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*ODBIERZ PRODUKTY ZA 1 ZŁ KUPUJĄC SPECJALNE ZESTAWY 
PROMOCYJNE, KTÓRE ZNAJDZIESZ NA DALSZYCH STRONACH 
NASZEJ GAZETKI

Zegarek damski CLUSE
Marka zegarków CLUSE w swoich projektach łączy nowoczesne 
inspiracje z tradycyjnymi elementami. Jest to znak rozpoznawczy 
tej wyjątkowej marki. Zegarki tworzone są z najwyższą starannością, 
a każdy z nich poddawanych jest bardzo szczegółowej procedurze 
testowej. Jest to piękny i elegancki dodatek do każdej stylizacji.
Do wyboru: rose gold, silver, gold.
Katalogowa cena detaliczna: 495 zł

Koc Sunset lub Moonlight
Ciepłe, bawełniane koce Sunset i Moonlight to idealne dodatki na wieczór 
w każdą porę roku. Koce zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów, 
dzięki czemu są miękkie i przyjemne w dotyku. Polski producent: 
ANDROPOL.
Koc Sunset: gramatura 450 g/m2, w kolorach: niebieski, różowy
Koc Moonlight: gramatura 430 g/m2, w kolorach: latte, szmaragdowy, szary
Rozmiar: 150 cm x 200 cm
Katalogowa cena detaliczna – 150 zł

Zestaw kosmetyków Lancôme
Zestaw kosmetyków marki Lancôme przeznaczony do pielęgnacji okolic oczu,  
w którego skład wchodzi: Krem pod oczy Lancôme Advanced Genifique Yeux, który 
posiada lekką, żelową konsystencję, pielęgnującą wrażliwą skórę wokół oczu; płyn do 
demakijażu Lancôme Bi-Facil Instant Makeup Remover, który dzięki odpowiedniemu 
składowi skutecznie usuwa makijaż z oczu bez podrażnień; serum do twarzy 
Lancôme Advanced Génifique, które dzięki probiotykom i prebiotykom odżywa skórę  
i przywraca jej równowagę mikrobiomu; tusz do rzęs Lancôme Hypnôse, który 
zwiększa ich objętość nawet 8-krotnie.
Zestaw zawiera: krem pod oczy 15 ml, płyn do demakijażu oczu 30 ml, serum do 
twarzy 10 ml, tusz do rzęs 2 ml
Katalogowa cena detaliczna – 260 zł

za 

1 zł*
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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

za 

1 zł*

za 

1 zł*

za 

1 zł*
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PROMOCJA
Przy zakupie produktów PrimaDent 

za minimum 700 zł otrzymasz  
wybrany koc – za 1 zł

+

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

249 zł
5 litrów

64 zł
1 litr

PrimaDent Perfect
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.

Opakowanie: 1 litr

43 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

48 zł

PrimaDent CleanJet
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.

Opakowania: 1 litr lub 5 litrów

279 zł
5 litrów

59 zł
1 litr

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

Opakowanie uzupełniające: 100 sztuk

14,90 zł
opakowanie

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

124 zł
5 litrów

51 zł
2 litry

HIT
cenowy

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

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
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zamów 
online 

zamów 
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Torebki do sterylizacji PrimaDent  
niebieskie i zielone
Samoprzylepne papierowo-foliowe, przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi.  
Opakowanie: pudełko zawiera 200 sztuk torebek

Torebki niebieskie – 60g/m2

• 57 x 100 mm (część foliowa) – 19 zł
• 70 x 230 mm (część foliowa) – 26 zł
• 90 x 230 mm (część foliowa) – 30 zł
• 135 x 250 mm (część foliowa) – 49 zł

Torebki zielone – 70g/m2

• 57 x 100 mm (część foliowa) – 25 zł
• 70 x 230 mm (część foliowa) – 38 zł
• 90 x 230 mm (część foliowa) – 42 zł
• 135 x 250 mm (część foliowa) – 77 zł

Rękawy do sterylizacji PrimaDent  
niebieskie i zielone
Przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi. Do użytku również w warunkach szpitalnych.

Rękawy zielone – 70g/m2 
• 55 mm x 200 m – 63 zł
• 75 mm x 200 m – 88 zł
• 100 mm x 200 m – 111 zł
• 150 mm x 200 m – 161 zł
• 200 mm x 200 m – 222 zł

Rękawy niebieskie – 60g/m2

• 55 mm x 200 m – 40 zł
• 75 mm x 200 m – 58 zł
• 100 mm x 200 m – 74 zł
• 150 mm x 200 m – 120 zł
• 200 mm x 200 m – 144 zł
• 250 mm x 200 m – 171 zł

PrimaDent OL – olej
Uniwersalny olej w sprayu do końcówek 
stomatologicznych. 
Opakowanie: pojemnik 500 ml

69 zł
opakowanie

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

Opakowania: 1 litr

+ 1 x PrimaDent Spray 1L  
(dowolny zapach) – 50% taniej

+

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

PrimaDent Protect Powder
Koncentrat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji 
narzędzi. Preparat na bazie aktywnego tlenu przeznaczony 
do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, 
stomatologicznych oraz wszelkiego typu endoskopów. 
Działa bardzo szybko i jest niezwykle wydajny,  
nie wymaga użycia aktywatorów, chroni przed korozją,  
nie zawiera aldehydu, ulega biodegradacji.

Opakowanie: 2 kg

110 zł

DRUGIE 
OPAKOWANIE

50%
TANIEJ

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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PrimaDent Cold Spray
Miętowy spray schładzający do zamrażania aplikatorów  
z gąbki i wałeczków dentystycznych, a także do 
szybkiego schładzania materiałów wyciskowych.
Opakowanie: pojemnik 200 ml

18,80 zł
opakowanie

19,90 zł
opakowanie

23 zł
opakowanie

34 zł
opakowanie

Rękawice lateksowe pudrowane 
PrimaDent
Jednorazowe, pudrowane rękawice lateksowe wysokiej 
jakości. Rękawice są gładkie, co poprawia czucie 
produktu trzymanego w ręku. 

Kolor: kremowy
Rozmiary: XS,S,M,L,XL

Opakowanie: 100 sztuk

Rękawice lateksowe bezpudrowe 
PrimaDent
Jednorazowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne 
z naturalnego lateksu. Zapewniają wysoki komfort 
użytkowania. Teksturowane końcówki palców 
zapobiegają wyślizgnięciu się trzymanego przedmiotu 
z ręki. 

Kolor: kremowy
Rozmiary: XS,S,M,L,XL

Opakowanie: 100 sztuk

Rękawice nitrylowe bezpudrowe 
PrimaDent
Jednorazowe, bezpudrowe rękawice nitrylowe. 
Teksturowane końcówki palców poprawiają chwyt  
i zapobiegają wyślizgnięciu się trzymanego przedmiotu  
z ręki. Zalecane są dla osób uczulonych na lateks. 

Kolor:  fioletowy
Rozmiary: XS,S,M,L,XL

Opakowanie: 200 sztuk

Zimny Kompres PrimaDent
Konfekcjonowany suchy lód do wykonywania 
zimnych okładów, np. w przypadku krwiaków, 
urazów stawów, skaleczeń i w innych przypadkach, 
gdy wymagane jest schłodzenie.

Opakowanie: 1 sztuka

Cena regularna 3,20 zł za opakowanie

2,80 zł*
cena przy zakupie 

10 opakowań

PROMOCJA*  

10  
opakowań

kompresów

Końcówki do ślinociągu PrimaDent 
Dostępne w kolorach: pomarańczowym, żółtym, 
niebieskim, fioletowym, przezroczystym z niebieską 
końcówką, zielonym oraz różowym.

Długość: 15 cm

Opakowanie: 100 sztuk

12,20 zł
opakowanie

4 + 1

4 x sączki papierowe lub ćwieki gutaperkowe PrimaDent znakowana długość
(w dowolnym rozmiarze)
+ 1 x sączki papierowe lub ćwieki gutaperkowe PrimaDent znakowana długość 
(w dowolnym rozmiarze) – za 1zł
Ceny poza promocją:
ćwieki gutaperkowe 02.  – 15,60;  04. i 06. – 19,20 zł
sączki papierowe 02.  – 14,40;  04. i 06. – 18,10 zł

+

za 

1 zł

od 58,60 zł
zestaw

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Nowy 
RÓŻOWY 

kolor

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

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

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

Opakowanie zawiera 254 cm nici.

25 zł
opakowanie

Maseczki ochronne PrimaDent GO COLOR
Czterowarstwowe, bezlateksowe, niesterylne, maseczki ochronne na gumce o wysokim 
stopniu filtracji bakterii BFE > 98% typ IIR, z regulowaną nakładką na nos. 
Dostępne w nowych intensywnych kolorach: fuksji, limonkowym, fioletowym, 
niebieskim, bordowym i czarnym.

Opakowanie: 50 sztuk

HIT
cenowy

z  
dodatkiem 

aloesu

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

PrimaRINS (5 strzykawek)
Roztwór przeznaczony do płukania kieszeni przyzębnych, który dzięki unikalnej 
kompozycji składników zapewnia szybkie i efektywne przepłukanie kieszeni  
z zalegającej treści zapalnej. 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

+ Sonda WHO firmy NAUHF (846-341) – za 1 zł 

40 zł
zestaw

+
za 

1 zł

NICI CHIRURGICZNE PrimaPGA
Wchłanialne, sterylne, syntetyczne nici chirurgiczne 
na bazie kwasu poliglikolowego (PGA) powleczonego 
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Całkowity 
czas wchłonięcia nici PGA zajmuje 60 – 90 dni. 
� igły okrągłe   q igły odwrotnie tnące
Opakowanie: 12 sztuk

Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach.
� 2/0 22 mm 1/2c
� 3/0 17 mm 1/2c
q 3/0 19 mm 3/8c
� 3/0 22 mm 1/2c
� 3/0 26 mm 1/2c
� 4/0 17 mm 1/2c

q 4/0 19 mm 3/8c
� 4/0 22 mm 1/2c
� 4/0 26 mm 1/2c
q 5/0 16 mm 3/8c
� 5/0 17 mm 1/2c
q 6/0 12 mm 3/8c

89 zł
opakowanie

NICI CHIRURGICZNE PrimaNYLON
Sterylne, niewchłanialne, nylonowe nici chirurgiczne  
w kolorze czarnym, wykonane z poliamidu. 
Wykorzystany do produkcji nylon posiada wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie. 
Igły odwrotnie tnące q
Opakowanie: 12 sztuk

Dostępne w długości 75 cm w różnych rozmiarach.
3/0 16 mm 3/8c  4/0 24 mm 3/8c
3/0 19 mm 3/8c 5/0 12 mm 3/8c
3/0 24 mm 3/8c 5/0 16 mm 3/8c
4/0 12 mm 3/8c 5/0 19 mm 3/8c
4/0 16 mm 3/8c 6/0 12 mm 3/8c
4/0 19 mm 3/8c 6/0 16 mm 3/8c

54 zł
opakowanie

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

Opakowanie: 500 sztuk

od 69 zł
opakowanie

49 zł
opakowanie

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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199 zł
zestaw

2 x Piasek do piaskarki PluLine Plurapearls  300 g
Proszek do profilaktycznego, naddziąsłowego piaskowania zębów przeznaczony do wszystkich typów piaskarek.

Dostępny w smakach: miętowym, cytrynowym i wiśniowym.  

Opakowanie: butelka 300 g

+  śliniaki foliowe do piaskowania PluLine białe 80 x 60 cm 100 szt. – za 1 zł

+

za 

1 zł

NOWOŚĆ
w 

OFERCIE

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

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

237 zł

Plurasil Light Body Fast  2 x 50 ml
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.

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

115 zł

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

Opakowanie: 2 x 380 ml

330 zł

136 zł

Blue Bite SC PluLine  2 x 50 ml
Materiał na bazie A-silikonu do rejestracji zwarcia.

• Szybkie wiązanie .
• Dokładne odwzorowanie. 
• Właściwości tiksotropowe. 
• Stabilny wymiarowo. 
• Wysoka twardość końcowa. 

Opakowanie: 2 x 50 ml, 12 końcówek mieszających

• Łatwy do  przycinania i szlifowania.
• Aromat miętowy. 
• Czas wiązania: 1:30 min. 
• Czas wiązania w jamie ustnej: 1 min. 
• Kolor: niebieski.

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

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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171 zł
zestaw

+ za 

1 zł

Testy do sterylizacji Bowie & Dick
Jednorazowy pakiet testowy służący do sprawdzenia wydolności penetracji pary 
podczas procesu sterylizacji w autoklawie klasy B wg EN ISO 11140-0. 

Opakowanie: 1 sztuka

16 zł
opakowanie

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

45 zł
opakowanie

Kieliszki do mieszania PluLine
Jednorazowy pojemnik do mieszania i porcjowania materiałów dentystycznych. 

Opakowanie: 200 sztuk (4 kolory po 50 sztuk każdy: niebieski, czerwony, żółty, biały).

29 zł
opakowanie 200 sztuk

19,90 zł
opakowanie

2 x Plurabond +
Uniwersalny, światłoutwardzalny, jednobutelkowy systemem łączący do stosowania w technice total-etch. Przeznaczony 
do bezpośrednich uzupełnień materiałami kompozytowymi światłoutwardzalnymi oraz do polimeryzowanych światłem 
cementów żywicznych, używanych przy pracach protetycznych – licówki, wypełnienia typu inlay, onlay. 
Zapewnia mocne wiązanie zarówno ze szkliwem jak i zębiną.

Opakowanie: butelka 5 ml

+ Szczoteczki jednorazowe z pastą PluLine 100 szt. – za 1 zł
Higieniczne, pojedynczo pakowane, w różnych kolorach. Oferta do wyczerpania zapasów.  

Nie łączy się z innymi promocjami.

Wata celulozowa PluLine w rolce   2 x 500
Odrywane tampony celulozowe, niejałowe o wymiarach 4 cm x 5 cm
Opakowanie: rolka 2 x 500 szt.

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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Rękawice nitrylowe, bezpudrowe,  
teksturowane w kolorze czarnym.  
Blossom BLACK
Opakowanie: 100 sztuk

Rękawice nitrylowe, bezpudrowe,  
Blossom COATS z wyciągiem owsianym,  
w kolorze popielatym
Opakowanie: 200 sztuk

200 
sztuk Koferdam – arkusze Blossom

Wysokiej jakości lateksowe arkusze do koferdamu. 

Niebieskie bezzapachowe w rozmiarze:  
152 mm x 152 mm, grubość 0,22 mm – 36 sztuk

Zielone o zapachu miętowym w rozmiarze:  
127 mm x 127 mm, grubość 0,18 mm – 52 sztuki
152 mm x 152 mm, grubość 0,18 mm – 36 sztuk

NOWOŚĆ
w 

OFERCIE

39 zł
opakowanie

52 zł
opakowanie

19,90 zł
opakowanie

Rękawice nitrylowe E-Z Don
Nitrylowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne. Wyjątkowo 
łatwe w nakładaniu nawet na wilgotne dłonie. Rękawice 
dobrze dopasowują się do dłoni i posiadają teksturowane 
końcówki palców. Komfortowe w użytkowaniu, przyjazne dla 
skóry, zalecane szczególnie dla osób uczulonych na lateks  
i puder.
Dostępne w kolorze niebieskim w rozmiarach: XS, S, M, L, XL
Opakowanie: 200 sztuk.

49 zł
opakowanie 
200 sztuk

WYJĄTKOWO  
ŁATWE  

W NAKŁADANIU 
NAWET NA 
WILGOTNE  

DŁONIEZobacz  
jakie to proste

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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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

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

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.

