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jako metoda eliminacji lęku stomatologicznego! Tel. 85 470 36 90
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Zapraszamy do Krakowa!
Targi Krakdent 2015

M

arzec dla branży stomatologicznej
wiąże się zwykle z dwoma istotnymi
wydarzeniami. Po pierwsze to sprawozdanie o odpadach medycznych, na które
marszałek województwa czeka do końca miesiąca oraz... targi w Krakowie! Już dziś zapraszamy was do odwiedzenia naszego stoiska ale
nie tylko...
Na naszym stoisku (Hala DUNAJ, stoisko D
89) zaprezentujemy kilka bardzo ciekawych i
wartych waszej uwagi urządzeń. M.in. będzie
można obejrzeć (i zamówić w wyjątkowych
cenach!) m.in.: Gendex: zestawy RTG + RVG
a także nowość - skaner płytek fosforowych
GXPS-500, o którym pisaliśmy ostatnio w
Dentomax News. Ponadto zaprezentujemy
znakomity mikroskop Leica M320, który zapewnia nieprawdopodobny komfort pracy w
powiększeniu.
Stoisko targowe to również miejsce na produkty marki KaVo: będzie można poznać ofertę
unitów, a także wyjątkowy aparat do wczesnego
wykrywania zmian próchnicowych - DiagnoCAM oraz instrumenty, lasery i fizjodyspenser
Mastersurg.

Specjalnie na Krakdent przygotowaliśmy
również specjalną ofertę na zakup materiałów
Dentsply. Interesująco zapowiada się z kolei
także zaplanowana specjalnie dla naszych targowych gości prezentacja wyjątkowych materiałów do zadań specjalnych firmy Sun Medical:
BondFill - zalecany do znoszenia nadwrażliwości, w przypadku atrycji, erozji szkliwa, odbudowy startych zębów, leczenie próchnicy korzenia
oraz Brush-Dip - najnowszej generacji system
stabilizujący; prosty w aplikacji bez retainerów,
włókien syntetycznych, kompozytu.
Nie może się też obejść bez sztandarowego
produktu naszego włoskiego partnera - firmy
Tecno- Gaz. A mowa oczywiście o urządzeniu
do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu czyli Master-Flux.
Spotkaj się z nami w Krakowie! Do zobaczenia!
Odwiedź nas na

D 89

stoisko

Już dziś zapraszamy na dwa wykłady poświęcone metodzie uspokajania pacjentów
przy użyciu podtlenku azotu. Swoimi spostrzeżeniami na temat tej metody podczas
wykładów podzieli się z Państwem nasz konsultant, doświadczona specjalistka i znakomity
fachowiec - dr n. med Barbara Szafrańska.
Wykłady pod tytułem: „Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji lęku
stomatologicznego” odbędą się w dniach 19 marca w godz. 13.10-14.00 (Sala Lwów A) oraz
20 marca, w godzinach 15.10-16.00 (Sala Lwów A).
W programie szkolenia:
- oddziaływanie podtlenku azotu na organizm człowieka
- wskazania i przeciwwskazania do zastosowania sedacji wziewnej mieszaniną podtlenku
azotu i tlenu
- okresy znieczulenia ogólnego u pacjenta
- pierwszy okres znieczulenia ogólnego: okres bezbolesności z podziałem na poszczególne
fazy występujące podczas stopniowego wzrostu stężenia podtlenku azotu
- opis aparatury służącej do podawania mieszaniny gazów (N2O i O2)
- zasady podawania mieszaniny gazów (N2O i O2) podczas prowadzenia zabiegów
stomatologicznych
- zalety i wady sedacji mieszaniną podtlenku azotu i tlenu
Cena: 50 zł, zapisy i dodatkowe informacje: Dentomax, tel. 85 740 36 90,
e-mail: marketing@dentomax.pl
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Zobaczyć to,
czego nie sposób
dostrzec...
Mikroskopy stomatologiczne to urządzenia, po które
coraz chętniej i śmielej sięgają dentyści w swojej
codziennej praktyce. Mikroskop – co jasne – pozwala
przede wszystkim dostrzec to, czego czasem nie widać
tzw. „gołym okiem”, ale nie tylko...
Rozmawiamy z dr n. med. Maciejem
Mikołajczykiem, właścicielem prywatnej
praktyki stomatologicznej Naturalis w Łodzi,
konsultantem KaVo ds. stomatologii na temat
pracy z mikroskopem Leica M320.
- Czy mikroskop to już standard w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym? Czy
współczesny stomatolog może już obejść się
bez niego w swojej praktyce? Rozumiem, że
nie każdy dentysta musi pracować w powiększeniu - mowa głównie o tych lekarzach,
którzy zajmują się również endodoncją... Ale
może właśnie to błąd? Może z walorów mikroskopu może skorzystać każdy...?
Niech pan spojrzy przed siebie i spróbuje zarejestrować wszystko co widzi. A teraz

proszę spróbować wyobrazić sobie pracę lekarza stomatologa z pomocą mikroskopu zabiegowego. Całe jego pole widzenia wypełnia
jeden ząb ze zmianami patologicznymi, cała
jego uwaga jest skupiona na klinicznej doskonałości przeprowadzanego zabiegu. To gwarantuje, nieosiągalną w inny sposób, jakość
leczenia pacjentów – i oni to doceniają i będą
doceniać coraz bardziej.
Praca w powiększeniu to przyszłość każdego
gabinetu stomatologicznego. Mikroskop zabie-

gowy jest tym urządzeniem, które umożliwia
obserwację pola operacyjnego w dużym powiększeniu i z silnym źródłem światła oferując
jakość obrazowania niedostępną dla żadnych innych rozwiązań (w postaci lup czy kamer zabiegowych). Z tego względu obecność mikroskopu
w każdym gabinecie to kwestia czasu, pytanie
tylko czy chcemy być jednymi z pierwszych
lekarzy, czy jednym z ostatnich pracujących w
takim powiększeniu.
- Na rynku jest wiele systemów optycznych - mikroskopów - różnią się marką, jakością, ceną...
Jak na tym tle prezentują się urządzenia Leica?
Mikroskop Leica M320 jest obecnie szczytowym osiągnięciem w tej klasie sprzętu. Jako
jedyny mikroskop na rynku został skonstruowany po rewolucji LED, specjalnie dla lekarzy stomatologów. Dzięki temu łączy najwyższej klasy optykę ( z której słynie Leica) z
unikatowymi rozwiązaniami technologicznymi, które czynią ten mikroskop najlepszym na
rynku jeśli chodzi o jakość obrazu i łatwość
pracy.
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temat numeru
- Jakie są Leici? Czym się specjalnym charakteryzują? Co mają, czego brakuje innym urządzeniom tego typu?
Podstawową różnicą są nowoczesne diody
LED zabudowane obok obiektywu mikroskopu. Dzięki dużej mocy pozwalają na obserwację szczegółów pola operacyjnego (np. wnętrza
kanału korzeniowego lub stopnia preparacji protetycznej) w dużym powiększeniu bez utraty jasności obrazu. W połączeniu ze znakomita optyką daje to efekt najwyższej jakości widzenia, co
podkreślają wszyscy lekarze pracujący z mikroskopami. Dodatkowo oświetlenie LED w mikroskopie Leica posiada barwę światła dziennego i
przechodzi przez odpowiednie filtry UV, dzięki
czemu jest całkowicie bezpieczne dla wzroku.
Nie ma też utraty jasności przy przechodzeniu
przez światłowód, gdyż źródło światła jest tuż
obok obiektywu.
- Czy warto zainwestować w taki sprzęt? Krótko
mówiąc: czy to się nam opłaca? Czy nie wystarczy tańsze urządzenie?
Mikroskop jest urządzeniem, które będziemy
chcieli wykorzystać przy każdym pacjencie, co
oznacza, że będziemy spędzać przy nim naprawdę dużo czasu. Leica zaprojektowała rozwiązania, które maksymalnie odciążają przy pracy
nasz wzrok i szyjny odcinek kręgosłupa. Dzięki
temu praca z mikroskopem jest ergonomiczna,
tak więc nasz organizm podlega przy niej mniejszym obciążeniom, niż przy pracy bez mikroskopu. Czy warto zapłacić nieco więcej za nasze
zdrowie przy pracy – dla mnie odpowiedź jest
oczywista. Dodatkowo jeszcze, dzięki rozwiązaniom optycznym i mechanicznym przenosimy

jakość naszego leczenia pacjentów na zupełnie
inny, wyższy poziom.
- Co zatem „daje” praca z Leicą lekarzowi - a
z drugiej strony jakie korzyści zyskuje pacjent z
uwagi na to, że w trakcie leczenia wykorzystywana jest właśnie Leica?
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że praca z wykorzystaniem mikroskopu oznacza dokładniejsze wykonywanie zabiegów stomatologicznych
i lepsze wyniki leczenia. Jest to podstawowa
wartość wykorzystania mikroskopu w pracy lekarza stomatologa, która powinna być najistotniejsza zarówno dla niego jak i dla pacjenta.
Korzystając z mikroskopu Leica M320 dodatkowo lekarz cieszy się z doskonałych parametrów
jakościowych, dzięki którym zabiegi mogą być
jeszcze lepiej przeprowadzane, a pacjent odczuje to w postaci krótszego (w porównaniu z innymi mikroskopami) czasu zabiegu i w postaci lepszego samopoczucia po zakończonym leczeniu.
Nie bez wpływu na psychikę pacjenta (więc i
jego „odczuwanie” zabiegu) pozostaje też świadomość i rozpoznawalność marki Leica, jako
synonimu najwyższej jakości, który to, mówiąc
żartobliwie, splendor spływa również na lekarza
i prowadzone przez niego leczenie.
- Czy praca z mikroskopem wymaga szczególnych umiejętności od lekarza? cech charakteru? wiedzy?
Patrząc na swoje doświadczenia mogę z całą
pewnością odpowiedzieć, że nie. Rozpoczynając pracę z Leicą byłem zupełnie przeciętnym
stomatologiem, o nikłym pojęciu na temat ergonomii pracy i na temat prowadzenia specja-

listycznego leczenia stomatologicznego. Mimo
to opanowanie pracy w powiększeniu zabrało
mi niewiele czasu, a potem otworzył się przede
mną cały, nowy „świat” stomatologii, w której
dokładnie widać jaki wpływ na tkanki pacjenta ma każda nasza czynność zabiegowa i jakie
z tego można wyciągnąć wnioski. Od tego momentu tak naprawdę datuję mój rozwój zawodowy jako lekarza stomatologa. Polecam takie
doświadczenie każdemu.
- Na co pozwala nam mikroskop, czego nie jesteśmy wstanie zrealizować lecząc klasycznie?
Czy mikroskop jest stosowany tylko w endodoncji? Dla kogo jeszcze?
Zapewniając większą dokładność wykonywanego zabiegu mikroskop staje się niezbędny przy
absolutnie każdym leczeniu stomatologicznym.
Nawet jeśli nie w trakcie samego zabiegu, to do
kontroli jego efektów i wykonania ewentualnych
poprawek. Oczywiście praca w największym,
przeszło 20 – krotnym powiększeniu ma sens
tylko przy precyzyjnych zabiegach endodontycznych, ale mniejsze powiększenia, 8 – 12 krotne,
sprawdzą się świetnie u każdego pacjenta. Mając
narzędzie do bardziej precyzyjnego prowadzenia
leczenia stomatologicznego i zwiększania jego
dokładności po prostu chcemy go używać w każdym możliwym przypadku. Tak powinien czynić
każdy dobry lekarz stomatolog.
Dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Właściciel prywatnej praktyki
stomatologicznej Naturalis w Łodzi
Konsultant KaVo ds. stomatologii
mikroskopowej

