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Wyposażasz Gabinet 
                 - Zapraszamy 

Serwis Profesjonalny 
ponad 20-letnie doświadczenie 

• wpisy do paszportów (wymagane w   
  każdym gabinecie)
• naprawy końcówek stomatologicznych 
  (NSK, Bien-Air, W&H, Sirona)
• naprawy unitów, autoklawów, lamp 
  polimeryzacyjnych, kompresorów,  
  skalerów, mieszalników i innych urządzeń

• pomoc w ustalaniu przyłączy 
  technicznych do unitu już w fazie             
  projektowania i rozmieszczenia sprzętu
• bezpłatne doradztwo przy wyborze  
  sprzętu

SEPARATOR AMALGAMATU 
DO UNITU

Oferujemy sprzedaż i montaż separatorów 
amalgamatu do unitów. Zadzwoń - doradzimy 
jaki separator zastosować do twojego unitu. 
W zależności od warunków technicznych i 
wyposażenia unitu optymalnie dobierzemy 
odpowiedni sprzęt

P.H.U. Medical
Sprzedaż Sprzętu: 602 773 455, 506 910 061

Tel/fax: 86 218 84 87
18 -400 Łomża, Al. Piłsudskiego 8 
email: medicallomza@gmail.com

www.phumedical.pl

EndoPilot2

Schlumbohm
Więcej - zobacz str. 6-7

www.phumedical.pl 1
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Unity- Makromed- Exima Neo

Cena zwiera:
• fotel Amicus
• rękawy silikonowe
• lampa główna LED Polaris
• panel asysty
• ślinociąg wodny

Pozostałe wyposażenie w/g potrzeb

27 500 zł
Cena bez wyposażenia

MakRomed - Exima Max MakRomed - Certus Neox

Cena od:

25 200 zł
Cena bez wyposażenia

Cena od:

32 500 zł
Cena bez wyposażenia

NOWOŚĆ

i
Ceny unitów Firmy MakRomed

zaczynają się od 22.000 zł
- prezentujemy najpopularniejsze modele

Rata od 530 zł

(60 rat - wpłata 10%)

MEDICAL
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Montaż GRATIS !
Stołek lekarza GRATIS !

 Cena zawiera:
• diodowa lampa główna - MAIA-FARO
• dmuchawkę
• diodowa lampa polimeryzacyjna MOON TKD
• skaler TKD z trzema końcówkami
• mikrosilnik NSK NBX - LED ze światłem
• kątnica NSK M25L ze światłem
• turbina NSK M600L ze światłem
• kompresor EKOM DK 50.10 Z
• stolik asysty na obrotowym ramieniu
• pompa sucha ssaka firmy METASYS
• separator wodno-powietrzny ECO firmy METASYS
   spełniający funkcję grawitacyjnego separatora
   amalgamatu lub pompa mokra firmy METASYS
• fotel pacjenta ARCADIA EXT

61 963 zł 69 058 zł
1900 zł 2620 zł

Inne modele na: www.phumedical.pl
bez końcówek i kompresora z końcówkami i kompresorem

Unit OMS - Patavium Fifty Unit OMS - Universal TOP

56 287 zł

63 382 zł 

bez końcówek NSK i kompresora

z końcówkami i kompresorem

72 250 zł

82 345 zł 

bez końcówek i kompresora

z końcówkami i kompresorem

Unit firmy OMS Virtuosus

1350 zł

Rata od 1300 zł
(60 rat - wpłata 10%)

Rata od 1200 zł

(60 rat - wpłata 10%)

MEDICAL
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Cena zawiera:
• dmuchawka ze światłem
• lampa główna LEDView Plus (zmiana temperatury 
  barwowej)
• konsola lekarza - rękawy od góry
• mikrosilnik bezszczotkowy Sirona BL ISO ze światłem
• dwa rękawy turbinowe ze światłem
• skaler Sirona SIROSONIC L ze światłem
• duża półka narzędziowa - GRATIS poza standardem
• rękawy typu Plug and Play
• sterowanie funkcjami mikrosilnika, skalera,
  sterownikiem nożnym
• sterowanie fotelem z panelu lekarza, asysty, sterownika    
  nożnego
• zdalna diagnostyka Unitu 
• (cena nie zawiera kompresora i pompy ssącej)

