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*ODBIERZ PRODUKTY ZA 1 ZŁ KUPUJĄC SPECJALNE ZESTAWY PROMOCYJNE,

KTÓRE ZNAJDZIESZ NA DALSZYCH STRONACH NASZEJ GAZETKI

Poduszka podróżna WITTCHEN
Poduszka została stworzona z najwyższej jakości materiałów, by zapewnić 
wygodę i komfort podczas długiej podróży czy seansu kinowego. Poduszka 
idealnie podpiera odcinek szyjny kręgosłupa, zapobiegając drętwieniu  
i bólom karku. Bardzo łatwo jest utrzymać ją w czystości dzięki suwakowi, 
który daje możliwość zdjęcia zewnętrznej poszewki. 

Poduszka dostępna w trzech kolorach szary, niebieski i czerwony

Saturator SodaStream Terra 
Saturator pomoże Ci przygotować w warunkach domowych ulubiony napój gazowany. 
Wystarczy, napełnić butelkę czystą wodą i zamontować ją w urządzeniu. Saturator w krótkim 
czasie nasyci butelkę bąbelkami. SodaStream wyposażony jest w system Quick Connect, 
dzięki któremu jednym prostym ruchem dźwigni umieścisz cylinder CO2 w urządzeniu, 
który wystarcza na ok. 60 litrów napoju. Dzięki dostępnym syropom od SodaStream 
możesz stworzyć w domowym zaciszu swój ulubiony napój (440 ml syropu wystarcza na ok. 
9 l napoju). Saturator to świetny wybór dla osób, które cenią sobie ekologię, ponieważ do 
bąbelkowania używa się tylko jednej wielorazowej butelki, którą można zabrać ze sobą do 
pracy, na trening czy w podróż.

W zestawie: 2 butelki, 1 nabój CO2 (do przygotowania ok. 60l napoju), syrop,

Głośnik mobilny JBL Go3 
Bezprzewodowy głośnik wyposażony w  karabińczyk, który można 
przyczepić do spodni lub plecaka. Dzięki niewielkim rozmiarom 
można go zabrać na wycieczkę lub w podróż, a dzięki odporności na 
dostanie się wody oraz odporności na kurz w klasie IP67 nie musisz 
obawiać się, że głośnik ulegnie zniszczeniu przy basenie lub na plaży. 

Urządzenie posiada akumulator o pojemności 2,7 Wh, co wystarcza 
na 5 godzin ciągłego słuchania muzyki. 

Głośnik do wyboru w trzech wersjach kolorystycznych: czarny, 
czerwony i niebiesko-różowy.

Ręcznik plażowy Zwoltex
Idealnie sprawdzi się podczas wypoczynku letniego. Dzięki technologii ultrasoft oraz najwyższej jakości bawełnie 
egipskiej ręczniki są wyjątkowo miękkie w dotyku, a jednocześnie zapewniają dobrą chłonność i puszystość. 
Rozmiar ręcznika: 100 x 160 cm. 

Ręcznik dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: cytrynowy, kiwi, truskawka, jeżyna.

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*
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za 

1 zł
+

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

OverCem SA
Strzykawka 9,5 g w dowolnym kolorze

+ 4 x dowolne opakowania wkładów Over Post  
lub Hi rem Post (10 sztuk)
+ Saturator Sodastream o wartości 329 zł – za 1 zł

od 920 zł
zestaw

+
4 x

Endodontic
Przeznaczone do odbudowy zębów 
ze średnio zniszczoną koroną zęba. 
Podwójnie stożkowaty kształt  
pomaga uniknąć napięć  
w koronie zęba.
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. Jest to wkład do 
kanałów, które nie posiadają regularnego 
okrągłego przekroju – idealny do zębów 
przedtrzonowych oraz siekaczy.
Rozmiary: 1, 2, 3.

WKŁADY DOSTĘPNE W TRZECH KSZTAŁTACH DO WSZELKICH PROCEDUR I POTRZEB KLINICZNYCH

OverCem SA
Podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement na bazie żywic do osadzania uzupełnień protetycznych.  
Tworzy silne połączenie pomiędzy mineralnymi składnikami tkanek zęba i tlenkami metali zawartymi  
w różnych materiałach rekonstrukcyjnych.
Innowacyjna formuła adhezji
Doskonałe, stabilne wiązanie niezmienne w czasie
Siła
Potwierdzone badaniami, wysokie właściwości mechaniczne
Podwójny mechanizm wiązania
Gwarancja wysokiej efektywności polimeryzacji
Aplikacja
Mała końcówka samomieszająca T-Mixer zapewnia mniejszą stratę materiału
Szerokie zastosowanie
W połączeniu z różnymi materiałami: cyrkon, ceramika, metale,  
dwukrzemian litu, posty, kompozyty
Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych:
• Uniwersalny, kolor A2;
• Przezroczysty, gdy potrzebny jest cement neutralny kolorystycznie;
• Opakerowy, gdy niezbędny jest efekt maskujący warstwę bazową.

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

ŁATWY 
MOCNY 

NIEZAWODNY

399 zł
strzykawka 9,5 g

Hi-Rem Post 
Nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych  
z włókien szklanych.
Jako jedyne na rynku mogą być łatwo usuwane z kanału. 
Specjalna polimerowa budowa rdzenia wkładu Hi-Rem 
minimalizuje ryzyko jego złamania, a jednocześnie  
w razie potrzeby pozwala w łatwy sposób usunąć wkład.

