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SPOŠTOVANE STRANKE, 
POSLOVNI PARTNERJI IN PRIJATELJI!

Najprej upamo, da ste vi in vsi vaši bližnji brez pretresov prebrodili obdobje karantene. Po dveh mesecih 
zaustavitve zobozdravstvene dejavnosti upamo, da počasi prehajamo v t.i. fazo oživljanja in vsi se nadejamo, 
da v prihodnje sledi tudi normalizacija razmer in dela v največji možni meri. V obdobju zadnjih dveh mese-
cev smo poslovno gledano največ časa namenili za interno izobraževanje, hkrati pa smo začeli razmišljati 
tudi kaj in na kakšen način ponuditi našim strankam v prihodnje. Zavedamo se odgovornosti, ki jo imamo v 
nastalih razmerah, še naprej pa poslanstvo ostaja skrb za zanesljivo, varno, pravočasno in celovito oskrbo 
zobozdravstvenih ordinacij, zobotehničnih laboratorijev, zdravstvenih domov in klinik.

Naša ponudba bo tudi v prihodnje zajemala najbolj kakovostne rešitve glede na vaše želje in potrebe, 
s katerimi se srečujete v vsakodnevni praksi. Z našimi aktivnostmi, kakovostnimi storitvami in organizacijo 
izobraževanj ter predstavitev v manjšem krogu ljudi, vas bomo večkrat povabili v naše izobraževalne 
prostore in razstavni salon ter vam poizkušali v največji možni meri predati znanje in nasvete pri vašem 
vsakodnevnem delu.

Ker si želimo, da pacienti ostanejo »doma«, bomo nadaljevali s promocijo slovenskega zobozdravstva v 
medijih in preko naših komunikacijskih kanalov in se tako trudili preprečiti odhod pacientov izven slovenskih 
meja, tudi ko bodo le-te odprte.

Glede na to, da je bilo v zadnjem letu na področju opreme in storitev v zobozdravstveni dejavnosti kar nekaj 
sprememb, smo se odločili za izdelavo novega kataloga zobozdravstvene opreme, ki je lahko bolj ali manj 
potrebna za učinkovit in uspešen delovni proces vaše ordinacije. Namen kataloga je predvsem predstaviti 
dobavitelje, s katerimi sodelujemo, in blagovne znamke, ki so na voljo v našem prodajnem programu. Navedene 
cene v katalogu so informativne, saj se predvsem pri večjih aparatih (kot so zobozdravstveni stoli, rentgeni, 
cad/cam...), ki je povezana tudi z izborom programske opreme, oblikuje individualna ponudba glede na vaše 
konkretne želje in potrebe.

V upanju, da se kmalu in 
čim večkrat vidimo vas lepo pozdravljamo!
Miha Debeljak in celotna ekipa Dentalie

2   NAGOVOR   
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IZZIV ZOBOZDRAVSTVA – 
COVID-19

Poleg uporabe zaščitne opreme je potrebna tudi skrb 
za ostale instrumente in opremo, ki se uporablja v 
delovnem procesu.

Instrumente je potrebno takoj po uporabi potopiti 
v dezinfekcijsko tekočino. Potrebno je poskrbeti, 
da tekočina ustreza vsem zahtevam učinkovite 
dezinfekcije ob uporabi pravilne koncentracije, 
časa delovanja in primerne temperature.
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SARS-COV-2 SE ZLAHKA PRENAŠA OD OSEBE 
DO OSEBE PO ZRAKU NA POVRŠINAH PA SE 
LAHKO ZADRŽUJE VEČ UR. TO PREDSTAVLJA 
VELIK IZZIV ZA VSE, KI DELAJO V ZOBOZDRAV-
STVU, POSLEDIČNO SZO ŠE NAPREJ IZDAJA 
SPLOŠNE SMERNICE NA PODLAGI DOKAZOV, 
KI SO JIH ZBRALI STROKOVNJAKI 
PO VSEM SVETU.

GLEDE NA TO, DA STE ZOBOZDRAVNIKI, 
ZARADI NEIZOGIBNE BLIŽINE S PACIENTOM 
MED POSEGI, PODVRŽENI VELIKIM TVEGANJEM, 
JE IZREDNEGA POMENA REDNO VZDRŽEVANJE 
HIGIENSKIH SISTEMOV IN NAPRAV, VGRAJENIH 
V ZOBNE ENOTE, KOT TUDI SKRB ZA SAMO-
STOJNO OPREMO ZA STERILIZACIJO IN IZDELKE, 
KI SO NAMENJENI ZAŠČITI IN RAZKUŽEVANJU 
POVRŠIN, KI SO IZPOSTAVLJENE TVEGANJEM 
KONTAMINACIJE.

Smernice za zobozdravnika in ostalo osebje 
pri preprečevanju širjenja koronavirusa

Ob upoštevanju splošnih higienskih načel, kot so 
umivanje rok ob začetku dela in med pacienti, se
odsvetuje tudi uporaba laka za nohte, saj se na 
njem nabirajo ostanki, ki lahko omogočijo rast 
mikroorganizmov. Nohti naj bi bili pristriženi. 
Potrebno je odstraniti tudi ves nakit in ročno uro.

Priporoča se uporaba plašča z dolgimi rokavi, 
ki je vodoodporen, lahko pralen ali za enkratno 
uporabo, pokrivala za glavo so tudi lahko pralna ali 
pa za enkratno uporabo. Lateks ali nitrilne rokavice je 
potrebno menjati na vsakih 15-30minut, saj s časom 
izgubijo svojo prvotno moč zaščite. Maske tipa II ali 
IIR je potrebno zamenjati pred vsakim pacientom. 
Ne sme se jih hraniti v žepu ali okoli vratu (lahko pride 
do kontaminacije). Če se maska zmoči, jo je potrebno 
zamenjati, saj izgubi svojo zaščitno moč. Priporočljiva 
je stalna uporaba zaščitnih očal. Oči so zelo ranljiv del 
telesa, zato jih je nujno potrebno zaščititi. Z uporabo 
vizirja se zaščita še poveča, saj vas obvaruje pred 
razpršenimi tekočinami. Je pa tudi vizir potrebno po 
vsakem pacientu dezinficirati.Z uporabo »kofferdam 
gume« se izognete aerosolom, ki nastanejo ob 
uporabi turbine.

Ultrazvočni čistilci Renferta in 
Euronde so na voljo v različnih 
prostorninah rezervoarja, učinkovitost 
pri vseh pa je nesporna.

Upoštevajte dobre prakse pranja. Vedno potopite 
material, da se izognete kontaminiranih aerosolov. 
Kadar koli je mogoče, uporabite pokrit ultrazvočni 
rezervoar. Termodizinfektor je za to najboljša rešitev, 
saj gredo inštrumenti neposredno iz ust pacienta v 
stroj in izstopijo čisti, suhi in termo-razkuženi, 
pri čemer se jih osebje skoraj nič ne dotika. 
Poskrbite, da se instrumenti temeljito posušijo. 
Poleg tega, da se tako lahko poškoduje, lahko
vlage na instrumentih ogrozi postopek sterilizacije.
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Pomembna je tudi pravilno shranjevanje in tesn-
jenje pri uporabi sterilizacijskih vrečk. Napolni se 
lahko največ ¾ vrečke, pri čemer je potrebno pusti-
ti 3 cm do roba tesnila in vrečko prerezati na 1 cm. 
Če vrečka nima samodejnega sistema za sledenje, 
označite vrečko z datumom, ko je bila zapečat-
ena. Sterilizacija naj poteka v avtoklavu tipa B. 
Vrečk se ne sme zlagati eno na drugo, preprečiti 
je potrebno tudi lepljenje na stene avtoklava, saj je 
nujno omogočiti, da para kroži. Redno preverjajte 
kemične kazalce vsake vrečke, vsak dan izvedite 
Helix test in tedensko preizkus s sporami.  

Termodezinfektor Melatherm 10 in hitri parni sterilizator Melaquick 12 in 12+ predstavljajo 
učinkovito rešitev za vsako ordinacijo. 

Pro, Premium in S razred sterilizatorjev 
Melag omogoča hitro in enostavno 
sterilizacijo s prihrankom časa in 
energije. Z Melaseal 100+ pa poskrbite 
za zanesljivo zatesnitev sterilne 
embalaže.

Površine v ordinaciji čim bolj zaščitite z uporabo 
materialov za enkratno uporabo (zavese nad pultom, 
pregradne folije nad ročaji, pokrivala za zobozdravst-
veni stol, pokrivala za RTG opremo itd.). Po odstranitvi 
zaščitnih prevlek je potrebno zobozdravstveni stol 
temeljito očistiti z razkužilom za površine. Belilo 
se lahko uporablja za pulte in pohištvo, pa tudi za 
čiščenje tal. Vedno je pri dezinfekciji in čiščenju 
potrebno začeti z najčistejšo opremo in napredovati 
do najbolj onesnažene. Kadar je mogoče, prezračite 
ordinacijo, vključno s čakalnico.    

Eclairjeve luči UV Vision in Moovi 
izločajo UV-C in s tem onemogočajo 
razvijanje virusov, bakterij in glivic. 
Z visokotlačnim plazemski čistilec 
zraka Woodpecker Q3 ali Q7 pa 
boste dodatno zaščitili svoje zdravje 
ter zdravje vaših pacientov.

POTENTIALLY 
INFECTED 
PATIENT 

SUSCEPTIBLE 
TO INFECTION 

DENTAL 
PROFESSIONALS

AIRBORNE 
CONTAMINATION

DROPLETS 
AND AEROSOL

CONTAMINATED 
SURFACES

AEROSOL-GENERATING 
PROCEDURES 

CONTAMINATION 
VIA DIRECT 
CONTACT

CONTAMINATION 
VIA INDIRECT 
CONTACT

SARS-COV-2 TRANSMISSION ROUTES IN THE DENTAL SURGERY
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Zobozdravniški stoli so aparati, ki morajo v vsaki ordinaciji zagotavljati najvišje
standarde v ergonomiji, varnosti in omogočati najboljše pogoje za celoten
delovni proces. Morajo biti narejeni iz trpežnih in udobnih materialov, saj le
tako lahko pacientom nudijo dobro počutje, zobozdravniku ter asistentki pa
ergonomično delo in olajšan dostop s čim manj prisilne drže.
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S380TRC

ZOBOZDRAVNIŠKI APARAT,
KI POSTAVLJA NOVE

MEJNIKE IN STANDARDE.

V samem vrhu tako po izjemno naprednih tehnoloških rešitvah kot 
po brezhibni in na novo osmišljeni ergonomiji in vrhunskem udobju za 
zobozdravnika in pacienta. Aparat je ugledal luč sveta na zadnjem IDS-u 
in ponuja praktično vse dodatne opcije opreme in tehnične rešitve, 
na voljo v zobozdravstvu.

Osnovna sestava zajema:
•  S380TRC Continental  zobozdravstvena  enota z Multimedia  7’ nadzornim ekranom na dotik 
• mizica za 2 pladnja standardne velikosti
• podajalnik instrumentov v izvedbi Side-Flex
• set 6F puhalo-puster iz nerjavnega  jekla s pretočnim grelPX
• cem in priključno cevjo
• turbinska cev Midwest z električnim napajanjem in optičnimi vlakni - lux
• 2x set indukcijski brezkrtačni mikromotor SW i-XS4 (100-40.000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo 
• steklen splakovalnik , električno pomikanje, senzor za kozarec
• ATLAXIS v vse smeri nastavljiv vzglavnik pacienta s komfortnim pnevmatskim zaklepom 
 v izbrani poziciji
• kabli za multimedijske aplik.  in povezavo s PC
• ultrazvočni čistilec SATELEC NEWTRON LED (1nastavek +ključ)
• mikromotor z načinom delovanja reciproc za SW-XS4
• apeks lokator LAEC, vizualizacija na ekranu 
• plošča  za  priklop naprav  drugih proizvajalcev - voda, elektrika, komprimiran zrak
• asistentova mizica nastavljiva po višini, za 5 instrumentov
• set 6F puhalo-puster (krivi) iz  nerjavnega  jekla - za asistenta
• polimerizacijska luč T-LED 2200mW/6programov - za asistenta
• avtomatska BIOSTER intenzivna   dezinfekcija  vodnih poti v stroju  s  funkcijo 
 avtomatskega  izpiranja
• avtomatsko spiranje in dezinfekcije sesalnega sistema
• Dürr sesalni set z amalgam separatorjem (mod. CAS1),centralnim zapornim ventilom 
 in sistemom za izpiranje
• kontrolni rele sesalnega mototja (1.)
• dentalni reflektor Venus LEC MCT z regulacijo na nosilnem mehanizmu- drog prilagojen za
 nosilce mm ali RTG
• brezžično pohodno nožno stikalo z joystickom
• STERN 380 P pacientov stol (vpet na vodni element po katerem se giblje - vstopna rotacija 90 
 ali 45 stopinj , levi in desni naslon za roke, Nordic verzija hrbtnega naslona
• supermehko ( memo foam) oblazinjenje stola verzije Nordic
• T8 Stol z nasloni za roke
• T9 - ergonomski terapevtski stol
• vmesnik (h-100mm) za  višje  sedenje
• enozglobni nosilec monitorja
• napajalna  elektronika  za  monitor
• monitor  medical BARCO 22’’
• kabli in ojačevalec za HDMI povezavo zunanjega PC z monitorjem na aparatu

20.300,00 €*
*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do 
kupca, montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in 
vzdrževanja aparata. Aparat ima na delovanje in vse sestavne dele dvoletno (2) garancijo.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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S280TRC
Najnovejša linija prinaša aparat s stabilnim in rigidnim vodnim elementom/fontano, na katerega je vpet stol za pacienta, ki 
se giblje vertikalno gor in dol. Ta princip zastopata modela S280TRC, ki je po zmogljivostih in možni dodatni opremi primerljiv 
z modeloma S300 in S320, in model S380TRC, ki pa predstavlja sam vrh ponudbe tudi v primerjavi z vso konkurenco. 
Nova generacija ima že serijsko vgrajene tihe sinhro motorje za mehko (soft start-stop) premikanje stola in možnost 
premika stola v vodoravni smeri (sliding).

Osnovna sestava zajema:
•  S280TRC Continental zobozdravniški aparat (71TA0000)
•  set 6F puhalo-puster iz nerjavečega jekla s pretočnim grelcem in priključno cevjo (77S24010)
•  set turbinskih cevi Midwest z električnim napajanjem in optičnimi vlakni – lux (77S22200)
•  set z indukcijskim brez krtačnim mikromotorjem Swi-XR3 (100-40000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo (77S23500)
•  steklena (peskano steklo) posoda splakovalnika, gibljiva / ročni pomik (77S28905)
•  nožno multifunkcijsko sprožilo z joystick-om (77S27236)
•  Stern 300P stol za pacienta (72S80000)
•  univerzalni vzglavnik, gibljiv v vse smeri, ročni zaklop (772J8001)
•  klasično tridelno oblazinjenje za S280P stol (772D1…)
•  pretočni grelec za sprej na vseh instrumentih (razen puhala) (77S27500)
•  set z indukcijskim brez krtačnim mikromotorjem SW i-XS4 (100-40000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo Endo, Implant funkcija (77S23600)
•  set SC -A3 ultrasonični čistilec zobnega kamna z LED in priključno cevjo (4 nastavki in ključ) (77S24410)
•  Sanaspray - sistem za vodni obvod / za dezinfekcijo vodnih poti ali avtonomni vir vode za sprej (77S27600)
•  I.W.F.C. - avtomatsko izpiranje vodnih poti v aparatu (77S27730)
•  elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesovanje (77S25600)
•  zaporni ventil Duerr pri splakovalniku (77S25802)
•  elektronika - rele za vklop zunanje sesalne enote (77S25900)
•  dentalni reflektor VenusPlus - LED z NoTouch stikalom in regulacijo na nosilnem mehanizmu (77S26070)
•  pohodno nožno sprožilo z joystick stikalom za premikanje stola (77S27237)

18.590,00 €*
*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do 
kupca, montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in 
vzdrževanja aparata. Aparat ima na delovanje in vse sestavne dele dvoletno (2) garancijo.

Najbolj prodajan model 
te blagovne znamke

Najnovejša
linija

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.

S320TRC
Po opremi je enakovreden aparatu Stern Weber S300, od njega se razlikuje po konstrukciji oziroma konceptu povezave stola 
in vodnega elementa - v tem primeru je stol za pacienta samostojen, vodni element, ki je fiksno vpet na tla ordinacije pa
nosi vse ostale elemente. Vpetje vodnega elementa v tla mu daje res veliko rigidnost. Na voljo je v izpeljankah z biči zgoraj 
(Continental), visečimi biči (International) in stranskim vpetjem zobozdravniške mizice (Side Delivery). Na voljo pa je tudi 
izvedenka, ki se zlahka pretvori iz desnoročnega aparata v levoročni (Hybrid). Aparat je povsem digitalen, tako da glede 
razpoložljive opcijske ali retrofit opreme skoraj ni omejitev.

Osnovna sestava zajema:
•  S320 TR CONTINENTAL zobozdravstvena enota z Multimedia 7” nadzornim ekranom na dotik  
• mizica za 2 pladnja standardne velikosti
• podajalnik instrumentov v izvedbi Side-Flex
• set 6F puhalo-puster (ravni) iz nerjavnega  jekla s pretočnim grelcem in priključno cevjo
• turbinska cev Midwest z električnim napajanjem in optičnimi vlakni - lux
• set indukcijski brezkrtačni mikromotor SW i-XS4 (100-40.000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo (spodaj ponovi – ker sta  dva)
• steklen splakovalnik , električno pomikanje, senzor za kozarec
• asistentova mizica, nastavljiva po višini s 3 prostori za instrumente
• ATLAXIS v vse smeri nastavljiv vzglavnik pacienta s komfortnim pnevmatskim zaklepom v izbrani poziciji
• pomičen levi naslon za roko
• kabli za multimedijske aplik. in povezavo s PC
• pretočni grelec za spray
• set indukcijski brezkrtačni mikromotor SW i-XS4 (100-40.000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo (daš gor pod prvega)
• čistilec zobnega kamna SATELEC NEWTRON (1 nastavek + ključ)
• integrirani apeks lokator s prikazom na zobozdravnikovem zaslonu
• set 6F puhalo-puster (krivi) iz nerjavnega jekla - na asistentovi strani
• avtomatska BIOSTER intenzivna tedenska dezinfekcija vodnih poti v stroju s funkcijo avtomatskega izpiranja
• avtomatsko spiranje in dezinfekcije sesalnega sistema
• mehke in gladke sesalne cevi z dvojno komoro
• Dürr sesalni set z amalgam separatorjem (mod. CAS1),centralnim zapornim ventilom in sistemom za izpiranje
• kontrolni rele sesalnega mototja (1.)
• dentalni reflektor Venus LEC MCT z regulacijo na nosilnem mehanizmu- drog prilagojen za nosilce mm ali RTG
• brezžično pohodno nožno stikalo z joystickom
• pacientov stol Stern 320 S, tihi motorji, soft-start/soft-stop, verzija ‘’Nordic’’ naslonjala
• mehko oblazinjenje stola verzije ‘’Nordic’’/sprememba
• T9 ergonomski terapevtski stol
• vmesnik (h-100mm) za  višje  sedenje
• enozglobni nosilec monitorja
• napajalna elektronika za monitor
• monitor medical ‘Barco 22’’
• kabli in ojačevalec za HDMI povezavo zunanjega PC z monitorjem na aparatu

18.590,00 €*
*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do 
kupca, montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in 
vzdrževanja aparata. Aparat ima na delovanje in vse sestavne dele dvoletno (2) garancijo.

Glede na kakovost in zmogljivost
aparat sodi v visoki razred
zobozdravniških aparatov
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S300
Model SW 300 je modelski predstavnik visokega razreda aparatov, ki imajo fontano vpeto na stol, tako da se potem le-ta dviguje 
in spušča skupaj s stolom. Na voljo je v dveh izvedbenih različicah: z biči zgoraj (Continental) in visečimi biči (International) – 
aparat je, kar se tiče opreme, možno opremiti z vsemi opcijami, ki jih nudi tudi model SW 320, opcijsko tudi s sinhro motorji in 
sliding funkcijo.

Osnovna sestava zajema:
•  S300 Continental zobozdravniški aparat (71W30000)
•  set 6F puhalo-puster iz nerjavečega jekla s pretočnim grelcem in priključno cevjo (77784010)
•  set turbinskih cevi Midwest z električnim napajanjem in optičnimi vlakni – lux (77782200)
•  set z indukcijskim brez krtačnim mikromotorjem Swi-XR3 (100-40000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo (77783500)
•  300P stol za pacienta (72S60000)
•  premični levi naslon za roke (772J7001)
•  univerzalni vzglavnik, gibljiv v vse smeri, ročni zaklop (772J8001)
•  klasično tridelno oblazinjenje za S300P stol (772D1…)
•  zobozdravniška konzola v izvedbi Full Touch z USB priključkom (71S60010)
•  pretočni grelec za sprej na vseh instrumentih (razen puhala) (77787500)
•  set z indukcijskim brez krtačnim mikromotorjem SW i-XS4 (100-40000obr/5.3ncm) z LED osvetlitvijo Endo, Implant funkcija (77783600)
•  set SC - A3 ultrasonični čistilec zobnega kamna z LED in priključno cevjo (4 nastavki in ključ ) (77784410)
•  keramična posoda splakovalnika, gibljiva / ročni pomik (77788900)
•  set 6F puhalo-puster iz nerjavečega jekla s pretočnim grelcem in priključno cevjo na strani asistentke (77788510)
•  Sanaspray - sistem za vodni obvod / za dezinfekcijo vodnih poti ali avtonomni vir vode za sprej (77787600)
•  I.W.F.C. - avtomatsko izpiranje vodnih poti v aparatu (77787730)
•  avtomatsko pranje in dezinfekcija sesalnih cevi (77788300)
•  mehke in gladke sesalne cevi z dvojno komoro (76910041)
•  elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesovanje (77785600)
•  zaporni ventil Duerr pri splakovalniku (77785802)
•  elektronika - rele za vklop zunanje sesalne enote (77785900)
•  dentalni reflektor VenusPlus - LED z NoTouch stikalom in regulacijo na nosilnem mehanizmu (77786070)
•  pohodno nožno sprožilo z joystick stikalom za premikanje stola (77787237)

16.690,00 €*
*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do 
kupca, montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in 
vzdrževanja aparata. Aparat ima na delovanje in vse sestavne dele dvoletno (2) garancijo.

Eden izmed najbolj udobnih stolov
za pacienta na tržišču

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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SW S200 Continental 
Stern Weber S200 se od svojega dvojčka SW200 loči po konstrukcijski zasnovi, kjer je vodni element vpet na stol za 
pacienta tako, da se vsi elementi (vodni element, zobozdravniška mizica, asistentkin element, reflektor...) gibljejo sočasno 
s premiki stola pacienta. Na voljo je v izvedbi z zgornjimi ali visečimi biči, pri naboru opreme pa je možno izbirati med 
bogatim naborom pripomočkov.

Osnovna sestava zajema:
•  S200 continental zobozdravstvena enota z Touch LDC zaslonom
• mizica za 2 pladnja std. velikosti
• set 3F puhalo-puster (ravni) iz nerjavnega jekla s pretočnim grelcem in priključno cevjo
• turbinska cev Midwest z električnim napajanjem in optičnimi vlakni - lux
• seklen splakovalnik ročno pomikanje
• asistentova mizica, nastavljiva po višini s 3 prostori za instrumente
• levi naslon za roko
• vzglavnik artikulacijski, nastavljiv po več oseh, mehanski zaklep
• pnevmatska zavora premikanja  zobozdravniške  enote
• pretočni grelec za spray
• set brezkrtačni indukcijski mikromotor SW i-XR3 L (100-40.000 obr/min/3.3 ncm) z LED osvetlitvijo
• ultrazvočni čistilec Stern Weber SC-A3 z optičnimi vlakni (4x nastavki tipa E in ključ)
• grelec vode za splakovanje
• senzor za kozarec
• set 3F puhalo-puster (krivi) iz nerjavnega jekla - na asistentovi strani
• Sanaspray - sekundarni bypass vodni tokokrog  (dest. voda) - ročni vklop
• I.W.F.C. - sistem za avtomatsko izpiranje  sesalnih cevi
• avtomatsko spiranje in dezinfekcije sesalnega sistema
• predpriprava za mokro sesanje (2 kanili in 2 filtra)
• elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesavanje
• zaporni ventil Dürr pri splakovalniku 
• elektronika - rele za vklop zunanje sesalne  enote 
• selektivni ventil sesanja
• Venus Plus-L LED dentalni reflektor, NO TOUCH upravljanje
• pohodno nožno stikalo z joystickom
• pacientov stol Stern 300 P z ‘’Nordic’’ verzijo naslonjala
• oblazinjenje stola verzije ‘’ Nordic’’

11.698,00 €*
*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do 
kupca, montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in 
vzdrževanja aparata. Aparat ima na delovanje in vse sestavne dele dvoletno (2) garancijo.