Podstawy pracy z mikroskopem Leica M320
Usytuowanie mikroskopu:
Zaleca się, aby mikroskop w wersji podłogowej/sufitowej umieszczony był w promieniu 75 – 100 cm licząc od ust pacjenta (najczęściej tuż
za spluwaczką). Zapewnia to maksymalną zwrotność mikroskopu we
wszystkich kierunkach, a przy tym nie koliduje z innymi urządzeniami
w gabinecie stomatologicznym.
Lokalizacja mikroskopu w promieniu 100 – 150 cm może czasami powodować mniejszą zwrotność mikroskopu, w zależności od układu
pozostałych mebli i urządzeń w gabinecie.

chylenia (wersja z pakietem Advanced I lub Andvanced II) a idealnie,
gdy binokular posiada funkcję obrotu (wersja z pakietem HighEnd).
Dzięki temu odcinek szyjny kręgosłupa zostanie odciążony. Pozwoli
to rówież na zachowanie wysprostowanej postawy nawet, gdy oś
pionowa mikroskopu skierowana jest pod kątem w stosunku do pola
zabiegowego.
Ręce należy mieć zgięte w łokciach i lekko wysunięte do przodu. Ergonomiczne krzesełko z podłokietnikami, dzięki zapewnieniu pewnego
punktu podparcia dla ruchów nadgarstka, pozwala na wyeliminowanie napięcia mięśni przedramienia.

Prawidłowa postawa przy mikroskopie:
Odpowiednia postawa minimalizuje obciążenie układu nerwowego,
mięśniowo-szkieletowego oraz wzrokowego lekarza. Mikroskop powinien być dopasowany do pozycji lekarza. Nigdy na odwrót.
Praca przy mikroskopie stomatologicznym to praca siedząca. Należy
przyjąć pozycję wyprostowaną oraz wykorzystać możliwości regulacji
krzesła ergonomicznego i unitu.
Pozycja pacjenta bezwzględnie wiąże się z pozycją leżącą. Odległość
między obiektywem 250 mm a ustami pacjenta powinna wynosić 25
cm.
Dopasować binokular mikroskopu tak, by głowa nie była za mocno
pochylona. Dobrze, jeśli wyposażony jest w binokular z funkcją po-
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Ustawienia mikroskopu:
Ustawienie ostrości:
- ustawić minimalne powiększenie na pokrętle 6,4x,
- dopasować rozstaw okularów do rozstawu źrenic; manewrować głowicą mikroskopu góra-dół do uzyskania ostrego obrazu.
Ustawienie współogniskowej:
- zmienić powiększenie na największe i ustawić ostrość (wracając do
mniejszych powiększeń zawsze zostanie zachowany ostry obraz).
Ustawienie binokularu:
- ustawić dioptrie w przypadku posiadania wady wzroku,
- indywidualnie dopasować kąt nachylenia binokularu.

NOWOŚĆ
Laser biostymulacyjny w praktyce lekarza stomatologa - to skuteczna redukcja bólu
i większa skuteczność. Redukuje ból o 80% i przyspiesza proces gojenia o 50%.

Słaba wiązka o dużych
możliwościach

L

aseroterapia, a dokładniej biostymulacja laserowa, to reakcja tkanek na naświetlanie
słabą wiązką laserową o długości fali świetlnej od 630 do 1100 nm. Odpowiada to barwom od
jaskrawej czerwieni, do niewidzialnej podczerwieni. W tym przedziale absorbcja wody i barwników
zawartych w tkankach jest najmniejsza, co umożliwia głębokie (nawet do 6 cm) wnikanie światła
do wnętrza organizmu, a tym samym pozwala uzyskać pożądany efekt terapeutyczny. Biostymulację
prowadzi się wyłącznie laserami o małej i średniej
mocy, zwykle od 2 do 200 mW. Może być ona stosowana jako monoterapia lub terapia uzupełniająca
do leczenia konwencjonalnego.
Działanie światła laserowego wywołuje silny
efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy co jest następstwem przemian
zachodzących w komórkach, włóknach nerwowych, jak również na poziomie centralnym.
Lasery biostymulacyjne znajdują zastosowanie w stomatologii głównie w nieinwazyjnym
leczeniu chorób błony śluzowej, znieczulaniu
i zatrzymywaniu krwawienia. Promieniowanie
laserowe poprzez swoje właściwości sterylizują-

ce działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.
Wiązka laserowa skutecznie aktywizuje regenerację komórek, a poprzez to poprawia terapeutyczne efekty zabiegów - zmniejsza ryzyko
infekcji oraz istotnie przyspiesza regenerację
uszkodzonych tkanek.

Afty przewlekłe nawrotowe przed terapią

Afty nawrotowe po dwukrotnej laseroterapii

Znieczulanie laserem?
– Dlaczego nie
Wykorzystanie lasera biostymulacyjnego
przed rozpoczęciem opracowywania ubytku
próchnicowego podnosi próg bólu u pacjentów
i przez to czyni zabieg znacznie mniej bolesnym.
Lasery biostymulacyjne są bardzo użyteczne w
zapobieganiu bólu podczas opracowywania ubytku próchnicowego oraz w przebiegu: stomatopatii protetycznych, ropni przyzębia, paradontopatii, aft, obrzęków, opryszczki wargowej, zapaleń
miazgi. Działanie lasera przyspiesza gojenie ran
po zabiegach ekstrakcji, przecinania wędzidełka
i resekcji, a także przy przewlekłych zapaleniach
tkanki okołozębowej. Użycie lasera zapobiega
stanom zapalnym i jest zaskakująco skuteczne w
leczeniu nerwobólów i parestezji. Używając lase-

ra biostymulacyjnego zmniejszamy krwawienie i
przyspieszamy gojenie po zabiegu.

Efekty terapii laserem
biostymulacyjnym
Wskazania do zastosowania lasera biostymulacyjnego:
l bóle w stawach skroniowo-żuchwowych
l bóle oraz obrzęki pozabiegowe
l neuralgie (w tym neuralgia nerwu trójdzielnego)
l parestezje
l gojenie się zębodołu po ekstrakcji (leczenie
suchego zębodołu)
l odczulanie odsłoniętej zębiny
l stany zapalne miazgi, zatok, zębodołu
l zapalenia ślinianek
l grzybica jamy ustnej
l opryszczka wargowa, afty nawracające
l zapalenie stawów skroniowo - żuchwowych
l przyspieszanie gojenia po tradycyjnych zabiegach chirurgicznych jamy ustnej (plastyka
wędzidełek, resekcja, sterowana regeneracja
kości, zabiegi płatowe, gingiwektomie, przeszczepy i implanty)
Wiedząc, jak skuteczny może być laser biostymulacyjny i jak duże korzyści oferuje pacjentowi,
trudno wyobrazić sobie nowoczesny gabinet stomatologiczny bez lasera biostymulacyjnego.
Piśmiennictwo: „Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach
jamy ustnej” pod redakcją prof. dr hab. med.
Elżbiety Jodkowskiej.

Z okazji 25-lecia firmy Poldent Dentomax zaprasza na wyjątkowe szkolenie
dr n.med. Iwony Kuroń- Opalińskiej i lek.stom. Tomasza Kiełkowicza:
„Estetyka oraz akcesoria drobne. Praktyczne zastosowanie licówek Direct Venear
oraz niezbędniki ułatwiające prace protetyczne TDV”
„Skuteczna endodoncja. Endodoncja oczami praktyka”
Liczne konkursy z nagrodami! Próbki! I inne atrakcje!

28 marca 2015
Zapisz się: tel. 604 17 10 17 Cena: 150 zł, po 14 marca - 190 zł

8 punktów!
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DENTAL

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

LASER BIOSTYMULACYJNY TREATLITE DENTAL:
• działa znieczulająco
• podnosi próg bólu o 80%
• zwiększa skuteczność leczenia o 50%
(skraca czas zaniku objawów schorzenia)
• łagodzi stany zapalne
• zmniejsza obrzęki

6

WSKAZANIA:
• afty nawracające
e
• opryszczki wargowe
ow
we
w
• choroby przyzębia
ia
• ZSSŻ
• neuralgie
• parestezje
• leczenie suchego zębodołu
zę
zęb
ęb
bod
od
odołu
dołu
• bóle poekstrakcyjne
ne
e
• rany po zabiegach
h chirurgii
chi
ch
hirurgii
irurg
giii
stomatologicznej
• zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
okoł
k łow
wierzcchołk
łkow
w ycch
Więcej informacji na: www.treatlite.pl
ww.treatlite.pl
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cena:

4900 zł

109

06-278

cena zł

cena zł

cena zł

65

01-254/10

9804

129

Podwiązka – 10 cm x 3mm

497

Boston 6+

08-562

Arkona
Nowa udoskonalona konsystencja i kolorystyka
Zestaw zawiera: 6 strzykawek 6g + GLAZURA 3ml uniwersalny światłoutwardzalny materiał do zwiększania
połysku kompozytów+ PODBARWIACZ 1g dostępny
w kolorach BIAŁYM lub A, B, C - różne stopnie intensywności barwy
+ WYTRAWIACZ 2.6g
+ MASTERBOND 4ml

35

06-283

Arkona
POLIARAMIDOWE WŁÓKNA FORMOWALNE
najnowsza generacja włókien stomatologicznych;
wytrzymałość na zrywanie wyższa o 80% od włókien
szklanych!!!; bardzo łatwe do formowania podczas
pracy (korony, mosty, inlay/onlay, szynowanie);
nasączone metakrylanami, nie wymagają dodatkowej
silanizacji; uniwersalne i kompatybilne z nowoczesnymi kompozytami. Dostępne szerokości (plecione):
10 cm x 2mm, 3mm, 4mm

275

t.