Over Post Starter Kit 
Zestaw startowy wkładów z włókna szklanego 

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

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

ŁATWE 
USUWANIE 
Z KANAŁU

130 zł 140 zł

210 zł 230 zł

Endodontic
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.

DOSTĘPNE W TRZECH KSZTAŁTACH  
DO WSZELKICH PROCEDUR  
I POTRZEB KLINICZNYCH

2 x

+

2 x OverCEM SA 9,5 g
Podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement na bazie żywic do osadzania uzupełnień protetycznych.

+ 2 x wkłady Over Post lub Hi-Rem Post (dowolne opakowanie)
+ Wybrany zegarek marki CLUSE – za 1 zł.

od 1059 zł
zestaw

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

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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OverCEM SA

ŁATWY 
MOCNY 

NIEZAWODNY

395 zł
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

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, co umożliwia szeroki wybór  
dla wszelkich wymagań klinicznych lub technicznych. 
• Uniwersalny, kolor A2;
• Przezroczysty, gdy potrzebny jest cement neutralny kolorystycznie;
• Opakerowy, gdy niezbędny jest efekt maskujący warstwę bazową.
Opakowanie: strzykawka 9,5 g, 8 końcówek T-Mixer Regular,  
5 końcówek T-Mixer Wide + 5 końcówek Ende.

Sonda Perio (CM-973/CP15; CM-973/80)
Narzędzie przeznaczone do wykonywania pomiaru głębokości kieszonki 
przyzębnej, wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.

CM 588/5 
2,5 mm 
prosty

CM 588/1 
3,0 mm 
prosty

CM 588/6 
4,0 mm 
prosty

CM 588/2 
5,0 mm 
prosty

CM 588/7 
2,5 mm 
zagięty

CM 588/3 
3,0 mm 
zagięty

CM 588/8 
4,0 mm 
zagięty

CM 588/4 
5,0 mm 
zagięty

CM-973/CP15

CM-973/80

219 zł
zestaw

79 zł
sztuka

 160 zł198 zł
sztuka

 284 zł

Upychacz do nici refrakcyjnych (CM1044)
Instrument posiada specjalne zakończenie – mikroząbki, które ułatwiają upakowanie nici.

+ opakowanie nici retrakcyjnych PrimaCord Plus – za 1 zł 
(dostępne rozmiary: 0; 00; 000) 

CM1044

za 

1 zł

+

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

Luksatory
Instrumenty dentystyczne do zrywania więzadeł zębowych. Płaskie i ostre 
krawędzie, pozwalają na bardzo delikatną penetrację szczeliny przyzębnej. 
Instrumenty luksujące są dostępne w 8 różnych wersjach.

OverCEM SA 
Translucent

OverCEM SA 
Universal

OverCEM SA 
Opaque

zamów 
online 

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

MATERIAŁ KOŚCIOZASTĘPCZY 

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. 

T-Barrier MEMBRANE
MEMBRANA KOLAGENOWA 

Dostępne wymiary:

Nr katalogowy Rozmiar Cena katalogowa

B-00223 23 x 23 x 0,25 mm 489 zł – za 2 szt.

B-00223/3 15 x 20 x 0,25 mm 398 zł – za 2 szt.

B-00223/5 30 x 40 x 0,25 mm 990 zł – za 2 szt.

InterOss 0,25 g 

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

Kod Produktu IOSGS025 IOSGS050 IOSGS100

objętość 0,25 cc 0,5 cc 1 cc

SUPER
CENA

InterOss 0,5 g T-Barier
2 sztuki 23 x 23 x 0,25 mm 

NOWOŚĆ
169 zł
opakowanie

 239 zł SUPER
CENA

SUPER
CENA

NOWOŚĆ
279 zł
opakowanie

 349 zł
NOWOŚĆ
299 zł
opakowanie

 489 zł

PROMOCYJNA OFERTA SPECJALNA

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 



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.

• 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 czasowo 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

Miniimplanty MDI
Poznaj nowe możliwości  
dla Twojej praktyki

Poznaj system miniimplantów podczas praktycznych szkoleń
„Implanty w każdym gabinecie. Procedury wszczepienia miniimplantów  
do stabilizacji protez oraz uzupełniania pojedynczych zębów lub mostów.”

Terminy najbliższych szkoleń:
18.11.2022 Kraków  |  09.12.2022 Szczecin

Koszt szkolenia: 1500 zł

Więcej informacji na stronie 66 oraz w Dziale Szkoleń:
tel.: 784 956 720; 504 288 647;  e-mail: szkolenia@meditrans.pl

Zapraszamy do kontaktu:
Mariusz Miśkiewicz
tel. 728 407 306
mariusz.miskiewicz@meditrans.pl

Korzyści ze stosowania  
miniimplantów MDI

ZAPYTAJ
O MOŻLIWOŚĆ

ZWROTU KOSZTÓW
SZKOLENIA
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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

+ PrimaDent Spray (1 litr o dowolnym zapachu) – za 1 zł

270 zł
zestaw

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.

+ Końcówka do wybielania  
o wartości 2000 zł – za 1 zł
+ Statyw  
o wartości 1800 zł – za 1 zł

Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

+

+
5300 zł

zestaw

za 

1 zł

za 

1 zł

+

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany *Cena za strzykawkę prz zakupie opakowania 10 sztuk

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

+ strzykawka aura bulk fill 4 g – GRATIS*
Promocja dotyczy również kompozytu aura eASY

gratis*

1 +1

250 zł
strzykawka

+

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

29,90 zł*
strzykawka

*Cena za strzykawkę przy zakupie opakowania 10 sztuk w wybranym kolorze

Cena regularna za strzykawkę 1 g – 45 zł

za 

1 zł

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

zamów 
online 

zamów 
online 

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

za 

1 zł

Kup dowolne opakowanie (po 45 kapsułek)  
glasjonomerów RIVA SC / SC HV / LC / LC HV
+ zestaw pozabiegowy PERIO DENTAID – za 1 zł 

+

od 330 zł
zestaw

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

SUPER
OFERTA

*Produkt GRATISOWY wysyłany bezpośrednio z biura SDI Germany.

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

GLASJONOMERY RIVA

3 +1

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

60 zł
zestaw

POLA LIGHT
Nowy, zaawansowany system wybielania zębów  
w warunkach domowych. 
Pola Light to zaawansowany system wybielania zębów, 
łączący w sobie wielokrotnie nagradzaną formułę 
wybielającą Pola (6% nadtlenku wodoru) z ustnikiem LED, 
który umożliwia szybsze i bezpieczne przeprowadzenie 
zabiegu wybielania. Wystarczy zaledwie 20 minut dziennie 
przez 5 dni by rozjaśnić zęby nawet o klika odcieni. 

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

420 zł
zestaw

za 

1 zł

Pola Professional 37,5%
Zaawansowany system na bazie nadtlenku wodoru  
do wybielania zębów po leczeniu endodontycznym. 
Produkt zawiera 37,5% nadtlenku wodoru.

Opakowanie: 3 strzykawki 3,3 g (2,8 ml) Pola 
Professional, 3 x 1 g strzykawka Gingival Barrier

+ maskotka kangur – za 1 zł

+

450 zł
zestaw

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
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zamów 
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zamów 
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zamów 
online 
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

4 x WaveOne Gold 
dowolny blister WaveOne Gold (3 pilniki)

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

4 x

+ GRATIS*

960 zł
zestaw

6 x ProTaper Next
dowolny blister ProTaper Next (3 pilniki)

+ 1 x blister ProTaper Next assortyment  
(3 pilniki)
oraz Proglider Assortment (3 pilniki) – GRATIS*

+ GRATIS*

6 x

4 x Protaper Ultimate (blister 3 pilniki)

+ ćwieki gutaperkowe Assortment (F1-F3) – GRATIS*
+ sączki papierowe Assortment (F1-F3) – GRATIS*
+ 10 igieł TruNatomy™ IRRIGATION NEEDLE – GRATIS*

1398 zł
zestaw

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

4 x

+

650 zł
zestaw2 x

10 x

2 x Trunatomy™ Assortment  
(1 blister 5 pilników) 
+ 1 x ćwieki gutaperkowe TruNatomy™  
Assortment – GRATIS*
+ 10 igieł do irygacji  
TruNatomy™ – GRATIS*

+
GRATIS*

628 zł
zestaw

10 x

GRATIS*+
GRATIS*

+

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*

8 500 zł
zestaw

GRATIS*

6 x

Gutta-Smart™
Nowoczesne, bezprzewodowe urządzenie  
do wypełniania kanałów metodą termoplastyczną. 

Gutta-Smart™ oraz ćwieki gutaperkowe  
Conform Fit™ opracowane do stosowania  
razem, charakteryzują się tą samą płynnością  
gutaperki w obniżonej temperaturze  
i kontrastowością na zdjęciach RTG,  
tworząc kompletne rozwiązanie  
do obturacji termoplastycznej  
techniką kondensacji pionowej.

• Płynna gutaperka w obniżonej  
   temperaturze

• Bezpieczeństwo pacjenta

• Odpowiednia adaptacja  
   w odcinku wierzchołkowym

• Całodniowe zasilanie

• Trwałość i wygoda dzięki  
   bezprzewodowemu działaniu

+ pakiet akcesoriów  
o wartości 700 zł – GRATIS*

GRATIS*  
akcesoria
o wartości

700 zł

10 300 zł
zestaw

zamów 
online 
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura DENTSPLY SIRONA

Aquasil Ultra+ LV / XLV Kit
Zestaw zawiera: 2 x 250 ml (baza i katalizator);  
1 x 50 ml masa korekcyjna.

+ 1 x nabój Aquasil Ultra+ LV / XLV – 
GRATIS*

452 zł
zestaw

799 zł
zestaw

Neo Spectra™ ST Eco Kit HV lub LV
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  
(tego samego rodzaju co zestaw)  
HV lub LV refill (A2) – GRATIS*
LUB
Neo Spectra™ ST Intro Kit HV lub LV
1 opakowanie Neo Spectra™ ST Kit  
(5 strzykawek asortyment A1, A2, A3, A3.5, A4  
oraz system wiążący 2,5 ml)

+ 1 x Neo Spectra ST Flow A2 (1 opk. 2 x 1,8 g) 
oraz 10 x gumki Enhance cups (kielich)– GRATIS*

+
4 x Neo Spectra ST HV/LV/Effects
dowolna strzykawka 3 g

+ strzykawka (3 g) Neo Spectra ST  
HV lub LV (A2) – GRATIS*

676 zł
zestaw

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*

2080 zł
zestaw

+
GRATIS*

+
GRATIS*

+
SDR® Plus Eco refill  
(50 kompiul w kolorze universal) 

oraz 1 op. SDR Plus refill  
(15 kompiul kolory do wyboru A1, A2, A3,  
universal) 

+ strzykawka (3 g) Neo Spectra ST HV  
lub LV (A2) oraz SDR Plus refill Universal 
(15 kompiul) – GRATIS*

1015 zł
zestaw

GRATIS*

+ GRATIS*

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

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

693 zł
zestaw3 x

LUB

726 zł
zestaw

3 x SDR® Plus refill  
(15 kompiul, różne kolory) 

+ strzykawka (3 g) Neo Spectra ST HV  
lub LV (A2) – GRATIS*

GRATIS*+

3 x

GRATIS*

+
GRATIS*

LUB

10 sztuk gumek

Przy zakupie 2 dowolnych  
zestawów promocyjnych  
Neo Spectra otrzymasz  

Zestaw kosmetyków Lancôme – za 1 zł

+

+

za 

1 zł

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

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG

2 x Variolink Esthetic DC 5 g  
(dowolny kolor)
Dualniewiążący cement kompozytowy, przeznaczony  
do ostatecznego cementowania ceramicznych  
i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych.

+ 2 x Variolink Esthetic Try-In 1,7 g  
(kolor do wyboru) – GRATIS*

+

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.

+ 3 x Te-Econom Flow 2 g (A2 lub A3) – GRATIS*
2 x Evetric System Kit 4 x 3,5 g + Evetric Bond 6 g
+ OptraGloss Composite Kit – GRATIS*

4 x

+
4 x Tetric Prime 3 g (dowolny kolor)
1 x Adhese Universal VivaPen 2 ml
+ 1 x VivaPen Snap-On Cannulas  
(100 szt.) – GRATIS*

GRATIS*

+

2 x

+ GRATIS*

GRATIS*

GRATIS*

1030 zł
zestaw

 1525 zł775 zł
zestaw

 1160 zł

1300 zł
zestaw

 1613 zł

1450 zł
zestaw

1000 zł
zestaw

 1371 zł387 zł
zestaw

 537 zł

3 x Evetric Refill 3,5 g 
+ Politip Refill (6 sztuk, kształt  
do wyboru) – GRATIS*

+

GRATIS*

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

+

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

za 

1 zł
+GRATIS*

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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*Produkty GRATISOWE wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG

NOWOŚĆ

2 x Cention Forte  
(kapsułki 50 x 0,3 g w kolorze A2)
Nowy, samoutwardzalny materiał w kolorze zęba, o wysokiej wytrzymałości 
na zginanie ≥ 100 MPa, który uwalnia jony bioaktywne. 

+ Cention Primer 6 g – GRATIS*

2 x

+
GRATIS*

ZirCAD Cement 8,5 g 
Cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą  
do uzupełnień wykonanych z tlenku cyrkonu

+ ZirCAD Cement 8,5 g – GRATIS*
Przy zwrocie 1 cementu konkurencyjnego.  
Oferta jednorazowa.

+ GRATIS*

1100 zł
zestaw

 1536 zł

399 zł
zestaw

 798 zł

2 x OptraDam Plus (50 sztuk)
(assortment, regular lub small)

+ OptraDam Plus – GRATIS* 
(50 sztuk assortment, regular lub small) 

2 x

+

899 zł
zestaw

 1452 zł

6 000 zł*

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

Wymień starą lampę na nową! 
i zyskaj ponad 2000 zł

4 900 zł*

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

+ OptraDam Plus – GRATIS* 
(50 sztuk assortment) 

+

599 zł
zestaw

 1137 zł

GRATIS*

GRATIS*

3 x Proxyt 80g (dowolny rodzaj) 
(Fine, Medium, Medium fluoride-free, Coarse)

+ OptraGate Test Pack/4pcs – GRATIS*

270 zł
zestaw

 332 zł

+ GRATIS*

*Przy zwrocie starej lampy.
Bluephase G4 grey taniej o ponad 1400 zł

*Przy zwrocie starej lampy.
Bluephase PowerCure taniej o ponad 2000 zł*

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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315 zł
zestaw

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

+ everStick POST Refill – GRATIS*
Opakowanie: 10 wkładów w rozmiarze 1,2 mm

+
NOWOŚĆ

GRATIS*2 +1

2 x FujiCEM Evolve Single Pack
Innowacyjny szkło-jonomer modyfikowany żywicą 
idealny do cementowania uzupełnień metalowych i 
cyrkonowych.
Opakowanie zawiera: 1 strzykawka FujiCEM Evolve 9.2 
g / 5 ml, 15 końcówek mieszających GC Push and Click 
Tip Regular

+ 1 x FujiCEM Evolve Single Pack – GRATIS*

760 zł
zestaw

+ GRATIS*

3 x opakowanie (po 50 kapsułek) 
dowolnych materiałów FUJI
+ 1 x opakowanie Fuji IX GP FAST (A2 lub A3) 
lub Fuji II LC (A2 lub A3) – GRATIS*

Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

3 +1
+ GRATIS*

LUB

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

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

2270 zł
zestaw

+ +
GRATIS*

everX Flow + G-ænial Universal Injectable  
Starter Kit
Zestaw zawiera: 2 x strzykawka 2 ml/3.7 g everX Flow (1 x Bulk, 1 x Dentin);  
2 x strzykawka 1 ml/1.7 g G-ænial Universal Injectable (1 x A2, 1 x A3)

+ strzykawka everX Flow Bulk 2 ml– GRATIS*

650 zł
zestaw

GRATIS*
+

+

EQUIA Forte HT Fil 
uzupełnienie 50 kapsułek w dowolnym odcieniu 

+ EQUIA Forte Coat – GRATIS*

GRATIS*

640 zł
zestaw

*GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. 