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze

Over Post 
Nowoczesny system wkładów koronowo-korzeniowych  
z włókien szklanych.
Odznaczają się wysoką wytrzymałością i elastycznością, 
występują w trzech kształtach odpowiadających anatomii 
kanałów, nie wymagają silanizacji, są biokompatybilne  
i widoczne w promieniach RTG. 

Opakowanie: 10 sztuk w wybranym rozmiarze

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

130 zł 140 zł

Over Post Starter Kit 
LUB
Hi-Rem Post Starter Kit
Zestaw startowy wkładów z włókna szklanego 

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

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

210 zł
Over Post

230 zł
Hi-Rem Post

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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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

za 

1 zł
+

195 zł

Pasta polerska Plurapolish RDA 250  95 g
Pasta do profesjonalnego czyszczenia i polerowania zębów.

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

+ Szczotka do osadu nylon kielich Stoddard  
(10 sztuk) – za 1 zł

37 zł
zestaw

PluLine Płyn czyszczący  
do spluwaczki Pluraclean MD 750 ml
Gotowy do użycia środek do delikatnego czyszczenia, 
dezynfekcji  i pielęgnacji spluwaczek w unitach 
stomatologicznych. 

Preparat może być również używany do dezynfekcji  
i czyszczenia zlewów, toalet i płytek.  

•  Nie zawiera aldehydów i fenoli
•  Skutecznie usuwa osad z wapnia, krwi i pozostałości  
    barwnika z tabletek 
•  Szerokie spektrum działania przeciwko bakteriom,  
    grzybom i prątkom gruźlicy

Opakowanie: butelka 750 ml

44 zł
opakowanie

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

Opakowanie: butelka 300 g

99 zł
opakowanie

349 zł
zestaw

5 x Plurafill+ 4 g 
Nowa formuła kompozytu marki Pluline to wzmocniona odporność na ścieranie i naprężenia, większa zawartość wypełniacza, 
doskonała polerowność i niski skurcz polimeryzacyjny.

Opakowanie: strzykawka 4 g

Plurabond +
Uniwersalny, światłoutwardzalny, jednobutelkowy systemem łączący do stosowania w technice total-etch. Przeznaczony  
do bezpośrednich uzupełnień materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi oraz do polimeryzowanych światłem  
cementów żywicznych, używanych przy pracach protetycznych – licówki, wypełnienia typu inlay, onlay. 

Opakowanie: butelka 5 ml

+ stojak na strzykawki Meditrans o wartości 79 zł – za 1 zł

5 x

+

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

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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PROMOCJA
Przy zakupie produktów PrimaDent 

za minimum 500 zł otrzymasz  
poduszkę podróżną Wittchen – za 1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

+

2 x PrimaDent Spray 5 litrów
Gotowy do użytku bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi przeznaczony  
do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych oraz wycisków silikonowych. 

+  PrimaDent Spray Floral 1 litr – za 1 zł

249 zł
zestaw

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

Nici PrimaCord Plus są impregnowane 6-hydratem chlorku 
glinu (Aluminium Chloride Hexahydrate), który posiada 
działanie obkurczające, hemostatyczne i nie przebarwia  
zębów. Przeznaczone do tymczasowej retrakcji dziąseł  
oraz hamowania krwawienia ze szczeliny dziąsłowej. 

Opakowanie zawiera 254 cm nici.

od 45 zł

Sączki papierowe PrimaDent  
znakowana długość
Sączki kalibrowane do osuszania kanałów 
korzeniowych.
Opakowanie: 200 sztuk w rozszerzalności .02 
w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 70, 80  
asortyment: 15-40; 45-80.

Dostępne również w wybranych rozmiarach  
w rozszerzalności .04 i .06  
w opakowaniu 100 szt. w cenie 18 zł

od 14 zł
rozszerzalność .02

Ćwieki gutaperkowe PrimaDent  
znakowana długość
Ćwieki kalibrowane do wypełniania kanałów 
korzeniowych.
Opakowanie: 120 sztuk w rozszerzalności .02 
w rozmiarach: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55  
asortyment: 15-40; 45-80.

Dostępne również w wybranych rozmiarach  
w rozszerzalności .04 i .06  
w opakowaniu 60 szt. w cenie 19 zł

od 15 zł
rozszerzalność .02

za 

1 zł+

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

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

19 zł
opakowanie

139 zł 
10 opakowań

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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za 

1 zł

Przy zakupie produktów JOTA  
za minimum 300 zł 
otrzymasz płyn do dezynfekcji wierteł  
PrimaDent Drill 2 litry o wartości 51 zł – za 1 zł

gratis*
5 + BOND

5 dowolnie wybranych strzykawek  
spośród kompozytów: 
G-ænial A’CHORD; G-ænial Anterior & Posterior;  
G-ænial Universal Flow; everX Flo; Essentia;  
Essentia HiFlo/LoFlo  

+ 1 x G-Premio BOND, uzupełnienie 5 ml – GRATIS*

+

od 1050 zł
zestaw

*Produkt gratisowy wysyłany bezpośrednio z biura GC

EQUIA Forte HT Zestaw Promo 
100 kapsułek A2, A2-A3, A3 lub A3-B2, EQUIA Forte Coat 4 ml

+ 1 x EQUIA Forte HT Zestaw Intro – GRATIS*
20 kapsułek A2, A3 lub B2, 20 x 0,1ml EQUIA Forte Coat

+ Wybrany głośnik JBL GO3 – za 1 zł

1310 zł
zestaw

+
+

gratis*

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

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 
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InterOss®

InterOss to naturalny, nieorganiczny biomateriał  
w postaci hydroksyapatytu. Wytwarzany z wołowej 
kości gąbczastej, pozyskanej z bydła australijskiego 
(BSE Free). Chemicznie i strukturalnie wysoce podob-
ny 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.

