
OFERTA 
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 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 01.09-31.12.2021. lub do wyczerpania towaru. Niektóre gratisy mogą być wpisywane za 1 zł netto.

KUPUJĄC U NAS WSPIERASZ POLSKI KAPITAŁ

PARTNER:
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Akcja Przetestuj za darmo dostępna jest od 1 października. 
Wypróbuj Bluephase PowerCure i zacznij korzystać 
z wydajnej lampy polimeryzacyjnej z inteligentym asystentem 
utwardzania. Zarejestruj się na stronie: 
ivoclarvivadent.com/bluephase-testdrive_pl_PL

PROMOCJA

BLUEPHASE POWERCURE
PRZETESTUJ ZA DARMO!

1 x Bluephase
PowerCure

Wypróbuj nasz nowy ergonomiczny VivaPen. 
Zamów już teraz bezpłatny pakiet próbny i przekonaj się jak 
wydajny i wygodny jest w użytkowaniu.
Zarejestruj się: ivoclarvivadent.com/tryoutvivapen_pl_PL 

PROMOCJA

Nowy udoskonalony VivaPen
PRZETESTUJ ZA DARMO!

* Materiał (gratis) wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan.

OptraGate - Zapewnia wygodny dostęp do jamy ustnej 
i w ten sposób ułatwia i przyśpiesza pracę podczas leczenia 
stomatologicznego. Odsuwając policzki i wargi pacjenta 
czyni pracę bardziej komfortową, zapewniając przy tym także 
względną suchość pola zabiegowego.

Fluor Protector S - Lakier ochronny w postaci homogennego 
roztworu jest gotowy do bezpośredniego stosowania i zawiera 
7700 ppm fluoru. Związek fluoru zawarty w innowacyjnym 
systemie lakieru jest całkowicie rozpuszczalny, co decyduje 
o tym, że cała dawka fluoru zawarta w lakierze jest dostępna 
w zasadzie od razu. W rezultacie szkliwo zostaje efektywnie 
zaopatrzone w fluor. Ze względu na jednorodną, płynną 
konsystencję lakieru, fluor może być dozowany w kontrolowanej 
ilości i posiada doskonałe właściwości zapływania i zwilżania 
powierzchni.

PROMOCJA 115000 PLN

2 x OptraGate / 80 
do wyboru: 
Assortment/
Regular/Small

1 x Fluor Protector S 
7 g*

SpeedCEM Plus - Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement 
kompozytowy, z opcją polimeryzacji światłem. Cement ten 
stanowi idealną kombinację wydajności i łatwości stosowania. 
Jego zoptymalizowana formuła pozwala na zastosowanie 
cementu w połączeniu z uzupełnianiami wykonanymi z tlenku 
cyrkonu, stopów metali licowanych ceramiką oraz uzupełnień 
na implantach.

Proxyt - Pasta profilaktyczna do profesjonalnego czyszczenia 
i polerowania zębów. Służy do skutecznego czyszczenia 
powierzchni zębów nie uszkadzając przy tym ich powierzchni 
i istniejących uzupełnień. Pasty profilaktyczne Proxyt są 
dostępne w trzech stopniach ścieralności (RDA).

PROMOCJA 52000 PLN

1 x SpeedCEM Plus 9 g
kolor do wyboru

1 x Proxyt Medium 
Fluoride-free 
80 g*

1 x Adhese Universal 
VivaPen 0,5 ml Test Pack

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!



4

* Materiał (gratis) wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan.

Tetric PowerFlow - płynny materiał przeznaczonym do  
wykonywania wypełnień w 4mm warstwach w odcinku 
bocznym oraz utwardzany przy pomocy lampy polimeryzacyjnej 
już w ciągu 3 sekund. Tetric PowerFlow zapewnia doskonałą 
adaptację do ścian ubytku. Idealnie nadaje się do wypełniania 
dużych ubytków w odcinku bocznym.

PROMOCJA 94200 PLN

6 x Tetric PowerFlow 
2 g 
kolor do wyboru

1 x Tetric EvoFlow 2 g 
kolor do wyboru*

Silamat S6 - nowoczesne, uniwersalne urządzenie do mieszania 
amalgamatów, cementów szklano-jonomerowych oraz innych 
materiałów dozowanych w formie kapsułek. Estetyczne 
wykonanie jest nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również 
funkcjonalne. Dzieki zaokrąglonej formie i zdejmowanej 
osłonie, urządzenie może być łatwo utrzymywane w czystości. 
Opatentowana i sprawdzona w stosowaniu technologia 
Silamat, z drogą mieszania w kształcie ósemki oraz wyższą od 
przeciętnej prędkością obrotową silnika 4500 obrotów/minutę, 
pomagają uzyskać solidny i jednorodny efekt mieszania.

