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Nadwrażliwość?
Mamy na to sposób!
  Sprawdź szczegóły str. 10.
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OriginalWhite:
l Szczoteczka GUM Original White Średnia 
l Płyn do płukania GUM Original White
l Pasta GUM Original White

Pomysły na prezenty gwiazdkowe

SensiVital:
l Szczoteczka GUM Sensivital
l Płyn do płukania GUM Sensivital
l Pasta Żel GUM SensiVital

Paroex 0,12%:
l Szczoteczka GUM TechniquePRO Miękka  
l Pasta Żel GUM Paroex 0.12%
l Płyn do płukania GUM Paroex 0.12%

Ortho:
l Szczoteczka GUM Ortho
l Pasta Żel GUM Ortho
l Płyn do płukania GUM Ortho
l Szczoteczka międzyzębowa GUM 
 Trav-Ler Stożek 1,1 mm
l Tabletki wybarwiające płytkę 
   bakteryjną Red-Cote

Junior:
l Szczoteczka Monster Junior (7-9 lat)
l Pasta GUM Junior (7-12 lat)
l Płyn do płukania GUM Junior (7-12 lat)
l Tabletki wybarwiające płytkę 
   bakteryjną Red-Cote

49zł
C E N A :

42zł
C E N A :

48zł
C E N A :

36zł
C E N A :

45zł
C E N A :
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2 180 zł
SPECJALNA CENA

719 zł

Promocja Polska

Maxcem Elite™ Chroma Standard Kit 
Pierwszy cement, który informuje cię, kiedy należy usunąć 
nadmiary!

Pierwszy samotrawiący/samoadhezyjny cement kompozytowy posiadający wskaźnik 
chromatyczny momentu usuwania nadmiarów, co czyni go jednym z „najmądrzejszych” 
cementów dostępnych obecnie na rynku. Różowy kolor zanika w fazie żelu informując  
o optymalnym czasie usuwania nadmiarów cementu.

• Wskaźnik chromatyczny momentu usuwania nadmiarów.
• Podwójne utwardzanie.
• Zwiększone siły łączenia. 
• Doskonały kontrast rtg. 
• System dozowania.
• Usuwanie nadmiarów One-peel™. 
• Łatwość przechowywania. 
• Zgodność ze wszystkimi substratami protetycznymi.

36371 Maxcem Elite Chroma Standard Kit 
4 x 5 g strzykawki (2 x Clear, 1 x White, 1 x Yellow), 16 końcówek mieszających 
(standardowych), 8 końcówek mieszających (szerokich),  
8 końcówek wewnątrzustnych, 8 końcówek endodontycznych, instrukcja obrazkowa

1

Październik - grudzień 2016

395 zł

Maxcem Elite™ Chroma Refill  

36372-36374 Maxcem Elite Chroma Refill 
2 x 5 g strzykawki z cementem  
8 końcówek mieszających (standardowych) 
8 końcówek mieszających (szerokich)  
8 końcówek wewnątrzustnych

2
36372-36374 Maxcem Elite Chroma Refill

wki z cementem 

Elite  Chroma Refill

8 końcówek mieszających (standardowych)
8 końcówek mieszających (szerokich) 

ych

36372-36374 Maxcem Elite Chroma Refill

e  Chroma Refill

8 końcówek mieszających (standardowych)

ZESTAW: 3 x SonicFill2 Refill + 1 x OptiBond XTR Kit 
+ instrument dźwiękowy SonicFill!3

Sprawdzona jednoetapowa procedura stała 
się jeszcze lepsza!
Zawartość uzupełnienia: 20 x 0,25 g kapsułek z materiałem 
kompozytowym, instrukcja użycia.  
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, B1.

OptiBond XTR 
to samotrawiący, 
światłoutwardzalny,  
uniwersalny system wiążący.
Zawartość: 1 x OptiBond XTR Primer 5 ml, 1 x OptiBond XTR 
Adhesive 5 ml, akcesoria.
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3 380 zł
SPECJALNA CENA

Demi™ Ultra LED 
Bez baterii, bez przewodu, bez porównania!

Ultrakondensatorowa, diodowa lampa polimeryzacyjna!
Pierwsza i jedyna na rynku lampa polimeryzacyjna wykorzystująca nowoczesną
technologię ultrakondensatorów.

35664 Demi Ultra LED 
Zawartość opakowania: rękojeść,  
1 x 8 mm przystawka z diodami,  
stacja ładowania z radiometrem,  
osłona, zasilacz, instrukcja użycia, 
krążek do sprawdzania twardości materiału,  
5 jednorazowych osłonek.

4

cena regularna: 4450 zł 
RABAT 24%

1 269 zł
CENA PROMOCJI

1 x Herculite XRV Ultra Standard Kit  
+ 1 x Hercullite XRV Ultra Flow Refill
33858 Herculite XRV Ultra Standard Kit

10 x 4 g strzykawek (szkliwo: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, 
D2 i zębina: A2, A3), 
1,7 g Premise Flow (A2), 
5 ml OptiBond Solo Plus, 
3 g wytrawiacz,  
po 15 x 12,6 mm szt. OptiDisc, akcesoria.

35407-35418 Herculite XRV Ultra Flow 
Zawartość: 2 x 2 g strzykawki z wybranym odcieniem. 
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, C2, D2, XL1, XL2, UO.

5

Przy zakupie 1 Herculite 
XRV Ultra Standard Kit 
i 1 Herculite Ultra Flow 

Refill, Compothixo Intro Kit 
GRATIS! 

294 zł
CENA PROMOCJI

Premise Syringe Refill
Materiał kompozytowy
o najlepszej estetyce.

32712-32741 Premise Syringe Refill

Zawartość: 1 x 4 g strzykawka z wybranym odcieniu.

6

Przy zakupie  
3 dowolnych 

Premise Syringe 
Refill, 1 dowolne 

GRATIS!
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339 zł

Maxcem Elite Refill
• O 90% mocniejsze łączenie z zębiną!
• Łatwość oczyszczania One-Peel™ gwarantująca powtarzalność efektów!
• Odporność na zmianę koloru - dla lepszej estetyki!
• Zgodność ze wszystkimi typami substratów protetycznych.
• Łatwość stosowania.
• Skuteczny mechanizm polimeryzacji chemicznej. Wiąże całkowicie bez udziału 

światła.

34058-34062 Maxcem Elite Refill 
Zawartość: 2 x 5 g strzykawki

7

Przy zakupie dowolnego 
Maxcem Elite Refill,  

2 opak. Maxcem Elite Root 
Canal mixing tips GRATIS!

219 zł
CENA PROMOCJI

Cleanic in Tube
Uniwersalna pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która 
umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie

3180 Cleanic in Tube Mint 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty pieprzowej, 
z fluorem.

3182 Cleanic in Tube Green Apple 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku zielonego jabłka,  
z fluorem, bez mentolu.

3183 Cleanic in Tube without Fluoride  
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty, bez fluoru.

3184 Cleanic Light  
1 x 100 g tuba z pastą Cleanic Light, z fluorem.

3186 Cleanic Berry Burst 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku jagodowym,  
z fluorem.

8

Przy zakupie 3 dowolnych 
Cleanic in Tube, 1 dowolne 

opak. Pro-Cup GRATIS!

244 zł
SPECJALNA CENA

Vertise Flow Refill
Samoadhezyjny materiał złożony Vertise™ Flow znacznie upraszcza proces wypełniania 
ubytku, gwarantując oszczędność czasu, dzięki połączeniu płynnego kompozytu  
z powszechnie podziwianą technologią  
adhezyjną OptiBond™ firmy Kerr.

34401 i 34409 Vertise Flow Refill 
Zawartość: 2 x 2 g strzykawki  
z wybranym odcieniem, 
20 końcówek aplikacyjnych,  
20 pędzelków,  
instrukcja obrazkowa, instrukcja użycia.

9

Przy zakupie 1 Vertise Flow 
Refill, 1 zestaw Vertise 

Test-Me Kit GRATIS!
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163 zł 
SPECJALNA CENA

OptiDam Refill
Pierwszy trójwymiarowy koferdam, zaopatrzony w wypustki!

• Gwarantuje czyste i suche pole zabiegowe.

• Doskonale izoluje wszystkie tkanki miękkie.

• Zapewnia maksymalną ochronę pacjenta  
i personelu medycznego.

5201/5204 OptiDam Anterior/Posterior Refill  
Zawartość: 30 szt.

11

cena regularna: 204 zł
RABAT 20%

99 zł 
SPECJALNA CENA

SoftClamp General Kit
Uniwersalne klamry do koferdamu.

• Pewność - unikalny kształt i specjalna powłoka minimalizują 
rotacje klamry.

• Bezpieczeństwo - nie posiada ostrych krawędzi,  
a rozłożenie sił wywieranych przez klamrę jest równomierne.

• Wszechstronność - gwarantuje pewne i bezpieczne utrzymanie 
gumy na trzonowcach o różnych rozmiarach i kształtach.

• Kompatybilność - pasuje do wszystkich typów kleszczy  
do klamer.

• Sterylizacja w autoklawie - wielokrotne użycie. 

5250 SoftClamp General Kit 
Zawartość: 5 klamer

12

cena regularna: 133 zł
RABAT: 25%

56 zł
SPECJALNA CENA

Life Regular Standard Package
Life jest linerem na bazie wodorotlenku wapnia. 

60769 Life Regular Standard Package

Zawartość: 1 x 12 g pasty bazowej,  
1 x 12 g pasty katalizatora, podkładka do mieszania. 

13

cena regularna: 75 zł
RABAT: 25%

296 zł

ZESTAW: 3 x OptiDisc Refill + Opti1Step Polisher Assort. Kit
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania wypełnień – uzupełnienia.

4181 – 4199 OptiDisc Refill
Zawartość opakowania:
– krążki Coarse/Medium, Fine i Extra-Fine, wszystkie średnice: 100 szt.,
– krążki Extra Coarse, wszystkie średnice: 80 szt.

Zestaw gumek do jednoetapowego polerowania powierzchni  
wypełnień z materiałów kompozytowych 
8000 Opti1Step Assortment Kit  
Zawartość: 12 szt. Opti1Step – 4 płomyki, 4 kielichy, 4 dyski.

10
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229 zł
CENA PROMOCJI

FibreKleer 4X Tapered Refill
Przezierne wkłady z włóknien szklanych FibreKleer 4X.  
Włókna szklane ułożone w postaci wiązek  
w opatentowanej, przezroczystej matrycy 
kompozytowej.

Zawartość: 10 szt. wkładów

20

Przy zakupie 2 opak. 
FibreKleer 4X Tapered, 

Build-it GRATIS!

285 zł

Zestaw: 1 x Build-it FR + 1 x Breeze Self Etch Cement  
+ FibreKleer 4X Tapered Refill
Build-It FR – wzmocniony włóknami materiał do 
odbudowy zrębu zęba. Materiał doskonale zapływa 
i jednocześnie pozostaje w miejscu aplikacji.

Zawartość: 1 x 8,6 g strzykawka

Breeze – samoadhezyjny cement kompozytowy, 
przeznaczony do osadzania koron, mostów oraz 
wkładów i nakładów.

Zawartość: 1 x 7,8 g strzykawka

FibreKleer 4x Tapared - przezierne wkłady  
z włóknien szklanych FibreKleer 4X. Włókna szklane 
ułożone w postaci wiązek w opatentowanej, 
przezroczystej matrycy kompozytowej.

Zawartość: 10 szt. wkładów

21

699 zł

Simile 10 Shade Single Dose Kit
Uniwersaly nanohybrydowy materiał 
kompozytowy, łączący wytrzymałość z estetyką, 
przeznaczony do wypełnień w odcinku przednim 
i bocznym. Posiada doskonałą polerowalność, 
doskonale utrzymuje połysk i jest odporny na 
ścieranie.

Zawartość: 100 x 0,25 g kapsułek

22

Kupując zestaw Simile 10 
Shade, Pistolet do kapsułek 

GRATIS!

139 zł 
SPECJALNA CENA

Flow-It Pedo Xlight Value Pack
Płynny materiał kompozytowy przeznaczony do 
wypełnień w zębach mlecznych i jako doskonały 
środek maskujacy przebarwienia.

Zawartość: 6 x 1,5 g strzykawka

23

Promocja Polska
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339 zł

Maxcem Elite Refill
• O 90% mocniejsze łączenie z zębiną!
• Łatwość oczyszczania One-Peel™ gwarantująca powtarzalność efektów!
• Odporność na zmianę koloru - dla lepszej estetyki!
• Zgodność ze wszystkimi typami substratów protetycznych.
• Łatwość stosowania.
• Skuteczny mechanizm polimeryzacji chemicznej. Wiąże całkowicie bez udziału 

światła.

