PARTNER:
KUPUJĄC U NAS WSPIERASZ POLSKI KAPITAŁ

OFERTA

MAJ-SIERPIEŃ 2021

Oferta skierowana jest wyłącznie do lekarzy stomatologów. Od podanych cen nie obowiązują rabaty. Ilość zestawów ograniczona.
W rzeczywistości produkty mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych na zdjęciach w ulotce.
Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia przedstawionych produktów innymi o podobnej cenie po uzgodnieniu tego faktu z klientem.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy promocji dla podmiotów zalegających z płatnościami. Gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Okres trwania promocji 01.05-31.08.2021. lub do wyczerpania towaru. Niektóre gratisy mogą być wpisywane za 1 zł netto.

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

G-ænial A’CHORD Layering Kit,
A2; A3; AO2; AE; JE
+ G2-BOND Universal Bottle Kit
lub G-Premio BOND, uzupełnienie 5ml GRATIS*

NOWOŚĆ

90000 PLN

G-ænial A’CHORD
Uniwersalny kompozyt, który łączy najnowszą technologię
z prostotą pracy. 5 odcieni podstawowych pozwala uzyskać
estetykę 16 odcieni VITA a naturalna fluorescencja gwarantuje
niewidoczne uzupełnienia w dowolnym świetle.

4+1

4 x G-ænial Anterior/Posterior
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 GRATIS

76000 PLN

4 x G-ænial Universal Injectable
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 GRATIS

54000 PLN

4 x G-ænial Universal Flo
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 GRATIS

78000 PLN

4 x ESSENTIA/EssentiaHiFlo/LoFlo
+ 1 x ESSENTIA U GRATIS

76000 PLN

Wybrane materiały kompozytowe dostępne również w ofercie
10+4! Zapytaj o szczegóły naszego przedstawiciela.

4+

G2-BOND Universal
lub G-Premio BOND
4 x ESSENTIA/Essentia HiFlo/LoFlo
+ G2-BOND Universal Bottle Kit
lub G-Premio BOND, uzupełnienie 5ml
GRATIS*

PROMOCJA

2

G2-BOND Universal Bottle Kit,
1 x 1-PRIMER, butelka 5ml; 1 x 2-BOND,
butelka 5ml, akcesoria
+ strzykawka lub 1 opakowanie ampułek unitip
Essentia U GRATIS

76000 PLN

NOWOŚĆ

58000 PLN

G2-BOND Universal
Uniwersalny 2-butelkowy system łączący zapewniający
najwyższą trwałość i wytrzymałość wiązania z zębem i
kompozytem. Oferuje możliwość wyboru trybu wytrawiania,
małą wrażliwość na technikę pracy i precyzyjne dozowanie
dzięki innowacyjnej konstrukcji butelek.

5+

G2-BOND Universal
lub G-Premio BOND
5 x G-ænial A’CHORD
lub
5 x G-ænial Anterior/Posterior
lub
5 x G-ænial Universal Injectable
lub
5 x G-ænial Universal Flo
lub
5 x everX Flo Bulk/Dentin

100000 PLN
95000 PLN

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

G-CEM ONE Starter Kit
1 x G-CEM ONE A2 lub TR strzykawka 4,6g;
1 x G-CEM Adhesive Enhancing Primer butelka
4ml; akcesoria.

NOWOŚĆ

3+1

28500 PLN

G-CEM ONE
Samoadhezyjny cement kompozytowy o wysokiej
wytrzymałości wiązania i szerokim zakresie wskazań.
Opcjonalnie stosowany primer G-CEM ONE Adhesive
Enhancing Primer zwiększa adhezję i umożliwia cementowanie
uzupełnień protetycznych o nieretencyjnym charakterze.
Dostępny w czterech estetycznych odcieniach.

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic
200 kapsułek EQUIA Forte HT Fil w odcieniu
A2, A3 lub B3, EQUIA Forte Coat, butelka 4ml.
+ aplikator do kapsułek
+ Silvermix GRATIS

3 x everX Flow Bulk Bulk /Dentin
+ 1 x everX Flow Bulk lub Dentin GRATIS

PROMOCJA

67500 PLN

everX Flow
Wzmocniony włóknem szklanym płynny kompozyt do
odbudowy zębiny. Idealny do wzmocnienia rozległych ubytków
w zębach bocznych.

