
Wzorowe endo.  
Perfekcyjna  
szczelność.
Każde perfekcyjne endo 
wymaga perfekcyjnej odbudowy.

lipiec – sierpień 2014

ZESTAW PROMOCYJNY

1
materiały Dentsply + rabat 50% na  mikrosilnik X-smart plus!
przy zakupie wskazanej konfiguracji materiałów Dentsply – rabat 50% na  mikrosilnik X-smart plus! 
3 opakowania sDr eco refill (3 x 50 kompiul), 12 opakowań protaper universal, 2 opakowania aH plus (2 x tubki lub 4 x strzykawki)

Za łączną kwotę: 7790 pln  plus

mikrosilnik X-smart plus 2800 pln

7790 pln

3x50
kompiul

2x12
opak.

taniej! 
50% 

Szczegóły oferty u Przedstawicieli Dentsply. Oferta ważna u autoryzowanych dystrybutorów do wyczerpania zapasów.

rabat!



4
paloDent plus starter kit
Do zakupu zestawu palodent plus starter kit otrzymujesz gRATIS  
2 strzykawki Ceram.X mono w kolorze m2 i m5
palodent plus starter kit zawiera:  
20 formówek, 15 klinów, 2 uniwersalne pierścienie,  
kleszcze, pęsetę, akcesoria

920 pln

5
speCtrum tpH3 2 Dowolne strZykawki
promocyjny zestaw Dyract Xp zawiera:
Do zakupu 2 dowolnych strzykawek spectrum tpH3 otzrymujesz Gratis system 
wiążący prime&bond nt 2,5 ml

180 pln

2
SDR ECO REfILL
Do zakupu 1 opakowania sDr eco refill (50 kompiul) otrzymujesz Gratis: 
1 opakowanie systemu polerskiego enhance (30 szt.);  
do wyboru kielichy lub płomyki

665 pln

3
440 pln
Ceram.X mono CompaCt kit
Do zakupu zestawu Ceram.X mono Compact kit w cenie 440 pln
otrzymujesz Gratis: dodatkową strzykawkę Ceram.X mono w kolorze m2 lub m5
Zestaw Ceram.X mono Compact kit zawiera:  
4 strzykawki w kolorach m1, m2, m5, m6,  
prime&bond nt 4,5 ml, wytrawiacz, akcesoria

6
DyraCt Xp
iV generacja materiału Dyract o niepowtarzalnych zaletach klinicznych
opakowanie:  
20 kompiul w kolorze (do wyboru) a2, a3, a3,5; b1

170 pln

7
DyraCt Xp intro kit
promocyjny zestaw Dyract Xp zawiera:
40 kompiul po 0,25g (10 x a2; 15 x a3; 10 x a3,5; 5 x b1)
pistolet, prime&bond nt 2,5 ml, aplikatory i akcesoria

410 pln



ZESTAW ENDO

oFerta promoCyJna DostĘpna poprZeZ DystrybutorÓw Firmy Dentsply. materiały Gratisowe sĄ prZesyłane Z biura Dentsply w momenCie wystawienia 
prZeZ Dystrybutora Faktury sprZeDaŻy Dot. Zakupu proDuktÓw wCHoDZĄCyCH w skłaD promoCJi. inFormaCJe sZCZeGÓłowe oraZ ZamÓwienia 
u prZeDstawiCieli Dentsply oraZ w biurZe poD numerem tel. 22 500 28 34. prZeliCZnik weDłuG kursu 1 euro=4,20 pln.
oFerta waŻna w okresie: 1 lipCa 2014 – 31 sierpnia 2014 lub Do wyCZerpania ZapasÓw. 
Ze wZGlĘDu na DostĘpnoŚĆ materiałÓw GratisowyCH, realiZaCJa promoCJi Jest Gwarantowana  
Dla Faktury prZesłaneJ nie pÓŹnieJ niŻ 2 tyGoDnie oD Dnia JeJ wystawienia.