Produkt dostępny w małych i dużych granulkach.

Wielkość Małe Granulki (0,25-1 mm)

Kod Produktu IOSG025 IOSG050 IOSG100 IOSG200

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

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

Wielkość Duże Granulki (1-2 mm)

Kod Produktu IOLG050 IOLG100 IOLG200

waga 0,5 g 1 g 2 g

objętość 2 cc 4 cc 8 cc

Wielkość Strzykawka Małe Granulki (0,25-1 mm)

Kod Produktu IOSGS025 IOSGS050 IOSGS100

objętość 0,25 cc 0,5 cc 1 cc

MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY 

już od 718 zł
zestaw

3+1

Przy zakupie 3 dowolnych opakowań, 
czwarte najtańsze otrzymasz za 1 zł.

PROMOCJA

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. 

Długookresowe rozwiązanie
           dla niestabilnych protez całkowitych

Korzyści ze stosowania miniimplantów MDI
• system dedykowany wszystkim lekarzom dentystom ogólniepraktykującym, bez dodatkowego sprzętu 

i przy minimalnym instrumentarium
• 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

Miniimplanty MDI
Poznaj nowe możliwości dla Twojej praktyki

Mariusz Miśkiewicz
tel. 728 407 306

mariusz.miskiewicz@meditrans.pl

Zapraszamy  
do kontaktu:

Poznaj system miniimplantów podczas praktycznych szkoleń
informacje o aktualnych szkoleniach dostępne na stronie 23
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Composite-SET (CMSI-1051-SET6)
Zestaw 6 instrumentów ze specjalną niebieską powłoką TITANIUM OXIDE redukującą przyklejanie  
się kompozytu.

+ poduszka podróżna Wittchen lub ręcznik plażowy Zwoltex – za 1 zł

669 zł
zestaw

+

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

Zestaw diagnostyczny LiquidSteel  
(CMLS1100-DE)
Zestaw CM LS1100-DE zawiera:  
LS483 – rękojeść do lusterka; 471/4-STK – lusterko;  
LS1081/33 – zgłębnik; LS773A/2 – pęseta CM College 

91 zł
zestaw

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.

49 zł

SUPER
CENA

Rękojeść COLORI (CM-490)
Kolorowe rękojeści do lusterek wewnątrzustnych. 
Sterylizacja w temperaturze do 200°C; zaopatrzone  
w standardowy gwint (2,5 mm średnicy) – pasujący  
do wszystkich lusterek. 

Dostępne w 5 kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, 
czarnym i niebieskim.

ColoriColori
29 zł

sztuka

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

10 x Filtek Z550 strzykawka 4 g (w dowolnym kolorze)
+ 5 x Filtek Z550 (strzykawka 4 g) A2 lub A3 – za 1 zł*

+

cena za sztukę 
w promocji

90 zł

1350 zł
zestaw10+ 5

za 

1 zł*

LUB

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

719 zł
zestaw

Trunatomy™ Assortment (1 blister 5 pilników)  
oraz 2 blistry Trunatomy™ (2 blistry po 3 pilniki)
+ 1 x ćwieki gutaperkowe TruNatomy™ Assortment – GRATIS*
+ 1 x sączki papierowe TruNatomy™ Assortment – GRATIS*
+ 10 igieł do irygacji TruNatomy™ – GRATIS*

10 x

+
gratis*

4 x ProTaper Gold® (blistry po 6 pilników)

+ 1 x blister ProTaper Gold® Assortment  
(blister 6 pilników) – GRATIS*
+ 1 x ćwieki gutaperkowe ProTaper Gold®  
Assortment – GRATIS*

1120 zł
zestaw

+

gratis*

3 x Palodent® V3  
(dowolne opakowanie 50 sztuk)
System anatomicznych formówek częściowych

+ 1 x uniwersalny pierścień  
Palodent® V3 – GRATIS*
LUB
+ 1 x wąski pierścień  
Palodent® V3 – GRATIS*

693 zł
zestaw3 x

LUB

3 x SDR® Plus Refill 15 kompiul
(opakowanie do wyboru A1, A2, A3, universal) 
+ Prime&Bond Universal (4 ml) – GRATIS*

+

726 zł
zestaw

gratis*

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

2 x Protaper Ultimate Assortment  
(blister 5 pilniki)
+ ćwieków gutaperkowych Assortment 
(F1-F3) – GRATIS*
ORAZ
+ 1 opakowanie sączków papierowych 
Assortment (F1-F3) – GRATIS*

+

526 zł
zestaw

gratis*

4 x

+
gratis*

Palodent V3 i 360 Complete System
100 formówek Palodent V3 po 25 szt. w rozmiarze: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm,  
6,5 mm; 75 klinów Palodent V3 po 25 szt. w rozmiarze: Small, Medium, Large;  
30 klinów ochronnych WedgeGuards po 10 szt. w rozmiarze: Small, Medium, Large;  
1 uniwersalny pierścień; 1 wąski pierścień; 1 kleszcze; 1 pęseta;  
24 formówki Palodent® 360 – 5,5 mm.