3+1

3 opakowania po 50 kapsułek
EQUIA Forte HT Fil
+ 1 opakowanie FUJI TRIAGE w odcieniu
White lub Pink GRATIS*

67500 PLN
97500 PLN
112500 PLN

+ G2-BOND Universal Bottle Kit
lub G-Premio BOND,
uzupełnienie 5ml GRATIS*

PROMOCJA

200000 PLN

Injection Moulding Kit
3 x strzykawka G-ænial Universal Injectable
(A1, A2, A3), 1 x nabój EXACLEAR (48ml), akcesoria
+ 1 strzykawka G-ænial A’CHORD JE GRATIS

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

PROMOCJA

3+1

3 opakowania po 50 kapsułek
dowolnych materiałów FUJI
+ 1 opakowanie FUJI IX GP FAST
A2 lub A3 GRATIS*

10 opakowań po 50 kapsułek
dowolnych materiałów
kapsułkowanych Fuji
+ D-Light Duo GRATIS
PROMOCJA

PROMOCJA

47500 PLN

PROMOCJA

3

4

5

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

1 szt. Ahd 1000 250 ml
+ 1 szt. Ahd 1000 1l + Mediwax 75 ml GRATIS

PROMOCJA

1 szt. Aerodesin 2000 5l
+ Phago’gel 500 ml bez pompki GRATIS

4900 PLN

PROMOCJA

17500 PLN

AHD 1000 – preparat w płynie na bazie etanolu do chirurgicznej
i higienicznej dezynfekcji rąk.
Mediwax – krem do pielęgnacji skóry rąk.

Aerodesin 2000 – preparat alkoholowy do dezynfekcji małych
powierzchni gabinetu stomatologicznego.
Phago’gel - preparat w żelu na bazie etanolu do chirurgicznej i
higienicznej dezynfekcji rąk.

3 szt. Aerodesin 2000 1l
+ Clinell Wipes 200 szt. GRATIS

3 szt. Mediwipes DM FP
+ 1 szt. Mediwipes Plus FP GRATIS

PROMOCJA

12500 PLN

PROMOCJA

5900 PLN

Aerodesin 2000 – preparat alkoholowy do dezynfekcji małych
powierzchni gabinetu stomatologicznego.
Clinell Wipes - chusteczki myjąco-dezynfekujące bez
zawartości alkoholu do wszelkiego rodzaju małych powierzchni
i wyposażenia gabinetu stomatologicznego.

Mediwipes DM – chusteczki myjąco-dezynfekujące bez
zawartości alkoholu do wszelkiego rodzaju małych powierzchni
i wyposażenia gabinetu stomatologicznego.
Mediwipes Plus – alkoholowe chusteczki dezynfekujące
do wszelkiego rodzaju małych powierzchni i wyposażenia
gabinetu stomatologicznego odpornego na działanie alkoholu.

3 szt. Ahd 1000 0,7
+ Dozownik Sterisol
+ 1 szt. Sterisol Ethanol GRATIS

Phago’gel 500 ml z pompką
+ Phago’gel 1l bez pompki
+ Suma ALK Wipes GRATIS

PROMOCJA

12500 PLN

AHD 1000 Sterisol - preparat na bazie etanolu do chirurgicznej
i higienicznej dezynfekcji rąk konfekcjonowany w worki do
dozowników Sterisol.
Sterisol Ethanol - preparat w żelu na bazie etanolu do
chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk konfekcjonowany w
worki do dozowników Sterisol.
6

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

Taski Sprint D. 5 l
+ Suma Alk Spray GRATIS

PROMOCJA

5500 PLN

Phago’gel - preparat w żelu na bazie etanolu do chirurgicznej i
higienicznej dezynfekcji rąk.
Suma Alkohol Wipes - alkoholowe chusteczki dezynfekujące
do wszelkiego rodzaju małych powierzchni i wyposażenia
gabinetu stomatologicznego odpornego na działanie alkoholu.

Wybierz dowolny spray z linii Oxivir
+ Suma Alk Wipes GRATIS

PROMOCJA

11400 PLN

Taski Sprint Degerm – preparat w koncentracie do mycia i
dezynfekcji dużych powierzchni.
Suma Alkohol Spray – preparat alkoholowy do dezynfekcji
małych powierzchni gabinetu stomatologicznego.

