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• Sprzedaż oraz serwis unitów & autoklawów & 
pozostałego sprzętu w gabinecie.

• Serwis końcówek stomatologicznych NSK, 
BienAir, W&H, Sirona

• Okresowe przeglądy techniczne sprzętu
• Wpisy przeglądów do paszportu
• Kompleksowo wyposażamy gabinety

Microaplikator COTISEN 100szt.

Zapraszamy do współpracy

Ważna od 1.03.2021r.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w 
rozumieniu art. 66 Kod. Cyw. Produkty na zdjęciach mogą różnić się elementami wyposażenia od oferowanego modelu.

Zajrzyj do nas:  www.phumedical.pl

Naturalne włosie

0,60 zł/szt. 0,80 zł/szt.

Szczoteczka płomyk
 na kątnice

Gumka kielich na 
kątnice do polerowania

Szczoteczka kielich
 na kątnice
Przezierny nylon

0,80 zł/szt.

Cena za opakowanie:

5,29 zł do wyczerpania zapasów

Wszystkie rozmiary
Opakowanie zbiorcze 4 x 100 szt.Opakowanie zbiorcze 4 x 100 szt.

Zaopatrujemy gabinety w 
materiały stomatologiczne
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44 000 zł

Pozostałe wyposażenie w/g potrzeby

Unit Stomatologiczny SS One

• pulpit lekarza wyposażony w 5 rękawów
- dmuchawka 3 funkcyjna
- skaler Woodpecker
- rękaw ze światłem
- rękaw bez światła
• Pulpit asysty - ssak, ślinociąg, dmuchawka
• 15 funkcyjny panel sterowania na pulpicie lekarza
• 10 funkcyjny panel sterowania na panelu asysty
• podwójny zbiornik na czystą wodę i na środek dezynfekcyjny
• uchylna spluwaczka
• lampa główna LED ECO z czujnikiem 30.000 lumenów

Możliwość zmiany wyposażenia

Cena zawiera:

i
Inne modele zobacz na www.phumedical.pl
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i
Inne modele zobacz na www.phumedical.pl

Unit OMS - Patavium NOWY DESIGN

13 610 Euro

z końcówkami NSK i kompresorem

bez końcówek NSK i kompresora

• lampa główna LED - MAJA
• dmuchawka
• skaler TKD z 3 końcówkami
• mikrosilnik Bien air ze światłem + Kątnica M25L ze światłem
• turbina NSK M900L ze światłem + szybkozłączka Led
• lampa polimeryzacyjna TKD MOON
• stolik asysty na obrotowym ramieniu
• pompa mokra Metasys hybrid 1S
• kompresor EKOM - DK 50 10.Z. 
• fotel pacjenta Arkadia EXT

+ Gratis

Stołek OMS

2990 zł

o wartości:

16 255 Euro

Montaż Gratis!
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Unity firmy Adec

69 900 zł
Proponowany zestaw 
wyposażenia w specjalnej cenie:

A-DEC 300 Premium

19 900 zł

• dmuchawka Adec
• lampa polimeryzacyjna MOON TKD lub Woodpecker
• skaler Woodpecker ze światłem
• mikrosilnik NSK X205L ze światłem + kątnica NSK M25L ze światłem 
• turbina NSK M900L z szybkozłączką NSK Led
• pompa ssąca ( Durr VS 300S lub Metasys Hybrid 1S)
• kompresor EKOM - DK 50 10.Z. 

Promocja: 26 000 zł

i
Inne modele zobacz na www.phumedical.pl

od:

A-DEC 300 Classic
63 900 złod:
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Autoklaw DOMINA B PLUS
firmy Dental-X

Szybki, niezawodny i trwały. 
Spełnia wymagania normy EN 
13060 dla klasy B. Pojemność 
efektywna wynosi aż 19,5 litra. 
Niezawodna elektronika. Cicha 
praca, bezawaryjność. Szybki cykl 
zaledwie w 20 minut. Unikalna 
konstrukcja dwutłokowej pompy 
próżniowej z niezależnym 
napędem, wbudowana drukarka 
lub elektroniczny zapis na 
pendrive.

