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superlite color pen
a terméket a 302. oldalon találja

superlite power pen
a terméket a 303. oldalon találja

kapszulakeverő
a terméket a 306. oldalon találja
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Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

Turbinák

Ti-Max Z turbinák (NSK)

titánból készült, különösen egyenletes forgású, 135°c-ig autoklávozható, fényes prémium tur-
binák. az új fejlesztésű rotorok teljesítménye (standard fejméret esetében) 26 w. az optima-
lizált csapágynak köszönhetően a turbina élettartama a korábbi modellekének duplája. a 
Duragrip bevonat biztos fogást biztosít. négyszeres hűtés. a clean Head rendszer megakadá-
lyozza a spray és egyéb folyadékok visszaszívását a turbinába. a mikroszűrő meggátolja a spray-
csatornák eldugulását. a vékony nyaknak köszönhetően kiváló a rálátás a munkaterületre.  
Standard fej: fordulatszám: 320.000 - 400.000 fordulat / perc, fejátmérő: 12,5 mm, fejmagasság: 13,1 mm.  
Mini-fej: fordulatszám: 360.000 - 440.000 fordulat / perc, fejátmérő: 10,8 mm, fejmagasság: 12,1 mm. 
Garancia: 2 év
 KaVo Multiflex kupplunghoz: 
798 882 z900kl standard fej 1 db 315.000
798 880 z800kl mini fej 1 db 315.000
 Sirona kupplunghoz: 
798 883 z900sl standard fej 1 db 315.000
798 881 z800sl mini fej 1 db 315.000

Turbinák

S-Max M turbinák (NSK)

a s-Max M turbinacsalád megújul: új dizájn kívül és belül, még jobb tapintás, még több erő. a vékony, 
ergonómikusan kialakított nemesacél műszer test kényelmes fogást és kitűnő rálátást biztosít a munkate-
rületre. a szabadalmaztatott clean-Head rendszer megakadályozza bárminemű folyadék vagy szennyező-
dés bejutását a fejbe, meghosszabbítva ezzel a csapágyak élettartamát. a kerámia csapágyak nagy stabi-
litást és vibrációmentes munkavégzést biztosítanak. a befogók kialakítása biztos fúrótartást eredményez.  
a négyszeres spray optimálisan hűti a fúrót. a rotorok egyszerűen és időtakarékosan a praxisban cserélhe-
tők. Garancia: 24 hónap. 
 KaVo kuplunghoz: 
759 015 s-Max M800kl mini-fej, Ø 10,6 x 12,5 mm  1 db 229.000
 KaVo kuplunghoz: 
759 016 s-Max M900kl standard-fej, Ø 12,1 x 13,5 mm 1 db 229.000
 Sirona kuplunghoz:  
759 017 s-Max M800sl mini-fej, Ø 10,6 x 12,5 mm 1 db 229.000
 Sirona kuplunghoz: 
759 018 s-Max M900sl standard-fej, Ø 12,1 x 13,5 mm 1 db 229.000
 W+H kuplunghoz: 
243 861 s-Max M900wl standard-fej, Ø 12,1 x 13,5 mm 1 db 229.000

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

ti-Max z900kl

ti-Max z800kl

ti-Max z900sl

ti-Max z800sl
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LED-Kuplung (NSK)

a leD nappali fénnyel egyenértékű látási körülményeket biztosít szemben a halogén fénnyel.tartósab-
bak és használatuk biztonságosabb is, mert kevesebb hőt adnak le mint a halogénlámpák. kavo turbi-
nákhoz, illetve kavo csatlakozású nsk turbinákhoz.
698 867 kcl-leD kuplung nsk-ptl-hez 1 db 124.000

MASTERtorque M9000L (KaVo)

különösen nagy teljesítményű fényes turbina kisméretű fejjel, rendkívül halk működéssel és 
direkt-stop-technológiával. Jellemzői: fejméret 13,1 mm, fejátmérő: 12,5 mm, teljesítmény 23 watt, 
visszaszívásgátló, direkt-stop-technológia (utánfutás 1 másodperc), 4-szeres sprayhűtés, halk, vib-
rációmentes működés (57 dB(a)), kerámia golyóscsapágy, erős plasmatec-felület, cserélhető spray-
microfilter, fényvezető (25.000 lux), 135 °c-ig autoklávozható. Garancia: 24 hónap.
182 899 Mastertorque M9000l 1 db 429.000

EXPERTtorque E680 L (KaVo) 

Új, még korszerűbb turbina széria az alábbi tulajdonságokkal: könnyen tisztítható és mégis biztos fogású 
eXpertgrip-felület, cserélhető spray-microszűrő és nagyon csekély visszaszívó hatás. 18 watt-os erőátvi-
telnek köszönhetően a munka gyors és hatékony (380.000 ford./perc). a kerámia golyóscsapágy rendkívül 
halk és vibrációmentes munkavégzést biztosít. az optimális hűtésről 4 fúvóka gondoskodik. a kicsi fejnek 
(magasság: 13,6mm / átmérő: 12,5mm) és a speciális könyökív / szögkialakításnak köszönhetően könnyeb-
ben hozzáférhetünk a munkaterülethez, a 25.000 lux teljesítményű fényvezető megfelelő megvilágítást 
nyújt. thermodezinfektorba is helyezhető és 135 °c-ig autoklávozható. Garancia: 18 hónap.
282 841 eXperttorque e680 l  1 db 295.000

ÚJDONSÁG
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465 lrn / 465 rn kuplungok

Multiflex kuplungok (KaVo)

 465 rn kuplung, 4-lyukas normál csatlakozó, 
082 850 sprayszabályozó 1 db 87.000
 465 lrn kuplung, 4-lyukas normál csatlakozás 
082 861 (Midwest), sprayszabályozó, visszacsapó szelep 1 db 149.000
 tartalék izzó intra lux motorokhoz és 
182 853 Multiflex lux kuplungokhoz, autoklávozható 1 db 7.995
082 888 465 leD kuplung 1 db 159.000

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Synea Fusion turbina (W&H)

Gazdaságos új turbina család. a leD+ világítás optimális látási viszonyokat biztosít a munkaterületen. előnyök: 
tökéletes munkaterület megvilágítás; nehezen elérhető helyeken is könnyű hozzáférést és jó láthatóságot biz-
tosító optimális fejméret; 4-szeres spray a tökéletes hűtés érdekében; kerámia csapágy, csendes vibrációmen-
tes üzem; egyszerű nyomógombos fúrócsere. a turbina kialakítása biztos fogást és könnyű tisztíthatóságot 
biztosít. autoklávozható. Garancia 12 hónap.
 TG-97L: roto-Quick-csatlakozás, Ø fej 10 mm,  
359 080 nyomaték 16w, leD+  1 db 289.000
 TG-98L: roto-Quick-csatlakozás, Ø fej 11,5 mm,  
359 081 nyomaték 19w, leD+ 1 db 289.000
 TG-97LM: Multiflex-csatlakozás, Ø fej 10 mm,  
359 082 nyomaték 16w, kompakt fényvezető 1 db 289.000
 TG-98LM: Multiflex-csatlakozás, Ø fej 11,5 mm,  
359 083 nyomaték 19w, kompakt fényvezető 1 db 289.000

Roto Quick kuplungok (W&H)

 roto Quick rQ-34 kupplung: 
 fényes kupplung spray-szabályzóval és visszaszívásgátlóval  
198 835 synea és toplight turbinákhoz 1 db 105.000
 roto Quick rQ-24 kupplung: 
 fényes kupplung visszaszívásgátlóval synea és toplight  
198 872 turbinákhoz 1 db 90.000
 nagynyomású pótizzó 22076 k 516 (pótégő): 
198 847 toplight-turbinákhoz 896, 898, 898-le, t98 l, ta98 1 db 7.995

Pótizzó
sterilizálható izzó, intra lux motorokhoz és Multiflex lux kuplungokhoz.
082 865 nagynyomású izzó k 504 1 db 7.295

Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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Kézi- és könyökdarabok

Kézi- és könyökdarabok

ti X95l

ti X25l

ti X15l

ti X10l

ti X65l

Ti-Max X fényes kézi- és könyökdarabok (NSK)

titán, nyomógombos, fényes könyökdarab. a titán anti-allergén és biokompatibilis, így hosszú élettarta-
mot jelent. a Duracoat bevonat sima, karcmentes felületet és kényelmes használatot jelent. vibráció-
mentesen és halkan működik. a fejrészen található, szabadalmaztatott clean-Head-system megakadá-
lyozza a folyadék és csírák bejutását, így megnöveli a kerámia golyóscsapágy élettartamát, és a legjobb 
higiénikus feltételeket biztosítja. a fényvezető vékony szál (üvegszáloptika) teljesítménye 25.000 lux. 
135°c-ig autoklávozható.
917 826 ti X25l könyökdarab, 1:1  1 db 239.000
917 825 ti X95l gyorsító könyökdarab, négyszeres hűtés, 1:5  1 db 329.000
917 827 ti X15l lassító könyökdarab, 4:1  1 db 269.000
598 843 ti X10l lassító könyökdarab, 16:1  1 db 305.000
598 844 ti X65l kézidarab, 1:1  1 db 265.000

S-Max M kézi- és könyökdarabok (NSK)

a s-Max M  kézidarab család megújul: új dizájn kívül és belül, még jobb tapintás, még több erő. a vékony, 
ergonómikusan kialakított nemesacél test kényelmes fogást és kitűnő rálátást biztosít a munkaterületre. a 
szabadalmaztatott clean-Head rendszer megakadályozza bárminemű folyadék vagy szennyeződés beju-
tását a fejbe, meghosszabbítva ezzel a csapágyak élettartamát. a darabok a felhasználó számára nagy stabi-
litást és vibrációmentes munkavégzést biztosítanak. a befogók kialakítása biztos fúrótartást eredményez.  
a gyorsító könyök négyszeres spray hűtése - magas fordulatszám mellett is - optimálisan hűti a fúrót. 
Garancia: 24 hónap.
613 157 s-Max M25 könyökdarab 1:1 (fény nélkül) 1 db 155.000
 s-Max M95 gyorsító könyökdarab 1:5 (fény nélkül), 
513 440 négyszeres spray, kerámia csapágy 1 db 210.000
713 160 s-Max M15 lassító könyökdarab 4:1 (fény nélkül) 1 db 175.000
698 893 s-Max M65 kézidarab 1:1 (fény nélkül) 1 db 145.000
 
698 891 s-Max M25l fényes könyökdarab 1:1 1 db 199.000
 s-Max M95l fényes gyorsító könyökdarab,  
698 890 négyszeres spray, kerámia csapágy 1:5 1 db 255.000
698 892 s-Max M15l fényes lassító könyökdarab 4:1 1 db 229.000

s-Max M95l

s-Max M25l 

s-Max M15l 

s-Max M65 
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Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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EXPERTmatic (KaVo)

