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Kompleksowo - prosto - szybko - estetycznie. 
Cerec w Twoim gabinecie.
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SEMORR 3000D  

kompaktowy mikroskop 
ze zintegrowaną kamerą 4K  

Cyfrową kamerę 4K HD zintegrowaną 
z głowicą mikroskopu

VARIO FOCUS - obiektyw o zmiennej 
ogniskowej w zakresie: 180 – 460 mm 

Nowoczesne oświetlenie LED

Ergonomiczny, uchylny tubus 0-210

Precyzyjne pozycjonowanie okularów 

Sprawdzona, apochromatyczna optyka, 
wydłużony okular 10x z regulacją dioptrii

Dwa filtry: pomarańczowy i zielony, 

Sterylne nakładki na pokrętła regulacyjne 

Ergonomiczne uchwyty idealnie dopasowane do rąk, 
umożliwiające łatwe pozycjonowanie mikroskopu

Monitor 27” wraz z uchwytem montowanym na kolumnie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mikroskop zawiera 
w standardowym wyposażeniu:

ZAPYTAJ O AKTUALNĄ PROMOCJĘ:
692 868 524
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CENA OD 32 900 zł 

SEMORR 3000E 
kompaktowy mikroskop z Vario Focus’em

Cechy
Sprawdzona, apochromatyczna optyka 
Precyzyjny system powiększeń
Długa żywotność oświetlenia LED
Kompaktowa budowa i elegancki wygląd 
Ergonomiczny, uchylny tubus (0-210°)
Stabilne, wyważone ramię pantograficzne

UCHYLNY BINOKULAR 
Z MOŻLIWOŚCIĄ 
KOREKTY OSTROŚCI 
DLA OSÓB Z WADĄ WZROKU

REGULACJA 
ROZSTAWU ŹRENIC

APARAT CYFROWY 
DO ARCHIWIZACJI 

ADAPTER 
DO PODŁĄCZENIA 
APARATU 
CYFROWEGO

DWUSTRONNE 
POKRĘTŁO 
DO ZMIANY 
POWIĘKSZENIA 
W SPOSÓB PŁYNNYPOKRĘTŁO 

DO WYOSTRZENIA 
OBRAZU

OBIEKTYW 
ZE ZMIENNĄ 
OGNISKOWĄ
VARIO FOCUS

OBROTOWE 
RĄCZKI
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Nowość Axeos

Najlepsze rozwiązania 
3D i 2D w jednym 
urządzeniu

 
Axeos oferuje wyjątkowe obrazy dla większej 
niezawodności diagnozy, precyzji leczenia i bezpieczeństwa 
klinicznego. Bo doskonała współpraca technologii 
i ludzi, pozwala zobaczyć różnicę.

Czujnik DCS (Direct Conversion Sensor), Autofocus, 
Quickshot – te i inne elementy pozwalają uzyskać 
najwyższy poziom ostrości i kontrastu nawet 
przy niezwykle niskiej dawce promieniowania i trudnej budo-
wie anatomicznej pacjenta. Gwarantują widoczność wszyst-
kich detali w 2D, niezbędnych w Twoim gabinecie.

Tryb niskiej dawki obrazowanie 3D na poziomie 
dawki promieniowania w zakresie 2D.

Tryb HD z rozdzielczością do 80 μm
Obrazy w wysokiej rozdzielczości wykonywane 
przy niskim poziomie szumu. Podczas jednej ekspozycji zare-
jestrowanych jest nawet 1400 pojedynczych obrazów, które 
poddawane są konwersji na obraz 3D z wokselem 
o wymiarach do 80 μm. 

Opcja prawego lub lewego ramienia 
cefalometrycznego umożliwia rozbudowę 

• 

• 

• 

• 

• 

Simplant - w cenie aparatu 3D. Od obrazowania 
i planowania 3D do przewidywalnych efektów leczenia
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Axeos. Zobacz różnicę. 
Najlepsza diagnostyka 
dla eksperta 
w każdej dziedzinie.

Implantologia bez komplikacji
Ważne jest, aby Twój implant został wprowadzony w idealnej 
pozycji, która umożliwia powodzenie odbudowy protetycznej. 
Dzięki danym ze skanowania CAD/CAM i obrazowaniu CBCT
 w połączeniu z oprogramowaniem do planowania implantu 
SICAT Implant 2.0 możesz projektować i produkować szablony 
chirurgiczne w całości w gabinecie lub zlecać ich wykonanie 
swojej lokalnej pracowni protetycznej lub centralnemu 
laboratorium SICAT.

Endodoncja 3D
Czy Twój gabinet prowadzi leczenie endodontyczne? Pacjenci 
wymagający pilnej pomocy, skomplikowana anatomia kanałów 
i niemożliwe do przewidzenia krzywizny to tylko niektóre 
z wyzwań, z którymi możesz się zetknąć. Obrazowanie 3D 
umożliwia wizualizację ukrytych struktur, ujawnia problemy 
kliniczne i pozwala wybrać najbardziej efektywne podejście 
do leczenia. 

Nakładki SureSmile
W Dentsply Sirona proponujemy zintegrowane rozwiązania 
obejmujące cały plan leczenia. SureSmile jest przezroczystą 
nakładką, która zapewni Twojemu pacjentowi piękny uśmiech, 
którego pragnie. Rozpoczęcie pracy z systemem jest łatwe, 
a dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w cyfrowej 
ortodoncji możemy zapewnić Ci bezpieczeństwo 
i przewidywalne, imponujące rezultaty leczenia.

Ortodoncja 
Obrazy doskonałe do planowania leczenia ortodontycznego. 
Zapewniają bezpieczeństwo i efektywność leczenia w myśl 
zasady ALARA. Ułatwiają precyzyjną diagnostykę i pomagają 
w komunikacji z pacjentem, zwiększając akceptację dla leczenia.

WIĘCEJ: 692  868 524
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Model 
Orthophos E 2D
Opcja Ceph,  
lewy

Pozycjonowanie pacjenta 
Manulane
Technologia panoramiczna 
CsI sensor

Orthophos E

Modele 
Orthophos S 2D 
Orthophos S 3D
Opcja Ceph,  
lewy lub prawy  
3D-FoV ø 5x5,5 - ø 11x10
Pozycjonowanie pacjenta 
Automatyczne
Technologia panoramiczna 
CsI Plus sensor
Autofocus

Orthophos S

Modele 
Orthophos SL 2D 
Orthophos SL 3D
Opcja Ceph, 
lewy lub prawy
3D-FoV ø 5x5,5 - ø 11x10 

Pozycjonowanie pacjenta 
Automatyczne
Technologia panoramiczna 
DCS sensor
Autofocus

Orthophos SL

            + Autofocus  
              + Automatyczny zagryzak

          + DCS  
          + Podświetlenie

2D  2D / 3D

Niezawodny aparat pantomogra-
ficzny 2D, zapewniający płynne 
przejście do świata cyfrowego 
obrazowania dla gabinetów 
zorientowanych na cenę

Wielofunkcyjny aparat 2D 
zoptymalizowany do codziennych 
zadań diagnostycznych gabinetu. 
Może być rozbudowany do S 3D.

Najbardziej wszechstronny aparat, 
obrazowanie najwyższej klasy 
dla wymagających gabinetów.
Może być rozbudowany do SL 3D

Rodzina aparatów Orthophos
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Orthophos E
Orthophos E - Niezawodny aparat pantomograficzny. 
- pierwszy krok do obrazowania cyfrowego. Prawidłowa 
diagnostyka dzięki zastosowanej technologii czujnika CsI 
i intuicyjnej obsłudze. Uproszczona obsługa dzięki przejrzyste-
mu panelowi i tylko najważniejszym programom. Również 
dla ortodontów – dostępna przystawka cefalometryczna.

• Stabilne pozycjonowanie  pacjenta  
• Przejrzysty panel sterowania
• Solidna konstrukcja, rzetelna diagnostyka.
• Idealny dla ortodoncji 

Sidexis iX 
Twoja wygoda  - zadowolenie pacjenta.

Przy unicie, w gabinecie lub w domu - wszędzie, gdzie tylko 
chcesz, Sidexis iX pozwoli Ci na wygodne przeglądanie i analizę 
zdjęć pacjenta w każdej sytuacji. Sidexis iX może mieć dostęp 
do Twojej bazy danych lub do jej kopii offline.

• Wygodny dostęp do zdjęć 2D/3D
• Dostępny na AppStore dla iPada.

Automatyczny 

program do testów 

podstawowych

(eksploatacyjnych)!
Sidexis 4 
oprogramowanie do wszystkich rodzajów zdjęć 

• Sidexis 4 jest szybki!
• Sidexis 4 jest prosty!
• Sidexis 4 jest elegancki i czytelny!
• Sidexis 4 jest wszechstronny
• Sidexis 4 nie ma... ŻADNYCH OGRANICZEŃ LICENCYJNYCH!
• Współgra  z wiodącymi programami gabinetowymi.

Mister Eod 69 000 zł  Orthophos E 99 000 zł
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Orthophos S - 2D i 3D
Orthophos S  - Nowy standard obrazowania. 
Najnowszy czujnik CsI Plus to doskonała jakość 
obrazowania 2D wsparta rozwiązaniami znanymi 
z modelu Orthophos SL. Obrazowanie 3D w objętości 
nawet 11x10 cm zarówno w trybie HD jak i z obniżoną 
do minimum dawką. Sprawdzony system pozycjonowania 
i unikalny zagryzak automatyczny zapewniają idealną 
i stabilną pozycję pacjenta.

Teraz komputer RCU w cenie aparatu!

Zapytaj o aktualną promocję: 692 868 524

Tryb LOW DOSE  - pełne obrazowanie 3D 
(11x10), wykorzystujące dawkę mniejszą 
niż przy zwykłym pantomogramie.

Kolorowy panel dotykowy wysokiej 
rozdzielczości, ułatwia znakomicie 
obsługę aparatu.

Skany 3D w objętości od 5x5,5cm 
do 11x10cm zawsze dopasowane 
do potrzeb diagnostycznych . 

Ø 5 cm x 5,5 cm Ø 8 cm x 8 cm Ø 11 cm x 10 cm

Lady S

PRECYZYJNA DIAGNOSTYKA TWARZOCZASZKI

5 lat 
gwarancji*

* gwarancja producenta w zakresie czujników 2D i 3D oraz głowicy i generatora RTG
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Orthophos SL - 2D i 3D
Orthophos SL  - dla wymagających.
Nieważne czy jesteś pionierem nawigowanej 
endodoncji, specjalistą chirurgii szczękowej, 
czy prowadzisz klinikę wielu specjalności, 
Orthophos SL sprosta każdemu zadaniu. 
Łatwa rozbudowa aparatu 2D do wersji 3D.

DCS - -doskonała technologia bezpośredniej 
konwersji obrazu zapewnia nieporównywalną 
jakość zdjęć przy zastosowaniu najniższej 
dawki.

Sharp Layer - 4200 obrazów 
podczas jednej ekspozycji pantomograficznej. 

Autofocus – łączy sprawdzonego 
Orthophosa SL z najnowszym Orthophosem S. 
Oba dysponują potężnym algorytmem wyszu-
kującym tylko ostre obszary obrazu 
pantomograficznego. Dzięki temu zdjęcia są 
ostre niezależnie od pacjenta i obsługującego.

Zapytaj o promocje CEDE’21: 
692 868 524

Sir SL

Tryb Low Dose - Niska Dawka
Tomografia CBCT z dawką w zakresie obrazowania 2D!

Do wielu zastosowań klinicznych:

• kontrola implantu w 3D z dawką w zakresie 

    obrazowania pantomograficznego

• kontrola pozycji zęba przy leczeniu ortodontycznym 

    dla młodych pacjentów wrażliwych na dawkę

• inne wskazania kliniczne zgodne z zasadą ALARA

Teraz komputer RCU 
w cenie aparatu 3D

5 lat 
gwarancji*

5 lat 
gwarancji* 

* gwarancja producenta w zakresie czujników 2D i 3D oraz głowicy i generatora RTG
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Czujniki Xios XG Supreme 

Najwyższa rozdzielczość. 
Więcej szczegółów. 
Większa pewność kliniczna.

Xios AE
• jeszcze lepsza jakość obrazu
• zwiększona czułość reakcji na dawkę 

promieniowania
• szybszy przesył danych dzięki USB 3

Xios AE
Xios XG Supreme
• najwyższa rozdzielczość teoretyczna 

33 lp/mm

• możliwość wymiany przewodu
• 5 lat gwarancji

Pozycjonery Rinn
Jeden pierścień, jedno ramię, 

 i.