34058-34062 Maxcem Elite Refill 
Zawartość: 2 x 5 g strzykawki

7

Przy zakupie dowolnego 
Maxcem Elite Refill,  

2 opak. Maxcem Elite Root 
Canal mixing tips GRATIS!

219 zł
CENA PROMOCJI

Cleanic in Tube
Uniwersalna pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która 
umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie

3180 Cleanic in Tube Mint 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty pieprzowej, 
z fluorem.

3182 Cleanic in Tube Green Apple 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku zielonego jabłka,  
z fluorem, bez mentolu.

3183 Cleanic in Tube without Fluoride  
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty, bez fluoru.

3184 Cleanic Light  
1 x 100 g tuba z pastą Cleanic Light, z fluorem.

3186 Cleanic Berry Burst 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku jagodowym,  
z fluorem.

8

Przy zakupie 3 dowolnych 
Cleanic in Tube, 1 dowolne 

opak. Pro-Cup GRATIS!

244 zł
SPECJALNA CENA

Vertise Flow Refill
Samoadhezyjny materiał złożony Vertise™ Flow znacznie upraszcza proces wypełniania 
ubytku, gwarantując oszczędność czasu, dzięki połączeniu płynnego kompozytu  
z powszechnie podziwianą technologią  
adhezyjną OptiBond™ firmy Kerr.

34401 i 34409 Vertise Flow Refill 
Zawartość: 2 x 2 g strzykawki  
z wybranym odcieniem, 
20 końcówek aplikacyjnych,  
20 pędzelków,  
instrukcja obrazkowa, instrukcja użycia.

9

Przy zakupie 1 Vertise Flow 
Refill, 1 zestaw Vertise 

Test-Me Kit GRATIS!
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1

2 180 zł
SPECJALNA CENA

719 zł

Promocja Polska

Maxcem Elite™ Chroma Standard Kit 
Pierwszy cement, który informuje cię, kiedy należy usunąć 
nadmiary!

Pierwszy samotrawiący/samoadhezyjny cement kompozytowy posiadający wskaźnik 
chromatyczny momentu usuwania nadmiarów, co czyni go jednym z „najmądrzejszych” 
cementów dostępnych obecnie na rynku. Różowy kolor zanika w fazie żelu informując  
o optymalnym czasie usuwania nadmiarów cementu.

• Wskaźnik chromatyczny momentu usuwania nadmiarów.
• Podwójne utwardzanie.
• Zwiększone siły łączenia. 
• Doskonały kontrast rtg. 
• System dozowania.
• Usuwanie nadmiarów One-peel™. 
• Łatwość przechowywania. 
• Zgodność ze wszystkimi substratami protetycznymi.

36371 Maxcem Elite Chroma Standard Kit 
4 x 5 g strzykawki (2 x Clear, 1 x White, 1 x Yellow), 16 końcówek mieszających 
(standardowych), 8 końcówek mieszających (szerokich),  
8 końcówek wewnątrzustnych, 8 końcówek endodontycznych, instrukcja obrazkowa

1

Październik - grudzień 2016

395 zł

Maxcem Elite™ Chroma Refill  

36372-36374 Maxcem Elite Chroma Refill 
2 x 5 g strzykawki z cementem  
8 końcówek mieszających (standardowych) 
8 końcówek mieszających (szerokich)  
8 końcówek wewnątrzustnych

2
36372-36374 Maxcem Elite Chroma Refill

wki z cementem 

Elite  Chroma Refill

8 końcówek mieszających (standardowych)
8 końcówek mieszających (szerokich) 

ych

36372-36374 Maxcem Elite Chroma Refill

e  Chroma Refill

8 końcówek mieszających (standardowych)

ZESTAW: 3 x SonicFill2 Refill + 1 x OptiBond XTR Kit 
+ instrument dźwiękowy SonicFill!3

Sprawdzona jednoetapowa procedura stała 
się jeszcze lepsza!
Zawartość uzupełnienia: 20 x 0,25 g kapsułek z materiałem 
kompozytowym, instrukcja użycia.  
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, B1.

OptiBond XTR 
to samotrawiący, 
światłoutwardzalny,  
uniwersalny system wiążący.
Zawartość: 1 x OptiBond XTR Primer 5 ml, 1 x OptiBond XTR 
Adhesive 5 ml, akcesoria.
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SPECJALNA CENA
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339 zł

Maxcem Elite Refill
• O 90% mocniejsze łączenie z zębiną!
• Łatwość oczyszczania One-Peel™ gwarantująca powtarzalność efektów!
• Odporność na zmianę koloru - dla lepszej estetyki!
• Zgodność ze wszystkimi typami substratów protetycznych.
• Łatwość stosowania.
• Skuteczny mechanizm polimeryzacji chemicznej. Wiąże całkowicie bez udziału 

światła.

34058-34062 Maxcem Elite Refill 
Zawartość: 2 x 5 g strzykawki

7

Przy zakupie dowolnego 
Maxcem Elite Refill,  

2 opak. Maxcem Elite Root 
Canal mixing tips GRATIS!

219 zł
CENA PROMOCJI

Cleanic in Tube
Uniwersalna pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która 
umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie

3180 Cleanic in Tube Mint 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty pieprzowej, 
z fluorem.

3182 Cleanic in Tube Green Apple 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku zielonego jabłka,  
z fluorem, bez mentolu.

3183 Cleanic in Tube without Fluoride  
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty, bez fluoru.

3184 Cleanic Light  
1 x 100 g tuba z pastą Cleanic Light, z fluorem.

3186 Cleanic Berry Burst 
1 x 100 g tuba z pastą o smaku jagodowym,  
z fluorem.

8

Przy zakupie 3 dowolnych 
Cleanic in Tube, 1 dowolne 

opak. Pro-Cup GRATIS!

244 zł
SPECJALNA CENA

Vertise Flow Refill
Samoadhezyjny materiał złożony Vertise™ Flow znacznie upraszcza proces wypełniania 
ubytku, gwarantując oszczędność czasu, dzięki połączeniu płynnego kompozytu  
z powszechnie podziwianą technologią  
adhezyjną OptiBond™ firmy Kerr.

34401 i 34409 Vertise Flow Refill 
Zawartość: 2 x 2 g strzykawki  
z wybranym odcieniem, 
20 końcówek aplikacyjnych,  
20 pędzelków,  
instrukcja obrazkowa, instrukcja użycia.

9

Przy zakupie 1 Vertise Flow 
Refill, 1 zestaw Vertise 

Test-Me Kit GRATIS!
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SPECJALNA CENA
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3 380 zł
SPECJALNA CENA

Demi™ Ultra LED 
Bez baterii, bez przewodu, bez porównania!

Ultrakondensatorowa, diodowa lampa polimeryzacyjna!
Pierwsza i jedyna na rynku lampa polimeryzacyjna wykorzystująca nowoczesną
technologię ultrakondensatorów.

35664 Demi Ultra LED 
Zawartość opakowania: rękojeść,  
1 x 8 mm przystawka z diodami,  
stacja ładowania z radiometrem,  
osłona, zasilacz, instrukcja użycia, 
krążek do sprawdzania twardości materiału,  
5 jednorazowych osłonek.

4

cena regularna: 4450 zł 
RABAT 24%

1 269 zł
CENA PROMOCJI

1 x Herculite XRV Ultra Standard Kit  
+ 1 x Hercullite XRV Ultra Flow Refill
33858 Herculite XRV Ultra Standard Kit

10 x 4 g strzykawek (szkliwo: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, 
D2 i zębina: A2, A3), 
1,7 g Premise Flow (A2), 
5 ml OptiBond Solo Plus, 
3 g wytrawiacz,  
po 15 x 12,6 mm szt. OptiDisc, akcesoria.

35407-35418 Herculite XRV Ultra Flow 
Zawartość: 2 x 2 g strzykawki z wybranym odcieniem. 
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, C2, D2, XL1, XL2, UO.

5

Przy zakupie 1 Herculite 
XRV Ultra Standard Kit 
i 1 Herculite Ultra Flow 

Refill, Compothixo Intro Kit 
GRATIS! 

294 zł
CENA PROMOCJI

Premise Syringe Refill
Materiał kompozytowy
o najlepszej estetyce.

32712-32741 Premise Syringe Refill

Zawartość: 1 x 4 g strzykawka z wybranym odcieniu.

6

Przy zakupie  
3 dowolnych 

Premise Syringe 
Refill, 1 dowolne 

GRATIS!
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 

4+1

4+1
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek TM Ultimate 
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek
 TM Ultimate - wysokiej jakości, wszechstronne 

nanokompozyty. Doskonała estetyka w wypełnieniach 
przednich zębów, wystarczająco mocne do wypełnień 
w zębach bocznych.

• Proste w użyciu;
• Estetyka jak w naturze;
• Unikalna technologia nanowypełniaczy;
• Materiał o niedoścignionej fl uorescencji, 

naśladuje naturę lepiej niż inne kompozyty 
estetyczne;

• Doskonała gładkość;
• Szeroki wybór odcieni i przezierności;
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym;
• Wyraźne i czytelne oznaczenia kolorów.

Filtek
 TM Z250 - uniwersalny materiał do wypełnień 

z niezawodną technologią od 3M został 
sprawdzony miliony razy. Idealnie dopasowany do 
wypełnień w zębach przednich i bocznych 
w technice z jedną lub dwiema przeziernościami.

• Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim 
i bocznym;

• Pośrednie wkłady, nakłady i licówki;
• Technika kanapkowa;
• Odbudowa zrębu korony;
• Odbudowa guzków;
• Szynowanie;
• Długoczasowe doświadczenie kliniczne
• Łatwy do kształtowania i praktycznie nie 

lepiący się do narzędzi;
• Opatentowany wypełniacz: tlenek 

cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast 
w promieniach RTG.

4+1

4+1
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*
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w technice z jedną lub dwiema przeziernościami.

• Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim 
i bocznym;

• Pośrednie wkłady, nakłady i licówki;
• Technika kanapkowa;
• Odbudowa zrębu korony;
• Odbudowa guzków;
• Szynowanie;
• Długoczasowe doświadczenie kliniczne
• Łatwy do kształtowania i praktycznie nie 

lepiący się do narzędzi;
• Opatentowany wypełniacz: tlenek 

cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast 
w promieniach RTG.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek TM Ultimate 
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek
 TM Ultimate - wysokiej jakości, wszechstronne 

nanokompozyty. Doskonała estetyka w wypełnieniach 
przednich zębów, wystarczająco mocne do wypełnień 
w zębach bocznych.

• Proste w użyciu;
• Estetyka jak w naturze;
• Unikalna technologia nanowypełniaczy;
• Materiał o niedoścignionej fl uorescencji, 

naśladuje naturę lepiej niż inne kompozyty 
estetyczne;

• Doskonała gładkość;
• Szeroki wybór odcieni i przezierności;
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym;
• Wyraźne i czytelne oznaczenia kolorów.

Filtek
 TM Z250 - uniwersalny materiał do wypełnień 

z niezawodną technologią od 3M został 
sprawdzony miliony razy. Idealnie dopasowany do 
wypełnień w zębach przednich i bocznych 
w technice z jedną lub dwiema przeziernościami.

• Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim 
i bocznym;

• Pośrednie wkłady, nakłady i licówki;
• Technika kanapkowa;
• Odbudowa zrębu korony;
• Odbudowa guzków;
• Szynowanie;
• Długoczasowe doświadczenie kliniczne
• Łatwy do kształtowania i praktycznie nie 

lepiący się do narzędzi;
• Opatentowany wypełniacz: tlenek 

cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast 
w promieniach RTG.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***
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RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.
(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony;
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania;

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG;
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny;
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:

• 20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);

• 4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
• 1 wiertło uniwersalne.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy;
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
• Single Bond

 TM Universal: system łączący;
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***
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RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.
(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony;
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania;

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG;
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny;
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:

• 20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);

• 4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
• 1 wiertło uniwersalne.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy;
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
• Single Bond

 TM Universal: system łączący;
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

RelyX TM U200 Clicker
1 dowolne uzupełnienie.

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B.

3M TM ESPE TM Monophase
1 uzupełnienie.

3M TM ESPE TM Monophase
lub 3M TM ESPE TM Monophase Soft
4 uzupełnienia.

Filtek
 TM Ultimate - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień estetycznych.

Prosty w użyciu:
• Wyjątkowe właściwości użytkowe;
• Więcej kolorów body do wypełnień z 1 odcieniem;
• Strzykawki oznaczone kolorami w zależności od 

przezierności;
• Wyraźne, łatwe do przeczytania oznaczenia.