Új, még korszerűbb rendszer az alábbi tulajdonságokkal: könnyen tisztítható és mégis biztos fogású 
eXpertgrip-felület, cserélhető mircofilter (e 25 l), minimális zaj és vibráció működtetés közben, belső 
hűtés, a munkaterület ideális megvilágítása 25.000 lux erősséggel. thermodezinfektorba is helyezhető 
és autoklávozható 135 °c-ig. Garancia: 18 hónap.
 Fényes: 
282 846 eXpertmatic e20 l, 1:1, könyök befogó 1 db 249.000
282 845 eXpertmatic e25 l, 1:5, turbina befogó 1 db 329.000
282 847 eXpertmatic e15 l, 5,4:1, könyök befogó 1 db 259.000
 
 Fény nélküli: 
282 851 eXpertmatic e10 c, 1:1 kézidarab 1 db 159.000

e25l

e20l

e15l

e10c

Synea Fusion kézi- és könyökdarabok (W&H)

Új, gazdaságos kézi-és könyökdarab széria. a kerámia csapágy vibrációmentes működést és hosszú élet-
tartamot biztosít. a kisméretű fej optimális rálátást, a 4-szeres spray biztonságos hűtést nyújt. a kompakt 
fényvezető optimálisan megvilágítja a munkaterületet. az új kialakításnak köszönhetően a darabok könnyen 
tisztíthatók, fogásuk biztos. a beépített, karbantartást nem igénylő vízszűrő a legjobb vízminőséget biztosít-
ja. autoklávozhatók, garancia 24 hónap.
 WG-99LT gyorsító könyökdarab:  
359 085 1:5, turbina befogó, fényes 1 db 345.000
 WG-56LT könyökdarab:  
359 086 1:1 könyökdarab befogó, fényes 1 db 238.000
 WG-66LT lassító:  
359 087 2:1, könyökdarab befogó, fényes 1 db 279.000
 WG-99A gyorsító könyökdarab:  
359 088 1:5, turbina befogó, fény nélküli 1 db 262.000
 kézidarab HG-43A:  
359 089 1:1, fény nélküli 1 db 175.000

wG-99lt

wG-56lt

wG-66lt

wG-99a

HG-43a

RECIPROC direct könyökdarab (VDW)

az első reciproc mozgásra alkalmas könyökdarab. a reciproc direkt könyökdarabot - külön endomotor 
használata nélkül - egy mozdulattal kezelőegysége mikromotorjára csatlakoztathatja, megteremtve ezzel 
az egyszerű és gyors egytűs reciproc endo kezelés lehetőségét.
 RECIPROC direct blue induló készlet (25 mm): 
 1 reciproc direct könyökdarab, 2 x 6 reciproc blue r25,  
 1 x 6 reciproc blue r40, 1 x 6 reciproc blue r50,  
359 629 1 spray fúvóka 1 csomag 429.000
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Intraorális homokfúvók

Intraorális homokfúvók

Prophy-Mate neo (NSK)

könnyű, kompakt, egyszerűen kezelhető kézidarab fogtisztításhoz és fogpolírozáshoz.  a kézidarab 
ergonómikus súlyelosztásának és a könnyű portartó kamrának köszönhetően könnyen egyensúlyban 
tartható. a darab nagy nyomás mellett is 360 fokban forgatható.  az egyedülálló duplafúvóka egyenle-
tesen kiváló polírozást tesz lehetővé. kiválóan használható professzionális fogtisztításra, lepedékek és 
elszíneződések eltávolítására, zománc, dentin és kerámia bondozás előtti előkészítésére, barázdazárás 
előtt. 135°c-ig autoklávozható.  Garancia: 1 év.
 Prophy-Mate neo: 1 kézidarab 60°- és 80°-os fúvókával,  
 tisztítókefe, fúvókatisztító drót, 5 x 15 g FlasHpearl tisztítópor,  
 portartó tető, csavarkulcs fúvóka cseréhez  
598 053 kavo Multiflex kuplunghoz: 1 db 315.000
598 054 sirona kuplunghoz 1 db 315.000
917 020 w+H kuplunghoz 1 db 315.000
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PROPHYflex 4 (KaVo)

intraorális homokfúvó sub- és supragingivális kezelésekhez. a kifújt por mennyisége 3 fokozatban, 
közvetlenül a kézidarabon állítható. a pormennyiség alacsony töltöttség mellett is állandó marad. az 
új kanülrendszer precíz porsugarat biztosít, egyúttal minimalizálja a kialakuló spray felhőt, így a kezelő 
tökéletesen rálát a munkaterületre. a kézidarab szára 360 fokban elforgatható, lehetővé téve ezzel a 
kényelmes és ergonómikus munkavégzést a nehezen elérhető helyeken is. a supra- és subgingivális 
kezelés, valamint az implantátum tisztítás egy kézidarabbal megoldható. elegendő felhelyezni a perio 
kanült, perio port tölteni a tartályba és kézidarabot a szükséges középső fokozatba állítani. a mélység-
jelzéssel ellátott vékony perio kanülök kitűnő hozzáférést, jó rálátást és célzott tasaktisztítást tesznek 
lehetővé. a higiénikus perio végződések 10 alkalommal használhatóak. a rendszer valamennyi eleme 
termodezinfektoban fertőtleníthető és autoklávban sterilizálható. Garancia: 1 év
 PROPHYflex 4, KaVo csatlakozással:  
 kanül két hosszban, portartály, gumi tartálytető  
 (supragingivális, türkiz), tisztító fúró, tisztító tű,  
 kulcs a kanülök rögzítéséhez, o-gyűrű készlet: 
282 000 kék (wave) 1 csomag 445.000
282 001 lime 1 csomag 445.000
282 002 flamingó 1 csomag 445.000
 PROPHYflex 4 S, Sirona csatlakozással:  
 kanül két hosszban, portartály, gumi tartálytető  
 (supragingivális, türkiz), tisztító fúró, tisztító tű,  
 kulcs a kanülök rögzítéséhez, o-gyűrű készlet: 
282 003 kék (wave) 1 csomag 445.000
282 004 lime 1 csomag 445.000
282 005 flamingó 1 csomag 445.000
 Perio készlet subgingivális biofilm eltávolításra,  
 valamint implantátumok, koronák és hidak tisztítására: 
 3 perio végződés, 1 kulcs a periovégződés rögzítéséhez,  
 1 tisztító tű, 1 adapter perio végződéshez, 2 portartály,  
 2 gumi tartálytető (subgingivális, pink),  
282 011 20 g propHYflex perio por 1 csomag 125.000
 Perio végződés utantöltő: 10 perio végződés,  
140 499 1 kulcs a periovégződés rögzítéséhez, 1 tisztító tű 1 csomag 83.395
282 006 rövid szár 1 db 18.395
282 007 kanül 1 db 62.445
282 008 portartály 1 db 7.335
282 009 gumi tartálytető (supragingivális, türkiz) 1 db 2.095
282 012 gumi tartálytető (subgingivális, pink) 1 db 2.095
113 176 tisztító tű 1 db 2.365

Több mint 20.000 termék nagyszerű áron

Válasszon webáruházunk több mint 20.000 cikkszáma közül és takarítson 
meg további 2%-t online kedvezményünkkel!

Regisztráljon hírlevelünkre online akcióinkért!

www.mwdental.hu



297

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar Kézidarabok ápolása, tisztítása

Perio-Mate (NSK)

a subgingivális felhasználásra készült intraorális homokfúvó új távlatokat nyit a parodontitis és a 
periimplantitis kezelésében, valamint a biofilm kíméletes eltávolításában. a kézidarab két ujjal könnyen 
forgatható, hozzáférhetővé téve fúvóka számára a nehezen elérhető tasakokat is. a portartályon lévő 
gyűrű segítségével a kifújt por mennyisége egyszerűen, a kezelés megszakítása nélkül szabályozható. 
a csomag tartalma: 1 perio-Mate készülék (kézidarab + portartály), 40 steril, egyszerhasználatos fúvóka, 
100 g perio-Mate por, 1 tisztító készlet, 1 tartalék portartály fedő.
459 052 perio-Mate w&H csatlakozáshoz 1 db 375.000
459 050 perio-Mate kavo csatlakozáshoz 1 db 375.000
459 051 perio-Mate sirona csatlakozáshoz 1 db 375.000
 steril, egyszerhasználatos fúvóka  
459 053 perio-Mate készülékhez, 40 db 1 csomag 32.495

Air Flow Handy 2+ (EMS)

ergonómikus kialakítású homokfúvó. nagy portartó, a nagyobb poráramlásnak köszönhetően hatéko-
nyabb a munkavégzés. a kézidarab 134 °c-ig autoklávozható. 1 év garancia.
 Air Flow Handy 2+ 120 fokban hajlított fúvókával,  
 zárókupak, karbantartó készlet, 300 g Air Flow: 
698 898 sirona kuplunghoz 1 db 359.000
698 895 kavo kuplunghoz 1 db 359.000

9

Airsonic Mini (Hager & Werken)

könnyen kezelhező homokfúvó készülék koronák, hidak, brackettek, stiftek stb. ragasztási felületeinek 
felérdesítésére. Fémhez és kerámiához egyaránt ideális. Használható továbbá a cementmaradványok 
eltávolítására koronákról és hidakról. a megfelelő adapter kiválasztásával a kezelőegység kupplungjára 
vagy labor levegőforrásra csatlakoztatható.
 Airsonic Mini homokfúvó készlet: 
022 028 homokfúvó 60°-os fúvóka, 20 g aluminium-oxid 1 készlet 81.495
022 085 adapter airsonic k (kavo) 1 db 31.495
022 087 adapter airsonic r (w&H rotoquick) 1 db 33.495
022 086 adapter airsonic s (sirona) 1 db 28.995
022 088 adapter airsonic l (labor levegőforráshoz) 1 db 11.995
022 029 airsonic aluminium-oxid, 500 g: 50 micron 1 csomag 4.425
022 030 airsonic aluminium-oxid, 500 g: 90 micron 1 csomag 4.425

Kézidarabok ápolása, tisztítása

         műszertartó állvány
rozsdamentes acélból készült műszerállvány 3 db turbina és 12 db könyök-, illetve kézidarabhoz. 
000 670 M+w műszertartó állvány (itatós alátét nélkül) 1 db 16.995
000 690 további adapter turbinákhoz 1 db 995
082 880 itatós alátét, 100 db 1 csomag 11.495