Pozycjonery Rinn

ułatwiający pozycjonowanie dzięki mniejszej ilości części

dla zębów przednich, tylnych oraz ekspozycji skrzydłowo – zgryzowych
• sterylizowalny, uniwersalny uchwyt dla wszystkich rozmiarów czujników

ości części

Sprawdź więcej opcji: 
Waldemar Pekalak | tel. 22 826 43 81 | w.pekalak@amadar.pl

DOSKONAŁA CENA:

W duecie: 16 900 zł

Xios XG Supreme USB
16 900 zł

Zestaw pozycjonerów Rinn
1 200 zł

NOWOŚĆ
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Radiologia na miarę

24 900 zł

Radiografia XIOS XG 
Supreme USB / WiFi
Obraz w rozdzielczości HD, superczuła warstwa Csl.
Możliwość wyboru wersji  USB lub WiFi. Wymienny 
przewód  przy czujniku. Precyzja i wygoda obsługi. 
Jedna radiografia dla wielu stanowisk.Dynamiczny 
regulator ostrości.Bezprzewodowa transmisja 
danych (wersja WiFi).

5 lat gwarancji na czujnik wewnątrzustny.

Zapytaj o aktualną promocję
692 868 524

Heliodent Plus
Najwyższa jakość wykonania. Intuicyjna obsługa.
Wysoki kontrast zdjęć dzięki generatorowi HF.

Bezpieczna diagnostyka.
Głowica z kątomierzem 

dla łatwiejszego pozycjonowania.
Stabilne ramię.

CENA APARATU 
HELIODENT PLUS 
12 900 zł

VistaScan Mini Easy
Najczęściej wybierany skaner

Skaner VistaScan Mini Easy 
przekonuje do siebie swą kompaktową budową, 
zajmując niewiele miejsca oraz niezwykle intuicyj-
ną obsługą. Zapewnia szybką dostępność zdjęć 
w bezpośrednim otoczeniu pacjenta.

W zestawie pozycjonery
Dentsply Rinn DS-FIT

5 lat 
gwarancji 
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ProOne
Dobry wybór dla gabinetu 
stomatologicznego

Kompaktowa konstrukcja. Wysoka jakość 
diagnostyczna. Pełna dokumentacja 
przypadków klinicznych. Nowe spektrum 
zabiegów, nowi klienci. Precyzyjne 
i szybkie pozycjonowanie.

15 zdjęć 
w miesiącu spłaca 

ratę pożyczki!

PEŁNA INTEGRACJA DANYCH 
w jednym oprogramowaniu 
Planmeca Romexis

ProMax 3D
Unikalna rodzina produktów

Rodzina pięciu aparatów Planmeca Pro 
Max 3D oferuje aż 19 różnych obszarów 
obrazowania – od detali ważnych 
w endodoncji, po obrazowanie całej 
czaszki, niezbędne w laryngologii 
i chirurgii. 

ZAPYTAJ O CENĘ

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OBRAZU 
dzięki zaawansowanym technologiom 
rekonstrukcji (wysoki kontrast zdjęć, 
bez szumów i artefaktów)

4 rodzaje danych 
w jednym aparacie

Obrazowanie 2D   
Tomografia 
CBCT   
Zdjęcie twarzy 3D

Skan modelu 3D

Radiografia RUNYES
Dokładniejsza niż myślisz

Nowość! Prosta w instalacji i obsłudze 
radiografia, która zastąpi Twój stary czujnik 
i będzie współpracować z aktualnym 
oprogramowaniem. Bez przegrywania 
bazy danych, bez zmiany komputera.

Zalety: 
• smukły czujnik, 
• uniwersalne złącze USB,
• standardowe parametry komputera

Dostępna w zestawie z aparatem rtg 
firmy Runyes lub firmy DentsplySirona 

Korzyści to: 
• wysoka jakość obrazowania
• lampa rtg z ogniskiem 0,4 mm

Najnowszy zestaw rtg z rvg od 18 000 zł

Radiografia Runyes od 8 900 zł

Nowość 
radiografia Runyes
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Zintegrowana implatologia

W początkowej fazie 
wykonywane jest badanie 
tomograficzne, następnie 
pobiera się wycisk optyczny 
uzębienia pacjenta.

Dzięki oprogramowaniu SICAT Implant 
obraz 3D łączony jest ze skanem 
uzębienia. Po zaprojektowaniu odbu-
dowy protetycznej planuje się ułożenie 
implantu. Powstaje automatycznie 
projekt szablonu chirurgicznego.

Wszczepienie implantu wg wykonanego 
szablonu. Szablon może być zamówiony 
w SICat lub wycięty własna frezarką 
Cerec MC XL. Wtedy implantacja może 
odbyć się na 1 wizycie.

3

Na ostatniej wizycie w programie 
CEREC SW 5 projektowany jest łącznik 
i docelowa korona. Są one frezowane 
za pomocą obrabiarki CEREC MCXL 
i cementowane w jamie ustnej pacjenta. 
Całość pracy może być skontrolowana 
za pomocą zdjęcia 3D w trybie Low Dose.

1

2

3

4
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Gabinetowy skaner wewnątrzustny 
model 3DS firmy RUNYES, przeznaczony 
do wykonywania skanów w jamie ustnej 
pacjenta dla wszystkich typów prac 
protetycznych o dowolnej rozpiętości 
oraz aparatów ortodontycznych.

Skaner 
wewnątrzustny 
Runyes 3DS

Kolorowy, dokładny  w kompaktowej wersji desktop 
Skanuje wszystkie powierzchnie  łącznie z wyrostkiem 
i podniebieniem oraz materiały protetyczne
Otwarty system,  pliki wychodzące .stl , brak opłat 
licencyjnych i dodatkowych ukrytych kosztów 
Współpracuje z dowolnym komputerem stacjonarnym 
 lub laptopem, spełniającym minimalne wymagania
Szybkie i nowoczesne oprogramowanie do pobierania, 
edycji i wysyłania skanów do laboratorium protetycznych

•
•

•

•

•

*Tylko 1 sztuka w tej cenie.

57 000 zł  PROMOCJA 49 000 zł* 

Nowa wersja 
oprogramowania 
-  oprócz optymalizacji procesu odczytu powierzchni i szybszej praca kamery ma nowe funkcje:

zaznaczenie granicy preparacji 
przez  lekarza i dodawanie 
informacji do pliku .stl

Przebieg preparacji zaznaczony 
przez lekarza na skanie i wysłany 
do technika jest widoczny 
w oprogramowaniu tjk. Exocad 
czy 3shape.Eliminuje to błędy 
odczytu preparacji przy słabszych 
warunkach u pacjenta.

ocena podcieni na preparacji 
oraz minimalnej odległości 
potrzebnej dla pracy protetycznej

Ustalenie toru wprowadzenia dla 
odbudowy protetycznej umożliwia 
sprawdzenie braku podcieni lub 
ocenę ich głębokości i zasięgu. Ocena 
ilości miejsca od preparacji do zębów 
przeciwstawnych pomaga ustalić 
minimalną potrzebną przestrzeń 
na odbudowę.

asystent skanowania 
przyspiesza i ułatwia proces 
skanowania

Proces skanowania i oceny danych 
jest jeszcze szybszy i bardziej 
wygodny. Automatyczny asystent 
pomaga podczas skanowania, 
wskazując miejsca , które należy 
powtórzyć lub obszary o słabszej 
ilości dobrych danych.
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Cyfrowa stomatologia - po pierwsze SKANER  

- doskonale wyważony, smukła sylwetka 
   i zwarta końcówka kamery
-  precyzja wyznaczania granicy preparacji
- szybkie wyciski optyczne
- zapewnia łatwe skanowanie tylnych zębów

107  000 zł

Skaner 
Omnicam 2.0 

- przetwarza milion punktów 3D na sekundę
- daje precyzyjny wygląd zębów i dziąseł
-  dynamiczna głębia skanowania - ostrość  
   obrazu nawet na głębokości 20 mm
- najnowocześniejszy obecnie skaner na rynku

145 000 zł / w cenie Cerec Ortho

Skaner 
Primescan

Gładkie powierzchnie, 
brak zagłębień

Ekran dotykowy 
z antyrefleksem 

60 minut pracy 
na baterii 

Ruchomy ekran 
dla idealnej ergonomii 

Kamera włączana 
automatycznie

Wbudowane 
podgrzewanie kamery

Wygodny uchwyt 
na kabel zasilający

Cyfrowa ortodoncja  integracja skanera z oprogramowaniem SureSmile ® Aligner 
to nowoczesne planowanie leczenia oraz wykonanie nakładek 
przynoszących przewidywalne i efektowne wyniki. 
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Kompletny system CAD/CAM do gabinetu

18

Cerec Omnicam 
+ Cerec MCX

Sprawdzone rozwiązanie. 
Najpopularniejszy przez lata skaner, 
sprawdzona technologia, skan w kolorze, 
lekka i mała rękojeść.

W komplecie z frezarką CEREC MCX:

2- silikonowa frezarka CEREC 
pozwala na wykonanie w gabinecie 
anatomicznych uzupełnień pojedyn-
czych zębów, łączników na implantach 
i mostów do 3 punktów. 
szeroki wybór materiałów (ceramika, 
kompozyt, tlenek cyrkonu). Bloczki 
w rozmiarze do 40 mm.  

CEREC 
Cerec Primescan 
+ Cerec MCXL PP

Najlepszy skaner wewnatrzustny. 
Szybki i bardzo precyzyjny skan 
trudnych powierzchni typu: złoto, 
amalgamat, szkło.

W zestawie z frezarką CEREC MCXL PP

4-silnikowa frezarka pozwala 
na wykonanie w gabinecie wskazań 
gabinetowych i laboratoryjnych 
(korony, łączniki na implantach 
i mosty, szablony chirurgiczne)
Materiały: ceramika, kompozyt, 
tlenek cyrkonu.
Bloczki w rozmiarze do 85 mm.  
 

CEREC Premium

Zestaw gotowy do pracy 

Cerec Primescan + Cerec 
Primemill - NOWOŚĆ

Najlepszy skaner wewnatrzustny 
teraz w połączeniu z najnowszą 
frezarką. 

W zestawie z frezarką CERE Primemill

Gwarantuje wysoką wydajność pracy 
(tlenek cyrkonu < 5 minut) i naturalnie 
wyglądający rezultat leczenia. 
Pełen zakres wskazań gabinetowych 
i laboratoryjnych (korony, łączniki 
na implantach 
i mosty, szablony chirurgiczne). 
Materiały: ceramika, kompozyt, 
tlenek cyrkonu.

CEREC Prime

3 lata opieki / gwarancji *

Cena  zestawu juz od 319 000 zł

Zapytaj o cenę! Umów się na prezentację!

Skonfiguruj swój idealny zestaw CEREC.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Nowość!

Cerec MCX Cerec MCXL PP Cerec Primemill

12 
MIESIĘCY

GWARANCJI
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Nowość!

Kompletny, otwarty system CAD/CAM dla laboratorium 

Zintegrowane rozwiązanie, które pozwala na optymalizację pracy laboratorium. 

jedyny system do wszystkich typów zastosowań 
wszystkie materiały: ceramika, 
kompozyty, tlenek cyrkonu i metal
dyski o średnicy 98 i 98,5 mm i bloczki 
w rozmiarze do 40 mm 
obróbka materiałów na sucho i mokro, 
otwarte oprogramowanie (import i eksport 
m. in. plików w różnych formatach)
perfekcyjny skan optyczny potwierdzony 
w tysiącach przypadków klinicznych
bez limitów (nieograniczone frezowanie i szlifowanie)

TERAZ tylko 3 539zł miesięcznie*
Cena brutto:  339 000  269 000zł

Skaner optyczny inEos X5 z komputerem PC

Obrabiarka inLab MCX5 (5-cio osiowa) 

z 4-letnia gwarancją na części zamienne 

Oprogramowanie inLab  SW 20 

(moduł Basic, Interface, Implantology i Removables)

Wyciąg do obrabiarki MC X5 
Piec do synteryzacji inLab Profire

Zestaw inLab CAD/CAM dostępny 

także z frezarką inLab MCXL (4-ro osiową) 

taniej o 10 000 zł.

Polecamy laboratoriom nastawionym 
na szybkość obsługi – pojedynczy punkt 
frezowany już w 10 minut. 

•
•

•

•
•

•

•

+
+

+

+
+

12 
MIESIĘCY

GWARANCJI

Zapytaj o cenę. Umów się na prezentacje!

Zestaw gotowy do pracy:

10 
  min.

4 
LATA

GWARANCJI
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Piec do tlenku cyrkonu i porcelany 

CEREC SpeedFire  
firmy Dentsply Sirona   
Najmniejszy i najszybszy piec do syn-
teryzacji, krystalizacji i glazurowania. 
Umożliwia synteryzację korony z tlenku 
cyrkonu już w ciągu 10–15 minut. Prosty 
w obsłudze - sterowany przez oprogramo-
wanie Cerec SW, posiada automatyczny 
dobór parametrów pracy. Idealnie wpisuje 
się w idee leczenia jednowizytowego.

