końcówek mieszających

*Produkt gratisowy wysyłany z biura Dentsply Sirona
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SILGIPS
SILIKON DO WYKONYWANIA
MODELI STOMATOLOGICZNYCH

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

BOSTON

KOMPOZYT ŚWIATŁOUTWARDZALNY

kontakt@meditrans.pl

Praktyczne przykłady
zastosowania

FLOW-COLOR
KOMPOZYT TYPU FLOW

41 34 44 886
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Regularna cena zestawu: 3040 zł

2130 zł

2x

zyskujesz 910 zł

+
2 x BIODENTINETM
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny do odbudowy ubytków i do stosowania w endodoncji.
Opakowanie: 15 kaps. po 0,7 g

+ mieszalnik do kapsułek
Cena regularna 1 opakowania: 164 zł

Cena regularna opakowania: 595 zł

145 zł

490 zł

zyskujesz 105 zł

zyskujesz 19 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.

ULTRA SAFETY PLUS TWIST

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

Bezpieczny system do iniekcji spełniający regulacje unijne.
Opakowanie: 100 sterylnych igieł w jednym rozmiarze
+ 1 uchwyt (niebieski) do sterylizacji

Opakowanie: strzykawka 1x 0,5 cm3

Cena regularna opakowania: 92 zł

Cena regularna 1 opakowania: 36 zł

75 zł

Cena zestawu:

zyskujesz 17 zł

109 zł

zyskujesz 35 zł

za

1 zł

+
SEPTOWHEELS PX

3 x SEPTOWEDGES REFILL

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

Anatomiczne kliny drewniane.

Opakowanie: 12 impregnowanych krążków
+ SeptoPlus Mandrel

Opakowanie: 100 szt

+ SEPTOWEDGES REFILL

(KOLOR ŻÓŁTY, ROZMIAR SMALL) za 1 zł

Oferta ważna do 28.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi Septodont.
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SeptoWedges
Anatomicznie kliny drewniane
Dowiedz się więcej:

www.akcesoriaseptodont.pl

Tu nie boli!
Wpłyń na sukces swojej praktyki!
Przejmij kontrolę nad bólem i lękiem swoich pacjentów!
Weź udział w certyfikowanym kursie!
Dołącz do mapy gabinetów promowanych wśród pacjentów!

Przystąp do programu!
Certyfikowany dwudniowy
kurs medyczny obejmuje:
• Farmakologię i sposoby optymalnego leczenia bólu
• Strategie postępowania z pacjentem lękowym
• Techniki znieczulania

Terminy kursów w 2022 r.:

www.tunieboli.pl

12 pkt. edukacyjnych

• 19-20 marca • 14-15 maja • 16-17 lipca • 17-18 września • 19-20 listopada

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

520 zł ZA ZESTAW 4 BUTELEK
1590 zł

PROMOCJA: przy zakupie zestawu,

KOSMETYCZKA I POMADKA OCHRONNA
OD EMS GRATIS*

ZA ZESTAW
3 KOŃCÓWEK

PROMOCJA: przy zakupie 3 końcówek PS,

OFICJALNY PLECAK EMS GRATIS*

.
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JEDEN PIASEK DLA 90% PRZYPADKÓW

R

OPTYMALNY KOMFORT
MINIMALNIE INWAZYJNY
MAKSYMALNIE ZAPOBIEGAWCZY

NATURALNE ZĘBY
ZARZĄDZANIE PRÓCHNICĄ
TKANKI MIĘKKIE
ORTODONCJA
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
IMPLANTY

TERAZ AŻ 400G W NOWYM,
ALUMINIOWYM BIDONIE DO
WIELOKROTNEGO UŻYTKU!
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ONEshade & OliBULK Fill
DUET DO REKONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH
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Duet idealny do 80% ubytków
klasy I, II oraz większości III i V!