16.995 Ftcsak

Olajgyűjtő kendő (Cleanlike)

olajgyűjtő kendő 100% tiszta pamutból. a turbinák, kézi- és könyökdarabok tisztítása közbeni olaj-
felesleg felitatására. a kendő a tisztítás alatt a tasakban marad, így nem szennyezi a környezetet!
298 077 olajgyűjtő kendő, 50 db 1 csomag 8.325
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Mikromotorok gépi gyökércsatorna-tágításhoz

Cleanpac (KaVo)

turbinák, kézi- és könyökdarabok tisztításánál előforduló olajfelesleg összegyűjtésére.  
10 db/csomag.
082 001 cleanpac 1 csomag 13.145

Mikromotorok gépi gyökércsatorna-tágításhoz
VDW.SILVER RECIPROC (VDW)

reciproc mozgásra is alkalmas endomotor sirona 6:1 lassító könyökdarabbal. Áttekinthető menürend-
szerének és jól olvasható kijelzőjének köszönhetően kezelése egyszerű. akku üzemű készülék, töltés 
közben is használható. lábkapcsolóval vagy lábkapcsoló nélkül egyaránt üzemeltethető. az előre beállí-
tott reciproc és wave one programon felül további 15 niti rendszer előírt fordulatszáma és nyomatéka 
programozható (Dr’s choice program). Garancia: 3 év a motorra, 1 év a kézidarabra.
 VDW.SILVER RECIPROC:  
 1 db vDw.silver reciproc endomotor,  
128 109 1 db sirona könyökdarab 6:1, 1 db lábkapcsoló 1 csomag 569.000
 VDW.SILVER RECIPROC + RECIPROC System kit:  
 1 db vDw.silver reciproc  
 1 db reciproc system kit 25 mm: 
 (6 db reciproc r25 műszer, 3-3 db reciproc r40,  
 r50 műszer, 1 db reciproc guttapercha sorozat,  
 1 db reciproc papírcsúcs sorozat,  
958 689 1 db enDo gyakorló modell) 1 csomag 599.000

VDW.GOLD RECIPROC (VDW)

endodonciás motor, integrált hosszmeghatározással: egy készülék a gyökércsatorna hosszának méré-
sére és a gyökércsatorna preparálására. további tulajdonságaiban megegyezik a vDw.silver készülék-
kel. 
 VDW.GOLD RECIPROC:  
 1 db vDw.GolD reciproc endomotor,  
058 050 1 db sirona 6:1 lassítású könyökdarab, 1 db lábkapcsoló 1 csomag 1.045.000
 VDW.GOLD RECIPROC + RECIPROC blue 24 Kit: 
 1 db vDw.GolD reciproc,  
 1 db reciproc Blue 24 kit (25 mm): 12db r25, 6db r40, 6db r50 
 reciproc Blue műszer,1 db reciproc blue papírcsúcs sorozat,  
 1 db reciproc blue guttapercha sorozat,  
359 630 1 db gyakorló modell 1 csomag 1.099.000
113 900 tűtartó csipesz vDw.Gold reciproc készülékhez (2 db) 1 csomag 27.995
958 699 autoklávozható szilikon burkolat kézidarabhoz (5 db) 1 csomag 7.945
113 900 tűtartó csipesz vDw.Gold reciproc készülékhez (2 db) 1 csomag 27.995
113 899 kábel tűtartó csipeszhez 1 db 17.725
213 970 ajakkampó (5 db) 1 csomag 28.665
117 173 kábel ajakkampóhoz 1 db 18.315

A legnagyobb választék a leggyorsabban

• 98% feletti szállítási készség

•  a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten  
kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen

• ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett
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Mikromotorok gépi gyökércsatorna-tágításhoz

VDW.Connect Drive (VDW)

vezeték nélküli kézidarab, melynek használatakor két lehetőség közül választhat: 1. amennyiben egy ipad 
vagy ipad mini készülékre* letölti az ingyenes vDw.connect alkalmazást, az ipad – a Bluetooth kapcso-
laton keresztül – a készülék vezérlőjévé válik, melyen beállíthatja a reciproc- illetve a folyamatos forgó-
mozgást végző műszerek egyedi felhasználási paramétereit, valamint saját felhasználói profilt alakíthat 
ki. 2. ipad csatlakoztatása nélkül a kézidarab önmagában is alkalmas a reciproc rendszer használatára. 
a kézidarab 5 ncm forgatónyomatéka a hagyományos reciroc motorok teljesítményéhez mérhető. az 
ergonómikusan kialakított kisfejű, vezeték nélküli, forgatható kézidarab megnöveli a mozgásszabadságot, 
kitágítja a látómezőt és könnyebb hozzáférést biztosít a munkaterülethez. a nagyteljesítményű litium-ion-
akku akár 16 egymást követő beavatkozást tesz lehetővé. a vDw.connect Drive a jövőbeni funkciókra 
modulárisan bővíthető, updatelhető. Garancia: 12 hónap. * ipad és ipad mini (Bluetooth 4.0 low energy, ios 
8.0 verziótól) készülékekkel kompatibilis.
 VDW.Connect Drive: 
 kézidarab, könyökfej, hálózati egység, spray adapter kézi  
 olajozáshoz, ipad állvány, egyszerhasználatos huzatok  
058 060 a kézidarabhoz és az állványhoz 1 készlet 745.000
 VDW.Connect Drive + Reciproc Medium blue készlet: 
 1 db vDw.connect Drive  
 1 db reciproc Blue 24 kit (25 mm): 12db r25, 6db r40,  
 6db r50 reciproc Blue műszer,  
 1 db reciproc blue papírcsúcs sorozat,  
359 631 1 db reciproc blue guttapercha sorozat,  
 1 db gyakorló modell 1 csomag 799.000
 VDW.CONNECT Drive + Locate Reciproc blue System Kit 24: 
 1 connect Drive készülék, 1 connect locate készülék,  
 24 reciproc blue műszer 25 mm, steril, 12 x r25, 6 x r40,  
 6 x r50,1 reciproc blue papírcsúcs sorozat,  
 1 reciproc blue guttapercha sorozat,  
243 598 1 db gyakorló modell  1 csomag 999.000

Endo-Mate TC2 (NSK)

a könnyen áttekinthető kijelző, az egyszerű, mindössze öt gombos kezelhetőség, a könnyű, vezeték 
nélküli kézidarab megkönnyítik a legbonyolultabb endodonciai munkát is. Hangjelzés figyelmeztet, 
amennyiben a terhelés az előre beállított forgatónyomaték határhoz közelít, így a fej még az autoreverse 
(visszafelé forgó) funkció aktiválódása előtt tehermentesíthető. a különböző gyártók, különféle gépi 
tágító eszközeihez, különböző programok állnak rendelkezésre. a következő paraméterek egyénileg 
állíthatók: sebesség, forgatónyomaték, a lassítás áttétele, autoreverse funkció. az utolsó programbeállítást 
a készülék kikapcsoláskor eltárolja, és megőrzi az újbóli bakapcsolásig. Mpa fejjel használva a kézidarab 
csatlakoztatható az ipex ii apexlokátorhoz.
128 503 endo-Mate tc2 csatlakozás nélküli apexlokátor 1 készlet 395.000
128 504 endo-Mate tc2 apexlokátor csatlakozással 1 készlet 435.000

Endo-Mate DT (NSK)

vezetékes és akku üzemmódban egyaránt használható endomotor. a fordulatszám és forgatónyomaték 9 
különböző niti tűhöz előre programozható. amennyiben a terhelés ez előre beállított nyomatékot eléri a 
motor (a beállításnak megfelelően) leáll, vagy ellenkező irányú fordulatra vált. lassítás: 20:1. a kézidarab a 
vezetékkel mindössze 92 gr. Méret (szélesség x mélység x magasság) 92 x 148 x 124 mm.
 endo Mate Dt 20:1 lassító könyökkel vezérlőegység,  
140 343 20:1 kézidarab tömlővel, kézidarab alátét, hálózati adapter 1 csomag 425.000

ÚJDONSÁG

TriAuto ZX2 (Morita)

vezeték nélküli endodonciai motor, mely egy kézidarabban egyesíti a gyökértágítás és a bemérés funkci-
ókat. automatikus funkciói egyszerű és biztonságos használatot garantálnak. Auto Start / Stop funkció: 
a tágító a gyökércsatornába vezetve automatikusan indul, onnan kivéve leáll. Apical Reverse funkció: az 
előre beállított pontot elérve a tágító megáll és visszafelé forog. Auto Torque Reverse funkció: a beállí-
tott értéknél nagyobb nyomaték esetén a fogás ellenkező irányúra vált. auto apical slow Down funkció: a 
gyökércsúcs közelébe érve csökken a fordulatszám így kíméletesebb a preparáció. Garancia: 24 hónap
 1 kézidarab, 1 belső tűelektróda, 1 akku, 1 töltő talp,  
 hálózati csatlakozó, 1 tűcsipesz, 3 nyálkahártya elektróda,  
140 478 100 védőhuzat 1 csomag 995.000
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Mikromotorok gépi gyökércsatorna-tágításhoz

X-SMART IQ + Propex IQ apexlokátor (Dentsply Sirona)