Piec do ceramiki

Programat CS3
+ pompa VP3 Easy
firmy Ivoclar Vivadent  
Innowacyjny piec do krystalizacji, 
glazurowania i napalania porcelany. 
Cyfrowy dobór koloru (Digital Shade 
Assistant DSA).  Automatyczna 
dwuzakresowa kalibracja. Kamera 
na podczerwień. Zestaw głośno-
mówiący umożliwiający odbieranie 
telefonu. 

35 388 zł

45 000 zł Zapytaj o cenę: 600 452 627

Piec do tlenku cyrkonu i metalu

inLab ProFire
firmy Dentsply Sirona

Spiekanie tlenku cyrkonu i metalu 
nieszlachetnego (inCoris CCB) 
w jednym piecu. Wysoka efektywność 
dzięki szybkości nagrzewania 
(do 120 ° C / min) i jednoczesnemu 
spiekaniu do 60 punktów protetycznych. 
Powtarzalność  uzyskiwanej wysokiej 
jakości prac. Kolorowy wyświetlacz 
dotykowy dla wszystkich funkcji pieca.

24 900 zł

Piec do ceramiki

Vita SMART.FIRE 
firmy Vita

Najnowszy piec do krystalizacji, 
glazurowania i charakteryzacji.
Kompaktowy, nowoczesny, 
waży tylko 13 kg. Duży, zewnętrzny, 
panel sterowania vPad. Może być 
wyposażony w pompę próżniową, 
dającą funkcje napalania porcelany. 
Cena bez pompy próżniowej.

Piec do ceramiki

Programat CS2 
firmy Ivoclar Vivadent  

Ponad 20 indywidualnych programów 
w tym 15 minutowy dla IPS e.max CAD. 
Łatwy w obsłudze dzięki dużemu, 
kolorowemu ekranowi dotykowemu. 
Zdalna diagnostyka przez internet, 
technologia oszczędzania energii.

27 694 zł
24 900 zł

* Materiały wysyłane bezpośrednio  Ivoclar Vivadent AG Schaan. Promocje obowiązują do dnia 31.12.2021.

Cena podstawowa:

Piec do ceramiki Nowej Generacji

Programat P310/G2 
+ pompa VP3 Easy 
firmy Ivoclar Vivadent  

Przeznaczony do krystalizacji, glazurowa-
nia i napalania porcelany. Szybki program 
krystalizacji (15 min.). Intuicyjna obsługa. 
Kolorowy ekran dotykowy. Szczelna 
membranowa klawiatura. 

29 658 zł  26 500 zł

*W cenie:
- 5 x IPS InLine System Opaquer 3g 
   kolor do wyboru
- 5 x IPS InLine Denrin 20g kolor do wyboru
- 3 x IPS InLine Incisal 20g kolor do wyboru
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+

2 x Cercon HTML 98 18 (kolor do wyboru)

1 960 zł  1 760 zł

Dentsply Sirona

2 098 zł   1 768 zł

Pełna oferta, aktualne promocje 
na stronie www.sklep.amadar.pl

2 x Cercon HT ML 18 mm  (kolor do wyboru)

1 x PMMA Multilayer 16 / 20 mm (kolor do wyboru)

+

2 x Cercon HT ML 18 mm  (kolor do wyboru)

1 x PMMA Multilayer 16 / 20 mm  (kolor do wyboru)

+

2 386 zł   2 086 zł

1 x PMMA Multilayer 16 / 20 mm   (kolor do wyboru)*

1 x PMMA Multilayer 16 / 20 mm   (kolor do wyboru)*

za połowę ceny* 

756 zł    567 zł

+

+

+

+

+

+

Celtra Duo S CAD CEREC / inLab 

bloki ceramiki szklanej 
wzmocnionej tlenkiem cyrkonu

HT C14 /4 szt. w kolorze:  - A1 -  A3, B1;
LT C14 / 4 szt. w kolorze:  - A1 – A3,5, B1, B2, C1, C2, D2, D3, BL2, BL3.

413 zł  359 zł 

SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM

2 x Cercon HTML 98 14 (kolor do wyboru)

1 672 zł  1 499 zł
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Dentsply Sirona

Dyski Cercon HT ML Ø 98 mm

Cercon HT ML to cyrkon wysoko translucentny, cieniowany. 
Stanowi on połączenie dużej odporności na zginanie 
z estetyką naturalnego zęba.

Zastosowanie: 

korony, mosty do 14 punktów

Wytrzymałość na zginanie: 750 - 1200 MPa. Translucencja: 41 - 49%

Dostępne w 16 kolorach A1 - D4 i BL2 o grubości 14 i 18 mm.

Dyski PMMA Ø 98 mm

Dyski PMMA multilayer  z akrylowej żywicy 13-warstwowej o grubości 12, 16 i 20 mm.

Zastosowanie: Odbudowy tymczasowe wysoko-estetyczne.

Dostępne kolory: A1 - D4, HW2.

Dyski PMMA monochromatyczne barwione o grubości 12, 16 i 20 mm.

Zastosowanie: Odbudowy tymczasowe.

Dostępne kolory: A1 – D4, A1T, B1T, HW2.

Dyski Cerkon XT i HT Ø 98 mm 

dostępne w kolorach A1 – D4 i BL o grubości 12, 14, 18, 25 mm.

XT – Extra translucent 49% - do koron i 3-punktowych mostów 
do licowania lub jako uzupełnienia pełnokonturowe w odcinku przednim 
i bocznym (wytrzymałość na zginanie 750 MPa),
HT – High translucent 41% - do koron i mostów dowolnej wielkości, 
uzupełnienia licowane i pełnokonturowe (wytrzymałość na zginanie 1200 MPa).

Dyski Cerkon XT ML Ø 98 mm               

Cercon XT ML to cyrkon extra translucentny, cieniowany. Dyski zbudowane 
są z warstw o różnej przezierności. Po synteryzacji wyfrezowane uzupełnienia 
wyglądają jak naturalne zęby. Cercon XT ML pozwala zaoszczędzić czas i wytwarzać 
estetyczne uzupełnienia niezwykle szybko. 

Zastosowanie: 
Korony w odcinku przednim i bocznym 
i mosty 3-punktowe do drugiego 
przedtrzonowca.                                                                                            

Wytrzymałość na zginanie: (750 MPa). Translucencja: 49% 

Dostępne w 16 kolorach A1 – D4 i BL2 o grubości 14, 18, 25 mm. 

Poszczególne grubości dysków różnią się tylko grubością warstwy dentynowej.

brzeg sieczny

warstwa przejściowa 2

warstwa przejściowa 1

dentyna

20%

10%

10%

60%

Pełna oferta, aktualne promocje 
na stronie www.sklep.amadar.pl

brzeg sieczny  7%

warstwa przejściowa 2 7%

warstwa przejściowa 1 7%

dentyna   79%

*Cena obowiązuje do wyczerpania zapasów.

SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM
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SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM
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Szeroki wybór bloków i materiałów do CAD/CAM
*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan. Oferta promocyjna obowiązuje do 31.12.2021.

Ivoclar-Vivadent Pełna oferta, aktualne promocje 
na stronie www.sklep.amadar.pl

643 zł

-19%

-123 zł 520 zł

1 529 zł

-25%

-379 zł 1 150 zł

1 995 zł

-20%

-405 zł 1 590 zł

2 x OptraGate/80 
(Assortment/Regular/
Small)

1 x Fluor Protector S 
Refill 1x7g

2 x Variolink Esthetic 
DC Refill 1x9g 
kolor do wyboru

1 x Adhese Universal DC 
Single Dose Refill 25x0.1g 
(Regular, Sm/Endo)

+

+

1 x SpeedCEM Plus 
Refill 9g

Proxyt Medium Fluoride-free
kolor do wyboru 1 x 80g+

SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM
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*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan. Oferta promocyjna obowiązuje do 31.12.2021.

Ivoclar-Vivadent Pełna oferta, aktualne promocje 
na stronie www.sklep.amadar.pl

6 x Empress CAD Multi 
CEREC/inLab /5 
rozmiar i kolor do wyboru    

3 290 zł

-23%

-770 zł 2 520 zł

2 667 zł

-27%

-717 zł 1 950 zł

4 534 zł

-25%

-1 114 zł 3 420 zł

3 189 zł

-20%

-629 zł 2 560 zł

1 x Monobond 
Etch & Prime Refill 5g

6 x IPS Empress CAD 
CEREC/inLab C14/5 
przezierność i kolor do wyboru

1 x Tetric CAD 
CEREC/inLab C14/5 
przezierność i kolor do wyboru

6 x Tetric CAD 
CEREC/inLab C14/5
przezierność i kolor do wyboru

1 x Variolink Esthetic DC 
Refill 9g 
przezierność i kolor do wyboru

2 x IPS e.max CAD 
CEREC/inLab LT A16 
(S/L)/5 

1 x Telio CAD CEREC/
inLab LT A16 (S/L)/3 

kolor do wyboru

x6

x1x6

x6

x1x1

+

+

+

+

Szeroki wybór BLOKÓW I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM

SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM
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W skład systemu wchodzą:

Vita AKZENT® LC NOWOŚĆ!

VITA AKZENT® LC NOWOŚĆ!

Uniwersalne światłoutwardzalne farbki 
do zewnątrzustnej charakteryzacji 
dla żywej gry kolorów i światła. System 
nadaje się do uzupełnień wykonanych 
z ceramiki hybrydowej, kompozytu CAD/
CAM, kompozytów licujących i zębów 
w protezach, jak również do wewnętrznego 
dobarwiania w technice licowania 
kompozytem.

Niezawodna reprodukcja 
• Naturalne odtwarzanie niuansów kolorystycznych 
naturalnego uzębienia, dzięki szerokiej gamie farbek 
o doskonałym efekcie.

Łatwa modyfikacja 
• Prosta modyfikacja koloru za pociągnięciem pędzelka, 
systematyczna kontrola nasycenia koloru uzupełnień 
protetycznych dzięki farbkom chroma stains.

Wydajne w nakładaniu 
• Precyzyjna aplikacja 
poszczególnych efektów i malowanie na całej powierzchni, 
dzięki idealnej lepkości farbek effect stains i chroma stains.

Trwały rezultat 
• Uzupełnienia o stabilnym kolorze i połysku, dzięki 
wysokiej odporności farbek na ścieranie i przebarwienia.

VITA AKZENT 
LC Effect Stains.

14 efektów do reprodukcji 
indywidualnych, specyficz-
nych akcentów koloru 
oraz naśladowania 
wszelkich naturalnych 
cech koloru. 

VITA AKZENT LC 
Chroma Stains.

4 farbki przeznaczone 
do systematycznej 
regulacji nasycenia koloru

VITA AKZENT LC 
CLEANER.

Płyn do czyszczenia 
narzędzi

VITA AKZENT LC 
GLAZE.

Glazura do trwałego 
uszczelniania i nadawania 
połysku powierzchni.

W ofercie również znajduje się szeroki asortyment bloków według kolornika 3D-Master.

ENAMIC 

Bloki z ceramiki hybrydowej 
monochromatycznej.

ENAMIC  multiColor 

Bloki z ceramiki hybrydowej 
multichromatycznej.

ENAMIC IS 
i CAD-Temp IS

Bloki z ceramiki hybrydowej 
monochromatycznej 
oraz CAD-Temp IS bloki 
akrylowe do uzupełnień 
na implantach.

MARK II 

Bloki monochromatyczne 
z ceramiki skaleniowej.

 

TriLuxe Forte 

Bloki multichromatyczne 
czterowarstwowe z ceramiki 
skaleniowej.

SUPRINITY PC 

bloki z ceramiki szklanej 
wzmocnionej tlenkiem 
cyrkonu.

CAD-Temp 

bloki akrylowe 
monokolor i multikolor.   

Pełna oferta, aktualne promocje 
na stronie www.sklep.amadar.pl

Zapytaj o cenę i dostępność: 660 765 753.

SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM
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Kuraray

SZEROKI WYBÓR BLOKÓW 
I MATERIAŁÓW DO CAD/CAM

Katana Zirconia STML

4-warstwowe cyrkonowe bloki o różnej gradacji kolorów 
Super Translucent Multi Layered  do prac pełnokonturowych.
Zastosowanie: Licówki, inlay, onlay, korony w odcinku przednim 
i bocznym i mosty 3-punktowe.

Rozmiary:
14Z L - 17,8 x 19,2 x 40 mm,   12Z - 15,3 x 19,2 x 20,2 mm i 14Z - 17,8 x 19,2 x 20,2 mm 

dostępne kolory: A1 - D3, NW

Katana Zirconia HTML, STML

o Ø 98 mm i grubości 14, 18 i 22 mm. 4-wartwowe cyrkonowe dyski o różnej 
gradacji kolorów (korony, mosty, inlay, olany,  belki).                                                              

dostępne kolory: A1 - D3, NW(dostępne do wyczerpania zapasów)

Avencia LT  

Avencia to bloki kompozytowe Low Translucent do prac pełnokonturowych

Kolory: A2, A3 i A3,5

Zastosowanie: licówki, inlay, onlay, korony w odcinku przednim i bocznym.