a 1 sz

z
45 zł

Flow-Color 1g

Arkona
Nowoczesny kompozyt
światłoutwardzalny o niezwykłej
kolorystyce. Przygotowany z myślą
o najmłodszych pacjentach.
Stosowany jako materiał do wypełnień i jako lak szczelinowy. Dostępny w kolorach: czerwony, biały, żółty,
czarny, niebieski, zielony fioletowy, pomarańczowy

Tooth Mousse GC
Zestaw promocyjny 5 + 1

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

Arkona
służy do oczyszczania kieszonek dziąsłowych. Stosując
Parosin 2 ® po zabiegu skalingu czy kiretażu uzyskujemy szybkie gojenie pozabiegowe co utrudnia
odkładanie się kolejnych warstw złogów

cena zł

Parosin 2 Promocja 10 x 2 ml + 1 gratis

Arkona
Światłoutwardzalny kompozyt
o „płynnej” konsystencji, przeznaczony do szybkiego
wypełniania ubytków, do wykonania pierwszej warstwy wypełnienia (pokrycie dna ubytku do wysokości
szkliwa), do naprawy wypełnień oraz pomocniczo
do zabiegów wykonanych z zastosowaniem włókien
poliaramidowych i szklanych.

cena zł

Flow-Art 3 x 2g
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7

8
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Zestawy z produktem
za złotówkę netto/szt.*
netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

produkt za

1zł

netto/szt*

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

produkt za

1zł

produkt za

1zł

netto/szt*

otrzymasz
urządzenie
Pentamix TM Lite
za 1zł netto/szt**
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9

1

LUB

695 PLN
CERAM.X ONE UNIVERSAL

Do zakupu 1 zestawu ceram.x ONE UNIVERSAL (7 strz., system wiążący 3,5 ml)
otrzymujesz GRATIS:
dodatkową strzykawkę w kolorze A2 lub SDR 10 kompiul

2

LUB

695PLN
CERAM.X ONE DENTIN&ENAMEL

Do zakupu 1 zestawu ceram.x ONE DENTIN&ENAMEL (7 strz., system wiążący 3,5 ml)
otrzymujesz GRATIS:
dodatkową strzykawkę w kolorze D2 lub SDR 10 kompiul

3

380 PLN
CERAM.X ONE UNIVERSAL

LUB

LUB

LUB

LUB

Do zakupu 3 dowolnych strzykawek ceram.X one universal

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

otrzymujesz GRATIS:
dodatkową strzykawkę w kolorze A2 lub
wybrany system wiążący ONE 3,5 ml

4

380 PLN
CERAM.X ONE DENTIN&ENAMEL

Do zakupu 3 dowolnych strzykawek ceram.x ONE DENTIN&ENAMEL
otrzymujesz GRATIS: dodatkową strzykawkę w kolorze D2 lub
wybrany system wiążący ONE 3,5 ml

10

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.
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5

135 PLN
PRIME&BOND ONE ETCH&RINSE
prime&bond ONE ETCH&RINSE butelka 3,5 ml

6

165 PLN
PRIME&BOND ONE SELECT
prime&bond ONE SELECT butelka 3,5 ml

7

665 PLN
SDR ECO REFILL

Do zakupu opakowania SDR ECO reﬁll 50 kompiul otrzymujesz GRATIS:
3 opakowania narzędzi ręcznych Maillefer w rozmiarach: 8,10,15

8

430 PLN
AQUASIL SOFT PUTTY SOLUTION KIT Z LV

LUB

9

WARTOŚĆ
GRATISU

500 PLN

1350 PLN
PALODENT PLUS INTRO KIT

Do zakupu zestawu Palodent Intro kit (2 pierścienie, formówki 100 szt, kliny 75 szt, kliny
ochronne 30 szt, kleszcze, penseta) otrzymujesz GRATIS: 2 pierścienie UNIWERSALNE

OFERTA WAŻNA W OKRESIE: 2 STYCZEŃ-31 MARZEC 2015 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.
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Do zakupu zestawu Aquasil Soft Putty 2 x 450 ml + nabój LV otrzymujesz GRATIS:
dodatkowy nabój LV lub XLV

11

GRATIS
IPS Empress
Direct 3g

3 x IPS Empress Direct 3 g

GRATIS

(dowolny kolor)

cena zł

619

GRATIS

Tetric EvoCeram
Bulk Fill IVA, 3g

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA, 3g

(dowolny kolor)

(dowolny kolor)

550

860

1499

66043881

Charisma
Diamond 4g A2

GRATIS

Charisma
Diamond 4g A2

ŚĆ

NOWO

Charisma Classic jest pierwszym kompozytem zawierającym wypełniacz Microglass® drugiej generacji.
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3,
Gluma 2Bond 4ml, wytrawiacz 2x2,5ml, kolornik.

Uniwersalny, submikrohybrydowy, światłoutwardzalny
kompozyt z cząsteczką Microglass, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich. Jest wskazany do
estetycznej, adhezyjnej odbudowy zębów. Nadaje się
do odbudowy zębów przednich i tylnych. Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD; Gluma
2Bond 4ml; wytrawiacz 2x2,5ml; aplikatory; kolornik

Lampa Translux Wave LED

12

Charisma Diamond
17 x 4g

cena zł

3325

+

Charisma Opal
22 x 4g

cena zł

2848

+

Charisma Classic
34 x 4g

129

7500-11

cena zł

+

cena zł

cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Lekka, bezprzewodowa, ergonomiczna lampa polimeryzacyjna. Wbudowany radiometr
zapewnia idealną wydajność tworzenia perfekcyjnych odbudów. Obracana głowica w
zakresie 360°. Obsługa jednym przyciskiem.

695

3090
GRATIS
GRADIA
DIRECT
1X 2,7 ml

Charisma Diamond Master Kit 10x4g

Nowy, uniwersalny, nanohybrydowy kompozyt Charisma Diamond łączy wysoką wytrzymałość i niewielkie
naprężenie skurczowe z idealnie naturalnym pięknem.
Zestaw zawiera: A2, A3, A4, A3.5, B2, C2, OM, OD, CL,
BL; Gluma 2Bond 4ml; GLUMA Etch żel 2,5ml; kolornik;
akcesoria.

cena zł

Charisma Classic 8x4g

453

CO3244

SYNERGY D6 Promo Kit

Zestaw: 3 x 4g + 1 One Coat Bond 7.0 x 5ml gratis

cena zł

Charisma Opal Master Kit 10x4g

159

MetaFil CX 3,5g

Światłoutwardzalna
i wyjątkowo estetyczna żywica
kompozytowa o wyjątkowych
właściwościach polerowania.
Dobre właściwości zapływania i
minimalnej lepkości. Łatwy do
umieszczenia nawet w najbardziej trudnych
sytuacjach. Doskonała trwałość i odporność
na ścieranie. Kolory wg VITA: A1, A2, A3, A3,5.
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GRADIA DIRECT 5 x 2,7 ml
Strzykawka w dowolnym odcieniu.

Dostępne również:
Gradia Direct x 8 strzykawek plus 2 x do wyboru:
2 x A2, A3, PA2, PA3 - za 1112 zł

Dyract XP Refill 20x0,25g

Dentsply
kompomerowy materiał wypełniający IV generacji
Dostępne kolory:A3,5; A3; B1

Promocja obowiązuje w okresie do 31.03.2015 lub do wyczerpania zapasów.

585

cena zł

Evetric 3g

3 x Evetric 3g

cena zł

cena zł

GRATIS

cena zł

cena zł

320

29

Megafill MH Flow 2g
Hybrisun Classic Universal
MicrohybridComposite 4g

592

Kup 2 dowolne opakowania cementów
GC w kapsułkach (rabat 10%) a DentinConditioner 23,8 ml otrzymasz gratis
Fuji II LC (443PLN*), Fuji IX GP/GP Fast (391 PLN*),
Fuji IX GP Extra (430 PLN*), Fuji VIII GP (396 PLN*),
Fuji Triage (383 PLN*), Fuji PLUS (436 PLN*),
Fuji I (331 PLN*), G-CEM (661 PLN*)
*Ceny obowiązują przy zakupie 2 dowolnych opakowań cementów GC.

cena zł

cena zł

144

606.61.500

606.04.402

109

11

1681

Półpłynny materiał kompomerowy
A2, A3

Voco
Twinky Star kolorowy, światłoutwardzalny materiał
wypełnieniowy na bazie kompomeru z błyszczącym
brokatem do wypełnień w zębach mlecznych.
Dostępny w 7 kolorach: złoty, srebrny, różowy, zielony,
niebieski, żółty, jagodowy

cena zł

60561

DyractFlow 1x1,8g

cena zł

cena zł

Dentsply Detrey
Wzbogacony obecnością żywic materiał na bazie
tlenku cynku z eugenolem
Opakowanie: proszek 40g i płyn 15 ml do zarabiania
ręcznego

ąc a
gormocja
pro

GC Fuji
GC Fuji IX GP zestaw 1-1: 15g proszek A3, 6,4 ml
płyn – 284 zł
GC Fuji IX GP Extra zestaw 1-1: 15g proszek A2
lub A3, 6,4 ml płyn – 301 zł
GC Fuji Triage zestaw 1-1: 15g proszek w jednym ocieniu biały, różowy, 8 ml płyn, 5,7 ml
GC DentinConditioner - 272 zł

Twinky Star 0.25g

IRM - cement 40g +15ml

89,90

Światłoutwradzlany kompozyt typu flow.
VersaFlo jest kompozytem aktywowanym światłem,
idealnym do ubytków klasy V, jak bazy czy liner. Może
być także stosowany jako podkład oraz cement.
Dostępny jest 5 odcieniach wg kolornika Vita.
Zalety: najniższa cena na rynku strzykawki, strzykawka
2g!; średnia lepkość zapewnia doskonały komfort
pracy; dostępny w 5 odcieniach: A1; A2; A3; A3,5; B1.

DentinConditioner 23,8 ml
(o wartości
115zł)

DENTIN
CONDITIONER
23,8 ML

Zawiera 50 kapsułek EQUIA Fil w odcieniu A2, A3 lub
Asortyment,EQUIA Coat 4 ml.
+ gratis DENTIN CONDITIONER 23,8 ML (10% roztwór
kwasu poliakrylowego oczyszcza powierzchnie zęba
w celu zwiększenia adhezji glasjonomerów.

VersaFlo 3 x 2g Centix

GRATIS

GRATIS

EQUIA zestaw INTRO

105

177
ŚĆ

NOWO

74
cenalna

a
specj
Te – Econom
Bond Refill 5g

OptiBond Solo
Plus 3ml

Jednobutelkowy system wiążący oparty na
technice całkowitego
wytrawiania

Evetric Bond Refill, 6g

Nowoczesny, samowytrawiający system łączący
Szybko i efektywnie.
Optymalne właściwości
stosowania.
Trwałe i niezawodne uzupełnienia kompozytowe.