3780 zł 

5590 zł 

5690 zł

7890 zł 

Kompresor DK50-10Z Kompresor DK50-10Z/M

Kompresor DK50 2V Kompresor DK50 2V/M

Najbardziej znany i niezawodny 
kompresor na polskim rynku

- wydajność 75 l/min.
- zbiornik 10 litrów
- głośność 65 dB

Najbardziej znany i niezawodny 
kompresor na polskim rynku

- osuszacz powietrza MD1
- wydajność 75 l/min.
-zbiornik 10 litrów

- wydajność 140 l/min.
- zbiornik 25 litrów
- głośność 71 dB

- osuszacz powietrza MD1
- wydajność 140 l/min.
- zbiornik 25 litrów
- głośność 71 dB

Na 1 stanowisko Na 1 stanowisko

Na 2-3 stanowiska Na 2-3 stanowiska

55 990 zł
Cena bez wyposażenia

Wersja dla leworęcznych
Ambidextrous

Najwyższa jakość w najlepszej cenie!

Montaż GRATIS !

Unit Intego Sirona

Rata od 1060 zł
(60 rat - wpłata 10%)

MEDICAL
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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.

13 490 zł - elektroniczny zapis na Pendrive

Sprawdzony i niezawodny

Autoklaw firmy Melag
klasa Profi

Wyposażenie dodatkowe
• karta pamięci CF
• czytnik kart MELAflash
• drukarka MELAprint
• demineralizator MELAdem

Autoklawy Melag spełniają wszystkie najnowsze wymogi.
1. Autoklawy z podłączeniem wodociągowym - woda z sieci podłączona jest poprzez demineralizator 
MELAdem, który ma za zadanie zmiękczenie wody używanej w autoklawie. Autoklaw posiada 
automatyczny odpływ wody podłączony do kanalizacji.
2. Autoklawy wolnostojące - posiadają wbudowane 2 zbiorniki - jeden na wodę destylowaną do 
sterylizacji, drugi na skropliny. Oznacza to, że do każdego cyklu sterylizacyjnego używana jest świeża 
woda destylowana.

Zapytaj o cenę 
i model

Autoklaw firmy Melag
klasa Premium

Wyposażenie standardowe
• karta pamięci CF
• stelaż do tacek
• 3 aluminiowe, perforowane tace
• uchwyt do tacek
• rurka do spustu wody
• kabel zasilający
• instrukcja obsługi w języku polskim

Nowe autoklawy klasy Premium dysponują dwoma programami szybkimi z 
podwójnie, ewentualnie potrójnie, frakcjonowaną próżnią wstępną. Dzięki jej 
zastosowaniu nieopakowane narzędzia już po 9 minutach (bez suszenia) są 
gotowe do bezpośredniego użytku. Całkowity czas sterylizacji 6-kilowej paczki 
narzędzi wynosi 17 minut (bez suszenia).

Zapytaj o cenę 
i model

Autoklaw 8L klasa B seria E
firmy YESON

Autoklaw 18L klasa B seria E
firmy YESON

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

Dla gab. stomatologicznych i 
kosmetycznych

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

Dla gab. stomatologicznych i 
kosmetycznych5090 zł 5590 zł

Autoklaw NISEA Premium
firmy Faro

14 500 zł

15 500 zł

- elektroniczny zapis na Pendrive

- 18 litrów

- 23 litrów

MEDICAL



EndoPilot2

Niezawodne kompletne rozwiązanie „EndoPilot” teraz w nowym 
designie.

Jako innowacyjne przedsiębiorstwo postawiliśmy sobie cel, 
zaprezentować serię urządzeń EndoPilot cieszących się uznaniem 
na całym świecie, w nowym designie. Do dyspozycji oddajemy 
Państwu sprawdzoną technologię do opracowywania kanałów 
korzeni, z przejrzystym sterowaniem i o estetycznym wyglądzie.

EndoPilot2 oferuje sprawdzone, najwyższej jakości i wydajne 
przygotowanie kanałów korzeni, od opracowywania po końcowe 
wypełnianie termoplastyczne według najnowszych wymogów 
endodontycznych. Wszystkie niezbędne etapy opracowywania 
kanałów są przeprowadzane za pomocą jednej komfortowej 
jednostki w formie „all in one”, które pozwala zaoszczędzić miejsce 
w gabinecie. System modułowy zapewnia przyjazny i wygodny 
serwis oraz znacząco usprawnia pracę stomatologa.

EndoPilot2 został zbudowany modułowo i jest dostępny w różnych 
konfiguracjach. Istnieje możliwość rozszerzenia do 5 funkcji. 
Rozbudowa urządzenia w przyszłości jest szybka i bezproblemowa.