S svojim razmerjem med kvaliteto, zmogljivostmi 
in ceno kraljuje v srednjem razredu 

zobozdravniških aparatov

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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A3 Continental

PRAKTIČEN, ZANESLJIV,
FLEKSIBILEN IN VAREN.

Anthosov vstopni model, ki pa dosega vse standarde modernega  
ergonomskega in prilagodljivega aparata srednjega razreda. 
Na voljo v izvedbi Continental (biči zgoraj) in International (viseči biči).

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravstvena enota Anthos A3 Continental 
• keramični splakovalnik - ročno pomikanje
• mehanska zavora nosilne roke zobozdravnikove mizice
• asistentova mizica PRO o1
• set 3f puhalo-puster (ravni) iz nerjavečega jekla
• stol pacienta A 1.3 s širšo izvedbo hrbtnega naslona
• naslon za glavo v standardni izvedbi
• set trodelnega oblazinjenja stola pacienta
• pretočni grelec za spray
• Midwest turbinska cev z optičnimi vlakni - LUX
• set indukcijski brezkrtačni mikromotor i-MMr L (200-40.000 obr/min/ 3.3 Ncm) z LED osvetlitvijo
• čistilec zobnega kamna Anthos u-PZ 7 z optičnimi vlakni (4 nastavki + ključ)
• avtomatsko spiranje sesalnega sistema
• samostojen sistem (bypass) za  napajanje  z vodo  preko vgrajene  steklenice
• mehke in gladbe sesalne cevi z dvojno komoro
• set za mokro odsedovanje (2 kanili in 2 filtra)
• elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesavanje
• zaporni ventil Dürr pri splakovalniku
• kontrolni rele sesalnega motorja (Uni-Jet)
• dentalni reflektor VENUS PLUS 
• pohodno nožno stikalo z joystikom za upravljanje stola pacienta

10.590,00 €* *akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do kupca, 
montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in vzdrževanja aparata.
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Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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Anthosov adut v srednjem razredu
zobozdravniških aparatov

A5 Cart
Anthosov multitalent v srednjem razredu – preprost za uporabo, prilagodljiv  in nadgradljiv (digitalni aparat), s pogledom 
tudi v prihodnje rešitve, ki prihajajo. Na voljo v različnih izvedbah – Continental ( biči zgoraj) International (Viseči biči), 
Cart (zobozdravniški element na samostojnem vozičku), ter kot samostojen stol z vodnim elementom za specifično delo 
v zobozdravstvu (higieniki, ortodonti ...)

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravstvena enota Anthos A5 Complete Cart
• asistentova mizica (nastavljiva ) s 3 prostori za instrumente
• keramični splakovalnik -  ročno pomikanje
• set 3f puhalo-puster (kotni) iz nerjavečega jekla
• Midwest turbinska cev z optičnimi vlakni - LUX
• stol pacienta Anthos A 2.5 L s široko izvedbo hrbtnega naslona
• levi naslon za roko
• naslon za glavo v standardni izvedbi
• set trodelnega oblazinjenja stola pacienta
• kabel dolžine 4,5m
• pretočni grelec za spray
• set indukcijski brezkrtačni mikromotor i-MMr L (100-40.000 obr/min / 3.3 Ncm) z LED osvetlitvijo
• čistilec zobnega kamna Anthos u-PZ 7 z optičnimi vlakni (4 nastavki + ključ)
• polimerizacijska luč T-LED (2200 mW /6 programov)
• prostor za 6-i instrument (polim. luč)
• velika odlagalna  mizica  na  samostojni pantografski roki
• pretočni grelec vode na splakovalniku
• senzor za kozarec
• set 3f puhalo-puster (kotni) iz nerjavečega jekla- na strani asistenta
• samostojen sistem (bypass) za  napajanje  z vodo ( preko steklenice)
• sistem za  samostojno izpiranje  vodnih poti aparata
• A.C.V.S. - avtomatsko spiranje in dezinfekcija cevi sesalnega sistema
• gladke sesalne cevi z dvojno komoro
• set za mokro odsesovanje (2 kanili in 2 filtra)
• elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesavanje
• zaporni ventil Dürr pri splakovalniku
• kontrolni rele sesalnega motorja (Uni-Jet)
• selektivni ventili sesanja
• dentalni reflektor Venus plus -L LED, sistem z NO TOUCH  senzorskim upravljanjem
• pohodno nožno stikalo z joystickom

13.670,00 €* *akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do kupca, 
montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in vzdrževanja aparata.

Na voljo je v različnih
izvedbah

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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Tukaj se srečata dovršen dizajn in
multifunkcionalna uporabnost

A6 Plus International
ANTHOS A6 aparat je zasnovan na enaki platformi kot model A7, vendar z nekoliko manj opcijske opreme ter nekoliko 
preprostejšimi rešitvami, kar pa ne pomeni, da ne gre za zelo zmogljiv in vsestranski zobozdravniški aparat visokega srednjega 
razreda, ki bo povsem zadostil vsem potrebam večine zobozdravnikov. Na voljo v izvedbi Continental in International.

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravstvena enota Anthos A6 Plus International
• asistentova mizica, nastavljiva po višini, s 3 prostori za instrumente
• modul 6F puhalo-puster( kotni) iz nerjavečega jekla
• Midwest turbinska cev z optičnimi vlakni -LUX
• set indukcijski brezkrtačni mikromotor i-MMr L(100-40.000 obr/min/3.3 ncm) z led osvetlitvijo
• pnevmatska  zavora nosilne  roke  zobozdravnikove  mizice
• predpriprava za mokro sesanje (2 kanili in 2 filtra)
• levi naslon za roko
• vzglavnik v standardni izvedbi
• Venus Plus LED dentalni reflektor, sistem z NO TOUCH  senzorskim upravljanjem
• asimetrična odlagalna mizica iz nerjavečega jekla za dva  norm pladnja
• pretočni grelec za spray na instrumentih
• set indukcijski brezkrtačni mikromotor i-MMs z led osvetlitvijo in endo funkcijo
• integriran apeks lokator, z prikazom na zobozdravnikovem zaslonu
• čistilec zobnega kamna Anthos u-PZ 7 z optičnimi vlakni LED (4 nastavki + ključ)
• pretočni grelec vode na splakovalniku
• steklen splakovalnik, ročno pomikanje
• senzor za kozarec
• modul 3F puhalo-puster (kotni) iz nerjavečega jekla 
• avtomatska BIOSTER intenzivna  dezinfekcija  vodnih poti v stroju  s  funkcijo avtomatskega  izpiranja
• A.C.V.S. - avtomatsko spiranje in dezinfekcija cevi sesalnega sistema
• mehke in gladke sesalne cevi z dvojno komoro
• elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesavanje
• zaporni ventil Dürr pri splakovalniku 
• selektivni ventili sesanja
• vklopni rele  sesalnega  motorja
• pohodno nožno stikalo z joystickom za pomikanje stola pacienta 
• stol pacienta A 2.5 S z aluminiastim ogrodjem naslona verzije ‘’Nordic’’
• tro delno mehko oblazinjenje viscoelastic, naslonjalo verzije ‘’Nordic’’
• desni gibljiv, artikulacijski naslon za roko

13.935,00 €* *akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do kupca, 
montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in vzdrževanja aparata.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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Moderen in zmogljiv z možnostjo 
veliko dodatne opeme

L9 Motorized Legrest Side Delivery 
‘’Admiralska ladja’’ tega proizvajalca v razredu zobozdravniških aparatov s fiksnim vodnim elementom (fontana pritrjena na tla  
ordinacije). Aparat, ki po vseh kriterijih predstavlja najvišjo raven v industriji. Na voljo je v dveh variantah – kot SIDE DELIVERY 
(stransko vpetje) ali CONTINENTAL (biči nad pacientom), ter v različici s prepogljivim motoriziranim naslonom (ML) za noge ali 
klasičnim fiksnim sedalnim delom (FL). Pri opremi so kot standardna oprema že vključene praktično vse opcije, ki so drugje na 
voljo le kot doplačilna opcija, seveda pa je na voljo še zelo veliko specializirane dodatne opreme. Stol za pacienta je na voljo s  
tremi oblikami hrbtnega naslona, super mehkim štiridelnim oblazinjenjem in seveda vstopom in izstopom v obliki fotelja. 

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravniški aparat ANTHOS L9 izvedba z motoriziranim nožnim naslonom in stranskim vpetjem zobozdravniškega elementa
• zobozdravniški nadzorni del z  7‘’ Multimedija FULL TOUCH nadzorno konzolo 
• 6F puhalo-puster (kotni) 
• Midwest turbinska cev z optičnimi vlakni -LUX
• 2x Set indukcijski brezkrtačni mikromotor i-MMs (100-40.000 obr/min/5.3 ncm) z LED osvetlitvijo
• keramični splakovalnik z elektro-mehansko pomikanje in senzorjem za kozarec
• predpriprava za mokro sesanje (2 kanili in 2 filtra)
• vzglavnik nastavljiv v vseh smereh s pnevmatsko zaporo gibanja
• kabli za HD multimedijske aplikacije in povezavo s PC
• pretočni grelec za spray 
• čistilec zobnega kamna EMS Piezon LED (1 nastavek in ključ)
• nosilec 6 instrumenta na zobozdravnikovi strani
• integriran apeks lokator LAEC ELECTRONIC s prikazom na zobozdravnikovem ekranu
• dodatna odlagalna mizica ‘’Profesional’’ na samostojni gibljivi in nastavljivi nosilni roki
• nosilec instrumentov z nadzorno konzolo za asistentko, nastavljiv po višini, 5 pozicij za instrumentov
• 6F puhalo-puster (kotni) na asistentovi strani
• polimerizacijska lučka T-LED (2200 mW/6 programov)
• avtomatska BIOSTER intenzivna tedenska dezinfekcija vodnih poti v stroju s funkcijo avtomatskega izpiranja
• A.C.V.S. - avtomatsko spiranje in dezinfekcija cevi sesalnega sistema
• elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesavanje
• zaporni DUERR ventil pri splakovalniku 
• vklopni rele sesalnega motorja
• operacijski reflektor VENUS LED MCT (različne barvne temperature, filter proti polimerizaciji, brezstično upravljanje) na nosilnem mehanizmu 
 prilagojenem za multimedijo in dodatno odlagalno polico 
• brezžično pohodno nožno stikalo z joystickom za upravljanje stola pacienta
• stol pacienta Anthos A 3.0 ML s hrbtnim naslonom’’ Nordic’’, levi in desni naslon za roko, in motorno upravljanim pregibom sedalnega dela
• štiridelni set  supermehkega – viscoelastic memo foam - oblazinjenja
• S8 terapevtski stol z naslonom za roko
• S9 ergonomsko nastavljiv terapevtski stol 
• eno-zglobni nosilec monitorja za izvedbo z dodatno nosilno roko odlagalne mizice
• medicinski MONITOR BARCO 22’’
• set za priključitev C-U2 HD kamere kot 6. instrumenta na zobozdravnikovi strani
• C-U2 ročnik kamere
• kabli in ojačevalec za HDMI povezavo zunanjega PC z monitorjem na aparatu

21.825,00 €*

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.

18.805,00 €*

zobozdravniški stol L9 ML side: 

690,00 €*

terapevstska stolčka 2 kom: 

2.330,00 €*

kpl multimedija / nosilec
monitorja, medical monitor, 
elektronika kamere - na strani 
doktorja, ročnik kamere HD)

*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do kupca, 
montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in vzdrževanja aparata.
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L6 Continental
Aparat narejen na enaki konstrukcijski osnovi kot vrhunski L9, namenjen pa nekoliko manj zahtevnim uporabnikom, 
ki pa imajo za svoje specialnosti na voljo še vedno ogromno opcijske in dodatne oprme. V sestavi s petimi biči in manj 
zahtevnimi opcijami je ta moderen in zmogljiv aparat lahko tudi cenovno izjemno zanimiv.

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravstvena enota Anthos L6 Continental 
• mizica iz nerjavečega jekla za 2 pladnja norm. velikosti
• 6F puhalo-puster (ravni) iz nerjavečega jekla
• turbinska cev Midwest z optičnimi vlakni-lux
• brezkrtačni Anthos indukcijski mikromotor i-MMr L (100-40.000 obr/min/3.3 Ncm) z LED osvetlitvijo
• asistentov element z nadzorno konzolo in nosilcem 3 instrumentov
• predpriprava za mokro sesanje (2 kanili in 2 filtra)
• VENUS PLUS-L LED dentalni reflektor z odstranljivima ročajema
• levi naslon za roko
• naslon za glavo v standardni izvedbi
• podajalniki instrumentov v izvedbi Side-Flex
• pretočni grelec za spray
• čistilec zobnega kamna Anthos u-PZ 7 z optičnimi vlakni (4 nastavki in ključ)
• pretočni grelec vode na splakovalniku
• senzor za kozarec 
• steklen splakovalnik, ročno pomikanje
• set 3F puhalo-puster (kotni) iz nerjavečega jekla na  strani asistentke
• avtomatska BIOSTER intenzivna  dezinfekcija  vodnih poti v stroju  s  funkcijo avtomatskega  izpiranja
• A.C.V.S. - avtomatsko spiranje in dezinfekcija cevi sesalnega sistema
• mehke in gladke sesalne cevi z dvojno komoro
• elektropnevmatski ventil in set priključnih cevi za mokro - centralno odsesavanje
• zaporni ventil Dürr pri splakovalniku 
• selektivni ventil sesanja
• vklopni rele sesalnega motorja
• nožno stikalo z joystickom za pomikanje stola pacienta
• stol pacienta Anthos A 1.3 L (manjša izvedba hrbtnega naslona)
• trodelno oblazinjenje stola

12.680,00 €*

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.

Aparat, ki ga kupec zlahka 
prilagodi vsem specifičnim potrebam

*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do kupca, 
montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja in vzdrževanja aparata.
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Compact i Classic

APARAT PRIZNANEGA 
FINSKEGA PROIZVAJALCA 

IZJEMNE ERGONOMIJE 
IN UDOBNOSTI TER Z BOGATIM 
NABOROM OPCIJSKE OPREME.

Aparat po opremljenosti in zmogljivostih sicer sodi v srednji razred, 
vendar je izdelan robustno in iz materialov (skoraj v celoti iz aluminija, 
praktično nobenih plastičnih delov), ki jih marsikje nimajo niti v najvišjem razredu. 
Poleg izstopajočih materialov so njegove prednosti še v malem svetlobnem profilu 
(primeren za manjše, prostorsko omejene ordinacije), izjemni ergonomiji in udobnosti 
ter bogatem naboru opcijske opreme.

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravstvena enota Planmeca Compact i Classic
• podajalnik instrumentov, na nosilni roki  520mm
• 3 funkcijsko puhalo-puster Luzzani
• turbinska cev z optičnimi vlakni 
• indukcijski brezkrtačni mikromotor BienAir MCX z LED osvetlitvijo
• mizica za 1 pladenj (194x296mm)
• sistem mokrega odsesovanja
• nastavljiva  mizica FLEXY  asistentke  s  tremi mesti in nadtorno ploščo za  upravljanje  s stolom
• ročniki sesalcev (veliki in mali) // Tilting HVE and Bilund saliva suction tube handpieces
• splakovalnik, modri
• naslon za glavo v izvedbi oval
• naslon za noge, 610mm - fiksen
• dentalni reflektor SingLED 
• stol pacienta // Unit/Chaii mointed
• trodelno oblazinjenje stola Planmeca Compact Comfy
• naslon pacienta dimenzije 469x664mm

13.900,00 €*
*akcijska cena z vključenimi popusti za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo 
od proizvajalca do kupca, montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata 
in kratek prikaz delovanja in vzdrževanja aparata.
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Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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Compact i5

Zobozdravstvena enota Planmeca Compact i5 je zgrajena okoli petih glavnih tem -
zasnova, počutje, čistoča, inteligenca in evolucija. Vsa ta načela se prenašajo skozi v vsaki
podrobnosti zobozdravstvene enote, kar ima za posledico popolno kombinacijo funkcionalnosti,
trajnosti, udobja, varnosti in izrazite estetike.

Osnovna sestava zajema:
•  zobozdravstvena enota Planmeca Compact i5, fontana pritrjena na tla
• podajalnik instrumentov, nosilna roka 520 mm 
• nožno stikalo - žično 
• mizica za 2 pladnja velikosti 296x380mm
• Luzzani puhalo-puster 3f 
• turbinska cev z optičnimi vlakni 
• brezkrtačni mikromotor Minetto z LED osvetlitvijo
• čistilec zobnega kamna LM-ProPower Ultra LED
• naslonjalo za glavo v izvedbi oval
• fiksen naslon za noge, 610 mm
• pomična naslonjala za roke - levi in desni 
• splakovalnik, matirano steklo 
• grelec vode
• sklop za intenzivno dezinfekcijo vodnih poti WCS (waterline cleaning system)
• dozirnik sistema za intenzivno dezinfekcijo WCS
• sistem avtomatske dezinfekcije in izpiranja sesalnih cevi
• po višini ter v vse smenri nastavljiv del za asistentko, 
 z nadzorno ploščo za upravljanje s stolom
• ročniki sesalecev Dürr
• Luzzani puhalo-puster 3f na strani asistenta
• nosilni mehanizem reflektorja SingLED brez predpriprave za nosilce monitorja ali RTG
• podaljšana garancija na brezhibno delovanje vseh sklopov aparata 
• dentalni reflektor Solanna
• trodelno oblazinjenje stola Comfy

*akcijska cena za aparat v zgornji sestavi. Cena vsebuje brezplačno dostavo od proizvajalca do kupca, 
montažo na predpripravljene in pravilno izvedene talne instalacije, preizkus aparata in kratek prikaz delovanja 
in vzdrževanja aparata. Triletna garancija na rezervne dele.

Doplačilo za memo foam ULTRA oblazinjenje: 500€ + ddv

20.900,00 €*

Izvedba z mokrim odsesovanjem:

21.900,00 €*

Izvedba s suhim odsesovanjem (centrifugalni amalgam separator):

ZASNOVAN IN OBLIKOVAN
ZA TRAJNO UČINKOVITOST.
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Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Slika je simbolična.
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Nepogrešljiv del vsakega zobozdravstvenega stola so nasadni instrumenti. Glede
na prevladujoč način dela lahko uporabniki izbirajo med različnimi kolenčniki,
ročniki, turbinami in ostalimi instrumenti. Skupni imenovalec vsem pa mora biti
visoka kvaliteta, enostavnost uporabe in vzdrževanja ter njihova zanesljivost.
Dolga življenjska doba, stroškovna učinkovitost in tehnologija visoke kakovosti pa
zagotavljajo, da je delo uporabnikov brezskrbno in čimbolj optimalno.
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NASADNI
INSTRUMENTI

NASADNI INSTRUMENTI  25    
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GOLDSPEED EVO 
S1-L (LUX)
• moder kolenčnik 1:1
• možnost sterilizacije
• s svetlobnim prevodnikom
• menjanje svedrov z gumbom 

na pritisk
• enojno razpršilo

575,00 €

GOLDSPEED EVO 
M5-L (LUX)
• rdeči kolenčnik 1:5
• možnost sterilizacije
• s svetlobnim prevodnikom
• menjanje svedrov z gumbom 

na pritisk
• večkratno razpršilo

800,00 €

1050,00 € 357,00 €

939,25 € 572,00 €

GOLDSPEED EVO 
R20-L (LUX)
• kolenčnik še posebej 

namenjen za kirurgijo
• možnost sterilizacije
• redukcija hitrosti 20:1
• s svetlobnim prevodnikom 

in internim generatorjem
• menjanje svedrov z 

gumbom na pritisk
• notranje in zunanje hlajenje 

svedra

GOLDSPEED EVO D1 
• ročnik 1:1
• možnost sterilizacije
• brez svetlobnega prevodnika
• enojno razpršilo

GOLDSPEED EVO 
D1 -L (LUX)
• ročnik 1:1
• možnost sterilizacije
• s svetlobnim prevodnikom
• enojno razpršilo

GOLDSPEED EVO E4 
• kolenčnik še posebej 

namenjen za endodontijo
• možnost sterilizacije
• redukcija hitrosti 4:1
• menjanje svedrov z gumbom 

na pritisk
• kompatibilen z recipročnim 

gibanjem Stern Weber i-xs4 
mikromotorja in v stroju 
integriranim apeks lokatorjem

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.26   NASADNI INSTRUMENTI   

ANTHOS NASADNI INSTRUMENTI
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KIT SILENT POWER 
EVO 4 L (LUX)
• turbina iz nerjavečega  jekla
• Stern Weber hitri priklop – tip Midwest
• s svetlobnim prevodnikom
• keramični kroglični ležaji
• izvod vode skozi 4 dize (4+4 šobe)
• menjanje svedrov z gumbom na pritisk
• maksimalna hitrost 350.000 vrtljajev na minuto
• povprečna glasnost 57dB (a)
• možnost sterilizacije

550,00 €

KIT SILENT POWER 
EVO 4 L - K
• turbina iz nerjavečega  jekla
• Multiflex KAVO hitri priklop – tip Midwest
• s svetlobnim prevodnikom
• keramični kroglični ležaji
• izvod vode skozi 4 dize (4+4 šobe)
• menjanje svedrov z gumbom na pritisk
• maksimalna hitrost 350.000 vrtljajev na minuto
• povprečna glasnost 57dB (A)
• možnost sterilizacije

550,00 €

595,00 €

595,00 €

KIT SILENT EVO MINIATURE
• turbina z miniaturno glavo
• ročaj iz nerjavečega  jekla
• Stern Weber hitri priklop – tip Midwest
• s svetlobnim prevodnikom
• keramični kroglični ležaji
• izvod vode skozi 3 dize
• menjanje svedrov z gumbom na pritisk
• maksimalna hitrost 400.000  vrtljajev na minuto
• povprečna glasnost 57dB (A)
• možnost sterilizacije

KIT SILENT EVO MINIATURE - K 
• turbina z miniaturno glavo
• ročaj iz nerjavečega  jekla
• Multiflex KAVO hitri priklop – tip Midwest
• s svetlobnim prevodnikom
• keramični kroglični ležaji
• izvod vode skozi 3 dize
• menjanje svedrov z gumbom na pritisk
• maksimalna hitrost 400.000 
 vrtljajev na minuto
• povprečna glasnost 57dB (A)
• možnost sterilizacije

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo. NASADNI INSTRUMENTI  27    
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580,00 €

345,00 € 550,00 €

680,00 €455,00 €

EXPERTMATIC 
LUX E15L
•  zelen ročnik 5,4:1
•  cev za hlajenje po 

notranjosti
•  svetlobna vlakna v 

notranjosti (25.000 LUX)
•  na voljo tudi v C izvedbi 

brez svetlobnih vlaken

EXPERTMATIC 
LUX E25L
•  rdeč kolenčnik 1:5
•  svetlobna vlakna LUX v 

notranjosti (25.000 LUX)
•  keramični ležaji
•  manjša glava omogoča 

učinkovitejše in pacientu 
prijetnejše zdravljenje

•  3 luknje za vodo
•  na voljo tudi v C izvedbi 

brez svetlobnih vlaken

EXPERTMATIC 
LUX E20L
•  moder kolenčnik 1:1
•  svetlobna vlakna LUX v 

notranjosti (25.000 LUX)
•  hladilne cevke v notranjosti
•  na voljo tudi v C izvedbi 

brez svetlobnih vlaken

EXPERT TORQUE 
E680L
•  turbina
•  100° delovni kot
•  moč klešč 30N
•  svetlobna vlakna v notranjosti 