14 899 zł - z wbudowaną drukarką 

Sprawdzony i niezawodny

Zgrzewarka Best Thermo-Sealer

Najszybszy Autoklaw na rynku
(w 7 min wysterylizujesz końcówki i narzędzia)

8600 zł7380 zł 8200 zł

Autoklaw firmy YESON
 Seria E - Klasa B

- Klasa B - medyczna- Klasa B - medyczna
- Wbudowana drukarka- Wbudowana drukarka
- Złącze USB do Pendrive- Złącze USB do Pendrive
- Wyświetlacz LED- Wyświetlacz LED
- Polskie Menu- Polskie Menu
- 9 programów- 9 programów
- 2 programy testowe- 2 programy testowe
- funkcja wstępnego - funkcja wstępnego 
  nagrzewania  nagrzewania
- funkcja zabezpieczenia- funkcja zabezpieczenia
  hasłem  hasłem

Dla gab. stomatologicznych i Dla gab. stomatologicznych i 
kosmetycznychkosmetycznych

6750 zł 6950 zł

18 litrów 22 litrów

Inkubator do testów 
biologicznych

890 zł

Zgrzewarka 
Euroseal 2001 Plus

2190 zł 1020 zł

Autoklaw próżniowy klasa B

Pojemność 2,7 L
- 8 pakietów z narzędziami
Czas sterylizacji
-7 min narzędzia nieopakowane
- 15 min narzędzia opakowane wraz z 
suszeniem

Pojemność 5,3 L
-16 pakietów z narzędziami
Czas sterylizacji
-9 min narzędzia nieopakowane
- 18 min narzędzia opakowane wraz z 
suszeniem

9600 zł

ENBIO S ENBIO PRO

Opcja: Zapis na komputer przez moduł WiFi 
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Mikroskopy KAPS

Zabiegowy mikroskop stomatologiczny SOM 62 (wersja Zabiegowy mikroskop stomatologiczny SOM 62 (wersja 
manualna)manualna)
(konfiguracja wymieniona w punktach 1-13, odpowiada (konfiguracja wymieniona w punktach 1-13, odpowiada 
mikroskopowi Zeiss-PICO, Leica M300. Global)mikroskopowi Zeiss-PICO, Leica M300. Global)

1. Podstawa ruchoma z hamulcem (typ H)1. Podstawa ruchoma z hamulcem (typ H)
2. Kolumna mikroskopu2. Kolumna mikroskopu
3. Ramie przegubowe z wbudowanym zasilaczem 3. Ramie przegubowe z wbudowanym zasilaczem 
współosiowego oświetlenia światłowodowego LEDwspółosiowego oświetlenia światłowodowego LED
4. Przysłona ograniczająca oświetlenie pola zabiegowego4. Przysłona ograniczająca oświetlenie pola zabiegowego
    (do średnicy 1 cm)    (do średnicy 1 cm)
5. Ramie manewrowe z regulacją natężenia światła 5. Ramie manewrowe z regulacją natężenia światła 
usytuowaną w zasięgu ręki lekarza oraz automatycznym usytuowaną w zasięgu ręki lekarza oraz automatycznym 
„wysokościowym” wyłącznikiem światła (światło wyłącza się „wysokościowym” wyłącznikiem światła (światło wyłącza się 
po podniesieniu głowicy do góry - dotyczy to wersji jezdnej)po podniesieniu głowicy do góry - dotyczy to wersji jezdnej)
6. Ramie mikroskopu6. Ramie mikroskopu
7. Łącznik o odchyleniu 45°7. Łącznik o odchyleniu 45°

Cena wersji podstawowej 

Wyposażenie podstawowe zawarte w n/w cenieWyposażenie podstawowe zawarte w n/w cenie

Wersja do ściany
Wyposażenie podstawowe Wyposażenie podstawowe 

poniżejponiżej

Wersja do sufitu

Mikroskop montowany do sufitu wybierają lekarze, którzy Mikroskop montowany do sufitu wybierają lekarze, którzy 
przeznaczają w swojej praktyce określone stanowisko do przeznaczają w swojej praktyce określone stanowisko do 
zabiegów pod mikroskopem. Takie mocowanie eliminuje zabiegów pod mikroskopem. Takie mocowanie eliminuje 
występowanie dodatkowego sprzęty przy unicie. Warunek występowanie dodatkowego sprzęty przy unicie. Warunek 
wysokość pomieszczenia i jakość sufitu.wysokość pomieszczenia i jakość sufitu.

Ceny do negocjacjiCeny do negocjacji

Mikroskop montowany do ściany zajmuje minimum Mikroskop montowany do ściany zajmuje minimum 
ilości miejsca w gabinecie. Warunkiem takiego ilości miejsca w gabinecie. Warunkiem takiego 
zamontowania jest, aby odległość od ściany do osi fotela zamontowania jest, aby odległość od ściany do osi fotela 
była nie większa niż 120 cm.była nie większa niż 120 cm.