Zalety:
- Nowoczesny, stylowy design
- 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy ze   
  szklanym frontem
- Duża bateria litowo-jonowa (do 16 godzin pracy)
- Funkcja szybkiego ładowania
- Łatwa aktualizacja za pomocą karty micro SD
- W pełni zintegrowane podłączenie DownPack 
  (nie jest konieczne przełączanie)
- Ulepszone efekty dźwiękowe
- Ukryte przewody
- Wysokiej jakości metalowe uchwyty
- Bezprzewodowy przełącznik nożny (Bluetooth)
- Nowe intuicyjne sterowanie menu
- Możliwość rozbudowy modułowej
- Elastyczny w użyciu
- Kompatybilny z poprzednimi modelami  
  (zasilacz, bezprzewodowy przełącznik nożny, kabel 
  Apex, jak też silnik i kątnica)

EndoPilot2

Stolik 3-półkowy
- 3-półkowy
- 2 przyłącza elektryczne 
- powierzchnia półki 40x30 cm 1100 zł

Schlumbohm

EndoPilot2 „comfort”

Pomiar apex i 
opracowywanie z 
przełącznikiem nożnym 
bezprzewodowym i 
akumulatorem

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

Rata od 360 zł

(60 rat - wpłata 10%)Rata od 250 zł

(60 rat - wpłata 10%)

12000 zł

18000 zł

www.endopilot.pl6   

MEDICAL

EndoPilot2 „plus”
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EndoPilot2 „obtura”

Pomiar apex 
i system do 
wypełniania 
gutaperką 
na ciepło z 
przełącznikiem 
nożnym 

EndoPilot2 „ultra”

Pomiar apex, 
opracowywanie, 
ultradźwięki, 
akumulator i 
przełącznik nożny 
bezprzewodowy

EndoPilot2 „ultra plus”

Pomiar apex, 
opracowywanie, 
ultradźwięki i system 
do wypełniania 
gutaperką na ciepło 
z przełącznikiem 
nożnym 
bezprzewodowym i 
akumulatorem

EndoPilot2 „ultra premium”

Pomiar apex, 
opracowywanie, 
ultradźwięki i system 
do wypełniania 
gutaperką na ciepło 
z przełącznikiem 
nożnym 
bezprzewodowym, 
akumulatorem i pompą 
perystaltyczną

Rata od 255 zł

(60 rat - wpłata 10%)
Rata od 362 zł

(60 rat - wpłata 10%)

Rata od 450 zł

(60 rat - wpłata 10%)

Rata od 480 zł

(60 rat - wpłata 10%)

EndoPilot2

Schlumbohm

24 100 zł 26 580 zł

12 260 zł 18 088 zł

MEDICAL
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MYJKI PAROWE
Elmasteam 4.5 basic

- ciśnienie pary 4,5 bar 
przy najwyższej technice 
bezpieczeństwa
- równomierne ciśnienie 
dzięki wysokiej wydajności 
grzewczej
- urządzenie solidne - model 
stołowy lub
ze stelażem ściennym
- ergonomiczna rękojeść z 
uchwytem
- łatwość w utrzymaniu 
czystości

Elmasteam 8 basic
- ciśnienie pary od 4,5 do 8 bar przy 
wysokiej dostępności do pary
- indywidualnie ustawiane funkcje 
ciśnienia „Soft” i „Strong” do różnych 
zadań czyszczenia
- automatyczny tryb „Eco” - chroni 
środowisko oraz oszczędza energię i 
pozwala zredukować koszty
- opcjonalna funkcja sprężonego 
powietrza do suszenia czyszczonego 
obiektu
- inteligentny program odwapniania 
ze zdefiniowanymi cyklami. 
Urządzenie samo wylicza właściwy 
moment odwapniania i „prowadzi” 
przez cały program odkamieniania.
- elastyczna rękojeść z przewodem 
o długości 1,4 m (opcjonalnie także 
2,3 m)

5500 zł 10 000 złCena od:Cena od:

Chemia czyszcząca stworzona do 
czyszczenia ultradźwiękowego w 

stomatologii

Program czyszczący Elma Clean w połączeniu z 
urządzeniami ultradźwiękowymi Elmasonic gwarantuje 
najlepsze wyniki czyszczenia oraz trwałość czyszczonych 
materiałów.