6 x dowolne opakowanie materiałów Fuji  
(po 50 kapsułek)  

+ mieszalnik SilverMix – GRATIS*

GRATIS*

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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*GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.

G-Premio BOND  
opakowanie 3-butelkowe
Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy, uniwersalny  
system łączący do wszystkich technik łączenia.

Opakowanie: 3 butelki x 5 ml

+ G-Premio BOND – GRATIS*
Uzupełnienie 5 ml

935 zł
zestaw

Materiały 
kompozytowe GC  
dostępne w promocji 4+1 

G-ænial A’CHORD, G-ænial Anterior/Posterior i G-ænial Universal Flo  
dostępne również w promocji 10 + 4 – zapytaj o szczegóły

4 +1
 4 x G-ænial A’CHORD – strzykawka 2,1 ml – 880 zł 
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*

 4 x G-ænial A&P – strzykawka 2,7 ml – 880 zł 
+ 1 x strzykawka A2 lub P-A2 – GRATIS*

 4 x G-ænial Universal Injectable – strzykawka 1 ml – 620 zł 
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*

 4 x G-ænial Universal Flo – strzykawka 2 ml – 920 zł 
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 – GRATIS*

 4 x everX Flow Bulk /Dentin – strzykawka 2 ml – 1000 zł 
+ 1 x strzykawka everX Flow Bulk lub Dentin – GRATIS*

od 620 zł
zestaw

G-
æ

ni
al
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'C

HO
RD

 –
 2

,1
 m

l

220 zł
strzykawka

+
5 x G-ænial A'CHORD; G-ænial Antrior/Posterior; G-ænial Universal Flo; 
Essentia; Essentia HiFlo/LoFlo
(strzykawka wybranego kompozytu w dowolnym odcieniu)
+ G-Premio BOND – GRATIS*
Uzupełnienie 5 ml

5 + BOND

G-
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220 zł
strzykawka
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230 zł
strzykawka
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210 zł
strzykawka
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l

225 zł
strzykawka

GRATIS*
GRATIS*

+3 +1

8 x G-ænial Universal Injectable
(strzykawka w dowolnym odcieniu) 

+ G-Premio BOND – GRATIS*
Uzupełnienie 5 ml

+ zestaw sztućców GERLACH – za 1 zł

1240 zł
zestaw

GRATIS*

+
za 

1 zł+

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

lub

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

25 x

Zakup produktów w rekomendowanych cenach detalicznych

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

10 x

GRATIS*

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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495 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. 

Stosowana w OptiShade technologia Adaptive Response Technology (ART), pozwala uzyskać 
odbudowy o naturalnym wyglądzie, znakomitej wytrzymałości i wysokiej estetyce.

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

+ wiertła diamentowe prima® classic (blister 5 sztuk) – za 1 zł

+

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

4 x OptiDisc® Refill
Zestaw 4 opakowań krążków do polerowania 
OptiDisc. 
Do wyboru 3 średnice i 4 gradacje nasypu. 
Od 80 do 100 szt w opakowaniu! 

Cena za 1 szt już od 0,90 zł!

370 zł
zestaw

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.

259 zł
opakowanie

Vertise Flow Refill
Vertise Flow jest pierwszym samoadhezyjnym, płynnym materiałem 
kompozytowym, opartym na technologii OptiBond™.  Znacznie upraszcza 
procedury bezpośredniej odbudowy poprzez włączenie systemu wiążącego  
w skład materiału.

Opakowanie: 2 x 2 g strzykawki z materiałem, 20 końcówek aplikacyjnych,  
20 pędzelków, instrukcja obrazkowa, instrukcja użycia.

249 zł
opakowanie

OptiBond FL Kit
Złoty standard wśród systemów wiążących. 

Zestaw zawiera:  1 x 8 ml  OptiBond FL Primer,  
1 x 8 ml  OptiBond FL Adhesive,  
1 x 3 g strzykawka wytrawiacza Gel Etchant,  
10 końcówek aplikacyjnych,  
25 tacek, 50 aplikatorów

599 zł
opakowanie

Maxcem Elite refill
Samotrawiący, samoadhezyjny, uniwersalny 
cement kompozytowy. 

Dostępne kolory: Clear, White, White Opaque, 
Yellow

Zawartość: strzykawki 2 x 5 g

319 zł
opakowanie

za 

1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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elements™ IC
System do obturacji
Nowe, bezprzewodowe urządzenie do obturacji kanałów korzeniowych  
łączące w sobie gorący plugger Downpack z systemem ekstruzji Backfill.

+ 5 x Gutta Percha Cartridges 
+ 1 x Buchanan Plugger .04 Taper
+ 3 x Buchanan Hand Plugger

PROMOCJA
Kup 2 dowolne opakowania pilników ZenFlex za 380 zł
opakowanie pilników Traverse kupisz z 50% rabatem

pilniki 
Traverse

z 50%
rabatem

510 ZŁ

ZenFlex™ + Traverse
2x 818-1421 i pozostałe 

ZenFlex (asortyment i uzupełnienia)
1x 818-2146  i pozostałe Traverse

+

Rekomendowana sekwencja pracy
Traverse ZenFlex ZenFlex

Orifi ce Opener/
Glide Path

Rozmiar 
25

Rozmiar 30, 35, 40 lub 45, 
w zależności od potrzeb

LUB

Pilniki rotacyjne do opracowania kanałówZenFlex™

+

13 500 zł
zestaw

Buchanan Hand Plugger
Ręczny Plugger do kondensacji gutaperki na gorąco i zimno. 
Z jednej strony niklowo-tytanowy, z drugiej wykonany z nierdzewnej stali.

Rozmiar #0   Końcówka stalowa .02/.75; końcówka NiTi .03/.25

Rozmiar #1   Końcówka stalowa .02/.79; końcówka NiTi .03/.41

Rozmiar #2   Końcówka stalowa .02/1.03; końcówka NiTi .03/.71

340 zł
sztuka

Fine Buchanan Plugger
Gorący plugger Buchanan 06 Fine 952-0004 do systemu  
elements IC i elements™free.

Opakowanie: 1 sztuka, wariant w rozmiarze: 50/.06.

340 zł
sztuka

5 x

zamów 
online 

zamów 
online 
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Szybkozłączka 420
• kompatybilne szybkozłącze 

Multiflex®
• stal nierdzewna
• z podświetleniem LED
• połączenie: ISO-6-Midwest
• gwarancja 12 miesięcy

690zł

Turbina TGL 637A
ze światłem
• 5-drożny spray
• ergonomiczny  

i dobrze wyważony korpus
• światłowód ze szkła komórkowego 
• system łączenia *Multiflex® Quick
• gwarancja 12 miesięcy

1860zł

Kątnica 120 LR 
• przełożenie 1:5
• prosta konstrukcja, ergonomiczny  

i trwały korpus
• 4-drożny spray  

do optymalnego chłodzenia
• światłowód ze szkła komórkowego 
• do wierteł z trzonem Ø 1,6
• gwarancja 12 miesięcy

1950zł 1390zł

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

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

750zł

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

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

1250zł

PRZY ZAKUPIE DOWOLNNYCH TURBIN 
LUB KĄTNIC FIRMY CHIRANA  
ZA KWOTĘ MINIMUM 2000 ZŁ 
OTRZYMASZ  
WYBRANY ZEGAREK  
MARKI CLUSE – ZA 1 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

za 

1 zł

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

zamów 
online 

zamów 
online 
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zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
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Zobacz wiertła JOTA
podczas pracy

Zyskaj cenny czas
z produktami

najwyższej klasy

Wiertła JOTA są wykonane z hartowanej chirurgicznej stali nierdzewnej. 
Precyzyjna kalibracja zgodnie z wymagającymi szwajcarskimi normami 
produkcyjnymi gwarantuje doskonałe dopasowanie bez generowania 
tarcia i wibracji, zwiększając ochronę i żywotność turbiny.

Badania nad trwałością wierteł JOTA w porównaniu z instrumentami 
konkurencyjnymi wykazują ich przewagę pod względem odporności na 
zużycie. W przypadku wierteł diamentowych trwałość instrumentom 
zapewnia optymalne osadzenie ziarna diamentowego, które posiada 
wyższą odporność na pękanie.

Wiertła diamentowe JOTA są produkowane z użyciem 100% naturalnych 
diamentów najwyższej jakości, dzięki czemu osiągają wysoką wydajność 
cięcia.

Wiertła diamentowe JOTA są przeznaczone do wielu preparacji. Większa 
ilość diamentów na mm² gwarantuje ich skuteczność i wydajność przez 
znacznie dłuższy czas.

Wysoka wydajność cięcia bezpośrednio przekłada się na skrócenie 
czasu pracy, mniejsze wytwarzanie ciepła podczas opracowywania oraz 
zapobiega powstawaniu nadwrażliwości pozabiegowej.

Dlaczego JOTA?

za 

1 zł
Skorzystaj ze specjalnej oferty  

aby otrzymać stojak  
na wiertła JOTA za 1 zł 

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

po 

1 zł*

6 x Filtek Z250 
strzykawka 4 g w dowolnym kolorze

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

6 x

2 x

6 + 2

+

3 + 1

po 

1 zł*

3 x Filtek Ultimate 
strzykawka 4 g w dowolnym kolorze

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

3 x

za 

1 zł*+

2 x

6 x

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

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

+

6 + 2

1263 zł
zestaw

za 

1 zł*

+

3 x Scotchbond Universal Plus Value Pack (3 x 5 ml)  
+ Scotchbond Universal Plus – za 1 zł*
+ Zestaw kosmetyków Lancôme – za 1 zł

+

2 x Scotchbond Universal Plus
Uzupełnienie Scotchbond Universal Plus 5 ml

+ 1 x Filtek Universal (A2/A3)
(strzykawka lub kapsułki) – za 1 zł*

za 

1 zł*

LUB+

za 

1 zł

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

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

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

3 x

za 

1 zł*

3 x RelyX Universal strzykawka 3,4 g  
w dowolnym odcieniu (A1, WO, TR, A3O)

+ 1 x Scotchbond Universal Plus – za 1zł*

+

3 x RelyX Fiber Post
(dowolne opakowanie)
+ 1 x RelyX Fiber Post  
rozm. 2 (czerwone) – za 1zł*

3 x

Astringent  
pasta retrakcyjna 100 kaps.

+ Astringent uzupełnienie  
25 kaps. – za 1 zł*

+

za 

1 zł*

3 x Imprint 4 Penta  
(2 x 360 ml dowolne uzupełnienie)

+ Imprint 4 Regular Body lub Light Body  
(II warstwa) 4 x 50 ml – za 1 zł*

3 x

za 

1 zł*

+

za 

1 zł*

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

3 + 1

+

2 x Clinpro White Varnish (50 szt.) 
+ Clinpro White Varnish (50 szt.)  
w dowolnym smaku (wiśniowy, melonowy, 
miętowy) – za 1 zł*

+
za 

1 zł*

2 x

2 + 1

2 x

za 

1 zł*+

2 x Monophase / Monophase Soft
+ opakowanie końcówek mieszających 
Penta (50 szt.) – za 1 zł*

3 x Filtek One Bulk Fill  
strzykawki 4 g lub kapsułki 20 x 0.2 g w dowolnym kolorze

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

3 x 3+ 1

+
za 

1 zł*

3 + 1

+
za 

1 zł*

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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*Produkt gratisowy wysyłany z biura Dentsply Sirona

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

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

GRATIS*

+

640 zł
zestaw

2 x Hydrorise Putty  (2 x 300 ml)
+ Hydrorise Light/Regular  
(2 x 50 ml) – GRATIS*

+
GRATIS*

600 zł
zestaw

2 x

650 zł
zestaw

Hydrorise Implant Heavy Body  
(2 x 380 ml)
+ Hydrorise Implant light  
(2 x 50 ml) – GRATIS*

+
GRATIS*

3 x Occlufast Rock (2 x 50 ml) 
+ 1 x Occlufast Rock (2 x 50 ml) – GRATIS*

3 +1

3 x

GRATIS*+

456 zł
zestaw

+

Mieszalnik MX-300 
Automatyczny mieszalnik do mas alginatowych. Minimalizuje liczbę pęcherzyków 
w masie, co pozwala na standaryzację procesu i uzyskiwanie jednolitych  
oraz powtarzalnych rezultatów, niezależnie od operatora i jego doświadczenia.

+ 12 x Hydrogum 5 (453 g) – za 1 zł
Alginatowa masa wyciskowa o stabilności wymiarów do 5 dni!

Oferta dostępna na zamówienie

4000 zł
zestaw

Sympress
Mieszalnik do silikonów Addycyjnych. 

+ zestaw mas Hydrorise I i II warstwa w zestawie – za 1 zł
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

4 800 zł
zestaw

Umów sie na bezpłatną prezentację w gabinecie. Szczegóły u Przedstawicieli

Hydrorise Maxi Putty/Heavy Body  
(2 x 380 ml) – Normal Set
+ Hydrorise Light/Regular  
(2 x 50 ml) – GRATIS*

GRATIS*+

480 zł
zestaw

za 

1 zł

12 x

za 

1 zł
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*Produkty gratisowe są przesyłane bezpośrednio z biura VDW

HIT 
CENOWY!

HIT 
CENOWY!

+

Kup 1 × Mikrosilnik VDW.GOLD® RECIPROC®
a otrzymasz 4 × RECIPROC®blue 6-pilnikowy R25/25mm – GRATIS*
oraz 1 opakowanie EDDY Flex.Cannula™ zawierające 40 igieł do irygacji – GRATIS*

ZAPYTAJ O OFERTĘ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!

Kup Beefill Obturation Kit:
1 urządzenie Beefill 2w1; 3 pluggery: ISO 40/.03, 50/.05, 60/.06; 1 końcówka do badania żywotności miazgi;  
1 2Seal EasyMix; 30 kaniuli z gutaperką 23G/0.60 mm, 25G /0.45 mm, 20G/0.80 mm; 3 pluggery Machtou:  
0, 1-2, 3-4 (NiTi); 2 opakowania gutaperki alpha (asortyment 15-40 w rozmiarze 0.2, 0.4) 
dodatkowo otrzymasz 1 plugger ISO 40/.03, 20 kaniuli z gutaperką 23G/0.60 mm,  
1 opakowanie EDDY Flex.Cannula™ zawierające 40 igieł do irygacji – GRATIS*

ZAPYTAJ O OFERTĘ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!

+

GWARANCJA
JAKOŚĆI

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.

GRATIS*

GRATIS*
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*Produkty gratisowe są przesyłane bezpośrednio z biura VDW

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.

2 400 zł
zestaw 7 x

7 × RECIPROC®blue 
(w dowolnych rozmiarach)
+ 1 × RECIPROC®blue 6-pilnikowy – GRATIS*
+ 1 × VDW. 1Seal Bioceramic Sealer Starter Kit – GRATIS*
Biokompatybilny uszczelniacz umożliwiający precyzyjne wypełnienie kanału 
korzeniowego z udowodnionym działaniem przeciwdrobnoustrojowym.