Światłoutwardzalny,
jednobutelkowy, materiał
łączący światłoutwardzalne
materiały kompozytowe.
Przeznaczony do
stosowania w technice
Total-Etch – całkowitego
trawienia tkanek zęba,
zarówno szkliwa jak i zębiny.
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

cena zł

Uniwersalny światłoutwardzalny kompozyt mikrohybrydowy. Do wypełnień ubytków klasy III, IV i V oraz
wypełnień klasy I i II. Fraktury koron zębowych w
zębach przednich. Pełne licowanie przebarwionych
zębów przednich i hippoplazja szkliwa.
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3,5

płynne uniwersalne wypełnienie kompozytowe
światłoutwardzalne, mikrohybrydowe do restauracji
mikroinwazyjnych ubytków klasy I, II, III, wypełnianie
ubytków klasy IV, V, wypełnienia przy szyjkowe (także
kanapkowe), krawędziowe, styczne, licówki bezpośrednie, można stosować, jako materiał podkładowy
– zapewniając sprężystość warstwy podkładowej,
odbudowa zębów mlecznych, uszczelnianie bruzd.
Dostępne kolory: A2, A3

cena zł

01-042/04-765

cena zł

55

cena zł

cena zł

HYBRA

13

4124300

369

cena zł

179

cena zł

cena zł

310113/310114

850

284869

GRATIS
AccessFlo

AbsoLute

BondFill SB
Easy Core Intro Kit 5x8,6g

Jest wzmocnionym włóknami, podwójnie utwardzalnym materiałem kompozytowym, przeznaczonym do
odbudowy utraconej struktury zęba i do osadzania
wkładów koronowo-korzeniowych.
Cena: 73 zł za 1 strzykawkę

cena zł

cena zł

Rewelacyjny cement do prac stałych, cementowania
wkładów . Samowytrawiający, dualny. Łączy się również z metalem. 8g + 15 końcówek samomieszających
(opakerowy i transparentny).
Ultra cienkie włókno szklane Dentapreg. Wymiary
paska: 4-10 x 0.1 x 60 mm (szerokość x grubość x
długość)

5

620

Sun Medical
Biokompatybilna żywica samoadhezyjna BondFill
polecana szczególnie do: znoszenia nadwrażliwości,
odbudowy startych zębów, odbudowy zębów trzonowych w przypadku atrycji, leczenia próchnicy wtórnej,
leczenia erozji, abrazji, naprawy ubytków w kształcie
klina, leczenia próchnicy korzenia

GRATIS
ultra cienkie
włókno 6#

Encore + Connexio

Centrix
Encore - dualany materiał do odbudowy
zrębu zęba. Metoda jednej porcji ułatwia pracę,
możemy zacementować wkład i zbudować
zrąb. Dzięki końcówkom mieszającym nie ma
pęcherzyków powietrza w kanale. Odbudowa
jest trwała i twarda.

NoMix
- 1 tuba

Ultra cienkie włókno do zadań specjalnych
firmy Dentapreg.
611.05.501

325

606.04.705

cena zł

80

Connexio - jedyny na rynku bond VII , samowytrawiający i samoadhezyjny, wiąże do szkliwa
w 99% . Dzięki temu, że Connexio jest bondem
dualnym doskonale wiąże materiał w kanale.
Bardzo wydajny.

cena zł

cena zł

Centrix
Cement tymczasowy dla pacjenta,
aktywowany
wilgocią.
Przeznaczony do
cementowania
tymczasowych
prac protetycznych: koron,
mostów. Skład: siarczan potasu,
tlenek cynku, siarczan wapnia.

18

4142120

Seal&Protect
4,5 ml

14

20

19

Calxyd 1x3,5g
firmy SpofaDental

Pasta zawierająca wodorotlenek wapnia, która alkalizuje, dezynfekuje i posiada działanie przeciwzapalne,
wspierając tworzenie mostu zębinowego.

06-297

cena zł

cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Dycal jest klasycznym materiałem chemoutwardzalnym na bazie wodorotlenku wapnia, nie zakłócającym
polimeryzacji materiałów kompozytowych i akrylu.

cena zł

Dycal Ivory 13+11g

Światłoutwardzalny
lak o właściwościach
antybakteryjnych, do
zabezpieczania odsłoniętych obszarów
zębiny korzeniowej

29

Pilniki Poldent typu S, K,H
(15-40, 25 mm)

Dostępne również:
Poszerzacze K (15-40 25mm) – 20pln
Spreader (15-40 25mm) – 20pln
Pilniki NiTi S, K, H, poszerzacze K (15-40 25mm)
– 45 pln
Miazgociągi (15-40 22mm) – 18 pln
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Wytrawiacz Blue Etch 10ml
CERKAMED

Wytrawiacz Arkona 13g + 6,5 g

4241110

42

cena zł

15,50

cena zł

cena zł

07+001

109

109

za
Niżs a
cen

Repin 300g+125g

179

179

za
Niżs a
cen

389

389

za
Niżs a
cen

Variotime 2x50ml

Masa A-silikonowa. Do wyboru masy korekcyjne: Medium Flow, LightFlow, Extra LightFlow. Dostępne również Heavy Tray, Monophase. Końcówki mieszające

cena zł

cena zł

Kromopan

cena zł

SpofaDental
Masa wyciskowa oferująca perfekcyjne odwzorowanie
detali i stabilność wymiarów. Posiada konsystencję,
która zapewnia pobranie wycisku bez uciskania
tkanek miękkich.

129

Variotime Bite 2x50ml

Access Edge
- pasta do retrakcji dziąsła

cena zł

Centrix
Dzięki 15% chlorku glinu i kaolinu świetnie tamuje
krew i podnosi dziąsło. Jeden kartridż starcza na
3-5 kieszeni, dodatkowo wymienne końcówki oraz
GingiCapy

650

284866

120

10+2

AccessFlo
pasta do retrakcji dziąsła - wersja flow
Centrix
Dzięki 15% chlorku glinu i kaolinu świetnie tamuje
krew i podnosi dziąsło. Jeden kartridż starcza na 3-5
kieszeni, dodatkowo GingiCapy

32

06-400

29

GripStrip – Pasek (1 szt.)

z bardzo mocnym nasypem diamentowym, nawet do
30 krotnego użycia.
3 rodzaje nasypu: 8 mikrometrów (pomarańczowy)
i 15 mikrometrów (żółty), 40 mikrometrów (czerwony)
i 15 mikrometrów (żółty), 40 mikrometrów (czerwony)
i 80 mikrometrów (niebieski)

79

01-8974

Super-Bond
Brush-Dip

Samoutwardzalna
żywica 4 meta/TBB
doskonała do stabilizacji
ruchomych zębów
i szynowania poortodontycznego.
Bez metalowych
drutów! Bez włókien syntetycznych! Bez
systemu wiążącego!
Bez kompozytu! Zestaw
zawiera: 1 inicjator 0,3 ml,
1 żel trawiący 1 ml + końcówki, 1 monomer 3,5 ml, 1
proszek BrushDipClear 1,5 g 1 naczynie do podawania
+ kubki, aplikatory i trzymadło, karta pracy

ENDO-TOP
Nipas wkładki dozębowe 50szt.

Nipas to tabletki dozębodołowe o działaniu antyseptycznym i przeciwbólowym.

Igły do płukania kanałów korzeniowych, kieszonek
dziąsłowych
Cerkamed
Opakowanie: 100szt 0,3x25
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

10+1

Masa do rejestracji zwarcia.
Variotime Bite oferuje wyjątkową dokładność
uniwersalnych rejestracji zgryzu oraz bezpudrowego
skanowania w technologii CAD/CAM.

cena zł

cena zł

150

Masa A-silikonowa. Do wyboru masy do mieszalnika:
Monophase, Heavy Tray, Putty

cena zł

cena zł

Masa A-silikonowa. Masa wyciskowa do ręcznego
mieszania.

Variotime Dynamix 2x380ml

cena zł

Variotime Easy Putty 600ml

15

cena zł

Ultradent
40% nadtlenek wodoru zapewnia szybki efekt kuracji
w ciągu jednej wizyty w gabinecie;
baza i aktywator w osobnych strzykawkach, co
zapewnia świeży preparat do każdego zabiegu

26,90

01-718

cena zł

cena zł

W-092-000-000

87

ES47

Perox White 16% 4x2g

CHEMA
żel do wybielania zębów miętowy,
przeznaczony jest do wybielania nakładkowego

66

W-FD/MAXI

Equispon 1 x 1 x1cm

sterylna gąbka żelatynowa 50szt.

Nagrody dla dzielnych Pacjentów
cena zł

Opalescence Boost PF 40% Econo 1szt.

77

cena zł

cena zł

80

UP4754

15

Haxyl 75g

cena zł

Fluor Defender Maxi 10x1ml
+ komplet pędzelków

0.411.9640

14,85

Linijki 90 szt.
cena zł

Paski metalowe tłoczone

cena zł

Pamet
Dostępne paski:
trzonowe prawe
i lewe,
przedtrzonowe
prawe i lewe, obustronne

Olej KaVo
Spray
500ml

PAM034

16

cena zł

cena zł

6

Medale 30 szt.

28

ASM125

Paszporty 50 szt.
cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Pamet
0.05mm x 1m

MON-0001

44

10,50

Pasek metalowy
do formówek
w kapslu

59

38,50

Lakier ochronny z fluorem dla dzieci

cena zł

92

Terminarzyki 40 szt.

cena zł

cena zł

CHEMA
żel do pielęgnacji
zębów. Zapobiega
powstawaniu
osadu nazębnego,
ogranicza odkładanie kamienia
nazębnego, poprawia znacząco
stan higieny jamy
ustnej. Zapobiega
próchnicy i chorobom przyzębia.

Piasek profilaktyczny MonoFlow 350g

Skład: wodorowęglan sodu, krzemionka hydrofobowa,
sacharynian sodu
Aromaty: cytrynowy, miętowy, malinowy, pomarańczowy
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Piasek ProphyPEARLS
w saszetkach 15g

Kavo
Skład chemiczny: węglan wapnia.
Smaki: wiśnia, mięta, brzoskwinia, neutral

Naklejki „Dzielny Pacjent”
200szt./op.

01-903
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Cena: 755 zł

18

Cena: 365 zł

Cena: 865 zł

Cena: 289 zł
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Cena: 199 zł

65

GRATIS

cena zł

cena zł

cena zł

89

WEPB

25

wkład do miski
spluwaczki

cena zł

Crosstex
Dostępne kolory: brzoskiwniowy, fioletowy, żółty,
biały, zielony, niebieski, różowy

29,90

MEDAL050

Serwety stomatologiczne 4 x 125 szt.

