
Oferta ważna wrzesień - październik 2015
lub do wyczerpania zapasów.

Najwięcej magazynów w Polsce, 100% polski kapitał.

Oferta skierowana jest wyłącznie do lekarzy stomatologów. Od podanych cen nie obowiązują rabaty. Ilość zestawów ograniczona. w rzeczywistości produkty mogą nie-
znacznie odbiegać od przedstawionych na zdjęciach w ulotce.Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia przedstawionych produktów innymi o podobnej cenie, po 
uzgodnieniu tego faktu z klientem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy promocji do podmiotów zalegających z płatnościami. Gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego. Okres trwania promocji wrzesień-październik 2015, lub do wyczerpania towaru. Niektóre gratisy mogą być wypisywane za 1 zł netto.

partner



Efektywna technika wypełniania kanałów z zastosowaniem 
dwukierunkowej spirali, ćwieka gutaperkowego oraz cemen-
tu epoxydowego.
Opatentowana spirala EZ-Fill posiada w części przywierz-
chołkowej odwrotne zwoje kierujące cement w kierunku ko-
ronowym,  zapobiegając przepchnięciu materiału przez apex 
i skutecznie hamując jego podawanie.
Spirala rozprowadza poziomo cement po ścianach korzenia, 
równocześnie wprowadzając go do kanalików bocznych, za-
pewniając optymalne uszczelnienie.

EZ-Fill Zestaw Startowy Kpl. 
ze spiralami niklowo-tytanowy-
mi  ISO #25 (3 x 25, 1 x 21 mm)
Nr art.: 1605-01

Dyrektywy UE wymagają jednorazowej lub sterylnej koń-
cówki dmuchawki wodno-powietrznej dla każdego pacjenta. 
Pro-Tip Turbo to jednorazowe końcówki montowane na od-
powiedni do danego typu dmuchawki adapter i dzięki temu 
zachowujące wszystkie jej funkcje. System jest niezwykle 
funkcjonalny, ekonomiczny / nie wymaga czyszczenia i ste-
rylizacji / i bezpieczny dla pacjenta. Pro-Tip Turbo łatwo 
i ostatecznie eliminują ryzyko zakażenia!

Pro-Tip Turbo 
Starter-Kit 

adapter i 50 końcó-
wek jednorazowych

ProTip Turbo Starter Kit
Nr art.: zależy od rodzaju 

adaptera

Pro-Tip Turbo opakowania 
uzupełniające
Pro-Tip Turbo końcówki (250 sztuk)
Nr. art.: PT100

Pro-Tip Turbo końcówki,  
opakowanie ekonomiczne  
(1500 sztuk)
Nr. art.: PT150

Do profesjonalnej ochrony pacjenta.
•	 łatwe zapięcie za pomocą taśmy na rzep
•	 2 metalowe klipsy dla dodatkowej serwety papierowej
•	 można ją prać, dezynfekować oraz sterylizować w 

autoklawie
•	 nieprzepuszczalna dla bakterii (99,998%) i innych 

drobnoustrojów
•	 wodoodporna, zabezpiecza również przeciw agresywnym 

cieczom
•	 długiej trwałości

Normalna Peleryna (4 szt.)
Nr art.: 8-3105  
(W = biała/B = niebieska)

Peleryna z podszewką (2 szt.)
Nr art.: 8-3150

Końcówki stalowe Talon Tough™ wykonywane są ręcznie. Narzędzia 
poddaje się obróbce termicznej, aby ich trwałość była dłuższa niż 
narzędzi tradycyjnych. Ergonomiczne i lekkie rekojeści zapewnia-
ją komfort, kontrolę i doskonałe czucie podczas dotyku. Zapobiegają 
zmęczeniu ręki i zespołowi cieśni nadgarstka.
Firma American Eagle Instruments wyznacza standardy we wzor-
nictwie i jakości narzędzi. Podczas procesów produkcyjnych narzędzia 
podlegają surowym kontrolom jakościowym zgodnie ze standardami 
ISO 13485.

American Eagle Talon Tough standard
•	 AEG1-2X Gracey 1-2 z kolorową rękojeścią (anterior)
•	 AEG1-2Z Gracey 1-2 ze stalową rękojeścią (anterior)
•	 AEG7-8X Gracey 7-8 z 2 z kolorową rękojeścią (premolar/molar)
•	 AEG7-8Z Gracey 7-8 ze stalową rękojeścią (premolar/molar)
•	 AEG11-12X Gracey 11-12 z 2 z kolorową rękojeścią (posterior mesial)
•	 AEG11-12Z Gracey 11-12 ze stalową rękojeścią (posterior mesial)
•	 AEG13-14X Gracey 13-14 z 2 z kolorową rękojeścią (posterior distal)
•	 AEG13-14Z Gracey 13-14 z 2 ze stalową rękojeścią (posterior distal)
•	 AEG17-18X Gracey 17-18 z 2 z kolorową rękojeścią (posterior distal)
•	 AEG17-18Z Gracey 17-18 ze stalową rękojeścią (posterior distal)

EDS - EZ-Fill

Astek - Pro-Tip Turbo American

Pro-Safe - Peleryna ochronna  
dla pacjenta

Eagle - Narzędzia Talon Tough™

333 zł
cena promocyjna

270 zł

285 zł

1464 zł

333 zł

222 zł
cena promocyjna

199 zł

262 zł
cena promocyjna

222 zł

380 zł
cena promocyjna

342 zł
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OptraGate Color – NOWE KOLORY!!!
OptraGate Starter Kit /Blue+Pink/ 4 x 4
Zestaw zawiera:
•	 4 x Junior Blue,
•	 4 x Junior Pink,
•	 4 x Small Blue,
•	 4 x Small Pink.

OptraGate - zapew-
nia wygodny dostęp 
do jamy ustnej i w ten 
sposób ułatwia i przy-
śpiesza pracę podczas 
leczenia stomatolo-
gicznego. Odsuwając 
policzki i wargi pacjenta 
czyni pracę bardziej komfortową, zapewniając przy tym także 
względną suchość pola operacyjnego.

Fluor Protector – lakier ochronny za-
wierający fluor. Przeznaczony do sto-
sowania u dzieci, także w wieku przed-
szkolnym, u młodzieży i u dorosłych.

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej genera-
cji. Naturalnie wyglądające wypełnienia zarówno w zębach 
przednich, jak i bocznych, dzięki różnym stopniom przezier-
ności zębiny i szkliwa. Dostępny w 10 kolorach.
Opakowanie zawiera:
8 x strzykawka 3.5g  
w odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin

Tetric EvoFlow jest półpłyn-
nym nanooptymalizowanym 
materiałem kompozytowym. 
Z łatwością zapływa w miejsca 
trudno dostępne. Zalecany jest 
także jako pierwsza warstwa wypełnień z materiału o trady-
cyjnej konsystencji, np. Tetric EvoCeram. Sprawdza się także 
jako samodzielne wypełnienie w ubytkach klasy V.

Empress Direct - światło-
utwardzalny materiał nano-
hybrydowy, przeznaczony do 
bezpośredniego wypełnia-
nia ubytków w zębach przed-
nich i bocznych.

Multilink Automix - o podwójnym mechanizmie polimeryza-
cji, przeznaczony do adhezyjnego cementowania uzupełnień 
protetycznych, wykonanych ze stopów metali, a także cało-
ceramicznych i kompozytowych.

Materiał gratis przesyłany bezpośredno do Lekarza z:
* Ivoclar Vivadent AG Schaan
** Ivoclar Vivadent Polska

Materiał złożony oparty na nowoczesnej technologii do jed-
noetapowej odbudowy wielopowierzchniowego ubytku, z 
pominięciem techniki warstwowej z całkowitą polimeryzacją 
4mm warstwy wypełnienia.
Kompozyt przeznaczony jest do wypełniania ubytków w zę-
bach bocznych – mlecznych i stałych.
Materiał dostępny jest w trzech odcieniach zgodnych z opi-
sem poniżej:
IVA – odpowiednik kolorów A2/A3 wg kolornika A-D
IVB - odpowiednik kolorów B1/B2 wg kolornika A-D
IVW – przeznaczony do zębów mlecznych oraz bardzo ja-
snych zębów stałych lub zębów wybielonych.

Tetric EvoFlow® Bulk Fill
płynny, światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał zło-
żony, dający kontrast na zdjęciach rentgenowskich. Jest 
przeznaczony do bezpośredniego wypełniania ubytków w 
zębach bocznych, a jego opakerowość zwiększa się podczas 
polimeryzacji.
Materiał dostępny jest w trzech odcieniach zgodnych z opi-
sem poniżej:
IVA – odpowiednik kolorów A2/A3 wg kolornika A-D
IVB - odpowiednik kolorów B1/B2 wg kolornika A-D
IVW – przeznaczony do zębów mlecznych oraz bardzo ja-
snych zębów stałych lub zębów wybielonych.

3 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Ref. 1 x 2 g (kolory do wyboru: 
646472,667724,667727)
+ 1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Ref. 2g
(kolor do wyboru)*

3 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Ref. 20x0,2g (kolory do wyboru)
+ 1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Ref. 20x0,2g (kolor do wyboru)*

Fluor Protector S jest lakierem stosowanym w stomatologii 
zawierającym fluor. Jest używany do odwrażliwiania zębów 
oraz ochrony przed próchnicą i erozją. Produkt jest kompaty-
bilny z systemami do wybielania zębów.
HELIOSEAL F - Światłoutwardzalny materiał w kolorze bia-
łym, uwalniający fluor, przeznaczony do uszczelniania bruzd i 
szczelin na powierzchniach zębów.

