
KRAKDENT 2022
stoisko D45

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

• System rozpoznawania końcówki roboczej - automatycznie przełączanie na odpowiedni do niej tryb pracy.
• Bezbolesny skaling dzięki małej amplitudzie i wysokiej częstotliwości drgań.
• Końcówki do skalingu ze stopu tytanu nie uszkadzają cementu ani szkliwa.
• Automatyczne podawanie wody z możliwością zastosowania specjalnych roztworów chemicznych,

takich jak nadtlenek wodoru, podchloryn sodu i chlorheksydyna.
• System automatycznego wyboru częstotliwości służy do wyszukiwania najlepszych warunków pracy,

co zapewnia bardziej stabilną pracę urządzenia.
• Odłączana rękojeść do sterylizacji w temperaturze 134°C.
• W pełni automatyczny przebieg procesu pracy kontrolowany przez mikroprocesor.

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

Oferta ograniczona ilościowo. 

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

O szczegóły zapytaj 
naszego specjalistę:

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

O szczegóły zapytaj 
naszego specjalistę:

• bez żadnych opłat wstępnych

• cały czynsz kosztem gabinetu

• pełna opieka serwisowa przez
cały okres trwania umowy

O szczegóły zapytaj 
naszego specjalistę:

Karol Uramowski
tel. 666 020 782

karol.uramowski@meditrans.pl

• opłata miesięczna już od 600 zł
• dostawa, przeszkolenie

i wsparcie serwisowe gratis

WYNAJMIJ UNIT

w mobilnym zestawie  
z nowoczesnym komputerem 2w1

WYNAJMIJ RADIOGRAFIĘ
14 580 zł
 17900 zł

targowa oferta sprzętowa

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

ZESKANUJ 
I DOWIEDZ SIĘ 

WIĘCEJ

więcej informacji na: meditrans.pl/wynajem



 

Kup unit Chirana Cheese Easy
lub Chirana Cheese Effective

Fona XDC
Aparat rentgenowski  
o wartości 9 900 zł

Durr Vs300s
Pompa o wartości 6000 zł

Ekom DK 50.10.z 
Kompresor o wartości 5500 zł

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

O szczegóły zapytaj 
naszego specjalistę:

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

Fona StarX Pro 
Radiowizjografia o wartości 9 900 zł

Woodpecker PT-A 
Piaskarka o wartości 14 580 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

za 

1 zł

++
otrzymaj wybrane urządzenie
o wartości nawet 14 580 zł – za 1 zł*

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Skorzystaj z targowej oferty specjalnej na unity Chirana

*Promocja ważna od 07 do 09 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
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