Rozmiary: 

12: 10x12x15mm
14L: 14,5x14,5x18mm

Pełna oferta, aktualne promocje 
na stronie www.sklep.amadar.pl

cena: od 530 zł

cena: od 561 zł

cena podstawowa: 525 zł 
cena promocyjna: 399 zł

Cena od: 855 zł

NOWOŚĆ !

Katana Zirconia YML
4-wartwowe cyrkonowe dyski o różnej gradacji kolorów 
o Ø 98 mm i grubości 14, 18 i 22 mm.

Dostępne kolory: 
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, NW

REWOLUCYJNE DYSKI DO WSZYSTKICH 
WSKAZAŃ KLINICZNYCH
Wyjątkowa kombinacja dużej przezierności oraz mak-
symalnych parametrów wytrzymałościowych. Katana 
Zirconia YML zapewnia wysoką wydajność, dużą precy-
zję, maksymalną estetykę i prostą obsługę. 

Zastosowanie: mosty do 3-punktów i o dużej rozpiętości, 
korony w odcinku przednim i bocznym, wkłady inlay/
onlay, licówki.

Wytrzymałość: 750 - 1100 MPa. Przezierność: 45% - 
49%.

Cena od: 710 zł

NOWOŚĆ !

Katana Zirconia HTML 
PLUS
Dostępne kolory: 
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, NW

4-wartwowe cyrkonowe dyski o różnej gradacji kolorów 
o Ø 98 mm i grubości 14, 18 i 22 mm.

KATANA Zirconia HTML PLUS poprawiono parame-
try przezierności w stosunku do dysków Katana HTML.  
Charakteryzują się wyjątkowo szybką synteryzacją, 54 min.

Zastosowanie: 
mosty do 3-punktów i o dużej rozpiętości, korony w odcinku 
przednim i bocznym, wkłady inlay/onlay, licówki.

Wytrzymałość: 1 150 MPa. Przezierność: 45%.
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Skaner MD5000

Skaner MD5000 jest uniwersalnym skanerem 
ortodontycznym umożliwiającym niezwykle szybkie 
skanowanie modeli gipsowych pacjentów lub tworzenie 
nowych modeli bezpośrednio z wycisków.

- urządzenie typu plug&play, niezwykle proste 
   w instalacji oraz intuicyjne w obsłudze.
- 5.0 Mpix dwie kamery o doskonałych parametrach    
   zapewniają idealne skanowanie obiektów.
- skanowanie w trybie szybkim 20 sek na model.
- otwarty typ plików .stl
- brak jakichkolwiek opłat licencyjnych i podłączenie 
   do dowolnego komputera o umiarkowanych 
   parametrach

ORTHO Studio V5 
- dla gabinetów ortodontycznych

Kompletny pakiet oprogramowania CAD/CAM 
dla gabinetów ortodontycznych pozwala 
lekarzowi wykonać większość prac za pomocą 
jednej aplikacji. 

Oprogramowanie umożliwia pełną niezależność 
od zewnętrznych pracowni technicznych 
czy dostawców usług projektowania 
nakładkowych aparatów ortodontycznych.

Współpracuje z każdym typem skanera 
wewnątrzustnego lub stacjonarnego 
oraz wysyła gotowe projekty w formacie 
akceptowanym przez dowolne urządzenia 
wykonawcze ( drukarki, SLM , frezarki CNC).

Zapytaj o cenę: 609 857 299

JESTEM NOWY W
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- prowadzenie pełnej dokumentacji pacjenta ortodontycznego bez konieczności posiadania 
   modeli gipsowych, z rejestracją zmian po procesie leczenia.
- wirtualne projektowanie zmian u układzie narządu  żucia z  animacją w oparciu 
   o najnowocześniejsze   algorytmy.
- automatyczne obliczanie etapów leczenia ortodontycznego, ilości potrzebnych zmian 
   oraz czasu  trwania całego procesu leczenia.
- projektowanie modeli oraz właściwych dla nich aparatów  nakładkowych (allignerów) 
  samodzielnie w gabinecie  przy minimalnych kosztach wytworzenia dla lekarza.
- projektowanie i wykonywanie kluczy indeksowych  do cementowania zamków 
   i zatrzasków na    wszystkich zębach za jednym podejściem, typu otwartego lub zamkniętego.
- projektowanie płytek nagryzowych i relaksacyjnych, vretainerów.

Więcej informacji:  609 857 299

Skanery wewnątrzustne gwarantują 
największą dokładność i wygodę 
pracy. Brak wycisku i modelu gipso-
wego oszczędza czas i koszty. W pełni 
cyfrowy cykl pracy już teraz staje się 
standardem w ortodoncji.

Niewielki i szybki skaner stacjonarny 
błyskawicznie przygotuje modele 
wirtualne skanując wyciski pacjenta 
lub posiadane modele gipsowe. 
Tania alternatywa, aby wkroczyć 
w cyfrową ortodoncję już dziś.

Ekonomiczne drukarki 
ortodontyczne szybko 
i tanio wygenerują modele 
pacjentów, tylko wtedy 
gdy będzie to niezbędne. 
Możemy wydrukować 
modele i gotowe aparaty 
lub zlecić ich wykonanie 
do pracowni technicznej 
obsługującej cyfrową 
ortodoncję.

Oprogramowanie 
ortodontyczne 
jest sercem systemu. 
Tutaj nastąpi analiza pacjenta, 
planowanie leczenia oraz projek-
towanie CAD wybranego aparatu 
ortodontycznego. Bez licencji 
i opłat transferowych za otwarte 
pliki .stl , które można wysłać 
do dowolnego centrum wykonaw-
czego czy laboratorium.

Primescan 

Skaner MD500 

ORTHO Studio V5 

Moon Ray Deskop

Runyes 3DS
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ZESTAW INSTRUMENTÓW W&H:

•  Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy ze światłem 
W&H EM-12 L (sterowany potencjometrem)
•  Kątnica ze światłem W&H 
SYNEA FUSION WG-56 LT
•  Turbina ze światłem W&H 
SYNEA FUSION TG-98 L z szybkozłączką RQ-24

(Zestaw nie dotyczy modelu A-dec 500)

tylko 9 000 zł

PAKIET WYPOSAŻENIA:

 Skaler piezoelektryczny EMS Piezon Kit
+  Lampa polimeryzacyjna diodowa TKD MOON
+  Pompa ssąca Dürr Dental VS 300S
+  Kompresor MGF 24/10 GENESI S

tylko 11 500 zł

Bezprecedensowy ruch 
nowoczesnej lampy LED.

Bezpieczny i skuteczny sytem 
zapobiegający rozwojowi bakterii.

PROMOCJA

Przy zakupie unitu A-dec

Wytrzymałość i jakość 
zapewniająca 20- letnie użytkowanie.
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CENA 91 900  zł *RATA 1 195 zł

Nowy              A-dec 500  
nowatorski i elegancki wygląd, doskonała 
ergonomia, legendarna niezawodność i trwałość

konsoleta lekarza z 6 wysięgnikami, 
wydłużonymi rękawami końcówek 
oraz nowatorskim systemem stabilizacji

wielofunkcyjny panel sterowania Deluxe Plus 
ze spersonalizowanymi ustawieniami dla lekarza, 
z możliwością regulacji położenia  
mechanizm obrotowy z blokadą umożliwia 
obrót fotela o 30º w lewo i prawo względem 
podstawy

zwiększony udźwig fotela do 227 kg

nowy styl tapicerki bezszwowej i szwowej 
optymalne rozłożenie punktów nacisku, 
wyprofilowane powierzchnie tapicerki 
i mechanizm kołyskowy fotela zapewniają 
pacjentowi wygodę i rozluźnienie

Nowa

definicja legendy

•

•

•

•

•

•

•

•

Zestaw instrumentów W&H 
w super cenie 14 000 zł**:
• Mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy 

ze światłem z funkcją ENDO W&H EA-53/EM-12 L 

•  Kątnica ze światłem W&H SYNEA Fusion WG-56 LT

•  Turbina ze światłem W&H SYNEA FUSION TG-98 L 

z szybkozłączką RQ-24, 

•  Panel sterowania DELUXE
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CENA OD 66 900 zł

A-dec 400
Stylowy fotel dla wymagających. 

mechanizm obrotowy z blokadą umożliwia obrót 
fotela o 30º w lewo i prawo względem podstawy

ruch kołyskowy siedziska i oparcia zapewnia 
komfortowe pozycjonowanie pacjenta 

konsoleta lekarza, panel asysty, blok spluwaczki, 
lampa zabiegowa z możliwością umieszczania 
po lewej i po prawej stronie pacjenta  - dla lewo 
i praworęcznych operatorów 

hybrydowy napęd fotela (elektromechaniczny system 
ruchu oparcia oraz  hydrauliczny siłownik siedziska)

cienkie, elastyczne i wygodne oparcie fotela

komfortowy dla pacjenta podczas długich zabiegów 
nowoczesny design, doskonała ergonomia, 
legendarna niezawodność i trwałość

konfiguracja wyposażenia to Twój wybór

*RATA  866 zł

•

•

•

•

•

•

•

•
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CENA OD 58 900 zł *RATA 766 zł

A-dec 300 Premium
Jakość klasy Premium.  

najczęściej kupowany unit A-dec w 2020 r.

konsoleta lekarza, panel asysty, blok 
spluwaczki, lampa zabiegowa poruszają 
się góra-dół razem z fotelem

konsoleta lekarza, panel asysty, blok splu-
waczki, lampa zabiegowa z możliwością 
umieszczania po lewej i po prawej stronie 
pacjenta  dla lewo i praworęcznych 
operatorów 

obrotowa, ceramiczna misa spluwaczki

konstrukcja płyty podstawy unitu oraz rucho-
me podłokietniki pozwalają zbliżyć się do pola 
zabiegowego na tyle, aby utrzymać zdrową, 
naturalną postawę operatora, zapobiegając 
bólowi i dyskomfortowi przy pracy

zaawansowany pakiet kontroli higieny

modułowa konstrukcja A-dec to system, 
który umożliwia wybór odpowiednich 
konfiguracji unitu w zależności od potrzeb 
i w ramach założonego budżetu

 

•

•

•

•

•

•

•
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CENA OD 51 900 zł *RATA 675 zł

A-dec 300 Classic
Klasyczny wybór.

kompaktowa budowa

konsoleta lekarza, panel asysty, 
blok spluwaczki, lampa zabiegowa 
mocowane do podłoża

stolik lekarza z możliwością montażu 
po lewej lub po prawej stronie pacjenta 
(decyzja w trakcie montażu) 

demontowalna, szklana misa spluwaczki

hybrydowy napęd fotela (elektromecha-
niczny system ruchu oparcia oraz  hydrau-
liczny siłownik siedziska)

zagłówek z podwójną regulacją i funkcją 
ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta

solidne, wielopozycyjne podłokietniki 
stabilnie podpierają pacjenta zarówno 
podczas zabiegu jak i wejścia i zejścia 
z fotela

możliwość niskiego pozycjonowania 
fotela - zapewnia komfortowe warunki 
pracy niezależnie od wzrostu lekarza, 
wzrostu pacjenta, rodzaju zabiegu
możliwość wyboru rękaw od góry 
lub od dołu

•

•

•

•

•

•

•

•
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AdvanceCAM HQ
Kamera wewnątrzustna

Świetna jakość obrazu.
Uniwersalna – podłączana przez USB, 
CVideo, VGA, HDMI, WiFi.
Pamięć 8 GB – łatwe przenoszenie zdjęć do PC.
Idealna do każdego unitu stomatologicznego.

3 900zł
3 200 zł

VistaCam iX HD SMART
Wyjątkowa diagnostyka próchnicy

Zdjęcia w znakomitej jakości.
Do diagnostyki próchnicy na powierzchni 
stycznej dzięki głowicom Proof i Proxi.
Dla ortodoncji - idealne zdjęcia
zewnątrzustne dzięki głowicy Macro.
Do dokumentacji leczenia.

Cena z 3 głowicami
19 900 zł

36

SIROLaser Blue
Nieskończone możliwości

Pierwszy na świecie laser z niebieską diodą 
(Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 2014).
Bezdotykowe, precyzyjne cięcie, intuicyjna 
obsługa 3 diody laserowe: 445, 660 i 970 nm.
Szeroki zakres wskazań: chirurgia, endodoncja, 
dezynfekcja, biostymulacja.

27 900 zł
ZAPYTAJ O PROMOCJĘ

SmartView
Panoramiczny monitor multimedialny LED 19

Biały, niskonapięciowy, z szybką ochronną na ekranie.
Wbudowane głośniki oraz odtwarzacz plików USB.
Wejścia: HDMI, VGA, Audio-Video, TV (antenowe).

1 900 zł
1 500 zł

Dostępny również w wersji 21,5’’ Full HD.

2 400 zł
1 900 zł 
Idealny do montażu  
na unicie stomatologicznym
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Zaskakująco wysoka jakość, 
funkcjonalność i estetyka 
wykonania.