Uniwersalny, nanohybrydowy materiał 
złożony „State of the Art” z efektem ka-
meleona - do wykonywania naturalnie 
wyglądających uzupełnień bezpośred-
nich w zębach w odcinku przednim i 
bocznym.
Daje doskonały kontrast na zdjęciach rtg 
- 400% Al. 
Dostępny w 10 kolorach:
Kolory szkliwne: A1;A2;A3;A3,5;B2;B3;C2

Kolor o transparencji brzegu 
siecznego T 
Kolory zębinowe: A3,5; B2

Wkłady koronowo - korzeniowe 
w kształcie stożka, wykonane z mate-
riału złożonego wzmocnione włóknem 
szklanym. Wysoki stopień translucencji 
wkładów pozwala uzyskać estetycz-
ny efekt końcowy zarówno w odnie-
sieniu do uzupełnień pośrednich jak 
i bezpośrednich.

Materiał gratis przesyłany bezpośredno do Lekarza z:
* Ivoclar Vivadent AG Schaan
** Ivoclar Vivadent Polska

OptraGate ColorOptragate + Fluor Protector

Evetric Assortment 8 x 3,5 g  
+ Fluor Protector S Refill 1 x 7 g**

Tetric EvoFlow Refill

Empress Direct

Multilink Automix

TEC BF 3x3g IVA (kod 674621)  
+ TEF BF 2g IVA Tetric EvoFlow Bulk Fill Refill 2 g

Tetric EvoFlow Bulk Fill Refill 20 x 0,2 g

Fluor Protector S 7g + Helioseal F 1,25g* EVETRIC Refill 3,5 g

FRC Postec Plus

p r o m o c j a
3 x Tetric EvoFlow 1 x 2g 
(kolory do wyboru)  
+ 1 x Tetric EvoFlow 1 x 2g 
(kolor do wyboru)*

p r o m o c j a
Kupując 16 szt Optragate –  
otrzymasz 1 ampułkę Fluor Protector

p r o m o c j a
Kupując 80 szt. Optragate –  
otrzymasz 5 ampułek Fluor Protector

p r o m o c j a
3 x Empress Direct 3g 
(kolor do wyboru) 
+ 1 x Empress Direct 3g 
(kolor do wyboru)*

p r o m o c j a
1 x Multilink Automix SystemPack Easy/M+ 
(kolory: Transparent lub Yellow)
+ Multilink Automix Refill 9 g** 
 (kolor: Transparent lub Yellow)

p r o m o c j a
1 x FRC Postec Plus Intro Pack Size 0/1/3
+ FRC Postec Plus Refill/5*  
(rozmiar do wyboru)

p r o m o c j a
4x Evetric Refill 3,5g 
(kolory do wyboru) 
+ 1x Evetric Refill 3,5g 
(kolor do wyboru)*

+
+

+

+

+

+

cena zestawu
440 zł

5,50 zł/szt.

cena zestawu
96 zł

6 zł/szt.

20% taniej!
144 zł

cena zestawu
692 zł

384 zł

cena zestawu
585 zł

cena zestawu
930 zł

cena zestawu
384 zł

cena zestawu
446 zł

cena zestawu
235 zł

cena zestawu
770 zł

cena zestawu
460 zł

cena zestawu
870 zł
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Easy glassPost Intro Kit
Wkłady kompozytowe z włóknami szklanymi, przeznaczone 
do wzmocnienia korzenia zęba po leczeniu endodontycznym.

EasyCem refill A2
Samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym mecha-
nizmie wiązania (4META + wypełniacz szkło-jonomerowy)

EasyCore jest wzmocnionym włóknami, podwójnie utwar-
dzalnym materiałem kompozytowym, przeznaczonym do 
odbudowy utraconej struktury zęba i do osadzania wkładów 
koronowo-korzeniowych.
Retensin®Plus – to jednobutelkowy, łatwy w użyciu system 
wiążący z techniką Total-Etch.

Evicrol jest konwencjonalnym, makrofilowym materiałem 
kompozytowym, o długiej, udowodnionej historii klinicznej. 
Klinicznie, pomimo upływu czasu materiał zachowuje się 
lepiej od wielu nowoczesnych materiałów kompozytowych 
i nadal jest chętnie stosowany przez lekarzy, nie tylko ze 
względu na jego walory ekonomiczne.

Zawiera:
•	 1 x 40 g proszku w odcieniu podstawowym No. 21;
•	 3 x 10 g proszku w odcieniach uzupełniających No. 25, 27, 45;
•	 26 g płynu;
•	 14 g wytrawiacza w płynie;
•	 Łopatki;
•	 Blok do mieszania;
•	 2 miarki do proszku

Wkłady kompozytowe z włók-
nami szklanymi, przeznaczone 
do wzmocnienia korzenia zęba 
po leczeniu endodontycznym.

ImpressFlex® VPS Putty – masy o wysokiej ostatecznej 
twardości I standardowym (masa Normal) czasie pracy I 
czasie wiązania, przeznaczone do stosowania jako pierw-
sza wartstwa w wyciskach dwuwarstwowych, jedno- lub 
dwuczasowych.
ImpressFlex® VPS light – rzadkie masy wyciskowe charak-
teryzujące się doskonałym zapływaniem, przeznaczone do 
stosowania w technice jedno- lub dwuczasowej, w połącze-
niu z masami ImpressFlex® VPS Putty.

Klasyczny, hybrydowy 
materiał kompozyto-
wy o średniej gęstości, 
przeznaczony do wy-
pełnienia wszystkich 
klas ubytków, zarówno 
w zębach przed-
nich jak i bocznych. 
Zastosowanie małej 
cząsteczki wypełniacza 
gwarantuje dobrą pole-
rowalność materiału.
Bardzo szeroka gama kolorystyczna daje ogromną wszech-
stronność i duże możliwości estetyczne. Odcienie zgodne 
z kolornikiem VITA.

Zawartość opakowania:
•	 4 x 5 g strzykawki z materiałem  

w odcieniach szkliwnych A1, A2, A3, B2;
•	 2 x 5 g strzykawki z materiałem  

w odcieniach zębinowych A2, A3;
•	 1 x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus;
•	 1 x 3 g strzykawka z wytrawiaczem Kerr Gel Etchant;
•	 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do 

wytrawiacza;
•	 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących;
•	 50 jednorazowych aplikatorów.

Podkład na bazie wodorotlenku wapnia
Materiał podkładowy typu liner, na bazie wodorotlenku 
wapnia.

CleanPolish – pasta do czyszczenia i polerowania zębów, a 
także do wstępnego polerowania złota, amalgamatu i wypeł-
nień kompozytowych. RDA:43.8; REA: 5.5

SuperPolish – do ostatecznego polerowania zębów, złota, 
amalgamatu i wypełnień kompozytowych. Umożliwia uzy-
skanie wysokiego połysku. RDA:9,8; REA: 4,5

Cleanpolish jest wzmocnioną pastą profilaktyczną, która 
szybko i skutecznie oczyszcza zęby i powierzchnię wypeł-
nień na bazie metalu. Zastosowanie w kolejnym etapie pasty 
Superpolish umożliwia uzyskanie rezultatów, które zadziwią 
nawet najbardziej wymagających pacjentów i profesjona-
listów. Pasta ta nadaje lustrzany połysk powierzchniom 
oczyszczonym wcześniej, przy użyciu pasty Cleanpolish.

Zawartość opakowania: 
•	 CleanPolish 1 x 50 g tuba z pastą bez fluoru,  

smak anyżkowy,
•	 SuperPolish 1 x 45 g tuba z pastą bez fluoru,  

smak anyżkowy.

Znana od 30 lat marka 
Herculite® podlega nieustan-
nemu rozwojowi, gwarantu-
jąc spełnianie potrzeb klien-
tów. Teraz, w wersji płynnej, 
Herculite™ XRV Ultra Flow 
łączy dziesiątki lat doświad-
czeń klinicznych z innowacyj-
nymi rozwiązaniami! 

Cechy i zalety materiału 
Herculite™ XRV Ultra Flow 

Technologia inteligentnej 
aplikacji.
Modyfikator reologiczny 
obecny w materiale Herculite 
XRV Ultra zmniejsza napięcie 
powierzchniowego w mo-
mencie kontaktu materia-
łu z powierzchnią zęba pod 
naciskiem, co umożliwia mu 
zapływanie wszystkich we-
wnętrznych szczelin oraz 
zagłębień ubytku. Ten sam 
modyfikator powoduje zwięk-

szenie napięcia powierzchnio-
wego po nałożeniu materiału, 
gwarantując utrzymanie 
nadanego kształtu i zapobie-
gając niepożądanemu rozpły-
waniu materiału. 

Wyjątkowa wytrzymałość 
na zginanie.
Herculite™ XRV Ultra Flow, 
podobnie jak pokrewny pro-
dukt, Herculite™ XRV Ultra, 
posiada doskonałe właściwo-
ści mechaniczne. 

Mały skurcz.
Duża zawartość wypełnia-
cza zapewnia maksymal-
ne zmniejszenie skurczu 
polimeryzacyjnego.

Ponad 300% kontrast na 
zdjęciach rtg.
Herculite XRV Ultra Flow jest 
dobrze widoczny na zdjęciach 
radiologicznych. 