PROMOCJA

Linia Oxivir – linia produktów oparta o nadtlenek wodoru (AHP)
do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyposażenia
gabinetu stomatologicznego. Produkty dostępne w formie
koncentratów, sprayów i pianek oraz chusteczek.
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

5+1

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

KUP 5
ODBIERZ 1 OPAKOWANIE GRATIS

KUP ZESTAW 1800ML
ODBIERZ 2X50ML ELITE LIGHT/REGULAR

gratisowe opakowanie wysyłane z biura Dentsply Sirona

PROMOCJA

13500 PLN

PROMOCJA

gratisowe opakowanie wysyłane z biura Dentsply Sirona

3500 PLN

PROMOCJA

4900 PLN

Zetaplus Intro Kit

Chusteczki Zeta 3 POP-UP

Zeta 7 Spray

Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji

Gotowy preparat dezynfekujący przeznaczony do

Oranwash L 140ml; Indurent Gel 60ml).

nieinwazyjnych urządzeń medycznych i powierzchni.

szybkiej i skutecznej dezynfekcji wycisków silikonowych,

Potwierdzona skuteczność przeciwko koronawirusom

alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych.

już w ciągu 1 minuty. 100 sztuk w opakowaniu.

Pojemność 750ml.

Silkon kondensacyjny - zestaw (zetaplus putty 1,53kg;

PROMOCJA

90 PLN
615
17600

Silikon addycyjny - Elite HD+ Putty

MIESZLANIK DO ALGINATÓW Z MASAMI W CENIE MX-300
LUB MIESZALNIK DO SILIKONÓW SYMPRESS Z MASAMI I I II WARSTWA HYDRORISE

PROMOCJA

349900 PLN

w cenie 12x Hydrogum-5

PROMOCJA

399900 PLN

PROMOCJA

14500 PLN

PROMOCJA

54900 PLN

w cenie Hydrorise I i II warstwa

MX-300 - automatyczny mieszalnik do mas

Mieszalnik do silikonów Sympress - urządzenie do

Occlufast Rock – masa silikonowa typu A do rejestracji
stosunków przestrzennych między żuchwą, a szczęką.

do wykonywania miękkiego podścielenia protez

co pozwala na standaryzację procesu i uzyskiwanie

z myślą o szybkim i łatwym mieszaniu mas wyciskowych

Wysoka twardość końcowa (95 Shore’a A).

całkowitych i częściowych zarówno w gabinecie

jednolitych oraz powtarzalnych rezultatów, niezależnie

w nabojach 5:1 .Mieszanie odbywa się automatycznie,

Opakowanie 2x50ml + końcówki mieszające.

dentystycznym jak i w pracowni techniczno-

od operatora i jego doświadczenia.

co ułatwi Twoją codzienną pracę.

alginatowych. Minimalizuje liczbę pęcherzyków w masie,

automatycznego mieszania zaprojektowane specjalnie

Elite Soft rellining – masa silikonowa typu A

dentystycznej.
Opakowanie 50ml + akcesoria

Promocje obowiązują do 30.06.2021.
10

Promocje obowiązują do 30.06.2021.
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

Turbiny serii S-Max M

Kątnice i prostnice serii S-Max M

Surgic Pro

Varios Combi Pro

S-Max M800L - stalowa turbina z mini główką
z podświetlaniem LED. Cechy: ceramiczne łożyska, światłowód
ze szkła komórkowego, sysem czystej główki, poczwórny spray
wodny, moc 23W. Wersja na szybkozłączkę NSK.

S-Max M25L - stalowa kątnica z podświetlaniem
z wewnętrznym chłodzeniem. Cechy: ceramiczne łożyska,
świtłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki,
pojedynczy spray wodny, przełożenie 1:1

Unit chirurgiczny zaprojektowany dla potrzeb implantologii
I chirurgii twarzowo-szczękowej.Innowacje NSK w chirurgii
stomatologicznej wydatnie zwiększyły siłę I precyzję cięcia.
Prostota obsługi i wyjątkowa ergonomia to lepsza koncentracja
podczas zabiegu. Może współpracować z urządzeniem
VarioSurg3 za pomocą zestawu SG Link Set.Cechy urządzenia:
Moment obrotowy max. 80Ncm, zaawansowany system
kalibracji momentu obrotowego AHC, podświetlenie LED
końcówki roboczej ( wer.LED), ergomiczny I czytelny panel
sterujący; 8 programów indywidualnych, prędkości od 200 do
40.000 obr./min-1;niski poziom hałasu, zapis parametrów silnika
podczas pracy z możliwością ich przesłania na USB (wer. Surgic
Pro+): duży wybór specjalistycznych końcówek roboczych.