Cention Forte - materiał o wysokiej wytrzymałości, 
samoutwardzalny, który uwalnia jony bioaktywne. 
Opatentowany wypełniacz alkaliczny zwiększa uwalnianie 
jonów wodorotlenowych podczas ataku kwasów, a tym samym 
reguluje wartość pH. Cention Forte uwalniając jony fluoru 
i wapnia remineralizuje  szkliwo.Wypełnienia ubytki klasy I i II.
Opakowanie: 50x0.3gA2

PROMOCJA 330000 PLN

1 x Silamat S6

1 x Cention Forte Kit 
50x0,3 g / Primer 
1 x 6 g*

Evetric - światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał
kompozytowy, dający kontrast na zdjęciach rentgenowskich,
przeznaczony do wykonywania uzupełnień bezpośrednich.

Evetric Bond - jednoskładnikowy materiał łączący do szkliwa 
i do zębiny, do wielokrotnego stosowania. System przeznaczony 
jest do łączenia: w technice samowytrawiania oraz w technice
selektywnego wytrawiania szkliwa. Materiał umożliwia lekarzowi 
dentyście wykonanie niezawodnych i stabilnych uzupełnień
kompozytowych wszystkich klas ubytków, w połączeniu
z nanohybrydowym materiałem złożonym Evetric. 
Evetric Bond dostępny jest w butelce.
Dostępny zestaw: Evetric System Kit 4x3,5g (2 x A2, 2 x A3) oraz
Evetric Bond 6g.

Tetric EvoFlow - płynny, światłoutwardzalny, nanohybrydowy 
materiał złożony, dający kontrast na zdjęciach RTG, występujący 
w 8 kolorach szkliwnych, 3 zębinowych i 3 odcieniach do zębów 
wybielonych.

PROMOCJA 52500 PLN

1 x Evertic System 
Kit 4x3,5 g / Everic 
Bond

2 x Tetric EvoFlow 2 g 
kolor do wyboru*

Nowoczesna, beprzewodowa, ergonomiczna lampa diodowa 
o mocy 1200 mW/cm2 i programem 5 s do polimeryzacji 
uzupełnień bezpośrednichi pośrednich w jamie ustnej 
pacjenta.

Lampa o wysokiej wydajności emitująca światło w zakresie 
długości fali 385-515 nm do polimeryzacji wszystkich 
materiałów światłoutwardzalnych i tych o podwójnym 
mechanizmie polimeryzacji. Posiada niezależny od diody, 
skrócony, 10mm światłowód, możliwość pracy jako lampa 
przewodowa, akumulator Li-Po, bezprzewodowe ładowanie, 
system kontroli ładowania, system chłodzenia oraz 
odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt. 3 lata 
gwarancji. Waga - 180g.

Kup materiały stomatologiczne: kompozyty, 
bondy oraz cementy za kwotę 4 000 PLN, 
a otrzymasz lampę Bluphase Style 20i*
lub
Trade-in przy zwrocie starej lampy dowolnej 
firmy za 3 412 PLN

PROMOCJA 341200 PLN

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

PROMOCJA 400000 PLN

lub
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4 x G-ænial A’CHORD 840 zł
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 GRATIS*
4 x G-ænial Anterior/Posterior
+ 1 x strzykawka A2 lub P-A2 GRATIS*
4 x G-ænial Universal Injectable
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 GRATIS*
4 x G-ænial Universal Flo
+ 1 x strzykawka A2 lub A3 GRATIS*
4 x ESSENTIA
+1 x ESSENTIA U GRATIS*
4 x ESSENTIA/EssentiaHiFlo/LoFlo
+1 x ESSENTIA U GRATIS*

25 strzykawek Gradia Direct 
lub G-ænial lub Essentia
+ D-Light Duo GRATIS*

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

PROMOCJA

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. 

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.

NOWOŚĆ 94500 PLN

G2-BOND Universal Bottle Kit,
1 x 1-PRIMER, butelka 5ml; 1 x 2-BOND, 
butelka 5ml; akcesoria
+ G-Premio BOND uzupełnienie 5m GRATIS*

NOWOŚĆ 58000 PLN

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

82000 PLN

G-ænial A’CHORD Layering Kit,
A2; A3; AO2; AE; JE
lub G-ænial A’CHORD Core Kit
A1; A2; A3; A3.5; A4
+ G2-BOND Universal 10 ml
lub G-Premio BOND 5ml GRATIS*

4+1

56000 PLN

78000 PLN

84000 PLNBOND

5x 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

70000 PLN

5+

97500 PLN

105000 PLN

102500 PLN

112500 PLN

+ 1 x G2-BOND Universal 10 ml
lub  1 x G-PREMIO BOND 5 ml 
GRATIS*

*GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie 
faktury jednorazowego zakupu.