COLOUR

ADAPTIVE

TECHNOLOGY

olident.com
Zeskanuj, by obejrzeć film
z dr. Karolem Babińskim

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

288,
brutto

zamiast:

320,ONEshade
1 x strzykawka 5g

P
P
P
P

odcień UNIVERSAL do wszystkich klas ubytków
doskonała adaptacja kolorystyczna
bardzo dobra polerowalność
wysoka odporność mechaniczna, szczególnie
w obszarach obciążonych okluzyjnie

OliBULK Fill
2 x strzykawka 2g

Aplikacja i technika pracy
w ubytku klasy II,
wg dr. Karola Babińskiego

Aplikacja i technika pracy
w ubytku klasy III,
wg dr. Karola Babińskiego

kontakt@meditrans.pl

P
P
P
P

do dużych ubytków i tych o nieregularnym kształcie
głębokość jednej warstwy do 4 mm
doskonała adaptacja do ścian i niskie naprężenie skurczowe
kolor do wyboru: Universal (UD) lub Medium (MD)

41 34 44 886
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980 zł
gratis*

+

LUB

zestaw

za

1 zł

+

za

1 zł

ZESTAW LANCOME
La Vie Est Belle Intensement 50 ml
+ BODY MILK 50 ml
+ pomadka do ust Absolu Rouge Matte 378

50 szt.

LUB

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),
Futurabond U SingleDose x 20 szt. kolornik, akcesoria.

ZESTAW PACO RABANNE
1 Million EDT 100 ml + miniaturka 20 ml

+ Futura Bond M+ 5 ml lub Futurabond U SingleDose x 50 szt. – GRATIS*
+ wybrany zestaw perfum – za 1 zł

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

566 zł

1280 zł

zestaw

zestaw

256 zł**

gratis*

+

4 +1

+

strzykawka

gratis*

4 x Amaris (kolor do wyboru)

strzykawki 1 x 4 g lub kapsułki 16 x 0,25 g

+ strzykawka Amaris 1 x 4 g
lub kapsułki 16 x 0,25 g (kolor do wyboru) – GRATIS*

V-Posil Putty Fast Jar lub Soft Jar 2 x 450 g
+ Light Fast 2 x 50 ml – GRATIS*

**Cena za strzykawkę przy zakupie 4 sztuk

94 zł

667 zł

tuba

gratis*

3 +1

+

Pasta polerska CleanJoy
Zawierająca fluor pasta do czyszczenia i polerowania
o trzech stopniach abrazyjności.
Gruboziarnista (czerwona) RDA = 195
Średnioziarnista (żółta) RDA = 127
Drobnoziarnista (zielona) RDA = 16
Opakowanie: tuba 100 g

+ Cleanjoy Tuba 100 g
(kolor do wyboru) – GRATIS*

zestaw

12 x

12+3

1108 zł

4x

zestaw

221,60 zł**

gratis*

+

3x

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

+ 3 x Remin Pro 40 g – GRATIS*

sztuka

+

gratis*

4 +1

4 x VisCalor lub VisCalor Bulk

kapsułki (16 x 0,25 g) różne kolory do wyboru

+ VisCalor lub VisCalor Bulk – GRATIS*
kapsułki (16 x 0,25 g) różne kolory do wyboru
**Cena za opakowanie przy zakupie 4 sztuk

*Gratis wysyłany przez firmę VOCO
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LOSER & CO

öfter mal was Gutes ...

Zirc • Pink Petal

Zirc • SE-Cushion

Zirc • Mr. Thirsty one-step

Jednorazowa nakładka
na ślinociąg ułatwiająca
odsysanie

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

Szybciej, łatwiej, lepiej!

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

łatwe zakładanie

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.