3 300 zł
zestaw

+

5 × RECIPROC®blue 
(w dowolnych rozmiarach)
+ 1 × RECIPROC®blue 6-pilnikowy 
oraz  
1 × RECIPROC®blue Gutta-Percha asortyment – GRATIS*

GRATIS*

+

1650 zł
zestaw

6 × Mtwo®  
(w dowolnych rozmiarach)
+ 2 × C-PILOT®  
asortyment 06-10/25 mm – GRATIS* 
+ 5 × EDDY Flex.Cannula – GRATIS*

+

6 x

GRATIS*

GRATIS*

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

3 × VDW.ROTATE™ 
(w dowolnych rozmiarach)
+ 1 × VDW.Rotate™ Gutta-Percha 
asortyment – GRATIS*
+ 1 × VDW.Rotate™ Sączki Papierowe 
asortyment – GRATIS*
+ 1 × VDW.Rotate™ asortyment 
3-pilnikowy 25mm – GRATIS*

+

750 zł
zestaw3 x

GRATIS*

230 zł
zestaw

Eddy® Endo Irrigation Tip 
Opakowanie: 10 szt. (5 x blister po 2 sztuki) 
+ 1 × opakowanie EDDY®  
(5 × blister po 2 sztuki) – GRATIS*

+

1 +1

GRATIS*

Reciproc Blue System KIT 24 zestaw 25 mm
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

+ zestaw sztućców GERLACH – za 1 zł 

1999 zł
zestaw

+

za 

1 zł

NOWOŚĆ

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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+

 750 zł
zestaw 

3 x Endostar E3 Azure
(uzupełnienie 6 szt. w dowolnym rozmiarze)

+ Endostar E3 Azure  
(uzupełnienie 6 szt. w dowolnym rozmiarze) – za 1 zł

za 

1 zł

3 + 1

Endostar ENDObox
Zawiera 28 pilników Endostar w tym:  
6 pilników Endostar E3 Azure  (Basic, Small),  
2 pilniki Endostar EP Easy Path  
oraz 20 pilników ręcznych

+ Endostar ENDOsizer – za 1 zł

 477 zł
zestaw 

+ za 

1 zł

-10%

+

5850 zł
zestaw

Pasta diamentowa 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.

Opakowanie: 1 x Diamond excel strzykawka 2 g

Endostar Provider
bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny

+ 1 x Endostar E3 Azure – za 1 zł
opakowanie: 3 sztuki pilników  
(asortyment, Basic/Small/Big)

za 

1 zł

-10%

Vittra APS Kit Essential
Wysoce estetyczny kompozyt w technologii APS, klasy premium.

Vittra APS to światłoutwardzalny, wysoce estetyczny kompozyt przeznaczony  
do bezpośrednich uzupełnień klasy I, II, III, IV, V i VI na zębach przednich i bocznych 
oraz do odbudowy struktury zęba. W niektórych przypadkach może służyć do naprawy 
niewielkich fragmentów ceramicznego materiału protetycznego

Opakowanie 6 strzykawek (DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, TRANS N), bond Ambar APS, 
wytrawiacz Condac 37.

+ Vittra APS Kit Essential – za 1 zł

950 zł
zestaw

Vittra APS Unique 4 g
Uniwersalny, jednokolorowy kompozyt w technologii APS, jeden odcień wystarczy 
aby uzyskać kolory od BL do D4. 

Opakowanie: strzykawka 4 g.

+ Diamond Master Kit – za 1 zł
data ważności produktu 03.2023

+ Vittra APS Unique 2 g – za 1 zł

+

149 zł
zestaw

za 

1 zł
+

za 

1 zł

data ważności produktu  07.2023

1 + 1

 62 zł

SUPER
CENA

40 zł
opakowanie

 530 zł

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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-20%

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

obsługę
• Wydłużona żywotność baterii
• Doskonały spust wyczuwalny dotykiem nawet 

przez rękawiczki zapewniający  
płynne i łatwe wypełnienie kanału

Zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki 
gutaperki

+ Końcówka do gorącego pluggera 
EQ-V Pack (40/03) – za 1 zł

+ Igły do pistoletu EQ-VR 
(6 igieł w rozmiarze 25G) – za 1 zł

+ Endostar ENDOcalibrator – za 1 zł

+

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

 5995 zł
zestaw 

za 

1 zł

19 x

+

4450 zł
zestaw

19 x Endostar E3 Azure lub Endostar EP
(opakowanie 6 szt. w dowolnym rozmiarze)

+ EQ-S – urządzenie do aktywacji płynów w kanale – za 1 zł
+ Endostar ENDOsyringe – strzykawki do irygacji (mix kolorów, opakowanie 100 szt.) – za 1 zł
+ Paski diamentowe TDV, asortyment (medium i fine) op. 12 szt. w rozm. 2,5 mm x 110 mm – za 1 zł

za 

1 zł

Przy zakupie produktów Poldent  
za 500 zł  

otrzymasz Dia Temp Niebieski lub Żółty  
(5 x 1,8 g + 10 jednorazowych końcówek)  

za 1 zł

PROMOCJA

za 

1 złOpus Bulk Fill Flow APS 2 g (kolor dowolny)
Światłoutwardzalny płynny kompozyt do jednoetapowego wypełniania  
zębów bocznych.

Zastosowanie:
• ubytki klasy I,
• ubytki klasy II,
• naprawa tymczasowych uzupełnień akrylowych,
• naprawa tymczasowych uzupełnień kompozytowych jako podkład,
• naprawa drobnych ubytków szkliwa.

Opakowanie: strzykawka 2 g

72 zł
opakowanie

 90 zł

ZYSKUJESZ 
PRODUKTY  

O WARTOŚCI

2 350 zł

DiaTemp Flow
Światłoutwardzalny, płynny materiał do tymczasowych uzupełnień protetycznych.

zamów 
online 
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Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8
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modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Fields of Application
The precise and high-resolution display of hard and soft tissue enables outstanding diagnostics and planning across all areas of 
modern dentistry and maxillofacial surgery.

Endodontics

Bitewing Panoramic

Implantology Airway Analysis

Orthodontics (PRO model only)

8

Endodoncja Implantologia Drogi oddechowe

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe Zdjęcia pantomograficzne Ortodoncja

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ  
NISKIE PROMIENIOWANIE

Prexion 3D Explorer dzięki najmniejszemu ognisku lampy 0,3 mm oraz 
nowej technologii płaskiego czujnika o dużym rozmiarze (FPD) gwarantuje 

uzyskanie niespotykanej jakości obrazu przy niskiej dawce promieniowania. 
Obszar aktywny czujnika o wymiarach 31,7 x 25,4 cm pozwala na 

wykonywanie ekspozycji cefalometrycznych w technologii One-shot.

FOV Pacjent Wielkość  
Voksela

Dawka 
promieniowania

5 x 5 cm Dorosły 0,07 mm 11

10 x 10 cm Dorosły 0,1 mm 41

15 x 10 cm Dorosły 0,2 mm 58

15 x 16 cm Dorosły 0,2 mm 85

SZEROKIE ZASTOSOWANIE
Precyzja i wysoka rozdzielczość pozwala na osiąganie ponadprzeciętnej diagnostyki i planowania 

leczenia we wszystkich aspektach nowoczesnej stomatologii i chirurgii stomatologicznej.

Odkryj nowy standard
w obrazowaniu pantomograficznym

Pantomograf
PreXion 3D Explorer 
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NAJMNIEJSZE OGNISKO  
I WIELKOŚĆ VOXELA 

The EXPLORER utilizes one of the smallest focal spots in the industry at 0.3mm for all FOVs, and voxel sizes ranging from 0.07 to 0.3mm in 
order to maintain image quality. The output in ultra-HD with a small voxel size enables a more detailed representation.

0.3mm Focal Spot 
(PreXion)

5x5cm FOV 
0.07mm Voxel Size

0.5mm Focal Spot 
(Most Competitors)

10x10cm FOV 
0.1mm Voxel Size
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The focal spot, also called focus, is 
the area on the target of the X-ray 
tube which is struck by the electron 
stream and emits X-rays. The larger 
the focal spot’s area, the poorer the 
detail of the image. The PreXion3D 
EXPLORER has a 0.3mm focal spot – 
one of the smallest in the industry.

What is a focal spot?

A combination of the words 
“volumetric” and “pixel,” a voxel 
is a three-dimensional volume 
element shaped like an isometric 
cube. The EXPLORER utilizes one 
of the smallest size focal spots in 
the industry at 0.3mm for all FOVs, 
and voxel sizes ranging from 0.07 
to 0.3mm in order to maintain 
image quality.

What is a voxel?

6

0.3mm Focal Spot
(PreXion)

The EXPLORER utilizes one of the smallest focal spots in the industry at 0.3mm for all FOVs, and voxel sizes ranging from 0.07 to 0.3mm in 
order to maintain image quality. The output in ultra-HD with a small voxel size enables a more detailed representation.

0.3mm Focal Spot 
(PreXion)

5x5cm FOV 
0.07mm Voxel Size

0.5mm Focal Spot 
(Most Competitors)

10x10cm FOV 
0.1mm Voxel Size
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The focal spot, also called focus, is 
the area on the target of the X-ray 
tube which is struck by the electron 
stream and emits X-rays. The larger 
the focal spot’s area, the poorer the 
detail of the image. The PreXion3D 
EXPLORER has a 0.3mm focal spot – 
one of the smallest in the industry.

What is a focal spot?

A combination of the words 
“volumetric” and “pixel,” a voxel 
is a three-dimensional volume 
element shaped like an isometric 
cube. The EXPLORER utilizes one 
of the smallest size focal spots in 
the industry at 0.3mm for all FOVs, 
and voxel sizes ranging from 0.07 
to 0.3mm in order to maintain 
image quality.

What is a voxel?

6

0.5mm Focal Spot
(konkurencja)

The EXPLORER utilizes one of the smallest focal spots in the industry at 0.3mm for all FOVs, and voxel sizes ranging from 0.07 to 0.3mm in 
order to maintain image quality. The output in ultra-HD with a small voxel size enables a more detailed representation.

0.3mm Focal Spot 
(PreXion)

5x5cm FOV 
0.07mm Voxel Size

0.5mm Focal Spot 
(Most Competitors)

10x10cm FOV 
0.1mm Voxel Size
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The focal spot, also called focus, is 
the area on the target of the X-ray 
tube which is struck by the electron 
stream and emits X-rays. The larger 
the focal spot’s area, the poorer the 
detail of the image. The PreXion3D 
EXPLORER has a 0.3mm focal spot – 
one of the smallest in the industry.

What is a focal spot?

A combination of the words 
“volumetric” and “pixel,” a voxel 
is a three-dimensional volume 
element shaped like an isometric 
cube. The EXPLORER utilizes one 
of the smallest size focal spots in 
the industry at 0.3mm for all FOVs, 
and voxel sizes ranging from 0.07 
to 0.3mm in order to maintain 
image quality.

What is a voxel?

6

5x5cm FOV
0,07 mm Voxel Size

The EXPLORER utilizes one of the smallest focal spots in the industry at 0.3mm for all FOVs, and voxel sizes ranging from 0.07 to 0.3mm in 
order to maintain image quality. The output in ultra-HD with a small voxel size enables a more detailed representation.

0.3mm Focal Spot 
(PreXion)

5x5cm FOV 
0.07mm Voxel Size

0.5mm Focal Spot 
(Most Competitors)

10x10cm FOV 
0.1mm Voxel Size
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The focal spot, also called focus, is 
the area on the target of the X-ray 
tube which is struck by the electron 
stream and emits X-rays. The larger 
the focal spot’s area, the poorer the 
detail of the image. The PreXion3D 
EXPLORER has a 0.3mm focal spot – 
one of the smallest in the industry.

What is a focal spot?

A combination of the words 
“volumetric” and “pixel,” a voxel 
is a three-dimensional volume 
element shaped like an isometric 
cube. The EXPLORER utilizes one 
of the smallest size focal spots in 
the industry at 0.3mm for all FOVs, 
and voxel sizes ranging from 0.07 
to 0.3mm in order to maintain 
image quality.

What is a voxel?

6

10x10cm FOV
0.1mm Voxel Size

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!

Niewiele firm na rynku jest tak wyspecjalizowanych w trójwymiarowej 
diagnostyce rentgenowskiej jak PreXion. Z ponad 15-letnim doświadczeniem 
w cyfrowym obrazowaniu rentgenowskim 3D, systemy PreXion oferują 
wyjątkową precyzję dla bezpiecznej diagnostyki i planowania we  
wszystkich obszarach stomatologii.

DLACZEGO  
PREXION 3D EXPLORER?

Skontaktuj się  
z naszym specjalistą:

Karol Uramowski
tel. 666 020 782

karol.uramowski@meditrans.pl

 299 000zł

JAPOŃSKA
JAKOŚĆ
10 lat

gwarancji

Poznaj więcej 
szczegółów 
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Przy zakupie dowolnego unitu Chirana otrzymasz  
Zestaw RTG Fona XDC + Radiowizjografia Fona StarX PRO  
o wartości 25 000 zł w promocyjnej cenie 9 900 zł

Wygoda na każdym etapie Twojej kariery. Prestiżowy model z możliwo-
ścią dostosowania i rozbudowy poszczególnych modułów. Bezawaryjna 
konstrukcja oraz atrakcyjny design unitu spełnią oczekiwania  
wymagających stomatologów wszystkich specjalizacji.

Chirana CHEESE ’E’ffective

od 79000zł

Proste i dobre rozwiązania. Unit stomatologiczny klasy ekonomicznej, 
który zapewnia niezawodne działanie w optymalnej cenie.  
Proste rozwiązania w tym przypadku nie umniejszają  
solidności i jakości urządzenia. To rozsądny wybór!

Chirana SMILE Mini 04

od 39000zł 

Przy zakupie dowolnego unitu Chirana otrzymasz  
Zestaw RTG Fona XDC + Radiowizjografia Fona StarX PRO  
o wartości 25 000 zł w promocyjnej cenie 9 900 zł

Chirana CHEESE ’L’ift

od 59000zł 

Najlepszy wybór, gdy wyznacznikiem staje się prostota i klasa.  
Zastosowana technologia ułatwia pracę z pacjentem i gwarantuje beza-

waryjność unitu. Ponadto ładna linia projektowa, jego ponadczasowy styl 
i przyjemna estetyka doskonale wpasowują się w nowoczesny gabinet.

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

Przy zakupie dowolnego unitu Chirana otrzymasz  
Zestaw RTG Fona XDC + Radiowizjografia Fona StarX PRO  

o wartości 25 000 zł w promocyjnej cenie 9 900 zł

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

KORZYSTNE
FINANSOWANIE



37

MEDITRANS EXPRESS   | listopad – grudzień 2022 |   STOMATOLOGIA

  zamawiaj online na e-meditrans.pl

Wyposażenie promocyjnego Unitu Cheese Easy:
• Stolik lekarza z 5 rękawami:

- Strzykawko dmuchawka prosta CHIRANA
- Rękaw turbinowy ze światłem
- Mikrosilnik CHIRANA CH660 LED
- Skaler ultradźwiękowy LED z funkcją ENDO
- Lampa polimeryzacyjna
- Hamulec pneumatyczny stolika lekarza

• Sterownik nożny wielofunkcyjny FCR 1-7
• Fotel pacjenta Sk 1.01:

- 4 programowane pozycje
- Lewy podłokietnik
- Sterowanie fotela z pulpitu lekarza, asysty  
i sterownika nożnego

• Panel asysty:
- Ślinociąg powietrzny
- Duży ssak

• Lampa zabiegowa FARO Maia LED
• Dotykowy panel sterowania

Karol Uramowski
tel. 666 020 782

karol.uramowski@meditrans.pl

Doskonały dla każdego gabinetu sto-
matologicznego. 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!