Indywidualnie 
konfigurowane 

wyposażenie unitu. 

Komfort pacjenta:

• Podgrzewana woda w kubku 
bezcenna dla pacjenta 
z nadwrażliwością 

• Dobrze wyprofilowane siedzisko 
ułatwiające dostęp do pacjenta

• Przyjemna tapicerka

• Stabilna konstrukcja

• Bardzo cichy napęd fotela! 

• Doskonały do pracy z dziećmi

Sprytne rozwiązania 
i przemyślana konstrukcja

Dobry jakościowo, gotowy 
do pracy unit z bogatym 
wyposażeniem 

Wygoda dla lekarza: 

• Przemyślana ergonomia 

• Dobry dostęp do pacjenta, 

• Mniejszy wysiłek przy pracy 

• Zaskakująco wygodny fotel 
z gumowaną podstawą,  
która na długo zapewnia estetykę 
bez zarysowań  i śladów zużycia. 

• Idealny „na start” nowego gabinetu

DOSTĘPNY „NA JUŻ”  -  bez tracenia tygodni oczekiwania 

CENA OD 26 500 zł *RATA 342 zł

Nowy Care-22

135 unitów Care-22
pracuje w Uniwersyteckim 
Centrum  Stomatologii
CM Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

*Promocja ograniczona do 5 par unitów (1+1), ważna do 15.04.2021 r.

Codziennie potwierdza 
swoją jakość. Sprawdza się 
także w trudnych 
akademickich warunkach.

**Rabat 50% na drugi unit obwiązuje wyłącznie na sam unit (nie dotyczy wyposażenia).
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Unity z linii Intego
Wysoki komfort pacjenta

Coś, na co pacjenci zwracają szczególną uwagę. Fotel Intego 
jest bardzo wygodny i daje pacjentom poczucie wyjątkowego 
komfortu. Można go znacznie obniżyć,  dzięki czemu nawet osoby 
niskiego wzrostu bez problemu zdołają usiąść i wstać.  Nie ulega 
wątpliwości, że wygoda pacjentów przekłada się na ich poczucie  
bezpieczeństwa, a więc i na zaufanie do stomatologa i jego gabinetu.

Wybierz najlepszy dla Ciebie: Intego, Intego Pro, Ambidextrous

Dwuprzegubowy  zagłówek
 
Szybka regulacja do wszelkich 
zastosowań, dla pacjentów 
o różnym wzroście.

Tapicerka Premium/Lounge 

Wysokiej jakości tapicerka  
zapewniająca komfort nawet  
podczas długich zabiegów. 
Niepowtarzalny charakter 
i stylowa elegancja.

ErgoMotion  
 
Ruch oparcia układa się zgodnie 
z ruchem kręgosłupa pacjenta 
zapobiegając rozciąganiu 
i ściskaniu. Niepowtarzalny 
charakter i stylowa elegancja.

Podłokietniki
 
Pacjenci mogą wygodnie 
ułożyć ręce.
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System regulacji

Precyzyjna  regulacja fotela 
umożliwia  komfortowe 
ułożenie pacjenta.

Podnóżek Vario
 
W wersji z tapicerką  Premium 
można  wysunąć podnóżek, 
aby zagwarantować jeszcze 
większą wygodę pacjentom 
wysokiego wzrostu.

LEDview PLUS
Diodowa lampa zabiegowa

Nowoczesna technologia 
multi-kolorowych diod LED
Intensywność: 5 000 – 40 000 lux
Regulacja temperatury barwowej: 
4 600 – 6 200 K
Współczynnik oddawania barw CRI 95 
przy 5400 K
Szerokie pole zabiegowe: 20 x 10 cm
Obsługiwana bezdotykowo

już od 6 lat na rynku polskim
sprzedanych łącznie 
ponad 500 unitów Intego
z opcją do 5 lat gwarancji producenta
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Intego
Niezawodne wsparcie

Kompaktowa budowa –idealny 
unit do niewielkich gabinetów.
Podłączenie do sieci Ethernet 
- natychmiastowa zdalna 
diagnostyka serwisowa.
System ENDO PRO
–zintegrowane funkcje leczenia 
endodontycznego z Apex-locatorem.

W zestawie do unitów 
z linii Intego:

Dmuchawka ze światłem 
LED SIRONA SPRAYVIT E
Bezszczotkowy mikrosilnik 
elektryczny ze światłem
LED SIRONA BL ISO E
Skaler piezoelektryczny 
ze światłem LED SIRONA

CENA OD 61 000 zł Rata 750 zł

Carbon Merlot Platinum Pacific Umbra Orchid 

Basalt Cherry Aloe Aqua Flamingo Sapphire
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Tyle samo miejsca
 
Model Intego Ambidextrous 
wymaga w gabinecie dokładnie 
tyle samo miejsca co standardo-
wy unit Intego.

Obrót unitu w 15 sekund
 
Zmiana ułożenia unitu z pozycji 
dla praworęcznych na pozycję 
dla  osób  leworęcznych  jest  prosta  
i zajmuje tylko sekundy.

Intego Pro 
Zapewnia dodatkową ochronę

Posiada system uzdatniania wody 
sieciowej i dezynfekcji linii wodnych.
Wyposażony w adaptery 
do przeprowadzenia dezynfekcji 
i sanitacji linii wodnych.
Automatyczny system zapobiegania 
infekcjom pozwala zaoszczędzić 
obsłudze około 2,5 godz. miesięcznie.

Intego        
Ambidextrous
Dla dentystów 
prawo i leworęcznych

CENA OD 82 500 zł Rata 1 063 zł

CENA OD 70 500 zł Rata 845 zł
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Sinius
Najwyższa jakość 
w ergonomii

Unit dostępny jest w 3 
wersjach konsolety lekarza: 

Sinius CS 
z rękawami od góry, 

Sinius TS 
z rękawami od dołu, 

Sinius 
z konsoletą lekarza
„sliding track”

CENA OD 120 000 zł

Sinius TS

Sinius CS

1. Kolorowy panel dotykowy EasyTouch 

2.
ERGOMOTION – synchronizacji ruchu oparcia 
i siedziska

3.
Tapicerka LOUNGE – niesamowity komfort 
pacjenta i elegancki design fotela

4. Zmotoryzowany zagłówek sterowany 
elektrycznie 

5. Funkcja anatomicznego dopasowania 
podparcia lędźwiowego pacjenta

6.
Pakiet ENDO –  profesjonalny mikrosilnik 
endodontyczny z endometrem 
i funkcją RECIPROC

7. Pakiet IMPLANT – profesjonalny fizjodyspenser 
implantologiczny ze sterylną linią płynów

8.
Zintegrowany system dezynfekcji (uzdatnianie 
wody sieciowej, przepłukiwanie i sanitacja unitu, 
zgodny z normą EN1717)
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Teneo
Unit PREMIUM

Innowacyjny unit, którego 
celem jest zmniejszenie 
ilości pracy wokół fotela 
do minimum, by dentysta 
mógł całkowicie skupić się 
na procesie leczenia.
Unit konfigurowany pod 
indywidualne wymagania 
lekarza i gabinetu.

CENA OD 180 000 zł
02 I 03

1. Wbudowana funkcja masażu 
pacjenta leżącego na fotelu

2.
ORTHOMOTION – specyficzny ruch fotela 
ułatwiający pozycjonowanie pacjentów 
z problemami ortopedycznymi

3.
SLOWMOTION – spowolniony ruch fotela 
zapewniający precyzyjne pozycjonowanie 
np. do pracy z mikroskopem

4.
Konsoleta lekarza typu „sliding-track” 
z automatycznym ruchem wzdłuż fotela - 
wyjątkowy komfort obsługi bez użycia rąk

5. Automatyczna misa spluwaczki 
(porusza się w kierunku do i od pacjenta)

6.
Pakiet ENDO –  profesjonalny mikrosilnik 
endodontyczny z endometrem 
i funkcją RECIPROC

7. Pakiet IMPLANT – profesjonalny fizjodyspenser 
implantologiczny ze sterylną linią płynów

8.
Zintegrowany system dezynfekcji (uzdatnianie 
wody sieciowej, przepłukiwanie i sanitacja unitu, 
zgodny z normą EN1717)
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• Przeznaczona do pracy przy dużych obciążeniach
• Do jednoczesnego zasilania kilku unitów stomatologicznych (nawet 20) 
• Z systemem automatycznego spustu kondensatu 
   lub osuszaczem membranowym
• Również w obudowie wyciszającej (wersja CS)
• Dostępne w wersji 10 bar – idealne do zasilania urządzeń CAD/CAM

• Linia ekonomiczna 
• Do zasilania 1 lub 2 unitów stomatologicznych 
• Z systemem automatycznego spustu kondensatu 
   lub osuszaczem membranowym 
• Również w obudowie wyciszającej MINI BOX 
  (głośność ≤ 50 dB)

Kompresory Linia Genesi Kompresory Linia Prime

50/15 PRIME M24/10 GENESI S    CS 50/25 PRIME M    24/10 GENESI M    
 

4 200 zł 6 200 zł Zapytaj o cenę: 601 230 696 

Tornado 1 
SUPER SILENT
Kompresor
Bezolejowy
Wydajność 67 l/min
1-stanowiskowy
Głośność tylko 64 dBA

Tornado 1 
SUPER SILENT
Kompresor z osuszaczem
Bezolejowy
Wydajność 60 l/min
1-stanowiskowy
Głośność tylko 64 dBA

VS 300 S
Pompa ssąca
System ssący „mokry”
1-stanowiskowa

5 500 zł 8 900 zł 5 500 zł

Junwei JW-032B

Zbiornik o pojemności 45 litrów 
zabezpieczony wewnętrznie 
antykorozyjnie i antybakteryjnie
Zakres pracy: 0,5 – 0,8 MPa 
Wydajność wyjściowa: 
70 l/min przy 5 bar
 Głośność: ≤ 62 dB
Zasilanie: 220V, 50Hz
 Pobór mocy: 850W
 Waga: 28kg
Wymiary: 400 x 400 x 620mm
Idealny do zasilania 1 unitu 
stomatologicznego
Opcjonalnie dostępny 
w wersji z osuszaczem

2 200 zł
1 900 zł

KOMPRESOR BEZOLEJOWY POMPA SSĄCA

Junwei JW-X01

Przystosowana do pracy 
w systemie ssącym „mokrym”
Wydajność urządzenia: ≥ 800 l/min
Podciśnienie: -110 mbar
 Głośność: ≤ 54 dB
Zasilanie: 220-240V, 50Hz
Pobór mocy: 500W
 Waga: 18kg
Wymiary: 310 x 450 x 590mm
Kompaktowa struktura 
urządzenia, niewielkie wymiary
Idealna do pracy z 1 unitem 
stomatologicznym

3 000 zł
2 600 zł

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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VS 300 S
Pompa ssąca
System ssący „mokry”
1-stanowiskowa

Bezszczotkowy 
mikrosilnik elektryczny 
MicroNX EL-B40S 
ze światłem LED i panelem sterującym.

Rewelacyjny, bardzo lekki, niewielkich rozmiarów wraz z panelem 
sterującym parametrami mikrosilnika (wyświetlaczem oraz klawiaturą).

Panel sterujący ułatwia precyzyjne ustawianie i kontrolowanie 
pożądanych parametrów pracy mikrosilnika:prędkości obrotowej, 
kierunku obrotów, włączania i wyłączania podświetlania, ustawiania 
i wywoływania 3 programów pracy, wskazania realnej prędkości 
obrotowej przy zastosowaniu kątnic zwalniających lub przyspieszających. 

Dostępny również w wersji ze sterowaniem potencjometrem.

Z mikrosilnikiem MicroNX EL-B40S idealnie współpracuje 
skrócona wersja kątnicy Sirona T2 S-LINE AS40L.

OXY PRO
Sedacja jest szeroko stosowana od lat na całym 
świecie. Kontrolowane podawanie tlenu 
i podtlenku azotu przez inhalację wywołuje:

• uczucie relaksu, 
• zmniejsza obciążenie emocjonalne, 
• zmniejsza odczuwanie bólu i niepokój, 
• ułatwia pracę z pacjentem 
• minimalizuje nagłe odruchy.

Zastosowanie sedacji nie powoduje skutków ubocz-
nych i ma za zadanie jedynie uspokojenie pacjenta.

Intuicyjna obsługa

Przeznaczona 

dla wszystkich 

pacjentów

Niezwykle

 ekonomiczna, 

wszechstronna 

i bezpieczna

Oszczędza czas

w trakcie zabiegu

Sedacja wziewna

Cena 
katalogowa: 
19 900 zł

PROMOCJA:
18 000 ZŁ

Kątnica Sirona AS40L
Cena katalogowa: 
2 500 zł
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siedź zdrowo, pracuj komfortowo

Jedyne z opcją balansu.