Estetyka jak w naturze:
• Doskonała polerowalność;
• Szeroki wybór odcieni i przezierności;
• Ulepszona fl uorescencja.

Unikalna technologia nanowypełniaczy:
• Lepsze utrzymanie połysku niż materiały 

mikrofi lowe;
• Ścieralność lepsza niż wiodące materiały 

konkurencyjne;
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym.

Wygodny w użyciu podajnik Clicker.

• Dostarcza dokładnie odmierzone dawki dla 
równomiernego i komfortowego mieszania;

• Wybór wyciskanej ilości - 11g wyciskane w 80 
kliknięciach (w przybliżeniu 40 aplikacji);

• Ulepszone mieszanie dzięki nowej technologii.

3M
 TM ESPE

 TM Monophase - polieterowe masy 
wyciskowe, dzięki jaśniejszej barwie poprawiają 
czytelność wycisku.

• Precyzyjne wyciski i idealne odwzorowanie dzięki 
zaletom polieterów;

• Precyzyjne dopasowanie uzupełnienia;
• Większy komfort dla pacjenta dzięki świeżemu 

zapachowi i łatwiejsze usuwanie (wersja Soft);
• Łatwe uwalnianie z modelu;
• Mniej powtórzeń i poprawek.
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Jesienne
Promocje
Październik - Grudzień 2016

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

Filtek TM Bulk Fill Posterior
3 dowolne uzupełnienia kapsułek lub 
strzykawek.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek
w kolorze A2 lub A3.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne

Filtek
 TM Bulk Fill Posterior - materiał kompozytowy 

do wypełnień w odcinku bocznym.

• O 24% szybsza aplikacja w porównaniu 
z kompozytami używanymi warstwowo;

• Aplikacja w warstwie do 5 mm;
• Prosty w użyciu i łatwy do aplikowania;
• Nie wymaga dodatkowych kosztownych 

narzędzi i urządzeń (np. podgrzewaczy);
• Lepsza odporność na ścieranie w porównaniu 

z wiodącymi na rynku materiałami bulk fi ll. 

Single Bond TM Universal - uniwerslny system łączący 
do techniki selektywnego i całkowitego wytrawiania 
oraz samowytrawiania.

• Jednoetapowa, jednowarstwowa aplikacja; 
trwająca jedynie 35 sekund;

• Butelka Flip-top z unikalną końcówką do 
precyzyjnej kontroli aplikacji;

• Bez potrzeby przechowywania w lodówce, można 
przechowywać w temperaturze pokojowej do 
dwóch lat;

• Ulepszony, łatwy do aplikacji wytrawiacz. 

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek.

Single Bond TM Universal
3 uzupełnienia.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy jednoczesnej oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu;
• Każda gradacja jest oznaczona kodem 

kolorystycznym;
• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 

opatentowanemu systemowi mandryli;
• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 

sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

Filtek TM Bulk Fill Posterior
3 dowolne uzupełnienia kapsułek lub 
strzykawek.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek
w kolorze A2 lub A3.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne

Filtek
 TM Bulk Fill Posterior - materiał kompozytowy 

do wypełnień w odcinku bocznym.

• O 24% szybsza aplikacja w porównaniu 
z kompozytami używanymi warstwowo;

• Aplikacja w warstwie do 5 mm;
• Prosty w użyciu i łatwy do aplikowania;
• Nie wymaga dodatkowych kosztownych 

narzędzi i urządzeń (np. podgrzewaczy);
• Lepsza odporność na ścieranie w porównaniu 

z wiodącymi na rynku materiałami bulk fi ll. 

Single Bond TM Universal - uniwerslny system łączący 
do techniki selektywnego i całkowitego wytrawiania 
oraz samowytrawiania.

• Jednoetapowa, jednowarstwowa aplikacja; 
trwająca jedynie 35 sekund;

• Butelka Flip-top z unikalną końcówką do 
precyzyjnej kontroli aplikacji;

• Bez potrzeby przechowywania w lodówce, można 
przechowywać w temperaturze pokojowej do 
dwóch lat;

• Ulepszony, łatwy do aplikacji wytrawiacz. 

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek.

Single Bond TM Universal
3 uzupełnienia.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy jednoczesnej oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu;
• Każda gradacja jest oznaczona kodem 

kolorystycznym;
• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 

opatentowanemu systemowi mandryli;
• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 

sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

Filtek TM Bulk Fill Posterior
3 dowolne uzupełnienia kapsułek lub 
strzykawek.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek
w kolorze A2 lub A3.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne

Filtek
 TM Bulk Fill Posterior - materiał kompozytowy 

do wypełnień w odcinku bocznym.

• O 24% szybsza aplikacja w porównaniu 
z kompozytami używanymi warstwowo;

• Aplikacja w warstwie do 5 mm;
• Prosty w użyciu i łatwy do aplikowania;
• Nie wymaga dodatkowych kosztownych 

narzędzi i urządzeń (np. podgrzewaczy);
• Lepsza odporność na ścieranie w porównaniu 

z wiodącymi na rynku materiałami bulk fi ll. 

Single Bond TM Universal - uniwerslny system łączący 
do techniki selektywnego i całkowitego wytrawiania 
oraz samowytrawiania.

• Jednoetapowa, jednowarstwowa aplikacja; 
trwająca jedynie 35 sekund;

• Butelka Flip-top z unikalną końcówką do 
precyzyjnej kontroli aplikacji;

• Bez potrzeby przechowywania w lodówce, można 
przechowywać w temperaturze pokojowej do 
dwóch lat;

• Ulepszony, łatwy do aplikacji wytrawiacz. 

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek.

Single Bond TM Universal
3 uzupełnienia.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy jednoczesnej oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu;
• Każda gradacja jest oznaczona kodem 

kolorystycznym;
• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 

opatentowanemu systemowi mandryli;
• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 

sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 

4+1

4+1

3M_D_2016_09_Promocje_pazdziernik_grudzien_2016.indd   5 19/09/16   11:01

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***
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RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.
(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony;
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania;

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG;
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny;
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:

• 20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);

• 4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
• 1 wiertło uniwersalne.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy;
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
• Single Bond

 TM Universal: system łączący;
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.

4+1
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PROTETYKA Zestawy promocyjne
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RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.
(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony;
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania;

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG;
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny;
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:

• 20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);

• 4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
• 1 wiertło uniwersalne.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy;
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
• Single Bond

 TM Universal: system łączący;
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Ultimate
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z250
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek TM Ultimate 
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek
 TM Ultimate - wysokiej jakości, wszechstronne 

nanokompozyty. Doskonała estetyka w wypełnieniach 
przednich zębów, wystarczająco mocne do wypełnień 
w zębach bocznych.

• Proste w użyciu;
• Estetyka jak w naturze;
• Unikalna technologia nanowypełniaczy;
• Materiał o niedoścignionej fl uorescencji, 

naśladuje naturę lepiej niż inne kompozyty 
estetyczne;

• Doskonała gładkość;
• Szeroki wybór odcieni i przezierności;
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym;
• Wyraźne i czytelne oznaczenia kolorów.

Filtek
 TM Z250 - uniwersalny materiał do wypełnień 

z niezawodną technologią od 3M został 
sprawdzony miliony razy. Idealnie dopasowany do 
wypełnień w zębach przednich i bocznych 
w technice z jedną lub dwiema przeziernościami.

• Bezpośrednie wypełnienia w odcinku przednim 
i bocznym;

• Pośrednie wkłady, nakłady i licówki;
• Technika kanapkowa;
• Odbudowa zrębu korony;
• Odbudowa guzków;
• Szynowanie;
• Długoczasowe doświadczenie kliniczne
• Łatwy do kształtowania i praktycznie nie 

lepiący się do narzędzi;
• Opatentowany wypełniacz: tlenek 

cyrkonu/krzemionka zwiększający kontrast 
w promieniach RTG.

4+1
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RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.
(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony;
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania;

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG;
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny;
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:

• 20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);

• 4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
• 1 wiertło uniwersalne.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy;
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
• Single Bond

 TM Universal: system łączący;
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

4 uzupełnienia.
3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

1 uzupełnienie.
+
Penta TM Mixing Tips
1 opakowanie 30 szt.

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 100 szt.).

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 25 szt.).

PROTETYKA Zestawy promocyjne

RelyX TM U200 Automix
3 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Impregum
 TM Penta

 TM - polieterowe masy wyciskowe, 
cieszące się uznaniem od wielu lat i wciąż nagradzane 
przez niezależne instytucje ratingowe.

• Najlepsze w klasie odtworzenie detali dzięki bardzo 
dużej hydrofi lności i zapływania;

• Łatwe uwalnianie z łyżki wyciskowej;
• Komfortowe pobieranie wycisku dzięki unikalnym 

właściwościom “snap-set”;
• Łatwe uwalnianie z modelu.

RelyX
 TM U200 Automix - cement adhezyjny 

o uznanych właściwościach i jakości dostępny 
w łatwej do użycia strzykawce Automix.

• Komfortowe użytkowanie;
• Właściwości reologiczne zapewniają optymalną 

konsystencję w trakcie osadzania prac;
• Dozowanie w zależności od potrzeby;
• Oszczędność czasu;
• Duży wybór końcówek pozwala na aplikację 

pasty bezpośrednio do wnętrza pracy lub kanału 
korzeniowego;

• Małe ryzyko zamknięcia pęcherzyków powietrza  
i pustych przestrzeni.

3M
 TM  ESPE

 TM  Astringent - pasta retrakcyjna w kapsułce 
do wycisków stomatologicznych. Innowacyjna pasta 
umożliwia uzyskanie czystej i suchej okolicy kieszonki 
dziąsłowej oraz długotrwałej hemostazy.

• Skuteczna retrakcja dzięki cienkiej końcówce 
kapsułki;

• Wygodna i oszczędzająca czas procedura: 50% 
szybsza niż przy stosowaniu nici retrakcyjnych;

• Mniejsze ryzyko krwawienia po usunięciu;
• Łagodna dla tkanek i komfortowa dla pacjenta.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

4 uzupełnienia.
3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

1 uzupełnienie.
+
Penta TM Mixing Tips
1 opakowanie 30 szt.

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 100 szt.).

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 25 szt.).

PROTETYKA Zestawy promocyjne

RelyX TM U200 Automix
3 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Impregum
 TM Penta

 TM - polieterowe masy wyciskowe, 
cieszące się uznaniem od wielu lat i wciąż nagradzane 
przez niezależne instytucje ratingowe.

• Najlepsze w klasie odtworzenie detali dzięki bardzo 
dużej hydrofi lności i zapływania;

• Łatwe uwalnianie z łyżki wyciskowej;
• Komfortowe pobieranie wycisku dzięki unikalnym 

właściwościom “snap-set”;
• Łatwe uwalnianie z modelu.

RelyX
 TM U200 Automix - cement adhezyjny 

o uznanych właściwościach i jakości dostępny 
w łatwej do użycia strzykawce Automix.

• Komfortowe użytkowanie;
• Właściwości reologiczne zapewniają optymalną 

konsystencję w trakcie osadzania prac;
• Dozowanie w zależności od potrzeby;
• Oszczędność czasu;
• Duży wybór końcówek pozwala na aplikację 

pasty bezpośrednio do wnętrza pracy lub kanału 
korzeniowego;

• Małe ryzyko zamknięcia pęcherzyków powietrza  
i pustych przestrzeni.

3M
 TM  ESPE

 TM  Astringent - pasta retrakcyjna w kapsułce 
do wycisków stomatologicznych. Innowacyjna pasta 
umożliwia uzyskanie czystej i suchej okolicy kieszonki 
dziąsłowej oraz długotrwałej hemostazy.

• Skuteczna retrakcja dzięki cienkiej końcówce 
kapsułki;

• Wygodna i oszczędzająca czas procedura: 50% 
szybsza niż przy stosowaniu nici retrakcyjnych;

• Mniejsze ryzyko krwawienia po usunięciu;
• Łagodna dla tkanek i komfortowa dla pacjenta.

4+1
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

4 uzupełnienia.
3M TM ESPE TM Impregum TM Penta TM

1 uzupełnienie.
+
Penta TM Mixing Tips
1 opakowanie 30 szt.

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 100 szt.).

3M TM ESPE TM Astringent
1 uzupełnienie (opakowanie 25 szt.).

PROTETYKA Zestawy promocyjne

RelyX TM U200 Automix
3 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

Impregum
 TM Penta

 TM - polieterowe masy wyciskowe, 
cieszące się uznaniem od wielu lat i wciąż nagradzane 
przez niezależne instytucje ratingowe.