(25.000 LUX)
•  4 luknje za vodo
•  se lahko sterilizira (do 135°C)
•  keramični ležaji

EXPERTMATIC 
E10C
•  moder ročnik 1:1
•  maksimalna obratovalna 

hitrost 40.000 vrtljajev na 
minuto

•  hladilna cev po notranjosti
•  1 luknja za vodo
•  brez LUX svetlobnih vlaken

KAVO NASADNI INSTRUMENTI

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.28   NASADNI INSTRUMENTI   
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850,00 €

MASTERMATIC LUX M25L
•  rdeč kolenčnik 1:5
•  20% manjša glava kot 25 LP
•  100°/19° delovni kot
•  izboljšana vidljivost zaradi ozke glave
•  svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 LUX)
•  keramični ležaji
•  hladilne cevi v notranjosti
•  tišje delovanje (55 dB A)
•  3 luknje za vodo
•  se lahko sterilizira (do 135°C)

840,00 €

MASTER TORQUE LUX M9000L
•  turbina
•  vrtenje turbine se zaustavi v 1 sekundi
•  zapora povratnega zraka
•  23 W delovna moč 20% močnejša kot 8000 B
•  mala dimenzija glave (višina 13,1 mm)
•  svetlobna vlakna v notranjosti (25.000 LUX)
•  znižan nivo zvoka (57 dB)
•  moč klešč 29N
•  keramični ležaji
•  4 luknje za vodo
•  100° delovni kot
•  koleno je pod kotom 19°
•  se lahko sterilizira (do 135°C)

575,00 € 360,00 €

MASTERMATIC 
LUX M10L
•  moder ročnik 1:1
•  svetlobna vlakna v notranjosti 

(25.000 LUX)
•  ohišje iz posebnega 

nerjavečega jekla, 65% trši 
kot predhodni model in 
dvakrat odpornejši na obrabo

•  se lahko sterilizira (do 135°C)

MASTERMATIC 
LUX M20L
•  moder kolenčnik 1:1
•  možnost uporabe 
 14 različnih glav
•  svetlobna vlakna 
 v notranjosti (25.000 LUX)
•  hladilne cevi v notranjosti
•  se lahko sterilizira 
   (do 135°C)

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo. NASADNI INSTRUMENTI  29    

Nedrseče gladko ohišje
v 3 barvah - srebrna,

antrazit in rjava.
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210,00 € 210,00 €

430,00 €

INTRA LUX L68
•  modra standardna 

glava 1:1
•  65% trše ohišje 

(2x odpornejše kot 
titan)

•  namestitev na 
modre ali zelene 
kolenčnike

•  maksimalna 
obratovalna hitrost 
40.000 vrtljajev na 
minuto

INTRA LUX L67
•  zelena redukcijska 

glava 2:1
•  65% trše ohišje (2x 

odpornejše kot titan)
•  namestitev na modre 

ali zelene kolenčnike
•  maksimalna 

obratovalna hitrost 
40.000 vrtljajev na 
minuto

MASTERMATIC 
LUX M07L
•  zelen kolenčnik 2,4:1
•  možnost uporabe 14 različnih glav
•  svetlobna vlakna v notranjosti 

(25.000 LUX)
•  hladilne cevi v notranjosti
•  se lahko sterilizira (do 135°C)

QUATTROCARE PLUS 2124A
ZA AVTOMATSKO ČIŠČENJE IN 
PODMAZOVANJE NASADNIH 
INSTRUMENTOV.
•  vsebuje program za dodatno 

izpihovanje in podmazovanje 
turbinskih klešč

•  posebno podmazovalno olje, ki 
200 x poveča svoj volumen ob 
izhodu iz doze

•  vsebuje tri INTRAmatic priklope in 
en MULTIfl ex priklop

•  priložena je doza QUATTROcare 
plus spreja

•  na voljo so tudi spojke, ki so 
namenjene čiščenju nasadnih 
instrumentov drugih proizvajalcev

•  moderen in ergonomičen dizajn

1.780,00 € kontaktirajte nas za posebno ponudbo v paketu z brezplačnim 
rdečim kolenčnikom (expertmatic lux e25 l)

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.30   NASADNI INSTRUMENTI   
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NSK NASADNI INSTRUMENTI
Izjemno majhne dimenzije (npr. velikost glave Ø 8,9 x V 13,4 mm). Masivno ohišje iz titana s prevleko 
DURAGRIP®, ki je odporna na praske. Optika iz penastega stekla. 3 leta garancije. Vgrajen mikrofilter in 
sistem čiste glave ter ultra potisna vpenjalna glava.

nano95LS
•  optični kolenčnik rdeči1 
•  1:5 povečanje 
•  quattro razpršilo 
•  keramični kroglični ležaji

890,00 €

nano25LS
•  optični kolenčnik modri1 
•  1:1 neposredni pogon 
•  enojno razpršilo

585,00 €

nano65LS
•  optični ročnik modri1 
•  1:1 neposredni pogon 

858,00 €

Z95L
•  optični kolenčnik rdeči 
•  1:5 povečanje
•  velikost glave: 
 Ø 8,9 x V 13,4 mm 
•  quattro razpršilo 
•  keramični kroglični ležaji

890,00 €

1) OPOMBA: Instrumenti serije Ti-Max nano so krajši od drugih instrumentov NSK. Združljivi so 
s trenutno paleto mikromotorjev NSK (NLX nano, NLX plus, M40XS, NBX, X205L, M205LG) in 
drugimi mikromotorji, ki so na voljo na trgu in imajo ISO spojko, ki ni daljša od 23 mm.

nano15LS 
•  optični kolenčnik zeleni1 
•  4:1 zmanjšanje 
•  enojno razpršilo 

680,00 €

Z15L
•  optični kolenčnik zeleni 
•  4:1 zmanjšanje
•  velikost glave: 
 Ø 8,9 x V 13,4 mm 

680,00 €

Z25L
•  optični kolenčnik modri 
•  1:1 neposredni pogon
•  velikost glave: 
 Ø 8,9 x V 13,4 mm 

585,00 €
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Masivno ohišje iz titana s prevleko DURACOAT®, ki je odporna na praske. 
Optika iz panestega stekla. 2 leti garancije. Sistem čiste glave.

X15L
•  optični kolenčnik zeleni 
•  4:1 zmanjšanje 
•  enojno razpršilo 

590,00 €

X65L
•  optični ročnik modri  
•  1:1 neposredni pogon 
•  enojno razpršilo

890,00 €

X95L
•  optični kolenčnik rdeči 
•  1:5 povečanje 
•  quattro razpršilo 
•  keramični kroglični ležaji

680,00 €

X25L
•  optični kolenčnik modri 
•  1:1 neposredni pogon  
•  enojno razpršilo 

530,00 €

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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Ohišje iz nerjavečega jekla. Optika iz penastega stekla. 
18-mesečna garancija. Sistem čiste glave.

M15L
•  optični kolenčnik zeleni 
•  4:1 zmanjšanje 
•  enojno razpršilo 

490,00 €

M65
•  neoptični kolenčnik modri 
•  1:1 neposredni pogon 
•  enojno razpršilo

320,00 €

M95L
•  optični kolenčnik rdeči 
•  1:5 povečanje 
•  quattro razpršilo 
•  keramični kroglični ležaji

585,00 €

M25L
•  optični kolenčnik modri 
•  1:1 neposredni pogon  
•  enojno razpršilo 

440,00 €

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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2D RTG SLIKANJE
(PANORAMSKO IN 

INTRAORALNO)

2D RTG SLIKANJE  35    

Ortopan (panoramski posnetek) je
najpogostejša oblika 2D posnetka, saj
istočasno prikaže obe čeljusti, celotno
zobovje, čeljustna sklepa in maksilarne
sinuse ter obzobna tkiva. Posnetek je lahko
v digitalni obliki, zato ga lahko prikažemo
na računalniškem zaslonu. Z digitalno
CCD tehnologijo imajo vsi ortopani visoko
natančnost vseh prikazanih struktur, kar
omogoča zaznavanje vseh detajlov in
boljšo diagnozo. Omogoča precizen prikaz
zob zgornje in spodnje čeljusti. Jasno so
vidni patološki procesi v okolici zobnih
korenov, kariozni procesi ter stanje kosti
v primerih parodontoze.

Ortopan se v večini primerov uporablja
kot osnovna diagnostična metoda
in orientacijski posnetek pri prvih
stomatoloških pregledih.
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PROONE
POPOLNOMA OPREMLJENA 
PANORAMSKA RENTGENSKA 
NAPRAVA, ENOSTAVNA ZA 
UPORABO IN Z NAGRAJENIM 
DIZAJNOM.
• omogoča enostavno 

pozicioniranje pacienta
•  uporabniški vmesnik vas vodi 

skozi postopek
•  avtofokus omogoča popolno 

panoramsko slikanje z 
vsakokratnim pritiskom gumba

16.000,00 €

PROMAX 2D S2
ZA ENOSTAVNO 2D 
SLIKANJE.
• vsebuje vso programsko 

opremo, ki jo potrebujete
•  uporabniški vmesnik vas 

vodi skozi postopek
•  robustna naprava, 

prilagojena tudi večjim 
obremenitvam (veliko število 
posnetkov na dan)

19.500,00 €

7.000,00 €

Telerentgen 
(Digital CEPH 
with dedicated sensor):

PANORAMSKO SLIKANJE

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Širok nabor programov slikanja za
številne indikacije

Omogoča enostavno
pozicioniranje pacienta

36   2D RTG SLIKANJE   
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HYPERION X5 2D 
KLASIČEN PANORAMSKI RTG APARAT.
• namenjen predvsem za zasebne zobozdravstvene 

ordinacije in uporabnike, ki imajo prostorske 
probleme, saj gre za najmanjši panoramski 
aparat na tržišču

• vsebuje že vse najnovejše dosežke pri 2D 
panoramskem slikanju, saj ima vključeno 
tehnologijo prepoznavanja morfologije pacienta, 
kar preprečuje, da bi bile slike preveč ali premalo 
eksponirane (MRT protokol)

• pozicioniranje je zelo poenostavljeno
• aparat samodejno določi fokus posnetka
• veliko raznovrstnih 2D slikovnih programov, 

predvsem pa je pomembna Multi-Pan funkcija

Cena vsebuje server s tovarniško 
naloženim programom iRYS2D.

15.500,00 €

X5 2D

23.500,00 €

X9 2D

PROMAX 2D S3
CELOVIT MAKSILOFACIALNI 
SISTEM ZA 2D SLIKANJE.
• omogoča enostavno

pozicioniranje pacienta
•  avtofokus mogoča popolno 

panoramsko slikanje z vsakim 
pritiskom gumba

•  aparat je opremljen z robotizirano roko 
SCARA 3, ki omogoča vse napredne 
slikovne programe in tomografi jo

21.000,00 €

7.000,00 €

Telerentgen 
(Digital CEPH 
with dedicated sensor):

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Uporabniški vmesnik vas
vodi skozi postopek

Za svoje delovanje potrebuje
izjemno malo prostora

2D RTG SLIKANJE  37    
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PROX
NAPREDNA INTRAORALNA RENTGENSKA 
ENOTA, KI OMOGOČA ENOSTAVNO IN NATANČNO 
POZICIONIRANJE, ENOSTAVEN POSTOPEK SLIKANJA 
IN VRHUNSKE SLIKE V VISOKI LOČLJIVOSTI.
•  omogoča optimalne slike za vse diagnostične potrebe 

(prilagodljiva kV in mA)
•  hiter in enostaven za uporabo z vnaprej programiranimi 

hitrimi nastavitvami in praktičnim oblikovanjem 
•  je digitalno pripravljen, integriran s sistemom 
 Planmeca ProSensor
•  nudi tekoč potek dela s Planmeca Romexis

3.140,00 €

PROSENSOR HD
INTRAORALNI SENZOR PONUJA EDINSTVENO 
KOMBINACIJO NEPRIMERLJIVE KAKOVOSTI SLIKE, 
VRHUNSKEGA DIZAJNA IN IZJEMNE UPORABNOSTI.
• resnična ločljivost nad 20 lp / mm
•  ostre slike in slike z nizkim šumom z visokim kontrastom, 

široko dinamično območje
•  tri velikosti senzorjev z zaobljenimi robovi
•  integracija z rentgensko enoto Planmeca ProX
•  popolnoma združljiva z operacijskim sistemom 
 Windows in Mac OS

4.000,00 €

Size 1:

4.600,00 €

Size 2:

SET sestavljen iz: 
• PRO X RTG 
• PM Prosensor HD size 1 
• Romexis 2D all in one SW

6.860,00 €

INTRAORALNO SLIKANJE

38   2D RTG SLIKANJE   Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Oblikovan z namenom narediti
intraoralno slikanje lažje in bolj

zanesljivo kot kdaj koli prej
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PROSCANNER 2.0 
KOMPAKTNI IN INTELIGENTNI OPTIČNI ČITALNIK 
FOSFORNIH PLOŠČIC RAZLIČNIH DIMENZIJ.
• ponuja hiter postopek skeniranja in pregledovanja  

posnetih slik za tekoče vsakodnevno delo
•  primeren za posamične ordinacije, ali pa kot 

skupna naprava za več enot -
identifi kacija uporabnikov preko RDF

•  enostavna in inteligentna uporaba
•  kompakten in hiter
•  pametne tablice v vseh velikostih
•  skenirne ploščice v več velikostih

omogočajo lahko izbiro prave
glede na velikost (npr. bitewing)

6.900,00 €

RESNIČNA VREDNOST
INOVACIJ LEŽI V REŠITVAH,

KI VODIJO V OPRIJEMLJIV RAZVOJ 
NA NOVA PROFESIONALNA

PODROČJA.

SET sestavljen iz: 
• PRO X RTG
• Proscanner PM 2.0 
• Romexis 2D SW 9.280,00 €

2D RTG SLIKANJE  39    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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•  poseben inovativen 
 način pozicioniranja 
 in zaklepanja v 
 željeni poziciji
•  slikanje sprožimo s 
 pomočjo brezžičnega 
 upravljalnika,  na 
 katerem nastavimo 
 tudi vse parametre
•  zaradi lahkotnega 
 nastavljanja je ta 
 naprava izjemno 
 primerna tudi za 
 montažo na sam
 zobozdravniški 
 aparat 

RX DC 
VISOKOFREKVENČNI INTRORALNI 
RTG APARAT OMOGOČA BREZHIBNO 
IN NATANČNO SLIKANJE S POMOČJO 
INOVATIVNE TEHNOLOGIJE, 
MAKSIMALNE FLEKSIBILNOSTI IN 
ZANESLJIVEGA KONSTANTNEGA 
DELOVANJA.

1.900,00 €

MYRAY RX DC

2.100,00 €

MYRAY RX DC EXTEND (WIRELESS)

RX DC HYPER SPHERE
NAJBOLJ NAPREDEN IZ DRUŽINE RX DC.

2.470,00 €

ZEN-X
VRHUNSKI DIGITALNI SENZOR.
• povezovanje za uporabo na x-podu, 
 računalniku z USB-priključkom in 
 nekaterimi zobnimi enotami
•  naj bo vaše delo enostavno, 
 hitro in mobilno
•  povezljivost z USB omogoča, da je 
 sistem izjemno priročen in mobilen
•  deluje z nizko porabo energije
•  ergonomsko oblikovanje zagotavlja 

maksimalno udobje pacienta
•  gladki robovi senzorjev in zaobljeni koti 

se popolnoma prilagajajo anatomski 
obliki ustne votline

3.400,00 €

ZEN-X HD1 (size 1):

3.800,00 €

ZEN-X HD2 (size 2):

•  trije tipi RTG naprave: klasična z
 žičnim sprožilom (RXDC Extend),
 introralni RTG, ki se upravlja s 
 pomočjo brezžičnega 
 multifunkcijskega ročnega
 sprožila (RX DC Extend Wireless) 
 in introralni RTG z brezžičnim 
 sprožilom in posebnim sistemom 
 za pozicioniranje na magnetni
 zaklop (RX DC Hyper Sphere)
•  pri vseh so na voljo izvedbe za 
 zidno montažo z različnimi 
 dolžinami rok, lahko pa se montira 
 tudi na posebej za to zasnovan 
 voziček – cart

40   2D RTG SLIKANJE   Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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Set X-pod z digitalnim senzorjem ZEN-X velikost 1 – osnovna sestava:
• MyRAY WDS X-POD prenosno ohišje z ekranom
• X-pod kit pripomočkov (paket programske opreme za i-POD, hitri polnilec 

baterije, dongle za bluetooth2 prenose, nosilec in USB priključni kabel)
• MyRAY ZEN-X HD digitalni senzor 20x30mm - velikost 1
• sistem za pozicioniranje senzorja - velikost 1

Set X-pod z dvema digitalnima senzorjema ZEN-X velikost 1 in velikost 2 – 
osnovna sestava:
• MyRAY WDS X-POD prenosno ohišje z ekranom
• X-pod kit pripomočkov (paket programske opreme za i-POD, hitri polnilec 

baterije, dongle za bluetooth2 prenose, nosilec in USB priključni kabel)
• MyRAY ZEN-X HD digitalni senzor 20x30mm - velikost 1 in velikost 2
• sistem za pozicioniranje senzorja - velikost 1 in velikost 2

X-POD 

7.900,00 €

INOVATIVEN VISOKO KVALITETEN PRENOSEN SISTEM 
PREGLEDOVANJA INTRAORALNIH RTG POSNETKOV. 

5.500,00 €

•  eden  najmanjših 
 na tržišču
•  zelo enostaven 
 in hiter
•  futuristični dizajn
•  edini skener, 
 ki se da delno 
 sterilizirat

PSPiX2

PRVI BREZŽIČNI DIGITALNI 
SKENER FOSFORNIH 
PLOŠČIC. 

6.620,00 €

• videoposnetki polne visoke ločljivosti in visoko  
 kakovostne fotografije (do 13 MB). 
• storitve v oblaku omogočajo hitro in varno   
 skupno rabovideoposnetkov in slik s
 sodelavci in bolniki.
• prostoročno fotografirajte s kamero
 nameščeno na luči od stola ali na lupah.
• najbolj dostopna večnamenska 
 full HD zobna miniaturna kamera
• pritrdi na katero koli lupo ali luč
•  do 2,5 x digitalni zoom
• 1080p / 720p / do 3.4 mpx fotografije

X-ON EDUCAM

2.579,00 €

X-ON EDUCAM KAMERA POKRIVA 
VEČINO ZAHTEV ZOBOZDRAVSTVENE 
DOKUMENTACIJE.

Posnetki se pojavijo direktno na barvnem na dotik občutljivem ekranu X-pod, na katerem je potem mogoče z vsemi 
poznanimi razpoložljivimi instrumenti obdelovati posnetek (svetloba, kontrast, zoom, meritve, obračanje, kalibracija, 
določanje območja pregleda ...). 

Vgrajena akumulatorska baterija zlahka zdrži celodnevno uporabo naprave, ki se polni preko noči. 
Slike, ki so narejene s pomočjo X-poda se shranijo v priloženo SB kartico, lahko pa jih takoj prenesemo na želeni 
server - bodisi s pomočjo USB kabla ali pa brezžično s pomočjo bluetooth2 protokola. 

X-pod ima seveda možnost izmenjave senzorjev ZEN-X velikosti 1 in 2, tako, da so tudi s tega vidika v celoti pokrite 
vse zahteve intraoralnega slikanja.

2D RTG SLIKANJE  41    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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3D rentgensko slikanje zob z uporabo CBCT (Cone Beam Computer Tomography) 
tehnike je hitro, enostavno in brez kakršnegakoli stika s pacientom.
Slikanje se izvrši bodisi stoje ali sede, postopek pa traja okoli 10 sekund. 
Na podlagi tega postopka dobi specialist podrobno sliko stanja v obliki 
računalniško generiranih pogledov kostne strukture obraza, zob in ostalih 
podrobnosti iz vseh zornih kotov v 3D obliki!

42   3D RTG SLIKANJE
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3D RTG SLIKANJE
(RAČUNALNIŠKA 

TOMOGRAFIJA 
S POMOČJO 

STOŽIČASTEGA SNOPA 
RTG / CBCT)

3D RTG SLIKANJE  43    
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PROMAX 3D S
IDEALNA CBCT NAPRAVA 
ZA TISTA PODROČJA 
ZOBOZDRAVSTVA, KJER JE 
POMEMBEN VSAK DETAJL.

34.800,00 €

VISO
NESPORNI NOVI KRALJ 
NA TRŽIŠČU CBCT NAPRAV, 
POVSEM NOV SVET 
TEHNOLOGIJE!

89.000,00 €

PM Viso G5:

•  uživajte v celovitem CBCT doživetju z 
 novo Planmeca Viso rentgensko napravo
•  omogoča unikatno pozicioniranje pacienta v 
 živo, brezplačne FOV prilagoditve in 
 inteligentne popravke gibanja paceinta
•  glede na absolutni ‘HIGH END’ nivo naprave 
 v vseh segmentih slikanja, ima seveda kot 
 opcijo telerentgena CEPH PRO s 
 t. i. ‘one shot’ zajemom slike

21.000,00 €

CEPH PRO One Shot:

99.800,00 €

PM Viso G7:

4.000,00 €

Viso ProFace 3D:

• omogoča pridobivanje celostnega nabora 
 informacij o pacientovi anatomiji v le nekaj minutah
• inteligentna, večnamenska rentgen naprava nudi   
 digitalno panoramsko, cefalometrično in 3D slikanje 
 kot tudi 3D fotografije in 3D skene modelov, 
 opcijsko pa tudi 3D fotografije mehkega tkiva 
 in skeniranje modelov ali odtisov
• velikosti od O 42 x 42 mm do O 50 x 88 mm
• Smart PAN standardno 
• možna nadgradnja s CALM protokolom

Odlična za slikanje individualnih
zobnih vsadkov in modrostnih zob ter

za endodontijo.

44   3D RTG SLIKANJE Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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PROMAX 3D CLASSIC
APARAT PISAN NA KOŽO VSEM POTREBAM 
V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI.
• nov povečan obseg za ‘Teeth program’,
 ki omogoča slikanje celotnega zobnega loka
• s povečanim volumnom se premer poveča 
 iz Ø 80 x 80 mm na do Ø 110 x 80 mm
• optimalna naprava za prav vse posege v zobozdravstvu,
 kjer ni potrebe po pregledovanju čeljustnega sklepa 
 in obnosnih votlin
• Smart PAN
• možnost lepljenja volumnov in 
 nadgradnja s CALM protokolom

PROMAX 3D PLUS
KOT POVE ŽE NAZIV - ŠE ZA KORAK 
VEČJA UPORABNOST, KI ZADOVOLJI POTREBE 
V MAKSILOFACIALNI KIRURGIJI.

59.500,00 €

• najnovejši član Planmeca ProMax družine
• velikosti volumna od Ø 40 x 50 mm do Ø 160 x 90 mm
• omogoča CBCT, 3D fotografije, 3D skeniranje modelov, 
 panoramsko in cefalometrično slikanje
• naprava, ki poleg celotne spodnje in zgornje čeljusti 
 pokriva tudi območje TMJ in obnosnih votlin -
 primerna za kompleksno delo v maksilofacialni kirurgiji

66.600,00 €

PROMAX 3D MID
APARAT, KI POLEG CELOTNEGA 
DENTALNEGA PODROČJA POKRIVA TUDI 
POTREBE OTORINOLARINGOLOGIJE.
• omogoča prilagoditev velikosti volumna in 
 načinov resolucije
• velikosti volumnov od Ø 34 x 42 mm do Ø 200 x 170 mm
• zadošča številnim diagnostičnim zahtevam v implantologiji,   
 endodontiji, parodnotologiji, ortodontiji, dentalni in
 maksilofacialni kirurgiji ter TMJ analizi
• izjemno orodje za diagnostiko ušes, maksilarnega sinusa 
 in prepoznavanje bolezni dihalnega trakta

43.000,00 €

Nadgradnja s telerentgenom 
(Digital CEPH with dedicated sensor): 11.000,00 €

Omogoča zajem večjega območja v
individualni rotaciji brez združevanja

posameznih slik

3D RTG SLIKANJE  45    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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CALM
PLANMECA CALM ... ZAPLETEN 
RAČUNALNIŠKI POSTOPEK, S KATERIM 
‘POPRAVIMO’ NAPAKE, KI JIH POVZROČIJO 
PACIENTI, KI SE NEHOTE PREMAKNEJO MED 
POSTOPKOM ZAJEMA CBCT SLIKE.
• Planmeca CALM (Correction Algorithm for 

Latent Movement lahko analizira in kompenzira 
rahle premike pacienta ter zagotavlja izboljšane, 
diagnostično kakovostne slike

• ni več potrebe po večkratnem slikanju
in nepotrebnem izpostavljanju
pacientov sevanju

• celoten postopek se podaljša za
samo 30–60 sekund

• lahko se uporabi na že zajeti sliki,
ali pa se vklopi že med slikanjem

• Planmeca CALM je že na voljo kot nadgradnja 
obstoječim Planmeca ProMax® 3D napravam 
in v povezavi z obstoječimi pripomočki za 
odstranjevanje artefaktov: AINO, ARA in ROI 
pripomore k maksimalno uporabnemu posnetku

1.280,00 €

YOUR PATIENTS ARE NOT STA
AND THAT’S OK.