System do higieny- skaler i piaskarka w jednym.Automatyczne
przełączanie pomiędzy funkcjami piaskowania w zależności od
zamontowanej komory. Czytelny wyświetlacz LCD informuje o:
używanym programie pracy, 10-stopniowym poziomie mocy,
ilości wody dostarczanej do sprayu, zachowaniu poprzednich
ustawień funkcji automatycznego czyszczenia.

Urządzenie do konserwacji iCare C2/C3

Piaskarki

Kompaktowe urządzenie do
automatycznego czyszczenia
i smarowania końcówek stomatologicznych.
Umożliwia zmianę czasu przedmuchu oraz
ciągle monitorowanie parametrów pracy.
Posiada zintegrowany duży pojemnik na
smar, który zmniejsza częstotliwość jego
uzupełnienia.

Perio-Mate PTL-P - piaskarka do czyszczenia kieszonek
przyzębnych i implantów. Nowatorski projekt piaskarki wraz
z odpowiednią recepturą proszku pozwala wykonać zabieg
w 20 sekund.

S-Max M800 - stalowa turbina z główką mini bez
podświetlania. Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej
główki, poczwórny spray wodny, moc 23W. Wersja na
szybkozłączkę NSK.

S-Max M25 - stalowa kątnica z wewnętrznym chłodzeniem.
Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej główki, pojedynczy
spray wodny, przełożenie 1:1

S-Max M900L - stalowa turbina z podświetlaniem LED.
Cechy: ceramiczne łożyska, światłowód ze szkła komórkowego,
system czystej główki, poczwórny spray wodny, moc 26W.
Wersja na szybkozłączkę NSK.

S-Max M65 - stalowa prostnica bez podświetlania.
Cechy: system czystej główki, pojedynczy spray wodny,
przełożenie 1:1

S-Max M900 – stalowa turbina bez podświetlania .
Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej główki, poczwórny
spray wodny, moc 26W. Wersja na szybkozłączke NSK.

S-Max M95L - stalowa kątnica z podświetlaniem
z wewnętrznym chłodzeniem. Cechy: ceramiczne łożyska,
światlowód ze szkła komórkowego, system czystej główki,
poczwórny spray wodny, przełożenie 1:5.

Skaling Varios II Lux
Łatwe I wygodne usuwanie kamienia nazębnego. Szeroki wybór
tipów-ponad 80 rodzajów.
Piaskarka Prophy
Szybkie i skuteczne czyszczenie powierzchni naddziąsłowej
zębów.
Piaskarka Perio – do zabiegów poddziąsłowych (opcja).

Prophy-Mate Neo PTL-P/2 Prophy Mate Neo M4P - lekka
i ergonomiczna piaskarka do usuwania przebarwień. Posiada
podwójną dyszę wewnętrzną zwiększającą skuteczność
działania. W komlecie końcówki dyszy zagięte pod kątem 60 i 80º.

Kątnice na mikrosilnik serii Ti-Max Z

PTL-CL-LED
szybkozłączka do kątnic z podświetlaniem, tytanowa.

S-max-M95 - stalowa kątnica z wewnętrznym chłodzeniem.
Cechy: ceramiczne łożyska, system czystej główki, poczwórny
spray wodny, przełożenie 1:5.

Mikrosilnik endodontyczny
ENDO-MATE DT2 MP - Mikrosilnik endodontyczny z czytelną, intuicyjną klawiaturą sterującą i ekranem
wyświetlającym aktualne parametry ustawień. Zestaw składa się z kompaktowej jednostki centralnej
oraz lekkiej i komfortowej w użyciu rękojeści typu “smart”. Wysoką skuteczność zabiegową zapewnia
miniaturowa główka montowana na szybkozłączkę, ustawienie główki można dopasować, dobierając
optymalny kąt pracy. DT2 pozwala na zaprogramowanie aż 9 programów pracy, ma bardzo szeroki
zakres prędkości 100-13,000 obr./min. Posiada funkcję autorewersu. Jest kompatybilny ze wszystkimi
popularnymi markami Ni-Ti. Przełącznik on-off zapewnia elastyczność działania bez użycia pedałów
(dostępny opcjonalnie sterownik nożny), a jednocześnie zapewnia wygodę pełnej mobilności z
dwukierunkowym zasilaniem, zarówno zasilanym prądem przemiennym, jak i bateryjnym.