Zapobiegają bólowi pleców 

poprzez siedzenie we właściwej 

– wyprostowanej pozycji. 

Wymuszają na lekarzu 

tzw. aktywne siedzenie.

Holenderskie 
stołki i siodła    
wygoda, jakość i estetyka 

Zapytaj o dostępne modele : 600 437 613
Cena od 2 200 zł

Amazon Balance z oparciem lędźwiowym

Amazon Tilt

Jumper Tilt z oparciem lędźwiowym

Jumper Balance
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Runyes to największy na świecie producent autoklawów. Modele Sea-18 
i Sea-23 posiadają pełną dokumentację dla UDT i Sanepidu (w tym odrębne CE 
na zawór bezpieczeństwa). Mają wbudowane USB do archiwizacji danych 
i możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej. Wybierając autoklaw Runyes 
zapewniasz sobie spokojną pracę i pewność w przypadku kontroli.

Autoklawy Runyes posiadają wbudowane 
USB do archiwizacji oraz mają możliwość 
podłączenia drukarki zewnętrznej.

Autoklawy 
Sea-18 i Sea-23

• Nowoczesne autoklawy klasy B 
o zaawansowanej technologii

• Wszystkie rodzaje wsadów
• Funkcja samokontroli gwarantuje 

dokładność procesu sterylizacji 
oraz informuje o ewentualnych 
błędach

• Generator pary
• Czytelny wyświetlacz
• Cicha praca
• Dostępne pojemności: 18 l i 23 l

18 l 8 800 zł

23 l 9 800 zł

Autoklaw Sea
Touch Screen

• Autoklaw klasy B o pojemności 18 lub 23 litrów
• Czujniki firmy Motorola oraz włoska pompa
• Inteligentny, automatyczny system kontrolny
• Automatyczne przypomnienie o czyszczeniu 

po każdych 100 cyklach
• Łatwy dostęp do zbiorników na wodę w celu  

wyczyszczenia
• Duża pojemność zbiorników, 3,5l na czystą 

wodę oraz 5l na wodę zużytą
• Moc 1800W
•  Waga 50 kg

18 l 9  400 zł

23 l 10 400 zł

Wybierz spokój  
i bezpieczeństwo
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Autoklaw Quadro Avanti 
Sterylizator Quadro, zapewnia superszybkie 
procesy, a dzięki eliptycznej komorze ma większą 
pojemność załadunku w porównaniu z innymi 
18-litrowymi sterylizatorami stołowymi. Dzięki 
zastosowaniu specjalnego generatora pary autoklaw 
zapewnia ekstremalnie szybkie cykle. Połączenie 
dużej ładowności oraz szybkości gwarantuje 
największą wydajność wśród autoklawów stołowych 
na rynku. Urządzenie jest w całości skonstruowane 
i wyprodukowane w Szwecji.

 
Sterylizacja zapakowanych 
końcówek w 15 min.

24 400 zł   21 500 zł

Trzy cykle sterylizacji w klasie B, 
programy testowe,

20 minutowy cykl Szybki w klasie S - gratis

Całkowity czas sterylizacji w programie B-134°C (łącznie 
z suszeniem) dla standardowego wsadu tylko 37 minut

 Prosta obsługa z ekranu dotykowego z menu w postaci ikon.

Rejestracja cykli sterylizacji w pamięci USB w standardzie.

Do 15 cykli sterylizacji z jednego napełnienia zbiornika wody 
czystej.

Możliwość automatycznego napełniania zbiornika wody czystej 
z zewnętrznego demineralizatora i automatycznego opróżniania 
zbiornika wody brudnej w standardzie.

Przygotowany do pracy z siecią WiFi Użytkownika (dopłata 
790 zł) i możliwość kontroli autoklawu oraz rejestracja cykli 
sterylizacji w smartfonie dzięki bezpłatnej aplikacji W&H Steri

Gwarancja 2 lata. Pierwszy przegląd po 5 latach lub 4000 cykli 
sterylizacji.

Pełna dokumentacja do UDT

 

Autoklaw W&H Lara

·
·

·
·
·

·

·

·

·

Lara RIL-117 
15 900 zł

Lara RIL-122 
17 400 zł

17 l

22 l

CZAS CAŁKOWITEGO 
CYKLU STERYLIZACJI 
ŁĄCZNIE Z SUSZENIEM 
DLA TYPOWEGO 
WSADU 2 KG

Cykle w klasie B Cykl szybki Cykle w klasie B pierwszy przegląd 
po 5 latach
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24 400 zł   21 500 zł

Autoklawy firmy Midmark łączą 
najnowszą technologię, wysoką wydajność, 
niezawodność i łatwość w użyciu. 

Dostępne w klasie B w rozmiarach 
od 6 do 60 litrów, oferują pięć programów 
sterylizacyjnych oraz programy testowe. 
Wyposażone są w tacki, stelaże i uchwyty 
oraz drukarkę termiczną i czujnik jakości wody.

Wydajne, bezpieczne, dokładne, 
a przy tym proste w obsłudze i serwisie.

 

Autoklawy Midmark
Kontrola zakażeń

Cena od 11 000 zł
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Autoklaw automatycznie myje, smaruje i sterylizuje 
6 końcówek w czasie 21 minut.

Przestrzeganie standardów oraz zapobieganie 
zakażeniom krzyżowym nigdy nie było takie proste.

Używając DAC UNIVERSAL S redukujemy czas potrzebny 
do ręcznego mycia i smarowania końcówek stomatolo-
gicznych. Pacjenci i pracownicy mogą całkowicie zaufać 
narzędziom poddanym tej obróbce.

 

DAC Universal Touch S
Nowoczesny design z wyświetlaczem 
touch i sprawdzone funkcje.

Cena: 21 900 zł 
Teraz: 19 900 zł*

W związku z obecną sytuacją pandemiczną 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych 
informacji dotyczących dekontaminacji 
narzędzi za pomocą DAC Universal.

Dezynfekcja termiczna w autoklawie DAC Universal 
zapewnia  nie tylko bakteriobójcze i grzybobójcze, 
ale także całkowicie wirusobójcze właściwości. 
Zostało to przetestowane przez niezależny instytut 
higieny i wyniki pokazują potwierdzoną, pełną 
aktywność wirusobójczą.

Atoklaw 
Vacuklav 31 B+

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 230V 50Hz; 
Waga: 45 kg
Pojemność komory: 17 litrów; 
Wymiary komory (średnica x głębokość): 
25 cm x 35 cm
Maksymalna moc: 2100W; 
Ładowność: do 5kg instrumentów, 
1,8kg tekstyliów

Opatentowane chłodzenie powietrzem 
pompy próżniowej, ale także niezawod-
ność i łatwość obsługi charakteryzują ten 
wszechstronny autoklaw.  Zintegrowana 
kontrola jakości wody uzdatnionej 
i elektroniczny monitoring Vacuklavu 
31 B+ zapobiegają błędom operatora 
i zapewniają wysoką jakość sterylizacji 
oraz maksymalną ochronę instrumentów. 

Cena: 15 800 zł

•

•

•

•

•

•

Tylko 5 sztuk objętych promocją.*
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Autoklaw 
Hygoclave 90
Nowa technologia DuraSteam

PARAMETRY TECHNICZNE:

Napięcie zasilania: 230V 50Hz
Waga: 65 kg
Pojemność komory: 19l
Wymiary komory (Ø x gł.): 
26 cm x 35 cm
Maksymalna moc: 2600W
Maksymalna ilość tac: 6

32 500 zł
29 700 zł
Rata 384 zł

Osiąga wysoką skuteczność sterylizacji 
dzięki szybko wytwarzanej i głębokiej próżni. 

Hygoclave 40/40 Plus
Sterylizator parowy klasy B 
do najwyższych wymagań 
profesjonalnych

Urządzenie charakteryzuje wysoka 
skuteczność sterylizacji dzięki szybko 
wytwarzanej i głębokiej próżni .

 Niezawodność dzięki regulowanemu 
i wydajnemu suszeniu

 Zintegrowana kontrola jakości wody 
bieżącej

Prosty załadunek i rozładunek dzięki 
automatycznym drzwiom

5’’ kolorowy wyświetlacz dotykowy 
o wysokiej rozdzielczości

Elegancki i funkcjonalny design
40 - 19 900 zł 19 000 zł
40 Plus - 21 900 zł 20 900 zł

Wszystkie protokoły sterylizacji oraz informacje są automatycznie zapisywane w wewnętrznej pamięci urządzenia. Protokoły 
w postaci plików PDF można wygodnie i w dowolny sposób pobrać za pośrednictwem USB, Ethernetu lub Wi-Fi (opcja) oraz odczytać. 
Dodatkowo protokoły można wydrukować też za pomocą opcjonalnie dostępnej drukarki zewnętrznej.

·

·

·

·

·

·
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PG 8582, PG 8592
Nowa generacja myjni

Myjnie Miele umożliwiają bezpieczne 
i powtarzalne mycie oraz dezynfekcję 
instrumentów. Stosowane procesy 
są wyjątkowo łagodne dla materiałów.

Tylko myjnia gwarantuje powtarzalność 
procesów mycia. Umyje nawet 22 końców-
ki stomatologiczne w 1 cyklu (ok. 40 min.)
Wysokie ciśnienie pompy i wielopoziomo-
wy system filtracji gwarantują czystość 
nieosiągalną przy myciu ręcznym. Szeroka 
gama programów pozwala dobrać 
optymalny proces do każdego wsadu.

CENA JUŻ OD 28 500 zł Rata 368 zł

MYCIE 
MASZYNOWE 

Postaw na 
bezpieczeństwo 

Myjnia dezynfektor
MELAtherm 10

Już w cenie:

Automatyczny 
dozownik 
do płynów

Dokumentacja na 
karcie pamięci CF 
lub poprzez sieć 
komputerową
 
Maszynowe 
suszenie spełniające 
najwyższą normę

MELAtherm 10 monitoruje rotację 
spryskiwaczy, ciśnienie natrysku oraz 
filtry. To zapobiega problemom wiążącym 
się z nieodpowiednią obsługą. 
MELAtherm ma standardową szerokość 
60 cm i mieści się bez problemu 
pod blatem, może też stać wolno 
w pomieszczeniu. 

 

MELAtherm 10 jest urządzeniem 
myjąco-dezynfekującym według normy EN 
15883. Jest idealnym sprzętem 
do reprocesowania narzędzi wielokrot-
nego użytku. Ma zgrabne gabaryty i pełne 
wyposażenie. CENA  27 900 zł
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17 500 zł

Gratis: 
płyn Sonica 
4% 1l 
oraz 
manualny 
zmiękczacz 
wody

Sonica S.A.M. 3 l
Innowacyjny system myjąco - dezynfekujący 
w jednym urządzeniu

Wielofunkcyjne urządzenie do mycia, 
dezynfekcji chemicznej i termicznej 
w 93°C, płukania i suszenia.

Soltec

Destmax
Destylarka
Pojemność: 4 l
Wydajność: 
1 l/godz.

EURONDA
Euroseal 2001
Zgrzewarka

Szer. zgrzewu 12 mm
Szer. wieszaka 
na rękawy 310 mm

2 200 zł 
2 000 zł

Runyes
SEAL 120
Zgrzewarka

Szer. zgrzewu 12 mm
Max. szerokość rękawa 
300 mm

990 zł

TPC
Dentosonic 
UC-250
Myjka 
ultradźwiękowa

Pojemność: 2,5 l. Z usta-
wianiem czasu 1-30 minut. 
W zestawie koszyczek 
i pokrywka 300 mm

990 zł700 zł

Tyle funkcji zapewnia jedno urządzenie 
- dlatego od lat często jest zamawiane!

•

•

•

•

mycie ultradźwiękowe z automatycznym 
dozowaniem detergentu/płynu dezynfekującego,
powtarzane cykle płukania wraz z doprowadze-
niem wody, obróbką termiczną w temperaturze 
85°C lub 93°C,
funkcje suszenia
rejestracja na USB dowolnie wybranych cykli.