• Najlepsze w klasie odtworzenie detali dzięki bardzo 
dużej hydrofi lności i zapływania;

• Łatwe uwalnianie z łyżki wyciskowej;
• Komfortowe pobieranie wycisku dzięki unikalnym 

właściwościom “snap-set”;
• Łatwe uwalnianie z modelu.

RelyX
 TM U200 Automix - cement adhezyjny 

o uznanych właściwościach i jakości dostępny 
w łatwej do użycia strzykawce Automix.

• Komfortowe użytkowanie;
• Właściwości reologiczne zapewniają optymalną 

konsystencję w trakcie osadzania prac;
• Dozowanie w zależności od potrzeby;
• Oszczędność czasu;
• Duży wybór końcówek pozwala na aplikację 

pasty bezpośrednio do wnętrza pracy lub kanału 
korzeniowego;

• Małe ryzyko zamknięcia pęcherzyków powietrza  
i pustych przestrzeni.

3M
 TM  ESPE

 TM  Astringent - pasta retrakcyjna w kapsułce 
do wycisków stomatologicznych. Innowacyjna pasta 
umożliwia uzyskanie czystej i suchej okolicy kieszonki 
dziąsłowej oraz długotrwałej hemostazy.

• Skuteczna retrakcja dzięki cienkiej końcówce 
kapsułki;

• Wygodna i oszczędzająca czas procedura: 50% 
szybsza niż przy stosowaniu nici retrakcyjnych;

• Mniejsze ryzyko krwawienia po usunięciu;
• Łagodna dla tkanek i komfortowa dla pacjenta.
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***
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RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw wprowadzający.

RelyX TM U200 Automix
1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.

RelyX TM Fiber Post 3D
4 dowolne uzupełnienia.

RelyX TM Fiber Post 3D
1 uzupełnienie w rozmiarze 2.
(średnia cena za uzupełnienie 10 szt. - 434 zł)

RelyX TM Fiber Post 3D
Zestaw Post and Core.

1 uzupełnienie w kolorze A2.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - wkład koronowo-korzeniowy 

z włókna szklanego, to kompleksowe i łatwe 
rozwiązanie w procedurach cementowania i odbudowy 
na wkładach.

• Silne połączenie od korzenia do korony;
• Mikroporowatość powierzchni dla silnego 

połączenia z częścią korzeniową bez konieczności 
wstępnego przygotowania;

• Doskonała widoczność na zdjęciach RTG;
• Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny;
• Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych 

zębów.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - w skład zestawu wchodzi:

• 20 wkładów, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 
1.9mm (5 wkładów z każdego rozmiaru);

• 4 wiertła, rozmiary: 1.1mm, 1.3mm, 1.6mm, 1.9mm;
• 1 wiertło uniwersalne.

RelyX
 TM Fiber Post 3D - cztery proste w użyciu produkty 

dla szybszej i solidnej procedury cementowania
W skład zestawu wchodzi:

• RelyX
 TM U200 Automix: uniwersalny cement 

kompozytowy;
• RelyX

 TM Fiber Post 3D: wkład z włókna szklanego,
• Single Bond

 TM Universal: system łączący;
• Filtek

 TM Bulk Fill Posterior: materiał kompozytowy.

4+1
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3M_D_2016_09_Promocje_pazdziernik_grudzien_2016.indd   8 19/09/16   11:01

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

RelyX TM U200 Clicker
1 dowolne uzupełnienie.

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B.

3M TM ESPE TM Monophase
1 uzupełnienie.

3M TM ESPE TM Monophase
lub 3M TM ESPE TM Monophase Soft
4 uzupełnienia.

Filtek
 TM Ultimate - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień estetycznych.

Prosty w użyciu:
• Wyjątkowe właściwości użytkowe;
• Więcej kolorów body do wypełnień z 1 odcieniem;
• Strzykawki oznaczone kolorami w zależności od 

przezierności;
• Wyraźne, łatwe do przeczytania oznaczenia.

Estetyka jak w naturze:
• Doskonała polerowalność;
• Szeroki wybór odcieni i przezierności;
• Ulepszona fl uorescencja.

Unikalna technologia nanowypełniaczy:
• Lepsze utrzymanie połysku niż materiały 

mikrofi lowe;
• Ścieralność lepsza niż wiodące materiały 

konkurencyjne;
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym.

Wygodny w użyciu podajnik Clicker.

• Dostarcza dokładnie odmierzone dawki dla 
równomiernego i komfortowego mieszania;

• Wybór wyciskanej ilości - 11g wyciskane w 80 
kliknięciach (w przybliżeniu 40 aplikacji);

• Ulepszone mieszanie dzięki nowej technologii.

3M
 TM ESPE

 TM Monophase - polieterowe masy 
wyciskowe, dzięki jaśniejszej barwie poprawiają 
czytelność wycisku.

• Precyzyjne wyciski i idealne odwzorowanie dzięki 
zaletom polieterów;

• Precyzyjne dopasowanie uzupełnienia;
• Większy komfort dla pacjenta dzięki świeżemu 

zapachowi i łatwiejsze usuwanie (wersja Soft);
• Łatwe uwalnianie z modelu;
• Mniej powtórzeń i poprawek.

4+1
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

RelyX TM U200 Clicker
1 dowolne uzupełnienie.

Filtek TM Ultimate 
1 uzupełnienie w kolorze A2B lub A3B.

3M TM ESPE TM Monophase
1 uzupełnienie.

3M TM ESPE TM Monophase
lub 3M TM ESPE TM Monophase Soft
4 uzupełnienia.

Filtek
 TM Ultimate - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień estetycznych.

Prosty w użyciu:
• Wyjątkowe właściwości użytkowe;
• Więcej kolorów body do wypełnień z 1 odcieniem;
• Strzykawki oznaczone kolorami w zależności od 

przezierności;
• Wyraźne, łatwe do przeczytania oznaczenia.

Estetyka jak w naturze:
• Doskonała polerowalność;
• Szeroki wybór odcieni i przezierności;
• Ulepszona fl uorescencja.

Unikalna technologia nanowypełniaczy:
• Lepsze utrzymanie połysku niż materiały 

mikrofi lowe;
• Ścieralność lepsza niż wiodące materiały 

konkurencyjne;
• Wyjątkowa wytrzymałość wypełnień w odcinku 

przednim i bocznym.

Wygodny w użyciu podajnik Clicker.

• Dostarcza dokładnie odmierzone dawki dla 
równomiernego i komfortowego mieszania;

• Wybór wyciskanej ilości - 11g wyciskane w 80 
kliknięciach (w przybliżeniu 40 aplikacji);

• Ulepszone mieszanie dzięki nowej technologii.

3M
 TM ESPE

 TM Monophase - polieterowe masy 
wyciskowe, dzięki jaśniejszej barwie poprawiają 
czytelność wycisku.

• Precyzyjne wyciski i idealne odwzorowanie dzięki 
zaletom polieterów;

• Precyzyjne dopasowanie uzupełnienia;
• Większy komfort dla pacjenta dzięki świeżemu 

zapachowi i łatwiejsze usuwanie (wersja Soft);
• Łatwe uwalnianie z modelu;
• Mniej powtórzeń i poprawek.
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Jesienne
Promocje
Październik - Grudzień 2016

Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto***

Filtek TM Bulk Fill Posterior
3 dowolne uzupełnienia kapsułek lub 
strzykawek.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek
w kolorze A2 lub A3.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 
Zestawy promocyjne

Filtek
 TM Bulk Fill Posterior - materiał kompozytowy 

do wypełnień w odcinku bocznym.

• O 24% szybsza aplikacja w porównaniu 
z kompozytami używanymi warstwowo;

• Aplikacja w warstwie do 5 mm;
• Prosty w użyciu i łatwy do aplikowania;
• Nie wymaga dodatkowych kosztownych 

narzędzi i urządzeń (np. podgrzewaczy);
• Lepsza odporność na ścieranie w porównaniu 

z wiodącymi na rynku materiałami bulk fi ll. 

Single Bond TM Universal - uniwerslny system łączący 
do techniki selektywnego i całkowitego wytrawiania 
oraz samowytrawiania.

• Jednoetapowa, jednowarstwowa aplikacja; 
trwająca jedynie 35 sekund;

• Butelka Flip-top z unikalną końcówką do 
precyzyjnej kontroli aplikacji;

• Bez potrzeby przechowywania w lodówce, można 
przechowywać w temperaturze pokojowej do 
dwóch lat;

• Ulepszony, łatwy do aplikacji wytrawiacz. 

Sof-Lex TM

1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Single Bond TM Universal
1 uzupełnienie.

Filtek TM Bulk Fill Posterior
1 uzupełnienie kapsułek lub strzykawek.

Single Bond TM Universal
3 uzupełnienia.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy jednoczesnej oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu;
• Każda gradacja jest oznaczona kodem 

kolorystycznym;
• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 

opatentowanemu systemowi mandryli;
• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 

sterylizowane. 

3+1
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Kup produkt Otrzymasz produkt za 1zł/szt. netto*

Filtek TM Z550
4 uzupełnienia w dowolnym kolorze.

Filtek TM Z550
1 uzupełnienie w dowolnym kolorze.

Sof-Lex TM 
4 opakowania 50 szt. (8692C)

Sof-Lex TM 
1 opakowanie 50 szt. (8692C)

Zapytaj Twojego dystrybutora o dostępność pakietów 
promocyjnych

Filtek
 TM Z550 - uniwersalny materiał kompozytowy 

do wypełnień,  jest wszechstronną nanohybrydą. 
Doskonałe właściwości użytkowe sprawią, że Twoja 
praca będzie gładko przebiegać.

• Nie klei się do instrumentów, więc jest łatwy do 
kształtowania;

• Nie spływa, a jednocześnie zlewa się 
z tkankami i pobrzeżem;

• Jest łatwy do formowania i utrzymuje kształt 
przed polimeryzacją;

• Łatwiejszy w pracy niż inne nanohybrydowe 
kompozyty;

• Dostępny w 12 popularnych odcieniach, 
z możliwością wyboru odcieni zębinowych.

Sof-Lex
 TM- krążki do opracowania i polerowania 

dostarczają wyjątkowych i długotrwałych efektów 
przy oszczędności czasu.

• Elastyczne krążki z nasypem z tlenku glinu;
• Cztery różne gradacje nasypu (od grubego 

do super drobnego) i dwie grubości krążków 
(normalne i bardzo cienkie);

• Każda gradacja jest oznaczona kodem 
kolorystycznym;

• Krążki można łatwo wymieniać dzięki 
opatentowanemu systemowi mandryli;

• Mandryle są odporne na złamanie i mogą być 
sterylizowane. 
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czytaj więcej

Brush-Dip
Nowy system stabilizujący

• stabilizacja rozchwianych zębów
• szynowanie po-ortodontyczne

wygodNe dla pacjeNtów rozwiązaNie:

• bez retainerów
• bez włókien syntetycznych
• bez systemu wiążącego
• bez kompozytu

Dzięki innowacyjnej i wyjątko-
wo prostej procedurze użycia 

otrzymujesz bardzo cienkie, es-
tetyczne i wytrzymałe wiązanie

KOMPLETNy zESTAW WySTARCzA NA 40 PACJENTóW

zESTAW BRUSh-DiP 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

zESTAW BONDFiLL SB zAWiERA:
1 baza (8 ml), 1 Katalizator bondFill (0,7 ml), 
1 proszek light a1/a2 3g, 1 proszek medium a3/a3.5 3g, 
1 primer (3ml), 1 podstawka + kubki, aplikatory 
i uchwyt, 1 Karta pracy
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WSKAzANiA:
• Natychmiastowa redukcja nadwrażliwości
• abrazja, atrycja i erozja szkliwa
• starte zęby u pacjentów w starszym wieku
  uwaga! może być stosowany bez znieczulenia!