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

76000 PLN

80000 PLN

PROMOCJA 67500 PLN

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

everX Flow
Wzmocniony włóknem szklanym płynny kompozyt do 
odbudowy zębiny. Idealny do wzmocnienia rozległych ubytków 
w zębach bocznych.
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Injection Moulding Kit  
Zestaw zawiera: po 1 strzykawce G-ænial Universal Injectable 
(1ml/1,7g) A1, A2 i A3; 1 nabój EXACLEAR (48ml), akcesoria.

PROMOCJA 209500 PLN

PROMOCJA 49500 PLN

EQUIA Forte HT Zestaw Clinic
+ aplikator do kapsułek
+ mieszalnik Silvermix GRATIS*

Injection Moulding Kit  
+ 1 strzykawka G-ænial A’CHORD JE GRATIS*

PROMOCJA 81000 PLN

GRADIA CORE Intro Kit
+ 1 x G-Premio BOND butelka 5ml GRATIS*

GRADIA CORE
Podwójnie utwardzalny kompozyt do odbudowy zrębu 
i cementowania wkładów. 
Zestaw zawiera: 1 x nabój 10ml/20g; 1 x G-Premio BOND butelka 
5ml; 1 x G-Premio BOND DCA butelka 3ml; GRADIA CORE 
Dispenser; akcesoria.

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

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!

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.
Zestaw zawiera: 1 x G-CEM ONE A2 lub TR strzykawka 4,6g; 
1 x G-CEM Adhesive Enhancing Primer butelka 2 ml; akcesoria.

NOWOŚĆ 28500 PLN

G-CEM ONE Starter Kit

PROMOCJA

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

Zestaw zawiera: 200 kapsułek EQUIA Forte HT Fil, 1 butelkę 
x 4 ml EQUIA Forte Coat.

PROMOCJA 175500 PLN
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!
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GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!
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GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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OptiBond Extra Universal Bottle Primer
OptiBond Extra Universal Bottle Adhesive
Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący. Jeden system 
wiążący do wszystkich procedur i technik wytrawiania. 
Zestaw uzupełniający 1x Primer (5 ml) i 1x Adhesive (5 ml).

PROMOCJA 44900 PLN

OptiShade Universal Composite Syringe
Nowość! Optymalny kompozyt - tylko trzy kolory do wszystkich 
wskazań.  3 kolory zamiast 16 klasycznych kolorów VITA dzięki 
zastosowaniu technologii ART. Mniejmateriałów w gabinecie 
pozwala oszczędzić czas i miejsce. Najwyższa estetyka i trwałość 
wypełnień. Zadowoleni pacjenci i wygodna praca dla Ciebie.

3 STRZYKAWKI NOWEGO OPTYMALNEGO 
KOMPOZYTU OPTISHADE

PROMOCJA 39900 PLN

Maxcem Elite Standard Kit 5x5g
Samotrawiący, samoadhezyjny cement kompozytowy, 
przeznaczony do osadzania pośrednich uzupełnień 
protetycznych.

PROMOCJA 79900 PLN

SuperMat
Uniwersalny system napinania do odcinka bocznego, 
sprawdzający się zarówno w przypadku formówek 
przezroczystych, jak i metalowych. Zestaw składa się 
z napinacza SuperLock™, formówek  Adapt™ SuperCap™ 
i bębenków SuperCap.

PROMOCJA 49000 PLN

MAXCEM ELITE STANDARD KIT 5X5G
+ MAXCEM ELITE 2X5G KOLOR DO WYBORU 
GRATIS

PlakAct Gel
Żel z chlorheksydyną do intensywnego usuwania płytki 
nazębnej. Nie zawiera alkoholu. Pozostaje w miejscu aplikacji
bez rozpływania się. Pozostawia w jamie ustnej przyjemne
uczucie świeżości. Ułatwia codzienną higienę przy noszeniu 
protez i aparatów ortodontycznych.

PROMOCJA

9900 PLN

TF Adaptive Small Procedure Pack
Pilniki do maszynowego opracowania kanałów.
7 opakowań w dowolnych rozmiarach.