Pytaj o promocje w Pytaj o promocje w 
okresie targowymokresie targowym

9900 Euro

9900 Euro9900 Euro

wersja podstawowawersja podstawowa wersja podstawowawersja podstawowa

8. Podwójny okular f=159 mm ze stałym kątem odchylenia 8. Podwójny okular f=159 mm ze stałym kątem odchylenia 
60°, 45° lub prosty60°, 45° lub prosty
9. Jednostka powiększająca z 5-cio stopniową zmianą 9. Jednostka powiększająca z 5-cio stopniową zmianą 
powiększenia, dostępne są różne przedziały powiększeń, powiększenia, dostępne są różne przedziały powiększeń, 
które wybiera lekarz, powiększenie może być nawet do 90 które wybiera lekarz, powiększenie może być nawet do 90 
razyrazy
10. Pomarańczowy filtr, chroni przed polimeryzacją 10. Pomarańczowy filtr, chroni przed polimeryzacją 
kompozytukompozytu
11. Okular WF 12.5 x V (2 sztuki), dostępne są również inne 11. Okular WF 12.5 x V (2 sztuki), dostępne są również inne 
powiększenia okularupowiększenia okularu
12. Uchwyt f=250mm ze zintegrowanym systemem regulacji 12. Uchwyt f=250mm ze zintegrowanym systemem regulacji 
ostrości, dostępne są obiektywy z inną ogniskowąostrości, dostępne są obiektywy z inną ogniskową
13. Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu13. Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu
14. Pokrowiec na mikroskop14. Pokrowiec na mikroskop

Profesjonalne myjki ultradźwiękowe
„Medyczne”

Wyposażenie podstawowe Wyposażenie podstawowe 
poniżejponiżej



Za pomocą częstotliwości 37 KHz można 
usunąć nawet uporczywe zabrudzenia:
Funkcje:
- degas        - pulse
- eco            - dynamic
- sweep
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Myjka Med 30 Elmasonic

Se
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a 
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Pomiar apex, opracowywanie i system do 
wypełniania guteperką na ciepło z przełącznikiem 
nożnym bezprzewodowym i akumulatorem

EndoPilot2 „plus”

19700 zł

Profesjonalne myjki ultradźwiękowe
„Medyczne”

- cena obejmuje myjkę, pokrywe oraz - cena obejmuje myjkę, pokrywe oraz 
kosz wsadowykosz wsadowy

• Nowoczesny stylowy design
• Kolorowy wyświetlacz
• Duża bateria litowo - jonowa ( do 15 godz. pracy)
• Funkacja szybkiego ładowania
• Łatwa aktualizacja za pomocą karty SD
• Możliwość rozbudowy o moduły
• Ulepszona jakość dzwięków (3D)
• Bezprzewodowy przełącznik bluetooth
• Nowe intuicyjne menu
• Endomotor z wbudowanym endometrem
 

Elmasonic Med to najnowsza seria 
wydajnych myjek ultradźwiękowych, 
które zapewniają niezawodne czyszczenie 
wstępne instrumentów medycznych, 
dentystycznych i implantów.

3800 zł

20700 zł

www.phumedical.pl



• Rozmiar 1
Wymiary czujnika 39x25 mm
Pole obrazu 30x20 mm
Technologia CMOS
Na złącze USB
Rozdzielczość 25 Lp/mm

Rio Scan jest stworzony do pracy w sieci i 
kompatybilny z DICOM 3.0 możesz go obsługiwać z 
jednego lub kilku komputerów oraz zintegrować z 
twoim programem do obsługi gabinetu

www.phumedical.pl8

Rio Scan Samsung

Skaner płytek fosforowych obsługuje 5 rozmiarów 
płytek:
- rozmiar 0 - 22 x 35 mm
- rozmiar 1 - 24 x 40 mm
- rozmiar 2 - 31 x 41 mm
- rozmiar 3 - 27 x 54 mm
- rozmiar 4 - 57 x 76 mm 

• Skanowanie w 5 s
• Ekran dotykowy z podglądem zdjęcia
• Rozdzielczość SHR - 21 Lp/mm
 

W zestawie 4 szt. płytek ( 0-2szt., 2-2szt.)- oraz zestaw pozycjonerów
 

20 800 zł Promocja do końca 2022r.Promocja do końca 2022r.

Radiowizjografia RIS 500 
Samsung

Najnowszy czujnik Samsunga wraz z 
oprogramowaniem pozwala na wygodną diagnozę 
na komputerze

12 200 zł

Promocja do końca 2022r.Promocja do końca 2022r.

 13 200 zł

21800 zł
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14 800 zł

• Zaawansowana technologia
• Najwyższa jakość zdjęć
• Najnowszy model Planmeca
• Kompatybilny z urządzeniami cyfrowymi
• Zaprogramowane szybkie ustawienia
• Sprawdzony i niezawodny przez wiele lat

• Do robienia zdjęć wysokiej rozdzielczości
• Spełnia najnowsze wymogi
• Kompatybilny z urządzeniami cyfrowymi
• Sprawdzony, niezawodny przez wiele lat

RTG PLANMECA PROX RTG Fona XDC

9 950 zł

Fartuch RTG z kołnierzem Fartuch RTG z kołnierzem 
i pilot za 580 złi pilot za 580 zł