59000zł

Chirana  
CHEESE Easy

Przy zakupie dowolnego unitu Chirana otrzymasz  
Zestaw RTG Fona XDC + Radiowizjografia Fona StarX PRO  
o wartości 25 000 zł w promocyjnej cenie 9 900 zł

Maciej Mazurkiewicz
tel. 728 407 310

maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl

KORZYSTNE
FINANSOWANIE
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Zestaw  
DEXIS Focus 
+ Radiografia DEXIS IXS
Focus firmy DEXIS to najnowszy aparat RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.  
Umożliwia wykonywanie projekcji pojedynczych zębów, zgryzowych oraz zgryzowo 
-skrzydłowych w technice równoległej lub kąta prostego. 

IXS firmy DEXIS 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, DEXIS IXS dostarcza wyraźne obrazy, bez względu na ustawienia ekspozycji. Zapewnia lepszy 
kontrast, mniej artefaktów, więcej szczegółów, żadnych błędów czujnika, płynną integrację w gabinecie, gotowość do pracy, 
optymalny komfort pacjenta. 

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

+

31 900zł

Fona XDC 
Innowacyjny punktowy aparat rentgenowski  
spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania  
zarówno czujników cyfrowych, jak i błon RTG. 
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.

+ fartuch ochronny

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

25 000zł

Karol Uramowski
Specjalista ds. sprzętu  
stomatologicznego
tel. 666 020 782
karol.uramowski@meditrans.pl
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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

więcej informacji na: meditrans.pl/wynajem
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Mariusz Miśkiewicz
Specjalista ds. sprzętu  

stomatologicznego  
Mikroskopy

tel. 728 407 306
mariusz.miskiewicz@meditrans.plZapytaj o bezpłatne testy w twoim gabinecie

75000złMikroskop stomatologiczny  
MediWorks SM620
Mikroskop stomatologiczny MediWorks to idealny wybór dla lekarzy 
szukających maksymalnej ergonomii pracy. Wyjątkowe parametry 
techniczne pozwolą na przeprowadzenie nawet najbardziej 
skomplikowanych zabiegów, a możliwość wyboru różnych  
trybów pracy zaoszczędzą Twój czas.

System równowagi ramienia
Ramię z regulacją dwuprzegubową 
pozwoli na płynne i ergonomiczne  

ustawienie mikroskopu.

Obiektyw zmiennoogniskowy
Obiektyw o regulowanej ogniskowej  
w zakresie 200 mm - 430 mm umoż-
liwia zmianę odległości roboczej bez 
zmiany komfortowej pozycji lekarza.

Wiele filtrów
Możliwość wyboru różnych trybów  

światła (zielony, pomarańczowy,  
fluorescencyjny)

Kamera 4K
Wbudowana kamera z obrazowaniem  

w rozdzielczości 4K.

System zmiany  
powiększenia ZOOM

Płynna zmiana powiększenia  
od 0,4x do 2,4x.

WIDZISZ WIĘCEJ I MASZ  
WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Kontrola jednym palcem
Dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnej przystawki możliwe jest ustawienie 
odległości roboczej, zmiany powiększenia ZOOM (płynna regulacja 
powiększenia od 0,4 do 2,4) czy też zmiany trybu światła za pomocą  
jednego palca, bez zmiany komfortowej pozycji lekarza.
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Enbio S
Autoklaw klasy B przeznaczony do sterylizacji 
narzędzi, który zapewnia pełną skuteczność  
i bezpieczeństwo sterylizacji.
• 100% wymagań Sanepidu
• Najmniejszy na rynku  

(25 cm szer. x 16 cm wys. x 56 cm dł.)
• Najszybszy proces sterylizacyjny  

trwa zaledwie 7 minut
• Najwyższa klasa B
• Możliwość sterylizacji narzędzi luzem  

lub w pakietach
• Laureat Red Dot Design Awards

Autoklaw KALIPSO
Bardzo łatwa, intuicyjna obsługa – wybór cyklu jednym 
przyciskiem, drugim – rozpoczęcia procesu. Tylko cykle 
klasy B – nawet przy wyborze nieodpowiedniego 
cyklu przeprowadzona zostanie poprawna sterylizacja 
wszystkich materiałów. Zbieranie i przechowywanie 
danych cykli na karcie SD. System monitorowania  
i sterowania każdym procesem autoklawu.  
Pojemność: 16 l.

Laser Woodpecker D-laser BLUE
Nowoczesny laser chirurgiczny.

• Trzy długości fali światła: 450 nm, 650 nm, 976 nm,
• Szeroki zakres zastosowania: Chirurgia tkanek miękkich,  

Endodoncja, Perriodontologia, Wybielanie, Biostymulacja,
• Wysoka moc pozwalająca na szybką bezbolesną pracę,
• Bogate wyposażenie w komplecie: Końcówki światłowodu,  

końcówka do laseroterapii stawu skroniowo-żuchwowego,  
końcówka do wybielania, końcówka do biostymulacji,  
okulary ochronne,

• 5-calowy, dotykowy wyświetlacz pełnoekranowy  
z minimalistycznym interfejsem użytkownika,

• Końcówki światłowodu i tuleja prostnicy ze stali  
nierdzewnej mogą być sterylizowane w autoklawie.

• Menu w języku polskim

9900zł19500zł

27900zł

6990zł

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

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 pod dziąsłowy, leczenie przyzębia.
• Do zabiegów piaskowania: usuwanie płytki nazębnej, przygotowanie 

powierzchni przed klejeniem zamków, cementowaniem wkładów,  
koron i licówek, a także higieny.

MasterFlux 
Urządzenie do sedacji MasterFlux PLUS dozuje 
podtlenek azotu, który ma za zadanie uspokoić  
i rozluźnić pacjenta przed i w trakcie zabiegu.

+ pulsoksymetr Vital Test  
o wartości 1600 zł – za 1 zł
Pulsoksymetr przeznaczony do ciągłego, nieinwazyjnego 
monitorowania pulsu HR oraz saturacji SpO2 u pacjentów.

14 580 zł

17900 zł

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

KORZYSTNE
FINANSOWANIE

Umów  
prezentację

w Twoim  
gabinecie

Umów  
prezentację w 

Twoim gabinecie
tel. 505 328 614

za 

1 zł+

NOWOŚĆ

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Skorzystaj z oferty promocyjnej
na skanery wewnątrzustne  
firmy Trios 3Shape

Pod 3Shape Move +

TRIOS 5
129 600 zł x

TRIOS 4 WiFi
109 000 zł 139 000 zł

TRIOS 3 WiFi
109 000 zł 139 000 zł

 93 000 zł 
77 000 zł 124 000 zł

Cena skanera zawiera roczną subskrybcję 3 Shape Trios.  
Przed upływem pierwszego roku użytkowania, klient ma prawo zrezygnować z opłacania subskrypcji na kolejne lata. 

Czas trwania subskrypcji Cena subskrypcji

Subskrypcja na pierwszy rok w cenie skanera

Kolejny rok 13600 zł

Subskrypcja 3Shape Trios

NOWOŚĆ

Jacek Bucki
tel. 883 350 709

e-mail: jacek.bucki@meditrans.pl

Marta Tołpa
tel. 728 407 307

e-mail: marta.tolpa@meditrans.pl

Kinga Woźniak 
tel. 571 282 418

e-mail: kinga.wozniak@meditrans.pl

SUPER
CENA

Oferta do wyczerpania zapasów. 
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NOWOŚĆ

DOŁĄCZ DO NAS:
 /AkademiaCadCamExpertise

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

CAD CAM
A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Nowa generacja
skanerów 3shape TRIOS

TRIOS 5 Prosty 
higieniczny 
ergonomiczny

Inteligentna technologia skanowania, zaprojektowana z myślą o poprawie higieny,  
ergonomii oraz łatwości skanowania.

30% mniejszy i 20% lżejszy
w porównaniu do TRIOS 4. Waga: 299 g.  
Wymiary: 3,8 cm. x 3,7 cm. x 26,6 cm.

Zamknięta konstrukcja końcówki  
znacznie zwiększa higienę, a rękawy  
jednorazowego użytku zakładane przed skanowaniem 
zapewniają dodatkową warstwę ochronną.

Pierścień LED wskazuje,  
kiedy skaner jest gotowy do pracy.

Funkcja ScanAssist zapewnia łatwiejsze  
skanowanie niezależnie od strategii.

Dzięki ulepszonej technologii baterii  
zeskanujesz ok. 33 pacjentów  
na jednej baterii.

TRIOS 5 Pod 
129 000zł



DENTAL
offer
Trust your choiceTrust your choice
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zestaw
389 zł

zamiast:
 442 zł

OliCem SE 
Samowytrawiający, podwójnie wiążący cement  
przeznaczony do ostatecznego mocowania uzupełnień. 
Zalecany zakres stosowania:
PP korony i mosty z metalu oraz metalowo-ceramiczne 
PP korony i mosty ze wzmocnionej ceramiki (np. z tlenku cyrkonu) 
PP korony i mosty pełnoceramiczne wykonane w systemie Cerec® 
PP uzupełnienia typu Inlay-Onlay z ceramik, metalu i kompozytów 
PP wkłady koronowo-korzeniowe 
PP odbudowy z metalu, metalowo-ceramiczne oraz ze wzmocnionej ceramiki (np. z tlenku 

cyrkonu) mocowane na implantach

Zawartość opakowania OliCem SE zawiera:  
strzykawka 5 ml, 10 końcówek mieszających + 5 końcówek wewnątrz ustnych long.

OliZircore NANO
Podwójnie utwardzalny płynny kompozyt, w którym wykorzystano  
technologię nano-cząsteczkową (nanocząsteczki; tlenku cyrkonu  
i fluorku wapnia).  
OliZircore NANO jest niezastąpiony, zarówno w roli materiału  
do odbudowy zrębu, jak i cementowania wkładów  
koronowo-korzeniowych. 

Zawartość opakowania: strzykawka 5 ml, 5 końcówek mieszających,  
5 końcówek wewnątrzustnych, instrukcja obsługi

+ OliPost ECO 
Opakowanie 20 sztuk wkładów  
(dostępne rozmiary: 1,0 żółte; 1,2 czerwone; 1,4 niebieskie; 1,6 zielone)  

opakowanie
269 zł

zamiast:
 306 zł

+

zamów 
online 
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Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi Septodont.

98 zł
zyskujesz 21 zł

Cena regularna opakowania: 119 zł

SeptoMatrix Sectional refill
Matryce sekcyjne do odbudowy w odcinku 
bocznym, dostępne w rozmiarach: Large,  
Medium, Small lub Assorted (mix).

Opakowanie: 50 kształtek

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

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

680 zł
zyskujesz 45 zł

Cena regularna opakowania: 725 zł

840 zł
zyskujesz 74 zł

Cena regularna opakowania: 914 zł

BiodentineTM 15 KAPSUŁEK
Bioaktywny i biokompatybilny substytut zębiny  
do odbudowy ubytków i do stosowania w endodoncji.
Opakowanie: 15 kaps. po 0,7 g

ULTRA SAFETY PLUS TWIST
Bezpieczny system do iniekcji spełniający  
regulacje unijne.

Opakowanie: 100 sterylnych igieł w jednym rozmiarze 
+ 1 uchwyt (niebieski) do sterylizacji

Przy zakupie 3 opakowań 
Ultra Safety Plus Twist otrzymujesz  

3 pojemniki na odpady GRATIS

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 135 zł

Cena regularna opakowania: 625 zł

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

Opakowanie: 10 sterylnych stożków

350 zł
zyskujesz 60 zł

Cena regularna opakowania: 410 zł

SeptoTape
Taśma teflonowa do izolacji podczas zabiegów.

Opakowanie: 5 m taśmy

22 zł

Cena regularna opakowania: 25,20 zł

SeptoDiamond Strips
Paski ze stali nierdzewnej pokryte nasypem 
diamentowym.
Dostępny asortyment:
fine, medium, fne&medium

Opakowanie:  
12 szt. pasków o szerokości 2,5 mm

27 zł

Cena regularna opakowania: 30,50 zł

170 zł
opakowanie

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 



Odwrócić
nieodwracalne!*

*	 	Jeśli	nie	można	osiągnąć	hemostazy	po	całkowitej	pulpotomii,	należy	wykonać	pulpektomię	
oraz	RCT,	pod	warunkiem,	że	ząb	nadaje	się	do	odbudowy	(ESE	Position	Paper,	Duncan	et	al.	2017)

	**	 Taha	et	al.,	2018

Nieodwracalne	zapalenie	miazgi

Biodentine™

Biodentine™ leczy tkankę miazgową NAWET z objawami 
nieodwracalnego zapalenia miazgi *

Biodentine™	oferuje	jedyne	w	swoim	rodzaju	korzyści	podczas	leczenia	
około	85% **	przypadków	nieodwracalnego	zapalenia	miazgi:
● 	Przyżyciowa	terapia	miazgi	umożliwia	całkowite	utworzenie

mostu	zębinowego
● Minimalnie	inwazyjne	leczenie	oszczędza	strukturę	zęba
● Natychmiastowa	ulga	w	bólu	zapewnia	komfort	pacjentom
● 	Procedura	wypełniania	Bio-Bulk	to	prosty	protokół

postępowania	klinicznego

Innowacje inspirowane naturą

www.septodont.com.pl

Zeskanuj kod QR…

przetestuj  
Biodentine

dowiedz się więcej 
o produkcie

skontaktuj się  
z przedstawicielem 

Septodont
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*Materiały gratisowe są przesyłane z biura Kulzer.

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*

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.

+ Variotime Light Flow  
2 x 50 ml – GRATIS*

2 x
410 zł

zestaw

+
GRATIS*

+

699 zł
zestaw

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

+ 2 x Charisma Opal Flow 1,8 g  
(A2) – GRATIS*

GRATIS*

GRATIS*
3950 zł

zestaw

za 

1 zł

+ OFERTA 
LIMITOWANA

ZYSKUJESZ  

1347 zł

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*

+

+

575 zł
zestaw

5 x Charisma Opal 4g 
(w dowolnym kolorze)
Dostępne kolory strzykawek: OM; OL; OD; BL; CO; C2;  
A1; A2; A3,5; A3; A4; B1; B2; B3

+ Charisma Opal 4 g A2 – GRATIS*

+

95,83 zł
za strzykawkę  

w zestawie

GRATIS*5 + 1

GRATIS*

477 zł
zestaw

559 zł
zestawNOWOŚĆ

3 + 1

3 x Bulk Flow ONE 2 g
Pierwszy płynny kompozyt typu bulk-fill w uniwersalnym kolorze. Idealnie dopasuje 
się do otaczającej ją tkanki zęba. Wypełnienia mogą być wykonywane z użyciem 
warstwy materiału o grubości do 4 mm bez konieczności stosowania dodatkowej 
warstwy wierzchniej. Ponadto Bulk Flow ONE charakteryzuje się niskim skurczem 
polimeryzacyjnym oraz wysoką wytrzymałością na zginanie i ścieranie.

+ Bulk Flow ONE 2 g – GRATIS*

3 x

GRATIS*+

NOWOŚĆ

Bulk Flow ONE 2 g
+ Diamond ONE 4g
+ Gluma Bond Universal
+ Bulk Flow ONE 2 g – GRATIS*

+ GRATIS*

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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*Gratis wysyłany przez firmę VOCO

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

NOWOŚĆ

649 zł
zestaw

V-Posil Putty Fast Jar (2 x 450 g)
+ V-Posil Light Fast (2 x kartridż 50 ml) 

+

VOCO Retraction Paste
Pasta retrakcyjna VOCO zapewnia skuteczne, czasowe 
poszerzenie bruzdy i izolację od wilgoci. Sprawdzi się 
również przy opracowywaniu i wypełnianiu ubytków 
klasy II i V oraz podczas osadzania stałych  
i tymczasowych uzupełnień.

Opakowanie: kapsułki 25 x 0,3 g  
lub kapsułki 100 x 0,3 g

295 zł
opakowanie  
25 kapsułek

879 zł
opakowanie 
100 kapsułek

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

+

1245 zł
zestaw

4 x

4 + 1

Admira Fusion 5 x 3 g
Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy 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.