+ 2 x Palodent V3 uniwersalny pierścień – GRATIS*

2 080 zł
zestaw

+
GRATIS*

Przy zakupie dowolnych promocji  
Dentsply Sirona ze strony 9  

za minimum 2000 zł otrzymasz  
wybrany głośnik JBL GO3 – za 1 zł

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

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

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

270 zł
zestaw

Kup 3 dowolne opakowania (po 45 kapsułek)  
glasjonomerów RIVA SC / SC HV / LC / LC HV 
+ ręcznik plażowy Zwoltex – za 1 zł 

od 990 zł
zestaw

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

+

Incidin Liquid – 5 litrów
Bezaldehydowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni.
Opakowanie: 5 litrów

+ Incidin Liquid – 650 ml
Opakowanie: 650 ml

+ Incidin OxyWipe S XL
Opakowanie: 50 sztuk

Data ważności chusteczek 08.2022

132 zł
zestaw

+

+ za 

1 zł

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych.

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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149 zł
opakowanie  

3 sztuki

za 

1 zł+

2 x Endostar EP Easy Path  
(2 x 3 szt. lub 2 x 6 szt. w dowolnym rozmiarze)
Nowoczesny system pilników, zaprojektowany by zapewnić 
mechaniczne, bezpieczne i szybkie opracowanie glide path  
dla narzędzi kształtujących kanał.

+ 1 x Endostar EP Easy Path – za 1 zł 
(3 szt. lub 6 szt. w zależności od zkupu podstawowego) 

2 +1

249 zł
opakowanie  

6 sztuk

za 

1 zł
+

EQ-VR – w specjalnej cenie 6490 zł
System do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło:
• Prostota użytkowania
• Ergonomiczny kształt zapewniający wygodną obsługę
• Wydłużona żywotność baterii
• Doskonały spust wyczuwalny dotykiem nawet przez rękawiczki  

zapewniający płynne i łatwe wypełnienie kanału

Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki gutaperki

+ EQ-S – za 50% ceny    2250 zł  1125 zł 
Bezprzewodowy aktywator irygacji kanałowej z wbudowaną technologią Active Flow. 
Technologia aktywnego przepływu oraz unikalny kształt końcówki EQ-S poprawia przepływ 
środka irygacyjnego przez kanał, umożliwiając bezpieczną i skuteczną jego dezynfekcję

+ ADSEAL – za 1 zł
Uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie żywicy epoksydowej.
Opakowanie: 13,5 g

7616 zł
zestaw

ZA

50%
CENY

650 zł
zestaw

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

Opakowanie: 5 strzykawek po 2 g

410 zł

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

Ufi Gel SC
Miękki, nietwardniejący, polimeryzowany na zimno materiał podścielający 
na bazie silikonu A.

Opakowanie: kartusz 50 ml, płyn wiążący 10 ml, baza glaizing 10 ml, 
katalizator glaizing 10 ml, końcówki mieszające.

Ufi Gel hard C 
Twardy materiał do bezpośredniego podścielania protez.

Opakowanie: kartusz 80 g, system łączący 10 ml, akcesoria.

629 zł 789 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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730 zł
zestaw

3 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. 

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

+ OptiBond Universal 5 ml

+ ręcznik plażowy Zwoltex – za 1 zł

+ +

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

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

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

870 zł
zestaw

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

179 zł
zestaw

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

Opakowanie:  puszka 160 szt. chusteczek.

30 zł
opakowanie

Demi Plus Curing Light
Diodowa, bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna.
• czas utwardzania już od 5 sekund,
• 500 x 5 sek. cykli naświetlania po pełnym 

naładowaniu akumulatora,
• ergonomiczny kształt.

3590 zł

Herculite XRV Ultra Mini Kit
Światłoutwardzalny, uniwersalny materiał kompozytowy z nanowypełniaczem.
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, Dentine A2, 5 ml OptiBond Solo Plus,  
3 g Kerr Gel Etchant 50 aplikatorów.

+ 1 x Herculite XRV Ultra Flow 
Nanohybrydowy, płynny materiał kompozytowy.
Opakowanie: 2 x 2 g, 20 końcówek aplikacyjnych

+

475 zł
zestaw

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 



Rodzina OptiBond™
Złoty standard w adhezji

OptiBond™ – to ponad 20 lat doświadczeń klinicznych i złoty 
standard w adhezji. Opatentowana formuła z monomerem GPDM 
gwarantuje doskonałą siłę łączenia, niezależnie od techniki jaką 
stosujesz. Od wygody uniwersalnego systemu wiążącego, po łatwość 
użycia systemu all-in-one.

OptiBond™ FL 
Złoty standard w adhezji
Dwubutelkowy system wiążący, oparty na technice 
całkowitego wytrawiania.

Wszechstronny
Jedna warstwa primera, jedna warstwa czynnika 
łączącego, wilgotne lub suche środowisko.

Udowodniona skuteczność kliniczna

OptiBond™ Solo Plus
Jednobutelkowy system wiążący 
typu total-etch

569 ZŁ

Zestaw
w specjalnej 
cenie!