Crosstex
Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, fioletowy, różowy, turkusowy

cena zł

Serwety na tacki 1000szt.

6,50

ENCNWL

NOWOŚĆ

Serwety
samoprzylepne
Crosstex
Wygodne
i proste w użyciu;
Nie wymagają
stosowania
łańcuszków;
Kolor biały

Opakowanie 100 sztuk.

cena zł

ku!
a ryn
sze n cm
k
ę
i
w
Naj 48 x 33

WEXWHT
WEXLVT
WEXBLT

31

19400/19401/19402

GRATIS

kompresy niej.
gaz. 5x5cm

Kompresy włóknina Advantage Plus
5x5cm 200szt

cena zł

Advantage Crosstex
Dostępne również w rozmiarach: 8x23 200 szt – 28,00
11x28 - 51

70

GCPAT

33

SIL-250

Paski do sterylizacji klasy IV

Sporal A 10 szt.

SPS Medical
op. 250szt.

Biomed

40

Dostępne:
15x15cm średnia 36szt. Mint
15x15cm gruba 36szt. Mint
15x15cm cienka 36szt. Mint

GCBL

24,50

Maseczka
ochronna
Molded
- 50szt
firmy
Crosstex

GRATIS

Maseczki
do piaskowania

Maseczka ochronna dla pacjenta
z szybką, 25szt w opakowaniu

1 saszetka
piasku KAVO

ochrona przed
odpryskami;
specjalnie ukształtowana, miękka
część na nos; filtracja
98,7% cząstek o wielkości 4.2 mikrona

Maseczka Isolite lub Isofluid

Najwyższej jakości maseczki ochronne firmy Crosstex
lidera w kwestii higieny i bezpieczeństwa pracy
Dostępne w kolorach: niebieska, fioletowa
Op. 50 szt.
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

Torebki folia-papier 9x13, 200 szt.

52

01-265

Guma do koferdamu

cena zł

12

SCXS3
SCQ
SCB1X

cena zł

cena zł

Extra długie rękawy do sterylizacji
Dostępne również:
75mmx200m – 43,90
100mmx200m – 55,90
150mmx200m – 87,90

cena zł

Crosstex
Dostępne również
Kompresy niejałowe gazowe 5x5cm, op. 200szt – 5,00
Kompresy niejałowe gazowe 8 warstw 10x10cm,
op. 200szt. – 17,20
Kompresy niejałowe gazowe 7,5x7,5cm 12 warstw,
op. 200szt. – 13,50

cena zł

Rękaw do sterylizacji
foliowo-papierowy Medal
50mmx200m

19

37

35

35

250

Strzykawka CitoJet 720-003
do znieczulenia śródwięzadłowego
Dostępne również:
720-004 - 200 zł; 720-005 - 150 zł

cena zł

Kleszcze ekstrakcyjne Berten,
48 rodzajów!
cena zł

cena zł

łyżki wyciskowe pełne
lub perforowane

cena zł

cena zł

cena zł

11

18

cena zł

Karpula z aspiracją

50
Pęsety ortodontyczne

cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

20

699

PoGoEnhance Complete Kit

1,6x1,6; 2,0x2,0; 2,5x2,5; 3,0x3,0
662020

System dysków z nasypem diamentowym: 10 dysków,
10 stożków, 10 kielichów + mandrela oraz zestaw
dysków Enhance: 10 dysków, 10 stożków, 10 kielichów
+ mandrela
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7

Nakładacze elastyczne lub sztywne

Haki chirurgiczne

44,80

Końcówki do aspiratora
Bluejetcolor aspirator tip

proste lub wygięte 12 cm
proste lub wygięte 14 cm

25

Dźwignia Lindo Levien
2 mm, 3 mm, 4 mm

PDCANUL011ASS

Matowe, antyrefleksyjne z zaokrąglonymi krawędziami;
Zestaw:10 szt. różnokolorowych o średnicy 11 mm
z podwójnym adapterem lub 10szt. końcówek o
średnicy 16mm.

cena zł

cena zł

40

cena zł

cena zł

Karpula łamana

Kleszczyki MOSQUITO

cena zł

AG DD 115 – do zakładania rurek, AG DD 121 – do
zakładania zamków, AG DD 117 – do zakładania
zamków, AG DD 119 – do zakładania zamków,
AG DD 123 – do zakładania akcesoriów językowych,
AG DD 116 – do zakładania rurek

od7,99

Wiertło węglikowe
różyczka
na kątnicę Drux

Wiertła wykonane z wysokiej
jakości węglika spiekanego. Kształt
różyczka.
Opakowanie: 1 szt.

HMB/1

61

Chusteczki MediWipes DM

Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji oraz
mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia. Szerokie spectrum działania.
Opakowanie: 100szt.

73

4731245

Do wyboru uzupełnienia:
Sterisol mydło 0,7L – 28
Sterisol Ethanol 0,7L – 26
Sterisol AHD 2000 0,7l - 26

cena zł

66601

Dozownik
za 15 zł przy
zakupie
3 uzupełnień
dowolnych
Sterisoli

cena zł

Aniospray Quick dezynfekcja wyrobów
medycznych i małych
powierzchni
AniosGel 85 NPC, Mediwax krem - alkoholowo,
wodny, tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania. Idealny dla
osób, które z przyczyn zawodowych muszą często
dezynfekować ręce
*Gratis wydawany przez Medilab

cena zł

26

01-034, 01-040

4+1

AniosprayQuick 5l
+ AniosGel 85
NPC 1l
+ Mediwax
krem 75 gratis*

339

cena zł

cena zł

cena zł

122

00-056
120306

139

3+1
Aniosyme DD1 5L

Płynny, trójenzymatyczny
preparat do manualnej
dezynfekcji i mycia
zanieczyszczonych
narzędzi chirurgicznych,
endoskopów i innych
wyrobów medycznych.

3741

128

071041

Przy zakupie zestawu za 139 zł Procedury do gabinetu
stomatologicznego w praktycznym segregatorze za 49.00

cena zł

Przy zakupie trzech opakowań chusteczek CaviWipes
(45 szt.) jedno opakowanie gratis.

cena zł

cena zł

Aniosyme DD1,
1litr – 79 zł

119

Aniosyme DD1 1l + AniosGel 500 ml
z pompką + Aerodesin2000 1l

European Caviwipes

53

061070/BURS

BIB Forte Eco 1L

Koncentrat do
dezynfekcji i
czyszczenia wycisków
uzębienia, aparatów
ortodontycznych,
półwyrobów techniki
dentystycznej
i materiałów
protetycznych. Nie
zawiera aldehydu.

24

Roztwór do
dezynfekcji
wierteł

057361

27

03-087

Incidin Liquid spray
1 litr
Spirigel complete
500ml
Wanienka do dezynfekcji z ociekaczem
3L

- żel do dezynfekcji
higienicznej i chirururgicznej rąk

roztwór gotowy do użycia,
alkoholowy preparat
dezynfekcyjny, łatwy w
stosowaniu, szerokie spektrum działania obejmujące
bakterie (łącznie z MRSA),
Tbc, grzyby, wszystkie
wirusy osłonione (łącznie
z HBV, HCV, HIV) Adeno,
Papova, Rota
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632

Prosept Burs
2L

cena zł

81

Prosept
Impression 1L

cena zł

cena zł

Alpro
Bardzo skuteczny koncentrat
do dezynfekcji oraz czyszczenia ogólnych instrumentów
stomatologicznych oraz
medycznych (diagnostyczne,
konserwujące i chirurgiczne
instrumenty takie jak kleszcze,
dźwignie korzeniowe, lusterka
stomatologiczne), narzędzi
rotacyjnych takich jak stalowych, twardych, diamentowych, wiertła chirurgiczne
i szlifierki, wiertła do cięcia
koron, instrumenty kanałowe,
polerki gumowe, itp.

21

Cena katalogowa: 5999 zł

cena zł

cena zł

4999

n a
c e

3450

64450020

jubileuszowa

E&Q Master

Lampa polimeryzacyjna
SmartLite Focus Intro New

244

S700340L

5800

Mobilny
unit
stomatologiczny
HB 2100

osłonki z tekturowym uchwytem, przezroczystą
folią (płytka jest widoczna) i rozcięciem
dzięki któremu łatwo wyciągać płytkę
po zrobieniu zdjęcia; na płytkę o rozmiarze
31x41 cm do PSPIX, Digory
2201-UL.43–00 kątowa,
2000-UL-43-00 prosta

X-Smart Plus Protaper Next

Zestaw zawiera: Mikrosilnik X-Smart Plus oraz ProTaper
NEXT, 25 mm – 10 blistrów po 3 pilniki (X1, X2, X3)
oraz 1 op. Pathfile - 25mm (6 pilników)

cena zł

150

Osłonki do radiowizjografi i na płytki
Nr 2, 250 szt.

cena zł

cena zł

Ergonomiczny,
niewielkich rozmiarów
unit mobilny
typu CART
Wyposażony w:
- ślinociąg,
- trójdrożną strzykawkę,
- butelkę na wodę,
- pedał sterujący,
- rękaw na turbinę

300

7700

Krzesło do unitu

Wygodne krzesło
z oparciem, nóżki
na kółkach dostępne
w wersji chromowanej
lub plastikowej

22

824

Asystor
3-szufladowy
z podstawą
chromową
firmy Tom-Pag

fronty dostępne
w 9 kolorach;
blat z aluminiowym
obranowaniem
przykryty mleczną
szybą; na kółkach;
wymiary: szer. x głęb.
x wys: 50 x 42,5 x
90-108 cm
dostępny również w
wersji z podstawą U!
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02-123

Urządzenie do automatycznej konserwacji 4 końcówek stomatologicznych jednocześnie z przedmuchem sprężonym powietrzem i możliwością manualnej konserwacji od strony wiertła. Automatyczne
dozowanie pozwala wprowadzić idealną ilość środka
czyszczącego, a cały proces trwa zaledwie 60 sekund.