+ Futura Bond M+  5 ml – GRATIS* 
lub FuturaBond U SingleDose x 50 szt. – GRATIS*

+ LUB

GRATIS*

50 szt.

1130 zł
zestaw

4 x Admira Fusion Refill 3 g  
(strzykawki lub kapsułki)
Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy.  
Pierwszy na świecie materiał odtwórczy na bazie czystej 
ceramiki.
Opakowanie: strzykawka 3 g.

+ Admira Fusion Refill  
(strzykawka lub kapsułki) – GRATIS*

1199 zł
zestaw

+4 + 1

4 x

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*

1429 zł
zestaw

4 + 1 + GRATIS*

GRATIS*

129 zł
tuba 10 ml

Profluorid Varnish
Lakier z fluorem do znoszenia nadwrażliwości zębów. 
Główne wskazania to leczenie nadwrażliwości zębów, 
uszczelnianie kanalików zębiny, leczenie nadwrażliwości  
w obszarze szyjek po profesjonalnym oczyszczaniu oraz 
usuwaniu kamienia nazębnego.
Dostępne smaki: melonowy, karmelowy, wiśniowy, miętowy

Opakowanie: tuba 10 ml

Przy zakupie 2 dowolnych promocji 
Admira Fusion ze strony 49 

otrzymasz  
wybrany zegarek marki CLUSE – za 1 zł

za 

1 zł

W promocji dostępny również zestaw z kapsułkami

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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4 x PIASEK AIR-FLOW® PLUS 400 g
• Nowa, aluminiowa butelka: lekka, odporna, ekologiczna.
•	 Łatwiejsze	napełnianie	urządzenia.
•	 Lepsza	ochrona	piasku	przed	wilgocią.
•	 Butelka	wielokrotnego	użytku,	po	zużyciu	piasku	 
	 staje	się	poręcznym	bidonem,	który	może	być	prezentem	 
	 dla	pacjenta	(posiada	atest	na	kontakt	z	żywnością).

+ 4 butelki BacterX PRO (1 litr) – GRATIS*

PROMOCJA:  
przy	zakupie	4	butelek	piasku,
4 x BacterX PRO (1 litr) GRATIS!*

4 x 4 x

1840 zł
OSZCZĘDZASZ  

360 zł

7290 zł
OSZCZĘDZASZ  

720 zł

PIASKARKA AIR-FLOW® HANDY 3.0 PLUS
Optymalna	do	stosowania	w	kieszonkach	przyzębnych	o	głębokości	do	4	mm	i	na	wszystkich	
widocznych	powierzchniach	zębów	oraz	do	usuwania	osadów	–	efektywność	i	szeroki	zakres	
zastosowania	w	połączeniu	z	piaskiem	AIRFLOW	PLUS.

+ 8 butelek BacterX PRO (1 litr) – GRATIS*

PROMOCJA:  
przy	zakupie	Piaskarki	AIR-FLOW	HANDY	3.0	PLUS,

8 x BacterX PRO (1 litr) GRATIS!*

8 x

PROMOCJA: 
przy	zakupie	3	końcówek	PS,

4 x BacterX PRO (1 litr) GRATIS!*

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

+ 4 butelki BacterX PRO (1 litr) – GRATIS*

3 x

4 x

1590 zł
OSZCZĘDZASZ  

360 zł

6 x NIGHT CLEANER (800 ml)
Roztwór	do	czyszczenia	i	dezynfekcji	urządzeń	AIRFLOW
•	 Wydłuża	żywotność	urządzenia.
•	 Działa	bakteriobójczo	i	grzybobójczo.

+ 2 butelki BacterX PRO (1 litr) – GRATIS*

PROMOCJA: 
przy	zakupie	6	opakowań	 

NIGHT	CLEANER,
2 x BacterX PRO (1 litr) GRATIS!*

2 x

480 zł
OSZCZĘDZASZ  

180 zł

4 x BacterX PRO (1 litr)
Nowoczesne	rozwiązanie	do	płukania	jamy	ustnej	
niezawierające	w	swoim	składzie	alkoholu,	które	pozwala	
klinicystom	na	redukcję	obciążenia	bakteryjnego	 
oraz	wirusowego	aerozolu,	powstającego	podczas	 
wykonywania	procedur	zabiegowych	w	stomatologii

+ BacterX PRO (1 litr) – GRATIS*

4 x

PROMOCJA: 
przy	zakupie	4	opakowań	
BacterX	PRO	(1	litr),

BacterX PRO (1 litr) GRATIS!*

6 x

*Produkty	gratisowe	wysyłane	przez	firmę	EMS	Poland.

360 zł
OSZCZĘDZASZ  

90 zł
zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

Medicom® Biodegradable Paper Cups
Bo jesteśmy odpowiedzialni.

W przeciwieństwie do większości kubków papierowych 
są pokryte biopochodną i kompostowalną powłoką PLA. 
Kubeczki biodegradowalne Medicom pasują do większości 
popularnych podajników, zapewniają izolację termiczną.

343 zł
opakowanie

Biodegradowalne kubeczki papierowe
Ilość:  1000 sztuk/opakowanie  404 zł

Green
for You.

Pojemność:  180 ml, 
wysokość:  8 cm

Nr art.:  150

-15%

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

Maski Medicom SofSkin® fog-free zapewniają skuteczną ochronę przed parą, 
aerozolami, rozpryskami i cząsteczkami. Nie powodują podrażnień twarzy  
i uszu. Dają bezpieczeństwo, komfort oddychania i przejrzyste okulary!
Wyprodukowane w Europie.  

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

Nowość

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

Jak to działa ...

niebieski 2155-FF-30

biały 2159-FF-30

zielony 2158-FF-30

lawendowy 2153-FF-30

różowy 2156-FF-30

pomarańczowy 2162-FF-30

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

Maski Medicom FFP2 są jedynymi maskami medycznymi produkowanymi 
w 3 rozmiarach co ma wpływ na niezwykle szczelne  dopasowanie  
do twarzy. Zapewniają komfort oddychania i bezpieczeństwo operatora  
do 8 godzin. Nie powodują podrażnień twarzy. Zapewniają doskonałą  
i skuteczną ochronę nawet do 8 godzin. 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

69 zł
opakowanie

 86 zł

-20%

243 zł
opakowanie

 304 zł

-20%

SafeMatrix Wide
(duże – 6,0 mm)
Ilość:  50 szt.
Nr. art: 30045

SafeMatrix Narrow 
(małe – 4,5 mm)
Ilość:  50 szt.
Nr. art: 30050

Medicom® SafeMatrix™

Trzy kroki do idealnego wypelnienia

Formówki SafeMatrix ułatwiają formowanie 
doskonałych punktów stycznych dzięki zastosowaniu 
uniwersalnego systemu dopasowywania do kształtu 
anatomicznego zęba (szyjka i punkty styczne).  
Safe Matrix są niezwykle łatwe w użyciu  
i funkcjonalne. Jako produkt jednorazowy spełniają 
wszelkie wymagania dotyczące higieny w praktyce 
dentystycznej.

228 zł
opakowanie

 253 zł

-10%
zamów 
online 
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®

LOSER & CO
öfter mal was Gutes ...

UBrush!
Pierwsza profesjonalna, elektryczna 
szczoteczka międzyzębowa  
z oświetleniem LED
• 167 wibracji na sekundę 
• Szybsza i łatwiejsza 

eliminacja chorób przyzębia
• Doskonała redukcja biofilmu
• Doświetlająca lampka LED

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

259 zł
opakowanie

 304 zł

-15%

Zirc • SE-Cushion
SE-Cushion to 
jednorazowa, 
miękka nakładka 
na ślinociag 
zapobiegająca 
zasysaniu błony 
śluzowej. Zwiększa 
komfort pacjentów 
nadwrażliwych na ból. 

-10%

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

120 zł
opakowanie

 134 zł

375 zł
opakowanie

 469 zł

Zirc • Crystal HD® Lusterka wkręcane
Jaśniej = lepiej = Crystal HD! 
Lusterko przedniopowierzchniowe Crystal 
HD rozjaśnia obraz o 40%  zapewniając 
optymalną widoczność w obszarze 
zębów bocznych i podczas leczenia 
endodontycznego. 
Sterylizacja w autoklawie.

Różnokolorowe
Ilość: 12 szt. (2 szt. koloru)

Jednokolorowe
Ilość: 12 szt. 

#4 (Ø 22 mm)  Nr art.:  50Z392 (A-S)
#5 (Ø 24 mm)  Nr art.:  50Z393 (A-S)
Kolory: A-S

Asortyment Classic

Kolory:  A GDB I K  

#4 (Ø 22 mm)  Nr art.: 50Z392-PSTL
#5 (Ø 24 mm)  Nr art.: 50Z393-PSTL

Asortyment Metalic

Kolory:  I MJE T U

#4 (Ø 22 mm)  Nr art.: 50Z392-JWL
#5 (Ø 24 mm)  Nr art.: 50Z393-JWL

Asortyment Neon

Kolory:  N QPO R S

#4 (Ø 22 mm)  Nr art.: 50Z392-NEON
#5 (Ø 24 mm)  Nr art.: 50Z393-NEON

EDS • Flexi-Post® Titan
Zapewniają maksymalną retencję 
przy minimalnych naprężeniach 
na ściany korzenia!
Unikatowa konstrukcja wkładu 
redukuje naprężenia podczas 
jego wprowadzania. Gwint 
wkładu Flexi-Post® daje 
bardzo wysoką retencję 
mechaniczną, dużo  
wyższą niż systemy 
adhezyjne. Flexi-Post® 
gwarantuje bardzo wysoką 
retencję mechaniczną, 
dużo wyższą niż dają 
najnowocześniejsze systemy 
adhezyjne.

830 zł
opakowanie

 1036 zł

Flexi-Post Refill
(10 Posts, 1 Reamer i 1 Drill)

Wielkość: 0 (Żółty)
Nr art.:   135-0

Wielkość: 00 (Biały)
Nr art.:   135-00

Wielkość: 01 (Czerwony)
Nr art.:  135-01

Wielkość: 02 (Niebieski)
Nr art.:  135-02

Wielkość: 03 (Zielony)
Nr art.:  135-03

-20%

Produkt dostępny na zamówienie.

-20%

Mr. Thirsty® Refills 
Dziecięcy/Small
• 25 szt. (fioletowy)
• 1 adapter

Nr art.: 50Z986SM16 

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

Nr art.: 50Z986LG16

zamów 
online 292 zł

opakowanie

 391 zł

Zirc • Mr. Thirsty one-step
Szybciej, łatwiej, lepiej!
To rozwierak, ssak  
i blokada języka  
w jednym. Minimali-
zuje ilość powsta-
jącego aerozolu. 
Zapewnia suche, 
łatwo dostępne pole 
zabiegowe. Produkt 
jednorazowy. Podłączany 
do ssaka.

-25%
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zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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Aniosyme XL3 – 1 litr
Enzymatyczny preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych. Dzięki swojej 
trójenzymatycznej formule gwarantuje bardzo dobre właściwości myjące, doskonałą 
kompatybilność materiałową przy niskich stężeniach (0,5%) oraz krótkim czasie 
działania.

Opakowanie: koncentrat 1 litr

+ Incidin Alcohol Wipe (uzupełnienie 90 szt.)
Gotowe do użycia chusteczki do skutecznej dezynfekcji wyrobów medycznych

+ +
Aniosyme XL3 – 5 litrów
Enzymatyczny preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych. Dzięki swojej 
trójenzymatycznej formule gwarantuje bardzo dobre właściwości myjące, doskonałą 
kompatybilność materiałową przy niskich stężeniach (0,5%) oraz krótkim czasie 
działania.

Opakowanie: koncentrat 5 litrów

+ Dentasept Aspiration 1 litr
Preparat do mycia i dezynfekcji systemów ssących, ślinociągów i spluwaczek  
w unitach stomatologicznych.

3 x Skinman Soft Protect FF – 500 ml
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. 

Manisoft 500 ml 
Delikatny preparat myjący i pielęgnujący.

+

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

+ Incidin Liquid – 1 litr
+ Skinman Soft Plus – 500 ml
Preparat do dezynfekcji rąk na bazie izopropanolu z dodatkiem gliceryny.

2 x Dentasept Special Rotative 2l
Dentasept Special Rotative to gotowy do użycia roztwór dezynfekujący  
do wierteł i instrumentów stosowanych w leczeniu endodontycznym. 

Opakowanie: 2 litry

+ Sekudrillbox
Pojemnik do dezynfekcji wierteł, ściernic i innych drobnych narzędzi 
obrotowych.

+

Surfanios Premium – 1 litr
Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. 
Szerokie działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze osiąga 
już w stężeniu 0,25%. Wykazuje doskonałą kompatybilność materiałową, bezpieczny 
dla użytkownika. 

Opakowanie: koncentrat 1 litr

69 zł
zestaw

 90 zł 139 zł
zestaw

 160 zł

159 zł
zestaw

 200 zł 69 zł
zestaw

 85 zł

99 zł
zestaw

 120 zł 399 zł
zestaw

 490 zł

+ +
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Czas działania 15 min 15 min

Stężenie 0,5%  0,5%  

Enzymy  Proteaza, lipaza, mannanaza

pH 7,5 8,06

Producent Anios Laboratoires Anios Laboratoires

ANIOSYME DD1
 ANIOSYME XL3

Enzymatyczny myjąco-dezynfekujący 
koncentrat w�płynie do narzędzi.

Myjki ultradźwiękowewe

www.ecolab.com

ANIOSYME XL3

 Proteaza, lipaza, amylazaaza

ANIOSYME DD1
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Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu euro 4,7 zł.  
Ceny na fakturze zostaną przeliczone na złotówki wg kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.

Kątnica KaVo 
EXPERTmatic 

E20 L 
• Przełożenie 1:1
• Wewnętrzny dwukanałowy spray
• Szerokokątny światłowód

Kątnica KaVo 
EXPERTmatic

E20 C
• Przełożenie 1:1
• Wewnętrzny dwukanałowy spray

2800 zł

2300 zł

Kątnica KaVo 
EXPERTmatic E25 L  
przyspieszająca
• Kątnica na wiertła turbinowe
• Przełożenie 1:5
• Trójdrożny spray
• Ceramiczne łożyska
• Szerokokątny światłowód
• Gwarancja 18 miesięcy

3950 zł3400 zł

Turbina KaVo 
EXPERTtorque  
E680 L
• Czterodrożny spray
• Szerokokątny światłowód
• Ceramiczne łożyska
• Wymienny mikrofiltr wody
• System „anti-suck-back”
• Gwarancja 18 miesięcy

Seria EXPERT

4 660 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

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!

15 000 zł
zestaw

KĄTNICA  
W  

ZESTAWIE

Turbina KaVo 
SMARTtorque  
S609 C
• Czterodrożny spray
• Ceramiczne łożyska
• Podłączana bezpośrednio 

na rękaw typu „Midwest”
• Znakomity dostęp  

do pola zabiegowego
• Gwarancja 12 miesięcy

1250 zł

Złączka MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED
• zawór antyretrakcyjny

Szybkozłączki KaVo MULTIflex 

490 zł

590 zł

800 zł

Seria SMART

Turbina KaVo 
SMARTtorque  
S619 L 
• Czterodrożny spray, 
• Ceramiczne łożyska
• Szerokokątny światłowód
• Kompaktowe wymiary  

główki
• Cicha i bezwibracyjna  

praca, 64 dB
• Gwarancja 12 miesięcy

1750 zł
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Wypróbuj nową kamerę DIAGNOcam Vision Full HD już teraz!