PROSTA TEChNiKA PRACy
chcesz wiedzieć więcej:
zadzwoń do naszych
przedstawicieli (str. 2)

Naprawa ubytków w kształcie klina                                                                odbudowa starych zębów                                                       

leczenie próchnicy korzenia                                                                            odbudowa zębów trzonowych w przypadku atrycji
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zAPRASzAMy! 
na pokazy z użycia 

bondfilla i brush-dipa 
na naszym stoisku nr 55 
na targach DentameD

To prosty sposób na redukcję
nadwrażliwości
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PriME & BoNd NT
Jednoskładnikowy, 
uniwersalnu, 
światłoutwardzalny 
system wiążący 
przeznaczony do trwałego 
łączenia materiałów 
kompozytowych oraz 
kompomerowych

04-559
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Megafill MH 4,5g
Megadenta
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Megafill MH Flow 2g
Megadenta
Dostępne kolory:
A1, A2, A3, A3,5, 
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CO7430 

one coat Bond Sl, 
5 ml
Ekonomiczny, 
światłoutwardzalny system 
wiążący o hydrofilowym 
charakterze.
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HYBRA

Hybrisun classic Universal 
Microhybridcomposite 4g 
Uniwersalny światłoutwardzalny kompozyt mikrohy-
brydowy. 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

04-734

c-Bond 5ml
Uniwersalny system wiążący  
światłoutwardzalny dla 
wszystkich typów kompozy-
tów utwardzanych światłem, 
tworzący adhezyjną powłokę 
pomiędzy zębiną a wypeł-
nieniem, stosowany także 
do napraw kompozytowych 
pomiędzy kompozytem, 
porcelaną oraz w naprawach 
koron i mostów. Posiada niskie 
napięcie powierzchniowe 
pozwalające na oszczędne 
używanie. Odporny na 
wysychanie.
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Evetric Bond refill, 6g
Nowoczesny, samowytrawiają-
cy system łączący
Szybko i efektywnie.
Optymalne właściwości 
stosowania.
Trwałe i niezawodne uzupełnie-
nia kompozytowe.

Nowość

G-Bond zestaw starter
5 ml, 50 mikroaplikatorów
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60561

optiBond Solo 
Plus 3ml
Jednobutelkowy 
system wiążący 
oparty na technice 
całkowitego 
wytrawiania
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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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500046

camouflage 8x2g+ Bond - c Prime S
Megadenta
materiał kompozytowy w nanotechnologii do licówek 
bezpośrednich (nakładane warstwy tworzą licówkę o 
grubości 0,3 - 0,5 mm)
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10-135

Amalgamat 
aPPilloY 
nr 1 (50 kaps)
Dostępny również 
APPILOY nr2 - 122zł



O
fe

rt
a 

w
aż

na
 d

o 
31

 g
ru

dn
ia

 2
01

6r
. l

ub
 d

o 
w

yc
ze

rp
an

ia
 z

ap
as

ów

NR 04(27)/2016 l DENTOMAX NEWS12 ZAMÓWIENIA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
n

a 
zł

 

16

ce
n

a 
zł

 

2,50
01-580

ręcznik papierowy 2 rolki
2 warstwowy, 50 listków

ce
n

a 
zł

 

6,70
409742

Papier toaletowy Papernet 8szt.
Miękki, 2 warstwowy, tłoczony papier toaletowy 

zestaw 
środków czystości 
firmy Betesca

Zestaw zawiera:
- SAMA S płyn do WC 
750ml 
- Mydło w płynie antybak-
teryjne 5 L
- Sama D spray 450 ml
- Mleczko do czyszczenia 
600g

ce
n

a 
zł

 

70

ręcznik biały składany Katrina classic
150szt. X 21op.
Super miękki, delikatny i higieniczny ręcznik do podaj-
ników listkowych.

ce
n

a 
zł

 

6
01-308

Pokrowiec z włókniny na siedzisko 
i oparcie fotela
Dostępne kolory:
żółty, zielony, pomarańczowy, biały, fioletowy, 
niebieski

ce
n

a 
zł

 

33

Rękawice nitrylowe bezpudrowe 
niebieskie ABENA 100 szt.
Dostępne rozmiary:
XS kod:290471  /  S kod:290472
M kod:290473  /   L kod:290474

Rękawice nitrylowe 
bezpudrowe 
kolorowe 
ABENA 100 szt.

Dostępne kolory:
pomarańczowe,
różowe, zielone

Dostępne rozmiary: 
XS, S, M

ce
n

a 
zł
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43
06-283

Flow-color Arkona 1g
Nowoczesny kompozyt typu flow.
Dostępne kolory:
biały, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, fioleto-
wy, czerwony, różowy

ce
n

a 
zł

 

31
557625

wtrawiacz 13g arkona
Wytrawianie szkliwa do zwiększenia przyczepności jak 
i utrzymania uzupełnień stomatologicznych. 

ce
n

a 
zł

 
35

Higieniczny zestaw 
kolorystyczny 

Wybierz swój ulubiony kolor:
różowy, fioletowy lub niebieski

W skład zestawu wchodzą:
- serwety 125 szt.
- kubki jednorazowe 100 szt.
- końcówki ślinosciągu 100 szt.
- maseczki ochronne 50 szt.

ce
n

a 
zł

 

1,80
sogeva tnt

Suchy lód na okłady 1 szt.
55mm x 200m

ce
n

a 
zł

 

155
9804

Podwiązka 10cm x 3mm arkona
Poliaramidowe włókna formowalne z wytrzymałością 
na zrywanie wyższą o 80 proc. od włókien szklanych. 

ce
n

a 
zł

 

15

wałeczki stomatologiczne akzenta
nr 1, nr 2, nr 3

ce
n

a 
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29
MEDAL050

rękaw do sterylizacji foliowo-
papierowy Medal 55mm x 200m
Ekstra długie rękawy do sterylizacji
Dostępne również: 75mm x 200m - 42 zł
100mm x 200m - 52 zł
150mm x 200m - 79 zł
200mm x 200m  - 99 zł
125 szt. / 500 szt.

tcAdent 
cerkamed
Preparat do miejscowej 
kauteryzacji błony 
śluzowej

ce
n

a 
zł

 

24

ce
n

a 
zł

 

52
01-254/kpl

Parosin 10x3ml arkona
Preparat do płukania kieszonek dziąsłowych

GRAtIs

+
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120

06-603

Bonasil a+ Putty i warstwa 2x400g
Masa wyciskowa typu A na bazie winylu polisyloksanu

ce
n

a 
zł

 

25
4215310

Stomaflex light 130g
C-silikonowa masa wyciskowa o małej gęstości

ce
n

a 
zł

 

280
GEN316

EasyBridge automix a3, a2 50ml
materiał tymczasowy na korony i mosty

BEST cord NaNo 1op.
Impregnowane nici do retrakcji, nasączone chlorkiem 
glinu o długości 254 cm. Dostępne rozmiary: 000.0, 
000, 00, 0, 1, 2.

ce
n

a 
zł

 

44

ce
n

a 
zł

 

79
06-602

Bonasil a+ light Body ii warstwa 2x50g
Masa wyciskowa typu A na bazie winylu polisyloksanu

ce
n

a 
zł

 
27

4215330

Stomaflex Gel catalyst 60g
katalizator w żelu do C-silikonowych mas wycisko-
wych Stomaflex Putty i Stomaflex Light 

ce
n

a 
zł

 

130
W-SY/W-WD

syntex
Materiał do uszczelniania kanałów korzeniowych 
na bazie żywicy epoksydowej. Wygodna, gotowa 
do użycia dwuskładnikowa pasta 1:1, w podwójnej 
strzykawce wraz z końcówkami miksującymi. 

Upychacz 
do nici 
retrakcyjnych
3 rodzaje końcówek 
do wyboru

ce
n

a 
zł

 

56

ce
n

a 
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63
4215110

Stomaflex Putty 1300g
C-silikonowa masa wyciskowa o średniej lepkości

ce
n

a 
zł

 

19
M03929

Millenium 450g
Masa alginatowa do wycisków o wysokiej precyzji

ce
n

a 
zł

 

56

Bio MTa+ mini
Biomateriał do wypełniania i odbudowy kanałów 
korzeniowych - biały

ce
n

a 
zł

 

49

Glucosite Monster Pack
Płyn do kieszonek dziąsłowych (diglukonian chlor-
cheksydyny 0,2%, nadtlenek wodoru 3%)

Nowość
NowE 

oPaKowaNiE

Nowość
Nowość



888-276-7783 
www.crosstex.com

Od przeszło 60 lat Crosstex wnosi istotny wkład w system ochrony zdrowia poprzez projektowanie i produkcję 
innowacyjnych produktów profilaktyki i kontroli zakażeń. Crosstex dostarcza swoje produkty globalnej społeczności 
służby zdrowia ze strategicznie położonych fabryk oraz punktów dystrybucji zlokalizwanych na całym świecie i firma 
Crosstex jest dumna z tego, że większość swoich artykułów wytwarza w USA.

Ochronna maseczka dla pacjenta z przyłbicą
U.S. Patent No.s 6,185,740 and 6,523,170
• zakrywa oczy i nos pacjenta
• chroni delikatne oczy i śluzówkę przed 

fruwającymi cząsteckami, sprejami i 
rozpryskami

• daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa 
bez uczucia „bycia w ciemności” dzięki 
zastosowaniu przezroczystej przysłony

• formowalne profile, elastyczne materiały 
zapewniają maksymalne dojście do ust 
pacjenta

• podwójna warstwa włókniny
• wodoodporna      

PRODU C

T

Wyjątkowo komfortowe końcówki 
ślinociągu Comfort Plus
Unikalnie zaprojektowana końcówka 
zwiększa komfort pacjenta...

Nie zasysa tkanek! Unikalnie zaprojektowana końcówka 
posiada zaokrąglone brzegi, gładką powierzchnię| 
i perfekcyjnie umieszczone otwory ssące dla ochrony| 
delikatnej śluzówki. 100/torebce

białO/białe bezzaPaChOWe 
białO/zielOne  O zaPaChU mięty
białO-różOWe  O zaPaChU gUmy balOnOWej

najwyższej jakości torebki Crosstex 
do sterylizacji foliowo-papierowe

6x10 op. 200szt 7x23 op. 200szt 

9x23 op. 200szt 19x33 op. 200szt 

ce
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95

Zeskanuj kod lub odwiedź:
www.DentaPure.com
aby zobaczyć przykładową instalację.

Wielokrotny zwycięzca Waterline Treatment 

DentaPure oczyszcza wodę łatwo, bezpiecznie 
i ekonomicznie.

Wkłady DentaPure dają Ci czystą wodę przez 
cały rok dzięki tylko jednej łatwej instalacji.

Zaoszczędź pieniądze i energię 
jednocześnie chroniąc swoich pacjentów.

Rzeczywiste zdjęcia biofilmu z przewodów unitu.
Przewody wodne unitów mogą przekroczyć 

normy dla ilości bakterii aż 20 000% 
ze względu na zawartość biofilmu.

ZaPomnij o TableTkaCh 
i CoTygoDnioWym oboWiąZku!

Jedna pRosta 
instalacJa.
czysta woda 
pRzez 365 dni!

tabletki

wkład
kontra

Dentomax Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, 

o szczegółach dowiesz się u doRadcy

ce
n

a 
zł

 

700

Roczny wkład butelkowy lub roczny wkład wodociągowy 
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75

01-078

Aniosyme DD1 
1l
Płynny, trójenzyma-
tyczny preparat do 
manualnej dezynfekcji 
i mycia zanieczyszczo-
nych narzędzi chirur-
gicznych, endoskopów 
i innych wyrobów 
medycznych.

Dostępne również 
5l - 360 zł

ce
n

a 
zł

 

26
00-056

Aniospray Quick 1l
Preparat do dezynfekcji 
wyrobów medycznych 
i małych powierzchni, 
na bazie alkoholi;bak-
terio-, prątko-, grzybo-, 
wirusobójczy; w 30s.: HIV, 
HBV, HCV, Adenowirus, 
SARS, Vaccinawirus, H1N1, 
aktywny również wobec 
Tcb i MRSA

Dostępne również 
5l - 99 zł

ce
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45
H9730

chlor-clean Wipes
Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia i 
dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, wyposa-
żenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz 
usuwani plam krwi.

Dbaj o swoje 
dłonie 

Twoje główne 
narzędzie 

pracy

ce
n

a 
zł

 

56
01-077

surfanios 
lemon 1l 
Preparat do 
dezynfekcji i mycia 
powierzchni, podłóg i 
wyposażenia.

Dostępne również 
5l - 240 zł

ce
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a 
zł

 
20

10-666

Aniosgel 85 NPc 
500ml z pompką
Alkoholowo-wodny, 
tiksotropowy żel do hi-
gienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk metodą 
wcierania. 
500ml bez pompki - 13 zł
1l bez pompki - 23 zł
1l z pompką - 26 zł

ce
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12
DM/UPUZ

lub PLUS/UZUP

ce
n
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65
106146

Dentasept 
aspiration aF+ 1l
Preparat dezynfekcyjno-
myjący o doskonałych 
właściwościach rozpusz 
czających biofilm systemów 
ssących, ślinociągów i 
spluwaczek w unitach 
stomatologicznych.

ce
n

a 
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18
01-0982

aHd1000 250ml
Dezynfekcja rąk i skóry oraz 
małych powierzchni med.
Alkohol etylowy = najbez-
pieczniejszy z alkoholi. Pełne 
spektrum: B, F, Tbc, V (HIV, 
HBC, HCV, Polio, Adeno, Noro; 
świńska grypa). Obrót nie 
wymaga koncesji.
0,5l - 18 zł
1l - 21 zł
5l - 97 zł

lub

chusteczki dezynfekujące
MediWipes DM (bez alkoholu) lub MediWipes Plus 
(z alkoholem)
Opakowanie uzupełniające (100szt. Chusteczek)
Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji oraz 
mycia powierzchni medycznych i wyposażenia.