140 ZŁ

Butelka 
o poj. 3 ml 
w specjalnej 
cenie!

zamów 
online 

zamów 
online 
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Mani JIZAI
Obrotowe narzędzia kanałowe NiTi.
Prosta sekwencja pracy z wykorzystaniem tylko 3 pilników.

Najnowszy system maszynowy Mani to:
• Skuteczne ograniczenie problemu wkręcania
• Optymalna zdolność cięcia
• Wysoka zdolność do usuwania opiłków podczas opracowania
• Podążanie za anatomią kanału korzeniowego

Zestaw zawiera 3 narzędzia: 
- rozmiar 025, taper .04
- rozmiar 025, taper .06
- rozmiar 035, taper .04

149 zł
zestaw

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

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

LUB
GRATIS*

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

GRATIS*

489 zł
zestaw

 772 zł

+

729 zł
zestaw

 1193 zł

HIT
CENOWY

*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG

+

1415 zł
zestaw

 1763 zł

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

gratis*+ +
5 x Empress Direct 3 g (dowolny kolor)
+ OptraGloss Composite Kit – GRATIS*
+ Wybrany głośnik JBL GO3 – za 1 zł

za 

1 zł

NOWOŚĆ

zamów 
online 

zamów 
online zamów 

online 
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9990 zł
zestaw

+
za 

1 zł

Mikrosilnik Reciproc GOLD
Wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny z endometrem umożliwiający pracę z różnymi systemami  
pilników w trybie ruchu recyprokalnego oraz obrotowego ciągłego.

+ Reciproc Blue System KIT 24 zestaw 25mm (o wartości 2000 zł) – za 1 zł
Zestaw zawiera: 4 x Reciproc Blue blister 6 szt. 25 mm (2 x R25 czerwone, 1 x R50 żółte, 1 x R40 czarne)
1 x Sączki papierowe Reciproc Blue ass R25, R40, R50 
1 x Ćwieki gutaperkowe Reciproc Blue ass. R25, R40, R50
Ząb treningowy, instrukcja użycia i broszury

4 x Pilniki VDW C-Pilot, 25 mm
(dowolne opakowanie) 

+ PrimaDent Spray Floral 1 litr  
(o wartości 39 zł) – za 1 zł

209 zł
zestaw

Liczba zestawów ograniczona.  
Nie łączy się z innymi promocjami

+
za 

1 zł

HIT
cenowy

VIP Esthetic
6 x 5 g dowolna strzykawka

+ OliBOND – za 1 zł
1 x opakowanie 5 ml

za 

1 zł

499 zł
zestaw

 621 zł

OSZCZĘDZASZ

122 zł

+

Liczba zestawów ograniczona.  
Nie łączy się z innymi promocjami

ZESTAW 
NARZĘDZI 

O WARTOŚCI 

2000 zł

zamów 
online 

zamów 
online 
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Medicom® Biodegradable Paper Cups
Bo jesteśmy odpowiedzialni.

Biodegradowalne kubeczki papierowe dzięki zastosowanej gramaturze: 
190 g/m² zapewniają dobrą izolację termiczną.

W przeciwieństwie do większości kubków papierowych pokryte są 
biopochodną i kompostowalną powłoką PLA. Pasują do większości 
popularnych podajników.

320 zł
opakowanie

Kubeczki papierowe biodegradowalne
Ilość:  1000 sztuk/opakowanie  404 zł

Green
for You.

Pojemność:  180 ml, 
wysokość:  8 cm

Nr art.:  150

-20%

Medicom® SafeJet
Jednorazowe końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych

Ze względu na swą zoptymalizowaną, stabilną  
konstrukcję i zmniejszoną średnicę, zapewniają  
łatwy dostęp do pola zabiegowego. SafeJet  
wytwarzają silny i skoncentrowany strumień  
powietrza, wody i sprayu skutecznie osuszając  
lub oczyszczając obszar pracy. SafeJet posiadają  
całkowicie bezpieczną, konstrukcyjną separację  
wody i powietrza oraz możliwość doskonałego  
rozpylania sprayu. Aby zapobiec zsunięciu się  
końcówki i przypadkowej aspiracji zastosowano  
stabilne połączenie bagnetowe.

SafeJet są przymocowane do dmuchawki wodnopowietrznej 
poprzez adapter. SafeJet pasują do wszystkich rodzajów  
adapterów PRO-TIP® i PRO-TIP Turbo®*. 

157 zł
opakowanie

 185 zł

Sztywna konstrukcja ułatwia 
odciąganie tkanek

*PRO-TIP® i PRO-TIP TURBO® są zarejestrowanymi znakami towarowymi ASTEK INNOVATIONS LIMITED. 
Produkty Medicom nie są w żaden sposób wspierane, bezpośrednio powiązane, utrzymywane,  
autoryzowane ani sponsorowane przez Astek.

SafeJet 
Ilość: 250 szt.

Nr art.: 1007074

Zamek bagnetowy zapewnia 
bezpieczne mocowanie.