Napisz do: magdalena.januszkiewicz@kavo.com 

lub zadzwoń: +48 601 48 48 81.

KaVo Dental Poland Sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa
www.kavo.com

KaVo DIAGNOcam Vision Full HD
Trzy obrazy diagnostyczne w jednym ujęciu

Trzy obrazy diagnostyczne  w rozdzielczości Full HD 

otrzymane w czasie krótszym niż 1 sekunda! 

Kamera wewnątrzustna, diagnozowanie próchnicy metodą 

transiluminacji, tryb fluorescencyjny do ostatecznej kontroli - 

to wszystko w jednym urządzeniu, KaVo DIAGNOcam Vision Full HD.

Wszystkie trzy obrazy przechwytywane w tym samym czasie 

w rozdzielczości Full HD i jednocześnie wyświetlane. 

Potrójnie skuteczna diagnostyka.

w jednym ujęciu
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Piękny uśmiech
znaczy więcej,
daje

zdrowie

EKSPERCI OD HIGIENY
JAMY USTNEJ

*Specjalna cena dla gabinetów przy zakupie  
produktów do higieny jamy ustnej DENTAID za minimum 300 zł

Podstawowa codzienna higiena dziąseł

500 ml

100 ml

+ pasta 100ml
+ szczoteczka 

VITIS® GINGIVAL KIT – zestaw po higienizacji
• 30ml VITIS gingival – płyn do płukania jamy ustnej
• 15 ml VITIS gingival – pasta do zębów
• VITIS gingival – szczoteczka do zębów
• Szczoteczka Interprox
   - Dodatkowo Saszetka
      Perio • Aid Intensive Care 0,12%,
      Perio • Aid Active control 0,05%

Profilaktyka i ochrona dla pacjentów z aparatami ortodontycznymi.

100 ml

500 ml
VITIS® ORTHODONTIC KIT
• 30 ml VITIS orthodontic – płyn do płukania
   jamy ustnej
• 15 ml VITIS orthodontic – pasta do zębów
• VITIS orthodontic – szczoteczka do zębów
• Wosk do zamków ortodontycznych
• Interprox PLUS Conic PHD 1,3

Płyn 500 ml   32 zł   27 zł*
Pasta 100 ml   24 zł   20 zł*
Wosk ortodontic   20 zł   17 zł*
Tabletki czyszczące   20 zł   17 zł*
Zestaw ortodontic   54 zł   46 zł*
Kit ortodontic   26 zł   

Płyn 500 ml   32 zł   27 zł*
Pasta 100 ml   24 zł   20 zł*
Zestaw gingival   54 zł   46 zł*
Kit gingival   26 zł

+ pasta 100ml
+ szczoteczka tabletki

24 szt.

wosk
2 szt.

RABAT
do 15%
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Skutecznie wybiela
i chroni przed erozją szkliwa.

Znosi nadwrażliwość zębów.
Naprawia i chroni szkliwo.

Płyn 500 ml   32 zł   27 zł*
Pasta 100 ml   29 zł   24 zł*
Zestaw whitening   59 zł   50 zł*

100 ml

500 ml
+ pasta 100ml

Płyn 500 ml   32 zł   27 zł*
Pasta 100 ml   27 zł   23 zł*

500 ml 100 ml

Rozwiązuje problem  
nieświeżego oddechu.

Płyn 500 ml   35 zł   30 zł*
Pasta 100 ml   24 zł   20 zł*
Skrobaczka   14 zł   12 zł*

500 ml

skrobaczka
75 ml

Aktywna ochrona
jamy ustnej
dla dobrego ogólnego
stanu zdrowia

500 ml

Płyn 500 ml   35 zł   30 zł*

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 
• łatwy w montażu i użyciu, bezpieczny dozownik  

zapewnia wysoki poziom higieny
Opakowanie gabinetowe: 5 litrów

149 zł
opakowanie 5 litrów

360 zł
zestaw 3 sztuk

VITIS® ORTHODONTIC KIT zawiera:
• 30 ml VITIS orthodontic – płyn do płukania jamy ustnej
• 15 ml VITIS orthodontic – pasta do zębów
• VITIS orthodontic – szczoteczka do zębów
• Wosk do zamków ortodontycznych
• Interprox PLUS Conic PHD 1,3

3 x

za 

1 zł+

 447 zł

PRMOCJA 
Przy zakupie trzech opakowań  
Perio Aid po 5 litrów  
otrzymasz dodatkowo  
zestaw VITIS® ORTHODONTIC KIT  
o wartości 26 zł – za 1 zł

zamów 
online 

zamów 
online 
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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 mandryleUzupełnienie (50 sztuk) – 220 zł 

292 zł
zestaw

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

Długości: 25mm

Rozmiary: 08-15

36 zł

SUPER 
CENA

NOWOŚĆ

RT FILES 
Pilniki giętkie, intensywnie tnące, 
usuwające opiłki, odporne na 
złamanie.

Długości:  21-31 mm
Rozmiary:  15-80, ass

36 zł

H-FILES
pilnik typu Hedstroem 
Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 08-140, ass, pośrednie
Cena: 
08  41 zł
12-37 (pośrednie)  33 zł
Pozostałe:  31 zł

od 31 zł 36 zł

D FINDERS 
Poszukiwacze
Poszukiwacz kanału – cienki  
i sztywny instrument o przekroju D.

Długości: 21-25 mm
Rozmiary: 08-15

Cena:
06, 90-140: 50 zł
08: 38 zł
12-37: 33 zł
Pozostałe: 30 zł

od 30 zł

K-FILES 
Pilnik typu Kerr
Długości: 21-31 mm
Rozmiary: 06-140, ass, pośrednie

140 zł
strzykawka

BEAUTIFIL FLOW PLUS
Płynny materiał odbudowujący do zębów przednich i bocznych.  
Występuje w dwóch stopniach płynności.

F00 jest całkowicie stabilnym kompozytem i doskonale nadaje się  
do odbudowy guzków lub ścian ubytku z wolnej ręki.

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

Opakowanie strzykawka 2,2 g

5 +1

za 

1 zł

+
237 zł
strzykawka

BEAUTIFIL II 
Jedyny nanohybrydowy materiał kompozytowy, którego technologia  
umożliwiła połączenie cech glasjonomerów oraz materiałów 
kompozytowych.
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, INC, BW, A2O, A3O

Opakowanie: strzykawka 4,5 g

za 

1 zł+

289 zł
zestaw

Super Snap – zestaw krążków do konturowania
System krążków do konturowania i polerowania wypełnień kompozytowych. 

Uzupełnienie (50 sztuk) – 69,95 zł 

Smile Lite MDP 2 
Mobilna Fotografia Stomatologiczna
Doceniony przez stomatologów, techników i asystentki Smile Lite MDP  
może współpracować praktycznie z każdym telefonem, niezależnie  
od modelu i producenta. Nie wymaga kalibracji a regulowany  
adapter pozwala na podłączenie dowolnego smartfona  
o szerokości między 55 a 85 mm
Zestaw zawiera:
- Urządzenie Smile Lite MDP 
- Filtr polaryzacyjny –  
  pozwala na zobaczenie struktury zęba 
- Dyfuzor – rozprasza światło  
  dla profesjonalnych rezultatów

Zestaw nie zawiera telefonu. 

FlexiPalette
Kontrastory do zdjęć wewnątrzustnych
Zestaw zawiera 4 płytki: 
TYP A oraz TYP B – do zdjęć zębów przednich
TYP C – do zdjęć powierzchni zgryzowych. Pozwala 
delikatnie odchylić dolną wargę tak aby niepożądane 
elementy zostały zasłonięte.

Dostępne na zamówienie
Typ A:  cena 179,00 zł
Typ B:  cena 179,00 zł
Typ C:  cena 179,00 zł

2990 zł
zestaw

645 zł
4 płytki

NOWOŚĆ
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WIERTŁA DIAMENTOWE PRIMA® CLASSIC
Produkowane z najwyższej jakości nierdzewnej stali oraz naturalnych diamentów.

Opakowanie: blister 5 szt.

cena od

9,00  
  zł/szt.

WIERTŁA Z WĘGLIKA SPIEKANEGO PRIMA® CLASSIC
Wytwarzane z najwyższej jakości czystego gatunku węglika wolframu przy użyciu 
najnowocześniejszych technik.

Opakowanie: blister 10 szt.

cena od

6,90  
  zł/szt.

 56 zł 

od 45 zł
blister 5 sztuk

 87 zł 

od 69 zł
blister 10 sztuk

WIERTŁA PREDATOR® DO PRZECINANIA METALU
• Niezwykle ostre i wytrzymałe. 
• Odporne na złamanie.
• Posiadają smukły kształt i unikalną ząbkowaną geometrię, która eliminuje 

wibracje i drgania podczas pracy.

Opakowanie: blister 10 szt.

cena od

9,90  
  zł/szt.*

od 99 zł
blister 10 sztuk

*średnia cena za 1 wiertło w promocji

Przy zakupie dowolnych 
wierteł PrimaDental  
za minimum 300 zł  
otrzymasz płyn do czyszczenia 
i dezynfekcji wierteł  
PrimaDent Drill 2 litry – za 1 zł

PROMOCJA

za 

1 zł

SERWIS

Łukasz Brożek

KIEROWNIK  
SERWISU

+48 668 863 999

Przemysław Pepasiński

MŁODSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 797 465 024

Paweł Romanowski

STARSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 504 495 869

Jarosław Rubak

STARSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 728 407 300

Damian Różyc

MŁODSZY  
INŻYNIER SERWISU

+48 501 411 048

Agnieszka Dziewięcka

KOORDYNATOR  
DS. SERWISU

+48 500 524 719

Nasi serwisanci

Szybko 
Zdalnie

Z gwarancją
Kompleksowo

Oryginalne części
Na terenie całej Polski

Sprzęt zastępczy 
na czas naprawy

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

i wiele więceji wiele więcej  !!

zadzwoń: 500 524 719500 524 719
lub napisz: serwis@meditrans.pl

Sprzęt w Twoim gabinecie
 wymaga naprawy?

Skorzystaj z  z nnaszego serwisuego serwisu!!

zamów 
online 

zamów 
online 

zamów 
online 
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EndoMatic
Nowoczesny mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem z funkcją 
ruchu recyprokalnego.
Unikalny system AUTO SLOW DOWN zapewnia bezpieczniejsze leczenie 
endodotyczne, dzięki automatycznej redukcji prędkości w momencie zbliżania się 
do punktu wierzchołkowego.
System Auto Start, automatycznie uruchamia oraz zatrzymuje pilnik po 
wprowadzeniu i wyjęciu go z kanału korzeniowego.
Funkcja Auto Reverse – po osiągnięciu wierzchołka kanału korzeniowego 
urządzenie się zatrzymuje (funkcja Auto Stop) lub automatycznie uruchamia lewe 
obroty pilnika. 
Bezpieczna sterylizacja – kątnica pokryta specjalną żywicą umożliwia 
sterylizowanie jej w autoklawie bez konieczności używania dodatkowych 
silikonowych zabezpieczeń. 
Nowoczesny ekran OLED gwarantuje doskonałą widoczność obrazu pod każdym 
kątem oraz wysoki kontrast nawet w mocno oświetlonym pomieszczeniu.

Producent: WOODPECKER

+  Wybrany Zegarek marki CLUSE – za 1 zł

+

SUPER
OFERTA

4099 zł
zestaw

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

339 zł

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

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

LUB

za 

1 zł

245 zł

Visalys Temp
Dwuskładnikowy materiał na bazie wielofunkcyjnego kompozytu akrylowego  
do wykonywania tymczasowych koron i mostów.
Dostepne kolory: A1, A2, A3
Opakowanie: 1 x kartusza 50 ml + 15 kaniul mieszających

za 

1 zł

Przy zakupie  
wybranych mas 

Kettenbach otrzymasz  
mieszalnik – za 1zł 

O SZCZEGÓŁY  
ZAPYTAJ NASZEGO 
PRZEDSTAWICIELA

zamów 
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DZIELNY PACJENT

Naklejki Dzielnego Pacjenta
200 sztuk naklejek (mix dla dziewcząt i chłopców) 

Do wyboru dwa zestawy z samochodami i księżniczkami  
lub ze śmiesznymi ząbkami.

35 zł
zestaw

39 zł
zestaw

Pudełeczka na zęby mleczne
Pojemniczek w kształcie zęba z kolorowym sznurkiem.

Zestaw zawiera: 20 sztuk pudełeczek w różnych kolorach.

Mix zabawek 
Opakowanie: 20 sztuk zabawek

55 zł
zestaw

Mix Dziecięcy  
Piłki antystresowe dla Dzielnego Pacjenta

Zestaw zawiera: 20 kolorowych piłeczek do ściskania  
we wzorach uzależnionych od aktualnej dostawy.  

Średnica 6 cm

85 zł
zestaw

Mix Dziecięcy – Pierścionki 
Zestaw zawiera: 50 pierścionków metalowych  
w różnych kolorach i wzorach uzależnionych  

od aktualnej dostawy o regulowanej wielkości. 

77 zł
zestaw

Klepsydra do odmierzania  
czasu mycia zębów

Prosta w obsłudze, czytelna, kolorowa,  
dwuminutowa firmy Miradent.

15 zł

Chemaseal
Preparat do ostatecznego 
wypełniania kanałów  
korzeniowych oraz uszczelniania  
ich z wykorzystaniem ćwieków

Opakowanie:  
butelka zawierająca 14 g wyrobu  
i łyżeczkę

105 zł
opakowanie

Chloran PLUS
Preparat do płukania kanałów 
korzeniowych, zalecany do 
przepłukiwania kanałów zębów 
zarówno z żywą jak i martwą miazgą. 
Dostępne stężenia 3% i 6%

Opakowanie: Butelka z adapterem 
zawierająca 200 g preparatu. 

9,90 zł
opakowanie 6%

9 zł
opakowanie 3%

Endoxal®
Preparat do płukania kanałów 
korzeniowych, który usuwa część 
mineralną warstwy mazistej.

Jedyny polski wyrób zawierający 
EDTA i ChX.

Opakowanie: 250 g

32 zł
opakowanie

60 zł
opakowanie

GluxoSept
Specjalistyczny płyn do płukania jamy 
ustnej przeznaczony do stosowania 
w gabinecie przez pacjenta przed 
i po zabiegach stomatologicznych. 
Diglukonian chlorheksydyny (0,12%) 
oraz chlorek cetylopirydyniowy 
(0,05%) zawarte w produkcie 
redukują zalegającą płytkę nazębną.

Opakowanie: 900 ml

NOWOŚĆ
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819 zł
zestaw

Cement Hoffmann NH normal proszek
Cement cynkowo-fosforanowy o szerokim zakresie 
zastosowania. Zachowuje swoje wymiary oraz wykazuje 
bardzo dobrą przyczepność mikromechaniczną.
Kolor: 2 lub 3
Opakowanie: 100 g

Cement Hoffmann NH normal płyn
Opakowanie: 40 ml

Do wyczerpania zapasów magazynowych.

89 zł
proszek

59 zł
płyn

Cement Hoffmann CC normal proszek
Cement cynkowo-polikarboksylowy do mocowania 
wkładów, nakładów, koron i mostów oraz do wypełnień 
czasowych. Nie wymaga wytrawiania, primera, bondu.
Kolor: 2 lub 3
Opakowanie: 100 g

Cement Hoffmann CC normal płyn
Opakowanie: 40 ml

Do wyczerpania zapasów magazynowych.