1896732

Aniosept Activ 1kg
Nie wymaga dodawania aktywatora
wydajny: 200 l roztworu
Innowacyjny preparat sporobójczy na bazie aktywnego 
tlenu do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych 
oraz innych wyrobów medycznych.

ce
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a 
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125
Nowość

zadzwoń i zaPYTaJ 
o iNdYwidUlaNĄ 
oFErTę ProdUKTów 
STEriSol 

teL. 605 110 929
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10-20

Sekusept Pulver + aktywator
Do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych wykona-
nych z metalu, szkła oraz do powierzchni.

ce
n

a 
zł

 

23
03-89

01-076

Aldesan e 2% 1L
Sporobójczy Do sterylizacji 
i dezynfekcji: narzędzi 
chirurgicznych i denty-
stycznych, endoskopów, 
drenów gumowych i 
innych przedmiotów
Sporobójczy

ce
n

a 
zł

 

22

01-990

woda utleniona 100g amara
Do przemywania ran jako środek odkażający. Rozcień-
czony roztwór stosowany jest również do płukania 
jamy ustnej w chorobach przyzębia, przepłukiwań 
kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych. 
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1,30
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80
01-092

Sekudrill + aktywator + Silonda 100ml 
GRAtIs
Sekudrill – dezynfekcja i mycie narzędzi obrotowych

ce
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39,50

01-010
01-794

Skinman Scrub 500ml + Skinman Soft 
500ml
Skinman Scrub: Preparat łączy w sobie właściwości ła-
godnego preparatu myjącego i wysoce efektywnego 
preparatu dezynfekcyjnego, dlatego jest niezbędnym 
elementem higieny rąk i ciała. 
Skinman Soft:  Gotowy do użycia roztwór przeznaczo-
ny do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

08-999

spirytus 
skażony 
hibitanem 0,5% 
1L Amara
W celu dezynfekcji 
pola operacyjnego 
przed zabiegiem, do 
mycia rąk przed zabie-
gami operacyjnymi. 

ce
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39
CLOV/5

clovin II septon Professional 5kg
Profesjonalny proszek do prania przeznaczony do peł-
nej dezynfekcji tkanin także w warunkach domowych. 
Opakowanie 5kg starcza na 43 prania.

ce
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89
01-405
01-592

dekaseptol Gel 1l + incides N wkład
Żel do mycia i dezynfekcji ssaków, ślinociągów i 
spluwaczek stomatologicznych 

ce
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6
3005290

skinmann soft 
100ml
Gotowy do użycia roztwór 
przeznaczony 
do higienicznego 
i chirurgicznego odkażania 
rąk.

08-67531
ce

n
a 

zł
 

21

Spirytus salicylowy 2% 100g amara
Do odkażania skóry, w otarciach naskórka, trądziku, 
łojotoku. 

ce
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4
4007

Szczoteczka do rąk dwustronna

ce
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130

incidin liquid 650ml
Dezynfekcja powierzchni i 
sprzętu
1l - 27 zł
5l - 120 zł

+
+

+
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62
W-PLS STANDARD

Protect Light seal standard 6x1ml
Lakier ochronny do stosowania na zębinę w celu 
zmniejszenia nadwrażliwości oraz na odsłonięte szyjki 
zębowe

ce
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36
09-898

solcoseryl Dental 5g
Pasta do stosowania w jamie ustnej

ce
n
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zł

 

49
06-227

GcMi Paste Plus 40g
Preparat neutralizujący kwasy produkowane przez 
pakterie płytki nazębnej
Różne smaki

ce
n
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64
558519

Helioseal F refill 1,25g
Światłoutwardzalny lakier szczelinowy uwalniający 
fluor w kolorze białym

ce
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24
6254090

Elugel 40ml
Żel łagodzący z chlorcheksydyną

ce
n

a 
zł

 

4

centrix  Fluorodose 0,3ml
Lakier do fluoryzacji
Dostępne smaki:
wiśnia, guma balonowa, karmel, melon

ce
n

a 
zł

 

15
06-886

Fluormex żel 50g chema
Produkt leczniczy do kontaktowej fluoryzacji zębów 

ce
n
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zł

 

23
01-556

Sachol 10g
żel stomatologiczny do stosowania na błonę śluzową 
jamy ustnej i dziąsła

ce
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49
06-226

Gc Tooth Mousse 40g
Pasta do miejscowego stosowania zawierająca bioak-
tywny wapń i fosforany 
różne smaki

ce
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zł

 
66

W-FD/MAXI

Fluor defender Maxi 10x1ml 
+ komplet pędzelków
Lakier ochronny z fluorem dla dzieci

06-111

Fluor Protector 
ampułka 1ml
Ivoclar Vivadent

ce
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9,50
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88

UP4754

opalescence Boost PF 40% Econo 1szt.
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



O
fe

rt
a 

w
aż

na
 d

o 
31

 g
ru

dn
ia

 2
01

6r
. l

ub
 d

o 
w

yc
ze

rp
an

ia
 z

ap
as

ów

NR 04(27)/2016 l DENTOMAX NEWS 19ZAMÓWIENIA:   tel. 85 740 36 90   kom. 66 22 90 111

ce
n

a 
zł

 
28

W-DFZ

DeNt FResH zestaw starowy
+ Blue Etch 2ml za 1zł
Specjalistyczny płyn do płukania jamy ustnej.
Wersje: Fresh (mięta);  Original (z chlorcheksydyną)

ce
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5,90
300400

igła iniekcyjna j.u. 
0,5x25 Bd 100 szt.

ce
n

a 
zł

 

18

igła stomatologiczna do karpuli j.u. 
cK dental 100 szt.
Dostępne: 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x21; 
0,4x35

ce
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9
KE300A

Gumki Kenda Nobilis  - 1 szt.
Delikatne dla zębów, polerowanie kompozytów 
i ceramiki
Do wyboru: dysk, płomyk, kielich duży, kielich mały

ce
n

a 
zł

 
8,50

Strzykawka j.u. 2ml 100 szt. Bd

zestaw artykułów dzielny Pacjent
Zestaw zawiera: rysowanki 10 bloczków x 50 kartek, 
dyplomy 40 szt., naklejki 75 szt., opaski odblaskowe na 
rękę, 1 brelok, kredki 3 op., linijka 24 szt.
GRAtIs – informacje dla pacjenta + długopis
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100
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4
KE900C

Gumki Kenda c.G.i. białe – 1 szt.  
Polerowanie wstępne kompozytów,kompomerów, 
glasjomerów
Do wyboru: dysk, płomyk, kielich duży, kieluch mały

ce
n

a 
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79

zabawki dla dzielnego pacjenta 
100 szt. Miratoi
do wyboru: - zestaw ZOO; - zestaw FARMA

MA-073-A150-001

lignina - wata celulozowa, rolka
TZMO

ce
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1,90
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10
1230200321

tampony 
celulozowe 
B-ceLLIN
Batist

2x500 szt. 
12 warstw 

ce
n

a 
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0,70
MA-102-F003-001

Kompresy gazowe jałowe 
5x5cm 17 nitek 12 warstw (3 szt.) TZMO oddzielnie 
pakowane 

+

Nowość

ce
n

a 
zł

 

8

Mikroaplikatory
super fine, regular, fine



www.septodont.com.pl

3

Kup 4 dowolne opakowania ULTRA SAFETy PLUS XL, piąte opakowanie  
otrzymasz za 1 PLN.
USP XL
Oryginalny system ULTRA SAFETY PLUS XL jest zestawem jednorazowym, przeznaczonym  
dla jednego pacjenta, natomiast uchwyt należy sterylizować po każdorazowym użyciu.
Opakowanie: 100 zestawów z igłami SEPTOJECT XL w jednym rozmiarze, pakowane  
w osobne indywidualne papierowe blistry, 1 uchwyt do sterylizacji.
Igły w zestawach ULTRA SAFETY PLUS XL dostępne są w następujących rozmiarach:
igły o średnicy 0,3 mm – długość 12, 16, 21 i 25 mm
igły o średnicy 0,4 mm – długość: 35 mm
REgULARNA CENA 1 OPAKOWANIA 122 PLN, CENA 1 OPAKOWANIA PO PROMOCJI 97,8 PLN

489

+

PLN

www.septodont.com.pl

ZySKUJESZ: 121 PLN

CENA PAKIETU

Septoject 1 szt
Sterylne, jednorazowe, silikonowane igły 
dentystyczne z oznakowaniem skosu 
dostępne w następujących rozmiarach:
igły o średnicy 0,3 mm – długość:  
08, 12, 16, 21, 23 i 25 mm
igły o średnicy 0,4 mm – długość:  
12, 16, 21, 25, 32 i 35 mm
Opakowanie: 100 jednorazowych igieł.

Septoject Evolution 1 szt
Innowacyjne igły z opatentowanym skosem 
w kształcie skalpela zaprojektowane w celu 
zapewnienia delikatniejszej penetracji tkanki 
i jednocześnie zminimalizowania ryzyka jej 
zranienia, a więc ułatwienia  
wykonywania iniekcji.
Dostępne w rozmiarach:
(średnica 0,3 mm: H 9, 16 i 25 mm;
średnica 04, mm: H 25 mm)
Opakowanie: 100 jednorazowych igieł 
w jednym rozmiarze.

33
PLN

Igły Septoject 4+1
Kup 4 opakowania Septoject  
+ 1 opakowanie Septoject za 1 PLN

Igły Septoject Evolution 3+1
Kup 3 opakowania Septoject Evolution 
+ 1 opakowanie Septoject Evolution za 1 PLN

CENA OPAKOWANIA PO UWZgLęDNIENIU 
PROMOCJI: 26,40 PLN

CENA OPAKOWANIA PO UWZgLęDNIENIU 
PROMOCJI: 47,25 PLN

132
PLN

189
PLN

+
CENA PAKIETU CENA PAKIETU

ZySKUJESZ: 32 PLN ZySKUJESZ: 62 PLN

63
PLN

innowacyjna igła z opatentowanym 
ostrzem w kształcie skalpela
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wrzesień - grudzień 2016

2

Kup 2 opakowania znieczuleń Scandonest  
lub Septanest a 1 opakowanie igieł Septoject 
otrzymasz za 1 zł.  
(Regularna cena igieł Septoject 33 PLN)
CENA DETALICZNA 1 OPAKOWANIA ZNIECZULEŃ W 
PROMOCJI: 79 PLN

Scandonest 30 mg/ml (50 ampułek po 1,8 ml.)
3% roztwór chlorowodorku mepiwakainy,  
niezawierający środka obkurczającego.

Septanest 1:100 000  
(50 ampułek po 1,8 ml.)
4% roztwór chlorowodorku artykainy  
z dodatkiem środka obkurczającego 
naczynia – adrenaliną 1:100.000. 
Stosowany jako środek znieczulający  
w skomplikowanych lub kompleksowych 
zabiegach stomatologicznych.

Septanest 1:200 000 (50 ampułek po 1,8 ml.) 
4% roztwór chlorowodorku artykainy  
z dodatkiem środka obkurczającego naczynia – 
adrenaliną 1:200.000. Stosowany  
w krótkotrwałych zabiegach 
stomatologicznych.

Xylonor 3% (50 ampułek po 1,8 ml.)
Roztwór do wstrzykiwań stosowany  
do znieczulenia miejscowego, przeznaczony  
dla dorosłych i dla dzieci powyżej 4-ch lat.  
Zawiera dwie substancje czynne: lidokainy 
chlorowodorek i noradrenaliny winian.

* dostępny do wyczerpania stanów  
magazynowych. Sprawdź u swojego  
Dystrybutora!
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PROMO wrzesień - grudzień 2016

ZySKUJESZ: 38 PLN

CENA PAKIETU

OSTATNIA SZANSA NA ZAKUP!*
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Kup 4 dowolne opakowania ULTRA SAFETy PLUS XL, piąte opakowanie  
otrzymasz za 1 PLN.
USP XL
Oryginalny system ULTRA SAFETY PLUS XL jest zestawem jednorazowym, przeznaczonym  
dla jednego pacjenta, natomiast uchwyt należy sterylizować po każdorazowym użyciu.
Opakowanie: 100 zestawów z igłami SEPTOJECT XL w jednym rozmiarze, pakowane  
w osobne indywidualne papierowe blistry, 1 uchwyt do sterylizacji.
Igły w zestawach ULTRA SAFETY PLUS XL dostępne są w następujących rozmiarach:
igły o średnicy 0,3 mm – długość 12, 16, 21 i 25 mm
igły o średnicy 0,4 mm – długość: 35 mm
REgULARNA CENA 1 OPAKOWANIA 122 PLN, CENA 1 OPAKOWANIA PO PROMOCJI 97,8 PLN

489

+

PLN

www.septodont.com.pl

ZySKUJESZ: 121 PLN

CENA PAKIETU

Septoject 1 szt
Sterylne, jednorazowe, silikonowane igły 
dentystyczne z oznakowaniem skosu 
dostępne w następujących rozmiarach:
igły o średnicy 0,3 mm – długość:  
08, 12, 16, 21, 23 i 25 mm
igły o średnicy 0,4 mm – długość:  
12, 16, 21, 25, 32 i 35 mm
Opakowanie: 100 jednorazowych igieł.