Without Planmeca CALM™ With Planmeca CALM™

Patient movement is the number one contributor to 

compromised image quality. Our new Planmeca CALM™

corrective algorithm will allow you to eliminate movement 

artefacts from CBCT images and succeed every time.

Movement artefact correction for CBCT images

Find more info and your local dealer!
www.planmeca.com

Planmeca Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

Brez Planmeca Calm S Planmeca Calm 

PROFACE
FOTOGRAFSKO 3D 
SLIKANJE MEHKEGA TKIVA 
ZA IZJEMNO NATANČNO 
POUSTVARITEV RESNIČNEGA 
VIRTUALNEGA PACIENTA.

 

 

4.200,00 €

• integracija slikovne kamere v CBCT
 senzor omogoča dodtano 3D slikanje
 mehkega tkiva in integracijo CBCT
 posnetka s 3D posnetkom
• kot opcija na voljo na vseh
 3D CBCT napravah
• izjemno uporaben in nazoren
 pripomoček pri pred-operativnem
 načrtovanju kot pri post-operativnih
 analizah

YOUR PATIENTS ARE NOT STATUES, 

Movement artefact correction for CBCT images

 Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

Now available
for all Planmeca

3D imaging units!

HYPERION X5 3D
IZJEMNO MAJHEN 
‘FOOTPRINT’ NAPRAVE.

• vrhunska CBCT naprava najnovejših 
tehnoloških dosežkov (multi FOV od 6x6 
do 10x10 cm ob možni natančnosti 80um 
vokslov) 

• izjemna 2D panoramska RTG naprava, ki 
v tej kombinaciji lahko ponudi edinstvene 
pripomočke, kot so MRT, Free Focus in 
Multi-Pan

• na voljo je v izvedbi za montažo na steno, 
ali pa na steber, vpet v tla ordinacije

34.600,00 € cena vključuje tovarniško konfigurirano 
delovno postajo (RECO computer).

HYPERION X9 PRO
NASLEDNIK MODELA HYPERION X9, 
VENDAR TISTI DODATEK PRO RES 
POMENI VELIKO NOVOSTI IN IZBOLJŠAV, 
ZA KATERE SEVEDA TU ZMANJKA 
PROSTORA.

• snemanje v Hi-Res načinu omogoča, da je 
lahko celotna zgornja in spodnja čeljust slikana 
z natančnostjo voksla 75um, na predelu 
natančnega opazovanja pa celo do 68um ter 
možnost izbire različnim namenom prilagojene 
FOV, ki segajo od 4x4cm pa do 13x16cm

• nova tehnologija omogoča zelo hitro skeniranje, 
kar zmanjša možnost napak, seveda pa je 
na voljo pri zahtevah, kjer ločljivost ni tako 
pomembna tudi vrsta programov z zelo nizkimi 
dozami sevanja

• gre za CBCT aparat najvišjih standardov, ki v 
razmerju tehnološka inovativnost - kvaliteta - 
zmogljivost - cena nima resnega konkurenta

Doplačilo za CEPH  
• premakljivi senzor: 7.900,00 €
• stalen senzor: 12.000,00 €

39.820,00 €

43.300,00 €

HYPERION X9 PRO Z MAX FOV 13 X 16 CM

46   3D RTG SLIKANJE Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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YOUR PATIENTS ARE NOT STATUES, 

Movement artefact correction for CBCT images

 Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

Now available
for all Planmeca

3D imaging units!

HYPERION X5 3D
IZJEMNO MAJHEN 
‘FOOTPRINT’ NAPRAVE.

• vrhunska CBCT naprava najnovejših 
tehnoloških dosežkov (multi FOV od 6x6 
do 10x10 cm ob možni natančnosti 80um 
vokslov) 

• izjemna 2D panoramska RTG naprava, ki 
v tej kombinaciji lahko ponudi edinstvene 
pripomočke, kot so MRT, Free Focus in 
Multi-Pan

• na voljo je v izvedbi za montažo na steno, 
ali pa na steber, vpet v tla ordinacije

34.600,00 € cena vključuje tovarniško konfigurirano 
delovno postajo (RECO computer).

HYPERION X9 PRO
NASLEDNIK MODELA HYPERION X9, 
VENDAR TISTI DODATEK PRO RES 
POMENI VELIKO NOVOSTI IN IZBOLJŠAV, 
ZA KATERE SEVEDA TU ZMANJKA 
PROSTORA.

• snemanje v Hi-Res načinu omogoča, da je 
lahko celotna zgornja in spodnja čeljust slikana 
z natančnostjo voksla 75um, na predelu 
natančnega opazovanja pa celo do 68um ter 
možnost izbire različnim namenom prilagojene 
FOV, ki segajo od 4x4cm pa do 13x16cm

• nova tehnologija omogoča zelo hitro skeniranje, 
kar zmanjša možnost napak, seveda pa je 
na voljo pri zahtevah, kjer ločljivost ni tako 
pomembna tudi vrsta programov z zelo nizkimi 
dozami sevanja

• gre za CBCT aparat najvišjih standardov, ki v 
razmerju tehnološka inovativnost - kvaliteta - 
zmogljivost - cena nima resnega konkurenta

Doplačilo za CEPH  
• premakljivi senzor: 7.900,00 €
• stalen senzor: 12.000,00 €

39.820,00 €

43.300,00 €

HYPERION X9 PRO Z MAX FOV 13 X 16 CM

Idealna naprava za manjše
zdravstvene ustanove in

posamezne napredne ordinacije

3D RTG SLIKANJE  47    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Izjemen CBCT aparat, ki v sebi združuje izjemen
multi FOV 3D CBCT aparat, vrhunski klasičen

panoramski RTG z Multi-Pan MRT tehnologijo in z
obema funkcijama usklajen telerentgen s kopico novih

programov slikanja
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Ponovna uporaba instrumentov vključuje zapletene higienske postopke in
protokole, katere je potrebno vedno znova testirati, optimizirati in nadgraditi
glede na najnovejši razvoj znanosti in tehnologije. Vsak korak v postopku higiene
je pomemben, še posebno čiščenje instrumentarija. Samo z najnaprednejšimi
aparati boste dosegli najbolj optimalne rezultate najvišje kakovosti in obenem
prihranili še čas in denar.

HIGIENA IN
STERILIZACIJA

48   HIGIENA IN STERILIZACIJA
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PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

4.850,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

4.850,00 €

VACUKLAV 40 B+ EVOLUTION 
HITRI PREMIUM STERILIZATOR – 
Z NOVO FUNKCIJO DRYTELLIGENCE.

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

• način: priklop na vodno omrežje
• globina komore: 35 cm
• volumen: 18 L
• sprejme: 9 kg instrumentov ali 
 2 kg tekstila
• dimenzije: 46 cm x 

50 cm x 55 cm

• teža: 55 kg

• min. zahtevana
   širina pulta:
 50 cm

VACUKLAV 41 B+ EVOLUTION
HITRO, ENOSTAVNO ZA UPORABO IN 
SAMOSTOJNO - ZDAJ Z DRYTELLIGENCE.
• način: prosto stoječ
• globina komore: 35 cm
• volumen: 18 L
• sprejme: 9 kg instrumentov ali
 2 kg tekstila
• dimenzije: 46 cm x 

50 cm x 55 cm

• teža: 60 kg

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

4.550,00 € 4.550,00 €

• min. zahtevana
   širina pulta:
 50 cm

 prosto stoječ
 45 cm

 23 L
9 kg instrumentov ali 2,5 kg tekstila
 46 cm x 50 cm x 68 cm

 69 kg

VACUKLAV 43 B+ EVOLUTION
PRIHRANITE ČAS IN ENERGIJO!
• način:
• globina komore:
• volumen:
• sprejme: 
• dimenzije:
• min. zahtevana
   širina pulta:
 60 cm 
• teža:

VACUKLAV 44 B+ EVOLUTION 
MOČNI AVTOCLAV ZA VELIKE KLINIKE – 
Z NOVO FUNKCIJO DRYTELLIGENCE.
• način: priklop na vodno omrežje
• globina komore: 45 cm
• volumen: 23 L
• sprejme: 9 kg instrumentov ali 
 2,5 kg tekstila
• dimenzije: 46 cm x 

50 cm x 68 cm

• teža: 64 kg

• min. zahtevana
   širina pulta:
 60 cm

PREMIUM CLASS

MELAG STERILIZATORJI 
IN OSTALA OPREMA

3D RTG SLIKANJE  49    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo. HIGIENA IN STERILIZACIJA  49    
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VACUKLAV 29VS+ 

‘RAZRED S’ HITRO, KOMPAKTNO...
• način: prosto stoječ
• globina komore: 35 cm
• volumen: 18 L
• sprejme: 3 kg 

instrumentov ali 
0,8 kg tekstila

• dimenzije: 42,5 cm x 
48,5 cm x 61 cm 

• min. zahtevana
   širina pulta:
 50 cm
• teža: 42 kg

3.200,00 €

3.199,00 €
3.200,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

VACUKLAV 23VS+
‘RAZRED S’ S PRED-SPLAKOVANJEM  
IN VAKUUMSKIM SUŠENJEM.
• način: prosto stoječ
• globina komore:

45 cm
• volumen: 22 L 
• sprejme: 4 kg 

instrumentov ali 
1 kg tekstila

• dimenzije: 42,5 cm x
48,5 cm x 69 cm 

• min. zahtevana
   širina pulta:
 60 cm
• teža: 45 kg

 

RAZRED S

50   HIGIENA IN STERILIZACIJA Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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STOJALO ZA RAZKUŽILO, KI GA LAHKO 
OPREMITE Z VAŠIM LOGOTIPOM  

207,00€ + ddv (brez logotipa)

238,00€ + ddv (z logotipom)

by
WELCOME
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VACUKLAV 31 B+
ZANESLJIV PARNI STERILIZATOR, KI 
DELUJE NEPREKINJENO.
• način: prosto stoječ
• globina komore: 35 cm
• volumen: 17 L
• sprejme: 5 kg instrumentov ali 1,8 kg tekstila
• dimenzije: 42,5 cm x 48,5 cm x 63 cm
• min. zahtevana širina pulta: 50 cm
• teža: 45 kg

3.600,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

VACUKLAV 23 B+
VELIKO PROSTORA ZA VAŠE 
INSTRUMENTE.
• način: prosto stoječ
• globina komore: 45 cm
• volumen: 22 L
• sprejme: 5 kg instrumentov ali 1,8 kg tekstila
• dimenzije: 42,5 cm x 48,5 cm x 75 cm
• min. zahtevana širina pulta: 60 cm
• teža: 50 kg

3.900,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

VACUKLAV 24 B+
ZANESLJIVOST IN VEČ PROSTORA.
• način: priklop na vodno omrežje
• globina komore: 45 cm
• volumen: 22 L
• sprejme: 7 kg instrumentov ali 2,5 kg tekstila
• dimenzije: 42,5 cm x 48,5 cm x 69 cm
• min. zahtevana širina pulta: 60 cm
• teža: 48 kg

3.850,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

VACUKLAV 30 B+
UČINKOVIT IN ZANESLJIV.
• način: priklop na vodno omrežje
• globina komore: 35 cm
• volumen: 17 L
• sprejme: 5 kg instrumentov ali 2 kg tekstila
• dimenzije: 42,5 cm x 48,5 cm x 63 cm
• min. zahtevana širina pulta: 50 cm
• teža: 45 kg

3.600,00 €

PRO CLASS

52   HIGIENA IN STERILIZACIJA Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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VACUKLAV 24 B/L
PROSTORNI ČUDEŽ 
S 60 CM NOTRANJIM 
PROSTOROM. 

4.800,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

 
 
 
 
 
 

2.530,00 € 

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

•  način: priklop na vodno omrežje
•  globina komore: 60 cm
•  volumen: 29 L
•  sprejme: 7 kg instrumentov 
 ali 2,5 kg tekstila
•  dimenzije: 
 42,5 cm x 48,5 cm x 75 cm
•  min. zahtevana 
 širina pulta: 70 cm
•  teža: 50 kg

HITRI PARNI STERILIZATOR.

MELAQUICK 12+

• 7-minutni program za instrumente
•  uporaba demineralizirane vode
•  dimenzije: 19.5 x 43 x 47 cm
•  velikost in volumen komore: 
 9 x 20 cm / 1,35 L
•  teža: 23 kg
•  delovna temperatura: 136 °C

2.390,00 € 

MELAQUICK 12+ p
KOMPAKTEN. HITER. MOČAN.
• 7-minutni program za instrumente
•  uporaba demineralizirane vode
•  dimenzije: 20.5 x 43 x 46 cm
•  velikost in volumen komore: 
 9 x 20 cm / 1,35 L
•  teža: 24 kg
•  delovna temperatura: 136 °C

HIGIENA IN STERILIZACIJA  53    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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MELATHERM 10
TERMO – DEZINFEKTOR. 
• 5 različnih programov (3 – 45 min)
• integriran sistem dokumentacije (CF kartica ali 

ethernet vmesnik)
• enostavno polnjenje rezervoarjev s pralno tekočino
• sterilizacija v rekordno hitrem času
• dimenzije: 59,8 x 83,6 x 67,8 cm
• dimenzije komore: 46,5 x 40,5 x 44,8 cm
• teža: 85 kg

6.990,00 €

A plus in quality: Vacuklav+

MELAflash
PREPROSTA DOKUMENTACIJA 
S KOMPAKTNO KARTICO FLASH.

290,00 € 

A plus in quality: Vacuklav+

MELASEAL 100+
NAPRAVA ZA TERMIČNO ZATESNITEV 
STERILNE EMBALAŽE. 
• LED prikazovalnik s prikazom načina delovanja v 

različnih barvah
• standard podajalnik folije
• dimenzije: 415 x 240 x 150 mm
• teža: 5,4 kg
• maks. poraba moči: 300 W
• temperatura: 100 - 210 °C

410,00 €

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

PROCLASS
A plus in quality: Vacuklav® +

MELAPRINT 60
TISKALNIK ETIKET S ČRTNIMI KODAMI. 
• enostavna povezava s sterilizatorji 
• popolnoma samozadosten, deluje neodvisno od 

omrežja
• nalepka vsebuje informacije o času shrambe, 

številki serije, datumu sterilizacije,…

550,00 €

•  sistem MELAflash je sestavljen iz kompaktnega
 tiskalnika za kartice, kartice MELAflash CF in
 čitalca kartic MELAflash
•  zakonsko potrebna dokumentacija serij je tako 
 enostavna in udobna za preizkušene parne 
 sterilizatorje MELAG razredov Pro-Class, S-razreda   
 (Euroklav), Cliniklav 25 in serije MELAtronic EN.

54   HIGIENA IN STERILIZACIJA Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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EASYCLEAN
UČINKOVITO ČISTI, ZARADI ENAKOMERNE 
RAZPOREDITVE TOPLOTE OB POMOČI 
POSEBNO RAZPOREJENIH GRELCEV.

550,00 €

EUROSONIC ENERGY

490,00 €

•  prilagodljiv način gretja v korakih po 5°C (od 30°C - 80°C)
•  dolga življenjska doba zaradi tanka 
 iz visoko odpornega jekla
•  omogoča preprečevanje kapljanja, 
 zaradi trpežnega nerjavečega ohišja iz jekla
•  kapaciteta: 2,75 l
•  dimenzije: 300 x 214 x 179 mm
•  teža: 3,3 kg

EUROSONIC MICRO
TANK IZ NERJAVEČEGA  JEKLA IN 
ELEKTRO-MEHANSKIM DELOVANJEM.

220,00 €

•  prednastavljen 10-minutni delovni program
•  opremljen z piezokeramičnim prevodnikom
 zagotavlja natančno čiščenje, so posebej
 pri majhnih instrumentih (svedri ipd.)
•  plastičen pokrov je vključen
•  kapaciteta: 0,5 l
•  dimenzije: 235 x 130 x 170 mm
•  teža: 1,1 kg

•  tank iz nerjavečega jekla in  
 elektro-mehanskim delovanjem
•  tank je opremljen z dvema piezokeramičnima 
 prevodnikoma
•  ima dva držala, ki olajšata praznjenje tanka
•  ultrazvočni čistilec s stalno delovno temperaturo 60°C 
 in možnostjo nastavitve časa delovanja 
 med 0 in 30 minut
•  kapaciteta: 2,7 l
•  dimenzije: 270 x 240 x 220 mm
•  teža: 3,7 kg

OPREMLJEN Z ‘’EURONDA SWEEP’ NAČINOM
DELUJE NA RAZLIČNIH FREKVENCAH IN
ZAGOTAVLJA ENAKOMERNO RAZPOREDITEV
ULTRAZVOČNIH VALOV PO CELOTNEM TANKU.

ULTRAZVOČNI ČISTILCI

HIGIENA IN STERILIZACIJA  55    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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SYMPRO 100-240V
APARAT ZA ČIŠČENJE PROTEZ. 

669,00 €

•  enostavno čiščenje začasnih restavracij v kombinaciji 
 s Sympro mini skodelico in temp:ex začasnim 
 odstranjevalcem cementa
•  do 80% prihranka časa v primerjavi z  običajnimi 
 metodami zahvaljujoč učinkovitemu in 
 avtomatiziranemu postopku čiščenja
•  optimalno in hitro čiščenje zaradi nagnjene 
 posode pri 35°

EUROSONIC 3D
URAVNOTEŽENA IZBIRA 
ZA ULTRAZVOČNO ČIŠČENJE.

560,00 €

•  digitalni ultrazvočni čistilec s stalno delovno 
 temperaturo 60°C in možnostjo nastavitve časa 
 delovanja med 0 in 30 minut
•  opremljen je z "Sweep Mode" tehnologijo, ki zagotavlja 
 homogeno porazdelitev ultrazvočnega valovanja in s tem 
 nudi enakomerno čiščenje
•  ima LED kontrolno lučko, je izjemno intuitiven in 
 uporabniku prijazen
•  svetlobni signali uporabniku sporočajo kateri 
 cikel se trenutno izvaja, kakšen je čas in temperatura
•  kapaciteta: 2,7 l
•  dimenzije: 270 x 240 x 195 mm
•  teža: 3,7 kg

EUROSONIC 4D
NOVA DIMENZIJA ULTRAZVOČNEGA ČIŠČENJA.

720,00 €

•  najbolj napreden digitalni ultrazvočni 
 čistilec Euronda Pro System linije
•  ima LED kontrolno lučko, je izjemno intuitiven 
 in uporabniku prijazen
•  svetlobni signali uporabniku sporočajo kateri cikel 
 se trenutno izvaja, kakšen je čas in temperatura
•  kapaciteta: 3,8 l
•  dimenzije: 335 x 260 x 205 mm
•  teža: 5 kg
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WOODPECKER Q3
VISOKOTLAČNI PLAZEMSKI 
ČISTILEC ZRAKA.

790,00 €

 
 
 
 
 
 

•  Woodpeckerjev čistilec zraka lahko
 učinkovito filtrira delce v velikosti 0,046nm,
 kar je veliko manjše od velikosti virusa.
•  je varčen za uporabnika,
 saj enostavno operete elektrodo kar vam
 ne povzroča dodatnih stroškov z nakupi filtrov.

•  območje delovanja: 30-40m2
•  napetost: 220V
•  moč: 55W
•  frekvenca: 50Hz
•  teža: 10,7kg
•  dimenzije: 650mm x 316mm x 306mm

990,00 € 

WOODPECKER Q7
IZREDNO MOČEN VISOKOTLAČNI 
PLAZEMSKI ČISTILEC ZRAKA.
•  izredno tihi Woodpeckerjev čistilec zraka lahko
 učinkovito filtrira delce v velikosti 0,046nm,
 kar je veliko manjše od velikosti virusa.
•  je varčen za uporabnika,
 saj enostavno operete elektrodo kar vam
 ne povzroča dodatnih stroškov z nakupi filtrov.

•  območje delovanja: 70-110m2
•  napetost: 220V
•  moč: 110W
•  frekvenca: 50Hz
•  teža: 19,7kg
•  dimenzije: 760mm x 380mm x 380mm

ČISTILEC ZRAKA



58    

KOMPRESORJI
IN SESALCI

58   KOMPRESORJI IN SESALCI

Brezoljni in tihi kompresorji (55 - 62 dB), z enostavnim vzdrževanjem so idealni tam, kjer 
je potreben popolnoma čist in neoporečen zrak. Podjetje Cattani, ki ponuja širok nabor 
kompresorjev in sesalnih motorjev, nenehno vlaga v raziskovanje, kar jim omogoča uporabo 
najnovejše tehnologije pri vseh izdelkih in rešitvah. Manj vzdrževanja in nižji stroški energije 
pa pomenijo vedno večjo učinkovitost pri analizi stroškov in koristi. Zmanjšujejo tudi vpliv na 
okolje, saj prihranijo 50% surovin, posledično uporabniki lahko prihranijo med 30% in 50% pri 
porabi električne energije. Različne velikosti so primerne za vse vrste uporabe, tudi za večje 
ordinacije z do 8 delovnimi mesti.
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KOMPRESOR AC100
TANK 30 L, 1 CILINDER
• proizvodnja zraka pri 5 bar:

67,5 l/min z integriranim 
sušilcem zraka

• hrup: 70 dB

1.450,00 €

SESALNI MOTOR 
UNI-JET 75
ZA SUHO SESANJE

290,00 €

SESALNI MOTOR 
TECHNO-JET
ZA SUHO SESANJE 
BREZ OHIŠJA

SESALNI MOTOR TURBO SMART
S CENTRIFUGO ZA MOKRO SESANJE.

MOBILNI SESALEC 
ASPI JET
ZA DELOVANJE
POTREBUJE
PRIKLOP NA
ELEKTRIČNO
OMREŽJE.

KOMPRESOR AC200
TANK 30 L, 2 CILINDRA
• proizvodnja zraka pri 5 bar:
 160 l/min z integriranim 

sušilcem zraka
• hrup: 70 dB

1.875,00 €

KOMPRESOR AC300
TANK 30 L, 3 CILINDRI
• proizvodnja zraka pri 5 bar:

238 l/min z integriranim 
sušilcem zraka

• hrup: 73,6 dB

2.180,00 €

•  s kovinskim ohišjem
•  za 1 zobozdravniški stol •  za 3 delovna 

 mesta hkrati

505,00 € od 1.480,00 €

•  dimenzije 
 (Š x D x V): 
 50 cm x 35cm
 x 76 cm
•  teža: 32kg

•  kombinacija 
 sesalca in 
 amalgam 
 separatorja

3.100,00 €

TURBO SMART�PROT.SCAR. 
+ IDRO ISO18 (035115)
•  s standardnim impelerjem in�sesalno zmogljivostjo  
 za�2 delovni mesti (z doplačilom ‘’password’’ 
 se lahko poveča�na�3�ali štiri enote)

3.700,00 €

TURBO SMART 2V SCAR.
+ IDRO ISO18 + password (035135) 
•  z�dvojnim impelerjem za pojačan vlek 
 in zmožnostjo sesanja�za�4-6�delovnih 
 mest simultano

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo. KOMPRESORJI IN SESALCI  59    
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CAD-CAM je okrajšava za angleški izraz computer-aided design / computer-
aided manufacturing (računalniško vodeno oblikovanje / računalniško vodena 
izdelava). Celoten proces temelji na osnovi digitalnega odvzema podatkov v 
ustih (t.i. intraoralno skeniranje) ali v laboratoriju z delovnega modela. Za tem 
sledi postopek oblikovanja zobnega nadomestka v CAD programski opremi. 
Po končanem oblikovanju sledi izvoz STL datoteke, ki predstavlja digitalno 3D 
obliko končne modelacije. Tu nastopi proces izdelave, ki nam pretvori obliko iz 
digitalne v fizično, bodisi v lastni ali zunanji rezkalni napravi.
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CAD/CAM



62    

TRIOS MOVE+

NAVDUŠUJOČA 
PROGRAMSKA OPREMA
Posebej prilagojena za delo v 
ordinaciji in komunikaciji s pacientom.