a gyökércsatorna tágítás legújabb technológiája. az X-smart iQ endomotor és a propex iQ apexlokátor 
külön készülékként vagy egy rendszerként egyaránt használható. az X-smart iQ - vezeték nélküli motor 
- forgó és reciprok mozgásra egyaránt alkalmas. a motor vezérlése ipad mini készülékről apple ios appliká-
ció segítségével, Bluetooth kapcsolaton keresztül történik. (az ipad készüléket az ajánlat nem tartalmazza) 
ipad csatlakoztatása nélkül a motor önmagában is alkalmas a waveone Gold rendszer használatára. a tö-
kéletesen egyensúlyozott kézidarab rendkívül kis méretű fejjel rendelkezik, kiváló rálátást biztosítva ezzel 
a munkaterületre. az applikációban tárolt egyszerű képek segítségével a tervezett endodonciai kezelés 
kezelés könnyen elmagyarázható a beteg számára. az akku kapacitása 16 kezelésre elegendő. Forgatónyo-
maték (a beállított maximális fordulatszám függvényében) 0,5-5 ncm. Fordulatszám tartomány: 250-850 
fordulat / perc. a kézidarab 134°c-on autoklávozható. Garancia: 12 hónap. a motor kiváló kiegészítője a 
propex iQ apexlokátor. a kicsi, könnyen kezelhető készülék segítségével az apex pontosan meghatározha-
tó. az X-smart endomotorral összekötve - az endo iQ applikáció segítségével - további funkciók (pl. tágítási 
cél megadás, autoreserve funkció) is elérhetőek.
 X-smart iQ Basic s tarter kit: 
 X-smart iQ kézidarab (motor és kézidarab egyben),  
135 356 ipad mini védőtasak 1 csomag 795.000
 X-smart iQ starter kit protaper Gold műszerekkel: 
 X-smart iQ Basic starter kit, 3 db proGlider,  
143 539 30 db protaper Gold 1 csomag 939.000
 X-sMart iQ starter kit waveone Gold műszerekkel: 
 X-smart iQ Basic starter kit,tarter kit, 
188 036 3 db waveone Gold Glider, 31 db waveone Gold  1 csomag 939.000
 X-smart iQ starter kit protaper next műszerekkel: 
 X-smart iQ Basic starter kit, 3 db pro Glider,  
188 037 30 db protaper next 1 csomag 939.000
 propex iQ Basic starter kit: 
 propex iQ apex locator ajakkampóval és tűtartó csipesszel,  
188 076 1 endo iQ állvány 1 csomag 295.000
 X-smart iQ & propex iQ Basic starter kit: 
 1 X-smart iQ kézidarab, propex iQ apex locator ajakkampóval  
188 077 és tűtartó csipesszel, 1 endo iQ állvány 1 csomag 1.045.000
 X-smart iQ & propex iQ starter kit waveone Gold műszerekkel: 
 1 X-smart iQ starter kit waveone Gold műszerekkel,  
188 078 1 propex iQ Basic starter kit 1 csomag 1.075.000
 X-smart iQ & propex iQ starter kit protaper next műszerekkel: 
 1 X-smart iQ starter kit protaper next műszerekkel,  
188 079 1 propex iQ Basic starter kit 1 csomag 1.075.000
 X-smart iQ & propex iQ starter kit protaper Gold műszerekkel: 
 1 X-smart iQ starter kit protaper Gold műszerekkel,  
188 080 1 propex iQ Basic starter kit  1 csomag 1.075.000
188 081 ipad Mini védőtasak (100 db)  1 csomag 7.995
188 082 propex iQ védőtasak (100 db)  1 csomag 8.995
188 083 propex iQ mérőkábel 1 db 26.495
188 084 propex iQ tűtartó csipesz (2 db) 1 csomag 28.795
188 085 propex iQ ajakkampó (5 db) 1 csomag 11.995

9

X-SMART Plus (Dentsply Sirona)

endomotor reciprok- és klasszikus forgómozgásra. 8 programhelyet önállóan programozhatunk a 0,6-
4,0 ncm forgatónyoamték, illetve a 250-1.200 fordulat / perc fordulatszám tartományban. az egyszerű 
navigálást a nagyméretű kijelző és az iso színkódolt fájl könyvtár segíti. akkuról és hálózati készülékként 
egyaránt működtethető. 
 X-SMART Plus: 
 X-sMart plus motor, 1 kézidarab, 1 X-sMart plus 6:1 könyökfej,  
188 031 1 kézidarabtartó, 1 ac-adapter, 1 nyomaték kártya 1 csomag 629.000
 X-Smart Plus WaveOne Gold Kit (W1GG): 
 1 X-smart plus, 3 x waveone Gold Glider,  
188 038 31 x waveone Gold műszer 1 csomag 765.000

ÚJDONSÁG
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Gyökércsatorna mérőeszközök (apexlokátorok)
Raypex 6 (VDW)

az új raypex 6 egyesíti a pontosságot a lehető legegyszerűbb kezelhetőséggel. az új multifrekvenciás 
apexlokátor nedves környezetben is pontos mérési eredményeket garantál. az „apex zoom” az apikális 
konstrukció és a foramen apikale közötti szakaszt felnagyítva ábrázolja. a közlekedési lámpáktól köl-
csönzött színek egyértelmű információkat nyújtanak. az egyedülálló 3D hatású színes érintőképernyő 
egyszerű kezelést biztosít. a display – a két színből és hangjelzésből választva – egyénileg kialakítható. 
a beépített önellenőrzési funkció gyorsan kontrollálja a készülék és a kábelek állapotát. az összecsuk-
ható készülék rendkívül helytakarékos, súlya mindössze 350 g. Mérete összecsukott állapotban: 101 x 
110 x 24 mm.  
kinyitva: 101 x 110 x 97 mm. akkuról működtethető. Garancia: 1 év (fél év a tartozékokra)
 Raypex 6 Kit:  
 1 raypex 6 apexlokator, 1 mérőkábel,  
 2 szájzugkampó, 2 tűtartó csipesz, 1 hálózati adapter,  
058 006 tartozékok 1 készlet 349.000
058 025 hálózati adapter 1 db 13.575
058 026 mérőkábel 1 db 22.795
058 027 akkumulátor 1 db 13.365
058 009 szájzugkampó (5db) 1 csomag 25.275
058 008 tűtartó csipesz (2db) 1 csomag 23.995

VDW.CONNECT Locate (VDW)

extra kis méretű, könnyen kezelhető, nedves környezetben is pontos mérési eredmény adó apexlokátor. 
egyértelmű vizuális (leD) és akusztikus jelzést ad. Használható egyedülálló készülékként, vagy - 
Bluetooth-val a vDw.connect.Drive-hoz kapcsolva - a gépi kezelésbe integrálva. az app store-ból 
ingyenesen letölthető vDw.connect.app segítségével - egyedülálló kontrollt biztosítva - megjeleníthető 
az ipad képernyőjén.
243 584 vDw.connect locate  1 db 275.000

ÚJDONSÁG

propex pixi (Dentsply Sirona)

apexlokátor. progresszív optikai és akusztikus ellenőrzés a hangjelzésnek és a négy különböző 
hangerősségnek köszönhetően. száraz és nedves gyökércsatornában is használható. kalibrálásra és 
kezdeti beállításra nincsen szükség. alkalmazása valamint tárolása során is kis helyen elfér, pontos és 
megbízható. Méret: 66 x 55 x 18 mm, súly: 55 g, kijelző típusa: színes-leD, áramellátás: aaa 1,2 v 1000 
mah niMH-akkumulátor. 24 hónap garancia, tartozékokra (kábel, akkumulátor stb.) 6 hónap.
 propex pixi apexlokátor: 1 töltő, 1 hosszú mérőkábel,  
188 050 2 szájzugkampó, 1 csatlakozó kampó 1 db 239.000
188 052 mérőkábel, rövid (55 cm) 1 db 22.745
188 051 mérőkábel, hosszú (130 cm) 1 db 22.745

iPex II apexlokátor (NSK)

akkuüzemű apexlokátor új „smartlogic” vezérléssel a gyökércsúcs pontos és precíz bemérésére. tiszta 
képet ad a tágítóműszer pontos helyzetéről úgy száraz, mint nedves környezetben. a különböző mun-
kafázisokat különböző hangok jelzik. kompakt kialakításának köszönhetően rendkívül helytakarékos, 
közvetlenül a kezelőtálcára helyezhető. a csekély tükröződésű, háromszínű lcD kijelző könnyen átte-
kinthető. Műszaki adatok: áramellátás: 1,5 aaa akku (lr03 vagy r03), tartós üzem (kb. 60 óra), méretek: 
60 x 60 x 86,5 mm, tömeg: 76 g (akku nélkül), garancia: 12 hónap
 iPex II apexlokátor: 
 1 vezérlő egység, 1 mérőkábel, 3 tűtartó csipesz, 
259 049 3 ajakkampó,  3 aaa mangán szárazelem 1 készlet 279.000

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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Gépi gyökércsatorna öblítés / Polimerizációs lámpák

9

EDDY Endo-öblítőhegyek (VDW)

innovatív, biztonságos és hatékony három dimenzióban rezgő gyökércsatorna öblítő hegyek. a polia-
mid hegyek a levegős depurátor rezgésére (6000 Hz) aktiválódnak. kíméletes a dentinhez, alaposan öb-
lít az erősen görbült gyökércsatornákban, komplex gyökéranatómia esetén is. Megbízhatóan eltávolítja 
a törmeléket és a szövetmaradványokat. a hegyek gyors mozgása során az öblítőfolyadékban gázbubo-
rékok keletkeznek és tűnnek el robbanásszerűen. az így felszabaduló energia erősíti az öblítés tisztító 
hatását. (kavitácó). a nagyfrekvenciájú rezgések hatására az öblítőfolyadék örvényszerű mozgásba jön, 
növelve a falakra ható tisztító erőt. (acoustic streaming). a hegyek a következő levegős depurátorokhoz 
csatlakoztathatóak: nsk: ti-Max s970, s970l, s970kl, s970sl; w&H: za-55, za-55l, za-55M, za-55lM, 
za-55ls; kavo: sonicflex 2003, sonicflex 2003Ł, sonicflex 2000n; sirona: sioroair l
 Starter Kit: 
 1 w&H fényes, levegős depurátor proxeo za-55 lM  
 (Multiflex csatlakozással, teljesítményszabályozó gyűrűvel),  
134 819 20 x 2 db steril eDDY öblítő hegy 1 csomag 544.000
134 800 endo irrigation tip: 5 x 2 db steril eDDY öblítő hegy 1 csomag 19.995
159 577 eddy 100 plus kit: 60 x 2 db steril eDDY öblítő hegy 1 csomag 193.995

EndoActivator (Dentsply Sirona)

az endoactivator hidrodinamikusan aktiválja az öblítő folyadékot, jelentősen növelve ezáltal az 
endodonciai kezelés hosszútávú sikerét. a hidrodinamikus áramlás hatékonyabb törmelék és biofilm 
eltávolítást tesz lehetővé. a 3 méretben szállítható, 18,19 és 20 mm mélységjelzéssel ellátott műanyag 
feltétek (activator tip) nem rendelkeznek bevonattal, nincs vágó hatásuk. a vékony, ergonómikus kö-
nyökdarab dizájn minden kezelési területhez könnyű hozzáférést biztosít, az elemes működés tovább 
növeli a rugalmasságot. a motor 3 fokozatban állítható.
 endoactivator set a0911:1 kézidarab elemmel, 25-25 db activator tip kicsi,  
 közepes nagy, 100 db védőhuzat, 1db DvD leírással,  
188 020 1 db sequencia kártya 1 csomag 179.000
188 021 endoactivator kézidarab a0912 1 db 119.000
 activator tip, 25 db:  
188 022 kicsi (15/.02, 22 mm), sárga 1 csomag 19.995
188 023 közepes (25/.04, 22 mm), piros 1 csomag 19.995
188 024 nagy (35/.04, 22 mm), kék 1 csomag 19.995
188 025 kézidarab védőhuzat a0914, 100 db 1 csomag 8.195