łatwe odsysanie

-20%
-10%

-10%
Pink Petal
Ilość: 50 szt
Nr art.: 50Z975

Mr. Thirsty® Trial Kit

139 zł

125 zł

128 zł

115 zł

SE-Cushion
Ilość: 100 szt.
Nr art.: 50Z970

opakowanie

opakowanie

• 10 szt. Dziecięcy/Small
(fioletowy)
• 10 szt. Medium/Large
(niebieski)
• 1 adapter
Nr art.: 50Z98716

Medicom • SafeMatrix™ Contour

EDS • Flexi-Post® Titan

Formówki SafeMatrix Contour ułatwiają
formowanie doskonałych punktów stycznych
dzięki zastosowaniu uniwersalnego systemu
dopasowywania do kształtu zęba oraz
profilowanej konstrukcji paska. SafeMatrix
są niezwykle łatwe w użyciu i funkcjonalne.
Jako produkt jednorazowy spełniają wszelkie
wymagania dotyczące higieny
w praktyce dentystycznej.

Zapewniają maksymalną retencję przy minimalnych
naprężeniach na ściany korzenia!

187 zł

149 zł
opakowanie

Dzięki przecięciu i uzyskaniu wolnej przestrzeni
w czasie wprowadzania wkładu, ramiona jego
ulegają zbliżeniu, redukując powstające
naprężenia.
Stosowanie nie wymaga systemów wiążących.
Zakotwiczony w zębinie gwint wkładu Flexi-Post®
gwarantuje bardzo wysoką retencję mechaniczną,
dużo wyższą niż dają najnowocześniejsze
systemy adhezyjne.

profilowane

SafeMatrix Contour Wide
(duże – 6,0 mm)
Profilowane
Ilość: 50 szt.
Nr. art: 30055

-15%

Flexi-Post Refill

(10 Posts, 1 Reamer i 1 Drill)

profilowane

SafeMatrix Contour Narrow
(małe – 4,5 mm)
Profilowane
Ilość: 50 szt.
Nr. art: 30060

kontakt@meditrans.pl

-20%

277 zł

235 zł
opakowanie

Wielkość:
Nr art.: 		

0 (Żółty)
135-0

Wielkość:
Nr art.: 		

00 (Biały)
135-00

Wielkość:
Nr art.:		

02 (Niebieski)
135-02

Wielkość:
Nr art.:		

01 (Czerwony)
135-01

Wielkość:
Nr art.:		

03 (Zielony)
135-03

Produkt dostępny na zamówienie.

41 34 44 886

944 zł

755 zł
opakowanie
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249 zł

59 zł

zestaw

+

zestaw

+

wanie
Wydajne dozo
e
dzięki pompc
j kapaniu !!!
zapobiegające

6 x Skinman Soft Protect 750 ml

W pełni wirusobójczy płynny preparat do dezynfekcji rąk przeznaczony
do częstego używania.

+ NEXA Compact – dozownik bezdotykowy

Energooszczędny, bezdotykowy oraz łatwy w montażu dozownik
automatycznie pompujący odpowiednią ilość płynu dezynfekcyjnego.
Opatentowana niekapiąca pompka użyta w dozowniku zasysa nadmiar
produktu, zapobiegając kapaniu.

+

Incidin Alcohol Wipe BOX

Alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Opakowanie: Box + 90 sztuk chusteczek

+ 2 x Incidin Alcohol Wipe
Opakowanie: uzupełnienie 90 sztuk chusteczek

+ Skinman Soft Protect – 100 ml

159 zł

185 zł

zestaw

zestaw

+

+

NOWOŚĆ

Sekusept Activ

Skinman Soft Protect FF 5 litrów

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

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 Alcohol Wipe 100 szt

+ Silonda Care – 500 ml

Gotowe do użycia chusteczki do skutecznej dezynfekcji wyrobów
medycznych.

Natłuszczająca emulsja o działaniu odżywczym do rąk i ciała.

129 zł

59 zł

zestaw

zestaw

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

+ Incidin Foam – 750 ml
preparat do dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholu np.
fotele zabiegowe.
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Dentasept Special Rotative 2l
Dentasept Special Rotative to gotowy do użycia roztwór dezynfekujący
do wierteł i instrumentów stosowanych w leczeniu endodontycznym.
Opakowanie: 2 litry

41 34 31 800

e-meditrans.pl

Skinman® Soft Protect FF
Delikatny dla skóry Wrażliwej
Profesjonalna dezynfekcja

Preparat
do dezynfekcji rąk
o bezkompromisowej
skuteczności.
Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków

www.ecolab.pl

MEDITRANS EXPRESS

3990 zł

EndoMatic

za

+

1 zł

STOMATOLOGIA
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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.

