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303 zł
opakowanie

69 zł
opakowanie

 379 zł

 86 zł

ProSafe • Chusta do osłony twarzy
Prosta i skuteczna osłona twarzy pacjenta.

Szczególnie przydatna 
przy zabiegach higieniza-
cyjnych. Idealnie chroni 
pacjenta przed pyłem 
i sprayem a przy tym 
nie ogranicza 
widoczności.

Face Drape – jednorazowa 
Ilość: 50 szt.
Face Drape – jednorazowa 
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Kolor:  niebieska
Nr art.:  8-1110B

Kolor:  biała
Nr art.:  8-1110W

-20%

69 
opakowanie

 86

Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free
Zaparowane okulary?

Maski Medicom SofSkin® fog-free zapewniaja skuteczna ochrone 
przed parą, aerozolami, rozpryskami i cząsteczkami. Nie powodują 
podrażnien twarzy i uszu. Dają bezpieczenstwo, komfort oddychania  
i przejrzyste okulary! Wyprodukowane w Europie.

SafeMask SofSkin fog-free 
maski medyczne
Ilość:  50 sztuk/opakowanie

Nowy

Wywiń pasek w środku i dopasuj maskę.
Gotowe: zapomnĳ  o parowaniu!

Jak to działa ...

-20%

niebieski 2155-FF-30

biały 2159-FF-30

zielony 2158-FF-30

lawendowy 2153-FF-30

różowy 2156-FF-30

pomarańczowy 2162-FF-302158-FF-30 pomarańczowypomarańczowy 2162-FF-30

Medicom® SafeJet
Jednorazowe końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych
SafeJet wytwarzają silny i skoncentrowany strumień 
powietrza, wody i sprayu skutecznie osuszając lub 
oczyszczając obszar pracy. Zmniejszona średnica, 
stabilne połączenie bagnetowe. Łatwy dostęp do 
pola zabiegowego.

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

148zł
opakowanie

 185 zł

Jednorazowe końcówki do dmuchawek wodno-powietrznych
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, autoryzo-
wane ani sponsorowane przez Astek.

SafeJet 
Ilość: 250 szt.

Nr art.: 1007074
Zamek bagnetowy zapewnia 

bezpieczne mocowanie.

-20%



Medicom® SafeMask® FFP2
Ochrona przeciw wirusom, w której oddychasz swobodniej.

Maski Medicom FFP2 są jedynymi maskami medycznymi produ-
kowanymi w 3 rozmiarach co ma wpływ na niezwykle szczelne  
dopasowanie do twarzy. Zapewniają komfort oddychania i bezpie-
czeństwo operatora do 8 godzin. Nie powodują podrażnień twarzy.
Wyprodukowane w Europie.  

SafeMask FFP2 maski medyczne
Ilość:  50 sztuk/opakowanie

3 ROZMIARY
DLA NAJLEPSZEJ

OCHRONY

Rozmiar: Mały
Nr art.:  2292-WH

Rozmiar: Średni
Nr art.:  2092-WH

Rozmiar: Duży
Nr art.:  2192-WH

-20%

UBrush!
Pierwsza profesjonalna, elektryczna szczoteczka międzyzębowa z 
oświetleniem LED
• 167 wibracji na sekundę 
• Szybsza i łatwiejsza eliminacja 
 chorób przyzębia
• Doskonała redukcja biofi lmu
• Doświetlająca lampka LED

UBrush! Zestaw
Zawiera: rękojeść, bateria,  
 lusterko, 11 szczoteczek  
 miedzyzębowych  
 (asortyment 
 rozmiarów)
Nr. art.: 35000

243 zł
opakowanie

 304 zł

-20%

Zirc • Steri-Bur Guard
Ułatwia czyszczenie i przechowywanie

Do przechowywania wszystkich rodzajów wierteł. Regulowana 
wysokość pozwala na jednoczesne umieszczanie wierteł różnej 
wysokości (mikrosilnik i turbina) Utrzymuje wiertła podczas 
dezynfekcji i sterylizacji.

Bur Guard z 12 otworami
Na wiertła o długości od   
12 – 30 mm
Nr art.:  50Z406 
Kolory: (A-S)
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Zirc kolory:

Bur Guard z 22 otworami
Na wiertła o długości od 
12 – 30 mm
Nr art.:  50Z410 
Kolory: (A-S)

EDS • Glove‘ n Care
Pielęgnacja dłoni podczas pracy

Glove’n Care to krem który leczy i 
nawilża dłonie podczas pracy. 
Łagodzi podrażnienia i 
niweluje wysuszenie dłoni. 
Stosujemy go przed każdora-
zowym nałożeniem rękawi-
czek medycznych. Zawiera 
pierwiastki śladowe i minerały 
z Morza Martwego.

Glove`n Care 
– Tubka
(Zawiera: 100 ml)
Nr. art.: 1200-01

Glove`n Care 
– Opakowanie z 
 dozownikiem
(Zawiera: 100 ml)
Nr. art.: 1200-01

Pielęgnacja dłoni podczas pracy

Glove’n Care to krem który leczy i 
nawilża dłonie podczas pracy. 

Stosujemy go przed każdora-

pierwiastki śladowe i minerały 

-20%

Wydajny

Szybkie 
wch   anianie|–

D   ugotrwa   y 
efekt

|– |–

67 zł
opakowanie

 83 zł

161 zł
opakowanie

 202 zł

Do przechowywania wszystkich rodzajów wierteł. Regulowana 
wysokość pozwala na jednoczesne umieszczanie wierteł różnej 
wysokości (mikrosilnik i turbina) Utrzymuje wiertła podczas 

Bur Guard z 12 otworami

243 zł
opakowanie

 304 zł

77 zł
opakowanie

81 zł
opakowanie

 96 zł  101 zł

-20%