Doskonałe utrzymanie 
połysku.
Dzięki specjalnej formule za-
chowanie połysku materiału 
Herculite™ XRV Ultra Flow 
w miarę upływu czasu jest 
znacznie lepsze od innych 
wiodących płyn-
nych materiałów

Easy glassPost Intro Kit  
+ EasyCem Refill A2

EasyCore Popular Kit  
+ Retensin lub EasyCore refill A2

Evicrol®

Easy glassPost Refill

EasyCore Refill

EasyCem Refill A2

ImpressFlex® VPS Putty Normal 2 x 230 g 
+ light 50 ml

Herculite XRV 
Custom Kit

Life

Pasta Clean-Polish, Pasta Super-Polish

Herculite™ XRV Ultra Flow

Kupując 6 sztuk
otrzymasz 1 szt. GRATIS

Kupując 6 sztuk
otrzymasz 1 szt. GRATIS

Kupując 6 sztuk
otrzymasz 1 szt. GRATIS

p r o m o c j a
2 Herculite XRV strzykawka
Cena za 1 szt – 64 zł

*przy zakupie min. 2 szt.

Tylko podczas 
targów CEDE  
cena za 2 op.

123 zł

NOWOŚĆ

+

+

+

+

+

lub

cena zestawu
345 zł

cena zestawu
425 zł

59 zł
za szt.
85 zł

za szt.
85 zł

za szt.
75 zł

135 zł

495 zł 46 zł

88 zł*
cena za 1 opakowanie,

w promocji 3 + 2,
promocja obowiązująca w Q3 2015

29,90 zł

za szt.*
59 zł

76
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Masa A-silikonowa. Masa wyciskowa do ręczne-
go mieszania.

Uniwersalny, submikrohybrydowy, światło-
utwardzalny kompozyt
z cząsteczką Microglass®, nieprzepusz-
czalny dla promieni rentgenowskich. Jest 
wskazany do estetycznej, adhezyjnej odbu-
dowy zębów. Nadaje się do odbudowy zę-
bów przednich i tylnych.
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, 
OL, OM, OD; Gluma 2Bond 4ml; wytrawiacz 
2 x 2,5 ml; aplikatory; kolornik

Dynamix Speed + 1 x Variotime Dynamix (2x380 ml) + 1 x Variotime 
Flow (2 x 50 ml)
Masa A-silikonowa.
Do wyboru masy korekcyjne: Medium Flow, Light Flow, Extra Light 
Flow.
Do wyboru masy do mieszalnika: Monophase, Heavy Tray, Putty. 
Urządzenie Dynamix Speed
Zestaw zawiera:
•	 1 x Variotime Dynamix 

2 x 380ml (dowolna 
masa), 

•	 1 x Variotime Flow 
2x50ml (dowolna masa), 

•	 urządzenie Dynamix 
Speed.

Uniwersalny, na-
nohybrydowy kom-
pozyt Charisma 
Diamond łączy wy-
soką wytrzymałość 
i niewielkie napręże-
nie skurczowe z ide-
alnie naturalnym 
pięknem.
Zestaw zawiera: 
A2, A3, A4, A3.5, 
B2, C2, OM, OD, CL, 
BL; Gluma 2Bond 
4ml; GLUMA Etch 
żel 2,5ml; kolornik; 
akcesoria 
Dodatkowa strzy-
kawka: Kolor A2 
wysyłana z biura 
Heraeus Kulzer.

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

Dowolne kolory: 22 x 4 g Charisma Opal to 
uniwersalny, submikrohybrydowy, świa-
tłoutwardzalny kompozyt z cząsteczką 
Microglass®, nieprzepuszczalny dla pro-
mieni rentgenowskich. Jest wskazany do 
estetycznej, adhezyjnej odbudowy zębów. 
Nadaje się do odbudowy zębów przednich 
i tylnych. Translux Wave LED to lekka, 
bezprzewodowa, ergonomiczna i zaawan-
sowana technicznie lampa polimeryza-
cyjna. Wbudowany radiometr zapewnia 
idealną wydajność tworzenia perfekcyjnych 
odbudów. Obracana głowica w zakresie 
360°. Obsługa jednym przyciskiem. Lekka 
i ergonomiczna
konstrukcja w kształcie długopisu, 
bezprzewodowa.

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

Dowolne kolory: 34 x 4 g
Charisma Classic jest pierw-
szym kompozytem zawierają-
cym wypełniacz Microglass® 
drugiej generacji.
Opracowaliśmy tę nową, za-
awansowaną technologię w ści-
słej współpracy z dentystami 
na całym świecie, aby sprostać 
wymaganiom naszych klientów 
pod kątem łatwości opracowy-
wania kompozytu oraz natural-
nego blasku. Translux Wave 
LED to lekka, bezprzewodowa, 
ergonomiczna i zaawansowana 
technicznie lampa polimeryza-
cyjna. Wbudowany radiometr 
zapewnia idealną wydajność 
tworzenia perfekcyjnych odbu-
dów. Obracana głowica w zakre-
sie 360°. Obsługa jednym przyci-
skiem. Lekka i ergonomiczna 
konstrukcja w kształcie długopi-
su, bezprzewodowa.

Dowolne kolory: 17 x 4 g
Charisma Diamond to uniwer-
salny, nanohybrydowy kompo-
zyt Charisma Diamond łączy 
wysoką wytrzymałość i nie-
wielkie naprężenie skurczowe 
z idealnie naturalnym pięknem. 
Translux Wave LED to lekka, 
bezprzewodowa, ergonomicz-
na i zaawansowana technicz-
nie lampa polimeryzacyjna. 
Wbudowany radiometr zapew-
nia idealną wydajność tworze-
nia perfekcyjnych odbudów. 
Obracana głowica w zakresie 
360°. Obsługa jednym przyci-
skiem. Lekka i ergonomiczna 
konstrukcja w kształcie długopi-
su, bezprzewodowa.

Charisma Classic jest pierwszym kompozytem 
zawierającym wypełniacz Microglass® drugiej 
generacji. Opracowaliśmy tę nową, zaawanso-
waną technologię w ścisłej współpracy z denty-
stami na całym świecie, aby sprostać wyma-
ganiom naszych klientów pod kątem łatwości 
opracowywania kompozytu oraz naturalnego 
blasku.
Zestaw zawiera: 
2 x A2, 2x A3, A1, 
A3,5, Gluma 2Bond 
4 ml, wytrawiacz 2 
x 2,5 ml, instrukcja 
obrazkowa.
Dodatkowa strzy-
kawka: Kolor A2 
wysyłana z biura 
Heraeus Kulzer.

Gluma Bond Universal jed-
na butelka zawiera 220 kropli 
produktu, a w każdej kropli jest 
wszystko, co potrzebne do łą-
czenia uzupełnień bezpośred-
nich i pośrednich, a także do 
napraw odprysków i pęknięć 
bezpośrednio w jamie ustnej.

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

Charisma Classic jest pierw-
szym kompozytem za-
wierającym wypełniacz 
Microglass® drugiej genera-
cji. Opracowaliśmy tę nową, 
zaawansowaną
technologię w ścisłej współpra-
cy z dentystami na całym świe-
cie, aby sprostać wymaganiom 
naszych klientów pod kątem 
łatwości
opracowywania kompozytu oraz 
naturalnego blasku.
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, 
B2, C2, OA2, OA3, Gluma 2Bond 
4ml, wytrawiacz 2x2,5ml, in-
strukcja obrazkowa, kolornik.

Dodatkowa strzykawka: Kolor 
A2 wysyłana z biura Heraeus 
Kulzer

Variotime Easy Putty 600 mlCharisma Opal Master Kit 10x4g

Dynamix Speed + Variotime

Charisma Diamond Master Kit 
10x4g + Charisma Diamond 4g A2

Variotime Dynamix 2x380 ml

Charisma Opal 22x4g + Translux Wave

Variotime 2x50 ml

Charisma Classic 34x4g  
+ Translux Wave

Charisma Diamond 17x4g  
+ Translux Wave

Charisma Classic 6x4g  
+ Charisma Classic 4g A2

Gluma Bond Universal 4ml Variotime Bite 2x50 ml

Charisma Classic 8x4g + Charisma Classic 4g A2

NOWOŚĆ

u w a g a
Tylko we wrześniu  
i październiku przy zakupie 
Gluma Bond Universal w cenie 
255 zł drugą butelkę tego pro-
duktu otrzymasz gratis (wysyłka 
z biura HK po przesłaniu faktury)

+

+
+

+
+

+
+

+ +

860 zł

2 470 zł

1 499 zł 2 848 zł

109 zł

389 zł

179 zł3 090 zł 3 325 zł

519 zł

255 zł 129 zł

619 zł

98
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Jednorazowe śliniaki dentystycz-
ne z kieszenią „wiązane”: dwie 
warstwy bibuły przedzielone war-
stwą folii, rozmiar 38 cm x 48 cm 

+ kieszeń 14 cm.

Jednorazowe serwety 
ochronne ECONOMIC: dwie 
warstwy chłonnej bibuły 
przedzielone warstwą folii, 
odporne na rozerwanie, miłe 
w dotyku, ekonomiczne, roz-
miar 33 cm x 46 cm.

Dentprox kids dentystyczne serwety dla dzieci: dwie warstwy chłon-
nej bibuły wzmocnione folią, kolor biały, wielokolorowy nadruk, na-
winięte na rolkę, rozmiar serwety 33 cm x 40 cm.