Od sedaj še večji
15.6" HD LCD

zaslon na dotik

ŠTIRI KOLESA Z
INTEGRIRANIMI ZAVORAMI
Zelo preprosto je pomikati skener po ordinaciji, 
kar je še posebej koristno 
v primerih, ko ima ordinacija 
več ordinacijskih stolov.

PRILAGODLJIVO VODILO
Premaknite zaslon
direktno pred pacienta in
ga vključite v proces
skeniranja in načtovanje
obravnave.

ZMOGLJIV RAČUNALNIK
PRILAGOJEN POSEBEJ 
ZA SKENIRANJE
omogoča hiter in 
tekoč proces
skeniranja.

TRIOS 4

Pametni
"smart tips"

nastavki

Možnost žičnega
ali brezžičnega priklopa

Wireless

Tehnologija zaznavanja kariesa
omogoča hitro ukrepanje in zdravljenje 

Izboljšane
baterije za
daljše
skeniranje

Dodatni
nastavek
za zaznavanje
kariesa v
medzobnih
prostorih

62  CAD/CAM Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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INTRAORALNI SKENERJI

NamestitevSkener
POD MOVE+

TRIOS 4 WIRELESS
34.900 €
(Cena z DDV: 42.578 €)

44.700 €
(Cena z DDV: 54.534 €)

TRIOS 3 WIRELESS 31.800 €
(Cena z DDV: 38.796 €)

41.600 €
(Cena z DDV: 50.752 €)

TRIOS 3
26.900 €
(Cena z DDV: 32.818 €)

36.700 €
(Cena z DDV: 44.774 €)

*TRIOS 3 BASIC 19.900 €
(Cena z DDV: 24.278 €)

29.700 €
(Cena z DDV: 36.234 €)

MOŽNOST
OPERATIVNEGA
ALI FINANČNEGA
LEASINGA!

TRADE UP
star 3Shape skener
vzamemo v ceno
ob nakupu novega

TRADE IN
odkup drugega
konkurenčnega
skenerja

•  Navedene so priporočene prodajne cene proizvajalca, kontaktirajte nas za predstavitev in individualne ponudbe.
•  Letna licenca za prvo leto uporabe je vključena v ceno nakupa, od drugega leta dalje pa znaša 1.600€ + ddv letno.
•  Ob nakupu novega skenerja možni dodatni popusti na licenco za daljše časovno obdobje.
•  Cene skenerjev TRIOS 3 Pod in TRIOS 4 Pod ne vključujejo računalnika

*TRIOS 3 Basic Ne vključuje modulov kot so TRIOS Treatment Simulator, TRIOS Patient Monitoring, TRIOS Patient 
Specific Motion in Smile Design.

CAD/CAM  63    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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TRIOS dodatna 
programska 
oprema

Dodatni modul Cena Letna licenca

IMPLANT Planner
Za načrtovanje
implantološkega zdravljenja.

4.500,00 €

TRIOS Design Studio
Celotna zobozdravstveno 
protetična oskrba TRIOS
skeniranje, enostavno
oblikovanje in rezkanje.

400,00 €

1.000,00 € 150,00 €

IMPLANT Studio
Načrtovanje implantatov in 
kirurških vodil z možnostjo 
3D tiska bodisi v neposredni 
povezavi s 3Dtiskalnikom
ali z možnostjo pošiljanja 
preko STL izvoza.

4.500,00 € 400,00 €

ORTHODONTIC Planner
Za ortodontsko analizo,
diagnostiko in načrtovanje
zdravljenja.

2.500,00 €
INDIRECT Bonding Studio
Celoten potek dela za ortodontsko
analizo, diagnostični in enodnevni
začetek zdravljenja s posrednim
lepljenjem.

600,00 €

1.000,00 € 400,00 €

CLEAR Aligner Studio
Celoten potek dela za 
ortodontsko analizo, diagnostični 
in enodnevni začetek zdravljenja 
z alignerjem.

2.500,00 € 600,00 €

64  CAD/CAM Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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3Shape ima v svojem oddelku za razvoj v Copenhagnu več kot 70 ljudi, ki se ukvarjajo 
z razvojem dodatnih koristnih funkcij ter z izboljševanjem procesa skeniranja.

Stalni napredek 
in razvoj

TAKO VI KOT PACIENT LAHKO S POMOČJO
TRIOS PATIENT MONITORING ORODJA
SPREMLJATE NAPREDEK TEKOM ZDRAVLJENJA
• TRIOS intraoralni digitalni odtisi omogočajo natančno 

analizo in spremljanje sprememb, ki se dogajajo 
v ustih tekom zdravljenja z nazornim prikazom v 
barvah ter na ta način zlahka motiviramo pacienta.

NAREDITE SIMULACIJO PREMIKOV ZOB S 
TRIOS TREATMENT SIMULATOR
• Prikažite pacientu vizijo in predvidene rezulate po 

končani obravnavi in ga na ta način motivirajte za 
odločitev za samo zdravljenje. Funkcija Treatment 
Simulator po hitrem postopku samodejno generira 
svoj predlog, ki ga lahko z malenkostnimi popravki 
korigiramo. Končen prikaz prej - potem prikažemo 
pacientu in ga navdušimo.

POLEG REGISTRACIJE GRIZA ZAJEMITE TUDI
VODENJE PRI POMIKIH ČELJUSTI S FUNKCIJO 
TRIOS PATIENT SPECIFIC MOTION
• Funkcija TRIOS Patient Specifi c Motion omogoča, 

da zajamemo natančne in specifi čne gibe spodnje 
čeljusti posameznika in jih uporabimo v analizi 
stičnih površin zob pri kasnejšem zdravljenju

POIŠČITE PREMATURNE KONTAKTNE TOČKE
Z ORODJEM CLEARANCE
• Orodje Clearance se uporablja tako v ortodontiji kot 

protetiki z namenom bodisi posikati prematurne 
kontakte, bodisi zagotoviti dovolj prostora za zobni 
nadomestek. Orodje je idealno za analizo premočnih 
stikov med zobmi in nam mogoča takojšnjo 
korekcijo v ustih, doskeniranje na tistem mestu in 
preverbo sprememb na kontaktnem področju.

CAD/CAM  65    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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PLANMILL 30 S

od 29.000,00 €

C-SERIES
MOŽNOST SAMO
MOKREGA REZKANJA.

26.990,00 €

PLANMECA 40 S

od 45.100,00 €

PROGRAMILL ONE
MOŽNOST UPRAVLJANJA NA
DALJAVO PREKO APLIKACIJE.

34.900,00 €

•  vstopite v svet dentalne produkcije
 z štiri-osno rezkalno enoto
•  Planmeca PlanMill 30 S je bila razvita  
 za zobozdravstvene klinike, ki iščejo   
 zanesljivo, natančno in stroškovno   
 učinkovito rešitev za rezkanje

PLANMECA PLANMILL 30 S ...
REZKALNA NAPRAVA ZA VSE!

CAD / CAM REŠITEV, KI JO POGANJA
E4D TECHNOLOGIES, PONUJA VSE, 
KAR POTREBUJETE.
•  Je izjemno hitra in natančna, z intuitivno 
 programsko opremo za oblikovanje, rezkanjem 
 na kraju samem in seveda brez odtisov 
 (on-site milling/no impressions) ali praškov.
•  rezultat je močno izboljšan restavrativni postopek,  
 ki vam in vašim pacientom omogoča pozitivno  
 zobno izkušnjo, s katero se lahko pohvalite
•  ustvarite in oblikujte digitalne modele 
 z načrtom CAD / CAM
•  delite primere s pomočjo ‘oblaka’ 
 Planmeca Romexis

•  število osi: 4
•  mere (Š x D x V) v mm: 640 x 540 x 480
•  teža: 66 kg
•  max. hitrost vrtenja:
 100.000 vrtljajev na minuto / 700 W
•  število odlagalnih prostorov za orodja: 8

•  število osi: 5
•  število odlagalnih prostorov za orodja: 8
•  število odlagalnih prostorov za material: 5
•  suho in mokro rezkanje
•  integrirana kamera
•  indikator optičnega stanja
•  kompatibilno z: IPS e.max CAD, IPS e.max
 ZirCad, IPS Empress, Telio CAD
•  max. hitrost vrtenja: 80.000 vrtljajev na minuto / 500 W
•  teža: 36.5 kg
•  mere (Š x D x V) v mm: 380 x 479 x 380

66  CAD/CAM Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Naprava nudi 
izjemno vrednost 
za profesionalni 

vstop v svet 
CAD/CAM-a

Dokončajte svoje izdelke z rezkalno 
enoto Planmeca 

PlanMill 40 s
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CORiTEC ONE
MOŽNO SUHO IN MOKRO REZKANJE.

•  št osi: 4 osno delovanje
•  suho & mokro rezkanje CAD/CAM blokcev
•  možnost rezkanja: litijev disilikat, 
 feldspadska keramika, cirkonij, vosek, 
 PMMA; resin, titan
•  avtomatsko menjavanje svedrov 
 s 6 pozicijami
•  debelina svedrov: 3mm
•  integriran hladilni sistem
•  integriran računalnik z zaslonom 
 na dotik s programsko opremo 
 Smart Control

24.950,00 €

CAD/CAM  67    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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CORiTEC 150i dry/150i/150i PRO

TEHNIČNE LASTNOSTI: CORiTEC 150i dry CORiTEC 150i CORiTEC 150i PRO
konstrukcija Aluminij cast Aluminij cast Aluminij cast

število osi 5 osi, 
simutlano delovanje

5 osi, 
simultano delovanje

5 osi, 
simutlano delovanje

rotacijski kot A – os: 360° 
B – os: 130°

A – os: 360° 
B – os: 130°

A – os: 360° 
B – os: 130°

zero point clamping system Ne Ne Ne

max. hitrost vrtenja 100.000 vrtljajev/min
0.6 kW

100.000 vrtljajev/min
0.6 kW

100.000 vrtljajev/min
0.6 kW

blank charger Ni na voljo Ni na voljo Ni na voljo

orodja Milling in grinding orodja, 
3mm shaft

Milling in grinding orodja, 
3mm shaft

Milling in grinding orodja, 
3mm shaft

tool charger 6x 6x 6x

integriran računalnik Zunanji računalnik/
Windows

Zunanji računalnik/
Windows

Integriran/
Windows

monitor X X Integriran 10'' 
zaslon na dotik

programska oprema Remote DENTAL 3.0 Remote DENTAL 3.0 Remote DENTAL 3.0

zračni tlak 6 barov/opcijsko 
integriran kompresor

6 barov/opcijsko 
integriran kompresor

6 barov/opcijsko 
integriran kompresor

hladilna tekočina Integrirana posoda/filter Integrirana posoda/filter Integrirana posoda/filter

teža 65kg 65kg 65kg

dimenzije Š x D x V 400 x 600 x 550 mm 400 x 600 x 550 mm 400 x 600 x 550 mm

MATERIALI:

ZrO2     

PMMA/PEEK/kompozit/vosek    
steklokeramika -   
CoCr     

titan -   

od 21.950,00 €

68  CAD/CAM Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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od 22.950,00 €

CORiTEC 250i dry/250i/250i Loader PRO

TEHNIČNE LASTNOSTI: CORiTEC 250i CORiTEC 250i dry CORiTEC 250i 
Loader PRO

konstrukcija Granit/aluminij Granit/aluminij Mono cast body

število osi 5 osi, 
simutlano delovanje

5 osi, 
simultano delovanje

5 osi, 
simutlano delovanje

rotacijski kot A – os: 360° 
B – os: +/- 100°

A – os: 360° 
B – os: +/- 100°

A – os: 360° 
B – os: +/- 100°

zero point clamping system Ne Ne Da

max. hitrost vrtenja 60.000 vrtljajev/min
0.4 kW

60.000 vrtljajev/min
0.4 kW

100.000 vrtljajev/min
0.6 kW

blank charger Ni na voljo Ni na voljo 6x

orodja Milling in grinding orodja, 
3mm shaft

Milling in grinding orodja, 
3mm shaft

Milling in grinding orodja, 
3mm shaft

tool charger 12x 12x 10x

integriran računalnik Windows Windows Windows

monitor Integriran 10’’ 
zaslon na dotik

Integriran 10’’ 
zaslon na dotik

Integriran 10'' 
zaslon na dotik

programska oprema Remote DENTAL 3.0 Remote DENTAL 3.0 Smart control™

zračni tlak 6 – 9 barov,
50 litrov/min

6 – 9 barov,
50 litrov/min

6 – 9 barov,
50 litrov/min

Opcijsko integriran 
kompresor

hladilna tekočina 3L integrirana posoda 3L integrirana posoda 3L integrirana posoda

teža 95kg 95kg 115kg

dimenzije Š x D x V 544 x 650 x 615 mm 544 x 650 x 615 mm 780 x 604 x 710 mm

MATERIALI:

ZrO2    

PMMA/PEEK/kompozit/vosek     
steklokeramika   -  
CoCr     

titan  -  

CAD/CAM  69    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.



70    70  PROGRAMSKA OPREMA ZA IMPLANTOLOŠKO NAČRTOVANJE

Digitalno vodeno implantološko načrtovanje predstavlja zanesljivo rešitev v
vsakodnevnem soočanju z izzivi, ki jih predstavlja vstavljanje zobnih vsadkov.
Za kirurga predstavlja predvidljive rezultate, manj zahteven postopek in
dokumentiran proces, za samega pacienta pa predvsem krajši čas obravnave
ter uspešno zdravljenje.
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PROGRAMSKA
OPREMA ZA

IMPLANTOLOŠKO
NAČRTOVANJE

PROGRAMSKA OPREMA ZA IMPLANTOLOŠKO NAČRTOVANJE  71    
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CODIAGNOSTIX
PREFINJENA IN UPORABNIKU PRIJAZNA PROGRAMSKA OPREMA, S KATERO LAHKO NATANČNO IN ENOSTAVNO 
NAČRTUJETE VSTAVLJANJE ZOBNIH VSADKOV. PRAV TAKO VAM POMAGA PRI OBLIKOVANJU KIRURŠKIH VODIL 
ZA NATANČNO IN VARNO VSTAVLJANJE ZOBNIH VSADKOV S PREDVIDLJIVIMI REZULTATI. 

CoDiagnostiX odlikujejo številne funkcije merjenja 
in načrtovanja, bazo podatkov o vsadkih, ki zajema 
številne znane proizvajalce in natančne zmogljivosti 
analiziranja. Pravtako je program označen s CE 
oznako in odobren s strani FDA

ODPRT SISTEM
Prosto načrtujte vstavljanje vsadkov, se povežite z 
obstoječim CAD/CAM sistemom ter uvozite ali izvozite 
STL datoteke.

VAREN SISTEM
Program ima številne varnostne funkcije, kot sta 
samodejno zaznavanje živčnih kanalov in funkcije za 
nadzor razdalje, da se doseže uspešno vstavljanje 
vsadkov.

UPORABNIKU PRIJAZEN SISTEM
Uporabniku prijazna zasnova programske opreme 
CodiagnostiX vam pomaga doseči večjo učinkovitost 
v procesu načrtovanja. Programsko opremo prilagotite 
svojim potrebam

999,00 € Easy letna licenca:
110,00 € 2.500,00 € Client letna licenca:

300,00 € 5.000,00 € Production letna licenca:
500,00 €

72  PROGRAMSKA OPREMA ZA IMPLANTOLOŠKO NAČRTOVANJE Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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Skeniranje 

POSTOPEK

IMPLANT STUDIO 
EN IZMED IZJEMNIH MODULOV, KI JIH PONUJA DANSKI 3SHAPE IN JE NAMENJEN NAČRTOVANJU ZOBNIH 
VSADKOV IN OBLIKOVANJU KIRURŠKIH VODIL. OMOGOČA ENOSTAVNO IN PREGLEDNO, A HKRATI IZJEMNO 
NATANČNO NAČRTOVANJE IN KIRURŠKO OSKRBO.

PREDNOSTI DIGITALNEGA NAČRTOVANJA:
• manj stresna obravnava in sam kirurški poseg tako za pacienta kot kirurga
• manj obravnav in krajše obravnave enega pacienta
• lažja presoja in odločitev o načinu nadaljnjega zdravljenja
• zaznavanje in jasen nadzor nad pomembnimi elementi v načrtovanju (živec, sinus…)
• skeniranje, načrtovanje in oblikovanje vse v enem program – 3Shape TRIOS Dental Desktop
• možnost uporabe tudi za ne uporabnike 3Shape TRIOS intraoralnega skenerja, saj povsem ODPRT SISTEM 

omogoča uvoz DICOM in STL datotek

Načrtovanje Oblikovanje

1.000,00 € Implant Planner letna licenca:
150,00 € 4.500,00 € Implant Studio letna licenca:

400,00 €

PROGRAMSKA OPREMA ZA IMPLANTOLOŠKO NAČRTOVANJE  73    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.



74    74  3D PRINTERJI

3D printerji ponujajo zobnim tehnikom hitrejšo in bolj ekonomično metodo 
izdelave zobnih naprav na osnovi polimerov. Ne samo, da zagotavlja stroškovno
učinkovito alternativo mletju za določene indikacije, pri čemer še vedno izpolnjuje
vse zahteve glede natančnosti. Inteligenten izračun osvetljevalnega zaporedja in
mehanskega premikanja osi z - v kombinaciji z edinstvenimi lastnostmi pladnja -
bistveno pospeši proizvodni proces.
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3D PRINTERJI

3D PRINTERJ  75    
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STRAUMANN 3D PRINTERJI CARES® P SERIJE

NOVI STANDARD HITROSTI IN ZANESLJIVOSTI!
Posebej prilagojeni najzahtevnejšim potrebam medicinske in zobozdravstvene
prakse: nova generacija 3D tiskalnikov podjetja Straumann za profesionalno
visoko-hitrostno proizvodnjo certificiranih, maksimalno natančnih in vrhunskih
zobozdravstvenih izdelkov. Trdna, zanesljiva in primerna za številne aplikacije.

STRAUMANN P10+ capsule

•  dimenzija delovne površine: 90 x 60 mm in 30 x 60 mm 
 (odvisno od kapsule)
•  dimenzija 3D tiskalnika (Š x V x D): 335 x 541 x 349 mm
•  velikost slikovnih pik: +/- 34 um
•  resolucija: 1280 x 720 px
•  svetilnost: UV 385 um UV LED 
•  tehnologija: DLP
•  material: material v kapsulah 
 za enkratno uporabo
•  software: Netfabb
•  povezava: Wifi, Ethernet, USB
•  enostavnost uporabe: 
 certificirana avtomatska 
 kalibracija (ACCS), 
 sledenje materialu
•  7˝ integriran računalnik 
 z zaslonom na dotik
•  garancija: 12 mesecev

7.800,00 €
Letna licenca: 1.450,00€ 
(prvo leto vključena v ceno, po enem letu ima stranka 
možnost izbire ali bo z licenco nadaljevala ali ne)

LOTITE SE DELA S PRECIZNOSTJO IN PRODUKTIVNOSTJO.

76  3D PRINTERJI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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STRAUMANN P20+

•  dimenzija delovne površine: 133 x 75 mm
•  dimenzija 3D tiskalnika (Š x V x D):
 335 x 541 x 349 mm
•  velikost slikovnih pik: +/- 34um
•  resolucija: HD 1920 X 1080 px
•  svetilnost: UV 385 um UV LED 
•  tehnologija: DLP
•  odprt sistem za material: 
 Dreve, Detax, Shera, Asiga...
•  software: Netfabb
•  povezava: Wifi, Ethernet, USB
•  enostavnost uporabe: Sistem za upravljanje 
 z materiali (RHS), certificirana avtomatska 
 kalibracija (ACCS), sledenje materialu
•  7˝ integriran računalnik z zaslonom na dotik
•  garancija: 12 mesecev

12.800,00 €
Po želji doplačilo za Acessory package: 1.954,00 €
Letna licenca: 1.450,00€ (prvo leto vključena v ceno, po enem letu ima stranka 
možnost izbire ali bo z licenco nadaljevala ali ne)

STRAUMANN P20+ Cartridge

•  dimenzija delovne površine: 133 x 75 mm
•  dimenzija 3D tiskalnika (Š x V x D): 335 x 541 x 349 mm
•  velikost slikovnih pik: +/- 34 um
•  resolucija: HD 1920 X 1080 px
•  svetilnost: UV 385 um UV LED 
•  tehnologija: DLP
•  material: v 100g ali 200g kapsulah
•  software: Netfabb
•  povezava: Wifi, Ethernet, USB
•  enostavnost uporabe: Sistem za upravljanje 
 z materiali (RHS), certificirana avtomatska 
 kalibracija (ACCS), sledenje materialu
•  7˝ integriran računalnik z zaslonom 
 na dotik
•  možnost nadgradnje na P20+
•  garancija: 12 mesecev

8.800,00 € Letna licenca: 1.450,00€ (prvo leto vključena v ceno, 
po enem letu ima stranka možnost izbire ali bo z licenco nadaljevala ali ne)

PROFESIONALNI 3D TISKALNI SISTEM 
ZA DENTALNI STUDIO.

EKONOMIČNA 3D TISKALNA REŠITEV 
ZA MAJHNE LABORATORIJE.

3D PRINTERJI  77    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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STRAUMANN P30+

• dimenzija delovne površine: 133 x 75 mm
• dimenzija 3D tiskalnika (Š x V x D): 
 480 x 690 x 410 mm
• velikost slikovnih pik: +/- 34 um
• resolucija: HD 1920 X 1080 px
• slikovne pike: 50 – 100 um
• svetilnost: UV 385 um UV LED 
• tehnologija: DLP
• odprt sistem za material: 
 Dreve, Detax, Shera, Asiga...
• software: Netfabb
• povezava: Wifi, Ethernet, USB
• enostavnost uporabe: Sistem za upravljanje 
 z materiali (RHS), certificirana avtomatska 
 kalibracija (ACCS), sledenje materialu
• 10˝ integriran računalnik z zaslonom na dotik
• avtomatsko zapiranje vrat
• garancija: 12 mesecev

17.800,00 €
Po želji doplačilo za Acessory package: 2.411,00  €
Letna licenca: 1.450,00 € (prvo leto vključena v ceno, 
po enem letu ima stranka možnost izbire ali bo z licenco nadaljevala ali ne)

STRAUMANN P40

• dimenzija delovne površine: 2 x 133 x 75 mm
• dimenzija 3D tiskalnika (Š x V x D): 
 480 x 690 x 410 mm
• velikost slikovnih pik: +/- 34 um
• resolucija: HD 1920 x 1080 px
• slikovne pike: 50 – 100 um
• svetilnost: UV 385 um UV LED 
• tehnologija: DLP
• odprt sistem za material: Dreve, Detax, Shera, Asiga...
• software: Netfabb
• povezava: Wifi, Ethernet, USB
• enostavnost uporabe: Sistem za upravljanje 
 z materiali (RHS), certificirana avtomatska 
 kalibracija (ACCS), sledenje materialu
• 10˝ integriran računalnik z zaslonom na dotik
• avtomatsko zapiranje vrat
• garancija: 12 mesecev

23.800,00 €
Po želji doplačilo za Acessory package: 2.411,00  €
Letna licenca: 1.650,00 € (prvo leto vključena v ceno, 
po enem letu ima stranka možnost izbire ali bo z licenco nadaljevala ali ne)

HITER, FLEKSIBILEN IN POL-AVTOMATIZIRAN 
3D TISKALNIK ZA ZOBNE LABORATORIJE.

PROFESIONALNA REŠITEV ZA MASOVNO 
TISKAJE V ZOBNEM LABORATORIJU.