+ Ekspres KRUPS NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS – za 1 zł
Wysokociśnieniowy (do 15 barów) ekspres kapsułkowy pozwala na przygotowanie kawy
z gęstą i aksamitną pianką jak również ponad 30 wyjątkowych kompozycji kawowych.
Do wyboru kolor biały lub czarny.
Nowoczesny ekran OLED

Kompatybilny z różnymi
systemami pilników

Szeroki zakres ustawień:
prędkości: 100-1000 obr./min
momentu obrotowego: 0,4-5,0 N.cm
kątnicy: 300°.
Regulowane położenie kątnicy

Producent: WOODPECKER
Oferta do wyczerpania zapasów.
Nie łączy się z innymi promocjami.

320 zł

160 zł

LUB

LUB

Panasil Putty Normal lub Panasil Putty Soft

Panasil Initial Contact Light lub X-Light

Precyzyjny materiał wyciskowy do I warstwy.

Precyzyjny A-silikonowy materiał wyciskowy (II warstwa)
o wyjątkowych właściwościach hydrofilnych.

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

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

530 zł

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
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140 zł

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

41 34 31 800

e-meditrans.pl
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od 30 zł
sztuka

Seria INNOVA to innowacyjne, wzmacniające produkty
dla wrażliwych zębów.

Wyjątkowo skuteczne w przypadku niwelowania nadwrażliwości, przy rozszerzonych kanalikach
zębinowych, słabej warstwie szkliwa i odsłonięciu okolicy przyszyjkowej zębów.
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

2 x PASTA
+ ZAWIESINA

za 1 zł

za

1 zł

PROMOCJA:

Przy zakupie dwóch dowolnych past INNOVA
otrzymasz zawiesinę INNOVA "Płynne Szkliwo" – za 1 zł
Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

SPLAT SPECIAL
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.

2 x PASTA
+ PŁUKANKA

za 1 zł

za

1 zł

PROMOCJA:
Przy zakupie w promocyjnej cenie dwóch dowolnych
past SPLAT SPECIAL, otrzymasz dodatkowo
płukankę Splat Professional White Plus 100 ml – za 1 zł

25 zł

19,90 zł
sztuka

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych

Pasty Splat BIO PROFESSIONAL
Produkty BIO Professional

17 zł 13,80 zł*
sztuka

sztuka

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

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

PROMOCJA:

4+1

Przy zakupie 4 dowolnych past BIO Professional,
piątą otrzymasz – za 1 zł
*Średnia cena za sztukę w promocji 4+1

kontakt@meditrans.pl

41 34 44 886
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od 62 zł

6 sztuk

10,90 zł

opakowanie

opakowanie

41 zł
25 sztuk

SICA Occlusal brushes

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

Szczoteczki do polerowania wypełnień i uzupełnień
protetycznych.
Dostępne w trzech kształtach:
stożek – 66 zł
mały kielich – 66 zł
kielich – 62 zł

Dostępne opakowania: 6 sztuk, 25 sztuk

Opakowanie: 10 sztuk

30 zł

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

od 15 zł

opakowanie

102 zł

opakowanie

opakowanie

Paski ścierne ADACO
Szczoteczka baranek na uchwycie
Szczotka polerska typu baranek do polerowania
na wysoki połysk.
Opakowanie: 10 sztuk

Paski metalowe ścierne Adaco z nasypem
diamentowym, jednostronnym.
Opakowanie: 12 szt.
rozmiary: 4 mm – 15,00 zł,
		