Aparat Pantomograficzny  Pax-i CEPH

• Pantomograf ze stałym powiększeniem 
   obrazu i zmienną geometrią projekcji.
• Projekcje dla dorosłych i dla dzieci
• Zdjęcia częściowe, stawy i zatoki
• Komputer rekonstrukcyjny z monitorem 23”
• Oprogramowanie po polsku
• Fartuch ochronny

82 000 zł

122 500 zł

Dostępna wersja Dostępna wersja 
montowana do ścianymontowana do ściany

Bez CefalostatuBez Cefalostatu

Fartuch RTG z kołnierzem Fartuch RTG z kołnierzem 
i pilot za 580 złi pilot za 580 zł

Z CefalostatemZ Cefalostatem



• Pole obrazowania do wyboru 12x9 i 16x9 oraz pole dla dzieci 12x8 i 16x8
• Pole 16x9 pozwala na obrazowanie stawów skroniowo żuchwowych
• Możliwość sklejania dwóch pól 16x9 do 16x18
• Bardzo dobrej jakości panorama, dodatkowo badania stawów skrzydłowo- zgryzowych
• Bardzo niska dawka promieniowania dla badań
• AEC - automatyczna kontrola ekspozycji
• AIMAR - redukcja artefaktów metalowych
• Auto Landmart Detection- automatyczna cefalometria   
• Skanowanie wycisków i modeli w CBCT i Konwersja do STL - w cenieSkanowanie wycisków i modeli w CBCT i Konwersja do STL - w cenie
• Każda opcja jest dostępna z cefalo ( możliwość rozbudowy)Każda opcja jest dostępna z cefalo ( możliwość rozbudowy)

www.phumedical.pl10

Aparat 3D - Tomograf EcoX - Korea 
Scan e ceph, AI 12x9 

53 900 Euro12x9 58 700 Euro
259 000 zł 282 000 zł

16x9



grube i trwałe

425 zł

- gruba
-cienka

- gruby
-cienki
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Akcesoria
Samodzielna wymiana montaż

Filtr do autoklawu
(bakteriologiczny)

69 zł/szt

32,5 zł/szt

Redukcja Cattani
do ślinociągu

Sitko Catanii
(do separatora wstępnego

systemów ssących)

Końcówka gumowa 
do Ślinociągu czarna

23,90 zł

Sitko do ślinociągu 

1,50 zł
pakowane po 5 szt.

1 szt.

Suwak regulacji ssania

17,50 zł - gruby

- cienki17,50 zł

Końcówka ssaka

44 zł - gruba

- cienka39 zł

(zamiennik)

Rękaw ssaka (cienki)
średnica 11 Extraflex

-długość 1,7 m69 zł

Rękaw ssaka (gruby)
średnica 17 Extraflex

-długość 1,7 m69,90 zł

Końcówka metal do 
dmuchawki

(standard DCI)

1 szt.14,50 zł

Końcówka do dmuchawki
Mini Mate, Mini Light

1 szt.76 zł

Światłowód do lampy Woodpecker 

Światłowód do lampy TKD MOON 

129 zł

Sitko- typu Durr Dental

60 zł 16,50 zł

10 szt.695 zł

11 17
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Masz uszkodzoną kątnicę NSK
NPB lub FPB (bez sprayu)?

Korpus ECKorpus EC-NSK-NSK

lublubFPB-YFPB-Y NAC-YNAC-Y

Do używanego korpusu Do używanego korpusu NSK NSK montujemy montujemy 
NOWE główkiNOWE główki

FPB-Y główkaFPB-Y główka główka NAC-Ygłówka NAC-Y

Seria M (ze światłem)Seria M (ze światłem)

Turbina NSK M900L

1565 zł

następca M600L
- większa moc 26 WAT
- ergonomiczniejszy kształt
- Seria (M) ze światłem

NOWOŚĆ

- M95L (1:5 ze światłem)- M95L (1:5 ze światłem)

- M25L (1:1 - ze światłem)- M25L (1:1 - ze światłem)

Kątnica NSK - Seria M

- M25 (1:1 ze sprayem - bez światła)- M25 (1:1 ze sprayem - bez światła)1140 zł

1635 zł

2100 zł

Kątnica NSK - FPB-EC

- zewnętrzne chłodzenie
- wymiana wierteł przyciskiem
- na wiertła maszynowe

525 zł
Promocja do wyczerpania

Promocja do końca 2022r.

Turbina ze światłem
( z generatorem)

- bardzo jasne światło LED
- trójdrożny spray
- alternatywa do unitów w których nie ma 
   rękawów ze światłem

550 zł

Promocja do wyczerpania

650 zł

Piaskarka NSK
Prophy Mate NEO 

na złącze Midwestna złącze Midwest

na szybkozłączkę NSKna szybkozłączkę NSK

2199 zł

2499 zł