Jednorazowe pokrowce na za-
główki: bibuła wzmocniona folią, 
uniwersalne, odporne na roze-

rwanie,  
rozmiar 32 cm 
x 25 cm.

Jednorazowe serwety 
ochronne ECONOMIC: pako-
wane w pudełku,  
rozmiar 33 cm x 46 cm.

3M™ ESPE™ Astrigent
– pasta retrakcyjna w cenie 
300 zł

1 uzupełnienie x 25 kapsułek
+ za 1 PLN Sof-Lex™ (8692C)

Filtek™ Bulk Fill Posterior
- 1 uzupełnienie x 20 
kapsułek
lub Filtek™ Bulk Fill 

Posterior
– 1 strzykawka x 4g 
+ za 1 PLN Sof-Lex™ - 1 opa-
kowanie 50 szt. (8692C)

Filtek™ Bulk Fill Posterior
4 uzupełnienia x 20 kapsułek

+ za 1 PLN Filtek™ Bulk Fill 
Posterior
- 1 uzupełnienie x 20 kapsułek  
w kolorze A2

Filtek™ Bulk Fill Posterior 
4 strzykawki x 4g

+ za 1 PLN Filtek™ Bulk Fill 
Posterior – 1 strzykawka x 
4g w kolorze A2

2 dowolne uzupełnienia typu Penta™

+ za 1 PLN Express™ XT Light Body 
1 uzupełnienie
oraz Express™ XT Intra-oral Syringe 20 strzy-
kawek wewnątrzustnych 

Materiał glasjonomerowy w formie kapsu-
łek, nowe dodatkowe wskazania, szybka 
aplikacja w jednej warstwie – nie wymaga 
dodatkowego materiału na pow. żującą, 
idealnie adaptuje się do powierzchni ubyt-
ku, aplikacja bezconditioner’a, nie wymaga 
użycia ostatecznej warstwy lakieru, uwalnia 
fluor przez 24 m-ce, dostępny w 6kolo-
rach odpowiadających kolornikowi Vita™ 
Classical, widoczny w RTG.

Dowolne uzupełnienie Protemp 4
+ za 1 PLN strzykawka Filtek Z250 lub Z550  
w kolorach A2 lub A3

Kup produkty z rodziny Filtek/
SingleBond/Ketac Universal, za 3000 zł,  
a otrzymasz za 1 PLN lampę Elipar DeepCure L  
(obudowa plastikowa – 76973) NOWOŚĆ

Zestaw zawiera: Mikrosilnik X-Smart Plus oraz 10 op. 
ProTaper Next oraz ProGlider
Kompletny zestaw dostarczany w całości przez dystrybu-

tora. GRATIS przysługuje do zakupu kompletnego zestawu w sugerowanej cenie.

prime&bond ONE ETCH&RINSE butelka 3,5 ml

Do zakupu 3 dowolnych strzykawek ceram.x ONE 
otrzymujesz GRATIS: dodatkową strzykawkę w kolorze 
A2 (C1 lub D2) lub wybrany system wiążący ONE 2,5 ml

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

prime&bond ONE SELECT butelka 3,5 ml

Od 1 października może ulec zmianie konfiguracja gratisów do danych produktów

Jednorazowe śliniaki dentystyczne 

Jednorazowe serwety ochronne 

Dentprox kids

Jednorazowe pokrowce na zagłówki

Jednorazowe serwety ochronne

3M™ ESPE™ AstrigentFiltek™ Bulk Fill Posterior

Filtek™ Bulk Fill Posterior Filtek™ Bulk Fill Posterior

Express™ XT Ketac Universal

Protemp 4MIX Produktów + Lampa 
Elipar DeepCure

ZESTAW X-SMART PLUS PROTAPER NEXT

AQUASIL SOFT PUTTY SOLUTION KIT Z LV

CERAM.X ONE

PRIME&BOND ONE ETCH&RINSE

PRIME&BOND ONE SELECT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Ketac Universal dowolne uzupełnienie
+ za 1 PLN uzupełnienie Z550 w kolorze A3

Ketac Universal 
Handmix Intro Kit A3

GRATIS
o wartości 
400 PLN

+

+

+

++

+LUB +

+

+

LUB

LUB LUB

100 szt. – 34 zł
50 szt. – 18 zł

100 szt. – 15,50 zł
50 szt. – 8,50 zł

50 szt. – 11,00 zł

100 szt. – 21 zł
50 szt. - 11 zł

100 szt. – 17,50 zł

300 zł225 zł

900 zł 900 zł

416 zł

cena zestawu

884 zł

cena zestawu

403 zł

155 zł

6200 zł

170 zł

140 zł

390 zł

445 zł
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Uniwersalny nano-hybrydowy regenerujący
Wskazania
•	 I do V klasy uzupełnień
•	 Odbudowa zniszczonych zębów przednich urazowo
•	 Szlifowania przebarwionych zębów przednich
•	 Korekta kształtu i cienia dla poprawy wyglądu estetycznego
•	 Blokowanie, szynowanie luźnych zębów przednich

•	 Naprawa licówki
•	 Odbudowa zębów mlecznych
•	 Odbudowa zrębu pod koronami
•	 Kompozytowe Wkłady

GrandioSo Set syringe 5 x 4 g – ze-
staw zawiera strzykawki 5 x 4 g 
(A2,A3,A3.5,GA3,GA5), kolornik
+ GRATIS* GrandioSo strzykawka 4 g 
(dowolny kolor)

GrandioSo Heavy  Flow (wysokiej lepkości) i GrandioSo Flow (średniej lepkości) zapewnią komfort, dzięki płynnym materiałom. Posiadają również 
najlepsze fizyczne właściwości, które dotychczas znane były jedynie przy stałych kompozytach.

Grandioso Flow Set 5 x 2 g
+ GRATIS*  
Structur 2 QM strzykawka 8 g 
Cena zestawu: 499 zł

GrandioSo Heavy Flow Set 5 x 24 g 
+ GRATIS*  
Structur 2 QM strzykawka 8 g
Cena zestawu 499 zł

GrandioSo 1 strzykawka x 4 g– 240 zł
GrandioSo 4 strzykawki x 4 g
+ GRATIS* 1 strzykawka 4 g (dowolny kolor) – 960 zł

Twinky Star jest kolorowym, światłoutwardzalnym, widocznym na zdję-
ciach RTG kompomerowym materiałem z efektem brokatu do wypełnień 
ubytków w zębach mlecznych.
Structur 2 QM - chemoutwardzalny materiał do tymczasowych koron i 
mostów w strzykawce QuickMix

Twinky Star Set Caps 40 x 0,25 
+ GRATIS* Structur 2 QM strzykawka 8 g

Szybkowiążący materiał szkło-jonomerowy 
do wypełnień
•	 Doskonała adaptacja brzeżna i kondenso-

walność w jednym
•	 produkcie dzięki zmianie lepkości w trakcie 

aplikacji
•	 Szybkie wiązanie w ciągu zaledwie 2 minut 

od założenia wypełnienia
•	 Pierwszy materiał szkło-jonomerowy  

z fluorescencją przypominającą ząb
•	 Wysokie uwalnianie fluoru
•	 W nowej kapsułce aplikacyjnej

IonoStar® Plus  
x 50 kapsułek
+ GRATIS*  
IonoStar® Plus  
x 20 kapsułek
Odcienie:  A2 lub A3  

lub A3,5

*Produkt Gratis wysyła firma VOCO

Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypeł-
nieniowy OR MOCER ®
•	Pierwszy	na	świecie	materiał	odtwórczy	na	
bazie czystej ceramiki
•	Zdecydowanie	najmniejszy	skurcz	 
polimeryzacyjny (1,25 % objętościowo) i bar-
dzo niski poziom naprężeń w porównaniu ze 
wszystkimi konwencjonalnymi kompozytami 
do wypełnień
•	Obojętny	chemicznie,	dzięki	czemu	bardzo	
biokompatybilny i wyjątkowo odporny na 
przebarwienia
•	Spełnia	najwyższe	wymogi	w	odcinkach	
przednich i bocznych
•	Bardzo	wygodny	w	pracy,	proste	polerowanie	
na wysoki połysk w połączeniu z wysoką twar-
dością powierzchni gwarantuje najwyższej
klasy długotrwałe efekty

•	Kompatybilny	ze	wszystkimi	konwencjonalny-
mi systemami łączącymi

Zestaw zawiera: bond, 5 strzyl. po 3 g 
(A2,A3,GA3.25,A3.5, Admira Fusion X-tra), ko-
lornik, Futurabond U SingleDose 20 szt., 

Amaris Fusion Set 5 x 3 g
+ GRATIS* 1 strzykawka 3 g kolor dowolny

Wysokoestetyczny, światłoutwardzalny mate-
riał wypełnieniowy.
Wskazania
•	 Estetyczne wypełnienia ubytków klasy III, IV i 

V w zębach przednich
•	 Estetyczne wypełnienia ubytków klasy I, II i V 

w zębach bocznych

•	 Rekonstrukcja traumatycznie uszkodzonych 
zębów przednich

•	 Pośrednie i bezpośrednie licówki kompozy-
towe, licowanie

•	 przebarwionych zębów przednich

•	 Korekty koloru i kształtu w celu poprawienia 
estetyki

•	 Naprawa wysokoestetycznej ceramiki
•	 Pośrednie i bezpośrednie wkłady 

kompozytowe
•	 Blokowanie zębów przednich

Amaris set syringe 8 x 4 g
Zestaw zawiera: 8 strzykawek po 4 
g w odcieniach: O1, O2, O3, O4, O5, TL, 
TN, TD; 2 strzykawki po 1,8 g Amaris® 
Flow (HT, HO) + akcesoria

+ GRATIS* Amaris 2 strzyk. x 4 g  
(dowolne kolory)

Szkło-jonomerowy ma-
teriał do wypełnień
•	Zmienny	czas	miesza-
nia pozwala na dostoso-
wanie konsystencji
•	Idealna	adaptacja	
brzeżna i łatwa aplikacja
•	Możliwość	modelowa-

nia natychmiast po nało-
żeniu bez przywierania 
do narzędzi
•	Nowa	konstrukcja	kap-
sułki dociera do mniej-
szych ubytków i do trud-
no dostępnych obszarów 
w jamie ustnej

IonoStar® Molar  
x 50 kapsułek
+GRATIS*  
IonoStar® Molar  
x 20 kapsułek

Amaris 1 strzykawka – 240 zł
Amaris 4 strzykawki  + 1 strzyk. 