6 mm – 18,00 zł,
		
8 mm – 21,00 zł

od 30 zł

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

31 zł

19 zł

opakowanie

opakowanie

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

Pasek stalowy na rolce
Dostępne różne rodzaje
Opakowanie: 3 m

od 130 zł

35 zł

sztuka

opakowanie

Taśma metalowa w ząbku
Różne rodzaje

Opakowanie: 3 m

62 zł

36 zł

opakowanie
200 sztuk

opakowanie
100 sztuk

Tipy do skalera
Dostępne typy (kompatybilne z EMS):
A – uniwersalna końcówka do skalingu na wszystkich
powierzchniach naddziąsłowych – 130 zł
P – do skalingu powierzchni poddziąsłowych, polecana
w fazie podtrzymującej leczenia perio oraz leczenia
stanów zapalnych dziąseł – 165 zł
PS – do bezurazowego, szybkiego oczyszczania
i polerowania powierzchni korzeni oraz irygacji
kieszonek o głębokości do 10 mm – 206 zł
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Kliny elastyczne 100 szt.
Opakowanie: 100 szt. pakowane w pudełku,
różne rodzaje

41 34 31 800

Kliny drewniane Polydentia
Opakowanie:
100 sztuk – niebieskie, zielone, żółte
200 sztuk – różowe

e-meditrans.pl
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51 zł

11 zł

opakowanie

17 zł

opakowanie

opakowanie

Końcówki do ssaka jednorazowe
Jednorazowe końcówki do ssaka z najwyższej
jakości materiałów, ulegają pełnej utylizacji.
Wymiary: średnica 3,6 mm długość 140 mm
Kolor: biały.
Opakowanie: 25 sztuk.
Dostępne również w wersji XL – 51 zł

Wałeczki stomatologiczne z celulozy
Opakowanie: torebka 250 g

135 zł

Uniwersalny system wiążący piątej generacji
który zapewnia duże siły łączenia.
Opakowanie: Butelka 6 ml

Opakownie: 1 szt.
Producent: MEDISTOCK

125 zł

opakowanie

Bond-1

Wężyk do fizjodyspensera sterylny

245 zł

opakowanie

opakowanie

TempBond® Clear – 5 ml

Cement podwójnie wiążący NX3

Podwójnie utwardzalny, transparentny, tymczasowy
cement na bazie żywic kompozytowych
bez zawartości eugenolu.
Opakowanie: TempBond® Clear 1 x strzykawka 5 ml
z cementem.

Opakowanie: strzykawka 5 g

289 zł

NX3 Automix jest uniwersalnym cementem
adhezyjnym na bazie żywic, do stałego osadzania
uzupełnień protetycznych.
Do wyboru: CLEAR, WHITE, YELLOW, BLEACH

38 zł

opakowanie

158 zł

opakowanie

opakowanie

Riskontrol Art
Adhesor Carbofine

Chlosite 1 ml
Żel zawierający 1,5% chlorheksydynę do leczenia
periodontopatii i zapaleń okołowszczepowych.
Opakowanie: strzykawka 1 ml

Cement cynkowo-polikarboksylowy do tymczasowego
i ostatecznego osadzania uzupełnień protetycznych,
wypełnień tymczasowych, liner.
Opakowanie: 80 g proszek, 40 g płyn

115 zł

60 zł

opakowanie

ADSEAL
Uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie
żywicy epoksydowej.
Opakowanie: 13,5 g

kontakt@meditrans.pl

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

240 zł

tuba

opakowanie

Błony RTG E-150

Reso-Pac
Adhezyjny opatrunek chirurgiczny w paście na bazie
celulozy.
Opakowanie: tubka 25 g

41 34 44 886

Wysokoczuły film RTG do zdjęć punktowych
31 x 41 mm.
Klasa czułości E.
Opakowanie: 150 sztuk.
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TEMAT KURSU / PROWADZĄCY
PUNKTY EDUKACYJNE

Implanty w każdym gabinecie.
Procedury wszczepienia miniimplantów
do stabilizacji protez oraz uzupełniania
pojedynczych zębów lub mostów
Prowadzący: lek. dent. Jakub Koralewski
Punkty edukacyjne
(Miniimplanty)

Licówki procedury krok po krok
Prowadzący: lek. dent. Tomasz Sosnowski
Punkty edukacyjne
(Ivoclar Vivadent)