W asortymencie Elmy można znaleźć specjalnie 
opatentowany i dopasowany produkt Elma Clean do 
wszystkich powszechnych zastosować i materiałów.
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Profesjonalne myjki ultradźwiękowe
w cenie kosz wsadowy ze stali nierdzewnej i pokrywa

Elmasonic S10H

- poj 0,8 l
- z grzaniem
- funkcja Sweep i Degas

Elmasonic S30H

- poj 2,75 l
- z grzaniem
- z drenem
- funkcja Sweep i Degas

Elmasonic Denta Pro H

- poj 2,75 l
- z grzaniem
- z drenem
- 8 programów czyszczących

Elmasonic S60H

- poj 5,75 l
- z grzaniem
- z drenem

Elmasonic S90H

- poj 7,4 l
- z grzaniem
- z drenem
- funkcja Sweep i
  Degas

Elmasonic S130H

- poj 12,5 l
- z grzaniem
- z drenem
- do 3 x 1/1 tac 
  DIN (chirurgia)

Elmasonic Easy 30H Elmasonic Easy 40H Elmasonic Easy 60H
- pojemność 2,75 l
- z grzaniem

- pojemność 4,25 l
- z grzaniem

- pojemność 5,75 l
- z grzaniem
- z drenem

+ wyświetlacz   
   LED

+ wyświetlacz   
   LED

+ wyświetlacz   
   LED

Przy zakupie myjki serii S

koszyk na wiertła + 
EC 10 i EC 55

1 litr EC 10 1 litr EC 55

9852 zł

2150 zł 3049 zł 3612 zł

Elmasonic S40H

- poj 4,25 l
- z grzaniem
- z drenem
- funkcja Sweep i Degas

+ wyświetlacz   
   LED

4500 zł 5432 zł 6949 zł

1784 zł 3170 zł 3600 zł

Gratis!

69 zł 178 zł

+ wyświetlacz   
   LED

+ wyświetlacz   
   LED
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Radiografia Bezprzewodowa Dürr Dental
Skaner płytek obrazowych

VistaScan Mini Easy VistaScan Mini Plus

„0” - przeznaczone dla dzieci i osób o mniejszej budowie (rozmiar 2x3 
cm)
„1” - skrzydłowo - zgryzowe dla dzieci i osób o mniejszej budowie 
(rozmiar 2x4 cm)
„2” - standardowe dla dorosłych (rozmiar 3x4cm)
„3” - skrzydłowo - zgryzowe dla dorosłych (rozmiar 2,7x5,4 cm)
„4” - zgryzowe dla dorosłych (rozmiar 5,7x7,5 cm)

Zdjęcia zgryzowe do zdiagnozowania 
uszkodzeń

Zdjęcia skrzydłowo - zgryzowe o wysokiej 
rozdzielczości dla perfekcyjnej diagnozy

Wyjątkowa jakość zdjęć
Dzięki technologii PSC VistaScan Mini jest 
w stanie dokładnie
odwzorować ubytki próchniczne D1 i 
endoinstrumenty do ISO 06.

Rozdzielczość teoretyczna 40 lp/mm (możliwości 
techniczne płytek pamięciowych wynoszą obecnie 

22 lp/mm – trwają prace nad zwiększeniem ich 
parametrów technicznych. Użytkownicy skanerów 

VistaScan z optymizmem mogą patrzeć więc w 
przyszłość, ponieważ urządzenie zabezpieczone jest 
na przyszłe osiągnięcia techniki umożliwiając odczyt 

nawet 40 lp/mm, gdy tylko będzie to możliwe)

Rata od 520 złRata od 430 zł
(60 rat - wpłata 10%)

RTG - FOKUS najnowszy aparat firmy KAVO
- mechanizm Anti-drift
- płynne ruchy
- wyjątkowa stabilność
- niezawodne działanie
- doskonała jakość konstrukcji
- generator wysokiej częstotliwości

11 400 zł Spełnia najnowsze
NORMY

Cena promocyjna

Jesteś 
zainteresowany?

Zamów prezentację.
22 900 zł 27 800 zł

DO NEGOCJACJI
DO NEGOCJACJI

Księga jakości  
wartość 700zł GRATIS ! przy 

wszystkich rtg

MEDICAL
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Zaawansowana technologia i praktyczna 
konstrukcja oraz najwyższa jakość zdjęć 
sprawiają, że Planmeca PROX to doskonały 
wybór dla stomatologów. 