78  3D PRINTERJI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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STRAUMANN PWASH

•  volumen: 130 x 75 x 60 mm
•  čas čiščenja:  6-8 min (odvisno od materiala)
•  uporaba z: isopropanol, ethanol
•  povezava: WLAN/LAN
•  dimenzije (Š x V x D): 
 230 x 270 x 450 mm

2.200,00 €

3.400,00 €

STRAUMANN PCURE

•  volumen: 130 x 75 x 60 mm
•  čas strjevanja: 
 6 – 10 min (odvisno od materiala)
•  povezava: WLAN/LAN
•  dimenzije (Š x V x D): 
 230 x 270 x 380mm
•  verzija: z vakuumom

POVEČAJTE UČINKOVITOST PROCESA 
Z AVTOMATSKIM ČIŠČENJEM.

ZAKLJUČNA REŠITEV ZA MAKSIMALNO 
KAKOVOST IZVEDBE.

3D PRINTERJI  79    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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22.990,00 €

ASIGA MAX / MAX UV
NAJBOLJŠA IZBIRA 3D TISKALNIKA NA TRGU.

9.990,00 €

Dokazana zmogljivost, neprekosljiva ponovljivost. 
MAX UV je industrijsko merilo za natančen zobni 3D tisk. 
Optimiziran za proizvodnjo vseh vrst zobnih aparatov od 
restavratorskega zobozdravstva do ortodontskega.

•  dimenzija delovne površine: 119x67x76mm
•  slikovne pike: 62um
•  resolucija Z osi: 10 – 100 um
•  svetilnost: UV 385 um LED/405 um
•  tehnologija: DLP
•  odprt sistem za material: Asiga, Dreve, 
 Detax, Shera...
•  odprt sistem za datoteke: STL, SLC, PLY, STM
•  software: Asiga Composer, brez licence
•  povezava: Wifi, Wireless Direct, Ethernet
•  zaslon na dotik
•  garancija: 12 mesecev

®

®

ASIGA PRO 4K
NATANČNOST, ZANESLJIVOST IN HITROST ZA 
NAJZAHTEVNEJŠE PROIZVODNE APLIKACIJE.
PRO 4K uporablja najnovejšo tehnologijo za 
slikovno tehnologijo DLP za doseganje največje 
ovojnice za tisk v naši ponudbi, z natančnostjo, 
zanesljivostjo in hitrostjo za najzahtevnejše proizvodne 
aplikacije. Na voljo v dveh izvornih slikovnih nastavitvah, 
odvisno od proizvodnih potreb.

•  dimenzija delovne površine: 176 x 99 x 200 mm
•  slikovne pike: 65 um
•  resolucija Z osi: 10 – 100 um
•  svetilnost: UV 385 um UV LED/405 um
•  tehnologija: DLP
•  odprt sistem za material: Asiga, Dreve, Detax, Shera...
•  odprt sistem za datoteke: STL, SLC, PLY, STM
•  software: Asiga Composer, brez licence
•  povezava: Wifi, Wireless Direct, Ethernet
•  zaslon na dotik
•  garancija: 12 mesecev

80  3D PRINTERJI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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9.860,00 €

CREO C5
PLANMECA CREO C5... USTVARITE SVOJO VIZIJO.
Novi 3D tiskalnik za tiskanje modelov in 
kirurških vodil z izjemno natančnostjo in učinkovitostjo. 
To je odlično orodje za zobne laboratorije in velike klinike, 
katerih cilj je razširiti proizvodne zmogljivosti in 
povečati učinkovitost.

Uživajte v svobodi tiskanja predmetov iz različnih oblikovalskih 
programov z odprtim vmesnikom za uvoz STL.

Glavne značilnosti:
•  visokokakovostne zobne aplikacije iz medicinsko 
 odobrenih materialov
•  notranji tisk znižuje stroške in prihrani čas
•  učinkovitost z najnovejšo tehnologijo DLP (Digital Light Processing)
•  trenutni časi tiskanja (horizontalno tiskanje): modeli - 2 uri, 
 kirurški vodniki - 45 minut
•  velika platforma na kateri lahko tiskate do 6 modelov
•  namenska programska oprema Creo Studio

CARA PRINT 4.0
HITER, NATANČEN IN EKONOMIČEN 3D 
PRINTER, KI JE POPOLNOMA PRILAGODLJIV.
• večina izdelkov je natisnjena v manj kot 1 uri
•  ustreza vsem zahtevam 3D natančnosti
•  zmanjša stroške in čas obdelave
•  zobnim laboratorijem omogoča hitrejšo in bolj 

ekonomično metodo izdelave zobnih izdekov na 
osnovi polimerov

•  zagotavlja stroškovno učinkovito alternativo 
rezkanju za določene indikacije

•  ima bolj konkurenčno ceno od drugih 3D 
tiskalnikov na trgu, pri čemer še vedno izpolnjuje 
vse zahteve glede natančnostikoti

15.900,00 €

3D PRINTERJI  81    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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MIKROSKOPI
IN LUPE

82   MIKROSKOPI IN LUPE

Visoka kakovost in enostavnost za uporabo so prednosti vseh mikroskopov, ki jih podjetje 
Kaps Optik nudi. Namenjeni so podpori stomatologom pri njihovem zahtevnem delu na 
različnih področjih, kot so endodontija, implantologija, parodonotologija in restorativno 
zobozdravstvo. Uporaba mikroskopa pri delu omogoča uporabniku, da zavzame bolj pravilno 
držo, kar preprečuje prehitro utrujenost, dolgoročno pa pozitivno vpliva tudi na vrat in hrbet. 
Kaps dentalni mikroskopi nudijo visoke kontraste, vizualizacijo s pravimi barvami, vrhunsko 
optiko, vse to pa dopolnjuje še izjemna LED osvetlitev.
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SOM 4DENT 100 
‘ALL-ROUNDER’ S 

•  integrirana LED osvetlitev brez senc
•  možnost usmerjenega svetlobnega snopa
•  oranžni fi lter
•  5-stopenjska povečava
•  fi ni fokus f= 250mm
•  0-210° nastavljiv binokularni tubus 12.5 

širokokotni okularji
•  udobna držala levo in desno

15.900,00 €

SOM 4DENT 200 
FLEKSIBILNI MIKROSKOP S 
PODALJŠANO MOTORIZIRANO 
POVEČAVO.
•  integrirana LED osvetlitev brez senc
•  možnost usmerjenega svetlobnega snopa
•  oranžni fi lter
•  ročna povečava 1:7
•  fi ni fokus f= 250mm
•  dvojna iris diafragma
•  0-210° nastavljiv bionkularni tubus 12.5 

široko kotni okularji
•  sistem uravnoteženja za prosto premikanje
•  ergonomska držala levo in desno

21.900,00 €

SOM 4DENT 300 
NAJMOČNEJŠI PREDSTAVNIK S PODALJŠANO 
MOTORIZIRANO POVEČAVO.
•  integrirana LED osvetlitev brez senc
•  možnost usmerjenega svetlobnega snopa
•  oranžni fi lter
•  motorizirana povečava 1:7
•  motoriziran Vario objektiv 220-320mm
•  dvojna iris diafragma
•  0-210° nastavljiv bionkularni tubus 
 12.5 široko kotni okularji
•  sistem uravnoteženja
•  magnetna zapora
•  ergonomska držala levo in desno 
 s kontrolnimi gumbi

35.900,00 €

5-STOPENJSKO POVEČAVO.

MIKROSKOPI IN LUPE  83    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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OPT-ON 2.7 / 3.3

SPOT-ON CORDFREE
TEHTA LE 18 G, ZATO OMOGOČA 
UDOBNO NOŠENJE.
• enostavna brezžična uporaba
• 18g = peresno lahka omogoča 
 udobno delo
• kakovost dnevne svetlobe (CRI 90*)
• enostavna menjava baterije 
 brez odstranjevanja lup
• upravljanje s tapkanjem:
 stalna osvatlitev ali osvetlitev 
 z avtomatskim izklopom 
 (3 nivoji), povečuje energetsko 

uinkovitost + zaščita pred 
odbijanjem svetlobe

• delovni položaj (glava dol) - 
 lučka sveti, prekinjeno delo 
 (glava naravnost) - lučka 
 se ugasne

1.090,00 €

3 STOPNJE SVETLOSTI
• pri 20.000 luxih, 1 ura neprekinjenega dela
• pri 15.000 luxih, 1,5 ure neprekinjenega dela
• pri 10.000 luxih, 2 uri neprekinjenega dela
• čas polnjenja: 1 ura

2 MOŽNOSTI NAMESTITVE:
fi ksna, z magnetom

ORANŽNI FILTER ZA ZAKASNITEV 
pri polimerizaciji

Najvišja kvaliteta - 
narejeno v Nemčiji

samo 18 g

1.090,00 €

POVEČAVA 2.7 X

1.190,00 €

POVEČAVA 3.3 X

• precizne, kvalitetne
• 2.7 x / 3.3 x povečava 
  in 6 trendnih barv
• popolno udobje 
  nošenja
• nastavljiva delovna 
  razdalja
• tehtajo samo 
  32 g

PREDSTAVLJAMO NEPREMAGLJIVEGA, 
LAHKEGA DVOJČKA. 

prozorna bela črna rdeča mat črna bakreno mat

84  ORANGE DENTAL Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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790,00 €

SPOT-ON NXT
TEHTA LE 7 G, ZATO OMOGOČA 
UDOBNO NOŠENJE.

Najlažja lučka 
na trgu!

• lučka s 3 svetlobnimi intenzivnostmi
   (20, 30 in 45.0000 lx)
•  inovativna baterijska tehnologija
•  enostavno snemanje lučke s pomočjo
   magnetnega adapterja
•  tehta 7 g
•  barvni indeks je 90 (sončna
   svetloba 100)

Magnetni mostVizir opt-on®2.7TTL

Zatič za nosilec

10x

1.199,00 €

89,00 €

3.3 povečava z
doplačilom 100 € 

1x

1x

2x

protect – on

10x

Magnetni mostVizir

opt–on®protect

1x

ORANGE DENTAL  85    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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Pri svojem delu zobozdravniki uporabljajo različne aparate, instrumentarij in potrošni material. 
Od vsakega aparata pa pričakujejo najvišjo stopnjo kvalitete, enostavnost in zanesljivost uporabe, 
obenem pa morajo biti naprave udobne tudi za pacienta. Od polimerizacijske lučke se tako 
pričakuje uspešen in zanesljiv rezultat pri izdelavi zalivk, peskalniki morajo omogočati enostavno 
čiščenje zob, aparat za merjenje stabilnosti pa prinaša uporabno rešitev še posebej na področju 
implantologije. Kadar gre za mešalce amalgama, alginata ali kapsul naj bi bili le-te ergonomični 
in časovno ter stroškovno učinkoviti. Posebno zahtevno področje pa predstavlja tudi kirurgija, 
kjer je od kvalitete aparatov odvisen celoten potek in sam zaključek zdravljenja.
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MALI APARATI

MALI APARATI  87    
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GEMINI - MEHKO TKIVNI 
DIODNI LASER

8.000,00 €

•  uporablja tehnologijo super-pulziranja
•  prvi, ki ponuja dve valovni 
 dolžini - 810 in 980
•  čudovit dizajn s transparentnim 
 zaslonom
•  bluetooth nožna kontrola omogoča   
 brezžično delovanje
•  ročnik je mogoče sterilizirati

Z IMPRESIVNIMI 20 VATI MAKSIMALNE MOČI 
OMOGOČA HITREJŠE IN ČISTEJŠE REZANJE.

HF SURG®

850,00 €

•  za precizne zareze brez nepotrebnega pritiska
•  omogoča hitro in enostavno celjenje ran
•  zaščitni mehanizem omogoča zaustavitev
 ob stiku s kovino
•  ročnik in elektrode se lahko avtoklavira pri 134 °C
•  frekvenca in moč: 2.2 MHz, max. 50 W
•  voltaža: 230 V/50 Hz
•  dimenzije: 1.5 x 8.5 x 17.5 cm
•  teža: 1.6 kg

CENOVNO UGODNA SOFISTICIRANA
KIRURŠKA ENOTA.

SERVOTOME GAMME II

1.605,00 €

•  zaradi tehnološkega razvoja, povezanega s   
 prevodno zapestnico, je 30 vatov dovolj za izvedbo  
 vseh postopkov incizije zob in koagulacije, kar  
 zagotavlja večjo varnost.
•  uporabnikom prijazno.
•  samo dva potenciometra (incizija in koagulacija).
•  nastavitve je mogoče zelo natančno prilagoditi  
 glede na različne vrste tkiv, ki jih srečamo.

HITRO, NATANČNO IN VARNO IZVEDITE 
USTNE OPERACIJE NA MEHKIH TKIVIH.

88  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

LASER IN ELEKTROKAVTER
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PA-ON

2.990,00 €

•  enostavna kalibracija
•  enostavna za uporabo, ergonomska, brezžična
•  individualni merilni postopki
•  sterilna odstranljiva konica

PREDSTAVLJAMO NAJBOLJŠE VREDNOSTI DIGITALNE
PARODONTOLOŠKE SONDE.

PINGUIN RFA

1.791,00 €

•  Penguin RFA izmeri resonančno frekvenco   
 večkratne uporabe Multipeg TM s tehnologijo 
 brez dotika. Frekvenca je prikazana kot vrednost  
 ISQ (razmerje stabilnosti vsadka) od 1-99. 
 Vrednost ISQ močno povezuje z mikro 
 mobilnostjo implantata.

MERI STABILNOST IMPLANTATOV IN OSEOINTEGRACIJO.
TO JE ŠE POSEBEJ POMEMBNO PRI UPORABI
PROTOKOLOV S KRAJŠIM ČASOM ZDRAVLJENJA ALI
ZDRAVLJENJEM BOLNIKOV S TVEGANJEM.

MERJENJE STABILNOSTI

MALI APARATI  89    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

Neboleča uporaba -
samo 20 g pritiska!

PARODONTOLOŠKA SONDA
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AIR-FLOW HANDY 3.0
ZA SUPRAGINGIVALNO 
UPORABO.
•  lahka naprava omogoča 

maksimalno udobje uporabe 
za zobozdravnika

•  omogoča dober pregled 
območja zdravljenja

•  za uporabo s prahom 
Classic/Classic Comfort

1.190,00 €

AIR-FLOW HANDY 3.0 PLUS
ZA SUPRAGINGIVALNO 
UPORABO.
•  uniči subgingivalni fi lm v 

zobnih žepih do 4 mm globoko
•  za uporabo s prahom Plus

1.190,00 €

AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO
ZA SUPRAGINGIVALNO UPORABO.
•  uniči subgingivalni fi lm v zobnih žepih 

do 5 mm globoko
•  enak odličen dizajn in lastnosti kot pri 

standardnemu handy 3.0

1.290,00 €

Enostavna uporaba 
in dovršen dizajn

Učinkovit za 
odstranjevanje madežev

Za uporabo 
s prahom Perio

PESKALNIKI

90  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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Servis in
montaža
Marko Okršlar
marko.okrslar@dentalia.si | +386 41 633 142

Jan Glavan
jan.glavan@denteh.si | +386 40 629 910

Gašper Šivec
gasper.sivec@denteh.si | +386 41 762 758
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•  Paleta NEWTRON ultrazvočnih generatorjev je opremljena z ekskluzivno in patentirano   
 tehnologijo NEWTRON®, ki vsakemu postopku prinaša več ohranitve, učinkovitosti in udobja.
•  Patentirana tehnologija barvnega kodiranja omogoča izbiro moči enostavno, zmanjšuje 
 tveganje za lom konice.

1.040,00 € x.000,00 €

NEWTRON BOOSTER

•  teža: 44 g
•  uporaba: poveže se z dovodom  
 vode preko funkcije Quick-Connect
•  vodni tlak: 1 - 5 bar
•  teža naprave: 1650 g
•  dimenzija: 129 x 160 x 87 mm

ULTRAZVOČNI ČISTILEC PIEZO 
BREZ SVETLOBE.

• Več kot 80 različnih nastavkov z ekskluzivnimi in patentiranimi dizajni, zlitinami 
 in premazi, ki ne bodo poškodovali različnih površin.

PROPHYLAXIS PERIODONTICS IMPLANT CARE RESTORATIONENDODONTICS

NEWTRON P5 B.LED

•  teža: 48 g
•  uporaba: poveže se z dovodom  
 vode preko funkcije Quick-Connect
•  vodni tlak: 1 - 5 bar
•  teža naprave: 1650g
•  dimenzija: 155 x 185 x 100 mm

ULTRAZVOČNI ČISTILEC PIEZO 
Z LED SVETLOBO.

NEWTRON P5XS B.LED

•  teža: 48g
•  uporaba: 300 ml posoda 
 (opcija 500 ml posode)
•  hitrost namakanja: 5 - 40 ml/min
•  teža naprave: 2100g
•  dimenzija: 260 x 185 x 140 mm

ULTRAZVOČNI ČISTILEC PIEZO 
Z LED SVETLOBO IN LASTNIM 
REZERVOARJEM.

1.390,00 € 2.270,00 €

92  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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AIRFLOW ONE

6.250,00 €

•  za klinike, ki so že opremljene z modulom PIEZON NO PAIN
 na svoji zobni enoti
•  ustvarjeno za intenzivno profesionalno uporabo, napravo odlikujejo
 edinstvena ergonomija, visoka natančnost, enostavno vzdrževanje in   
 skladnost z najvišjimi higienskimi standardi
•  Airflow One je zasnovan z najvišjimi standardi delovanja, varnosti in   
 udobja, saj je posebej zasnovan tako, da poskrbi za 2 od treh glavnih   
 terapij vodene terapije z biofilmom
•  Airflow Plus prah udobno in učinkovito odstranjuje biofilm, madeže in   
 mladi kalculus supra in subingingvalno zmanjšuje potrebo po ročnih in
 električnih instrumentih. Nič več gumijastih skodelic, ščetk in paste.
•  tretma se izvaja z regulirano irigacijo temperature in aktivira 
 z brezžično stopalko.

JE ZADNJA NOVOST EMS ZA VODENO TERAPIJO Z BIOFILMOM.

3.990,00 €

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER PREMIUM 
WITH BLUETOOTH

7.950,00 €

•  edinstvena rešitev za karies, preprečevanje paradontalnih bolezni in vzdrževanje
•  ustvarjeno za intenzivno profesionalno uporabo, napravo odlikujejo 
 edinstvena ergonomija, visoka natančnost, enostavno vzdrževanje in 
 skladnost z najvišjimi higienskimi standardi
•  Airflow Plus prah udobno in učinkovito odstranjuje biofilm, 
 madeže in mladi kalculus supra in subingingvalno zmanjšuje potrebo 
 po ročnih in električnih instrumentih. Nič več gumijastih skodelic, 
 ščetk in paste. 
•  Piezon No Pain s PS Instrumentom po potrebi nudi minimalno 
 invazivno čiščenje
•  tretma se izvaja z regulirano irigacijo temperature in aktivira 
 z brezžično stopalko.

ORIGINAL. MASTER.

PIEZON MASTER 700 PREMIUM

•  LED ročnik zagotavlja izboljšano vidljivost, medtem ko prstni 
 krmilni mehanizem omogoča nastavitev natančno takšne moč, 
 ki jo želite, ko jo želite
•  gladka površina na dotik za enostavno čiščenje in razkuževanje
•  eleganten uporabniški vmesnik omogoča enostavno prilagajanje 
 dovajanja energije in vode
•  ergonomski ročaji za udobno delo in natančnost za zdravnika
•  inteligentna tehnologija krmiljenja povratnih informacij zaznava, 
 kdaj je potrebna večja moč, da se odstrani obloge in 
 se ustrezno prilagodi

ZDRUŽUJE MOČ, NATANČNOST IN DIZAJN V
KOMPLETU Z IRIGACIJSKO STEKLENICO.

MALI APARATI  93    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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VARIOS 970
ELEGANTNA KOMPAKTNA VEČNAMENSKA ENOTA 
ZA PARODONTOLOGIJO, ENDODONTIJO
IN VZDRŽEVANJE IMPLANTATOV.

• enostavno zamenljive 400ml steklenice za raztopino
•  stabilna vibracija in moč, ki jo omogoča novo razviti 

iPiezo motor
•  indikator z načinom upravljanja na dotik Endo, Perio, 

Splošni način
•  zaslon za 10 nastavitev moči in namakanja
•  funkcija pomnilnika, ki je preprosta za uporabo, 

omogoča shranjevanje uporabniških nastavitev

1.850,00 €

PIEZON 250
POVEČAJTE SVOJO PRODUKTIVNOST IN 
ZADOVOLJSTVO PACIENTOV.

1.990,00 €

•  Piezon 250 je zobna enota za profesionalno 
 odstranjevanje oblog in zobnega kamna
•  njegova kompaktna oblika zavzame manj prostora kot list 
 papirja A5, zaradi česar je idealen za police vseh velikosti
•  trde obloge in druge mineralizirane usedline lahko odstranite z vrhunsko  
 učinkovitostjo in udobjem, zahvaljujoč tanki, robustni in lahki ročni napravi
 Piezon. Šest LED lučk je nameščenih okoli vrha ročaja, da 20 sekund   
 osvetljujejo ustno votlino, zaradi česar so obloge zlahka vidne
•  linearna vibracija nihajnega gibanja instrumenta zagotavlja visoko 
 natančen tretma za zanesljive klinične rezultate
•  praktična ergonomija: Piezon 250 ponuja vrhunski dizajn 
 in je prejel eno najbolj priznanih nagrad za industrijsko 
 oblikovanje, nagrado Red Dot
•  Piezon 250 ima tudi posodo s tekočino, ki jo je mogoče 
 enostavno napolniti, in ima neodvisen sistem za oskrbo 
 z vodo, ki ponuja možnost dodajanja različnih vrst tekočin 
 za različne terapije
•  naprava predstavlja kompakten in funkcionalen dizajn 
 za intuitivno uporabo in visoke higienske standarde

PIEZON 150
PRVI V SVOJEM RAZREDU, KO GRE ZA NAPRAVE Z DIREKTNO VODNO LINIJO.

1.390,00 €

•  ima standardni Piezon modul z ultrazvočno zmogljivostjo
 32.000 linearnih nihanj na sekundo, kar zagotavlja 
 učinkovito odstranjevanje oblog in največjo natančnost
•  kompakten dizajn v ordinaciji zavzema zelo malo 
 prostora, intuitivni vmesnik pa poskrbi za nadzor moči
•  opremljen je s šestimi LED diodami, ki zagotavljajo 
 kakovost dnevne svetlobe, je PM 150 idealen za težko 
 dostopne vdolbine in žepe

SONICFLEX LUX 2003L + 3 NASTAVKI
APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z OSVETLITVIJO. 
•  svetlobna vlakna v notranjosti
•  uporaba na MULTIfl ex spojki
•  frekvenca delovanja: 6.000 Hz
•  velikosti izhodnih amplitud: 120 µm, 160 µm in 240 µm
•  eliptično gibanje
•  vključuje 3 konice (scaler)
•  vključuje navorni ključ za pritrditev
•  izbor več kot 50 konic sistema SONICsys KaVo
•  dobavljiv tudi v izvedbi brez LUX osvetlitve

1.090,00 €

SONICFLEX LUX 2008L QUICK + 3 NASTAVKI
APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z OSVETLITVIJO. 
•  konica je izmenljiva z enim samim krožnim obratom, zaradi tega je delo z njim še hitrejše in enostavnejše
•  uporaba na MULTIfl ex spojki
•  svetlobna vlakna v notranjosti
•  frekvenca delovanja: 6.000 Hz
•  velikosti izhodnih amplitud: 120 µm, 160 µm in 240 µm
•  eliptično gibanje
•  v setu 3 konice za čiščenje zobnega kamna in ključ za pritrditev
•  izbor več kot 50 konic sistema SONICsys KaVo
•  dobavljiv tudi v izvedbi brez LUX osvetlitve
•  dobavljiv tudi brez konic

1.090,00 €

PROPHYFLEX 4 2018
NASLEDNIK PROPHYFLEX 
3… PESKALNIK ZA IZJEMNE 
REZULTATE. 
•  manj prašne meglice, zaradi 

preciznega dozirnega sistema
•  ergonomičen dizajn in enostavna 

uporaba tudi pri težko dostopnih 
mestih

•  tri stopnje čiščenja, ki jih lahko 
prilagodite pacientu in indikaciji 

•  izjemno lahek in popolnoma 
uravnotežen

•  opcija PROPHYfl ex PERIO set za 
subgingivalno zdravljenje

740,00 €

94  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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SONICFLEX LUX 2003L + 3 NASTAVKI
APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z OSVETLITVIJO. 
•  svetlobna vlakna v notranjosti
•  uporaba na MULTIfl ex spojki
•  frekvenca delovanja: 6.000 Hz
•  velikosti izhodnih amplitud: 120 µm, 160 µm in 240 µm
•  eliptično gibanje
•  vključuje 3 konice (scaler)
•  vključuje navorni ključ za pritrditev
•  izbor več kot 50 konic sistema SONICsys KaVo
•  dobavljiv tudi v izvedbi brez LUX osvetlitve

1.090,00 €

SONICFLEX LUX 2008L QUICK + 3 NASTAVKI
APARAT ZA ODSTRANJEVANJE ZOBNEGA KAMNA Z OSVETLITVIJO. 
•  konica je izmenljiva z enim samim krožnim obratom, zaradi tega je delo z njim še hitrejše in enostavnejše
•  uporaba na MULTIfl ex spojki
•  svetlobna vlakna v notranjosti
•  frekvenca delovanja: 6.000 Hz
•  velikosti izhodnih amplitud: 120 µm, 160 µm in 240 µm
•  eliptično gibanje
•  v setu 3 konice za čiščenje zobnega kamna in ključ za pritrditev
•  izbor več kot 50 konic sistema SONICsys KaVo
•  dobavljiv tudi v izvedbi brez LUX osvetlitve
•  dobavljiv tudi brez konic

1.090,00 €

PROPHYFLEX 4 2018
NASLEDNIK PROPHYFLEX 
3… PESKALNIK ZA IZJEMNE 
REZULTATE. 
•  manj prašne meglice, zaradi 

preciznega dozirnega sistema
•  ergonomičen dizajn in enostavna 

uporaba tudi pri težko dostopnih 
mestih

•  tri stopnje čiščenja, ki jih lahko 
prilagodite pacientu in indikaciji 

•  izjemno lahek in popolnoma 
uravnotežen

•  opcija PROPHYfl ex PERIO set za 
subgingivalno zdravljenje

740,00 €

MALI APARATI  95    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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PERIO MATE
UPORABLJA SE PRI ZDRAVLJENJU 
PERIODONTALNIH ŽEPOV IN 
PERI-IMPLANTITISA.