Pojemność komory:7,5l.
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LINIA T1 - Turbiny T1 LINIA T2 - Turbiny T2 

Ze światłem, ze stali 
nierdzewnej, ceramiczne 
łożyska, 4-drożny spray, 
podwójna blokada antyretrak-
cyjna PHS, dynamiczna 
kontrola prędkości DSC
gwarancja 2 lata
na szybkozłączki: Sirona, 
KaVo, W&H, NSK

T1 Control T1 Boost T1 mini

4 000 zł  3 300 zł

T2  Control S T2  Boost S T2 Mini S

3 000 zł  2 500 zł

Ze światłem, tytanowe, 
ceramiczne łożyska DLC, 
4-drożny spray, podwójna 
blokada antyretrakcyjna, 
PHS, dynamiczna kontrola 
prędkości DSC,
gwarancja 2 lata
na szybkozłączki: Sirona, 
KaVo

LINIA T2 S - Kątnice skrócone
Kątnice skrócone T2 S-Line - ze światłem, tytanowe, gwarancja 2 lata 

T2 S-Line AS40L

kątnica 1:1 
(1-drożny spray)

NOWOŚĆ

T2 S-Line AS200L

kątnica 1:5 
(4-drożny spray, 
ceramiczne łozyska))

LINIA T1 - Kątnice LINIA T2 - Kątnice 

T2 LINE A40L

kątnica 1:1 
(1-drożny spray)

T1 Control

3 300 zł  2 900 zł 2 800 zł  2 400 zł

T1 LINE C40L

kątnica 1:1 
(1-drożny spray)

2 600 zł 2 200 zł 2 800 zł 2 400 zł

T1 LINE C200L

kątnica 1:5 
(4-drożny spray, 
ceramiczne 
łożyska)

4 000 zł  3 500 zł 2 600 zł  2 200 zł

T2 LINE A200L

kątnica 1:5 
(4-drożny spray, 
ceramiczne 
łożyska)

Linia T2S - skrócona Linia T2 - klasyczna

Kątnice ze światłem, tytanowe, łożyska wzmocnione 
powłoką DLC, gwarancja 3 lata

Kątnice ze światłem, tytanowe, gwarancja 2 lata

Turbiny w nowej odsłonie: mniejsze główki, lżejsze, większa moc.
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Turbina tytanowa 
Ti-Max Z 900L
Turbina ze światłem, 
najmocniejsza do 26W mocy, 
poczwórne chłodzenie, łożyska 
ceramiczne, światłowód ze szkła 
komórkowego, na szybkozłączkę

Kątnica tytanowa 
Ti-Max Z 95L
Kątnica 1:5 ze światłem, 
wewnętrzne chłodzenie, 
światłowód ze szkła 
komórkowego

Turbina S-Max 
M 900L
Turbina ze światłem, 
poczwórne chłodzenie, 
główka standard, 
na szybkozłączkę

Kątnica tytanowa 
Ti-Max Z 25L
Kątnica 1:1 ze światłem, 
wewnętrzne chłodzenie, 
światłowód ze szkła 
komórkowego

2 945 zł 
2 500 zł

2 731 zł 
2 320 zł

4 281 zł 
3 640 zł

2 065 zł 
1 755 zł

Kątnica 
S-Max M95L
Kątnica przyspieszająca 1:5, 
ze światłem

2 830 zł
2 400 zł

Kątnica 
S-MAX M25
Kątnica 1:1, bez światła, 
chłodzenie wewnętrzne

1 490 zł
1 266 zł

Bezprzewodowy 
mikrosilnik endodon-
tyczny Endo-Mate 
TC 2 MPA

Zestaw zawiera: 
Główkę MPA-F16R, 
Mikrosilnik i ładowarkę

Zakres prędkości: 
• 125 – 10.000 obr/min
• 9 stopni regulacji obrotów 
• 5 poziomów ustawienia mocy 
• zasilanie akumulatorowe 
• Auto-Revers

4 656 zł
3 960 zł

Kątnica 
S-Max M25L
Kątnica 1:1 
ze światłem, 
chłodzenie
wewnętrzne

2 175 zł 
1 850 zł

Unit implantologiczny 
Surgic PRO z podświe-
tleniem
Unit Chirurgiczno 
Implantologiczny 
– Surgic Pro

Zestaw zawiera: 
Jednostkę sterującą
Mikrosilnik SGL70M 
z podświetleniem LED, 
Sterownik nożny FC-78,
Kątnica z podświetleniem, 
X-SG20L (przełożenie 20:1), 
Wężyki irygacyjne (5 szt.)

14 800 zł
13 300 zł

Piaskarka 
Prophy-Mate
NEO-M4
Montowana bezpośrednio 
na rękaw turbinowy unitu
(Midwest), kolor obudowy: szary  

W zestawie: 
2 dysze (60° i 80°), 
5 saszetek piasku

2 900 zł
2 460 zł

Turbina 
PAX 2-M4
Turbina bez światła, 
złącze Midwest

1 113 zł 
   946 zł

Kątnice ze światłem, tytanowe, gwarancja 2 lata
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24 
miesiące 
gwarancji

Synea Fusion
TG-98 L
+RQ-24*

LED+ 
4 x spray

Ø główki 11,5 mm 

21 W/360.000 obr./min

Na szybkozłączkę* RQ-24

3 830 zł   
3 140 zł

* Produkt dosyłany 
bezpośrednio z biura 
W&H Poland.

Urządzenia chirurgiczne
Implantmed Plus

Made in 
AUSTRIA

Nowy 

wymiar 

implantologii

ioDent® inside

> Komunikacja z Osstell Beacon
> Wskazania wartości ISQ Osstell
> Ulepszona funkcja rejestrowania   danych
> Biblioteka implantów
> Programowanie protokołów zabiegowych
>Połączenie z ioDent®

Zestawy Implantmed Plus 
Sterownik przewodowy

Zestaw S-165 Mini LED+
ImplantMED SI-1023 
Sterownik nożny przewodowy 
S-N2 Silnik EM-19 LC
WS-75 L*

17 690 zł
15 921 zł

WG-56 LT*

2 840 zł   
2 540 zł

Synea Fusion 
WG-99 LT

Światłowód szklany

4 x spray 

Ø główki 9,5 mm 

Kątnica 1:5

3 740 zł   
3 240 zł

Mikrosilnik endodontyczny 
z endometrem Endy 6200
Mikrosilnik endodontyczny z endometrem. 
Autorewers przy dojściu do wierzchołka. 
Kontrola momentu obrotowego. Bez sterownika 
nożnego. 12 programów, bardzo lekka plastiko-
wa kątnica. Do wszystkich rotacyjnych pilników 
NiTi.

5 800 zł   
5 290 zł

Assistina 301 plus
W zestawie płyny na min. 5000 cykli konserwacji. Perfekcyjne czyszczenie 
i smarowanie wewnętrzne końcówki. Bardzo krótki czas cyklu konserwacji.

5 590 zł   
4 990 zł

24 
miesiące 
gwarancji

Mały i mocny mikrosilnik 
6,2 Ncm, od 200 do 40.000 rpm

Funkcja gwintowania 
twardych 

Komunikacja z OSSTELL 
do pomiaru stabilności implantu

Dokumentacja Personalizacja 
Pacjenta i zapis zabiegu na 

Bezprzewodowy sterownik 
nożny w opcji

TURBINA KĄTNICA KĄTNICA

LED+ 
4 x spray

Ø główki 11,5 mm 

21 W/360.000 obr./min.

Na szybkozłączkę RQ-24
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1.
FD 333 
Szybka dezynfekcja powierzchni, 
(2,5l.)

5.
FD 366 sensitive wipes
Chusteczki do dezynfekcji wrażliwych powierzchni
(100 sztuk)

2.
FD 350 
Chusteczki 
 (110 sztuk)

6.
FD 360 
Czyszczenie i pielęgnacji tapicerki
(500 ml)

3.
Basic Set 
Dezynfekcja i czyszczenie systemu ssącego
(750 ml + 2x2,5l. + orocup)

7.
ID 213 
Dezynfekcja narzędzi
 (2,5l.)

4.
FD 300 
Koncentrat
(2,5l.)

8.
ID 220 
Dezynfekcja wierteł
 (2,5l.)

+

1

+

+

4
+

Dezynfekcja małych 
powierzchni

Fotel

System ssący

Dezynfekcja 
dużych powierzchni

+

Narzędzia

5

6

87

3
2

Dezynfekcja w gabinecie
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VECTOR
Bezbolesne i pewne leczenie chorób przyzębia. Vector 
jest urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu. 
Terapia Vectorowa jest bezbolesna dla pacjenta 
oraz prosta i bezpieczna dla lekarza. Efekty 
są widoczne odczuwalne JUŻ PO JEDNEJ WIZYCIE!

1

Leczenie chorób dziąseł i przy-
zębia wokół zębów, implantów, 
uzupełnień protetycznych 
w profilaktyce.

2

Mikroinwazyjne opracowywanie 
twardych tkanek zęba, znoszenia 
zwisów i wygładzanie wypełnień 
poddziąsłowych.

3

Zabiegi usuwania osadów, kamie-
nia i bakterii z okolic przyzębia, 
także implantów i koron prote-
tycznych bez niebezpieczeństwa 
ich uszkodzenia.

15 700 zł

Rata 203 zł

Wyjątkowa terapia 
vectorowa 

polega na bezpiecznym zastosowaniu 
energii ultradźwiękowej dzięki niepo-
wtarzalnej konstrukcji urządzenia. 
Rękojeść z instrumentem tworzy kąt 
prosty, dzięki czemu ruch jaki wyko-
nujemy w kieszonce jest podobny 
do pracy sondą diagnostyczną 
podczas badania przyzębia. 

Zalety i korzyści terapii vectorowej:
• precyzyjne usunięcie płytki i złogów,
• skuteczność w miejscach trudno dostępnych anatomicznie,
• brak aerozolu i bólu, dzięki eliminacji drgań,
• zachowanie przyczepu łącznotkankowego w najwyższym stopniu,
• specjalny zestaw tipów do leczenia periimplantitis i okresowej 
   higienizacji implantów,
• bioaktywność i redukcja nadwrażliwości 
• impregnuje ujścia kanalików zębinowych i całą powierzchnię 
   korzenia, czyni ząb bardziej odpornym na procesy demineralizacji.
  

Zapisz się na warsztaty. 

ZAREZERWUJ TERMIN 
POKAZU WGABINECIE. 

ZAPISY: 
tel. 604 595 645, 
e-mail: d.szczepaniak@amadar.pl

Urządzenie Vector Paro 
sprawia, że energia zostaje 
precyzyjnie przekierowana. 

Dzięki opatentowanej technologii 
eliminacji drgań  instrument porusza 
się wyłącznie równolegle do po-
wierzchni korzenia. Tak wykorzystana 
energia pozwala leczyć efektywnie i 
atraumatycznie ponieważ zachowanie 
przyczepu ma miejsce w największym 
stopniu. System Vector działa bez 
wibracji,eliminując tym samym ból i 
możliwość uszkodzenia tkanek.

15 700 złVECTOR PARO PRO
Zestaw z rękojeścią PARO, 
SKALEREM i wyposażeniem.

VECTOR PARO
Zestaw z rękojeścią
PARO i wyposażeniem.

18 900 zł
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1 

Ergonomiczna 
dysza

Obraca się w zakresie 
360 stopni.

2

Łatwy demontaż 
i sterylizacja

Wszystkie 
elementy rękojeści 
są sterylizowalne.

3

Wymienna 
komora na piasek

Szybka i łatwa 
wymiana zbiornika, 
nawet podczas pracy.

4

Specjalny stojak 
na zbiornik
Ułatwia 
napełnianie  
i przechowywanie.

LUNOS® MYFLOW
Nowoczesna, przenośna piaskarka do montowania 
na szybkozłączkę. Ergonomiczna i idealnie wyważona. 
Najwyższa odporność materiałowa na wysoką temperaturę. 
Zaprojektowana tak, aby zminimalizować zatykanie przewodów.

1 2

3 4

Gentle Clean
proszek do profilaktyki
Do czyszczenia 
naddziąsłowego i usuwania 
przebarwień. Wielkość 
ziaren 65µm. Piasek 
rozpuszcza się w ustach 
pacjenta. Nie zatyka 
przewodów. Poj. 4 x 180 g. 
Dostępne smaki: neutralny, 
pomarańczowy, miętowy.

Perio Combi
proszek do profilaktyki
Do czyszczenia nad-
dziąsłowego i poddziąsło-
wego. Łagodnie usuwa 
biofilm. Wielkość ziaren 
30µm. Piasek rozpuszcza 
się w ustach pacjenta. 
Nie zatyka przewodów. 
Poj. 4 x 100 g. Smak 
neutralny.

Two in One
pasta polerująca
Jednocześnie poleruje  
i usuwa przebarwienia. 
Ścierność pasty maleje 
stopniowo. RDA 28. 
Dostępne smaki: 
neutralny, pomarańczowy 
i miętowy. Poj. 100 g.

Super Soft
pasta polerująca

Drobnoziarnista pasta 
polerująca o łagodnym 
działaniu. Może być
 stosowana w ortodoncji 
i implantologii. RDA 5. 
Dostępne smaki: neutralny 
i pomarańczowy. Poj. 50 g.

Dental Rins
płukanka do ust

Gotowa do użycia 
płukanka do ust, 
do ochrony dziąseł 
i zębów. Bez cukru. 
Zawiera ksylitol. 
Nie zawiera 
alkoholu. 

Lakier Fluorkowy
Chroni nadwrażliwe 
powierzchnie. Bezbarwny. 
Skutecznie przylega 
do mokrych powierzchni. 
Zawiera 22600 ppm fluorku. 
Zawiera ksylitol. Poj. 10 ml.