Duża dowolność wyboru parametrów 
ekspozycji zwiększa diagnostyczną wartość 
otrzymywanych zdjęć, a zaprogramowane 
parametry ekspozycji ułatwiają i przyśpieszają 
pracę.

W promocji:
- fartuch RTG (z kołnierzem)
- pilot bezprzewodowy
  za 580 zł

- testy akceptacyjne
- szkolenie i montaż 

Rata od 270 zł

(60 rat - wpłata 10%)

Radiowizjografia SAMSUNG
RAY Rio Sensor RIS 500

Najnowszy czujnik Samsunga wraz z 
oprogramowaniem pozwala na wygodną diagnozę 
zarówno na komputerze jak i na tablecie.

- rozmiar 1
- wymiary czujnika: 
  39 x 25 mm
- pole obrazu 30 x 20
- technologia CMOS
- złącza USB
- rozdzielczość 25 lp/mm
- scyntylator CSI

- bez komputera

- z komputerem

Rata od 230 zł

(60 rat - wpłata 10%)

VATECH PAX-I-CEPH

W zestawie:
- Komputer z monitorem medycznym - GRATIS
- Fartuch ochronny
- Profesjonalne szkolenie praktyczne

- Oprogramowanie stanowiskowe
- Testy odbiorcze
- Testy specjalistyczne

Sprawdzony i niezawodny

CENY DO NEGOCJACJI

Rata od 1260 zł

Rata od 2050 zł

(60 rat - wpłata 10%)

VISTA PANO S CEPH

CENY
DO NEGOCJACJI

Rata od 2050 zł

Rata od 2750 zł

(60 rat - wpłata 10%)

- panorama w zaledwie 7s, u dzieci 2,5 s
- dokładny skan liniowy cefalometryczny
  w zaledwie 4,1 s
- 17 programów pantomograficznych w tym
  zdjęcia skrzydłowe oraz 5 programów dla
  ramienia cefalometrycznego
- dwa czujniki CSL tej samej jakości w
  standardzie Vista Pano S Ceph - brak 
  ryzyka uszkodzenia
- proste pozycjonowanie twarzą w twarz
- dotykowy wyświetlacz, który umożliwia wybór 
wszystkich programów i funkcji aparatu
- małe wymiary urządzenia - zmieści się nawet w 
ciasnym pomieszczeniu
- opcjonalny montaż na stopie bez konieczności 
wiercenia (za dopłatą)

W zestawie:
- komputer z monitorem 
- fartuch ochronny
- profesjonalne szkolenie 
praktyczne
- oprogramowanie 
stanowiskowe

RTG Planmeca - PROX

NIEZAWODNY

13 690 zł

9 800 zł

11 400 zł

63 900 zł

99 900 zł

- PAX - I (bez cefalostatu)

- PAX - I - CEPH  ( z cefalostatem)

- bez cefalostatu

- z cefalostatem

69 000 zł

105 000 zł

CENY DO NEGOCJACJI

99 000 zł

135 000 zł

115 000 zł

149 000 zł

Księga jakości  
wartość 700zł GRATIS ! przy 

wszystkich rtg

Księga jakości  
wartość 700zł GRATIS ! przy 

wszystkich rtg

Księga jakości  
wartość 700zł GRATIS ! przy 

wszystkich rtg
Księga jakości  

wartość 700zł GRATIS ! przy 
wszystkich rtg

MEDICAL
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Mikroskopy KAPS

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

1. Podstawa ruchoma z hamulcem (typ H)
2. Kolumna mikroskopu
3. Ramie przegubowe z wbudowanym zasilaczem 
współosiowego oświetlenia światłowodowego LED
4. Przysłona ograniczająca oświetlenie pola zabiegowego
    (do średnicy 1 cm)
5. Ramie manewrowe z regulacją natężenia światła 
usytuowaną w zasięgu ręki lekarza oraz automatycznym 
„wysokościowym” wyłącznikiem światła (światło wyłącza się 
po podniesieniu głowicy do góry - dotyczy to wersji jezdnej)
6. Ramie mikroskopu
7. Łącznik o odchyleniu 45°
8. Podwójny okular f=159 mm ze stałym kątem odchylenia 
60°, 45° lub prosty
9. Jednostka powiększająca z 5-cio stopniową zmianą 
powiększenia, dostępne są różne przedziały powiększeń, 
które wybiera lekarz, powiększenie może być nawet do 90 
razy
10. Pomarańczowy filtr, chroni przed polimeryzacją 
kompozytu
11. Okular WF 12.5 x V (2 sztuki), dostępne są również inne 
powiększenia okularu
12. Uchwyt f=250mm ze zintegrowanym systemem regulacji 
ostrości, dostępne są obiektywy z inną ogniskową
13. Uchwyt dwustronny do pozycjonowania mikroskopu
14. Pokrowiec na mikroskop