Gépi gyökércsatorna öblítés

ÚJDONSÁG
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Polimerizációs lámpák

        superlite Color pen
1.000 mw/cm² teljesítményű, egy gombbal vezérelhető leD polimerizációs lámpa. az akku egy kábel se-
gítségével tölthető, a lámpa töltés közben is használható. a feltöltött akkuval 2.000 másodpercen át poli-
merizálhatunk. a polimerizációs idő 10 másodperces lépésekben állítható. Műszaki adatok: a fényvezető 
átmérője: 8 mm; hullámhossz tartomány: 450 – 490 nm; a kézidarab tömege: 100 g; akku: li-ion (2400 
mah); garancia: lámpa 24 hónap / akku 6 hónap.
 M+W Superlite Color Pen: 1 kézidarab beépített akkuval,  
 1 fényvezető, 8 mm, 1 fényvédő, 1 töltőkábel, 1 műanyag fali tartó: 
200 000 fehér 1 csomag 59.995
200 001 narancs 1 csomag 59.995
200 002 világoszöld 1 csomag 59.995
200 003 kék 1 csomag 59.995
200 004 lila 1 csomag 59.995
200 005 rózsaszín 1 csomag 59.995
200 006 szürke 1 csomag 59.995
100 048 fényvezető, 8 mm 1 db 21.495
 speciális fényvezető (pulpaközeli helyekre, kb. 30%-kal  
100 043 csökkenti a kimenő teljesítményt) 1 db 25.945
 tartalék akku: 
200 007 fehér 1 db 24.495
200 008 narancs 1 db 24.495
200 009 világoszöld 1 db 24.495
200 010 kék 1 db 24.495
200 011 lila 1 db 24.495
200 012 rózsaszín 1 db 24.495
200 013 szürke 1 db 24.49559.995 Ftcsak
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        superlite power pen
1.100 mw/cm² teljesítményű akkus leD polimerizációs lámpa. Mindössze egy gomb segítségével 
működtethető, így használata egyszerű és kényelmes. a feltöltés ideje alatt a lámpa a töltőkábel segít-
ségével tovább használható, nem kell várnia a töltés befejezéséig. a feltöltött akku 2.000 másodperc 
polimerizációs időt biztosít. a polimerizációs idő 10 másodperces lépésekben állítható. műszaki adatok: 
a fényvezető átmérője: 8 mm; fényintenzitás: max. 1.100 mw/cm²; hullámhossz tartomány: 410 nm - 
490 nm; kézidarab tömege: 100 g; kézidarab hossza (fényvezető nélkül): 148 mm; kézidarab átmérője: 
max. 25 mm; akku: litium ion (800 mah); garancia: 24 hónap / akku 6 hónap.
 M+W Superlite Power Pen:  
 1 kézidarab beépített akkuval, 1 töltőkábel,  
 1 fényvezető 8 mm, 1 fényvédő korong,  
 1 műanyag kézidarab tartó: 
200 025 ezüst 1 csomag 94.995
200 026 fehér 1 csomag 94.995
200 027 fekete 1 csomag 94.995
 kézidarab tartó:  
200 028 ezüst 1 db 14.495
200 029 fehér 1 db 14.495
200 030 fekete 1 db 14.495
100 048 fényvezető, 8 mm 1 db 21.495
 speciális fényvezető (pulpaközeli helyekre,  
100 043 kb. 30%-kal csökkenti a kimenő teljesítményt) 1 db 25.945
 akku: 
100 091 ezüst 1 db 33.945
100 035 fehér 1 db 33.945
100 036 fekete 1 db 33.945
100 092 töltőkábel 1 db 18.995

94.995 Ftcsak

        superlite 1300
akkumulátorral működő leD polimerizációs lámpa fényre kötő fogászati anyagok megvilágításához. 
egyszerűen kezelhető, 4 különböző módban használható.  
Ramp: a teljesítmény 3 másodpercen belül 0%-ról 100%-ra emelkedik (időbeállítások: 10, 20 vagy 30 
másodperc).   
Long: speciális módozat időben hosszú munkákhoz, pl. fogfehérítés, 9 perc 100% teljesítményen (idő-
beállítás: 9 perc, percenkénti hangjelzéssel).  
Fast: az első másodperctől kezdve 100%-os teljesítmény (időbeállítás: 10 másodperc).  
Pulse: 0,75 másodpercig teljes teljesítmény, ezután 0,25 másodperc szünet. csökkenti a polimerizációs 
stressz kialakulásának lehetőségét (időbeállítás: 10, 20 vagy 30 másodperc).  
a lámpa li-ion akkumulátorral működik, amely teljesen feltöltött állapotban 4000 megvilágítási 
ciklusra is elég. kialakítása ergonómikus, könnyen dolgozhatunk vele. külön rendelhető hozzá egy ún. 
Bleaching lightguide, amely a 13 és 23 közötti fogak megvilágítását teszi lehetővé egy lépésben.  
Műszaki adatok: fényvezető átmérője: 8 mm, fényintenzitás: max. 1.300 mw, hullámhossz tartomány: 
430 – 490 nm, az asztali töltő súlya: 560 g, a kézidarab súlya: 245 g (akkut és fényvezetőt is beleértve), 
kézidarab hossza: 196 mm (fényvezetővel), az asztali töltő méretei: 180 mm hosszú, 130 mm széles, 66 
mm magas, akku: li-ion 2200 mah, 3,7 v. Garancia: 24 hónap / akkumulátorra 6 hónap.
100 045 M+w superlite 1300 1 db 125.000
100 046 M+w bleaching lightguide (fényvezető fogfehérítéshez) 1 db 21.495
100 047 akku 1 db 26.995
100 048 fényvezető 8 mm 1 db 21.495
100 049 hálózati kábel 1 db 18.995

125.000 Ftcsak

ÚJDONSÁG

Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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Bluephase style (ivoclar vivadent)

vezeték nélküli leD polimerizációs lámpa minden fényre kötő fogászati anyag megvilágításához. (fény-
spektrum 385-515 nm). 1.100 mw/cm2 fényintenzitás, 2 gombos vezérlés 3 időbeállítási lehetőséggel 
(10, 15 és 20 másodperc). a click & cure funkcióval mellőzhető a lemerült akkumulátor újratöltését 
igénylő kellemetlen várakozási idő. a kézidarab könnyen csatlakoztatható az asztali töltőhöz. a 10mm-
es fényvezetővel nagyobb területet kezelhetünk, az akkumulátor nagyteljesítményű, üzemelési ideje 20 
perc. a garancia 3 év (akkumulátorra 1 év).
 Bluephase style:  
 1 kézidarab, 1 töltő, 1 hálózati kábel,  
 1 fekete fényvezető, 10 mm, 
091 050 szürke 1 db 458.000
091 067 pink 1 db 458.000
091 068 zöld 1 db 458.000
091 051 style fekete fényvezető, 10 mm 1 db 59.995
091 053 style védőkorong, 50 db 1 db 5.995

Bluephase G4 (ivoclar vivadent)

intelligens akkus leD polimerizációs lámpa. amennyiben a lámpa a polimerizálás alatt elmozdul, a po-
limerizációs idő automatikusan meghosszabbodik 10%-kal. a lámpa ezt egy enyhe rezgéssel jelzi a fel-
használó számára. Ha a megbízható polimerizáció ennek ellenére veszélybe kerül, a lámpa megszakítja 
a ciklust, így azt újra kell indítani. a lámpa programjainak köszönhetően bármely indikációra alkalmas. 
precure programja megkönnyíti a felesleg eltávolítását a beragasztások során. Fényteljesítmény: 1.200 
mw/cm², hullámhossz tartomány 385-515 nm. Garancia: 3 év (akku: 1 év)
 1 kézidarab, 1 töltő, 1 hálózati kábel, 1 akku,  
191 000 1 kézidarab alátét, 1 fényvezető 10 mm 1 db 469.000
191 001 Bluephase G4 + radiometer 1 db 544.000
191 005 akku 1 db 99.000
191 002 fényvezető pin point 6>2 mm, fekete 1 db 62.000
191 003 fényvezető, 10 mm, fekete 1 db 11.995
191 004 védőtasak, 100 db 1 csomag 62.000
191 006 fényvédő korong 1 db 2.475
191 007 kézidarab alátét 1 db 9.995

 
a kábel nélküli, nagyteljesítményű leD lámpa kiválóan alkalmas minden tömőanyag professzionális és 
időtakarékos polimerizációjára akár 3 másodperc alatt. a rendkívül széles hullámhossz tartományban – 
390 – 510 nm – történő optimális polimerizációról három leD gondoskodik. a lámpa ezáltal valamennyi 
ismert tömőanyaghoz használható. két polimerizációs program között választhat: 1. program: az első 4 
másodpercben folyamatosan növekvő fényintenzitás. a 4. másodperc végére elért teljesítmény 1.500 
mw/cm². (a lámpa markolatán levő gyűrű zölden világít) 2. program („hyper”): a 3.500 mw/cm² teljesít-
ményt a lámpa pulzálva éri el (a markolaton a gyűrű piros) Műszaki adatok: akkumulátor: erős li-ion, 
kb. 4.000 másodperc munkaidő. Fejméret: 14 mm magas, átmérője 16 mm. kézidarab: 215 mm hosszú, 
súlya 165 g. 24 hónap garancia. 
 A.M. Edelingh nagyteljesítményű polimerizációs lámpa: 
 1 kézidarab, 1 töltőkábel, 50 eh.védőfólia,  
 1 tartó, használati útmutató  
144 000 fekete 1 db 195.000
144 006 fehér 1 db 195.000
 
144 001 egyszerhasználatos védőfólia, 50 db 1 csomag 6.495
144 002 tartalék akkumulátor 1 db 34.325
144 003 töltőkábel 1 db 18.995

A. M. Edelingh nagyteljesítményű polimerizációs lámpa

a préMiuM MÁrka
kizárólag az M+w Dental Magyarország kft-től.

ÚJDONSÁG



305

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar Polimerizációs lámpák

Translux Wave (Heraeus Kulzer)

könnyű, vezeték nélküli , beépített radiométerrel rendelkező leD polimerizációs lámpa. spektruma 
440-480 nm, teljesítménye 1.200 mw/cm². valamennyi kámforchinon alapú fényre kötő anyag meg-
világítására alkalmas, 360° fokban forgatható fényvezetője megkönnyíti a moláris területen végzett 
kezelést a fogorvos és beteg számára egyaránt. programok: 10, 20 másodperc „soft start” funkcióval. 
Garancia: 2 év.
 Translux Wave: 
 kézidarab, elem, 8 mm-es fényvezető, védőkupak,  
042 040 töltőállomás, hálózati csatlakozó, 3 adapter 1 db 349.000

VALO polimerizációs lámpa (Ultradent)

• Rendkívül magas végteljesítményű (3200 mW/cm²) LED polimerizációs lámpa, tartós, ütésálló alumí-
nium burkolattal. 
• A zafír keménységű bevonat nem karcolódik, könnyen tisztítható 
•  3 db kék és 1 db ibolya LED, amely minden fogászati anyag polimerizációjára képes (395-480 nm)
•  Három féle üzemmód – Standard 1000 mw/cm2, High 1400 mw/cm2 és  

Xtra Power 3200 mw/cm2 – kiválóan alkalmazkodik az eltérő polimerizációs igényekhez 
•  Egyenes kialakítású, a fényt fókuszáló fényvezető, amely lehetővé teszi a teljes tömésfelszín egyenletes 

megvilágítását
• A VALO egyedülállóan kényelmes és hatásos hozzáférést biztosít a száj bármely területén
• Könnyű, ergonómikus kialakítású kézidarab - kényelmes használat és hosszú élettartam
• Kapható vezetékes és vezeték nélküli változatban.
 