12

NOWOŚĆ

Ti-Max Z95L - tytanowa kątnica z podświetlaniem. Cechy:
powłoka Duragrip, wewnętrzne chłodznie ,ceramiczne łożyska,
światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki,
poczwórny spray wodny, mikrofilr wodny, przełożenie 1:5

Ti-Max Z25L - tytanowa kątnica z podświetlaniem. Cechy:
powłoka Duragrip, wewnętrzne chłodzenie, ceramiczne łożyska,
światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki,
pojedynczy spray wodny, mikrofiltr wodny, przełożenie 1:1

Mikrosilniki
NBX/NBX N - tytanowy mikrosilnik
elektryczny w wersji ze światłem LED lub
bez światła (N).Cechy: szczotkowy, zakres
obrotów 1000-40000 obr./min. Chłodzenie
wewnętrzne, w zestawie z zasilaczem i
rękawem.
M40 XS - tytanowy mikrosilnik elektryczny
ze światłem LED.
Cechy: szczotkowy, zakres obrotów 60-40
000obr./min. Chłodzenie wewnętrzne, w
zestawie z zasilaczem i rękawem.

Turbiny serii Ti-Max Z
Ti-Max Z900L - tytanowa turbina z poświatlaniem LED.
Cechy: powłoka Duragrip, ceramiczne łożyska, światłowód ze szkła komórkowego, system czystej
główki, poczwórny spray wodny, mikrofiltr wodny, moc 26W. W wersjach na szybkozłączki wszystkich
popularnych producentów.
13
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

2 STRZYKAWKI NOWEGO OPTYMALNEGO
KOMPOZYTU OPTISHADE W CENIE 1!

KUP DWA DOWOLNE OPAKOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCE OPTIDISC NAWET 200 KRĄŻKÓW W ZESTAWIE!

x2

PROMOCJA

19900 PLN

PROMOCJA

19900 PLN

PROMOCJA

46000 PLN

PROMOCJA

16000 PLN

OptiBond Extra Universal Bottle Primer
OptiBond Extra Universal Bottle Adhesive

OptiShade Universal Composite Syringe

SuperMat

OptiDisc - uzupełnienie

Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący.

wszystkich wskazań. 3 kolory zamiast 16 klasycznych

sprawdzający się zarówno w przypadku formówek

pola zabiegowego. Są elastyczne i cienkie, co zapewnia

Jeden system wiążący do wszystkich procedur i technik

kolorów VITA dzięki zastosowaniu technologii ART.

przezroczystych, jak i metalowych.

lepszy dostęp oraz dostosowanie do opracowywanej

wytrawiania. Zestaw uzupełniający 1x Primer (5 ml) i 1x

Mniejmateriałów w gabinecie pozwala oszczędzić czas

Zestaw składa się z napinacza SuperLock™, formówek

powierzchni. Cechuje je trwałość i wydajność.

Adhesive (5 ml).

i miejsce. Najwyższa estetyka i trwałość wypełnień.

Adapt™ SuperCap™ i bębenków SuperCap.

Nowość! Optymalny kompozyt - tylko trzy kolory do

Uniwersalny system napinania do odcinka bocznego,

Krążki przezierne gwarantujące dobrą widoczność

Zadowoleni pacjenci i wygodna praca dla Ciebie.

KUP DWA OPAKOWANIA
OPTIBOND UNIVERSAL BOTTLE REFILL

KUP SZEŚĆ STRZYKAWEK HARMONIZE
W DOWOLNYCH ODCIENIACH

x2

PROMOCJA

56900 PLN

PROMOCJA

Maxcem Elite Standard Kit

OptiBond FL Kit

przeznaczony do osadzania pośrednich uzupełnień

dwubutelkowy, oparty na technice całkowitego

protetycznych.

wytrawiania.

Samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy,

Promocje obowiązują do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.
20

49900 PLN

Złoty standard wśród systemów wiążących. System

x6

PROMOCJA

44900 PLN

OptiBond Universal Bottle Refill
Butelka 5ml

PROMOCJA

94900 PLN

Harmonize Refill

Światłoutwardzalny, uniwersalny materiał kompozytowy
z nanowypełniaczem.

Promocje obowiązują do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.
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