•  med postopki čiščenja je ključnega pomena 
preprečiti poškodbe mehkih tkiv in koreninskih 
površin znotraj občutljivih periodontalnih žepov

•  izredno fi ni vodni pršni sistem Perio-Mate in 
Perio-Mate Powder, ki temelji na glici

•  nežno odstrani biofi lm v prstnih žepih v samo 
20 sekundah

790,00 €

PROPHY MATE NEO
PACIENTOM PONUDITE TAKOJŠNJO REŠITEV, 
KI BO ZOBEM IZBOLJŠALA IZGLED IN JIM 
DAJALA OBČUTEK ČISTOČE IN SVEŽINE.

• poliranje z zrakom je hiter in zelo učinkovit način 
za vrnitev k briljantnemu nasmehu, brez uporabe 
agresivnih izdelkov za beljenje zob

•  Prophy-mate Neo nudi neposredno povezljivost z 
NSK, KaVo®, Sirona®, W&H® in Bien Air®.

660,00 €

1.150,00 €

AIR-N-GO easy

•  prilagodljiv ročnik za tretmaje SUPRA in SUB-gingivalno.
•  4 šobe Air-N-Go za popolno odstranjevanje patogenih bakterij:
  •  šoba SUPRA za kakršno koli nad-gingivalno profilaktično zdravljenje v kombinaciji z Air-N-Go Classic praški.
  •  šoba PERIO za sub-gingivalno uporabo za kirurško in nekirurško zdravljenje, primerna za vsadke
  •  PERIO šoba za vzdrževanje za manjšo porabo Air-N-Go Perio drobnih prašnih delcev supragingivalno, primerna 
   za vsadke in fiksne ortodontske aparate
  •  PERIO enostavna šoba za nekirurško, sub-gingivalno zdravljenje zob in vsadkov

ALL-IN-ONE ZRAČNI PESKALNIK.

•  celotna paleta praškov, da zagotovite rešitve po meri  za vse klinične potrebe.
•  nežni in učinkoviti tretmaji za boljše udobje pacienta.
•  rotacija ročnika za 360 °.

96  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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BLUEPHASE G4

•  Bluephase® G4 s Polyvision™ tehnologijo
 nudi uporabniku bolj učinkovito 
 polimerizacijo materialov
•  Polyvision opozori 
 uporabnika, ko lučko 
 premakne z zoba in 
 na ta način dinamično 
 prilagodi čas polimerizacije

NOVA INTELIGENTNA LED 
POLIMERIZACIJSKA LUČKA.

1.150,00 €

BLUEPHASE STYLE

•  oddaja svetlobo 1100 mW/cm2
•  polywave LED tehnologija širokopasovnega spektra 385-515 nm
•  primerna za vse materiale
•  primerna za večje kavitete, zaradi 10-mm prevodnika svetlobe
•  skrajšan prevodnik svetlobe, ki omogoča dostop do
 vseh zobnih površin, brez skrajnega odpiranja ust
•  Click & Cure baterijsko samostojno delovanje v sili
•  na voljo v 4 barvah 
 (siva, rožnata, modra in zelena)

KOMPAKTNE IN ERGONOMSKE OBLIKE, KI SE PRILEGA V ROKE ŽENSK IN MOŠKIH.

830,00 €

BLUEPHASE POWERCURE

Prednosti:
•  zanesljiva polimerizacija vseh svetlobno strjujočih  
 se materialov, zaradi večplastne LED tehnologije
•  kratek čas strjevanja - že od 3 sekunde zaradi  
 visoke intenzivnosti (do 3.000 mW / Cm2)
•  širok 10> 9 mm svetlobni vodnik za 
 varčno in enojno strjevanje
•  dodatni Pre-Cure program za 
 delno polimerizacijo

INTELIGENTNA LED LUČKA - BREZSKRBNO STRJEVANJE.

1.550,00 €

MALI APARATI  97    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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POLIMERIZACIJSKE LUČKE
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VALO CORDLESS

•  optimalno oblikovan žarek
 zagotavlja popolno, enotno
 polimerizacijo
•  trije načini utrjevanja -
 standardna moč, visoka
 moč in ekstra moč
•  nudi udobje in prilagodljivost
•  tanko, ergonomično držalo
 omogoča dostop do vseh
 restavratorskih mest
 brez izjem
•  edinstven dizajn je izjemno
 vzdržljiv in lahek
•  deluje s pomočjo dveh
 varčnih baterij

VISOKOENERGETSKE
ŠIROKOPASOVNE LED
DIODE UTRJUJEJO VSE
ZOBNE MATERIALE.

920,00 €

CELALUX 3

•  utrjevanje vseh svetlobno strjujočih
 zobnih materialov se polimerizira v
 valovnih dolžinah od 450-480 nm
•  odlična in elegantna oblika
 (peresa), teža ročnika, vključno
 z akumulatorjem le 70 g
•  označuje, koliko časa je preteklo 
 z vibriranjem na začetku in spet 
 po 10 s in 20 s
•  enostaven za uporabo, brezžični
•  8 mm svetlobni vodnik je mogoče 
 avtoklavirati
•  stalno pripravljen za uporabo,
 zahvaljujoč rezervni bateriji, 
 ki jo dobite z napravo
•  baterija se lahko enostavno zamenja

NAJSODOBNEJŠA LED
TEHNOLOGIJA Z VISOKO
SVETLOBNO INTENZITETO
(približno 1.300 mW / cm2).

999,00 €

D-LIGHT DUO

•  izhod 1200-1350mW / cm2

•  kapaciteta: 97 * 10-ih ciklov s
 samo 75-minutnim polnjenjem
•  zelo majhna teža (70g) in majhna
 velikost (208mm)
•  črna svetlobna vodila, avtoklavljiva
•  3-letna garancija na napravo,
 12-mesečna garancija za baterijo

DVOJNA VALOVNA DOLŽINA
(400-480NM) IN ZANESLJIVA
ZMOGLJIVOST OMOGOČATA
UČINKOVITO POLIMERIZACIJO
VSEH MATERIALOV
V KRATKEM ČASU.

790,00 €

D-LIGHT PRO

•  ponuja dva programa z dvema
 valovnima dolžinama: visoka
 (1400m W/cm2) za vse rutinske
 prime in nizka (700m W/cm2)
•  zahvaljujoč modrim in vijoličastim
 svetlečim diodam, ki se
 uporabljajo v teh dveh načinih
 sušenja, lahko učinkovito
 polimerizira vse svetlobno
 strjujoče zobne materiale
•  ponuja tudi edinstven način
 zaznavanja, ki temelji samo na
 UV-svetlobi

JE VISOKO ZMOGLJIVA
POLIMERIZACIJSKA LUČKA
Z DVOJNO VALOVNO DOLŽINO.

999,00 €

1.120,00 €

VALO GRANDE
POLIMERIZACIJSKA LUČKA, 
KI ELIMINIRA KONKKURENCO.

98  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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traumann  CMINILED STANDARD

•  najmočnejša v svoji kategoriji z 1250mW / cm2   
 (z optičnim vodilom premera 7,5 mm) – se ne segreva.
•  s premerom optičnega vodila 5,5 mm – 
 moč do 2000mW / cm2.

ENOSTAVNA POLIMERIZACIJSKA LUČKA ŠE VEDNO PRESEGA MOČ, UČINKOVITOST IN HITROST.

975,00 €

MiniLED - 420-480nm - 2000mW/cm²

TME - 430-480nm - 1600 mW/cm²

K - 450-470nm
1100 mW/cm²

D - 460-490nm
1000 mW/cm²

460400 520

Wavelength (nm)

•  najučinkovitejši del spektra, 420-480 nm, za   
 polimerizacijo večine kompozitnih materialov.
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•  6 do 12 sekund za strjevanje 2 mm katerega 
 koli kompozita.
•  3 načini omogočajo prilagajanje vsem potrebam 
 in zmanjšanje tveganja stresa materiala 
 za optimalen rezultat.

HITRI NAČIN

Enostavna polimerizacija 
z enostavnim dostopom in 
regulirano globino

PULZIVNI NAČIN

Nadzor nad 
temperaturo omogoča 
varno polimerizacijo zob

RAMPING NAČIN

Oddaja 20 sekund 
počasnega načina 
s čimer se omeji 
retrakcija kompozita

MALI APARATI  99    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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MINILED SUPERCHARGED

•  moč 2000 mW / cm² 
 (z optičnim vodnikom premera 7,5 mm) in 
 do 3000 mW / cm² 
 (z optičnim vodnikom premera 5,5 mm).
•  širok spekter od 420 do 480 nm.

DAJE NAJVEČJO MOČ, HKRATI PA 
PONUJA POPOLNOMA VAREN NAČIN 
POLIMERIZACIJE ZA ZOBE IN 
KOMPOZITNE MATERIALE.

1.140,00 €

MINI LED ORTHO 2

•  uporabnik lahko prilagodi tudi čas osvetlitve 
 4, 8, 12 in 32 sekund, posebej prilagojen za prehod 
 iz enega na drugi bracket ali obdelavo celotnega loka.
•  opozorilo je tudi nastavljivo (mikro flash, pisk, 2 ali nič).
•  MiniLED Ortho 2 s svojo močjo 3000 mW / cm² in 
 širokim spektrom, lahko učinkovito in hitro polimerizira  
 katero koli vrsto materiala, ki se uporablja v ortodontiji.
•  odsotnost UV zmanjšuje proizvodnjo toplote za 
 maksimalno udobje in varnost.
•  ko je napolnjen, MiniLED Ortho 2 lahko z največjo močjo  
 sprejme 15 pacientov, zato ga ni treba napolniti čez dan.

OMOGOČA POLIMERIZACIJO OD NEKAJ 
BRACKET-OV DO CELOTNEGA KVADRANTA, 
V HITRI, ENOJNI POTEZI.

1.180,00 €
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ELIPARDEEP CURE-L LED

•  valovna dolžina: 430–480 nm
• intenzivnost svetlobe: 
 1.470 mW / cm2 (-10% / + 20%)
• napajanje: Litij-ionska baterija
• približno 120 min Čas trajanja baterije 
 (~ 720 10-sekundnih osvetlitev) 
 s konstantno svetlobo ne glede na napolnjenost baterije
• vnaprej nastavljeni časi strjevanja: 5, 10, 15 in 20 sek.,  
 neprekinjeni način (120 sec) 
• svetlobni vodnik 10 mm, črno prevlečen, 
 samodejno ločen, optimalen intraoralni doseg zaradi   
 uporabniku in pacientu prijazne geometrije

PERESNO LAHKA POLIMERIZACIJSKA LUČKA
VISOKE ZMOGLJIVOSTI.

1.445,00 €

ELIPAR DEEPCURE-S LED

•  bistveno boljša globina strjevanja, 
 tudi če je pozicioniranje svetlobe oteženo.
•  boljša enakomernost in porazdelitev svetlobe 
 na klinično pomembnih razdaljah.
• posodobljena geometrija vodil omogoča 
 enostaven dostop do vseh površin zob.
• polimerizacija zobnih materialov s foto iniciatorjem 
 za valovno dolžino 430-480 nm.
• osredotočena moč 1.470 mW / cm2.

POLIMERIZACIJSKA LUČKA ZA PREDVIDLJIVO 
IN ZANESLJIVO POLIMERIZACIJO.

705,00 €
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BREZPLAČNO OB NAKUPU VEČJEGA ŠTEVILA KAPSUL!

409,00 €

SILAMAT S6

• zaradi zaobljene oblike in snemljivega pokrova 
 se čisti z lahkoto
• poseben vzorec gibanja v obliki številke ‘8’ in 
 nadpovprečna hitrost rotacije 
 4500 rpm (rotacij v minuti), 
 ki omogočata, da dosežemo zanesljivo 
 in enakomerno mešanje
• lahko uporabljate za mešanje materialov 
 v vseh priljubljenih kapsulah in različnih 
 oblikah in velikostih
•  kapsulo enostavno zapnemo v držalo 
 z enim enostavnim gibom roke, 
 nastavimo čas mešanja in 
 zaženemo mešalec

UNIVERZALNA MEŠALNA NAPRAVA ZDRUŽUJE
FUNKCIONALNOST S PRIVLAČNO OBLIKO.

SILVERMIX 90

• mešalna frekvenca: 
 4300 nihanja na +/- 5%
•  čas mešanja: prosto nastavljiv 
 od 1 do 99 sekund
•  optimalna temperatura: 18-40 ° C
•  napetost: 220 / 240V - 50Hz
•  zmogljivost: 70W
•  dimenzije: 
 W 220mm / H 145mm / D 220mm

JE ZOBNI MEHANIČNO-ELEKTRIČNI 
MEŠALNIK, KI DELUJE Z VIBRACIJAMI TIPA 8, 
KI SE UPORABLJAJO ZA VSE VRSTE 
AMALGAMSKIH KAPSUL, KOMPOZITOV 
IN DRUGIH ZOBNIH MATERIALOV.

102  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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MEŠALCI AMALGAMA
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ALGHAMIX II
HOMOGENA MEŠANICA 
BREZ MEHURČKOV IN GRUDIC. 
• 2 hitrosti vrtenja posode
•  ergonomsko stikalo za hitrost
•  velikost posode: mala 350ml za alginat, 

velika 600ml za gips
•  barve: siva in modra
•  mešalna plošča z 20 lističi 
   za silikone

340,00 € Enostaven za čiščenje

CAPMIX

•  enostavno upravljanje
•  robustna tehnologija
•  praktična zasnova

PONUJA OBA PREDNASTAVLJENA
ČASA MEŠANJA (1’ IN 15 SEKUND)
IN NASTAVLJIV ČAS (1-39 SEKUND),
KAR OMOGOČA LAŽJE DELOVANJE.

460,00 €

ROTOMIX

•  enota za mešanje kapsul RotoMix je rotacijska /  
 centrifugalna mešalna naprava, ki je enostavna 
 za uporabo in optimizira fizične 
 lastnosti materialov 
 z zagotavljanjem    
 popolnoma 
 homogene 
 mešanice, 
 obenem 
 pa bistveno 
 zmanjša 
 poroznost

ENOSTAVNA UPORABA IN 
HOMOGENO MEŠANJE.

880,00 €

MEŠALCI ALGINATA

MEŠALCI KAPSUL

MALI APARATI  103    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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ALGIMIX

• zanesljivo, trdno ohišje iz nerjavečega jekla, 
 brez vzdrževanja.
• elektronsko nadzorovano mešanje - meša prah 
 in tekočino do absolutno homogene alginatne 
 mase brez mehurčkov.
• kakovostna, trajna mešalna posoda iz 
 fleksibilne plastike.
• hitrost mešanja nastavljiva v dveh korakih.

APARAT ZA MEŠANJE ALGINATA.

440,00 €

MX-300

• centrifugalno vrtenje z visoko hitrostjo, 3600 vrt / min.
•  sodoben dizajn s tipkami na dotik.
•  digitalni barvni zaslon s statusom mešanja.
•  mehansko zaklepanje preprečuje odpiranje 
 med mešanjem
•  mešanje časovnega pomnilnika 
 (od 1 do 20 sekund)
•  standardna oprema: 1 lopatica, 4 mešalne posode, 
 1 mešalna palica, 1 steklenica za doziranje vode, 
 1 priročno držalo z magnetno lopatico 
 za nanos na mešalnik.

AVTOMATSKI MEŠALNIK ZA ALGINATE,
KI ZNATNO IZBOLJŠA KAKOVOST MEŠANICE
V PRIMERJAVI Z ROČNIMI METODAMI, POMAGA
STANDARDIZIRATI POSTOPEK MEŠANJA IN DAJE
DOSLEDNE, PONOVLJIVE REZULTATE.

995,00 €

ALGINAT MIXER

• mešalec zmeša alginat brez mehurčkov v nekaj sekundah. 
• alginat brez mehurčkov je osnova za visokokakovosten odtis. 
• digitalna nadzorna plošča omogoča enostavno 
 nastavitev časa med 1 in 16 sekundami. 
• skodelice in lopatice so enostavne za čiščenje.
• standardna oprema: Naprava s 4 mešalnimi skodelicami, 1 košaro, 
 2 lopatici različnih velikosti in 1 stekleničko za doziranje vode.

AVTOMATSKI MEŠALEC ALGINATA.

960,00 €
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PENTAMIX 3

• prihrani dragocen prostor v pokončnem položaju
•  dosledno ponuja homogeno, ponovljivo kakovost 
 odtisa brez napak
•  naprava je zasnovana za delo z vsemi 3M ESPE Penta
•  enostaven za prenašanje (integriran ročaj, lahek)
•  ekonomično in natančno doziranje materialov

HITER, NATANČEN IN ENOSTAVEN
ZA UPORABO.

950,00 €

PENTAMIX LITE

• prihrani dragocen prostor v pokončnem položaju
•  postavitev je hitra in intuitivna: šamo vklopite, 
 pritisnite gumb Start, in začnite z mešanjem!
•  dosledno ponuja homogeno, ponovljivo kakovost 
 odtisa brez napak
•  naprava je zasnovana za delo z vsemi 3M ESPE
•  Penta in Monophase materiali - od visoke viskoznosti 
 ‘putty’ do ‘medium body’ materiala
•  priročen in brez nesnage: napolnite odtisno žlico 
 direktno iz naprave
•  prenosen

NAJHITREJŠI MEŠALEC NA TRGU.

650,00 €

DYNAMIX SPEED

•  z Dynamix hitrostjo je mešanje še posebej hitro in   
 doziranje zelo natančno, tudi s putta materiali.
• Dynamix hitrost je enostavna in varna za upravljanje.
• prihranite čas in material.
• izbirate lahko med tremi hitrostmi - vključno z 
 možnostjo za visoke hitrosti.
• za vse vrste odtisnih mas, narejene za mašinsko
 mešanje.

HITROST IN PRECIZNOST.

890,00 €

MEŠALCI ODTISNIH MAS

MALI APARATI  105    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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3.999,00 €*

SURGIC PRO OPTIC

• zmogljiv navor (do 80 Ncm)
•  majhen in lahek mikromotor
•  LED osvetlitev (32.000 LUX)
•  avtoklavabilen in termo-razkužljiv možnost 
 shranjevanja podatkov in izhod podatkov (USB) 
 za dokumentacijo (Surgic Pro + D)
•  celoten komplet z lučjo LED vklj. z optičnim 
 kolenčnikom (nerazstavljiv) X-SG20L (zmanjšanje 20:1)

IZJEMNA TRAJNOST IN ZANESLJIVOST.

MASTER SURG LUX WIRELESS

• 11 cm barvni zaslon
•  multifunkcijsko nožno stikalo (2,5 m žice)
•  motor brez ščetk primeren za sterilizacijo INTRA
 LUX S600 LED
•  5 vodil za cev ki vodi fizio tekočino po zunanjosti
•  nosilec motorja primeren za sterilizacijo
•  vgrajena črpalka
•  napajalna žica
•  max. navor: 80Ncm

10 PARAMETROV PROSTO NASTAVLJIVIH.

3.850,00 €*

•  napetost: 100 – 240 V
•  frekvenca: 50-60Hz
•  črpalka: 0-110ml/min
•  programi z do 10 korakov
•  hitrost: 0-40 000 rpm
•  max navor: 5,5 Ncm (0-12.000 rpm),
 5,5 - 1,5 Ncm (12.000 - 40.000 rpm)

EXPERT SURG

• 11 cm barvni zaslon
•  multifunkcijsko nožno stikalo (2,5 m žice)
•  motor brez ščetk primeren za sterilizacijo 
 INTRA LUX S600 LED
•  cev za motor primerna za sterilizacijo (dolžina 2,0 m)
•  5 vodil za cev, ki vodi fizio tekočino 
 po zunanjosti
•  nosilec motorja primeren 
 za sterilizacijo
•  vgrajena črpalka
•  napajalna žica
•  max. navor: 80Ncm

6 PARAMETROV PROSTO NASTAVLJIVIH.

2.900,00 €* 

•  napetost: 100 - 240 V
•  frekvenca: 50-60Hz
•  črpalka: 0-110ml/min
•  programi z do 10 korakov
•  hitrost: 0-40 000 rpm
•  max navor: 5,5 Ncm (0-12.000 rpm),
 5,5 - 1,5 Ncm (12.000 - 40.000 rpm)

*V paketu z brezplačnim
SURGmatic LUX S201 L

*V paketu z brezplačnim
SURGmatic LUX S201 L

*Celoten komplet z lučjo LED vklj. z optičnim kolenčnikom
(nerazstavljiv) X-SG20L (zmanjšanje 20:1)

106  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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KIRURGIJA
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IMPLANT CENTER 2

• zelo zanesljiv I-SURGE LED motor z velikim   
 navorom (6Ncm) in širokim razponom vrtljajev  
 (100-40000Rpm).
• Piezotome LED LED ročnik je ojačan s 6 keramičnimi  
 obroči za hitrejše in varnejše operacije.
• dostop do vseh zobozdravstvenih postopkov z  
 ročajem Newtron LED

PATENTIRANA TEHNOLOGIJA ZA VEČJO 
OHRANITEV, UČINKOVITOST IN UDOBJE.

11.515,00 €

VARIOSURG 3

• LED luči za popolno osvetlitev območja obdelave
•  kratek, tanek in pernati ultrazvočni ročnik
•  ‘Burst-funkcion’ za hitrejše rezanje različnih vrst kosti
•  široka paleta nasvetov
•  možnost povezovanja z 
 mikromotorjem preko Surgic
•  ProSG Link Set

PROGRAMI ZA KIRURGIJO,
PARODONTOLOGIJO IN 
ENDODONTIJO.

4.671,00 €

PIEZOTOME CUBE

•  ohranjanje mehkih tkiv
• za kirurge: hitri in manj invazivni postopki
• za paciente: manj travmatično kirurško zdravljenje
• izjemna varnost
• poveča volumen kosti
• manj pooperativnih bolečin 
 in hitrejše celjenje

EDINSTVENA 
PIEZO TEHNOLOGIJA.