 
 
 
 
 
 
 VALO polimerizációs lámpa, vezetékes: 
 1 db valo leD polimerizációs lámpa,  
917 036 1 db hálózati adapter, 1 db tartó,1 db fényvédő 1 csomag 329.000 
 VALO polimerizációs lámpa,  vezeték nélkül: 
 1 db valo leD polimerizációs lámpa, 
 1 db töltő, 4 db újratölthető elem 
 1 db tartó, 1 db fényvédő  
076 010 fekete 1 csomag 415.000
076 016 grafitszürke 1 csomag 415.000
076 015 aranyszínű 1 csomag 415.000
076 014 fukszia 1 csomag 415.000
076 013 türkiz kék 1 csomag 415.000

Standard mód
1000 mW/cm2

Nagy teljesítmény mód
1400 mW/cm2

Xtra Power mód
3200 mW/cm2

Rétegenként 10 mp 2 x 4 mp 1 x 3 mp

Végső polimerizálás 20 mp 2 x 4 mp 2 x 3 mp

Elipar DeepCure LED polimerizációs lámpa (3M)

vezeték nélküli leD polimerizációs lámpa 2 változatban (műanyag, illetve nemesacál házban). 
az optimalizált fényeloszlás homogén polimerizációt biztosít. az új továbbfejlesztett fényvezető könnyű 
hozzáférést biztosít bármely fogfelülethez. Fényintenzitása magas (1.480 mw/cm²). Mindössze két gomb 
segítségével egyszerűen kezelhető. Hullámhossz tartomány: 430-480 nm. Garancia: 2 év.
020 063 elipar Deepcure-l, (műanyag ház) 1 db 265.000
020 062 elipar Deepcure-s, (nemesacél ház) 1 db 549.000

 Érdeklődjön időszakos csomagajánlatunk után!

9

Bluephase PowerCure (ivoclar vivadent)

intelligens akkus leD polimerizációs lámpa. amennyiben a lámpa a polimerizálás alatt elmozdul, a po-
limerizációs idő automatikusan meghosszabbodik 10%-kal. a lámpa ezt egy enyhe rezgéssel jelzi a fel-
használó számára. Ha a megbízható polimerizáció ennek ellenére veszélybe kerül, a lámpa megszakítja 
a ciklust, így azt újra kell indítani. a lámpa programjainak köszönhetően bármely indikációra alkalmas.  
PreCure (előpolimerizáló) program - 950mw/cm² - a feleslegek eltávolítására, előre beállított idő: 2 mp;  
High program – 1.200mw/cm²;  
Turbó program – 2.000mw/cm²;  
3s program – 3.000mw/cm² - 3 másodperces polimerizáció.  
Hullámhossztartomány: 385-515 nanometer.
091 098 Bluephase powercure 100-240v 1 db 619.000
091 099 fényvezető 10>9 mm, fekete 1 db 71.000

ÚJDONSÁG
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Keverőgépek

9

Pentamix 3 (3M)

keverőkészülék minden használatos nagy kartusos és tömlőfóliás kiszereléshez 5:1 arányban. 
kétszer gyorsabb mint más készülékek* (putty-nál is). kezelése jobb- és balkezesek számára is egy-
szerű. tökéletes keverési minőség: homogén, buborékmentes keverés minden 3M espe lenyomat-
anyagnál. Gyors és pontos adagolás egy gombnyomásra. Falra is szerelhető. Garancia: 2 év.
020 045 pentamix 3                                                  Érdeklődjön időszakos csomagajánlatunk után!

*csak az új, eredeti 3M espe penta-rendszer összetevőinek alkalmazása esetén

Capmix (3M)

Formatervezett, csendes kapszulakeverő a szokványos kapszulatípusokhoz. a kapszula egyszerűen 
behelyezhető, a kapszularögzítés automatikus. előre beállított 10 és 15 mp-es keverési program közül 
választhat, vagy szabadon beállíthatja a keverési időt (1-39 mp). Méret (sz x Ma x Mé): 19,5 x 16 x 19,5 
cm. keverési frekvencia: 4.300 rezgés/perc. 2 év garancia. 
020 005 capmix 1 db 225.000

Silamat S6 (ivoclar vivadent)

korszerű keverőkészülék amalgámokhoz, üvegionomerekhez és más kapszulás vagy fecskendős 
anyagokhoz. Előnyök: a korszerű praxisok igényeinek megfelelő attraktív design. a lekerekített 
formáknak és a levehető tetőnek köszönhetően könnyen tisztítható. sokszorosan kipróbált és 
bevált silamat technológia. Átlag feletti rezgésszám (4.500/perc). speciális, nyolcas formát leíró 
rezgő mozgás, szabadalmaztatott keverő villa. kompatibilis valamennyi népszerű kapszulával és 
fecskendővel. 3 év garancia.
091 011 silamat s6 1 db 235.000

        KapszulaKeverŐ
univerzális kapszulakeverő minden szokásos kapszulás anyag keverésére. a keverési idő 1 másodperces 
lépésenként szabadon állítható, egyidejűleg 10 beállított keverési idő tárolható. a készülék halkan, 
minimális vibrációval dolgozik, a bekapcsolás után azonnal 4.200 rezgés / perc sebességre gyorsul. a 
leD kijelző egyszerű, könnyen áttekinthető. Garancia 2 év.
200 020 M+w kapszulakeverő 1 db 99.995

99.995 Ftcsak

Keverőgépek
Pentamix Lite (3M)

pentamix lite - belépőmodell az automata keverés világába. keverési sebessége egyaránt megfelel 
kezdőknek, és olyan fogászati praxisoknak is, ahol naponta számos lenyomatvételt készítenek. a pen-
tamix lite készülék minden 3Mespe penta lenyomatanyaggal kompatibilis - a nagy viszkozitású putty 
anyagoktól kezdve a közepes sűrűségű anyagokig. Megbízható minőségű, mindig homogén, buborék-
mentes keveréket állít elő. Garancia 2 év. 
020 008 pentamix lite                                                   Érdeklődjön időszakos csomagajánlatunk után!
020 009 pentamix lite kartus (üres)                          1 db 18.995
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Fóliahegesztő készülékek

The Euroseal (Euronda)

Fóliahegesztő készülék, mely villámgyorsan - 3-4 másodperc alatt - 12 mm széles varratot készít a papír/
fólia csomagolóanyagon. a beépített munkaasztal egyidejűleg több fólia hegesztését teszi lehetővé. a 
kihúzható tekercstartó állvány több tekercs tárolására alkalmas. az állvány akár külön a falra is szerelhe-
tő. a gép kezelését akusztikus és optikai kontroll segíti. Áramfelvétel: 100 watt. Méretek: (sz x Mé x Ma) 
44 x 47 x 33 cm, kihúzott tekercstartóval: 43 cm.  
súly: 8,85 kg. (a szállítás a képen látható fóliák nélkül történik) Garancia: 2 év
075 712 the euroseal (terkercstartóval) 1 db 249.000

Euroseal 2001 Plus (Euronda)

kompakt rendszer orvosi papír/fólia-csomagolások lezárásához. nem kell többé teflonszalagot és fűtő-
szálat cserélni. az új, önszabályozó ellenállás, tökéletesen állandó hőmérsékletet garantál. egyszerű, és 
nagyon megbízható. Gyors hegesztés (kb. 3-4 másodperc). 12 mm széles hegesztési varrat. ergonómikus, 
könnyen kezelhető fogantyú. asztali és falirögzítés is lehetséges. a hegesztés befejezését vizuálisan és 
akusztikusan is jelzi. a beépített tekercstartó 100m illetve 200m tekercshez is átalakítható. sima, könnyen 
tisztítható felületek. 2 év garancia. a készülék méretei: 450 x 200 x 385 mm (szé x Ma x Mé) Hálózati csatla-
kozás: 230 v-50/60 Hz, teljesítmény 100 w, súly: 7,5 kg.
075 710 euroseal 2001 plus 1 db 189.000

Fóliahegesztő készülék hawo hd 260 MS-8 (HAWO)

Fóliahegesztő készülék különféle eszközök professzionális steril csomagolására. Bármely szokásos 
sterilizációs csomagoló anyag (oldal redővel vagy anélkül) lezárására alkalmas. az egyenletes nyomás-
nak köszönhetően biztosan zár. a hegesztési idő fokozat nélkül szabályozható. Fény vagy hang jelzi 
(kikapcsolható), ha a gép üzemben van. kompakt készülék, beépített fóliatekercs tartóval és vágóbe-
rendezéssel. nincs előmelegítési idő, energiatakarékos, használata könnyű. a hegesztés szélessége: 8 
mm, hossza max. 250 mm. Méret (sz x Mé x Ma): 420 x 300 x 220 mm, hálózati csatlakozás: 230 v/50 Hz, 
teljesítmény: 850 va, súly: kb. 8 kg, fehér színű. Fólia nélkül. Garancia: 1 év. Hőlégsterilizátorhoz is!
059 770 hawo hd 260 Ms-8 1 db 174.000
059 776 tálca 250 t, sz x Ma: 36 x 23 cm 1 db 15.995
059 778 hegesztőszalag, teflon 1 db 2.895
059 779 fűtőszál 1 db 3.565
059 782 pótpenge 1 db 3.325

MELAseal 100+ (MELAG)

a Melaseal 100+ egy tartós fűtésrendszerű fóliahegesztő, bekapcsolása után 2 perccel már üzemkész. 
a szabályszerű varrat előállításához szükséges időtartamot egy jelzőlámpa jelzi, hiba esetén (pl.túl rövid 
hegesztési idő) hanggal jelez a készülék. a varrat 10 mm. a készülékház nemesacél. Méretek foganytúval 
(szé x Ma x Mé) : 41,5 x 15 x 24 cm, standard tekercstartóval - 41,5 x 15 x 46 cm, comfort tekercstartóval 
41,5 x 37 x 28 cm. Hálózati csatlakozás: 230 volt – 50/60 Hz, teljesítmény 300 w. tekercstartó és fólia nélkül.
298 793 Melaseal 100+ 1 db 149.000
298 794 standard tekercstartó 1 db 19.995 
398 796 comfort tekercstartó 1 db 24.995
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Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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Hőlégsterilizátorok, autoklávok

MELAtronic® EN (MELAG)

tömör eszközök sterilizálásra alkalmas autoklávok, 3 különböző űrtartalommal. a készülékek kettő „s” 
(univerzális és prion), valamint kettő „n” (gyors és kímélő) programmal rendelkeznek. a két „s” program 
kis mennyiségű, tömör, csomagolt eszköz sterilizálására alkalmas. a gyors program (17-21 perc szárítás 
nélkül) segítségével csomagolatlan tömör műszereket, a kímélő programmal (121°c) pedig ugyancsak 
csomagolatlan, hőérzékeny eszközöket sterilizálhatunk.