8
2x protaper neXt
Do zakupu 2 opakowań protaper neXt otrzymujesz Gratis:  
1 opakowanie proGliDer (3 szt.)
System PROTAPER NEXT to zestaw pilników o niepowtarzalnym kształcie, budowie i elastyczności, które pozwalają na opracowanie 
bardziej zakrzywionych, wąskich kanałów. W połączeniu z nowatorskim rozwiązaniem PROGLIDER zapewniają skrócony czas 
preparacji a ryzyko złamania jest w znacznym stopniu zmniejszone.
PROGLIDER – narzędzia rotacyjne NiTi (w jednym rozmiarze!) do szybkiego wstępnego poszerzenia kanału (technika tzw. Glide Path).

360 pln

9
3x protaper neXt
Do zakupu 3 opakowań narzędzi protaper next otrzymijesz Gratis  
zestaw aH plus Jet starter kit (1 strzykawka i końcówki mieszające).

490 pln

2+110
2x protaper uniVersal
Do zakupu 2 opakowań protaper universal do maszynowego opracowania kanałów  
korzeniowych otrzymujesz Gratis  
opakowanie maszynowych narzędzi protaper next.

380 pln



UWAGA!

 Małgorzata Mrowińska 
Rejon północno-zachodni
Szczecin, Koszalin, Gorzów
+48 663 888 539
malgorzata.mrowinska@dentsply.com

 Anna Łokuciewska 
Rejon północny
Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn
+48 663 888 512
anna.lokuciewska@dentsply.com

 Monika Suchowierska 
Rejon północno-wschodni
Białystok, Suwałki
+48 663 888 606
monika.suchowierska@dentsply.com

 wakat 
Rejon środkowo-zachodni
Poznań, Piła, Zielona Góra
+48 663 888 514
biuro@dentsply.pl

PRZEDSTAWICIEL
DENTSPLY

biuro@dentsply.pl 
www.dentsply.pl

Dentsply DeTrey GmbH 
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa  
+48 22 500 28 34
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 Maciej Bartelt 
Rejon śląski  
Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała
+48 663 888 296 
maciej.bartelt@dentsply.com

 Szymon Nowak 
Rejon małopolski
Kraków, Nowy Targ, Zakopane
+48 663 888 519
szymon.nowak@dentsply.com

 Justyna Sękiewicz 
Rejon południowo-wschodni
Rzeszów, Tarnów, Przemyśl
+48 663 888 447
justyna.sekiewicz@dentsply.com

 Natalia Wiktorska 
Rejon centralny 
Łódź, Kielce
+48 663 888 528
natalia.wiktorska@dentsply.com

 Dorota Piotrowska 
Rejon mazowiecki
Warszawa, Radom
+48 663 888 516
dorota.piotrowska@dentsply.com

 Michał Okuszko 
Rejon środkowo-wschodni
Warszawa płd-wsch, Siedlce, Lublin, Zamość
+48 663 888 518
michał.okuszko@dentsply.com

 Tomasz Włodarczyk 
Rejon południowo-zachodni
Wrocław, Opole
+48 663 888 517
tomasz.włodarczyk@dentsply.com

Ze względu na bardzo dużą ilość podrabianych narzędzi Protaper Universal, które są sprowadzane na teren Polski przez nie autoryzowanych 
dystrybutorów Dentsply Maillefer informujemy, że opakowanie Protaper Universal zostało zmienione na sterylne blistry. Poprzednia wersja 
opakowania jest jeszcze dostępna ale zachęcamy do zakupu narzędzi przez autoryzowane firmy za pośrednictwem Przedstawicieli DENTSPLY.
 
Ostrzegamy, że stosowanie podrabianych narzędzi wiąże się z ryzykiem powikłań podczas leczenia endodontycznego.
Jeżeli jakość zakupionych narzędzi budzi Państwa wątpliwości prosimy o natychmiastowy kontakt  
z Przedstawicielem DENTSPLY lub biurem: 22 500 28 34.