PROMOCJA 101900 PLN

3 x PlakAct Gel 
0,2% 33 g

14000 PLN
PlakAct Gel 0,2% 
20 x 5 g

OPTIBOND EXTRA UNIVERSAL BOTTLE

SUPERMAT

PLAKACT GEL TF ADAPTIVE SMALL PROCEDURE PACK

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!
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GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!
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Retractions Paste – Pasta dostępna w kapsułkach z wąską, elastyczną 
kaniulą, która zapewnia łatwe i równomierne nałożenie produktu. W trakcie 
dozowania upłynnia się i doskonale zapływa do bruzdy dziąsłowej, a po 
nałożeniu lekko gęstnieje gwarantując równomierną, skuteczną i stabilną 
retrakcję oraz hemostazę. Kontrastowy kolor pasty oznacza doskonałą 
widoczność i kontrolę każdego etapu jej zastosowania, zaś wyjątkowa łatwość 
wypłukiwania i zawartość chlorku glinu gwarantują komfortową i bezpieczną 
pracę w przypadku wszystkich precyzyjnych mas wyciskowych.

Retractions Paste

Admira Fusion Set 5x3g 
+ Gratis Futurabond M+ 5ml 
lub 2 strzykawki Admira Fusion 
do wyboru A2 lub A3

GrandioSO Flow 5x2g 
+ Gratis Haevy Flow 
lub Light Flow 2x2g kolor A2 lub A3

GrandioSO Flow – Światłoutwardzalny, płynny kompozyt 
nanohybrydowy z wypełnieniem. Doskonałe właściwości 
fizyczne dzięki 81% zawartości wypełniacza. Wystarczająco 
mocny dla powierzchni zgryzowych uzupełnień klasy I + II. 
Odporność na zużycie hybrydy. Doskonała trwałość koloru. 
Doskonała zwilżalność. Materiał tiksotropowy, który „płynie na 
żądanie” bez osuwania się. Precyzyjna aplikacja dzięki długiej, 
giętkiej końcówce. Naturalna estetyka i dokładne dopasowanie 
kolorystyczne z Grandio RTG. Opatentowane strzykawki NDT 
(technologia bez kapania).
Zestaw 2720 zawiera: 5 x 2g w kolorach: A1; A2; A3; A3,5; WO
Okres obowiązywania promocji: 01.09.2021 - 30.09.2021

PROMOCJA 60000 PLN

Admira Fusion – Uniwersalny nanohybrydowy ORMOCER® 
materiał wypełnieniowy. Pierwszy na świecie materiał 
odtwórczy na bazie czystej ceramiki. Pure Silicate Technology, 
tzn. wypełnienia i matryca z żywicy na bazie krzemionki. 
Nie zawiera klasycznych monomerów. Dzięki innowacyjnej 
technologii ORMOCER®. Zdecydowanie najmniejszy skurcz 
polimeryzacyjny (1,25 % objętościowo) i bardzo niski poziom 
naprężeń w porównaniu ze wszystkimi konwencjonalnymi 
kompozytami do wypełnień. Uniwersalne zastosowanie. 
Spełnia najwyższe wymogi w odcinkach przednich i bocznych.
Doskonała transparentność oraz nieprzepuszczalność światła 
gwarantują naturalny efekt. Optymalnie dobrana paleta kolorów 
umożliwia bardzo elastyczną pracę w systemie jedno- lub 
wielokolorowym. Bardzo wygodny w pracy, proste polerowanie 
na wysoki połysk w połączeniu z wysoką twardością 
powierzchni gwarantuje najwyższej klasy długotrwałe efekty.
Kompatybilny ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami 
łączącymi.

Futurabond M+ – Klej uniwersalny. Może być aplikowany 
z trawieniem kwasem fosforowym lub bez. Doskonale 
nadaje się do uzupełnień bezpośrednich lub pośrednich. 
Bezpieczna przyczepność do różnych materiałów, takich jak 
metale, dwutlenek cyrkonu czy tlenek glinu, a także ceramika 
krzemianowa, bez dodatkowego podkładu. Aplikacja w jednej 
warstwie – całkowity czas pracy tylko 35 sekund.
Zestaw 2750 zawiera: 5 x 3g w kolorach: A2; A3; GA3,25; A3,5 ; 
Xtra + Futurabond U 20szt Single Dose
Okres obowiązywania promocji: 01.10.2021 - 31.12.2021

PROMOCJA 90000 PLN

Admira Fusion Flow 5x2g 
+ Gratis Admira Fusion x-tra 3g 
lub Admira Fusion Flow 2x2g (A2 lub A3)

PROMOCJA 55000 PLN

Zestaw 2816 zawiera: 5 x 3g w kolorach: A1; A2; A3; A3,5; WO 
Okres obowiązywania promocji: 01.10.2021 - 31.12.2021

PROMOCJA 25000 PLN

25 x 0,3 g

75000 PLN

100 x 0,3 g

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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Kątnice i prostnice serii S-Max M

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

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

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

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

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

Turbiny serii S-Max M 

S-Max M800L - stalowa turbina z mini główką z podświetlaniem LED. 
Cechy: ceramiczne łożyska, światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, poczwórny 
spray wodny, moc 23W. W wersji na szybkozłączki wszystkich popularnych producentów.
 