Cena wersji podstawowej 

Wyposażenie podstawowe zawarte w n/w cenie

Rata od 670 zł
(60 rat - wpłata 10%)

Wersja do ściany
Opis i promocja jak obok

Wersja do sufitu

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

Opis i promocja jak obok

Ceny do negocjacji

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

Pytaj o promocje w 
okresie targowym

- Sprawdzona niemiecka optyka
- precyzyjny system powiększeń
- długa żywotność oświetlenia LED

Mikroskop Semorr 3000E
Ze światłem LED i płynny ZOOM (w cenie)

Specyfikacja techniczna:

nowoczesne oświetlenie LED
tubus uchylny 0-2100

obiektyw VARIO FOCUS ze zmienną 
ogniskową (200-400m)
ZOOM - płynna regulacja powiększenia 
(3,6 x- 23x)
okular 12,5 x z regulacją dioptrii

32 900 zł

cena katalogowa :  38 000 zł

SPECJALNA CENA
do 30.12.2019r.

38 900 zł

38 900 zł

38 900 zł

wersja podstawowa

wersja podstawowa

dostępna - wersja do sufitu 
i wersja do ściany

MEDICAL
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3D firmy VATECH

- Anatomiczne pole widzenia 12x9cm

- Piksel matrycy jedynie 49,5um

- Wielokrotna rekonstrukcja CBCT

- Automatyczna redukcja artefaktów

- Wielowarstwowa panorama Magic PAN

- Rozdzielczość woksela do 0,1mm

- Zakres pola widzenia 3D od 5×5 do 12x9cm

W zestawie:
- Komputer z monitorem medycznym
- Fartuch
- Profesjonalne szkolenie techniczne
- Oprogramowanie
- Testy odbiorcze - GRATIS
- Księga jakości - GRATIS
- Testy specjalistyczne - GRATISCeny do negocjacji

Rata od 3250 zł

(60 rat - wpłata 10%)

Rata od 3980 zł

(60 rat - wpłata 10%)

188 000 zł

217 000 zł

- bez cefalostatu

- z cefalostatem

Jeszcze więcej możliwości i lepsza jakość

!
NOWOŚĆ PAX - I3D SMAR Plus

214 000 zł

248 000 zł

- bez cefalostatu

- z cefalostatem
Ceny do negocjacji

Acteon PSPIX

Wyprzedaż

Nowy PSPIX to najbardziej uniwersalny skaner płytek 
pamięciowych. Automatyczne rozpoznanie formatów 
płytek obrazowych (od 0 do 4).
Zdjęcie RTG w kilka sekund wyświetla się również na 
ekranie skanera.
Intuicyjna obsługa skanera na kolorowym ekranie 
dotykowym.
Najwyższe standardy higieny.

17 800 zł

Nowy model skanera firmy Acteon

MEDICAL
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Młynek KM-3
Specjalna stal, scalana próżniowo
Cylinder tnący
Średnica 20 mm polerowana z „łatwo 
tnącym” cylindrem
Otwór 8 x 13 mm
Sterylizacja parowa, ze specjalnym oil 
sprayem
Wymiary 68 x 110 mm
Waga 1,65 kg

GRATIS
podkładka antypoślizgowa

   Tytanowe filtry do kości

Kompaktowe, lekkie tytanowe filtry do kości pozwalają zgromadzić uzyskiwane 
podczas implantacji wióry i wykorzystać je do kolejnych celów. Zawsze, kiedy jest 
możliwe wykorzystanie autologicznych kości do sterowanej regeneracji kości, filtr 
umożliwia wygodne, a zwłaszcza szybkie pozyskanie wiór z sita po wykonanym 
leczeniu implantologicznym.

Ssak chirurgiczny Aspina
   firmy Ekom

możliwość przemieszczania 
między stanowiskami

iCARE C2 - firmy NSK
urządzenie do czyszczenia i konserwacji

DO NEGOCJACJI

Urządzenie do automatycznego 
czyszczenia i smarowania 
końcówek szybko i 
wolnoobrotowych firmy NSK i 
innych marek. System rotacyjny 
czyszczenia gwarantuje 
odpowiednie czyszczenie poprzez 
naoliwienie każdej z części. 
Kanaliki powietrzne i wodne są 
przepłukiwane.