Wypełnienia bezpośrednie czy pośrednie –
inlay, onlay, overlay – co wybrać w różnych
sytuacjach klinicznych?
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne
(VOCO)
Zęby złamane, zniszczone, po leczeniu
endodontycznym? – nowa filozofia odbudowy
z użyciem najnowszych materiałów!
Wkłady w kanałach zakrzywionych,
zobliterowanych – teraz to możliwe.
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne
(VOCO)
Odbudowa pojedynczych braków mostami
adhezyjnymi na włóknie szklanym z użyciem
materiałów nanokompozytowych
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne
(VOCO)

Podścielenie protezy w gabinecie,
korony tymczasowe
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne
(VOCO)

Szynowanie zębów z ruchomością będącą
wynikiem chorób przyzębia lub urazu
z zamykaniem trem i diastem
Prowadzący: dr n.med. Ewa Jaskowska
Punkty edukacyjne
(VOCO)
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TERMIN / MIEJSCE / CENA

14 stycznia – Katowice
15 stycznia – Łódź
25 lutego – Białystok
26 lutego – Warszawa
04 marca – Poznań
05 marca – Szczecin
Koszt szkolenia: 1500 zł

12 stycznia – Tarnów
09 lutego – Kielce
23 marca – Wrocław
Koszt szkolenia: 990 zł

14 stycznia – Łomża
Koszt szkolenia: 450 zł

15 stycznia – Łomża
Koszt szkolenia: 450 zł

29 stycznia – Łódź
Koszt szkolenia: 450 zł

22 stycznia – Gdańsk
Koszt szkolenia: 450 zł

21 stycznia – Gdańsk
28 stycznia – Łódź
Koszt szkolenia: 450 zł

| styczeń – luty 2022 |
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ZAKRES TEMATYCZNY
W programie:
– Teoretyczne podstawy implantologii i miniinwazyjnej
ze szczególnym uwzględnieniem procedury wszczepiania
miniimplantów jednofazowych.
– Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania
miniimplantów.
– Kryteria wyboru mini i konwencjonalnych implantów.
– Klinicznie obrazy i przypadki.
– Indywidualne ćwiczenia praktyczne:
• wszczepianie implantów,
• stabilizacja protezy na modelu żuchwy.
W programie:
– adhezyjne uzupełnienia protetyczne wykonywane
z różnych rodzajów materiałów – opcje do wyboru:
ceramika/kompozyt.
– BONDING – pojęcie marketingowe czy kliniczne? –
co rozumiemy pod tym hasłem i czy wszyscy to samo?
– Technika szlifowania z uwzględnieniem
diagnostycznego nawoskowania i zaproponowanego
pacjentowi projektu odbudowy ostatecznej (mock–up),
indeksy kontrolne, ocena grubości i zasięgu preparacji.
– Zaawansowane techniki adhezyjne IDS, DBT, CDF stosowane
w pośrednich i bezpośrednich procedurach łączenia.
– Technika estetycznej odbudowy bezpośredniej.
W programie:
– Wypełnienia bezpośrednie czy pośrednie – inlay, onlay,
overlay – co wybrać w różnych sytuacjach klinicznych?
– Ocena warunków klinicznych.
– Kiedy warto zdecydować o wykonaniu wypełnień metodą
pośrednią.
W programie:
– Odbudowa złamanego zęba na wkładzie z włókna szklanego
z użyciem materiałów nanokompozytowych.
– Jak się zbliżyć do naturalnego wyglądu i zapewnić
wytrzymałość?” (własne przypadki kliniczne).
– Wkłady metalowe, wkłady z włókna szklanego – porównanie.
– Wybór odpowiedniego wkładu.
– Dobór koloru.
– Modelowanie techniką warstwową na matrycy silikonowej.
– Jak odtworzyć efekty specjalne, brzeg sieczny.
W programie:
– Odbudowa pojedynczego braku metodą pośrednią.
– Wykonanie mostu na modelu – metoda bezpośrednia
(ocena warunków zgryzowych, wybór techniki z lub bez
przygotowania miejsc retencji, wybór, pomiar i przygotowanie
włókna, modelowanie techniką warstwową, osadzenie).
– Jak prawidłowo zaplanować uzupełnienie, żeby uniknąć
niepowodzeń.
W programie:
– Podścielenie protezy w gabinecie, wykonanie koron
tymczasowych.
– Omówienie techniki na własnych przypadkach klinicznych.
– Technika wykonania podścielenia miękkiego.
– Przygotowanie uzupełnienia do podścielenia.
– Samodzielne wykonanie podścielenia na modelu.
– Opracowanie końcowe.
W programie:
– Kwalifikacja do zabiegu. Planowanie miejsca przebiegu
szyny, dobór rodzaju szyny.
– Szynowanie na modelu: pomiar długości szyny, planowanie
jej przebiegu.
– Przygotowanie powierzchni zębów do zabiegu szynowania.
– Modelowanie i mocowanie szyny, zamykanie trem i diastem.
Jak szybko i dokładnie wykonać szynowanie – metoda
własna!