Kolory: niebieski, turkusowy, jasnozielony

820

02-639

cena zł

cena zł

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

estetyczna dmuchawka trójfunkcyjna (woda/
powietrze/spray) wykonana z aluminium;
możliwość wymiany nadających się do sterylizacji
końcówek ze stali nierdzewnej

cena zł

Dmuchawka wodno-powietrzna

Quattrocare Plus 2124A

1171

Szafa
kartotekowa
8-szufladowa
Asystor
4‑szufladowy
z podstawą U

fronty dostępne
w 8 kolorach;
blat z aluminiowym
obramowaniem
przykryty szkłem;
na kółkach;
wymiary: szer. x głęb. x wys.: 50x42,5x83 cm

Sprawdź bogatą ofertę asystorów

Tom-Pag
fronty dostępne w
9 kolorach; każda
szuflada zamykana
na klucz; stopki z
regulacją wysokości;
wymiary: szer. x
głęb. x wys: 61,5 x 50
x 123,5 cm
dostępne również
kartoteki 3, 4, 5, 6 i
10-cio szufladowe

05-998

Oferta do końca marca 2015

3600

cena zł

Nowa wersja niezawodnej lampy SmartLite firmy
Dentsply.
Inteligentne, innowacyjne funkcje:330°- obrotowagłówka – doskonały dostęp w warunkach jamy ustnej,
prosta aktywacja 20 sek., skuteczna polimeryzacja
nawet przy zwiększonej odległości, wiązka promieni
równoległych, inteligentna technologia ładowania

cena zł

cena zł

Jest bezprzewodowym systemem do wypełniania kanałów
korzeniowych. System E&Q Master jest łatwy w stosowaniu,
minimalizuje czas potrzebny do prawidłowego, trójwymiarowego
wypełniania kanału gutaperką.
Łączy w sobie metodę kondensacji wierzchołkowej
z trójwymiarowym dopełnieniem części
wierzchołkowej oraz wszystkich kanałów
lateralnych.
Zalety systemu:
- dwa systemy w jednym urządzeniu
- unikalne, wydajne, lekkie, bezprzewodowe urządzenie, łatwe do
przenoszenia i przestawiania w gabinecie
- łatwe w stosowaniu, minimalizuje czas potrzebny do
prawidłowego, trójwymiarowego wypełniania kanału gutaperką.

!
estawtaniej
Skomponuj swój w zzestawie
Autoklaw
Europa B EVO
cena w zestawie

zł

+

- stalowa komora 18l, z 3 programi testowymi
- system monitorowania każdym procesem i funkcją autoklawu
- potrójne zabezpieczenie drzwi

Autoklaw
Europa B Pro
18 l

zł

cena zł

cena zł

- łatwa obsługa – przyciśnięcie jednego przycisku do wyboru cyklu,
drugiego – do rozpoczęcia procesu; tylko cykle klasy B;
- system monitorowania i sterowania każdym
procesem autoklawu potrójne zabezpieczenie drzwi;
- nowy system chłodzenia
- z podwójną chłodnicą

13500

1599

zł

Destylarka
do autoklawu

Pojemność 4 litry.
Wydajność 1 litr/1 godzinę.
Moc całkowita 580 W (grzanie
565 W, chłodzenie 15 W). Waga
ok. 3,5 kg. W zestawie
z urządzeniem: zbiornik
na wodę destylowaną, łącznik
oraz kabel zasilający.

cena w zestawie

699

zł

System osmozy Pura

cena w zestawie

14900

cena w zestawie

Kompaktowa zgrzewarka
z obcinarką i podajnikiem
na rękawy; długość zgrzewu
do 30 cm

799

System filtrowania wody
metodą osmozy Pura
jest kompaktowy i zaprojektowany do bezpośredniego
podłączenia do autoklawu
by zagwarantować stałą
dostawę czystej wody.

2035S – EuropaB Evo;
2035TS – 220V

cena w zestawie

2000

cena zł

13500

zgrzewarka One
z obcinarką
i podajnikiem

zł

5500

Inkubator do ampułkowych
testów biologicznych B test
firmy Tecno-Gaz

numer tel.:

Z

AD

1099

Ń

602 315 944

225-S

ZWO

Multisteril

firmy Tecno-Gaz

Wielofunkcyjne urządzenie
do dezynfekcji, mycia, płukania
i suszenia narzędzi.
Oszczędza czas i koszty całego systemu
sterylizacji o około 30%!

System identyfikacji instrumentów
medycznych TRACCIA

TRACCIA system identyfikacji instrumentów medycznych opracowany w szczególności do użycia w gabinetach stomatologicznych. Jest zaprojektowany tak,
by nie stwarzać dodatkowych problemów i przeszkód
w zarządzaniu sterylizowanymi materiałami, ale by
zapewnić ich absolutną identyfikację.

Metalowa szafa na urządzenia
do sterylizacji Steril Compact

Praktyczny stojak do organizacji sterylizatorni na małej
przestrzeni, z miejscem na: autoklaw, wysuwaną półką
na zgrzewarkę, stelażem na tacki dużą szufladą do
przechowywania potrzebnych przedmiotów
Wykonana z najwyższej jakości materiałów!
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óbuj
cena zł

pr

!
to

WY

Sprawdza czy autoklaw poprawnie sterylizuje wszelkie
formy mikroorganizmów; posiada 3 miescja na testy;
dostępny w 2 wersjach: do podłączenia do autoklawów Tecno-Gaz (Europa B Evo, Aura B, Alia B – 2035S)
lub bezpośrednio do zasilania 220V (2035TS)

23

UNIT STOMATOLOGICZNY

Odwiedź nas na

PANDA ERGONOMIC
PREMIUM HB 2201

stoisko

7

od

w polsce
lat

D 89

• Panel lekarza na ramieniu
pantomograficznym
z pulpitem sterującym
wszystkimi funkcjami
fotela i unitu
• 5 silikonowych rękawów
montowanych od góry
zapewniających duży
zasięg pracy
• Lampa halogenowa
• Precyzyjny układ
łańcuchowy regulujący
naciąg rękawów
• Hamulec pneumatyczny
• Strzykawko-dmuchawka
3-funkcyjna

*podane informacje o wysokości rat to orientacyjne raty pożyczki Raiffeisen Leasing Polska S.A. przy założeniu okresu finansowania 36 miesięcy i wpłacie własnej 10%. Sprawdź szczegóły: 784 066 925

• Negatoskop
• Duża i wygodna tacka
na narzędzia ułatwiającą
pracę, zwiększającą
komfort pracy lekarza
oraz zachowanie czystości
• Zasilanie końcówek wodą
destylowaną
• Blok spluwaczki mocowany
do unitu z obrotową miską,
ślinociągiem i łatwym
w obsłudze systemem
napełniania wody
• Możliwość sterowania
fotelem z panelu lekarza,
bloku asysty lub pedałem
nożnym
• 3 pamięci + pozycja
Trendelenburga

BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE!
SPRAWDZONY I NIEZAWODNY!
NOWOŚĆ! WERSJA dla LEWORĘCZNYCH
Cena: 22.000 pln brutto
rata już od 611zł*

W Y Ł Ą C Z N Y DY S T R Y B U T O R U N I T U PA N D A W P O L S C E
Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, +48 85 740 36 90
email: dentomax@dentomax.pl www.dentomax.pl

• Funkcja STOP umożliwiająca
awaryjne zatrzymanie
• Regulowany podłokietnik
• Zagłówek z regulacją
wysokości i dwoma osiami
obrotu
• Możliwość pracy z wózkiem
inwalidzkim

KaVo DIAGNOcam

Zobacz niewidoczne

Bezpośrednia metoda obrazowania próchnicy bez promieniowania rentgenowskiego!
KaVo DIAGNOcam udostępnia rewolucyjnej jakości obraz. Widać na nim powierzchnie zaatakowane
przez próchnicę oraz pęknięcia, które przy innych metodach diagnostycznych są zazwyczaj niewidoczne.
KaVo DIAGNOcam ułatwia wykrywanie próchnicy w obrębie powierzchni stycznych i zgryzowych. Umożliwia także diagnozowanie próchnicy wtórnej, w zależności od rozmiaru wypełnienia.
KaVo DIAGNOcam dzięki niespotykanej jakości obrazu pozwala na znacznie lepszą diagnostykę próchnicy.

rata od 553zł*

19900

Mikorsilnik chirurgiczny
z fizjodyspenserem EXPERTsurg
Postaw na precyzję, by mieć pewność
Nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg wraz z kątnicą KaVo
SURGmatic S201 L ze światłem, przełożenie 20:1

Nowy laser diodowy KaVo
Wskazania kliniczne
Laser diodowy KaVo jest przeznaczony do licznych zabiegów w chirurgii, endodoncji, do leczenia infekcji bakteryjnych oraz dezynfekcji w
periodontologii:
• Wszystkie rodzaje nacięć / wycięć w tkance miękkiej
• Biopsje
• Odsłanianie implantów
• Wspomagająca terapia periimplantitis
• Wspomagająca terapia w periodontologii
• Biosymulacja w przypadku opryszczki i aft
Korzyści dla pacjenta
• Bezbolesne, komfortowe leczenie
• Znacznie mniej uszkodzeń sąsiednich tkanek niż w przypadku
tradycyjnych zabiegów
• Redukcja krwawienia
• Skuteczna ochrona przed infekcjami
• Szybkie gojenie ran
• Zmniejszenie bólu oraz obrzęku po zabiegu
• Przenośny
• Niewielki rozmiar urządzenia ułatwia jego transport
• Precyzyjnie wykonane cięcia, dzięki udoskonalonej jakości światła i opatentowanemu systemowi wymiany końcówki
• Łatwy w użyciu - 37 wstępnie zaprogramowanych ustawień
• Wydajny Moc 5W – korzystny stosunek ceny do wydajności

Wydajna praca z dużą precyzją
• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą
• Szeroki zakres prędkości: 300 do 40000 obr/min
• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)
• Jednodotykowa autokalibracja
Zapewniona higiena i bezpieczeństwo
• Sterylizowalny i termodezynfekowalny
mikrosilnik wraz z rękawem i podstawką
• Doskonałe oświetlenie KaVo mini LED
• Rozbieralny sterownik nożny
• Pełna nawigacja z poziomu sterownika
nożnego
Doskonała funkcjonalność
i oszczędność czasu pracy
• Duży, kolorowy wyświetlacz
• Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu
urządzenia
• Możliwość indywidualnego zaprogramowania etapów zabiegu
• Wizualna identyfikacja wszystkich etapów pracy

cena zł

EXPERT lase

*podane informacje o wysokości rat to orientacyjne raty pożyczki Raiffeisen Leasing Polska S.A. przy założeniu okresu finansowania 36 miesięcy i wpłacie własnej 10%. Sprawdź szczegóły: 784 066 925

cena zł

Najwyższa jakość obrazowania
Jak powstają obrazy tej jakości bez promieniowania rentgenowskiego?
Odpowiedzią jest technologia DIFOTI. Wykorzystując światło lasera
tworzy obrazy, przypominające jakością obrazy rentgenowskie, ale
bez promieniowania. Światło lasera przenika przez strukturę zęba
i wysyła obraz do kamery. Obszary zaatakowane przez próchnicę
zaburzają przechodzenie światła i ukazują się w postaci wyraźnie
ciemniejszych plam.