Żel Fluorkowy
Do intensywnej profilaktyki 
przeciwpróchniczej  
z użyciem fluorku sodu. 
Doskonały do zastosowania 
po profesjonalnym oczysz-
czaniu zębów. Zawiera 
12300 ppm fluorku. 
Poj. 250 ml.

Lak Szczelinowy
Materiał na bazie kom-
pozytu do estetycznego 
zabezpieczenia szczelin 
i ubytków szkliwa. Clear 
(bez fluoru do estetycz-
nego zabezpieczenia). 
Opaque (z fluorem – 
długotrwała ochrona). 
Poj. 2 x 1.5 g.

Poduszka 
do profilaktyki
Zapewnia bezpieczne  
i wygodne ułożenie głowy. 
Podpiera szyję i kark. 
Nadaje się do mycia 
i dezynfekcji – wodoszczel-
na. Proste mocowanie 
do zagłówka unitu.

Ręcznik Wellness 
do profilaktyki
Odświeżający, nasączony 
ręcznik frotte, doskonały 
do oczyszczania twarzy 
po zabiegu profilaktycz-
nym. Bezalkoholowy. 
Zawiera aloes.
Opakowanie 50 szt.

390 zł  

344 zł
1 szt.            6 zł
50 szt.  260 zł

Poj. 400 ml      38 zł
Poj. 2,5 l       114 zł

180 g | 4 x 180 g  100 g | 4 x 100 g 6 900 zł
6 500 zł

VECTOR
Bezbolesne i pewne leczenie chorób przyzębia. Vector 
jest urządzeniem o wszechstronnym zastosowaniu. 
Terapia Vectorowa jest bezbolesna dla pacjenta 
oraz prosta i bezpieczna dla lekarza. Efekty 
są widoczne odczuwalne JUŻ PO JEDNEJ WIZYCIE!

www.sklep.amadar.pl www.sklep.amadar.pl

www.sklep.amadar.pl www.sklep.amadar.pl

www.sklep.amadar.pl www.sklep.amadar.pl www.sklep.amadar.pl

15 700 zł
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Diagnostyka
- rękojeści  do lusterek
- sondy
- sondy perio
- lusterka  przednio-
powierzchniowe nr 4

Periodontologia
- kirety uniwersalne
- skalery
- kirety Gracey
- kirety 
   do implantów

Periodontologia 
– diament
- kirety specjalne
- skalery
- kirety Gracey

Preparacja
- ekskawatory
- trimery

Rekonstrukcja
- upychacze do nitek
- modelarzyki
- nakładacze
- upychacze
- skrawacze

Rekonstrukcja 
– ARTE
- narzędzia 
   Style Italiano

Endodoncja
- zgłębnik
- ekskawatory endo
- spreadery

Ekstrakcja
- luksatory
- elewatory
- pozostałe narzędzia do ekstrakcji

Ortodoncja
- narzędzie do ligatur
- skaler orto
- pozostałe narzędzia 
   do orto

Zestaw
- PerioSet
- ArteSet
- DiagnoSet
- Puste kasetki

Pozostałe
- kształtki: retraktory, matryce 
   przyszyjkowe, formówki kontaktowe
- uchwyt do skalpeli
- kody silikonowe na instrumenty
- ostrzałka elektryczna

Ergonomia 
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Jesienią ceny narzędzi LM spadają

*Promocja trwa do 31.12.2021 
lub do wyczerpania zapasów. 
Promocja nie obejmuje 
narzędzi Arte oraz narzędzi 
chirurgicznych. Promocje 
nie łączą się.

Złóż zamówienie na stronie www.sklep.amadar.pl 

na produkty LM i zyskaj 15% rabatu.*

Przy podsumowaniu zamówienia wpisz kod rabatowy: 

LMDENTAL15
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Tip G1, GS1
Do skalingu 
naddziąsłowego

20 zł 
38 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G2, GS2
Do skalingu 
naddziąsłowego

20 zł
35 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G3, GS3
Do skalingu 
naddziąsłowego

27 zł
35 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G4, GS4
Do skalingu 
naddziąsłowego

27 zł
35 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G5, GS5
Do skalingu 
naddziąsłowego

27 zł
35 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G6, GS6
Do skalingu 
naddziąsłowego

24 zł
36 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G11
Do leczenia 
ortodontycznego

NOWOŚĆ

78 złTyp EMS

Tip SB1
Usuwanie próchnicy 
na powierzchni zębów 
i szyjkach

NOWOŚĆ

42 złTyp EMS

Tip G10
Do skalingu 
naddziąsłowego

48 złTyp EMS

Tip G31
Preparacja

NOWOŚĆ

Tip G30
Preparacja 
bruzd

NOWOŚĆ

78 złTyp EMS

Tip SBL, SBR
Usuwanie próchnicy 
bez uszkodzenia 
sąsiednich zębów

NOWOŚĆ

 
42 złTyp EMS

Tip SB2, SB3
Usuwanie próchnicy 
na mesial/distal 
powierzchni zębów

NOWOŚĆ

42 złTyp EMS

Tip G7, GS7
Zbijak 
do koron

28 zł
28 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G8, GS8
Zbijak do koron  
z irygacją

29 zł
38 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip G9
Do skalingu 
naddziąsłowego

48 złTyp EMS

Tip P3, PS3
Do perio

30 zł
36 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip P1, PS1
Do perio

30 zł
39 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip P3D, PS3D
Do perio z nasypem 
diamentowym

45 zł
48 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip P4, PS4
Do perio

30 zł
39 zł

Typ EMS

Typ Sirona

78 złTyp EMS
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Tip E2, ES2
Uchwyt do pilników 
endo-chuck 95°

30 zł
42 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E3, ES3
Do kondensacji 
gutaperki

23 zł
34 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E4, ES4
Do usuwania wypełnienia  
i złamanych narzędzi 
w kanale

42 zł
48 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E5, ES5
Do usuwania wypełnienia  
i złamanych narzędzi 
w części koronowej

42 zł
48 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E3D, ES3D
Z nasypem diamentowym 
do usuwania wypełnienia 
z kanału

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E14, ES14
Z irygacją do usuwania 
wypełnienia i złamanych 
narzędzi w kanale

40 zł
48 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E9
uchwyt 
do wierteł

NOWOŚĆ

39 złTyp EMS

Tip G33
Preparacja, przygotowanie 
pod licówki

NOWOŚĆ

Tip G32
Preparacja

NOWOŚĆ

Tip E1, ES1
Uchwyt do pilników 
endo-chuck 120°

30 zł
42 zł

Typ EMS

Typ Sirona

40 zł
40 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E10, E11
Do łagodnego leczenia Endo

35 zł
55 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E4D
Z nasypem diamentowym 
do powtórnego leczenia 
i usuwania wypełnienia 
z kanału

50 złTyp EMS

Tip E5D
Z nasypem 
diamentowym 
do usuwania nawisów

50 złTyp EMS

Tip E8, ES8
uchwyt 
do wierteł

NOWOŚĆ

40 zł
50 zł

Typ EMS

Typ Sirona

45 zł
48 zł

Tip E14D
Z irygacją i nasypem 
diamentwym do usuwania 
wypełnienia i złamanych 
narzędzi w kanale

78 złTyp EMS

40 zł
48 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Tip E15, ES15
Z irygacją do wypełniania 
i usuwania złamanych 
narzędzi w kanale

Tip E15D
Z irygacją i nasypem 
diamentowym. Do usuwania 
i wypełniania złamanych 
narzędzi w kanale

63 złTyp EMS 25 zł

Pilniki endo 
NiTi
Do stosowania na uchwyty 
endo-chuck (6 szt.)     
w rozmiarach: 
15, 20, 25, 30, 35, 40

78 złTyp EMS 78 złTyp EMS

Klucz TW-4L,TS-4L
Dynamometryczny, 
do dokręcania 
endo-chuck 
i tipów endo

55 zł
30 zł

Typ EMS

Typ Sirona

Klucz TW-1L,TS-1L
Dynamometryczny, 
do dokręcania 
tipów

30 zł

Klucz TW-E1
Płaski, do dokręcania tipów 
i endo-chuck 
wszystkich 
typów

30 zł

Klucz TW-A
Klucz do uchwytu do wierteł
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Ergoject 
i Miniject 

Karpula do znieczuleń 
śródwięzadłowych

- Karpule posiadają mechanizm 
stopniowego podawania znieczulenia

- Ergoject 0,2 ml – kształt pistolet
- Miniject 0,1 ml – kształt długopis

ref. 2400, ref. 2300

TVS tytan (cylindryczne)

40 wkładów 
(4 rozmiary), 
4 wiertła, 4 klucze, 
film kalibracyjny  

lub 10 wkładów 
danego rozmiaru, 
wiertło, klucz

 
lub 12 wkładów 
danego rozmiaru.

24 wkłady
(4 rozmiary), 
4 wiertła, 4 klucze, 
film kalibracyjny 

lub 6 wkładów 
danego rozmiaru,
wiertło, klucz 

lub 12 wkładów 
danego rozmiaru.

RVS tytan (o zwiększonej retencji)

Safe Relax

Zbijak automatyczny 
do zdejmowania koron 
i mostów

-  regularna i kontrolowana 
intensywność mikrouderzeń

-  pięciostopniowa regulacja,
do 20 mikrouderzeń na sekundę

- nadaje się na silnik elektryczny 
i pneumatyczny

W zestawie 4 różne haki, 
2 pętle pojedyncze i 1 pętla podwójna.

ref. 6961C

TorqControl 

Uniwersalny ręczny klucz 
dynamometryczny 

- precyzyjny momentem 
  obrotowym 10 – 35 N/cm
- bardzo lekki: 135g
- kompatybilny z każdym 
systemem implantologicznym

ref. 15501

Stojak na haki
Uniwersalny stojak na pętle 
i haki do zbijaka ręcznego 
i automatycznego.
Ułatwia sterylizację 
i przechowywanie.

Zbijak ręczny
Do zdejmowania koron i mostów. 
Ref.: 1820A 
zestaw zawiera 4 różne haki
Ref.: ATD310B 
zestaw zawiera 4 haki + 2 pętle 
podwójne + 1 pętla podwójna

Aspeo
Kolekcjoner kości na jednorazowe 
filtry. Pasuje na każdy ssak:
 Ø 11 mm i Ø 16 mm. Zebrana 
masa kostna do 913 mm2. 
Wykonany ze stali i całkowicie 
rozbieralny. W zestawie 3 sterylne 
filtry i przejściówka na ssak.

ref. 12010

Fibio Core 
włókno szklane
20 wkładów  
(4 rozmiary),  
4 wiertła,  
20 stoperów,  
film kalibracyjny

Karpule 
do znieczuleń 
miejscowych
Z ręczną aspiracją:
Łamana
Ładowana z boku

ref. 3800A
ref. 2330

Podstawka na igły
Do bezpiecznego 
zakładania i ściągania igieł.

Euro Post tytan
120 wkładów (12 rozmiarów), 
4 wiertła, 
2 klucze, 
20 stoperów, 
film kalibracyjny

lub 20 szt. wkładów 
danego rozmiaru.

Euro Post stal
120 wkładów 
(12 rozmiarów), 
4 wiertła, 
2 klucze, 
20 stoperów, 
film kalibracyjny

lub 20 szt. wkładów 
danego rozmiaru. 

Klucz-wiertło nie jest dostarczane z urządzeniem. Jest to wiertło, 
które w danym systemie implantologicznym montuje się na kątnicę.
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TorqControl

klucz dynamometryczny 

do dokręcania elementów 
protetycznych do implantów

Urządzenia 
do implantologii 
firmy Anthogyr

*Promocja do wyczerpania zapasów.

Aspeo 

stalowy kolekcjoner kości 
na jednorazowe filtry

Ceny: 

1. Aspeo -  847 zł  650 zł
2. filtry do Aspeo (6 szt.) - 166 zł  141 zł
3. TorqControl - 2 256 zł 1 900 zł 
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Sterylizacja 
i przechowywanie

Endoboksy 
aluminiowe 

i stalowe

Tacki aluminiowe 
i stalowe pełne 
i perforowane

Akcesoria 
do fotografii

Stojaki 
na wiertła 

aluminiowe i stalowe

Pudełka aluminiowe 
i stalowe, pełne 
i perforowane

Co tydzień rabaty 
na inną kategorię 

produktów.

 www.sklep.amadar.pl



 www.sklep.amadar.pl

www.amadar.pl



• Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
• Urządzenia na zdjęciach mogą różnić się elementami wyposażenia od oferowanego modelu.
• Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
• Oferta obowiązuje do 31.12.2021 lub do wyczerpania ilości urządzeń objętych promocją.
• Ceny skalkulowane na dzień oddania katalogu do druku, mogą ulec zmianie. 
   Zawsze aktualne,    obowiązujące ceny i promocje na www.amadar.pl
• Szczegółowy regulamin zakupów w Amadar Sp. z o.o. jest dostępny na www.amadar.pl

I WIELE 
INNYCH...

Amadar Sp. z o.o.