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

MELAtronic® 15EN MELAtronic® 23EN

Belső méret (cm) 38 x Ø15 45 x Ø23

Térfogat 7 liter 19 liter

Külső méret (cm) 50 x 44 x 33 59 x 52 x 38

Tálcák száma* 3 / 3 5 /3

Maximális rakomány 2 kg tömör eszköz 4 kg tömör eszköz

Tömeg 19 kg 30 kg

Cikkszám 917 005 917 007

Ár** 899.000 999.000

Melag 75 / 205 / 255 hőlégsterilizátorok (MELAG)

kiváló minőségű nemesacélból készült, hosszú élettartamú hőlégsterilizátorok, 3 különböző űrtarta-
lommal. a készülékek cirkulációs elven működnek, ventilátor biztosítja a kamra valamennyi pontján 
egyenletes sterilizációs hőmérsékletet. a pontos hőfokszabályzó segítségével a kamra hőmérséklete 
60°c-180°c (typ. 75) illetve 60°c-200°c (typ 205 / 255) tartományban fokozat nélkül állítható.

Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

Melag 75 Melag 205 Melag 255

Belső méret (cm) 29,5 x 19,5 x 7,5 19 x 36 x 20 50 x 21 x 20

Térfogat 4,3 liter 14 liter 21 liter

Külső méret (cm) 40 x 31 x 26 31 x 47 x 38,5 62 x 32 x 39

Tálcák száma* 2 / 2 6 / 3 6 / 3

Maximális rakomány 2 kg 5,5 kg 5,5 kg

Tömeg 12 kg 17 kg 22 kg

Cikkszám 917 015 917 016 917 017

Ár** 245.000 375.000 445.000

Euroklav®+ / S osztályú autokláv (MELAG)

az olyan praxisoknak, ahol az egyszerű műszerek és a felhasznált csomagolások típusa miatt közepes köve-
telmények vannak, a MelaG az euroklav®+ sorozat s osztályú autoklávjait ajánlja. az euroklav® 23/29 vs+ 
berendezések az egyszerű elővákuum és a pulzáló túlnyomásos eljárás kombinációjával működnek a leve-
gő effektív kiszorításának érdekében. ez különösen az egyszer csomagolt műszerek és textíliák esetében 
fontos. ezzel az eljárással egy fogorvosi praxis legtöbb műszerének sterilizálása elvégezhető. valamennyi 
euroklav®+ rendelkezik gyors programmal. (az euroklavok vízcsatlakozást nem igényelnek.)

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

Euroklav  23VS+® Euroklav 29VS+®

Belső méret (cm) 45 x Ø25 45 x Ø25

Térfogat 22 liter 18 liter

Külső méret (cm) 42,5 x 48,5 x 66 42,5 x 48,5 x 57

Tálcák száma* 5/3 5/3

Maximális rakomány 4 kg műszer 1 kg textília 3 kg műszer 0,8 kg textília

Tömeg 43 kg 43 kg

Cikkszám 917 012 917 013

Ár** 1.375.000 1.375.000

Hőlégsterilizátorok, autoklávok
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Minőség és precízió a legmagasabb higiéniai elvárások teljesítéséért
több mint 60 évvel ezelőtt kezdett a MelaG Berlinben fertőtlenítő berendezések előállítására specia-
lizálódni. Minőségtudattal és nyitottsággal az innovációk iránt, a legmagasabb biztonságra törekedve 
sikerült a családi vállalkozásnak piacvezető gyártóvá emelkednie. világszerte több mint 450 000 MelaG 
berendezés a bizonyítéka ennek a sikernek. 
az en 13060 számú európa szabvány három osztályba sorolja az autoklávokat.  
„B osztály”: a legmagasabb követelményeknek eleget tevő autoklávok. „S osztály”: kisebb teljesítmé-
nyű autoklávok, melyek nem alkalmasak összetett üreges, illetve többszörösen csomagolt műszerek 
sterilizálására. „N osztály”: tömör, csomagolatlan eszközök sterilizálására használható autoklávok. a 
Melag mindhárom osztályban kiváló minőségű, megbízható készülékeket szállít.

Vacuklav + / B osztályú autokláv – a „Prémium-plusz-osztály” (MELAG)

a  „prémium-plusz-osztály” autoklávjai egyedülálló színes érintőképernyős vezérlőjükkel minden eddiginél 
magasabb kezelői komfortot, gyors programválasztást és könnyű áttekinthetőséget nyújtanak a felhasz-
náló számára. a dupla falú sterilizáló kamra a speciális – un. „twin-chamber tecnológia” által a levegő még 
gyorsabban eltávolítható a steril csomagolásokból és az üreges eszközök belsejéből. a gyorsprogramok 
segítségével a csomagolt eszközök – beleértve a frakcionált elővákuumot és a szárítási időt - mindössze 
19 perc, míg a csomagolatlan eszközök csupán 10 perc alatt sterilizálhatók. az univerzális program válasz-
tásával 7 kg műszer kb. 30 perc alatt sterilizálható. nagyobb, akár 9 kg-os rakományok esetén kiegészítő 
szárító funkció aktiválható. a „prémium-plusz-osztály” négy változatban – hosszabb és rövidebb kamrával, 
valamint vízcsatlakozást igénylő vagy önálló – szállítható.

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

Vacuklav®+ / B osztályú autokláv - a „Profi osztály” (MELAG)

a B osztályú autoklávok a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek, amiket a praxisban előfor-
duló rakományokkal szemben támasztani lehet. ezzel minden üreges testű műszert, bármilyen típusú 
csomagolásban biztonságosan lehet sterilizálni. a B osztály nagy teljesítőképessége nagy mennyisé-
gű rakományt és gyors ciklusokat tesz lehetővé. a frakcionált elővákuum eljárás garantálja a  - teljes 
levegőkiszorítás és az ezt követő vízgőztelítődés miatt - a biztonságos sterilizálást. a mély vákuum 
elősegíti a rakomány szárítását is. 
az összes vacuklav®+ két gyorsprogrammal rendelkezik, olyan műszerek sterilizálásához, melyekre 
rövid időn belül szükség van. a „gyors B” program - háromszoros elő vákuummal - kis mennyiségű (0,5 
kg) becsomagolt üreges testű műszer sterilizálására alkalmas.  a ciklus - beleértve a 10 perc szárítást is 
– csupán 28 percet vesz igénybe. a „gyors s” programmal 0,5 kg csomagolatlan rakományt sterilizálha-
tunk kettős elővákuummal, mindössze 14 perc alatt (beleértve a 2 perc szárítás is).

*Maximális tálcaszám / az árban foglalt tálcák száma **mennyiségi kedvezménnyel nem vonható össze!

Vacuklav 30B+®
vízcsatlakozást 

igényel

Vacuklav 31B+®
nem igényel 

vízcsatlakozást

Vacuklav 23B+®
nem igényel 

vízcsatlakozást

Vacuklav 24B+®
vízcsatlakozást

igényel

Belső méret 
(cm) 35 x Ø25 35 x Ø25 45 x Ø25 45 x Ø25

Térfogat 18 liter 18 liter 22 liter 22 liter

Külső méret 
(cm) 42,5 x 48,5 x 57 42,5 x 48,5 x 57 42,5 x 48,5 x 72 42,5 x 48,5 x 66

Tálcák száma* 5/3 5/3 5/3 5/3

Maximális  
rakomány

5 kg műszer 
2 kg textília

5k g műszer 
1,8 kg textília

5 kg műszer 
1,8 kg textília

7 kg műszer 
2,5 kg textília

Tömeg 44 kg 44 kg 49 kg 48 kg

Cikkszám 917 008 917 009 917 011 917 010

Ár** 1.895.000 1.895.000 1.995.000 1.995.000 

Vacuklav 40B+®
vízcsatlakozást 

igényel

Vacuklav 41B+®
nem igényel 

vízcsatlakozást

Vacuklav 43B+®
nem igényel 

vízcsatlakozást

Vacuklav 44B+®
vízcsatlakozást

igényel

Belső méret (cm) 35 x Ø25 35 x Ø25 45 x Ø25 45 x Ø25

Térfogat 18 liter 18 liter 22 liter 22 liter

Külső méret (cm) 46 x 50 x 55 (magasság kezelőfelülettel: 56)   
a készülék lábai 50 cm-es munkalapra helyezhetők

46 x 50 x 68 (magasság kezelőfelülettel: 56)   
a készülék lábai 60 cm-es munkalapra helyezhetők

Tálcák száma* 6/3 6/3 6/3 6/3

Maximális  
rakomány

max. 9 kg műszer 
max. 2 kg textília

max. 9 kg műszer 
max. 2 kg textília

max. 9 kg műszer 
max. 2,5 kg textília

max. 9 kg műszer 
max. 2,5 kg textília

Tömeg 57 kg 59 kg 66 kg 62 kg

Cikkszám 917 025 917 026 917 027 917 028

Ár** 2.599.000 2.599.000 2.795.000 2.795.000

9
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Ultrahangos tisztítók / Sebészeti készülékek

Aquadist (Euronda)

Desztilláltvíz előállító készülék (felforralja a vízet, majd lecsepegteti a gőzt). tankméret 4 liter. a desztil-
lálás időigénye 5-6 óra. súlya 3,5 kg, átmérője 23 cm, magassága 36 cm.  
teljesítmény: 580w. Garancia: 1 év.
075 070 aquadist desztilláló készülék 1 db 105.000
075 071 aquadist aktívszén-szűrő, 12 tasak 1 csomag 9.175
075 072 aquadist tisztítópor, 500 g  1 csomag 9.175

Ultrahangos tisztítók

rendkívül kedvező áru, kiváló teljesítményű, erős tisztítóhatású ultrahangos készülékek. nemesacél 
ház, szabályozható fűtés, 60 perces időzítő vagy folyamatos üzemelés. Garancia 1év. Frekvencia 35 kHz.
 