Nóż elektrochirurgiczny
Wyposażenie
• rękojeść wielokrotnego użytku
• zestaw elektrod (10 szt.)
• przewód elektrody biernej
• neutralny cylinder elektrody
• przełącznik nożny
• przewód zasilający 2 m
• maksymalna moc wyjściowa CUT 
- 50W

Surgic Pro LED NSK

Surgic Pro Led został rozwinięty 
i ulepszony poprzez obecność 
nowego optycznego mikrosilnika 
i nowym, całkowicie dokładnym 
automatycznym systemem kalibracji 
obrotów ATC.

3764 zł

1474 zł

1474 zł

2999 zł 3600 zł8999 zł 11 390 zł

5550 zł
5980 zł

Krzesła stomatologiczne

1900 zł 690 zł 1450 zł

01 02 03

KFT-2

KFT-3

- 80 D- 50 D- bez światła - ze światłem

Ceny lup: od 1680 zł - 2190 zł ( w zależności od powiększenia)
Produkcja Polsko - amerykańska,niemiecka optyka

(powiększenia 2,5x,3x,3,5x,4x)

MEDICAL
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Lupy Stomatologiczne

Ceny lup: od 1680 zł - 2190 zł ( w zależności od powiększenia)
Produkcja Polsko - amerykańska,niemiecka optyka

(powiększenia 2,5x,3x,3,5x,4x)

! NOWOŚĆ Dentaphen

Producentem urządzenia jest szwajcarska firma 
Juwaplus, specjalizująca się w projektowaniu 
innowacyjnych narzędzi do iniekcji. Istnieje kilka 
tego typu urządzeń na polskim rynku, ale żaden 
z nich nie jest równie, nowoczesny, miniaturowy 
i poręczny, do tego jeszcze w tak korzystnej 
cenie. Dentapen otwiera nową erę aplikowania 
znieczuleń. Urządzenie ma dwa tryby znieczuleń: 
narastający i śródwięzadłowy, automatyczną 
aspirację oraz trzy prędkości umożliwiające dobór 
intensywności pracy. 

szwajcarskie - innowacyjne - komputerowe  urządzenie do  wykonywania znieczulenia stomatologicznego

i
Zapytaj o cenę

MEDICAL
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Zgrzewarka 
Euroseal 2001 Plus

Zgrzewarka impulsowa
Seal 320 firmy YESON

Wstrząsarka do amalgamatu i
 glasjonomerów 

Sprawdzona
Bezawaryjna

Od lat na polskim 
rynku

Destylator Standard

Destylator
Markowy producent z 
Tajwanu wytwarza b. 
dobrej jakości wodę ok 
5 - 6 ms

Easy Test
Inkubator do testów biologicznych

Zgrzewarka
firmy FARO

Nowoczesne oświetlenie do gabinetu
Wersja nastropowa Wersja zawieszana

Cena od 2300 zł - 3140 zł 
i

ZAPYTAJ - dopasujemy do Twojego 
gabinetu

System sedacji wziewnej MDM produkcja USA

Aparat MDM - na stojaku
mobilnym

- lekko kompaktowa konstrukcja
- oszczędność miejsca w gabinecie
- kompatybilny z dużymi 40 litrowymi          
butlami gazowymi 

Aparat MDM - na stojaku
mobilnym

- Estetyczna szafka
- przechowuje dwie 10 litrowe butle N2O i O2

- szafka w dowolnym kolorze
- konstrukcja na kołach zapewnia mobilność
- kompletny zestaw z maskami

W cenie  kurs - szkolenie przez lekarza W cenie  kurs - szkolenie przez lekarza

LUB

15000 zł

1699 zł 1050 zł

587 zł 790 zł

499 zł

890 zł

16500 zł

2090 zł

MEDICAL
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- Estetyczna szafka
- przechowuje dwie 10 litrowe butle N2O i O2

- szafka w dowolnym kolorze
- konstrukcja na kołach zapewnia mobilność
- kompletny zestaw z maskami