S-Max M900L - stalowa turbina z podświetlaniem LED. 
Cechy: ceramiczne łożyska, światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, poczwórny 
spray wodny, moc 26W. W wersji na szybkozłączki wszystkich popularnych producentów.

PTL-CL-LED 

Szybkozłączka do kątnic z podświetlaniem, tytanowa.

Mikrosilnik endodontyczny

ENDO-MATE DT2 MP - Mikrosilnik endodontyczny z intuicyjną klawiaturą sterującą i czytelnym ekranem. 
Zestaw składa się z kompaktowej jednostki centralnej oraz lekkiej rękojeści typu „smart”. Wysoką 
skuteczność zabiegową zapewnia możliwość ustawienia pod optymalnym kątem główki montowanej 
na szybkozłączkę. DT2 posiada funkcję autorewersu, szeroki zakres prędkości 100-13.000 obr/min, 
możliwość zaprogramowania aż 9 programów pracy, przełącznik on/off umożliwia elastyczność 
pracy bez użycia pedałów. Mikrosilnik jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi markami Ni-Ti. 
Dwukierunkowe zasilanie (bateryjne oraz prądem zmiennym) zapewnia pełną mobilność, opcjonalnie 
dostępny jest sterownik nożny.

ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!ZADZWOŃ PO NAJLEPSZĄ OFERTĘ CENOWĄ!

Turbiny serii Ti-Max Z

Ti-Max Z900L - tytanowa turbina z podświetleniem 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.

Ti-Max Z micro – tytanowa kątnica z podświetleniem LED. 
Cechy: ø główki 9 mm, kąt nachylenia 100°, waga 40g, powłoka Duragrip, ceramiczne łożyska, 
światłowód ze szkła komórkowego, system czystej główki, funkcja szybki stop, poczwórny spray 
wodny, mikrofiltr wodny, moc 20W, dostępna na szybkozłączki NSK, KaVo i Sirona.

NOWOŚĆ
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Unit chirurgiczny zaprojektowany dla potrzeb implantologii i chirurgii twarzowo-szczękowej. Zestaw 
zawiera urządzenie sterujące z dużym, kontrastowym panelem LCD, mikrosilnik SGL80M (waga 110g, 
długość 61mm, środek ciężkości zbliżony do główki rękojeści) , kątnicę X-SG20L, multifunkcjonalny 
bezprzewodowy sterownik nożny. Może współpracować z urządzeniem VarioSurg3 za pomocą 
zestawu SG Link Module. Oba urządzenia można kontrolować za pomocą jednego sterownika 
nożnego zwiększając płynność pracy. Surgic Pro2 można połączyć za pomocą Bluetooth z Osseo 100+, 
urządzeniem bezkontaktowo mierzącym iloraz stabilności implantu ISQ. Zainstalowanie dedykowanej 
aplikacji Surgic Pro App i połączenie iPada z jednostką centralną umożliwia w czasie rzeczywistym 
wyświetlanie szczegółowych danych dotyczących zabiegu oraz rejestrowanie protokołów zabiegowych. 
Cechy urządzenia: moment obrotowy 5-80 Ncm, opracowana przez NSK funkcja zaawansowanej 
kalibracji końcówki AHC, 8 indywidualnych programów pracy, prędkość w zakresie 200-40.000 obr./
min, podświetlenie LED końcówki roboczej, cicha pompa irygacyjna (75 ml/min), szeroki wybór 
specjalistycznych końcówek roboczych.

Varios Combi Pro

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.

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).

Kątnice na mikrosilnik serii Ti-Max Z

Ti-Max Z95L - tytanowa kątnica z podświetlaniem. 
Cechy: powłoka Duragrip, wewnętrzne chłodzenie, ceramiczne 
łożyska, światłowód ze szkła komórkowego, system czystej 
główki, poczwórny spray wodny, mikrofiltr 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. 
 

M40 XS - tytanowy mikrosilnik elektryczny  
ze światłem LED. 
Cechy: szczotkowy, zakres obrotów 60-40 
000obr./min., chłodzenie wewnętrzne.
    

Piaskarki

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

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

Urządzenie do konserwacji iCare C2/C3

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

GWARANCJA ZAKUPÓW ORYGINALNYCH PRODUKTÓW!
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