-15%

989 zł
zestaw+

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

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

+ 3 x Charisma Classic 4 g A2 – GRATIS*
+ ręcznik plażowy Zwoltex – za 1 zł

gratis*

+

*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer

za 

1 zł

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

za 

1 zł

+
Dynamix Speed 2
Przy zakupie mieszalnika otrzymasz Variotiem Dynamix  
2 x 380 ml + Variotime Flow 2 x 50 ml – za 1 zł
oraz dodatkowo komplet trzech mas Variotime Dynamix  
2 x 380 ml (Putty, Monophase oraz Heavy Tray) – GRATIS*

3950 zł
zestaw

+ OFERTA 
LIMITOWANA

ZYSKUJESZ  

1347 zł

gratis*

zamów 
online 

zamów 
online 



17

MEDITRANS EXPRESS   | lipiec – sierpień 2022 |   STOMATOLOGIA

  zamawiaj online na e-meditrans.pl

za 

1 zł

2x wybarwiacz 
GBT Biofilm Discloser
•	 1	opakowanie	zawiera	250	gąbeczek	wybarwiających,
•	 po	usunięciu	biofilmu	kamień	staje	się	łatwiejszy	do	wykrycia,
•	 pokaż	pacjentowi	wybarwiony	biofilm	oraz	problematyczne	obszary.

539 zł
ZESTAW

2 opakowania

PROMOCJA: 
przy	zakupie	zestawu  

2x GBT Biofilm Discloser otrzymasz 800 g piasku AIRFLOW Classic  
(20 x 40 g)  o wartości 300 zł - GRATIS

1390zł

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

Kupując Turbinę TGL 656/Easy LUB Kątnicę 120 LB  
otrzymasz Saturator Sodastream o wartości 329 zł – za 1 zł

LUB

gratis
20 x

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

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

1250zł

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

Oferta do wyczerpania zapasów magazynowych.

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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za 

1 zł

49 zł

Cena regularna opakowania: 53 zł

390 zł

SEPTOJECT EVOLUTION
Innowacyjne igły z opatentowanym skosem w kształcie skalpela.

Dostępne w rozmiarach:
• średnica 0,3 mm: długość: 9, 16 i 25 mm
• średnica 0,4 mm: długość 25 mm

Opakowanie: 100 sztuk

SeptoCone
Sterylny, resorbowalny stożek kolagenowy pochodzenia końskiego, 
wykorzystywany do leczenia zębodołu poekstrakcyjnego bez ubytku 
tkanki kostnej.

Opakowanie: 10 sterylnych stożków

NOWOŚĆ

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

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

630 zł
zyskujesz 60 zł

Cena regularna opakowania: 690 zł

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

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

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

Opakowanie: strzykawka 1x 0,5 cm3

490 zł
zyskujesz 105 zł

Cena regularna opakowania: 595 zł

HEMOGELATIN
Hemostatyczna gąbka żelatynowa pochodzenia 
wieprzowego.

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

125 zł
zyskujesz 40 zł

Cena regularna opakowania: 165 zł

25 zł

Cena regularna opakowania: 29 zł

SEPTODISCS MANDREL
Trzymadełko do krążków SeptoDisc

Opakowanie: 1 sztuka

zestaw 181 zł
zyskujesz 44 zł

Cena regularna opakowania: 45 zł

4 x SEPTODISCS REFILL 
Elastyczne, ultradrobnoziarniste krążki  
do opracowania trudno dostępnych powierzchni.

Opakowanie: 50 krążków, rodzaj do wyboru: 
Assorted, Coarse, Medium, Fine, Extra-Fine

+ 1 opakowanie SEPTODISCS  
MEDIUM 1/2' – ZA 1zł

+

Coarse Medium

Fine Extra-Fine

Medium

zamów 
online 
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•  Długoterminowy 
sukces kliniczny

•  Łatwa i szybka
procedura

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

www.septodont.com.pl

W przypadku leczenia endodontyczego bioaktywny materiał BioRoot™ RCS  
oferuje zarówno łatwą i szybką technikę, jak i długoterminowy sukces kliniczny.

Dzięki BioRoot™ RCS w pełni spełnione są wszystkie aktualne wymagania kliniczne 
i proceduralne:

•  Długoterminowe uszczelnienie kanalików bocznych i okolicy wierzchołkowej
•  Ograniczenie wzrostu flory bakteryjnej
•  Możliwość natychmiastowego wdrożenia w gabinecie
•  Korzystne właściwości użytkowe

Dzięki BioRoot™ RCS możesz poszerzyć i uaktualnić standardy obturacji 
endodontycznej, jednocześnie optymalizując czas pracy i zyskowność praktyki.

BioRoot™
 
RCS Nowy wymiar sukcesu.

Endodoncja

Bez
kompromisów!

Zarezerwuj  spotkanie on-line 
z naszym przedstawicielem

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej na temat produktów oraz aktualnych promocji
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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

569 zł 180 zł

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

Opakowanie: 2 kartusze po 50 ml, 12 końcówek mieszających

4 550 zł

PIASKARKA KaVo PROPHYflex 4
• 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

Turbina KaVo SMARTtorque  
S619 L 
• Czterodrożny spray, 
• Ceramiczne łożyska
• Szerokokątny światłowód
• Kompaktowe wymiary główki
• Cicha i bezwibracyjna praca, 64 dB
• Gwarancja 12 miesięcy

1 740 zł

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

Zestaw zawiera:
5 wierteł diamentowych typu Predator – gruboziarniste wiertła 
w kształcie stożka w różnych rozmiarach służą do przygotowania 
dostępu do komory zęba.
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.