41 34 31 800

e-meditrans.pl
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Cztery odsłony endo
od negocjacji do obturacji
Prowadzący: dr n. med. Mariusz Pietrzak
Punkty edukacyjne
(VDW)

Profesjonalna higienizacja
Prowadzący: różni
Punkty edukacyjne
(Higienistki)

Procedury w Endodoncji w Twoim gabinecie
Prowadzący: dr n. med. Adam Wróbel

SZKOLENIA | KURSY

STOMATOLOGIA

12 lutego – Zielona Góra
Koszt szkolenia: 450 zł

22 stycznia – Wrocław
05 lutego – Kraków
26 lutego – Białystok
05 marca - Bydgoszcz
Koszt szkolenia: 130 zł

Cała Polska
Kurs Indywidualny

W programie:
– Endometr Twoim sprzymierzeńcem. Minimalizacja błędnych
odczytów długości roboczych.
– Glide-path bez narzędzi ręcznych. Czy jest to możliwe?
Ty i R-Pilot – jedna drużyna.
– Pokaz oraz indywidualna część warsztatowa. Każdy
uczestnik wykona samodzielnie zabieg na akrylowych
bloczkach bądź usuniętych zębach.
– Wykonanie prawidłowego dostępu do kanału poprzez
odpowiednie opracowanie ujścia kanałowego.
– Stworzenie glide-path.
– Wybór odpowiedniego instrumentarium do konkretnego
przypadku.
W programie:
– Wybielanie zębów.
– Bezpieczna praca w gabinecie higieny.
– Zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia.
– Indywidualne podejście do pacjenta periodontologicznego,
implantologicznego, ortodontycznego.
– Omówienie wizyty higienizacyjnej krok po kroku.
– Piaskowanie, rodzaje piasków i prawidłowe ich zastosowanie.
– Skaling ultradźwiękowy, rodzaje końcówek i prawidłowe ich
zastosowanie.
– Wybarwianie i motywacja pacjenta.
– Polerować czy nie polerować? – najnowsze badania.
– Wizyty recall.
– Zalecenia pozabiegowe.
Panel pytań – Q&A

Kurs indywidualny.
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.

ZAPRASZAMY NA NASZE WEBINARIA!
Odwiedź stronę internetową www.meditrans.pl/webinaria,
Pobieraj i wielokrotnie oglądaj szkolenia w dowolnym momencie!

| 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!