Lampa Woodpecker LED.B

• moc max 1000 mW/cm2

• cyfrowy wyświetlacz
• miękki start
• możliwość programowania 
czasu pracy

Lampa Woodpecker LED.C

• moc 1200 mW/cm2

• 3 tryby pracy
• 5, 10, 15, 20 sekund
• dwa akumulatory w 
zestawie

Lampa Woodpecker LED.H.Ortho

W zestawie dwa 
światłowody i miernik 
światła

+
• obudowa z aluminium
• 2 tryby pracy
• moc 1000 mW/cm2

• regulowany czas

NOWOŚĆ - BTR Pen

Narzędzie do usuwania złamanych 
instrumentów z kanału

Zestaw gotowy do pracy

Asystor 6 Asystor 3 „U” Asystor 4 „U”

Asystory  Andan

1599 zł 1580 zł 1890 zł

380 zł 390 zł

590 zł 1750 zł

MEDICAL
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Skaler i Piaskarka NSK - Varios Combi Pro
Komora do piaskowania

 poddziąsłowegoAutomatyczne przełączenie pomiędzy funkcjami piaskowania 
naddziąsłowego lub poddziąsłowego 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

Silnik iPiezo zasila końcówkę i w zależności od zastosowanego nacisku łatwo usuwa 
cienki jak i gruby nalot kamienia nazębnego.
Automatyczne dostosowanie mocy pozwala na dostarczenie do końcówki pożądanej 
mocy.
Wąska, lekka i odpowiednio wyważona końcówka zapewnia bezpieczeństwo i 
dokładność.
Szeroki wybór tipów  - ponad 80 rodzajów.

Piaskarka NSK
Prophy Mate NEO 

na złącze Midwest

na szybkozłączkę NSK

Piaskarka NSK
Perio - Mate 

Piaskarka PS-01 

na złącze Midwest

na szybkozłączkę NSK

Posiada wbudowany 
zawór zwrotny

Piaskarka KAVO
Propryflex 4 

Czwarta generacja

11 390 zł

1850 zł

1969 zł

2090 zł

2296 zł

2499 zł

3850 zł

489 zł

ZESTAW:

ZESTAW:

MEDICAL
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Synea Fusion TG-98L
Synea Fusion WG-56LT

Ze światłem
Led

Synea Fusion TG-98L
Synea Fusion WG-56LT
Szybkozłączka RQ-24

3990 zł

ZESTAW:ZESTAW:

Ze światłem
Led

4690 zł

Synea Fusion TG-98L
Synea Fusion WG-99LT (1:5)ZESTAW:

Ze światłem
Led

4690 zł

Olej Serwisowy W&H F1 400ml

+

+

237 zł

Cena za 3szt.

Autoklaw LARA RIL - 17 W&H Autoklaw LINA USB  W&H

-Spełnia wszystkie normy
  nawet 15 cykli z 1-go
  napełnienia zbiornika
- zapis na USB
-2 lata GWARANCJI

- 17 Litrów

- 22 Litry

14 990 zł

16 990 zł

Promocja: 18 500 zł

Promocja: 20 290 zł

- 17 Litrów

- 22 Litry

13 690 zł

15 190 zł

Promocja: 17 990 zł

Promocja: 19 990 zł

Promocja: 6380 zł Promocja: 357 zł

Promocja: 5480 zł Promocja: 6470 zł

Promocje  W&H
MEDICAL
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Turbina NSK Pana-Max 2

Finansowanie
Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem 

wybranego sprzętu skontaktujemy Cię z naszym 
Doradcą w celu otrzymania oferty

Seria M (ze światłem)

Turbina NSK Z900L

- ceramiczne łożysko
- poczwórny spray
- powłoka DURAGRIP
- moc 26 WAT 
- Z900L - ze światłem

Turbina NSK M900L

Turbina NSK S-Max Pico

- łożyska ceramiczne
- pojedynczy spray

Kątnica NSK FX 25m
(bez spray)

- M95L (1:5 ze światłem)

- M25L (1:1 - ze światłem)

Kątnice NSK - Seria M

- M25 (1:1 ze sprayem - bez światła)

Masz uszkodzoną kątnicę NSK
NPB lub FPB (bez sprayu)
Korpus EC-

lub

FPB-Y NAC-Y

Do używanego korpusu NSK 
montujemy NOWE główki

759 zł

1399 zł 2090 zł

1799 zł

999 zł

1479 zł

1920 zł

559 zł199 zł385 zł
Kątnica jest w pełni sprawna

Gwarancja 6 miesięcy 
nową główkę

Specjalna seria z bardzo małą główką

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

NOWOŚĆ

 (seria Z Premium )

NOWOŚĆ
następca 
kątnicy FPB-EC

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.
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