GRATIS*(kolor do-
wolny) - 960 zł

Ufi Gel SC – miękki materiał podścielający na bazie 
A-silikonu w kartuszach

Ufi Gel SC
+ GRATIS* Structur 2 QM strzykawka 8 g

*Produkt Gratis wysyła firma VOCO

GrandioSo 

GrandioSo Set

Grandioso Flow Set

GrandioSo

Twinky Star + Structur 2 QM

IonoStar® Plus 

Admira Fusion Set 

Amaris

Amaris set syringe

IonoStar® Molar

Amaris

Ufi Gel SC + Structur 2 QM

+

+

+ +

+

+

+ +

+

cena zestawu
380 zł

cena zestawu
430 zł

cena zestawu
 960 zł

cena zestawu
499 zł

cena zestawu
999 zł

cena zestawu
890 zł

cena zestawu
960 zł

cena zestawu
1700 zł

cena zestawu
380 zł

cena zestawu
560 zł

1312
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Zetaplus L Intro Kit L/ VL+ Hydrogum5 453g za 1 zł

Zestaw precyzyjnych silikonowych mas wyciskowych typu C

Elite Glass Intro Kit 1x50ml
+ 3 zielone końcówki mieszające
+ łyżka wyciskowa

Zmack Comp 4g (lub Zmack Flow 1,3g) x 10 szt w dowolnych 
kolorach
+ stojak do strzykawek Zmack za 1 zł

Zmack Comp Kit, Zmack 
Comp&Flow Kit
+ stojak do strzykawek Zmack 
za 1 zł
Zestawy zawierają:
6 strzykawek + bond + 
wytrawiacz 

Zestaw estetycznych, świa-
tłoutwardzalnych, widocznych 
w RTG płynnych kompozytów 
mikrohybrydowych.

Elite Glass 2 x 50 ml + 6 końcówek mieszających
Silikon addycyjny do wykonywania przezroczystych form 
w technice bezpośredniej

Hydrorise Maxi Monophase 
Normal/Fast 2 x 380ml
+ 2 pierścienie
+ strzykawka
+ 15 oral tips
+ 15 końcówek Dynamic
+ dodatkowo 10 szt końcówek 
mieszających Dynamic za 1zł
Silikonowa masa wyciskowa typu 
A przeznaczona do wycisków jed-
nowarstwowych jednoczasowych.

Elite HD Putty 2 x 250ml
+ Elite HD Light/Regular 2 x 50ml
+ 2 x Hydrogum 5 za 1zł lub Elite Glass Intro Kit 1x50ml  

Efektywne, precyzyjne, preferowane przez elitę stomatolo-
gów silikony typu A do wszystkich technik pobierania wyci-
sków w każdej sytuacji klinicznej.

Elite HD  Putty 2 x  (450ml 
+ 450ml)
+ Elite HD Light/Regular 
2 x 50ml w cenie
+ Dispenser Eco 1:1 za 129 zł

Efektywne, precyzyjne, pre-
ferowane przez elitę stoma-
tologów silikony typu A do 
wszystkich technik pobiera-
nia wycisków w każdej sytu-
acji klinicznej.

Nowy regenerujący krem zalecany do pielęgnacji 
skóry dłoni stomatologów i techników dentystycznych  
oraz innych pracowników medycznych

Zeta 7 Solution 1l 
(1l = 100l roztworu 
roboczego)
+ KREM regeneru-
jący z mocznikiem 
100ml  za 1 zł
 

Koncentrat do de-
zynfekcji i stery-
lizacji wycisków 
silikonowych, algi-
natowych, poli-
eterowych i poli-
siarczkowych.

Hydrorise Putty 2 x 300ml
+ Hydrorise Light/Regular 2 x 50ml  za 50% ceny
+ Krem regenerujący z mocznikiem 500ml za 1zł 
Zestaw silikonów typu A o zwiększonej 
hydrofilności

Zetaplus L Intro Kit

Elite Glass Intro Kit

Zmack Comp Zmack Comp

Zeta 7 Solution

Elite Glass

Hydrorise Maxi Monophase Normal/Fast

Elite HD  Putty

Elite HD  Putty

Krem regenerujący z mocznikiem

Hydrorise Putty  
+ Hydrorise Light/Regular 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

+
+

+ +

+

+

+

+

+
+
lub

184 zł
cena promocyjna

155 zł + 1 zł

128 zł
cena promocyjna

79 zł

549 zł
cena promocyjna

370 zł + 1 zł

549 zł
cena promocyjna

299 zł + 1 zł

112,50 zł
cena promocyjna

99 zł + 1 zł

225 zł
cena promocyjna

129 zł

550 zł
cena promocyjna

460 zł

416 lub 486 zł
cena promocyjna

349 zł

1057 zł
cena promocyjna

669 zł/799 zł z Dispenserem

cena promocyjna
100 ml 13,50 zł
500 ml 39 zł

452 zł
cena promocyjna

331 zł
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Mikrosilnik z podświetleniem LED: NBX LED
Mikrosilnik bez podświetlenia: NBX
•	 Zakres obrotów: 60 – 40 000 min-1
•	 Rodzaj pokrycia obudowy: wykonana z tytanu

Na złącze Midwest
•	 System chłodzenia: zewnętrzny
•	 Maksymalne obroty: 25 000 min-1
•	 Rodzaj pokrycia obudowy: stalowy
•	 Sterylizacja: autoklaw 135°C

Perio-Mate na szybkozłączkę 
NSK: PER-PTL-P
Perio-Mate na złącze Midwest: 
PER-M4-P
Zestaw zawiera:
•	 końcówkę
•	 zbiornik na proszek
•	 zestaw 40 specjalistycznych 

nakładek na dysze robocze
•	 zestaw do czyszczenia 

końcówki
•	 proszek Perio-Mate

Zestaw zawiera:
•	 endometr iPex
•	 przewód
•	 3szt. haczyków wargowych
•	 3 szt. chwytaków
•	 tester
•	 akumulatory AAA

•	 Współpracuje z: mikrosilnikami 
Endo-Mate

•	 Zasilanie: akumulatory AAA
•	 System ostrzegania: dźwiękowy

•	 System chłodzenia: wewnętrzny
•	 Maksymalne obroty: 25 000 min-1
•	 Rodzaj pokrycia obudowy: tytanowa z powłoką 

DURACOAT
•	 Podświetlanie LED: 32 000 LUX
•	 Rodzaj mocowania M4: obrotowe 360°
•	 Sterylizacja: autoklaw 135°C

Na złącze Midwest
•	 System chłodzenia: wewnętrzny
•	 Maksymalne obroty: 25 000 min-1
•	 Sterylizacja: autoklaw 135°C oraz 

termodezynfektor

Piaskarka na szybkozłączkę Prophy-Mate 
Neo – PMNG-PTL-P
Piaskarka na złącze Midwest Prophy-Mate 
Neo – PMNG-M4-P
•	 Zawartość opakowania:
•	 Prophy-Mate Neo końcówka z dwoma dy-

szami pod kątem 60° i 80°
•	 szczoteczka
•	 drucik oraz pilnik do czyszczenia piaskarki
•	 5 szt. 15 g saszetek FLASH pearl
•	 klucz do wymiany dysz roboczych

Korpus z przełożeniem 1:1
Korpus na mikrosilnik bez podświetlenia: FX25
•	 Przełożenie: 1:1
•	 Rodzaj łożysk: stalowe
•	 Typ pokrycia kątnicy: stal nierdzewna
•	 Maksymalne obroty: 40 000 m-1
•	 Mocowanie wiertła: na PUSH
•	 Stosowane wiertła: CA Ø2.35 * 

•	 Turbina podświetlana
•	 Typ pokrycia turbiny: tytanowe z powłoką 

DURAGRIP
•	 Typ chłodzenia wiertła: poczwórny spray
•	 Rodzaj zastosowanych łożysk: ceramiczne
•	 Moc maksymalna: 26 W
•	 Maksymalne obroty: 320 000 ~ 400 000 

min-1
•	 Rozmiar główki: Ø12,5 x w13,1mm
•	 Inne cechy: wodny mikrofiltr

•	 Turbina bez podświetlania
•	 Typ chłodzenia wiertła: pojedynczy spray 
•	 Rodzaj zastosowanego materiału: stal 

nierdzewna
•	 Moc maksymalna: 17W
•	 Maksymalne obr: 380,000 ~ 480,000 min-1
•	 Rozmiar główki: Ø11,2 x H13,4 mm