72 zł
proszek

78 zł
płyn

Wosk zapachowy
Wosk ortodontyczny o rożnych smakach, który 
zabezpiecza przed podrażnieniem oraz poranieniem 
od elementów aparatu ortodontycznego. 
Dostępne smaki: jabłko, jagoda, pomarańcza

Opakowanie: 10 sztuk

33 zł
opakowanie

SICA Occlusal brushes
Szczoteczki do polerowania wypełnień i uzupełnień 
protetycznych. 
Dostępne w kształcie – kielich

Opakowanie: 10 sztuk

69 zł
opakowanie

Taśma poliestrowa w ząbku
Taśma wykonana z folii poliestrowej, którą łatwo 
dopasować do przestrzeni międzyzębowej.  
Różne rodzaje

Opakowanie: 15 m 

19,90 zł
opakowanie

Structur 2 SC 
Chemoutwardzalny materiał do tymczasowych koron, 
mostów, wypełnień typu Inlay i Onlay.

Opakowanie: kartusza 75 g w kolorach A2 lub A3

469 zł
opakowanie

Traypurol 1 litr
Do samoczynnego mycia łyżek wyciskowych 
i instrumentów. Rozpuszcza resztki alginatu, 
glasjonomerów, cementów karboksylowych, 
fosforanowych i cementów na bazie tlenku cynku  
z eugenolem. Biodegradalny.

Opakowanie: 1 litr

192 zł
opakowanie

RelyX Universal zestaw próbny  
w kolorach TR
3M RelyX Universal to cement na bazie żywic, który działa 
zarówno jako samodzielny cement samoadhezyjny oraz  
jako cement adhezyjny w połączeniu z systemem łączącym.

Opakowanie: 1 strzykawkę cementu RelyX Universal 3,4 g,  
15 mikro końcówek mieszających RelyX Universal,  
5 końcówek przedłużających, 1 buteleczka 3M Scotchbond 
Universal Plus (1,5 ml), 1 strzykawka wytrawiacza 3M 
Scotchbond Universal Etchant (3 ml), 25 końcówek  
do wytrawiacza, 50 aplikatorów microbrush, przewodnik  
krok po kroku

Fluorodose
Lakier do fluoryzacji. 
Dostępne smaki: wiśnia, melon, guma balonowa, mięta.

Opakowanie: 120 szt. 0,3 ml

410 zł
opakowanie

od 3,20 zł
opakowanie

Pojemniki na odpady
Dostępne pojemności: 1 litr, 2 litry, 3,5 litra, 5 litrów.
1,0 l czerwony, niebieski, żółty – od 3,20 zł
2,0 l czerwony, niebieski, żółty – od 4,20 zł
3,5 l czerwony – 11,50 zł
5,0 l czerwony – 12,50 zł

Tropical IQ typ I lub typ II
Alginatowa masa wyciskowa z chromatycznym 
wskaźnikiem wiązania.

Opakowanie: 450 g

12,90 zł
opakowanie
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  zamawiaj online na e-meditrans.pl

32 zł
sztuka

GC Dry Mouth Gel
Żel o neutralnym pH przeznaczony do łagodzenia objawów 
suchości jamy ustnej, zapewnia długotrwały komfort i ulgę 
osobom cierpiącym na suchość jamy ustnej.
Dostępny w smaku: malinowym.

Opakowanie: tuba 40 g.

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.

12 zł
opakowanie

Lusterko ząbek
Lusterko w kształcie zęba z rączką.  
Wymiary: 14 x 27cm 

Dostępne kolory:  
biały, zielony, żółty, niebieski, pomarańczowy, błękitny.

27 zł
sztuka

ENDOneedles sterylne igły  
do endoirygacji 
Rozmiary: 0,5x25 (jeden otwór boczny);  
0,3x25 (jeden lub dwa otwory boczne)

Opakowanie: 100 szt

od 90 zł
opakowanie

Wężyk do fizjodyspensera sterylny
Opakownie: 1 szt.

Producent: MEDISTOCK

20 zł
opakowanie

OptiBond FL Kit
Światłoutwardzalny system wiążący.

Zawartość: 1 x 8 ml butelka OptiBond FL Primer,  
1 x 8 ml butelka OptiBond FL Adhesive,  
1 x 3 g strzykawka wytrawiacza Kerr Gel Etchant, 
akcesoria

354 zł
zestaw

15,20 zł
2 sztuki

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

25 zł
5 sztuk

Maseczki ochronne N95/FFP2
Wykonane z wysokiej jakości włókniny, która jest 
w stanie wychwycić przynajmniej 95% cząsteczek 
zawieszonych w powietrzu. Może być noszona nawet 
przez kilka godzin. Maseczka spełnia standardy  
zgodne z normą europejską EN 149.
Opakowanie: 5 sztuk

12,50 zł
opakowanie

Paski metalowe do profilaktyki 
Paski perforowane, bardzo elastyczne, przeznaczone 
do usuwania kamienia nazębnego z przestrzeni 
międzyzębowych. Bardzo cienkie, łatwo można  
je wprowadzać w przestrzenie międzyzębowe. 

Opakowanie: 10 sztuk

Test COVID-19 OPHARM  
antygenowy
Test tylko do użytku profesjonalnego.
Opakowanie: 1 szt

15 zł
opakowanie

Data ważności: marzec 2023r.

49 zł
opakowanie

Sączki papierowe Reciproc 
lub Reciproc Blue
Opakowanie: assortment

LUB

 99 zł

59 zł
opakowanie

Ćwieki gutaperkowe Reciproc 
lub Reciproc Blue
Opakowanie: assortment

LUB

 79 zł

Do wyczerpania zapasów magazynowych Do wyczerpania zapasów magazynowych

WYPRZEDAŻ    WYPRZEDAŻ    WYPRZEDAŻ    WYPRZEDAŻ    WYPRZEDAŻ
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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

(MDI)

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 miniimplantów
– Stabilizacja protezy na modelu żuchwy.

Chirurgiczne usuwanie  
trzecich zębów trzonowych

Prowadzący: lek. dent. Jakub Koralewski 
Punkty edukacyjne 

(MEDITRANS)

2 grudnia – Kielce 

Koszt szkolenia: 1600 zł

– Wskazania i przeciwwskazania do ekstrakcji trzecich zębów trzonowych.
– Podział zatrzymanych trzecich zębów trzonowych.
– Przygotowanie i informacja dla Pacjenta.
– Przebieg zabiegu – filmy z zabiegów – narzędzia.
– Schematy postępowań przy różnych typach zatrzymanych trzecich zębów 

trzonowych.
– Zaopatrzenie rany – materiały, kości, nici.
– Farmakoterapia.
– Inne metody wspomagające gojenie – taping.
– Powikłania pozabiegowe.

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?
– 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.

Kompozytowe wkłady koronowe  
(inlay-onlay) – łatwe rozwiązanie  

trudnych sytuacji klinicznych. 

Prowadzący: dr n.med. Maciej Mikołajczyk 
Punkty edukacyjne

(Kerr)

2 grudnia – Koszalin

Koszt szkolenia: 550 zł

– Zakres wskazań klinicznych dla odbudów typu inlay/onlay.
– Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy typu inlay/onlay w planie leczenia?
– Przygotowanie tkanek zęba pod wkład lub nakład koronowy.
– Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.
– Błędy, jakie można popełnić stosując wkłady i nakłady koronowe.
– Aspekty współpracy lekarza z technikiem.
– Preparacja,  pobranie wycisku– pokaz.
– Wykonanie uzupełnienia - warsztat.
– Osadzenie gotowego uzupełnienia – warsztat

Optymalne wypełnienia kompozytowe  
w każdej sytuacji klinicznej.  

Rozwiązywanie problemów step by step. 

Prowadzący: dr n.med. Maciej Mikołajczyk 
Punkty edukacyjne

(Kerr)

25 listopada – Łódź 

Koszt szkolenia: 550zł

– Zakres wskazań klinicznych dla wypełnień kompozytowych.
– Wybór materiału i wynikające z tego konsekwencje.
– Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy kompozytowe w różnych planach 

leczenia?
– Przygotowanie tkanek zęba – idealna preparacja.
– Maksymalna adhezja – jak ją osiągnąć.
– „Opieka” nad wypełnieniem po jego wykonaniu.
– Błędy, jakie można popełnić stosując materiały kompozytowe i jak ich uniknąć.
– Wykonanie wypełnień w odcinku bocznym i przednim na modelach – 

warsztat.

Odbudowa metodą iniekcji kompozytu. 

Prowadzący: lek. dent. Daniel Nowakowski 
Punkty edukacyjne 

(GC)

19 listopada – Szczecin
25 listopada – Poznań 

Koszt szkolenia : 600 zł 

– Jak przenieść uzupełnienia kompozytowe na wyższy poziom dzięki 
zastosowaniu przezroczystego silikonu i kompozytu iniekcyjnego o dużej 
wytrzymałości na zginanie.

– Jak uzyskać łatwą i przewidywalną estetykę w szybszy i tańszy sposób bez 
preparacji zębów.

– Protokoły pracy dla odcinka przedniego i bocznego.
– Przypadki kliniczne oraz porady i wskazówki.
– Procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej i odbudowy 

startego zęba w odcinku bocznym.
– Polerowanie w trzech prostych krokach.

3 kolory ENDO

Prowadzący: Różni wykładowcy
Punkty edukacyjne 
(Dentsply Sirona)

19 listopada – Rzeszów
25 listopada – Kielce 

26 listopada – Sandomierz 
2 grudnia – Białystok 
3 grudnia – Giżycko 

Koszt szkolenia: 550 zł 

– Przygotowanie pola zabiegowego do leczenia endodontycznego.
– Diagnostyka i plan leczenia – podejmowanie decyzji w skomplikowanych 

przypadkach.
– Odbudowa ubytku kl II do kl I, izolacja pola zabiegowego, szczelność nad 

i poddziąsłowa, dostęp do komory i ujść kanałowych.
– Opracowanie kanału w bloczku treningowym oraz opracowanie kanałów  

w modelu anatomicznym zęba przedtrzonowego. 
– Wypełnianie kanałów.

Bezpośrednia licówka kompozytowa.  
Naturalna estetyka w przypadku  

ekstremalnych wyzwań.

Prowadzący: lek. dent. Aleksandra Ślacan 
Punkty edukacyjne

(GC)

9 grudnia – Olsztyn 

Koszt szkolenia : 300zł 

– Estetyka przebarwionych zębów przednich materiałem kompozytowym.
– Naturalna struktura powierzchni zęba w trzech prostych krokach.
– Najnowsze rozwiązania do estetycznych i biomimentycznych uzupełnień 

bezpośrednich.
– Procedura krok po kroku wykonania licówki kompozytowej metodą bezpośrednią.
– Odbudowa rozległego ubytku w odcinku bocznym.

SZKOLENIA  |  KURSY
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Od korzenia do korony.  
Nowe rozwiązania systemowe  

w odbudowach zębów po leczeniu  
endodontycznym.

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Olek
Punkty edukacyjne
(Dentsply Sirona)

4 listopada – Giżycko 
5 listopada – Suwałki 

18 listopada – Bydgoszcz 

Koszt szkolenia: 270 zł 

– Odbudowa zębów w odcinku przednim i bocznym.
– Kryteria wyboru rodzaju odbudowy.
– Metody bezpośrednie: wskazania, przeciwskazania, adhezja.
– Symplifikacja – czyli łatwość, prostota i intuicyjność.
– Kompozyt flow vs. bulk.
– Protokoły finishingu i polerowania.
– Metody pośrednie: wskazania, przeciwskazania, nakłady, korony, endokorony.
– Wkład koronowo – korzeniowy: wskazania, przeciwskazania, funkcja.
– Procedura cementowania wkładu koronowo-korzeniowego.
– Rola obręczy w długotrwałym sukcesie odbudowy.
– Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego.
– Odbudowa zrębu zęba.
– Odbudowa powierzchni stycznych przy pomocy formówek całkowitych  

i sekcyjnych z uwzględnieniem szczelności dodziąsłowej oraz prawidłowej 
płaszczyzny kontaktu.

– Polerowanie wypełnień.

Standardy postępowania klinicznego  
i zagrożenia wynikające z błędów  

po leczeniu endodontycznym. 

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz
(Ivoclar)

26 listopada – Szczecin 

Koszt szkolenia: 500 zł 

– Stosowanie uzupełnień pośrednich w odcinku bocznym.
– Czy ząb po leczeniu endodontycznym jest wskazaniem do zastosowania 

korony protetycznej?
– Zasady preparacji, stosunek grubości do wysokości ścian zęba.
– Grubość uzupełnienia pośredniego, a wybór określonego cementu  

do zacementowania uzupełnienia.
– Cementowanie z koferdamem – mity i fakty skuteczności koferdamu 

w stomatologii adhezyjnej.
– Jak uzyskać skuteczną i przewidywalną adhezję do tkanek zęba, kompozytu 

i ceramiki.

Profesjonalna higienizacja.  
Szkolenie praktyczne

Prowadzący: Monika Fabrowska

3 grudnia – Białystok

Koszt szkolenia : 650 zł 

– Biofilm – metody kontroli.
– Klasyfikacja potrzeb pacjentów (pacjent nastolatek, pacjent protetyczny  

z implantami, pacjent perio).
– Techniki pracy z pacjentami (instruktaż, motywacja, pomoce edukacyjne).
– Protokół higienizacyjny.
– Piaskowanie.
– Skaling.
– Profilaktyka stomatologiczna.
– Wykorzystanie lasera w gabinecie higieny i profilaktyki stomatologicznej 

(biostymulacja, wybielanie zębów).

Profesjonalna higienizacja.

Prowadzący: Różni wykładowcy

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  Endodoncji w Twoim gabinecie.

Prowadzący: dr n. med. Adam Wróbel
Cała Polska

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

SZKOLENIA  |  KURSY

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

Justyna Wojtczyk
tel. 504 288 647
e-mail:  
szkolenia@meditrans.pl

ZAPRASZAMY NA NASZE WEBINARIA!
Odwiedź stronę internetową www.meditrans.pl/webinaria

Pobieraj i wielokrotnie oglądaj szkolenia w dowolnym momencie!

Ewelina Bełczowska 
tel. 515 438 491
e-mail:  
szkolenia@meditrans.pl
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PUNKTY EDUKACYJNE

TERMIN / MIEJSCE / CENA ZAKRES TEMATYCZNY
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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 01.11.2022 r. do 29.12.2022 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 6/2022

41 34 31 800  

PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI

    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
Serwis 668 863 999;  728 407 300

Dolnośląskie Jolanta Chęć 666 020 795
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
Łódzkie Agnieszka Kazusek 798 860 547
Łódzkie Katarzyna Kwiatkowska 516 244 148
Łódzkie Izabela Lachowska 784 956 711 
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 Patrycja Król  515 366 965
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 Krzysztof Włoczkowski 666 020 786
Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Marcin Scheil 883 350 703
Śląskie Damian Guzik 698 696 700
Śląskie Magdalena Szlachta 666 020 791
Śląskie, Małopolskie Przemysław Tokarowski 510 921 915
Śląskie, Opole Katarzyna Wycisk 506 939 735
Świętokrzyskie, Radom Anna Dróżdż 668 863 997
Świętokrzyskie 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
Zachodniopomorskie, Gorzów Wlk. Paweł Mysona 666 020 794
Zachodniopomorskie, Koszalin, Słupsk Aleksandra Czaja 666 020 788
Zachodniopomorskie, Szczecin Robert Rzepka 668 863 992

REGIONALNI

Przy jednorazowych zakupach produktów za kwotę  
minimum 500 zł otrzymasz kalendarz MEDITRANS 
na 2023 rok – za 1 zł

Kalendarz w formacie A5, w twardej oprawie z perforowanymi 
narożnikami i tasiemką. Układ dzienny – jeden dzień  
na stronie, soboty i niedziele razem. 
Kalendarz posiada: zestawienie każdego miesiąca, skrócone  
kalendarium całego roku, plan urlopowy, notes, mapy,  
przydatne informacje.

za 

1 zł