+ 10 wierteł diamentowych Prima Dental 
Group (w blistrach po 5 sztuk) - za 1 zł

Zestaw Prima Endo Access Kit

+
za 

1 zł

269 zł
zestaw

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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  zamawiaj online na e-meditrans.pl

Aparat Punktowy VistaIntra DC
Wysokiej klasy lampa rentgenowska, umożliwiająca wykonywanie zdjęć wewnątrzustnych w doskonałej jakości. 
Wyróżnia się wzorcową ergonomią i jest idealnie przystosowana do płyt pamięciowych firmy DÜRR DENTAL. 

Nowoczesna technologia DC w urządzeniu VistaIntra zapewnia wysoką powtarzalność dawki rentgenowskiej, a zatem 
pewną, znakomitą jakość zdjęć. Ponadto redukuje ona dawkę promieniowania u pacjenta o ponad 25% w porównaniu  
z konwencjonalnymi generatorami AC.

VistaIntra można wygodnie i precyzyjnie pozycjonować, a wybór obszaru zębowego jest wyjątkowo prosty. 

Najważniejsze cechy:
• Nowoczesny, smukły design zapewniający łatwe i dokładne pozycjonowanie
• Prosta obsługa i wysoka ergonomia
• Idealna współpraca z płytami pamięciowymi i czujnikiem firmy DÜRR DENTAL
• Wysoka niezawodność i długa żywotność głowicy rentgenowskiej
• Regulowane wartości mA i kV
• Lampa DC z ogniskiem 0,4 mm

Skaner płytek fosforowych  
VistaScan Mini Easy
Skaner pamięciowych płyt obrazowych VistaScan Easy sprawia, 
że diagnostyka zdjęć przez stomatologów jest jeszcze szybsza. 
Kompaktowe urządzenie jest nadzwyczaj łatwe w obsłudze i wy-
maga zaskakująco niewiele miejsca – dlatego można je bezpro-
blemowo umieścić w każdym gabinecie. 

Zalety: robienie zdjęć i skanowanie bezpośrednio przy fotelu  
z pełnym zakresem rozmiarów zdjęć. Płytki obrazowe wielokrot-
nego zastosowania VistaScan zostają odczytane z najwyższą 
precyzją w ciągu kilku sekund. Przejście na płytki nigdy nie było 
łatwiejsze.

zestaw

46 900zł
Vista Intra 

+ VistaScan Mini Easy

ZGRANY DUET
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CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Oferta specjalna na skaner  
Trios 4 Pod WiFi refabrykowany

Ilość ograniczona!

Cena skanera zawiera: :
• roczną gwarancję i ekpresową wymianę  

na nowy w razie awarii,
• ubezpieczenie od upadku,
• nieograniczone aktualizacje,
• pełne wsparcie techniczne,
• zniżkę na subskrypcję drugiego skanera,
• dostęp do szkoleń w Akademii 3Shape.

Po roku istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.

99 000 zł

 149000 zł

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

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
POMOŻEMY DOBRAĆ NAJLEPSZE  
ROWIĄZANIE DLA TWOJEJ PRAKTYKI

zestaw 

29600zł 
Formlabs 3B+  
+ Wash Cure

drukarka 

23300zł 
Formlabs 3B+  

Drukarka  
Formlabs Form 3B+ LFS
• Wymiary platformy roboczej: 14.5 ×14.5 × 18.5 cm
• Rozdzielczość XY 25 mikronów
• Moc lasera 250 mW
• Możliwość wydruku 9 modeli na raz

Form Wash  
i Form Cure

•   Form Wash – automatyczna myjka zapewnia  
dokładne i bezproblemowe czyszczenie

•   Form Cure – komora do naświetlania i wygrzewania 
modeli zapewnia optymalną dokładność

NOWOŚĆ
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Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto: 

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. 
O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Więcej informacji i pełny program szkoleń  
na naszej stronie internetowej: www.meditrans.pl/szkolenia 

Szczegółowe informacje i zapisy: 

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

Monika Binkowska
tel. 504 288 647
e-mail:  
szkolenia@meditrans.pl

SZKOLENIA  |  KURSY

TEMAT KURSU / PROWADZĄCY   
PUNKTY EDUKACYJNE

TERMIN / MIEJSCE / CENA ZAKRES TEMATYCZNY

Implanty w każdym gabinecie.  
Procedury wszczepienia miniimplantów 
do stabilizacji protez oraz uzupełniania 

pojedynczych zębów lub mostów.
Prowadzący: lek. dent. Jakub Koralewski

Punkty edukacyjne

21 października – Olsztyn
18 listopada – Kraków
9 grudnia – Szczecin

Koszt szkolenia: 1500 zł

– Teoretyczne podstawy implantologii miniinwazyjnej  
ze szczególnym uwzględnieniem procedury wszczepiania 
miniimplantów jednofazowych.

– Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania miniimplantów.
– Kryteria wyboru mini- i konwencjonalnych implantów.
– Kliniczne obrazy i przypadki.
– Indywidualne ćwiczenia praktyczne.
– Wszczepianie implantów.
– Stabilizacja protezy na modelu żuchwy.

Licówki procedury krok po kroku.

Prowadzący: lek. dent. Tomasz Sosnowski 
Punkty edukacyjne

(Ivoclar) 

23 listopada – Giżycko
7 grudnia – Wrocław

Koszt szkolenia: 990 zł

– 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.

– Technika estetycznej odbudowy bezpośredniej.