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem:  
Ti-Max Z95L
•	 Typ pokrycia turbiny: tytanowe z powłoką 

DURACOAT
•	 Przełożenie: 1:5
•	 Typ chłodzenia wiertła: poczwórny spray
•	 Rodzaj zastosowanych łożysk: ceramiczne
•	 obroty: 200 000 min-1
•	 Zaprojektowany do pracy z wiertłami: FG 

1,6 Ø
•	 Inne cechy: wodny mikrofiltr

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem:  
Ti-Max M25L
Kątnica na mikrosilnik bez podświetlenia:  
Ti-Max M25
•	 Typ pokrycia turbiny: stal nierdzewna
•	 Przełożenie: 1:1
•	 Typ chłodzenia wiertła: pojedynczy spray
•	 Rodzaj zastosowanych łożysk: ceramiczne
•	 Maksymalne obroty: 40 000 min-1
•	 Zaprojektowany do pracy z wiertłami: CA 

2,35 Ø
•	 Kod zamówienia M25L: C1024

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem:  
Ti-Max Z25L
•	 Typ pokrycia turbiny: tytanowe z powłoką 

DURACOAT
•	 Przełożenie: 1:1
•	 Typ chłodzenia wiertła: pojedynczy spray
•	 Rodzaj zastosowanych łożysk: ceramiczne
•	 Maksymalne obroty: 40 000 min-1m
•	 Zaprojektowany do pracy z wiertłami: CA 

2,35 Ø
•	 Inne cechy: wodny mikrofiltr

Podłączana do szybkozłączki NSK z serii M
•	 Turbina podświetlana: M600L
•	 Turbina bez podświetlenia: M600
•	 Typ pokrycia turbiny: stal nierdzewna
•	 Typ chłodzenia wiertła: poczwórny spray
•	 Rodzaj zastosowanych łożysk: ceramiczne
•	 Moc maksymalna: 17 W
•	 Maksymalne obroty: 360 000 ~ 430 000 min-1
•	 Rozmiar główki: Ø12.1 x w13.5mm

Kątnica na mikrosilnik z podświetleniem:  
Ti-Max X25L
Kątnica na mikrosilnik bez podświetlenia:  
Ti-Max X25
•	 Typ pokrycia turbiny: tytanowe z powłoką 

DURACOAT
•	 Przełożenie: 1:1 &
•	 Typ chłodzenia wiertła: pojedynczy spray
•	 Rodzaj zastosowanych łożysk: ceramiczne
•	 Maksymalne obroty: 40 000 min-1
•	 Zaprojektowany do pracy z wiertłami: CA 2,35 Ø

Elektryczny mikrosilnik NBX

Mikrosilnik pneumatyczny FX205

Piaskarka Perio-Mate

Endometr iPex II

Mikrosilnik pneumatyczny  
z podświetleniem: X205L

Mikrosilnik pneumatyczny  
S-Max M205

System polerowania zębów  
Prophy-Mate NEO

Kątnica FX 25m

Kątnica Ti-Max Z900L Turbina Pana-Max2 M4

Kątnica przyspieszająca Z95L

Kątnica przyspieszająca M25L

Kątnica z przełożeniem 1:1 Z25LKątnica S-Max M600/M600L

Kątnica X25L

Kod zamówienia NBX LED: E1059051
Kod zamówienia NBX: E10740 Kod zamówienia X205L: M1013

Kod zamówienia: M1007Kod zamówienia FX205 M4: M1005002

Kod zamówienia iPex II: Y1002208

Kod zamówienia PER-PTL-P: Y1002654
Kod zamówienia PER-M4-P: Y1002659
Kod zamówienia PER-B2-P: Y1002660

Kod zamówienia: C1052001

Kod zamówienia PMNG-PTL-P: Y135029
Kod zamówienia PMNG-M4-P: Y135034
Kod zamówienia PMNG-B2-P: Y135035

Kod zamówienia Z900L: P1111

Kod zamówienia M600L: P1002
Kod zamówienia M600: P1004

Kod zamówienia X25L: C601
Kod zamówienia X25: C611Kod zamówienia M25: C1027

Kod zamówienia: C1038

Kod zamówienia: C1064

Kod zamówienia: P1154

3300 zł 1980 zł

770 zł 920 zł

PTL 2500 zł
M4 2340 zł

520 zł

PTL - cena 2200 zł
M4 - cena 2100 zł

2350 zł

2180 zł 780 zł

3150 zł

1530 zł

2000 zł

M600 1180 zł
M600L 1450 zł

2050 zł
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Kupując piaskarkę AIR-FLOW Handy 3.0 Plus na szybko-
złączkę W&H otrzymujesz dyszę Perio, końcówki Perio 
i szybko-złączkę W&H RQ-24  za symboliczną złotówkę!*

* produkt dosyłany do lekarza bezpoŚrednio z biura W&H 
Poland

Kupując opakowanie oleju serwisowego f1  drugie otrzymasz 
50% taniej!

Piasek AIR-FLOW® CLASSIC
Kupując opakowanie dowolne-
go piasku  EMS Classic, drugie 
otrzymasz 50% taniej!

Turbina Synea Vision TK-98 L
•	 Pięciopunktowy LED+
•	 Pięciodrożny spray
•	 21 W/360.000 obr./min.
•	 Podłączenie – Roto Quick® 

W&H
•	 Gwarancja 24 miesiąceSzybkozłączka RQ-24
•	 Generator prądu
•	 Filtr wody

•	 Światło LED+ 
•	 Potrójny spray
•	 Ceramiczne łożyska
•	 16W/330.000 obr./min.,

TG 98 L
•	 Pięciopunktowy LED+
•	 Pięciodrożny spray
•	 21 W/360.000 obr./min.
•	 Podłączenie – Roto Quick® 

W&HWG-56LT
•	 Pojedynczy spray
•	 Kompaktowy Światłowód
•	 Bezobsługowy filtr wody

2x TG-98 L + RQ-54*

 Zestaw AIR-FLOW Handy 3.0 PLUS

Olej serwisowy f1 + drugi za 50% ceny*

Piasek AIR-FLOW Handy CLASSIC + drugi 
za 50% ceny*

Zestaw TK 98 L + WG-56 LT*

 2x TK-98 L + RQ-24*

2x TE-98LQ + RQ-54*

Zestaw TG-98 L + WG-56 LT*

W ZESTAWIE
TANIEJ

W ZESTAWIE
TANIEJ

50% TANIEJ!

50% TANIEJ!

OSZCZĘDZASZ
1085 ZŁ

W ZESTAWIE
TANIEJ

OSZCZĘDZASZ
1190 ZŁ

OSZCZĘDZASZ
2485 ZŁ

OSZCZĘDZASZ
890 ZŁ

OSZCZĘDZASZ
785 ZŁ

+ + +

+
+ +

+

+

+ + +

+ +

5990 zł

4690 zł

179 zł

179 zł5890 zł

7690 zł

3990 zł

3990 zł

2322
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Preparat do osuszania i odtłusz-
czania kanałów korzeniowych, 
ubytków zębów przed wypełnie-
niem oraz oszlifowanych zębów 
przed zacementowaniem uzu-
pełnień protetycznych.
Opakowanie 45 ml.

Preparat do płukania kanałów 
korzeniowych.
Jako jedyny wyrób w Polsce zawiera 
wersenian disodowy (dzięki niemu 
wyrób reaguje z mineralnymi skład-
nikami warstwy mazistej (działanie 
chelatujące), co przy wcześniejszym 
rozpuszczeniu części organicznej tej 
warstwy za pomocą podchlorynu 
sodu pozwala ją usunąć) i digluko-
nian chlorheksydyny (poprawia wła-
ściwości płuczące wyrobu). Niskie 
napięcie powierzchniowe zwiększa 
penetrację preparatu w twarde 
tkanki zęba. 
Opakowanie 250 g

Pasty do oczyszczania i polerowania koron i szyjek zębów. 
Opakowanie 35 g

Wypełnienie czasowe
Wyrób do tymczasowego wy-
pełniania ubytków w żywych 
zębach i wszędzie tam, gdzie nie 
jest wskazane wywieranie uci-
sku na dno ubytku.
Opakowanie 12 g.

Sekusept® Pulver + Aktywator – preparat do mycia i de-
zynfekcji narzędzi kosmetycznych (cążki, pensety, igły) mo-
gących mieć kontakt z uszkodzoną skórą. Posiada doskonałe 
właściwości myjące. Skuteczny wobec bakterii (także prąt-
ków gruźlicy – po dodaniu aktywatora), grzybów, wirusów 
i sporów. Opakowanie 2 kg.
Incides® N  – Praktyczne chusteczki nasączone alkoholem 
o właściwościach antybakteryjnych do dezynfekcji małych 
powierzchni. Opakowanie uzupełniające: 90 szt.

Incidin ® Liquid Spray 5 l
Preparat do szybkiej dezynfekcji poprzez spryskiwanie lub 
przetarcie małych i trudno dostępnych powierzchni (np. sto-
ły, fotele, klamki, poręcze, powierzchnie ulegające skażeniu)
Sani Cloth® 70 - gotowe do użycia alkoholowe chusteczki o 
właściwościach dezynfekcyjno-myjących. Łączą w sobie sze-
rokie spektrum działania (obejmujące m.in. Norowirusy) z do-
skonałą tolerancją materiałową. Opakowanie: box 200 szt. 