 
 
 
 
 
 
 ultrahangos készülék GS 2:  
045 954 készülék nemesacél kosárral és tetővel 1 db 104.995
045 955 lyukas tető 1 db 7.995
045 956 nemesacél kosár 1 db 12.525
 ultrahangos készülék GS 3: 
045 960 készülék nemesacél kosárral és tetővel 1 db 124.995
045 961 lyukas fedél 1 db 8.995
045 964 nemesacél kosár 1 db 13.795
 ultrahangos készülék GS4: 
045 957 készülék nemesacél kosárral és tetővel 1 db 146.995
045 958 lyukas tető 1 db 9.995
045 959 nemesacél kosár 1 db 14.695
 tartozékok:  
045 962 üvegpohár 1 db 2.995
045 963 pótkosár, nemesacél 1 db 6.995

Ultrahangos tisztító készülék (qteck)

Műszaki adatok: GS2 GS3 GS4 
ultrahang generátor:  2 db  3 db  4 db  
széles hullámsávú; felvett teljesítmény:  250 w  420 w  460 w 
fűtési teljesítmény:  150 w  300 w  300 w  
kádméret (H x Sz x Ma):               230 x 150 x 80 mm           238 x 138 x 100 mm            300 x 150 x 100 mm 
külső méret (H x Sz x Ma):        250 x 150 x 205 mm           265 x 160 x 235 mm            330 x 150 x 100 mm 

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Sebészeti készülékek 

9

Surgic Pro (NSK)

erőteljes forgatónyomaték (80 ncm), széles fordulatszám spektrum (200 - 40.000 ford./perc) és kiemelke-
dően jó megvilágítás a leD-nek köszönhetően (32.000 lux). az új sebészeti mikromotor nagyon könnyű 
(280g) és rövid (81,9mm), ergonómikus és könnyen kezelhető. a készüléken 8 program áll rendelkezés-
re fordulatszám, nyomaték, hűtés mennyisége és forgásirány tárolásának lehetőségével, így implantá-
tum rendszertől függően komplett munkafolyamatot is beállíthatunk. a nyomaték kalibrálás az egyes 
kézidarabok különböző ellenállása alapján automatikusan történik (surgic pro aHc). a jól megvilágí-
tott nagy kijelzőt mindenkor könnyen leolvashatjuk. kérjük mindenképpen tartsák szem előtt, hogy az 
új surgic pro magas nyomatéka miatt nem használható a surgic Xt plus-al használatos kézidarabokkal. 
sebészeti kézidarabjainkat a magasabb (80 ncm) forgatónyomatékhoz igazítottuk, megnevezésük és 
cikkszámaik változatlanok, de a surgic Xt-vel és az új generációs surgic pro+-val is kompatibilisek.
 Surgic Pro NON-OPTIC 
 1 aHc vezérlésű készülék, sl70M fény nélküli mikromotor, 
917 950  lábvezérlő, sG20 (20:1) könyökdarab, 5 db hűtőtömlő 1 készlet 1.100.000
 Surgic Pro OPTIC 
 1 aHc vezérlésű készülék, sl70M leD fényes mikromotor, 
 lábvezérlő, X-sG20l (20:1) fényes könyökdarab,  
159  021 5 db hűtőtömlő 1 készlet 1.495.000
 Surgic Pro+ 
 1 aHc vezérlésű készülék, sl70M leD fényes mikromotor, 
 lábvezérlő, X-sG20l (20:1) fényes könyökdarab,  
917 951 5 hűtőtömlő, usB csatlakozás adat dokumentáláshoz 1 készlet 1.645.000
898 088 autoklávozható hűtőtömlő (s900-055) 1 db 20.995
098 051 egyszerhasználatos hűtőtömlő, 5 db (Y900-113) 1 csomag 23.445
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Hűtőtömlő sebészeti gépekhez (OMNIA)

998 090 hűtőtömlő elcomed 200/ 100 w&H géphez 1 db 3.795
998 096 hűtőtömlő kavo intrasurg 300/ 500 géphez 1 db 3.795
 hűtőtömlő elcomed sa 200 w&H 19 cm pumpa/ 
998 095 innova corp-straumann/Frioss unit e géphez 1 db 3.795
 hűtőtömlő nobel Biocare80/ implantmed w+H/  
 Frioss unit s/ ace/ straumann/ innova corp. 3l/  
998 094 centerpulse/lifecore géphez 1 db 3.795
998 093 hűtőtömlő surgic ii Xt nsk géphez 1 db 3.795
 hűtőtömlő nouvag 3000/ 7000/  
998 091 MD10 strauman model nouvag géphez 1 db 2.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

hf Surg (Hager & Werken)

kompakt nagyfrekvenciás sebészeti készülék pengefinomságú, nyomás nélküli vágásra. a frekven-
cia a vágást és a koagulációval történő vágást egyaránt lehetővé teszi. a sebgyógyulás gyors és fáj-
dalommentes. a készülék kezelése egyszerű, a hullám forma illetve a teljesítmény könnyen állítható.  
az automatikus szabályozó rendszer a kimeneti teljesítményt fémmel való érintkezéskor leszabályozza. 
a kézidarab és az elektródák 134°c-ig autoklávozhatóak. Műszaki adatok: 2,2 MHz, max. 50 w, 230 v / 
50 Hz.  Méret (szélesség x magasság x mélység) 19 x 9 x 18 cm.  súly: kb. 3 kg.
 hf Surg: készülék lábkapcsolóval, kézidarabbal,  
022 012 4 vágó elektródával és neutrális elektródával 1 csomag 415.000

Elektródák
elektródák - 1,6 mm befogó átmérőjű elektródával működő - elektrosebészeti készülékekhez. 

hajlítható sárga hajlítható kék merev fekete Ár
1 048 001 – 048 025 3.145
2 048 002 – 048 026 3.145
3 048 003 – 048 027 3.145
6 048 004 – 048 028 4.175
11 048 005 – 048 029 4.175
12 048 006 – 048 030 4.175
13 048 007 – 048 031 4.175
14 048 008 – 048 032 4.175
15 048 009 – 048 033 4.175
17 048 011 – 048 035 4.175
18 048 012 – 048 036 4.175
20 048 014 – 048 038 4.175
21 048 015 – 048 039 4.175
22 048 016 – 048 040 4.175
24 048 017 – 048 041 4.175
31 – 048 018 048 042 4.175
32 – 048 019 048 043 4.175
33 – 048 020 048 044 4.175
34 – 048 021 048 045 4.175
35 – 048 022 048 046 4.175
36 – 048 023 048 047 4.175

vá
gó

ko
ag

ul
ál

ó 9

Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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Egyéb készülékek, eszközök

Depurátor hegyek (EMS)

Depurátor hegyek eMs fogkőeltávolító készülékekhez.
798 090 a: fogkőeltávolításhoz minden quadránsban 1 db 32.835
 p (perio-probe):  
798 093 fogkőeltávolításhoz minden quadránsban 1 db 36.995
 ps (perio-probe finom):  
 szubgingivális concrementumok 
798 094 és lerakódások eltávolításához 1 db 43.125

a

p ps

Ultrahangos depurátor hegyek (KaVo)

PIEZOlux-/ SONOsoft depurátorhoz.
 fogkőeltávolításhoz: 
238 055 sarló nr. 9 1 db 39.995
238 056 perio nr. 10 1 db 42.585
238 057 univerzális nr. 11 1 db 39.995
 parodontológiához:  
238 058 paro-fej hosszú, egyenes nr. 63 1 db 39.995
238 059 paro-fej hosszú, bal nr. 64 1 db 39.995
238 060 paro-fej hosszú, jobb nr. 65 1 db 39.995
 inlay-k behelyezéséhez:  
238 061 inlay-fej nr. 47 1 db 44.995
 nyomatékkulcs sonicflex 2000n/2003lX-hez  
182 012 és piezolux/sonosoft -hoz 1 db 13.995
PIEZOsoft-/ Piezo LED depurátorhoz.
 piezo deputátor hegy készlet: 
 3 piezo depurátor hegy (nr. 201, 202, 203),  
139 563 nyomatékkulcs, 6 db-os sterilizáló box, kopásmérő kártya 1 csomag 114.995
132 481 piezo depurátor hegy nr. 203 1 db 47.995
913 573 piezo depurátor hegy nr. 202 1 db 38.995
913 572 piezo depurátor hegy nr. 201 1 db 38.995

nr. 9 nr. 10

nr. 11 nr. 63

nr. 64 nr. 65

nr. 47 nr. 203

nr. 201

Egyéb készülékek, eszközök

Emeletes kocsi*
emeletes kocsi 3 tálcával kényelmes távolságra egymástól, hogy a kisgépek is elférjenek. cinkkel be-
vont fémből, porlakk réteggel, oldalsó fogantyúval, műanyag görgőkkel. teljes méret: 46 x 36 x 79 cm, 
pakolási felület 38 x 28 cm. 
598 061 emeletes kocsi 1 db 73.495
598 069 emeletes kocsi szerelt dugócsatlakozó aljzattal 1 db 82.945
 

* A termék visszaküldésére csak előzetes egyeztetés után, eredeti csomagolásban és kifogásta-
lan állapotban van lehetőség. A visszaküldött termék értékének 10%-a visszavásárlási díjként 
levonásra kerül.

Lunos profilaxis fejtámla (Dürr Dental)

kényelmes és biztonságos fejtámla. Megtámasztja a nyakat és a tarkót. tépőzárral egyszerűen a kezelő-
egységhez rögzíthető. a viszkoelasztikus szivacs csökkenti a nyomást, reagál a test hőmérsékletére, és 
hozzáigazodik minden egyes beteghez. Bevonata puha, vízálló és bőrbarát. lemosható és fertőtlenít-
hető.
140 475 lunos profilaxis fejtámla 1 db 31.995

nr. 202

9
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Fiókbetétek (Speiko)

Ütésálló műanyagból. lapos betétek (sz x Mé x Ma): 41 x 30,9 x 2,5 cm.  
Mély betétek (sz x Mé x Ma): 41 x 30,9 x 8,0 cm.
 lapos: 
298 096 típus 251 1 db 15.995
298 097 típus 253 1 db 15.995
298 090 típus 254 1 db 15.995
298 091 típus 258 1 db 15.995
298 092 típus 260 1 db 15.995
 mély: 
298 093 típus 262 1 db 18.795
298 094 típus 266 1 db 18.795
298 095 típus 267 1 db 18.795
298 098 típus 265 1 db 18.795

251

254

260

266

253

258

262

267

265

        fióKbetéteK
krémfehér, ütésálló műanyagból készült fiókbetétek.   
lapos betétek: 31 x 41 x 2 cm.  
mély betétek: 31 x 41 x 8,5 cm.
559 060 fiókbetét 4 beosztással, lapos 1 db 9.995
559 063 fiókbetét 34 műszer számára, lapos 1 db 9.995
559 061 fiókbetét 4 beosztással, mély 1 db 9.995
559 062 fiókbetét 6 beosztással, mély 1 db 9.995

csak 9.995 Ft
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