Powtórne leczenie kanałowe  
w powiększeniu – czyli proste i skuteczne  

re-endo bez tajemnic
Szkolenie praktyczne z wykorzystaniem 

mikroskopu zabiegowego
Prowadzący:  

dr n. med. Adrianna Adamek-Mrozowska
Punkty edukacyjne

(VDW) 

15 września – Kraków
29 września – Łódź

13 października – Ciechanów
27 października – Katowice

1 grudnia – Gdańsk

Koszt szkolenia: 1500 zł

– Standaryzacja pracy z mikroskopem – organizacja stanowiska 
pracy, dokumentacja, procedury.

– Ergonomia, praca z pacjentem w pozycji leżącej.
– Tips&tricks pracy w powiększeniu.
– Specyfika opracowania kanałów w leczeniu powtórnym.
– Instrumentarium przydatne podczas powtórnego leczenia: 

wiertła, specjalnego przeznaczenia, narzędzia kanałowe ręczne  
i maszynowe, rozpuszczalniki.

– Metody usuwania gutaperki oraz miękkich i twardych past  
ze światła kanałów

– Wypełnianie kanałów z uszczelniaczem bioceramicznym.
– Zabezpieczenie kanałów po leczeniu.

Profesjonalna higienizacja.
Prowadzący: Różni 

1 października – Szczecin
22 października – Olsztyn
19 listopada – Katowice
26 listopada – Poznań 

Koszt szkolenia: 150 zł

– Wybielanie zębów.
– Bezpieczna praca w gabinecie higieny.
– Zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia.
– 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. 
Panel pytań – Q&A.

Procedury w Endodoncji w Twoim gabinecie.

Prowadzący: dr n. med. Adam Wróbel
Cała Polska 

Kurs Indywidualny
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!



PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI

41 34 44 886  

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

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

Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Meditrans zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli.
Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 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.

Nr 4/2022

41 34 31 800  

    CENTRUM ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNYCH  

Szymon Basa 41 34 021 79;  780 047 494
Roksana Bomba 41 34 021 63;  505 419 482
Agata Ciężkowska 41 34 825 70;  606 346 891
Monika Gruszka 41 34 021 47;  504 495 903
Izabela Fortuńska 41 34 825 68;  501 534 716
Anna Karwacka 41 34 825 67;  501 534 718
Wiesława Molenda 41 34 825 62;  504 495 952
Artur Pawelec 41 34 825 50;  604 061 059
Małgorzata Pawelec 41 34 825 87;  728 407 302
Justyna Salwa 41 34 021 45;  883 350 705
Magda Sienkiewicz 41 34 021 60;  506 939 759
Renata Stradowska 41 34 021 70;  501 947 190
Justyna Targowska 41 34 021 65;  504 495 880

Dział Cad/Cam 883 350 709
Dział Implantów 728 407 306
Dział Szkoleń 784 956 720;  504 288 647;  41 34 82 571
Serwis 668 863 999;  728 407 300

Dolnośląskie Bartosz Jaworski 504 924 606
Dolnośląskie Teresa Kassjan 728 407 301
Dolnośląskie Rafał Zygart 883 350 704
Kujawsko-Pomorskie Paweł Chylarecki 728 407 308
Kujawsko-Pomorskie Violetta Wesół 516 224 396
Lubelskie Andrzej Kamiński-Bator 502 152 195
Lubuskie 666 020 795
Łódzkie 500 033 352
Łódzkie Agnieszka Kazusek 798 860 547
Łódzkie Katarzyna Kwiatkowska 516 244 148
Małopolskie Helena Przetocka 784 956 722
Małopolskie Jan Piotrowski 608 499 845
Małopolskie Gabriela Wiśniewska 506 938 766
Mazowieckie Robert Augustyniak 666 020 787
Mazowieckie Tomasz Lichomski 728 407 305
Mazowieckie Łukasz Markowski 511 069 509
Podkarpackie, Małopolskie Małgorzata Pawlak 666 020 793
Podkarpackie Wojciech Pipka 516 243 779
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie Danuta Dąbrowska 698 465 885
Pomorskie Aneta Fularczyk 883 350 702
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Marcin Scheil 883 350 703
Śląskie Damian Guzik 698 696 700
Śląskie Magdalena Szlachta 666 020 791
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735
Świętokrzyskie, Radom Anna Dróżdż 668 863 997
Świętokrzyskie Dawid Kwiecień 505 519 879
Świętokrzyskie Marcin Modrzejewski 602 234 676
Świętokrzyskie, Kielce Łukasz Pilipczuk 606 404 790

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie Marzena Milkamanowicz 666 020 785
Wielkopolskie Dawid Bugajny 883 350 708
Wielkopolskie Bartosz Czarkowski 509 454 811
Wielkopolskie Mateusz Wasiński 883 350 706
Zachodniopomorskie, Gorzów Wlk. Paweł Mysona 666 020 794
Zachodniopomorskie, Koszalin, Słupsk Aleksandra Czaja 666 020 788
Zachodniopomorskie, Szczecin Robert Rzepka 668 863 992

REGIONALNI

PERIO AID
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. 

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

Opakowanie gabinetowe: 5 litrów

149 zł
opakowanie 5 litrów

za 

1 zł

PROMOCJA
Przy zakupie 1 opakowania PERIO AID otrzymasz zestaw pozabiegowy PERIO DENTAID – za 1 zł

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

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

+

zamów 
online 