Sekudril® - preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych na-
rzędzi obrotowych (nie zawiera wody). Doskonale rozpuszcza 
tkankę kostną. Gotowy do użycia. Opakowanie 2 l.
Oralsept – płyn do płukania jamy ustnej i gardła. Hamuje po-
wstawanie płytki nazębnej, a także zapobiega stanom zapal-
nym dziąseł. Zawiera roztwór diglukonianu chlorheksydyny. 
Opakowanie 500 ml.

Incides® N  – Praktyczne chusteczki nasączone alkoholem 
o właściwościach antybakteryjnych do dezynfekcji małych 
powierzchni.

Preparat do szybkiej dezynfekcji poprzez spryskiwanie lub 
przetarcie małych i trudno dostępnych powierzchni (np. sto-
ły, fotele, klamki, poręcze, powierzchnie ulegające skażeniu).

Manisoft 500 ml – delikatny płyn do mycia rąk. Nie zawiera 
mydła. Kombinacja łagodnych dla skóry aktywnie myjących 
substancji syntetycznych.  
Zachowuje lekko kwaśny odczyn ph 5,0.
Dozownik Dermados – dozownik łokciowy przeznaczo-
ny do preparatów dezynfekcyjnych (Spirigel complete, 
Spitaderm, Skinman soft, Skinman Complete, Skinman scrub), 
myjących (Manisoft, Seraman medical) i pielęgnujących 
do rąk (Silonda, silonda Lipid).

Canal Dry

Endoxal

Chema Polish I i II

Plastidentin

Sekusept® Pulver + Aktywator  
+ Incides N wkład

Incidin® 5 l + Sani Cloth® 70 200 szt.

Sekudril + Oralsept Miętowy

Incides® N – box + 2 wkłady

Incidin® Liquid Spray 1 l

Manisoft + Dermados

++ +

+ +

+ +

CHEMASEAL
Preparat do wypełniania i uszczelniania 
kanałów korzeniowych

Nie ulega resorpcji

Szczelnie wypełnia kanał

Widoczny na zdjęciu RTG

Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne

i antyseptyczne

22 zł

29,90 zł

24 zł

13 zł

cena zestawu
129 zł

cena zestawu
135 zł

cena zestawu
79 zł

cena zestawu
49 zł

cena za 2 op.
49 zł

cena zestawu
129 zł

2524
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AGZ 105
Kleszcze Weingart 

AGZ 106
Kleszcze How proste 

AGZ 107
Kleszcze How 
wygięte 

AG DD 014
Kleszcze How 
kątowe

Karpula z aspiracją

AGJ 105

Karpula łamana

AGJ 106

AGG 165
•	 30 x 14 mm

AGG 166
•	 30 x 16 mm

AGG 167
•	 40 x 11 mm

AGG 168
•	 50 x 11 mm

Szeroki asortyment, pełne lub perforowane
•	 również do całkowitego lub częściowego bezzębia
•	 obrotowe i częściowe

Pasta wodorotlenkowo - wapniowa  
do wypełnień tymczasowych.

Igły tępe do przemywań 0,3 mm 
2 x 100 szt. + 1 x 20 

Gluco-Chex - żel do opracowywania kana-
łów korzeniowych 
+ Glucosite - płyn do kieszonek 
dziąsłowych  

Pianka do tamowania krwawienia 0,8 g.

Endo-Prep Cream - preparat do opracowywania  
kanałów korzeniowych w kremie
+ CHLORAXID 2%  - płyn do kanałów  
korzeniowych GRATIS

Żel do kieszonek dziąsłowych
(diglukonian chlorheksydyny 0,2%,)

Dostępne średnice 0,8 mm i 1,2 mm

Kleszcze ortodontyczne do zakładania 
zamków

Karpula

Haki chirurgiczne

Łyżki wyciskowe

Calcipast

Endo-Top 100 szt.

Gluco-Chex 2% Gel10 ml + Glucosite

ALUSTAT FOAM

Endo-Prep Cream 10 ml + Chloraxid 2%

Glucosite Gel 2ml

Aplikator do MTA

NOWOŚĆ

GRATIS

GRATIS

3 + 1

3 + 15 + 1

+

+ +

60 zł

50 zł

35 zł

40 zł

11 zł

99 zł57 zł

122 zł

31 zł

158 zł

41 zł

74 zł

2726
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RTG VistaIntra:
•	Szybkie, znakomite rezul-

taty przy wykonywaniu 
zdjęć

•	Nowoczesny, smu-
kły design zapewnia-
jący łatwe i dokładne 
pozycjonowanie

•	Prosta obsługa
•	 Idealna współpraca 

z płytami pamięciowymi 
i czujnikiem

•	Wysoka niezawodność 
i długa żywotność głowi-
cy rentgenowskiej

•	Stałe parametry
•	Regulowane wartości  

mA i kV
•	Lampa DC z ogniskiem 

0,4 mm

VistaScan Mini View:
•	Najwyższa jakość zdjęć
•	Dotykowy wyświetlacz
•	ScanManager – ska-

ner sam komunikuje się 
z komputerem, z którego 
wysłano zadanie i wysyła 
do niego gotowe obrazy

•	Praca w trybie Stand – 
alone – wbudowana wła-
sna pamięć do archiwiza-
cji zdjęć

•	Obsługuje wszyst-
kie formaty zdjęć 
wewnątrzustnych

•	Grubość sensora mniej-
sza niż 1 mm!!!! – zapew-
nia wyjątkowy komfort 
dla pacjenta i lekarza

•	Podłączenie przez  
Wi-Fi lub LAN

•	Urządzenie potrafi pra-
cować oddzielnie – bez 
komputera

•	Bezpieczeństwo – moż-
liwość nagrywania zdjęć 
Klientom na ich własnych 
nośnikach, bez narażania 
się na infekcję komputera 
w przypadku zainfekowa-
nego nośnika

MD 520 – gotowy 
do użytku roztwór 
niezawierający alkoholu do sku-
tecznej i delikatnej dezynfekcji i 
czyszczenia wycisków, prac pro-
tetycznych itd. Pojemność 2,5 l.

p r o m o c j a
Za zakup preparatów dezynfekcyjnych Dürr Dental za kwotę min. 500 zł indywidualne szko-
lenie w umówionym terminie z zakresu zapobiegania zakażeniom krzyżowym oraz posługi-
wania się ostrymi narzędziami w gabinecie stomatologicznym zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami przy udzielaniu  
świadczeń zdrowotnych 
(Dz.U. 13.969 z dnia 19 czerwca 2013 r.).

FD 333 – w pełni wiruso-
bójczy, gotowy do użytku 
roztwór do dezynfekcji i 
czyszczenia powierzchni 
o świeżym, cytrynowym za-
pachu. Pojemność 2,5 l.

Szybko działające chusteczki do dezynfekcji i czyszcze-
nia małych powierzchni z alkoholem.
•	 Bakteriobójczy wraz z Tb, grzybobójczy, w ograniczo-

nym stopniu wirusobójczy i wirusy nieosłonięte:
•	 Adeno, Noro, Polyoma SV 40
•	 Szybkie działanie dezynfekujące: czas działania 15 

sekund
•	 Wysycha nie pozostawiając śladów
•	 Opakowanie 110 szt. Zapach cytrynowy.

Substancje czynne: alkohole
dostępne jako: puszka po 110 chusteczek
Wielkość chusteczki: 14 x 22 cm, gramatura 28 g/m²

Puszka do dezyn-
fekcji – dezynfekcja 

poprzez zanurzenie i czyszcze-
nie z użyciem preparatu MD 
520  trwa zaledwie 5 minut. 
Puszka posiada specjalne za-
wieszki na dwie łyżki do wyci-
sków. Pokazuje czas zanurzenia 
wycisków.

Orotol Plus – niepieniący się 
koncentrat w płynie do jedno-
czesnej dezynfekcji, czyszcze-
nia, dezodorowania i konserwa-
cji wszystkich instalacji ssących 
i separatorów amalgamatu. 
Pojemność 2,5 l.

Aparat RTG VISTAINTRA + SKANER MINI VIEW

MD 520

FD 333

FD 350 – chusteczki do dezynfekcji

Puszka do dezynfekcji

Orotol

Kupując zestaw 
ZYSKUJESZ!

PROFESJONALIZM, 
KOMFORT, TECHNOLOGIA

p r o m o c j a
Kup płyn FD 333, a butelkę ze 
spryskiwaczem o wartości 39 
zł otrzymasz GRATIS.

p r o m o c j a
Kup oba produkty MD 520  
w cenie 169 zł

+

43 900 zł

129 zł

189 zł

139 zł

149 zł

za 2 op.
28 zł

2928
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System STERISOL
System Sterisol jest idealnym rozwiązaniem dla persone-
lu medycznego często wykonującego zabiegi higieniczne rąk. 
Polecany jest nawet osobom o skórze bardzo wrażliwej  
i skłonnej do alergii. 
AHD 1000 Sterisol - alkoholowy preparat do higienicznej  
i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pełnym spektrum biobójczym 
oraz potwierdzonym badaniami działaniu natychmiastowym 
i przedłużonym, zawiera substancje pielęgnujące skórę.
Sterisol Liquid Soap - wydajne, delikatne mydło w płynie do 
częstego stosowania, zawiera substancje pielęgnujące skórę.