6.030,00 €4.990,00 €

PIEZON MASTER SURGERY

•  ima specifično amplitudo in
 frekvenco, ki lahko stisne
 strukturo kosti, po drugi
 strani pa pospeši proces
 zdravljenja po terapiji
•  je enostaven za upravljanje:
 spremenite moč in pretok
 z nekaj preprostimi koraki
 zahvaljujoč tehnologiji
 Touch’n’Go
•  izbira med načinom
 ‘Standard’ in ‘Surgery’
 za uskladitev moči
 instrumenta s tipom
 bolnika in območjem
 zdravljenja.

ZANESLJIVA NAPRAVA, SPOSOBNA IZVESTI
KATERI KOLI POSTOPEK BREZ PREKINITEV
ZARADI SVOJEGA UČINKOVITEGA
HLADILNEGA SISTEMA.

MALI APARATI  107    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
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685,00 €

APEKS LOKATOR RAYPEX 6
VISOKO-TEHNOLOŠKI APEKS LOKATOR Z
IZJEMNO ENOSTAVNOSTJO 
UPORABE.

930,00 €

APEKS LOKATOR 
ROOT ZX MINI
KOMPAKTEN, MAJHEN DIZAJN.

• točen v mokrih in suhih pogojih
• natančno merjenje
• samodejno kalibriranje
• velik barvni LCD zaslon
• pomnilnik s 3 programi
• 4 barve na voljo

690,00 €

APEKS LOKATOR 
ENDO-EZE FIND

• priročen in enostavno berljiv zaslon
• večfrekvenčne meritve so popolnoma samodejne
• kompaktna zasnova z majhnim ohišjem
 se enostavno prilega na pult ali poličko

NEPREKOSLJIVA NATANČNOSTI 
IN ZANESLJIVOST.

550,00 €

APEKS LOKATOR PROPEX PIXI

•  tehnologija lociranja apeks vrha z več frekvencami
•  lokacija vrha v številnih pogojih
•  progresivno 
 upravljanje 
 zvoka in LED 
 barvni 
 prikazovalnik
•  baterija za 
 ponovno 
 polnjenje

MINIATURNA, ŽEPNA NAPRAVA.

CONNECT DRIVE
INOVATIVNI BREZŽIČNI ENDO MOTOR
ZA ‘RECIPROC’ IN ‘KONTINUIRAN’
NAČIN PREPARACIJE.

• vsebuje 6:1 kolenčnik
 in držalo za ročnik

SILVER RECIPROC + SYSTEM KIT

RECIPROC DIRECT BLUE 
STARTER KIT
UNIKATEN IN UČINKOVIT KOLENČNIK
ZA ‘RECIPROC’ NAČIN.

1.003,50 €

• 1 x RECIPROC® kolenčnik
• blister s 6 instrumenti 25mm
• 2 x blister RECIPROC® blue instrumenti R25
• 1 x blister RECIPROC® blue instrumenti R40
• 1 x blister RECIPROC® blue instrumenti R50

GOLD RECIPROC + SYSTEM KIT

605,00 €

CONNECT LOCATE
PAMETNI APEKS
LOKATOR.

• lahek in majhen, povezan prek Bluetooth.
• jasni LED in zvočni signali.
• preprosto nadzirajte in vizualizirajte napredovanje 
 pil na zaslonu iPad prek aplikacije VDW.CONNECT
• nastavitev točke apeksa in apikalne povratne 
 funkcije (potrebna aplikacija)

1.590,00 €

CONNECT 
DRIVE +
CONNECT®

1.190,00 €*

*cena brez system kita 1.090,00 €

2.190,00 €*

*cena brez system kita 2.090,00 €

ZA UČINKOVITO 
IN VARNO 
PRIPRAVO 
KORENINSKIH 
KANALOV.

ENDO MOTOR 
Z VGRAJENIM 
APEKS 
LOKATORJEM.

108  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

ENDODONTIJA
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CONNECT DRIVE
INOVATIVNI BREZŽIČNI ENDO MOTOR
ZA ‘RECIPROC’ IN ‘KONTINUIRAN’
NAČIN PREPARACIJE.

• vsebuje 6:1 kolenčnik
 in držalo za ročnik

SILVER RECIPROC + SYSTEM KIT

RECIPROC DIRECT BLUE 
STARTER KIT
UNIKATEN IN UČINKOVIT KOLENČNIK
ZA ‘RECIPROC’ NAČIN.

1.003,50 €

• 1 x RECIPROC® kolenčnik
• blister s 6 instrumenti 25mm
• 2 x blister RECIPROC® blue instrumenti R25
• 1 x blister RECIPROC® blue instrumenti R40
• 1 x blister RECIPROC® blue instrumenti R50

GOLD RECIPROC + SYSTEM KIT

605,00 €

CONNECT LOCATE
PAMETNI APEKS
LOKATOR.

• lahek in majhen, povezan prek Bluetooth.
• jasni LED in zvočni signali.
• preprosto nadzirajte in vizualizirajte napredovanje 
 pil na zaslonu iPad prek aplikacije VDW.CONNECT
• nastavitev točke apeksa in apikalne povratne 
 funkcije (potrebna aplikacija)

1.590,00 €

CONNECT 
DRIVE +
CONNECT®

1.190,00 €*

*cena brez system kita 1.090,00 €

2.190,00 €*

*cena brez system kita 2.090,00 €

ZA UČINKOVITO 
IN VARNO 
PRIPRAVO 
KORENINSKIH 
KANALOV.

ENDO MOTOR 
Z VGRAJENIM 
APEKS 
LOKATORJEM.

MALI APARATI  109    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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1.050,00 €

ULTRA
NUDI RAZLIČNE ENDO OBSEGE MOČI. 
IRRI = ultrasonična irigacija, REDO= ‘retreatment’,
CAVI = ‘access cavity preparation’ in MAXI =
‘removal of metal posts’.

•  ultrasonični ročnik
•  ultrasonični endo
 nastavek

EDDY

1.099,00 €

Z INOVATIVNO SONIČNO
IRIGACIJO NUDI 
3 REŠITVE V
ENI NAPRAVI.
• 1X W&H Airscaler
 ročnik, tip Proxeo
 ZA-55-LM z lučko in
 nastavitvijo moči
• 20 blistrov 2 EddyTM
 irigacijskih nastavkov,
 sterilnih

GUTTA SMART KIT
ZASNOVANI ZA SKUPNO TOPLO 
VERTIKALNO OBTURACIJO.
• brezžični, trpežni in 
 odporni na udarce
• kartuše so higienske in 
 enostavne za uporabo
• grelni element je bolje izoliran 
 za izboljšanje varnosti pacientov
• ergonomska oblika s 360° 
 aktivacijskim obročem
• indikator nivoja glasnosti 
 Gutta Percha
• lažji dostop in vidljivost v kanal
• natančen nadzor in odlične 
 taktilne povratne informacije

1.900,00 €

GUTTAFUSION OVEN
PEČICA ZA SIMULTANO SEGREVANJE
DO DVEH OBTURATORJEV.

379,00 €

ENDO ACTIVATOR BEEFILL 2 IN 1
OBTURACIJSKA 
NAPRAVA ZA 
‘DOWNPACK’ 
IN ‘BACKFILL’
TEHNIKO.  

390,00 € 1.890,00 €

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE 
IN DEZINFEKCIJO 
KANALOV.

110  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.110  MALI APARATI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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DIAGNOSTIČNE 
IN INTRAORALNE 

KAMERE

DIAGNOSTIČNE IN INTRAORALNE KAMERE  111    
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2.820,00 €

SOPROCARE

• koncept SOPROCARE je bil razvit za pomoč   
 zobozdravniku pri profilaksi in parodontalnem  
 zdravljenju v zobozdravniški ordinaciji.
• SOPROCARE odkriva karies v načinu CARIO, 
 pa tudi nove in stare zobne obloge 
 v načinu PERIO.
• poleg tega je SOPROCARE prvi izdelek na trgu, 
 ki je razkril gingivalno vnetje.
• v načinu DAYLIGHT se SOPROCARE lahko 
 upora blja tudi kot kamera, ki nudi vsa potrebna  
 orodja za popoln in časovno učinkovit 
 ustni pregled.

DIAGNOSTIČNA KAMERA ZA ZGODNJE 
ODKRIVANJE GINGIVALNEGA VNETJA.

SOPROLIFE

• SOPROLIFE razkriva tisto, kar je bilo nekoč 
 očem nevidno. Ta diagnostična kamera zazna 
 zobno gnilobo v različnih fazah svojega razvoja, 
 da bi pomagala določiti najboljše zdravljenje.
• avtoluorescentna tehnologija v SOPROLIFE 
 zazna okluzijski ali interproksimalni razpad - tudi 
 v najzgodnejših fazah. SOPROLIFE pomaga izvajati  
 minimalno invazivno zdravljenje z ohranjanjem  
 zdravega tkiva.
• v načinu DAYLIGHT se SOPROCARE lahko uporablja  
 tudi kot kamera, ki nudi vsa potrebna orodja za  
 popoln in časovno učinkovit ustni pregled.

REVOLUCIONAREN KONCEPT, 
KI OMOGOČA DVA DELOVNA NAČINA.

3.275,00 € 490,00 €

BYZZ NXT

• byzz nxt ima odprte vmesnike in
 omogoča u.a. DICOM / STL
• enostavno in intuitivno ravnanje
• byzznxt je modularen in izberete,
 kateri modul potrebujete

DIAGNOSTIČNA / NAČRTOVALNA /
PRODUKCIJSKA PROGRAMSKA
OPREMA ZA VSE INDIKACIJE.

C-ON NXT

• priklop preko USB kabla
• odlična integracija z 
 drugimi napravami
• globok pogled in 
 optimalne barve
• 250 x povečava

FULL HD KAMERA Z 
AVTOFOKUSOM.

2.790,00 €

SOPRO717

• povečava slike do 115-krat 
 v načinu makro
• izjemna kakovost slike
• uspešna slika, posneta s 
 programom SOPROTOUCH
• popolnoma se integrira v 
 kateri koli zobni stol
• združljivost z video zaslonom 
 in / ali računalnikom

ODKRIJTE TISTO, 
KAR JE OČEM NEVIDNO.

2.250,00 €

SOPRO617

• 105 ° pogled za boljše raziskovanje  
 distalnih območij
• kakovostne slike
• velika globinska ostrina
• združljivost z video zaslonom 
 in / ali računalnikom
• enostaven za uporabo

OMOGOČITE SVOJEMU PACIENTU 
MAKSIMALNO UDOBJE.

1.630,00 €

Za vsakogar, 
ki želi uporabiti zbirko 
programske opreme 
za obdelavo in združevanje
podatkovnih nizov iz različnih virov 
in daje prednost odprtim načinom proizvodnje

Avtomatsko
obračanje slike

DIAGNOSTIČNE KAMERE

112  DIAGNOSTIČNE IN INTRAORALNE KAMERE Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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490,00 €

BYZZ NXT

• byzz nxt ima odprte vmesnike in
 omogoča u.a. DICOM / STL
• enostavno in intuitivno ravnanje
• byzznxt je modularen in izberete,
 kateri modul potrebujete

DIAGNOSTIČNA / NAČRTOVALNA /
PRODUKCIJSKA PROGRAMSKA
OPREMA ZA VSE INDIKACIJE.

C-ON NXT

• priklop preko USB kabla
• odlična integracija z 
 drugimi napravami
• globok pogled in 
 optimalne barve
• 250 x povečava

FULL HD KAMERA Z 
AVTOFOKUSOM.

2.790,00 €

SOPRO717

• povečava slike do 115-krat 
 v načinu makro
• izjemna kakovost slike
• uspešna slika, posneta s 
 programom SOPROTOUCH
• popolnoma se integrira v 
 kateri koli zobni stol
• združljivost z video zaslonom 
 in / ali računalnikom

ODKRIJTE TISTO, 
KAR JE OČEM NEVIDNO.

2.250,00 €

SOPRO617

• 105 ° pogled za boljše raziskovanje  
 distalnih območij
• kakovostne slike
• velika globinska ostrina
• združljivost z video zaslonom 
 in / ali računalnikom
• enostaven za uporabo

OMOGOČITE SVOJEMU PACIENTU 
MAKSIMALNO UDOBJE.

1.630,00 €

Za vsakogar, 
ki želi uporabiti zbirko 
programske opreme 
za obdelavo in združevanje
podatkovnih nizov iz različnih virov 
in daje prednost odprtim načinom proizvodnje

Avtomatsko
obračanje slike

DIAGNOSTIČNE IN INTRAORALNE KAMERE  113    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.

INTRAORALNE KAMERE
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ANESTEZIJA

114   ANESTEZIJA

Lokalna anestezija je eden najpogosteje uporabljenih postopkov v zobozdravstveni ordinaciji,
brez katerega si sodobnega zobozdravstva ne moremo več predstavljati. Bolečina pri posegih
v ustni votlini je po navadi vzrok, da je paciente strah obiska zobozdravniške ambulante. Dobra
novica je ta, da se je bolečini in pretiranemu strahu mogoče izogniti skoraj popolnoma.
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QUICKSLEEPER
PRIJAZNEJŠA IN UČINKOVITEJŠA ANESTEZIJA.
• trije načini (počasni, hitri, intraosalni) za izvedbo vseh tipov anestezij z najboljšimi pogoji
• vrtenje igle omogoča enostavno prodiranje skozi kortikalno kost, da se hitro in enostavno doseže 

osteocentralna anestezija in vse njene prednosti
• ročni inštrument je oblikovan kot svinčnik, s katerim se elegantno nadzira gibanje igle
• krmiljenje preko brezžičnega, brezbaterijskega nožnega pedala, s katerim je možna maksimalna 

natančnost in kontrola
• DHT igle s specifi čnim pateniranim poševnim odrezom, zagotavljajo nebolečo anestezijo prirasle 

dlesni in enostavno perforacijo kortikalne kosti

4.140,00 €

SLEEPERONE5
NATANČNA TEHNOLOGIJA ZA 
NEBOLEČO IN PRIJAZNO ANESTEZIJO.
• še posebej primerno, ko potrebujemo 

anestezijo pri otrocih
• neboleče
• ni občutka gluhosti in ugriza v ustnico*
• ni mišičnega napora med injekcijo
• manj stranskih učinkov
• uporabniku prijazno
• 3 načini injiciranja za vse vrste anestezij,
• tudi intraosalno za otroke
• hitra in enostavna priprava (manj kot 5min)
• ergonomski oprijem
• varnost
• manjša toksičnost zahvaljujoč 

avtomatskemu injiciranju
• sistem za odlaganje igle
• ni nevarnosti za puščanje karpule

2.250,00 €

Elektronsko kontrolirano injiciranje 
za maksimalno udobje

Intuitivno in preprosto 
za uporabo

ANASTEZIJA  115    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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POHIŠTVO

Podjetje Tavom je svojo linijo pohištva zasnovalo za tiste, ki želijo izstopati. Na voljo so
sofisticirani moduli, oblikovani za inovativne moderne arhitekturne prostore dentalnih ordinacij
in laboratorijev. Vsi njihovi izdelki so narejeni iz elektro-galvaniziranega jekla z zaključnim
‘prašnim’ lakiranjem. Vsak izdelek se lahko prilagodi glede na želje in zahteve uporabnika.

Kirurški vozički so še posebej pomemben del pohištva v ordinaciji, saj omogočajo izboljšanje
organizacije in primerno shranjevanje električnih aparatov. Izboljšajo higieno ordinacije,
prihranijo čas in denar pri organizaciji dela.

116   POHIŠTVO
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ZA VEČ INFORMACIJ IN INDIVIDUALNE 
PONUDBE NAS KONTAKTIRAJTE!

POHIŠTVO  117    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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TERAPEVTSKI
STOLČKI

Terapevtski stolčki morajo biti anatomsko oblikovani tako, da zagotavljajo optimalno podporo
in visoko stopnjo udobja. Različni modeli poskrbijo za različne potrebe uporabnikov. Preprosto
dostopne nastavitvene ročice omogočajo lahkotne nastavljanje optimalnega položaja. Globoke
linije, zaobljene oblike in enostavne čistilne površine zagotavljajo brezhibno površinsko higieno.

120   TERAPEVTSKI STOLČKI
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780,00 € 630,00 €

LUMO
OBLIKA, KI VAM SLEDI!
• anatomsko oblikovan dentalni stolček nudi 

neverjetno oporo in udobje za uporabnike 
vseh višin in velikosti

• s Comfy™ in Ultra Relax™ oblazinjenjem v 
različnih barvah

• popolno ujemanje s Planmeca 
zobozdravniškimi enotami

• tekoče drsi po vseh vrstah tal
• naslon za hrbet 
 nastavljiv po višini 
 zmanjšuje bolečine 
 v spodnjem delu hrbta

OLO
POSTAVITE VAŠ HRBET V NAJBOLJŠI POLOŽAJ!
• sedalni stolček hrbet postavi v najbolj naravni 

položaj med delovnim procesom
• višina je enostavno nastavljiva glede na uporabnika
• nepopolna krožna oblika obroča za noge omogoča 

lahek dostop do pacienta na stolu in po potrebi do 
ostalih stolčkov

ANTHOS IN STERN WEBER STOLČKI

107

390,00 €

S7 DOKTOR /ASISTENT

350,00 €

S8 ASISTENT

625,00 €

S9 DOKTOR ERGONOMSKI

Cena stolčka ob 
nakupu zobozdravniškega 
stola je ugodnejša!

Cena stolčka ob 
nakupu zobozdravniškega 
stola je ugodnejša!

390,00 €

T7 DOKTOR /ASISTENT

360,00 €

T8 ASISTENT

625,00 €

T9 DOKTOR ERGONOMSKI

TERAPEVTSKI STOLČKI  121    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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SCORE STOLČKI 

že od 360,00 €*

*Pokličite nas za individualno ponudbo.

sedite zdravo, delajte udobno

107

Cena stolčka ob nakupu zobozdravniškega 
stola je ugodnejša!

sprejem

laboratorij

delo z
mikroskopom

asistentizobozdravniki

122  TERAPEVTSKI STOLČKI Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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Cena stolčka ob nakupu zobozdravniškega 
stola je ugodnejša!

sprejem

laboratorij

delo z
mikroskopom

asistentizobozdravniki

TERAPEVTSKI STOLČKI  123    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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OSVETLITEV

Podjetje Eclaire nudi širok nabor profesionalnih svetil za dentalne klinike in laboratorije. Vse
njihove izdelke odlikuje izjemen dizajn in prilagodljivost ter enostavnost montaže in uporabe.
Svetila omogočajo nemoten delovni proces pod najboljšimi možnimi pogoji za zobozdravnika in
najvišjo stopnjo udobja za paciente.

124   OSVETLITEV
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LUČ MOON LED 150W 
LED 200-3000 LM 5000K
možnost prilagajanja svetlosti 
+ daljinski upravljalnik

1.350,00 € 1.690,00 €

LUČ MOON LED 150W 
200-3000 LM +40W LED RGB 5000K 
možnost prilagajanja svetlosti 
+ daljinski upravljalnik

LUČ 3LINE LED
PRILOŽENE ŽARNICE 5000K (IRC>95)

780,00 €

LUČ MAGIC LED 195W 
PRILOŽENE ŽARNICE 5000K (IRC>90)

Od 950,00 €

78W

Od 990,00 €

144W

LUČ Q-B LED 
(1200x1200cm) 200W
PRILOŽENE ŽARNICE 5000K (IRC>90)

od 1.390,00 €* od 650,00 €

LUČ GENIE 6x58W

Opcije:
• stikalo ON/OFF, 
• zatemnitev,
• zatemnitev s senzorjem

Opcije:
• stikalo ON/OFF, 
• ON/OFF in emergency kit,
• zatemnitev, 
• zatemnitev s senzorjem

OSVETLITEV  125    Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV. 
Cene so informativne in se lahko spremenijo.
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*Montaža ni vključena v ceno!

Nova VISION luč s cevjo, ki izloča UV-C in s tem
onemogoča razvijanje virusov, bakterij in glivic. Gre za

učinkovito orodje za čiščenje zraka in odlično
alternativo čiščenju s kemikalijami.

320,00 € + ddv  (390,40 € z ddv)

343000059

VISION V 1X30W G13 CEL 
RFAB RAL9010 OPACO IP20 
LAMP UV-C INCLUDED
za 12m2  prostora

343000060

340,00 € + ddv  (414,80 € z ddv)

VISION V 1X36W G13 CEL RFAB 
RAL9010 OPACO IP20 
LAMP UV-C INCLUDED
za 15m2  prostora

Zagotovite si zdravo delovno okolje!

Vision UVLighting fittings for dental clinics.
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780,00€ + ddv (951,60€ z ddv)

Moovi UV

30 min. cikel 
delovanja

detektor gibanja 3 m priključek

Lighting fittings for dental clinics. Moovi UV

Primerna za večje ordinacije (25m2 prostora).
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KONTAKTI

ZAPOSLENI

Dentalia d.o.o. Ljubljana
Celovška cesta 197
1000 Ljubljana

www.dentalia.si
www.implantati.dentalia.si
www.3shape.dentalia.si
shop.dentalia.si/dentalia/

Dentalia Ljubljana
Implantati Straumann Group Slovenija
3shape Slovenija

T: 01 583 77 30
F: 01 510 32 15
E: info@dentalia.si

DIREKTOR
Peter Lučić
peter.lucic@dentalia.si
+386 1 583 77 37

POMOČNIK DIREKTORJA
Miha Debeljak
miha.debeljak@dentalia.si
+386 1 583 77 46

VODJA FINANC IN 
RAČUNOVODSTVA
Robert Sternen
robert.sternen@dentalia.si
+386 1 583 77 32

POMOČ V FINANCAH IN 
RAČUNOVODSTVU
Eva Južnik
eva.juznik@dentalia.si

VODJA PRODAJE
Uroš Sotlar
uros.sotlar@dentalia.si

TRŽENJE
Nataša Palme
natasa.palme@dentalia.si
+386 1 583 77 34

IMPLANTOLOGIJA
Janja Debeljak
janja.debeljak@dentalia.si
+386 1 583 77 38

Janez Rozman
janez.rozman@dentalia.si
+386 40 518 982

Sara Marolt
sara.marolt@dentalia.si
+386 1 583 77 35

JAVNO NAROČANJE
Andreja Rakar
andreja.rakar@dentalia.si
+386 40 170 925

PRODAJA IN TEHNIČNA
PODPORA CAD/CAM
Simon Jurše
simon.jurse@dentalia.si
+386 41 511 367

Dejan Petrovski
dejan.petrovski@dentalia.si
+386 40 734 065

Žan Ticijan Dolar
zan.ticijan.dolar@dentalia.si
+386 41 904 194

PRODAJA - TRGOVINA
Tina Ferlan
tina.ferlan@dentalia.si
+386 1 583 77 33

Goran Lukić
goran.lukic@dentalia.si
+386 40 720 564

Nataša Špelko
natasa.spelko@dentalia.si
+386 1 583 77 39

Sebastjan Borštnik
sebastjan.borstnik@dentalia.si
+386 1 583 77 47

TERENSKI ZASTOPNIK
LJUBLJANA IN OKOLICA
Sebastijan Klopčič
sebastijan.klopcic@dentalia.si
+386 40 328 690

Senja Lovše
senja.lovse@dentalia.si
+ 386 31 605 044

TERENSKI ZASTOPNIK
DOLENJSKA
Jelka Makovec
jelka.makovec@dentalia.si
+386 30 302 303

TERENSKI ZASTOPNIK
ŠTAJERSKA
Aleš Grivec
ales.grivec@dentalia.si
+386 30 703 403

TERENSKI ZASTOPNIK 
PREKMURJE
Nataša Sušanj
natasa.susanj@dentalia.si
+386 6 812 6828

TERENSKI ZASTOPNIK
PRIMORSKA
Aljoša Mlinar
aljosa.mlinar@dentalia.si
+386 51 340 533

TERENSKI ZASTOPNIK
GORENJSKA IN ZASAVJE
Majda Stermecki
majda.stermecki@dentalia.si
+386 40 720 353

SKLADIŠČE IN DOSTAVA
Darko Šuškovič
darko.suskovic@dentalia.si
+386 41 760 194

SERVIS IN MONTAŽA
Marko Okršlar
marko.okrslar@dentalia.si
+386 41 633 142

Jan Glavan
jan.glavan@denteh.si
+386 40 629 910

Gašper Šivec
gasper.sivec@denteh.si
+386 41 762 758