rata od 417zł*

15000

cena zł

rata od 553zł*

19900
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Turbina MASTERtorque M9000 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód
• ceramiczne łożyska
• system DST (Direct Stop Technology)
• system zero-suck-back • powierzchnia Plasmatec
• kolory: standard, antracyt, czekoladowy

w cenie
4 600 PLN

brutto

ące

esi
Gwarancja 24 mi

+
w cenie
2 690 PLN

w cenie
1 990 PLN

brutto

ący

esi
Gwarancja 18 mi

w cenie
2 800 PLN

brutto

ący

esi
Gwarancja 18 mi

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L
+ złączka MULTIflex 460 LE
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofiltr wody
• system „anti-suck-back”
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• wymienny mikrofiltr wody

Turbina
SMARTtorque S609 C
• czterodrożny spray
• ceramiczne łożyska
• podłączenie bezpośrednio
na rękaw „Midwest”

w cenie
790 PLN brutto

ący

esi
Gwarancja 12 mi

brutto

ący

esi
Gwarancja 18 mi

Kątnica EXPERTmatic E20 L

Kątnica przyspieszająca
EXPERTmatic E25 L

• przełożenie 1:1
• wewnętrzny dwukanałowy spray
• szerokokątny światłowód

• kątnica na wiertła turbinowe
• przełożenie 1:5
• trójdrożny spray
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• wymienny mikrofiltr wody

Turbina
SMARTtorque
LUX S619 L

przy zakupie instrumentu

• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód
• ceramiczne łożyska

w cenie
1 490 PLN brutto

ący

esi
Gwarancja 12 mi

w cenie

Złączka MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

Szybkozłączka Multiflex
460 E

ie 0 PLN
w cen49
przy zakupie instrumentu

w cenie

390 PLN

Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

• bez światła
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Korzyści płynące z zastosowania końcówki PERIO w piaskarce KaVo PROPHYflex:
• precyzyjne i delikatne czyszczenie powierzchni korzeni zębów poprzez usuwanie biofilmu
• oczyszczanie implantów bez naruszania ich powierzchni
• delikatne czyszczenie odsłoniętych szyjek zębowych
• łatwe dotarcie do trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych
• wspomaganie leczenia paradontozy
• przyśpieszenie redukcji głębokości patologicznych kieszonek periodontologicznych

Do profilaktyki poddziąsłowej należy stosować proszek KaVo PROPHYflex PERIO POWDER
na bazie glicyny pakowany w butelkach po 100g.

Profilaktyka z KaVo:
teraz nad i poddziąsłowa
Nowość: końcówka PERIO
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Jest to zdecydowanie drobniejszy (18-22μm) i dużo łagodniejszy
proszek o neutralnym smaku. Dzięki tym zaletom, doskonale nadaje się
do wspomagania leczenia chorób przyzębia oraz periimplantitis.
Promocyjny zestaw:
Piaskarka PROPHYflex w pełni wyposażona
w akcesoria do czyszczenia,
3 końcówki PERIO oraz proszek PROPHYpearls 20g

w cenie
4 390 PLN

brutto

ące

esi
Gwarancja 24 mi

Leica M320
Zaprojektowano
dla stomatologów

Pakiety targowe:
Leica Value: 49000zł brutto. Do wyboru MultiFoc lub ErgoWedge GRATIS!
Leica Advanced I: 72000zł brutto. MultiFoc GRATIS!
Leica Advanced II: 56000zł brutto.
High End: 83000zł brutto. MultiFoc GRATIS!
Przy pakietach Advanced I, Advanced II i HighEnd dodatkowo 50% rabatu
na szkolenie u dr Kuźmińskiego w Denco (wartość ok. 2000zł).

Odwiedź nas na

D 89

Promocje Krakdent obowiązują w dniach 2-25 marca 2015
MIKROSKOP CHIRURGICZNY

Filtr pomarańczowy Zewnętrzny filtr pomarańczowy (530 nm) do oświetlenia i obserwacji

Powiększenie

ErgoWedge

Zakres regulacji 5° do 25° dla tubusa binokularowego o stałym kącie

ErgoOptic Dent

Zakres obrotu 52° dla tubusa binokularowego
Kąt zmienny 0° do 180°

- Ręczna APOchromatyczna zmiana powiększenia w 5 krokach
- 6.4/10/16/25/40×

Podstawa stereo

24 mm

Obiektywy

- Stała ogniskowa od f=100 mm do f=400 mm,
- Obiektywy ogniskujące f=200, 250, 300 mm

Okular

10×21B, 12.5×17B, 8.33×22B, 10×21B z siatką

Zakres
powiększenia

1.5× – 40× przy okularach 10×

Funkcje resetu

Włącznik progowy dla światła

Pole widzenia

5.3 mm do 206 mm przy okularach 10×

Źródło światła

Bezpośrednie, trwałe oświetlenie 2 LED o średniej żywotności 60.000 godz.

AKCESORIA WIDEO

Filtr UV

Oświetlenie LED bez UV i podczerwieni

Wbudowany filtr
pomarańczowy

OG530

Leica M320 HD
kamera wideo
i foto

Regulacja
intensywności
świecenia

Przy użyciu pokrętła na przystawce optyki

Zintegrowana (opcjonalna) kamera wideo HD o rozdzielczości wideo
1280×720Pi 3-megapikselowej rozdzielczości zdjęć. Kamera posiada
również funkcję odtwarzania obrazów wideo, foto i miniatur, zapisywania
wideo (MPEG-4) i zdjęć (jpg) na karcie pamięci SD (system wyposażony
jest w kartę pamięci 4GB SD).Sygnał wideo dostępny w formacie HDMI
i analogowym (do wyboru PAL/NTSC),zapis wideo opcjonalnie na zewnętrznych systemie rejestracji, sterowanie wideo/foto za pomocą pilota
na podczerwień i dwóch przycisków na korpusie kamery,wszystkie ustawienia kamery wyświetlane w menu ekranowym

Pilot zdalnego
sterowania

Pilot na podczerwień do kamery wideo i foto Leica M320 HD

Zintegrowany
adapter

Zintegrowany (opcjonalny) adapter wideo do podłączenia c-mount, ogniskowa optyki: f=55 mm zewnętrznych kamer wideo Leica M320 IVA

DANE OPTYCZNE

AKCESORIA
Tubusy
binokularowe

Wybór tubusów o stałym i zmiennym kącie patrzenia

Uchwyty

Dwie opcje: sterylizowane i dezynfekowane

Pokrętła i szkło
ochronne

Do sterylizacji
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Oferta ważna do 30 kwietnia 2015 lub do wyczerpania zapasów

stoisko
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promocje ważne od 9 do 21 marca
Odwiedź nas na

D 89

stoisko

Unit KaVo E30 Estetica

t SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ t Zasilanie instrumentów i kubka w wodę destylowaną
t PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S t Uchwyt na 2 tacki mocowany do stolika lekarza + 2 tacki „Normal” t LAMPA DIODOWA „MAIA” t Regulacja jasności
od 3.000 do 35.000 Lux t STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA typu ONE t Strzykawka
trzyfunkcyjna t ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460 LE* t Złączka do turbin ze światłem t
TURBINA KaVo SMARTtorque S619 L t Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny
światłowód, zmiana wiertła na przycisk t KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L t Wewnętrzny,

dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, zmiana wiertła na przycisk, przełożenie 1:1
t MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL t Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze
światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/min t Manualna intensywna dezynfekcja t
FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo F* t Ergonomiczny kształt, regulacja
w 3 płaszczyznach, bezszwowa tapicerka, regulacja wysokości przy pomocy stopy, krzyżak z
polerowanego aluminium.

CENA: 52 000 zł dodatkowy rabat 7%
rata już od 1445 zł*
61 000 zł unit + z pompą Dürr VS300S i kompresorem bezolejowym Ekom DK
50-10ZM z osuszaczem.

Zestaw promocyjny: pompa Dürr VS300S i kompresor bezolejowy Ekom DK 50-10ZM
z osuszaczem w cenie 9000 zł tylko przy zakupie razem z unitem.

*podane informacje o wysokości rat to orientacyjne raty pożyczki Raiffeisen Leasing Polska S.A. przy założeniu okresu finansowania 36 miesięcy i wpłacie własnej 10%. Sprawdź szczegóły: 784 066 925

Unit KaVo E30 Evolution
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t SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ t PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S
t Uchwyt na 2 tacki mocowany do stolika lekarza + 2 tacki „Normal” t LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED”od 8.000 do 40.000 Lux t STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA t ZŁĄCZKA
KaVo MULTIflex LUX 460 LED* t Złączka do turbin ze światłem t TURBINA KaVo EXPERTtorque
E680 L t KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L t Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny
światłowód, zmiana wiertła na przycisk, przełożenie 1:1 t MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX
703 KL t Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000
obr/min t SKALER KaVo PiezoLED t Skaler piezoelektryczny ze światłem, sterylizowalna obudowa, w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203) t LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec
t Diodowa, trzy programy pracy, światłowód 5,5 mm, moc 1300 mW/cm2 t FOTELIK DLA

LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo*

CENA: 69 000 zł (oszczędzasz: 9000 zł)
rata już od 1917 zł*

Unit KaVo 1058 Primus
t SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ t PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S
t LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED” t STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA t ZŁĄCZKA
KaVo MULTIflex LUX 465 LED* t Złączka do turbin ze światłem t TURBINA KaVo EXPERTtorque
E680 L t MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL t Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny
ze światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/min t KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L t
SKALER KaVo PiezoLED t Skaler piezoelektryczny ze światłem, sterylizowalna obudowa, w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203) t LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec t Diodowa,
trzy programy pracy, światłowód 5,5mm, moc 1300mW/cm2 t OSADNIK CIĘŻKICH ODPADKÓW
t Umożliwia podłączenie unitu do jednostanowiskowej, mokrej pompy ssącej t FOTELIK DLA

LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo*

Cena: 75 000 zł (oszczędzasz 20 000 zł) rabat 20%
rata już od 2084 zł*
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promocje ważne od 9 do 21 marca
Odwiedź nas na
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Unit KaVo E50

stoisko

t SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ t Zasilanie instrumentów i kubka w wodę destylowaną z 1,5
l. butelki t LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED” od 8.000 do 40.000 Lux t MIKROMOTOR KaVo
INTRAmatic LUX 703 KL ENDO t Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/min t SKALER KaVo PiezoLED t Skaler piezoelektryczny ze światłem,
sterylizowalna obudowa, w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203) t ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX
465 LED t Złączka do turbin ze światłem wraz z rękawem
t TURBINA KaVo EXPERTtorque E680 L t KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L t LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec t FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo* t
Ergonomiczny kształt, regulacja w 3 płaszczyznach, bezszwowa tapicerka, krzyżak z polerowanego
aluminium

CENA: 108 000 zł (oszczędzasz 12 000 zł) rabat 10%
rata już od 2998 zł*

Unit KaVo E70
t LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED” t ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED t Złączka do
turbin ze światłem wraz z rękawem t TURBINA KaVo MASTERtorque M9000 L t Czterodrożny spray,

CENA: 150 000 zł (oszczędzasz 16 422 zł) rabat 10%
rata już od 4168 zł*

Przy zakupie dowolnego unitu KaVo zestaw Expert DC + radiowizjografia GXS-700
+ komputer MSI + fartuch za jedyne 27 000zł brutto

Unit KaVo E80
t LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED” t ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED t Złączka do
turbin ze światłem wraz z rękawem t TURBINA KaVo MASTERtorque M9000 L t Czterodrożny
spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód, system zatrzymywania wiertła DST, wymienny filtr wody, zero suck back system t MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL ENDO
t Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/
min t KĄTNICA KaVo GENTLEpower 20 LP t Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny
światłowód, powierzchnia „Plasmatec”, przełożenie 1:1 t GŁÓWKA KaVo INTRA L 68 przełożenie
1:1 t COMFORTdrive 200 XD t Kątnica przyspieszająca ze zintegrowanym silnikiem bezszczotkowym Wewnętrzny, trzydrożny spray, szerokokątny światłowód, powierzchnia „Plasmatec” t
COMFORTbase 404 L t Złączka do kątnicy COMFORTdrive t SKALER KaVo PiezoLED t LAMPA
POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec t FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo*
t Ergonomiczny kształt, regulacja w 3 płaszczyznach, bezszwowa tapicerka, krzyżak z polerowanego aluminium t FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo*

CENA: 208 900 (oszczędzasz 23 000 zł) rabat 10%
rata już od 5805 zł*
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*podane informacje o wysokości rat to orientacyjne raty pożyczki Raiffeisen Leasing Polska S.A. przy założeniu okresu finansowania 36 miesięcy i wpłacie własnej 10%. Sprawdź szczegóły: 784 066 925

ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód, system zatrzymywania wiertła DST, wymienny filtr
wody, zero suck back system t MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL ENDO t Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/min t KĄTNICA KaVo
GENTLEpower 20 LP t Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, powierzchnia
„Plasmatec”, przełożenie 1:1 t GŁÓWKA KaVo INTRA L68 t Zmiana wiertła na przycisk, przełożenie
1:1 t SKALER KaVo PiezoLED t LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec t FOTELIK DLA
LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo*

Promocje ważne w dniach 9-25 marca 2015

NOWOŚĆ firmy Gendex już w Polsce!
Skaner płytek fosforowych
Gendex GXPS-500
l Cyfrowy skaner płytek fosforowych GXPS-500 łączy zalety wykonywania

zdjęć na kliszy RTG z najnowszym systemem cyfrowym.
Skaner Gendex GXPS-500 pozwala obniżyć wydatki, zaoszczędzić czas
i wyeliminować błędy związane z tradycyjną obróbką klisz, jednocześnie
skutecznie rozwijając Twoją praktykę.
l Skaner współpracuje z oprogramowaniem GendexVixWin™ (dołączonym do urządzenia) dzięki czemu można włączyć go do sieci z innymi, już
funkcjonującymi w Państwa praktyce urządzeniami RTG.

Gendex GXPS-500 bez komputera MSI

cena zł

22000

Gendex GXPS-500 z komputerem MSI

cena zł

24500

Zestaw Expert DC+ GXPS-500+ komputer MSI

cena zł

l

36000
rata od 568*

Wymień stary czujnik na nowy
Skaner GXPS-500 kupisz za jedyne 18 500zł*!
lub radiografię przewodową GXS-700 za 11 000zł*!
Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych
GENDEX Expert DC
l Wiodąca technologia l Udowodniona niezawodność l Najnowszy cyfrowy panel
kontrolny dla bezpiecznego i solidnego wykonywania zdjęć l Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości: rozmiar ogniska 0,4 mm (wyjątkowo ostre zdjęcia) l Kompatybilne z sensorami, PSP i filmami l Zwiększona produktywność: głowica Quickset dla zwiększenia wydajności (sterownik na głowicy) l Specjalne ustawienia programów (21 rodzajów zdjęć)
l 3 długości ramienia: 140 cm, 165 cm, 191 cm l Gwarancja: 2 lata.

Zestaw Expert DC + radiowizjografia GXS-700+MSI
za jedyne 31000zł (w cenie 4 lata gwarancji na sensor)

Radiografia przewodowa cyfrowa
Gendex GXS-700 SIze1
GXS-700 firmy Gendex jest radiografią przewodową z czujnikiem
typu CMOS wykonanym w unikalnej technologii CsI „micro-columnar structure” o bardzo wysokiej rozdzielczości w połączeniu
z warstwą fibrooptyczną. Jego unikalną zaletą jest niezwykła łatwość użycia także dla osób, które nie mają doświadczenia również w obsłudze komputera.

30
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*Program wymiany:
za zwrot starego czujnika Gendex,
nowy GXS-700, kupisz za jedyne 11.000 pln
l za zwrot czujnika innego niż Gendex,
nowy GXS-700 kupisz za 13.500 pln
l za zwrot starego czujnika, skaner GXPS-500
kupisz za jedyne 18.500 pln
l

Warunkiem skorzystania z promocji jest odesłanie
starego czujnika do KaVo Polska w terminie 14 dni
od wystawienia faktury.

Promocje ważne w dniach 9-25 marca 2015

Cyfrowy aparat RTG
Gendex GXDP-300
Powtarzalność badań dzięki innowacji w pozycjonowaniu pacjenta
Niewielka powierzchnia potrzebna do instalacji aparatu
Wysoka wartość diagnostyczna otrzymanych badań dzięki zastosowaniu
technologii kompensacji poprzedniego odcinka uzębienia
Obsługa urządzenia poprzez panel dotykowy

rata od 1837*

66000

Siła wyboru

Pantomografia, cefalometria, 3D

Cyfrowy aparat RTG
Gendex GXDP-700
Szeroki wybór projekcji pantomograficznych
Cefalostat skanujący wysokiej rozdzielczości
l Badanie 3D pełnego łuku zębowego
w jednym skanie
l Obsługa urządzenia za pomocą panela LCD
l
l

96000
GXDP-700 3D

135000

z cefalometrią (2 oddzielne
sensory)

139000

GXDP-700 3D

z cefalometrią pole obrazowania
3D 6 x 4 cm

165000

GXDP-700 3D

pole obrazowania 3D 6 x 8 cm
cena zł

GXDP-700 2D

cena zł

cena zł

pole obrazowania 3D 6 x 4 cm
cena zł

z cefalometrią

cena zł

GXDP-700 2D

210000

219000

GXDP-700 3D

z cefalometrią pole obrazowania
3D 6 x 8 cm
cena zł

cena zł

rata od 2668*

249000
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*podane informacje o wysokości rat to orientacyjne raty pożyczki Raiffeisen Leasing Polska S.A. przy założeniu okresu finansowania 36 miesięcy i wpłacie własnej 10%. Sprawdź szczegóły: 784 066 925

cena zł

Zakres wykonywanych zdjęć:
l panoramiczne standardowe
l panoramiczne dziecięce (tor ruchu głowicy dostosowany do anatomii dziecka,
mniejsza dawka)
l skrzydłowo-zgryzowe
l stawy skroniowo-żuchwowe przednio-tylne
l stawy skroniowo-żuchwowe boczne
Urządzenie sprzedawane w zestawie z komputerem MSI, oprogramowaniem VixWin Platinum, osłonkami higienicznymi, instrukcją obsługi PL i fartuchem ochronnym
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zrelaksuj się u dentysty
cena zł

Odwiedź nas na

17000

D 89

stoisko

Master Flux Plus
Urządzenie Master Flux Plus dozuje mieszaninę podtlenku azotu i tlenu, która ma za zadanie uspokoić i rozluźnić
pacjenta przed i w trakcie zabiegu. Gaz może być stosowany zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Nie uczula,
nie podrażnia śluzówek i nie działa na ośrodkowy układ
nerwowy. Podczas sedacji pacjent zachowuje wszystkie
odruchy co ułatwia pracę lekarzowi. Już po 3 minutach
od zakończenia zabiegu działanie gazu całkowicie ustaje.
Stosowanie podtlenku azotu jest absolutnie bezpieczne
dzięki automatycznej kontroli przepływu.

Urządzenie
sprzedawane z pakietem
ulotek dla pacjenta

Skorzystaj z atrakcyjnej pożyczki

50/50

Wpłać 50% wartości urządzenia,
a pozostałą kwotę w 12 równych ratach!
butle
schowane
w szafce
z tyłu!

Zadzwoń! I sprawdź jakie to proste: 784 066 925

Zapisz się na szkolenie na Krakdent!

Czwartek 19 marca 2015 godz. 13.10 -14.00, piątek: 20.03.2015 godz. 15.10 – 16.00
Sala Lwów A
Opłata: 50 zł/osobę Zadzwoń i zapisz się: 85 740 36 90
lub napisz: marketing@dentomax.pl
Czytaj więcej na str. 2.

NASI PRzeDstAWiciele
podlaskie

kujawsko-pomorskie

warmińsko-mazurskie, podlaskie

SERWIS

Klimczuk i Wspólnicy sp. k.
Magdalena
Leończuk
tel. 602 470 800
podlasie@dentomax.pl

Katarzyna
Olszewska
tel. 668 849 944
kujawy@dentomax.pl

Marzanna
Milkamanowicz
tel. 692 887 387
marzanna@dentomax.pl

Paweł
Aleksiejuk
tel. 602 583 601
serwis@dentomax.pl

ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok,
tel.:85 740 36 90, fax:85 743 79 98,
dentomax@dentomax.pl
www.dentomax.pl
www.sklep.dentomax.pl
DOŁĄCZ DO NAS:

warmińsko-mazurskie, podlaskie

wielkopolskie

podlaskie, mazowieckie

CALL CENTER

Lidia Sołowiej
tel. 784 547 236
tele1@dentomax.pl
Hanna
Domagała
tel. 600 096 966
hanna@dentomax.pl

Eliza
Horodeńska
tel. 535 000 246
eliza@dentomax.pl

Anna
Bagińska
tel. 660 716 050
anna@dentomax.pl

facebook.com/dentomaxspk

CZYTAJ NASZ FIRMOWY BLOG:

Razem! Dla zdrowych uśmiechów.

doradcY ds sprzętu

Krzysztof Baranowski
krzysztof@dentomax.pl
tel. 784 066 925

Włodzimierz Rusinek
sprzet@dentomax.pl
tel. 881 932 192

Firma Dentomax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Informacje zawarte w magazynie mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową
w rozumieniu art. 66 kodeksu Cywilnego. Ceny brutto podane do celów orientacyjnych mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