Aniosyme DD1 + Aniosgel 0,5 l z pompką + Aerodesin 1 l  
+ Mediwipes DM flowpack + teczka procedur

Kompleksowa higiena gabinetu stomatologicznego:   
dezynfekcja rąk, narzędzi, powierzchni oraz teczka procedur

Gotowe do użycia nasączone alkoho-
lem chusteczki do szybkiej dezynfek-
cji powierzchni i wyposażenia. Znajdują 
szerokie zastosowanie do dezynfekcji 
powierzchni i elementów odpornych na 
działanie alkoholu - szkło, metal, inox, 
ceramika itp. Opakowanie zawiera 100 
szt.
•	 wyjątkowo krótki czas ekspozycji
•	 wygodne i łatwe dozowanie 

chusteczek
•	 bakterie, prątki, grzyby, wirusy  

(HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota, 
Adeno, Noro, Corona, HSV, H1N1) 
– 30 sekund

Zestaw: 3 x wkład + 1 x tuba - 41 zł
Pojedyńczo:  wkład – 11 zł/szt 

tuba – 13 zł/szt

Gotowe do użycia nasączone prepara-
tem myjąco-dezynfekującym chusteczki 
do mycia i dezynfekcji delikatnych po-
wierzchni i wyposażenia, np. elementy 
sondy USG, głowice sprzętu medycznego, 
unit stomatologiczny.  Opakowanie za-
wiera 100 szt. Chusteczki o wysokiej gra-
maturze, optymalnie nasączone, bardzo 
wygodne w użyciu. 
•	 nie niszczą delikatnych powierzchni
•	 testowane dermatologicznie - toleran-

cja dla skóry

•	 bakterie, prątki, grzyby, wirusy 
(HBV, HCV, Adeno, Noro,Rota, 
Polyoma, Corona, HSV, VRS, 
H1N1) - min. 5 minut

Zestaw: 3 x wkład + 1 x tuba - 41 zł
Pojedyńczo:  wkład – 11 zł/szt 

tuba – 13 zł/szt

Aniosyme DD1
Preparat w koncentracie do my-
cia i dezynfekcji narzędzi, w tym 
stomatologicznych narzędzi 
obrotowych
Niezwykle wydajny – z 1 l kon-
centratu otrzymasz aż 200 l 
roztworu użytkowego.
•	 bakterie, prątki gruźlicy, grzy-

by, wirusy (HIV, HBV, HCV, 
Vacciniawirus, Herpeswirus,  
A H1N1) – 5 minut

•	 skutecznie usuwa zanie-
czyszczenia i doskonale 
dezynfekuje 

•	 nieograniczona kompatybil-
ność materiałowa – nie nisz-
czy narzędzi

Piasek do polerowania Buff (364 g)
Klasyczna formuła piasku pozwala do-
kładnie oczyścić zagłębienia, bruzdy jak i 
przestrzenie międzyzębowe

Pixie Pearls
Profilaktyczne perełki do piaskowania na 
bazie węglanu wapnia.

Pianka do fluoryzacji Floam (150 g)
Puszysta konsystencja pianki doskonale 
pokrywa  powierzchnie międzyzębowe.

To korowo-gąbczasty miks 
kości heterologicznej z ko-
lagenem. Jest to naturalny 
substytut kości autogen-
nej z zachowaną struktura 
(matryca i forma porowata), 
wykazuje dużą aktywność 
osteokondukcyjną.

Aerodesin to preparat do szybkiej dezynfekcji trudno do-
stępnych i małych powierzchni wyrobów medycznych i inne-
go wyposażenia odpornego na działanie alkoholi.

Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu steryliza-
cji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach 
z możliwością wykorzystania, przez podział pasków, w du-
żych i małych pakietach.
•	 spełnia wymagania normy EN 867-1, Klasa D
•	 test występuje w postaci papierowego paska z nadruko-

wanym atramentem wskaźnikowym wrażliwym na działa-
nie pary wodnej

•	 może być stosowany jako test 20 cm lub po przecięciu 
wzdłuż perforacji, jako test 10 cm

•	 opakowanie zbiorcze zawiera 250 szt. testów długości 
20 cm (500 szt. testów długości 10 cm)

2 x Sterisol AHD 1000 + Sterisol Soap + dozownik

Zestaw z teczką procedur

Mediwipes Plus

Mediwipes DM

Aniosyme DD1  
+ Mediwipes flow-
pack (op. 100 szt.)

Germiphene

Gen-Os

Aerodesin 1 l + Mediwipes DM tuba

Twindicator

p r o m o c j a

315 zł/1 op.
470 zł/2 op.

p r o m o c j a
Kup piasek Buff lub perełki Pixie Pearls,  
a zapłacisz za piankę Floam tylko 107 zł

+

+

+ +

+
+++

lub

++

+ dowolny

cena zestawu

41 zł

cena zestawu

41 zł

cena zestawu

91 zł

cena zestawu

209 zł

cena zestawu

99 zł
cena zestawu

49 zł

za opakowanie

44 zł
cena za 2 op.

 470 zł

Pixie 155 zł
Buff 105 zł
Floam 168 zł
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Dostępne kolory:
białe, fioletowe, granatowe, morelowe, niebieskie, zielone, 
żółte.

Dostępne w 11 kolorach: brzoskwiniowy, żółty, zielony, błę-
kitny, niebieski, fioletowy, granatowy, pomarańczowy, biały, 
limonka, czerwone wino, różowy, biały z hipopotamami

W zestawie znajdują się:
•	 2 maski ustne w różnych rozmiarach
•	 worek samorozprężny
•	 3 rurki ustno-gardłowe w różnych rozmiarach
•	 worek zasobowy
•	 rezerwuar z zaworem
•	 wężyk do tlenu

Gotowy do użycia, higieniczny, wyklucza możliwość zaka-
żeń, wygodny, oszczędność czasu, tańszy niż sterylizacja. 
Doskonały w momencie awarii autoklawu, wizyt domowych, 
braków w wyposażeniu czy u pacjenta wysokiego ryzyka. 
Zestaw zawiera:
zgłębnik z nakładaczem, pensetę z nakładaczem, lusterko z 
plastikową łopatką, serwetę, ślinociąg, wałeczki bawełniane 
- 2 sztuki, tackę.

Podkład na bazie wodorotlenku wapnia. Działa bakteriosta-
tycznie, chroniąc przed ponowną infekcją. CALXYL pobudza 
swoim działaniem zębinę do odbudowy. Opakowanie: 20 g

Giz Fil jest chemoutwardzalnym cementem glassjonome-
rowym aktywowanym wodą, służącym jako: materiał pod-
kładowy, wypełnieniowy oraz do cementowania wszystkich 
prac protetycznych i ortodontycznych.
Opakowanie: 
5 x 10 g proszku w kolorach: uniwersalny, jasny, szary, żółty i 
brązowy, 1 x 30 ml glazury (Varnish), kolornica, 
1 x buteleczka na wodę, 1 x miarka do proszku, bloczki do 
mieszania.

Długość - 15 cm
Dostępne kolory : bezbarwny z zieloną końcówką, bezbarwny 
z niebieską końcówką, bezbarwny, białe matowe, granatowe, 
fioletowe, limonka, niebieskie matowe, pomarańczowe, różo-
we, zielone, żółte

Wskazania:
•	 pomocny po ekstrakcji zęba
•	 zmniejsza ryzyko obrzęku
•	 działa przeciwbólowo – bóle zębów i głowy
•	 doskonały przy obniżaniu gorączki, udarach słonecznych, 

oparzeniach.
•	 hamuje procesy zapalne
•	 powstrzymuje krwawienia

Dostępne w pojemnościach:
1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 10 l długa

Spray schładzający przeznaczony do zamrażania aplikatorów 
z gąbki jak i schładzania materiałów wyciskowych.
Dostępne smaki:
•	 miętowy
•	 cytrynowy
•	 pomarańczowy

Dostępne w 13 kolorach : białe, błękitne, czerwone, fioletowe, 
granatowe, pomarańczowe, fuksja, różowe jasne, szare, zie-
lone, turkusowe, żółte.

Olej w aerozolu przeznaczony do regularnej konserwacji 
i czyszczenia turbinowych końcówek stomatologicznych, 
prostnic i kątnic.

Wkłady do spluwaczki  ND Serwety stomatologiczne ND

Ambu w walizce Jednorazowy zestaw diagnostyczny ND

Calxyl pasta 20g Giz Fill zestaw

Końcówki do ślinociągów World Work Zimny kompres - torebki chłodzące

Wanny do dezynfekcji Kalte Spray w 3 smakach

Pudełka do aparatów ortodontycznych Service Spray ND - 500ml

4,90 zł 49 zł

99,90 zł 3,10 zł

75 zł 274 zł

6,40 zł 2,90 zł

1 l 62 zł
3 l 74 zł
5 l 110 zł
10 l 165 zł
10 l długa 179 zł 14 zł

3 zł 34 zł
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zdjęcie poglądowe

Katrin  
Facial  
dozownik 
do chus-
teczek ko-
smetycz-
nych

Katrin  
Classic 
podkłady 
Clini 50/50

Katrin S 
dozownik 
do ręczni-
ków skła-
danych S

Katrin Plus 
Facial 
chusteczki 
kosmetycz-
ne

Katrin  
Classic 
ręczniki 
papierowe, 
Handy Pack

Katrin  
Basic  
ręczniki 
papierowe, 
Handy Pack

za szt.
3,29 zł

za op.
69,00 zł

za szt.
3,20 zł 

za op.
128,00 zł

13 zł

za szt.
59,00 zł

za szt.
36,90 zł

za szt.
2,67 zł

za op.
56 zł

3534
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