Szczegółowe informacje i zapisy:

Karolina Pilipczuk
tel. 784 956 720
e-mail:
szkolenia@meditrans.pl

szkolenia@meditrans.pl

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto:
UWAGA – Zmiana konta!
ING Bank Śląski S.A. 04 1050 1461 1000 0090 3260 5322
W tytule przelewu proszę podać:
datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, NIP i telefon kontaktowy.
Monika Binkowska
tel. 504 288 647
e-mail:
szkolenia@meditrans.pl

784 956 720

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Więcej informacji i pełny program szkoleń
na naszej stronie internetowej: www.meditrans.pl/szkolenia
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Platforma zakupowa e-meditrans.pl
możliwość
negocjacji
cen

bezpieczne
zakupy

24h

największy
asortyment

unikalne
zestawy
promocyjne

opieka
dedykowanego
konsultanta

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
REGIONALNI
Dolnośląskie
Dolnośląskie
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie, Dolnośląskie
Łódzkie
Łódzkie
Łódzkie
Łódzkie
Małopolskie
Małopolskie
Małopolskie
Mazowieckie
Mazowieckie
Mazowieckie
Podkarpackie, Małopolskie
Podkarpackie
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
Pomorskie
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
Śląskie
Śląskie
Śląskie, Opole
Świętokrzyskie, Radom
Świętokrzyskie
Świętokrzyskie

Bartosz Jaworski
Teresa Kassjan
Rafał Zygart
Paweł Chylarecki
Violetta Wesół
Andrzej Kamiński-Bator
Magdalena Grzyb
Aleksandra Jędrzejczyk
Agnieszka Kazusek
Katarzyna Kwiatkowska
Helena Przetocka
Jan Piotrowski
Gabriela Wiśniewska
Robert Augustyniak
Tomasz Lichomski
Łukasz Markowski
Małgorzata Pawlak
Wojciech Pipka
Danuta Dąbrowska
Aneta Fularczyk
Marcin Scheil
Damian Guzik
Magdalena Szlachta
Katarzyna Wycisk
Anna Dróżdż
Dawid Kwiecień
Marcin Modrzejewski

41 34 31 800

504 924 606
728 407 301
883 350 704
728 407 308
516 224 396
502 152 195
666 020 795
500 033 352
798 860 547
784 956 711
516 244 148
784 956 722
608 499 845
506 938 766
666 020 787
728 407 305
511 069 509
666 020 793
516 243 779
698 465 885
883 350 702
883 350 703
698 696 700
666 020 791
506 939 735
668 863 997
505 519 879
602 234 676

Świętokrzyskie, Kielce
Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
Wielkopolskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie, Gorzów Wlk.
Zachodniopomorskie, Koszalin, Słupsk
Zachodniopomorskie, Szczecin

Łukasz Pilipczuk
Marzena Milkamanowicz
Dawid Bugajny
Mateusz Wasiński
Paweł Mysona
Aleksandra Czaja
Robert Rzepka

606 404 790
666 020 785
883 350 708
883 350 706
666 020 794
666 020 788
668 863 992

CENTRUM ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNYCH
Szymon Basa
Roksana Bomba
Agata Ciężkowska
Monika Gruszka
Izabela Fortuńska
Anna Karwacka
Wiesława Molenda
Artur Pawelec
Małgorzata Pawelec
Justyna Salwa
Magda Sienkiewicz
Renata Stradowska
Justyna Targowska

41 34 021 79;
41 34 021 63;
41 34 825 70;
41 34 021 47;
41 34 825 68;
41 34 825 67;
41 34 825 62;
41 34 825 50;
41 34 825 87;
41 34 021 45;
41 34 021 60;
41 34 021 70;
41 34 021 65;

780 047 494
505 419 482
606 346 891
504 495 903
501 534 716
501 534 718
504 495 952
604 061 059
728 407 302
883 350 705
506 939 759
501 947 190
504 495 880

Dział Implantów
Dział Szkoleń
Serwis

728 407 310
784 956 720; 504 288 647; 41 34 82 571
668 863 999; 728 407 300

41 34 44 886

MEDITRANS sp. z o.o. sp.k. ul. Podlasie 16c, 25-108 Kielce www.meditrans.pl
Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksy Cywilnego.
Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają od 03.01.2022 r. do 28.02.2022 r., chyba że zaznaczono inaczej lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
Firma Meditrans nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
Promocja wartościowa z pierwszej strony niniejszej gazetki nie łączy się z ofertą na produkty z hurtowni farmaceutycznej.
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