Septoject Evolution 1 szt
Innowacyjne igły z opatentowanym skosem 
w kształcie skalpela zaprojektowane w celu 
zapewnienia delikatniejszej penetracji tkanki 
i jednocześnie zminimalizowania ryzyka jej 
zranienia, a więc ułatwienia  
wykonywania iniekcji.
Dostępne w rozmiarach:
(średnica 0,3 mm: H 9, 16 i 25 mm;
średnica 04, mm: H 25 mm)
Opakowanie: 100 jednorazowych igieł 
w jednym rozmiarze.

33
PLN

Igły Septoject 4+1
Kup 4 opakowania Septoject  
+ 1 opakowanie Septoject za 1 PLN

Igły Septoject Evolution 3+1
Kup 3 opakowania Septoject Evolution 
+ 1 opakowanie Septoject Evolution za 1 PLN

CENA OPAKOWANIA PO UWZgLęDNIENIU 
PROMOCJI: 26,40 PLN

CENA OPAKOWANIA PO UWZgLęDNIENIU 
PROMOCJI: 47,25 PLN

132
PLN

189
PLN

+
CENA PAKIETU CENA PAKIETU

ZySKUJESZ: 32 PLN ZySKUJESZ: 62 PLN
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innowacyjna igła z opatentowanym 
ostrzem w kształcie skalpela
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dla jednego pacjenta, natomiast uchwyt należy sterylizować po każdorazowym użyciu.
Opakowanie: 100 zestawów z igłami SEPTOJECT XL w jednym rozmiarze, pakowane  
w osobne indywidualne papierowe blistry, 1 uchwyt do sterylizacji.
Igły w zestawach ULTRA SAFETY PLUS XL dostępne są w następujących rozmiarach:
igły o średnicy 0,3 mm – długość 12, 16, 21 i 25 mm
igły o średnicy 0,4 mm – długość: 35 mm
REgULARNA CENA 1 OPAKOWANIA 122 PLN, CENA 1 OPAKOWANIA PO PROMOCJI 97,8 PLN
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ZySKUJESZ: 121 PLN

CENA PAKIETU

Septoject 1 szt
Sterylne, jednorazowe, silikonowane igły 
dentystyczne z oznakowaniem skosu 
dostępne w następujących rozmiarach:
igły o średnicy 0,3 mm – długość:  
08, 12, 16, 21, 23 i 25 mm
igły o średnicy 0,4 mm – długość:  
12, 16, 21, 25, 32 i 35 mm
Opakowanie: 100 jednorazowych igieł.

Septoject Evolution 1 szt
Innowacyjne igły z opatentowanym skosem 
w kształcie skalpela zaprojektowane w celu 
zapewnienia delikatniejszej penetracji tkanki 
i jednocześnie zminimalizowania ryzyka jej 
zranienia, a więc ułatwienia  
wykonywania iniekcji.
Dostępne w rozmiarach:
(średnica 0,3 mm: H 9, 16 i 25 mm;
średnica 04, mm: H 25 mm)
Opakowanie: 100 jednorazowych igieł 
w jednym rozmiarze.

33
PLN

Igły Septoject 4+1
Kup 4 opakowania Septoject  
+ 1 opakowanie Septoject za 1 PLN

Igły Septoject Evolution 3+1
Kup 3 opakowania Septoject Evolution 
+ 1 opakowanie Septoject Evolution za 1 PLN

CENA OPAKOWANIA PO UWZgLęDNIENIU 
PROMOCJI: 26,40 PLN

CENA OPAKOWANIA PO UWZgLęDNIENIU 
PROMOCJI: 47,25 PLN

132
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ZySKUJESZ: 32 PLN ZySKUJESZ: 62 PLN
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wrzesień - grudzień 2016

2

Kup 2 opakowania znieczuleń Scandonest  
lub Septanest a 1 opakowanie igieł Septoject 
otrzymasz za 1 zł.  
(Regularna cena igieł Septoject 33 PLN)
CENA DETALICZNA 1 OPAKOWANIA ZNIECZULEŃ W 
PROMOCJI: 79 PLN

Scandonest 30 mg/ml (50 ampułek po 1,8 ml.)
3% roztwór chlorowodorku mepiwakainy,  
niezawierający środka obkurczającego.

Septanest 1:100 000  
(50 ampułek po 1,8 ml.)
4% roztwór chlorowodorku artykainy  
z dodatkiem środka obkurczającego 
naczynia – adrenaliną 1:100.000. 
Stosowany jako środek znieczulający  
w skomplikowanych lub kompleksowych 
zabiegach stomatologicznych.

Septanest 1:200 000 (50 ampułek po 1,8 ml.) 
4% roztwór chlorowodorku artykainy  
z dodatkiem środka obkurczającego naczynia – 
adrenaliną 1:200.000. Stosowany  
w krótkotrwałych zabiegach 
stomatologicznych.

Xylonor 3% (50 ampułek po 1,8 ml.)
Roztwór do wstrzykiwań stosowany  
do znieczulenia miejscowego, przeznaczony  
dla dorosłych i dla dzieci powyżej 4-ch lat.  
Zawiera dwie substancje czynne: lidokainy 
chlorowodorek i noradrenaliny winian.

* dostępny do wyczerpania stanów  
magazynowych. Sprawdź u swojego  
Dystrybutora!

+

191
PLN

98
PLN

98
PLN

98
PLN

98
PLN

PROMO wrzesień - grudzień 2016

ZySKUJESZ: 38 PLN

CENA PAKIETU

OSTATNIA SZANSA NA ZAKUP!*
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Łyżki wyciskowe pełne 
lub perforowane
W ofercie również łyżki do bezzębia, połówki lub 
obrotowe
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Formówka
Zabudowane, nie kaleczą policzka pacjenta
AGI 116
AGI 120
AGI 121
AGI 123

ce
n

a 
zł

 

8,50

rączka do skalpela
AGD 101
AGD 101/1
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Haki chirurgiczne
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zgłębnik perio z kuleczką oraz ze skalą 
do pomiaru głębokości kieszonek 
dziąsłowych
AGK 139
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Komplet oSTEoToMów 12 szt 
(2 gratis)
Możliwość skompletowania wybranych modeli.: 
od AG 700-001 do AG 700-030
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zestaw narzędzi diagnostycznych:
pęseta, zgłębnik, nakładacz, uchwyt + lusterko gratis.
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dźwignie korzeniowe modyfikowane 
do przodu lub do tyłu o szerokości  
2,3,4 mm
AGB 108 MP/MT – 2 mm
AGB 109 MP/MT – 3 mm
AGB 110 MP/MT – 4 mm
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Kleszczyki hemostatyczne 
Micro-Mosquito o długości 12 cm 
i mikro 10 cm.
Proste i wygięte.
AG F 162 – 10 cm proste
AGF 163 – 12 cm proste
AGF 164 – 10 cm wygiete
AGF 165 – 12 cm wygięte

ProMocJa*

ProMocJa

ProMocJa

90 zł 90 zł 

dźwignia korzeniowa - 1 szt.
AG 760-011 2mm,  AG 760-012 3mm, 
AG 760-013 4 mm

Przy zakupie 
6 sztuk 
Cena za 1 szt, 
- 20 zł

Cena za 1 szt, - 95 zł

raspator dwustronny o długości 18 cm
AG 710-021
AG 710-023

Narzędzia luksujące - 1 szt.
AG 760-002
AG 760-003
AG 760-007
*Promocja obowiązuje na wszystkie narzędzia luksujące
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4 999 Pln brutto

3 100 Pln brutto2 200 Pln brutto2 700 Pln brutto

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
• gwarancja 24 miesiące

Szybkozłączka 460 E 
przy zakupie instrumentu

Szybkozłączka  460 LE ze światłem
przy zakupie instrumentu

Turbina EXPERTtorque LUX E680 L 

• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód  
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofiltr wody
• system „anti-suck-back”
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• wymienny mikrofiltr wody
• gwarancja 18 miesięcy

Kątnica  EXPERTmatic E20 L

• przełożenie 1:1
• wewnętrzny dwukanałowy spray 
• szerokokątny światłowód
• gwarancja 18 miesięcy

Kątnica przyspieszająca 
EXPERTmatic E25 L

• kątnica na wiertła turbinowe
• przełożenie 1:5
• trójdrożny spray
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód 
• wymienny mikrofiltr wody
• gwarancja 18 miesięcy

390 Pln brutto

iNSTrUMENTY  KaVo  Promocja obowiązuje do 9 grudnia 2016r.

490 Pln brutto

Piaskarka KaVo 
PROPHY Flex  3 2018
Niezawodna i niezbędna w każdym 
gabinecie dentystycznym 

2 900 Pln

Gwarancja 12 miesięcy
brutto

ZESTAW 
PROFILAKTYCZNY 
Piaskarka Prophy Flex 3 2018, 
skaler Sonic flex 2008 L, hak 5

6 900 Pln

Gwarancja 12 miesięcy
brutto

KaVo K-ERGOgrip 
ze sterownikiem K-Control TLC

• moc na frezie 160 W
• moment obrotowy 7,0 Ncm
• zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

KaVo K-POWERgrip 
ze sterownikiem K-Control TLC

• moc na frezie 150 W
• moment obrotowy 7,0 Ncm
• zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

KaVo K-5 plus 
ze sterownikiem K-Control TLC

• moc na frezie 100 W
• moment obrotowy 4,5 Ncm

• zakres obrotów 1.000-35.000 obr/min

5 900 Pln brutto 5 100 Pln brutto6 600 Pln brutto

Mikrosilniki protetyczne

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:
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Sprawdź jak jeszcze możesz 
wykorzystać urządzenie w codziennej pracy!

Zadzwoń do nas!
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diagnocam pozwala uzyskiwać diagnostyczny obraz tkanek zęba w czasie 
rzeczywistym bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich, 
co jest szczególnie wskazane przy badaniu dzieci oraz kobiet w ciąży. 

urządzenie  wykorzystuje  struktury zębów do przewodzenia światła 
rejestrowanego przez kamerę, co ułatwia lekarzom wykrywanie próchnicy 
w  obrębie  powierzchni gładkich, stycznych i zgryzowych oraz – w zależności 
od rozmiaru wypełnienia – diagnozowanie próchnicy wtórnej.

znakomite narzędzie ułatwiające komunikację oraz edukację pacjentów.

laserowa kamera diagnostyczna DiAGNOCAM
W pakiecie otrzymasz plakat w antyramie do poczekalni, 
zestaw ulotek dla pacjenta oraz szkolenie!

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

Promocja obowiązuje do 9 grudnia 2016r. laSErowa KaMEra KaVo
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zobacz Film

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

Mikrosilnik 
chirurgiczny 
z fizjodyspenserem 
EXPErTsurg 
z kątnicą 
ze światłem

Postaw na precyzję, 
by mieć pewność

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

MiKroSilNiK  KaVo  Promocja obowiązuje do 9 grudnia 2016r.

Przetestuj 

urządzenie 

w swoim 

gabinecie 

zadzwoń!

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:



Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

Mikroskop Leica M320

Zaprojektowany 
dla stomatologów

 Pakiet Value Pakiet Advanced I Pakiet Advanced II Pakiet High End

Mikroskop Leica M320 wyposażony w ramię z pionowym lub skośnym uchwytem. 
Przystosowany do montażu na statywie, ścianie lub  suficie.

l l l l

Optyka bez kamery l l

Kamera Full HD z pilotem l l

Centralny uchwyt dla wersji z ramieniem pionowym lub dwa boczne uchwyty dla wersji z 
ramieniem skośnym. 

l l l l

Pochyły binokular 45° l l

Binokular o zmiennym kącie 0-180° l l

Okular 10x/21B, - 2 sztuki l

Okular 12.5x/17B, - 2 sztuki l l l

ErgonOpticDent - umożliwia obrót binokularu. Zwiększa ergonomię pracy. l

ErgoWedge - umożliwia pochylenie binokularu w zakresie 5-25° l l

Obiektyw f = 250mm z manualną regulacją ostrości obrazu l l l l

Szkło ochronne - 5 sztuk l l l l

Dodatkowe obciążenie statywu jezdnego l l

Osłona przed kurzem l l l l

Przewód wideo HDMI, długość 10m; Przewód USB, długość 3m l l

Przy zakupie mikroskopu 
Leica M32 

szkolenie GRATiS!

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:



LITEMEDICS

LITEMEDICS - ZAAWANSOWANY LASER DIODOWY

System Litemedics jest idealnym rozwiązaniem dla dentysty stawiającego pierwsze kroki w stomatologii 
laserowej. Urządzenie posiada szerokie spektrum działania na tkance miękkiej.

Laser Litemedics dostarcza 12 watów mocy. Jest to najlepszy wynik w tej klasie. Dzięki temu można 
bezpiecznie i efektywnie wykonywać szereg procedur chirurgicznych na tkance miękkiej, takich jak: 
usuwanie włókniaków, usuwanie wędzidełek, wycinanie i odparowywanie opryszczki pospolitej, odsłanianie 
niewyrzniętych zębów, odsłanianie implantów. Laser umożliwia wycinanie, nacinanie oraz sączkowanie 
ropni. Dodatkowo klinicznie udowodniona zdolność bakteriobójcza rozszerza ten zakres o zmiany 
aftowe, periimplantitis i dezynfekcję podczas procedur endo- i periodontologicznych. Laser ma również  
zastosowanie w stomatologii estetycznej, doskonale sprawdza się przy wybielaniu zębów. 

DUŻY MAŁY LASER

LASER LITEMEDICS TO PERFEKCYJNE NARZĘDZIE 
DLA KAŻDEGO STOMATOLOGA

•	Nowoczesny

•	Skuteczny

•	Intuicyjny

•	Ergonomiczny

•	Wszechstronny

LITEMEDICS 

LI
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 gotowe protokoły zabiegowe

 nie uszkadza otaczających tkanek

 przyjazny i łatwy w obsłudze

 przenośny i wyjątkowo lekki 

 nowoczesny design

 dezynfekcja kanałów

 kiretaż zamknięty

 leczenie dziąseł

 dezynfekcja kieszonek perio

 chirurgia tkanek miękkich

 leczenie chorób jamy ustnej

 zabiegi biostymulacyjne

 endodoncja

 periodontologia

 wybielanie zębów

Laser diodowy Litemedics został zaprojektowany z myślą o dentystach stawiających pierwsze kroki  
w stomatologii laserowej. Szeroki zakres zabiegów, łatwość obsługi, wszechstronność i mobilność są 
kluczowymi cechami tego małego lasera. Gotowe protokoły zabiegowe pozwalają na szybkie i wygodne 
przeprowadzanie procedur. Intuicyjny interfejs pozwala szybko i łatwo ustawiać parametry zabiegowe 
według indywidualnych potrzeb, umożliwiając wykorzystanie całej wszechstronności tego doskonałego 
lasera. Lekki i przenośny laser Litemedics jest doskonałym dodatkiem do każdej praktyki stomatologicznej. 

BEZPIECZNY, KOMPAKTOWY, PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALETY LASERA LITEMEDICS:

MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE:

Długość fali 980 nm

Moc max. 12 W

Cykl pracy Ciągły lub czasowy

Ustawienia Endo, Perio, Cięcie, Wybielanie, Biostymulacja

Wymiary 150 x 200 x 120 mm

Zasilanie 100–240 VAC

Waga około 1,7 kg

•	Skuteczny

•	Intuicyjny

•	Ergonomiczny
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O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

UNIT STOMATOLOGICZNY

HB DENTAL 
HB 2201

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR UNITU PANDA W POLSCE

dentomax Klimczuk i wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok, 602 315 944
email: dentomax@dentomax.pl  www.dentomax.pl

Cena: 22.000 pln brutto

BEZKONKURENCYJNY W SWOJEJ KLASIE!
SPRAWDZONY I NIEZAWODNY!

• Panel lekarza na ramieniu 
pantomograficznym 
z pulpitem sterującym wszystkimi 
funkcjami fotela i unitu

• Panel asysty z pulpitem sterującym 
fotelem ze strzykawko-
dmuchawką, ssakiem i 
ślinociągiem

• 5 silikonowych rękawów 
montowanych od góry 
zapewniających duży zasięg 
pracy 

• Lampa halogenowa

• Precyzyjny układ łańcuchowy 
regulujący naciąg rękawów 

• Hamulec pneumatyczny 

• Duża i wygodna tacka na 
narzędzia ułatwiającą pracę, 
zwiększającą komfort pracy 
lekarza 
oraz zachowanie czystości 

• Zasilanie końcówek wodą 
destylowaną 

• Strzykawko-dmuchawka 
3-funkcyjna 

• Negatoskop

• 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

• Funkcja STOP umożliwiająca 
awaryjne zatrzymanie 

• Regulowany podłokietnik 

• Zagłówek z regulacją wysokości i 
dwoma osiami obrotu 

• Możliwość pracy z wózkiem 
inwalidzkim

Niezawodny unit hB Dental 
dostępny w dwóch wersjach: 
z rękawami od góry i od dołu!

cena: od 24 000 zł

4000 zł x 6

UNiT SToMaToloGiczNY  Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2016r.



Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

MaSTeR FLux PLuS 
z nowym systemem 
maseczek 
IntelliFlux

Innowacyjny system maseczek 

IntelliFlux zapewnia maksymalne 

ich dopasowanie do twarzy 

pacjenta. Eliminuje to wyciek gazów, 

jednocześnie poprawiając 

skuteczność zabiegu.

Maseczki dostępne w rozmiarach S, M. L, XS.
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Urządzenie pracuje 
wyłącznie 
z gazami medycznymi!

Umów się 
na bezpłatną 
prezentację 
w Twoim gabinecie!



O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

UNiTY   SToMaToloGiczNE   

Nowy fotel pacjenta: 

l węższy, nowoczesny fotel 

w kolorze Dental White

l udźwig do 185 kg

l zintegrowany ruch do pozycji  

Trendelenburga dla komfortu 

Twoich pacjentów

Nowe pulpity lekarza i asysty:

l  proste i czytelne

l nowy pulpit lekarza 

o nowoczesnym kształcie

l łatwiejsza obsługa dzięki 

większej liczbie przycisków 

bezpośredniego wyboru

l  pulpit asysty - wygodny 

i prost w obsłudze

KaVo Primus 1058 life

KaVo Estetica E30KaVo Estetica E30 Evolution KaVo Estetica E50 life



cyfrowy aparat RtG 
Gendex GXdP-700
GXDP-700 2D + cefalometria 
(wspólny sensor)           

GXDP-700 firmy Gendex to niezawodny apa-

rat RTG do wykonywania zdjęć pantomograficz-

nych, cefalometrycznych oraz tomograficznych 

w technologii wiązki stożkowej. Wielosilnikowa gło-

wica sterowana komputerem może wykonywać 

komplikowany ruch w płaszczyźnie poziomej, co 

pozwala na uzyskiwanie bardzo dużej ilości róż-

nych projekcji, w tym tomografii CBCT w dwóch 

polach widzenia: 4x6cm obejmuje od 3 do 4 zębów 

pozwalając na uzyskanie wysokiej rozdzielczości 

i najniższej dawki, zaś pole 6x8cm obrazuje całość 

uzębienia pacjenta.

 Promocja obowiązuje do 9 grudnia 2016r. r adioloGia

cyfrowy aparat RtG 
GendexGXdP-300

l Jakość obrazów, niezawodność i rozsądna cena
l Niewielkie rozmiary - pasuje do każdego gabinetu.
l Wysokiej jakości obrazy spełniają najwyższe wymogi diagnostyczne
l 4 projekcje do pełnej diagnostyki podstawowej
l Funkcja „AlwaysReady” pomaga uniknąć błędów i zaoszczędzić czas
l Ekran dotykowy – obsługa przyjazna dla użytkownika
l Funkcja EasyPosition
l Komunikacja przez interfejs LAN umożliwia współdziałanie  z każdą siecią.
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2D
(tylko pantomografia)

2D + cefalometria
(dwa sensory)

3D
pole obrazowania 4x6cm

3D
pole obrazowania 6x8cm 

3D + cefalometria
pole obrazowania 4x6cm 
(wspólny sensor) 

3D + cefalometria
pole obrazowania4x6cm 
(dwa sensory)

3D + cefalometria
pole obrazowania 3D 6x8cm 
(wspólny sensor)

3D + cefalometria
pole obrazowania3D 6x8cm 
(dwa sensory)

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589
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Gendex GXDP-800

GXdP-800 3d
pole obrazowania  
8x15cm

GXdP-800 3d
z cefalometrią  
pole obrazowania  
8x8cm(wspólny 
sensor)

GXdP-800 3d
z cefalometrią  pole 
obrazowania  8x8cm 
(oddzielne sensory)

GXdP-800 3d
z cefalometrią  pole 
obrazowania  8x15cm 
(wspólny sensor)

GXdP-800 3d
cefalometrią, pole 
obrazowania 8x15cm 
(oddzielne sensory)

Gendex GXdP-800 to najnowszej generacji 
aparat do wykonywania zdjęć pantomograficz-
nych, cefalometrycznych oraz tomograficznych 
w technologii wiązki stożkowej.

Możliwość wyboru jednego z czterech pól obrazo-
wania w trakcie wykonywania badania CBCT: 5 x 
5cm, 6 x 8cm, 8 x 8 cm i aż 8 x 15cm.
Maksymalne pole widzenia to aż 8 x 15cm:
n Skan 3D z polem widzenia jak przy Rtg pantomo-
graficznym („Panorama 3D”)
n W połączeniu z technologią DRT dawka promie-
niowania Rtg skanu CBCT odpowiada dawce pro-
mieniowania zdjęcia Rtg pantomograficznego
n Umożliwia planowanie odbudowy implantoprote-
tycznej w obrębie całego uzębienia w obrębie jedne-
go skanu
n Umożliwia analizę obu stawów skroniowo-żu-
chwowych na raz
DoseReduction technology –zaawansowana 
technologia umożliwiająca pozyskiwanie skanów 
CBCT przy zastosowaniu ekstremalnie niskiej dawki 
promieniowania Rtg
n Diagnostyka Rtg jeszcze bardziej przyjazna dla 
pacjenta
technologia smartMotion – geometria ruchu gło-
wicy dopasowuje się w trakcie wykonania badania 
do anatomii pacjenta w celu uzyskania doskonałych 
obrazów RTG. Dodatkowo funkcja ta kompensuje 

obecność kręgosłupa na zdjęciach co poprawia przy-
datność diagnostyczną badań pantomograficznych 
RTG szczególnie w przednim odcinku uzębienia. 
Funkcja sRt – eliminuje artefakty powstałe w ba-
daniach RTG związane z obecnością  metalowych 
elementów w obrębie jamy ustnej pacjenta
obsługa urządzenia jeszcze nigdy nie była tak 
łatwa i przyjemna:
n 10” panel dotykowy – wszystkie funkcje na wycia-
gnięcie ręki
n Szybki wybór trybów pracy urządzenia oraz para-
metrów ekspozycji
n Widoczny podgląd badania Rtg w wybranym try-
bie pracy
Szeroki  wybór trybów ekspozycji:
n Tryb pantomograficzny dodatkowo z możliwością 
segmentacji – wybór poszczególnych segmentów 
uzębienia do badania 
n Zdjęcia cefalometryczne: AP/Pa oraz boczne
n Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe,
n Projekcje celowane na stawy skroniowo-żuchwowe
n Tryb ortopantomograficzny przydatny w celu dia-
gnostyki próchnicy na powierzchniach stycznych 
zębów

GXdP-800 3d
pole obrazowania  8x8cm
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Cena urządzenia zawiera również szkolenie 
praktyczne  po około 3 m-cach od montażu 
maszyny obejmujące obsługę urządzenia 
(dostępne programy ekspozycji wraz z prawi-
dłowym pozycjonowaniem) oraz oprogramo-
wania dostarczonego z aparatem (szkolenie 
przeprowadza lek.dent. Mateusz Szkliniarz).
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Pole obrazowania 5x5 Pole obrazowania 6x8

Pole obrazowania 8x8 Pole obrazowania 8x15

Kazimierz Klimczuk, tel. 602 315 944  /  milena czaplicka, tel. 668 355 406  
marcin grygorczuk, tel. 784 066 925  /  piotr Łapiński, tel. 696 182 589

O szczegółach dowiesz się 
u naszego doradcy:


