


OBSAH

OPTIKA  2-7

Stomatologické mikroskopy Carl Zeiss 2-3 
Stomatologické lupové systémy Carl Zeiss 3-4
Lupové systémy, svetlá, kamera starMed 4-5
Stomatologické mikroskopy CJ-Optik  6 
Doplnky k stomatologickým mikroskopom 7

PANORAMATICKÉ A 3D-CT ZARIADENIA     8

ZOBRAZOVACIE TECHNIKY    9

DIGITÁLNE RIEŠENIA 10

STOMATOLOGICKÉ SÚPRAVY A STOLIČKY 11-12 
 

Stomatologické súpravy a stoličky DKL 11-12
Asana - Medical Uni a kancelárske stoličky 12

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU  13

TECHNICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A DOPLNKY 14-21

Ohrievačky kompozitov 14
Polymerizačné lampy 14-16
Apexlokátory, endodontické motory a zariadenia  16-17
Kontrola oklúzie 17
Pieskovače 18-19
Odstraňovače zubného kameňa 19-21
Kolienkové a turbínové násadce 21

ORGANIZÁCIA AMBULANCIE – ZIRC COLOR CODE 22-25

„VYCHYTÁVKY“ - MUST HAVE 26



Carl Zeiss EXTARO 300
Od efektívnejšej detekcie kazu k jednoduchšiemu pracovnému priebehu pri 
rekonštrukcii zubného tkaniva - aj to ponúka EXTARO 300 od nemeckého lídra 
v optike - Carl Zeiss. Vďaka prelomovým vizualizačným režimom umožňujúcim 
pokrokovú starostlivosť vám EXTARO 300 pomôže dosiahnuť najvyššiu úroveň 
zákrokov a výsledkov a to funkčne aj esteticky.

Vlastnosti:
• telo mikroskopu s unikátnym užívateľským rozhraním umožňuje ovládanie 

mikroskopu jednou rukou z madla mikroskopu
• prináša jedinečné vizualizačné módy, ktoré predstavujú úplne nové aplikácie 

v rámci mikrostomatológie
• NOVINKOU sú špeciálne filtre - FluorescenceMode, TrueLightMode 

a NoGlareMode
• TriLED s LightBoost - nové bezúdržbové LED osvetlenie je svojou svietivosťou 

ekvivalentné xenónovému osvetleniu
• Varioskop 230 umožňuje upravovať pracovnú vzdialenosť v rozpätí 200 - 430 mm
• 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm)
• 12.5x, 10x širokouhlé okuláre s možnosťou dioptrickej korekcie
• manuálne apochromatické 5 krokové zväčšenie
• oranžový a zelený filter Cena na vyžiadanie.

Carl Zeiss OPMI PROergo
Zabudovaná videokamera umožní efektívne zobrazovať priebeh klinického ošetrenia – 
pred, počas a po výkone. Pomocou veľmi kvalitných snímok a videozáznamov budete 
môcť vašim pacientom lepšie vysvetliť priebeh ich ošetrenia.

Vlastnosti:
• motorizovaný apochromatický zoom (y = 0.4x - 2.4x)
• 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm)
• 12.5x, 10x širokouhlé okuláre s možnosťou dioptrickej korekcie
• motorizovaný fokus s Varioskopom
• motorizovaný Varioskop - plynulá zmena pracovnej vzdialenosti

v rozpätí 200 - 415 mm
• autofokus - SpeedFokus (možné doobjednať)

Varioskop a FreeFloat magnetický systém vám garantuje pohodlné držanie tela 
pri práci aj pri časovo náročnom zákroku. Vďaka ľahko ovládateľným rukovätiam sú 
ovládané zoom a fokus a zároveň voľné programovateľné nastavenia.
Zlepšite ergonómiu vašej práce aj použitím uhlovej optiky. Výkyvný tubus 
a širokouhlová optika, ktorá je samozrejme prispôsobená aj ľuďom s okuliarmi, sú 
garanciou pre prirodzené stereoskopické videnie.
OPMI PROergo – komfortu práce sa prikladá skutočne vysoká priorita.

Cena na vyžiadanie.

2Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Stomatologické mikroskopy Carl Zeiss
Využite všetky výhody, ktoré práca so zväčšením a optikou Carl Zeiss po zavedení do vašej praxe prinesie:

• začnete pracovať v ergonomicky vzpriamenej pozícii a doprajete svojej krčnej chrbtici relax
• dokumentujte svoju prácu jednoduchšie a v najvyššej kvalite pre svojich pacientov a kolegov
• získajte pre seba istotu a precíznosť práce a pre vašich pacientov znížite riziko komplikácií a zrýchlite dobu hojenia
• zvýšte prestíž svojej praxe so značkou Carl Zeiss.
Informujte sa o možnostiach bezplatného zapožičania stomatologického mikroskopu Carl Zeiss do vašej ambulancie už dnes. Viac informácií 
vám poskytne: Ing. Michal Cirják, cirjak@dentonet.sk, tel. +421 901 771 731.

OptikaOPTIKA



Carl Zeiss EyeMag Pro F
Profesionálna optika pre vysoký štandard vizualizácie aj pre tie najvyššie nároky.
Komfortná práca: optimálna pracovná vzdialenosť pre pohodlnú pracovnú pozíciu a držanie tela
Malá hmotnosť: titánová obruba a mäkký nánosník pre maximálny komfort
Nastavenie: výška a sklon sa nastaví pomocou Torx-kľúča

Optické parametre:
Pracovná vzdialenosť (mm) 500    500     450      450    400     400     350     350     300     300
Zväčšenie  3.2x    4x        3.3x      4x      3.5x     4.3x    3.6x    4.5x     4x      5x
Šírka pracovného poľa (mm) 115     93        100      81      86        68      71       56        56     44

Carl Zeiss EyeMag Pro S
Ľahkosť: hlavový systém rozdelí váhu lupového systému rovnomerne po celej oblasti hlavy.
Priliehavosť: hlavový systém je možné prispôsobiť na každý typ hlavy (nastaviteľný obvod a výška). 
Čistenie: textilné podložky sa dajú vyprať alebo vymeniť.
Očný kontakt s pacientom: pohybom ruky vyklopíte prismatický lupový systém zo zorného poľa. 
Uhol náklonu: nastavíte rýchlo a precízne jedným hmatom.

 optimálna pracovná vzdialenosť pre pohodlnú pracovnú pozíciu a držanie tela

Pracovná vzdialenosť (mm) 500    500     450      450    400     400     350     350     300     300

Stomatologické lupové systémy Carl Zeiss
Stomatologické lupové systémy od spoločnosti Carl Zeiss vás presvedčia o svojej exkluzívnej 
kvalite a výbornej optike na prvý pohľad. Brilantný stereoskopický obraz
s väčším zväčšením vám otvorí nový pohľad na vec a uspokojí i tie najnáročnejšie požiadavky:
• vysoká kvalita
• mimoriadna hĺbka ostrosti
• veľké zorné pole
• široké spektrum zväčšení a pracovných vzdialeností
• možnosť pripojenia LED osvetlenia EyeMag Light II

Carl Zeiss svetlo EyeMag Light II
Ľahký, mobilný a svetelne veľmi výkonný 
LED zdroj svetla, excelentne rozsvetlí vaše 
pracovné pole a umožní vám dokonalé 
rozlíšenie detailov a vysoký kontrast. 
Jednoduchá obsluha, nízka hmotnosť 
a integrovaná regulácia teploty ponúka 
maximálny komfort aj pri dlhšom používaní. 
Súčasťou balenia je aj oranžový filter, ktorý 
odfiltruje UV zložky svetla spôsobujúce 
tvrdnutie fotokompozitných materiálov.

• výkonný LED svetelný zdroj
• jednoduchá montáž
• dva dobíjacie akumulátory s nabíjačkou

• aktívna kontrola teploty
• riadiaca jednotka s reguláciou intenzity

v 3 stupňoch
• hmotnosť osvetlenia 19gr
• intenzita svetla až 50.000 Lux

(vo vzdialenosti 300 mm)
• typická teplota farieb sa podobá

dennému svetlu
(cca 5.700 kelvinov)

• výdrž batérie: 4 hodiny pri 100% intenzite 
svetla a 6.5 hodiny pri 33% intenzite svetla

• doba nabíjania batérie 2 – 3 hodiny
• možnosť nasadenia

oranžového filtra

OPTIKA
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1 250 €

2 450 €

2 850 €

Carl Zeiss OPMI pico
Stavte na osvedčený stomatologický mikroskop s manuálnym apochromatickým 5 
krokovým zväčšením, ktorý zaujme svojou kompaktnosťou a cenovou dostupnosťou.

Vlastnosti:
• 0 - 180 st. sklopný binokulárny tubus (f = 170 mm, f = 200 mm)
• 12.5x, 10x širokouhlé okuláre s možnosťou dioptrickej korekcie
• oranžový a zelený filter
• možný výber z 3 fokusovateľných objektívov:

f = 200 mm, f = 250 mm, f = 300 mm alebo Varioskop 100, ktorý umožňuje 
upravovať pracovnú vzdialenosť v rozpätí 200 - 300 mm

• integrované vysokovýkonné LED osvetlenie alebo integrované halogénové 
osvetlenie s dvoma halogénovými žiarovkami (12 V 100 W) alebo integrované 
xenónové osvetlenie (vo farbe denného svetla)
s dvoma xenónovými žiarovkami (12 V 180 W)

• Quick change modul pre rýchlu výmenu žiarovky Cena na vyžiadanie.



Optika

starVision EX
Zväčšenie 3.0x
Dostupná pracovná
vzdialenosť (mm):
350 / 400 / 450

starVision UP
Zväčšenie 3.0x
Dostupná pracovná
vzdialenosť (mm):
350 / 400 / 450
Flip–up systém.

Lupové systémy, svetlá a kamera starMed
Vysoko kvalitné lupové okuliare vyrobené na mieru a svetlá od nemeckého výrobcu starMed pre dokonalé videnie, bezstresovú prácu 
a vynikajúce výsledky, kombinujú najmodernejšie technológie s elegantným dizajnom s ohľadom na ergonomicky správne držanie tela 
a maximálny komfort vďaka ľahkej konštrukcii. Na výber sú 3 druhy rámov – Gazelle, Adivista, TourPro, veľkosti S alebo L.

K dispozícii sú personifikované, na mieru vyrobené lupové okuliare
s rôznym zväčšením a rôznymi pracovnými vzdialenosťami:

starVision HD
Zväčšenie 3.5x
Dostupná pracovná
vzdialenosť (mm):
350 / 400

starVision ST
Zväčšenie 2.5x
Dostupná pracovná 
vzdialenosť (mm):
350 / 400 / 450

starVision SV
Zväčšenie 2.7x
Dostupná pracovná 
vzdialenosť (mm):
350 / 400

NOVINKA
Možnosť doobjednať 
TITÁNOVÝ RÁM
za doplatok.

4Ceny sú uvedené vrátane DPH.
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Carl Zeiss EyeMag Smart SPORT FRAME
Maximálna funkčnosť a mimoriadne pohodlie. Športový rám nielen 
dobre vyzerá, ale tiež spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky pokiaľ 
ide o hygienu a komfort nosenia.
• zakrivené okuliarové sklá zabezpečujú bočnú ochranu očí
• kompaktná konštrukcia optickej sústavy, mäkká silikónová 

podložka na nos a pohodlný pásik pre upevnenie k záhlaviu 
zaistí vynikajúci komfort pri nosení aj pri dlhšej dobe používania

• nový športový okuliarový rám štandardne obsahuje flip–up 
výklopnú funkciu, ktorá umožňuje bezproblémovú a praktickú 
komunikáciu s pacientom

1 550 €

Carl Zeiss EyeMag Smart
Lupy so zväčšením 2.5x sú mimoriadne vhodné v prípadoch, kde je potrebné široké 
pracovné pole. Vďaka vysokej hĺbke ostrosti uvidíte dokonalý obraz, detaily a získate 
vynikajúcu orientáciu v zornom poli. Praktický flip-up systém zároveň
umožní pohodlnú komunikáciu s pacientom.

Optické parametre
Pracovná vzdialenosť (mm) 300 350 400 450 550
Zväčšenie  2.5x 2.5x 2.5x 2.5x 2.5x
Šírka pracovného poľa (mm) 67 77 86 96 115

1 800 €

1 200 € 1 700 €

1 450 €

2 050 €

1 700 €



Video kamera starCam Full HD
Ide o prvú prenosnú kameru s vysokým FULL HD rozlíšením na svete pre použitie 
v medicínskom priemysle, ktorá umožňuje zdokumentovať liečbu a operácie z pohľadu 
lekára a poskytuje vynikajúce výstupy na prezentácie, školenia a postupy pre riadenie 
kvality. Video záznamy vo vysokom rozlíšení, ktoré spĺňajú medicínske štandardy, statické 
zábery s rozlíšením až 13 miliónov Pixelov a digitálna stabilizácia obrazu - to sú len niektoré 
z inovatívnych vlastností zariadenia starCam.

Parametre zariadenia:
Videoformát  Full HD Video (1980 x 1080 Pixel)
Pripojenie  USB 3.0, USB 2.0 kompatibilné
Snímková frekvencia 30 FPS (pri USB 3.0)
Stabilizátor obrazu  áno
Statické snímky  áno (rozlíšenie 13 mil. Pixelov)
Použitie   prenosné (na lupách), statické (stojan)
Optické zväčšenie  5.0x a 8.5x
Oblasť ostrosti  5.0 = 65 mm / 8.5 = 50 mm
Pracovná vzdialenosť od 100 mm – bez limitu

Pripojenie  USB 3.0, USB 2.0 kompatibilné
Snímková frekvencia 30 FPS (pri USB 3.0)
Stabilizátor obrazu  áno
Statické snímky  áno (rozlíšenie 13 mil. Pixelov)
Použitie   prenosné (na lupách), statické (stojan)
Optické zväčšenie  5.0x a 8.5x
Oblasť ostrosti  5.0 = 65 mm / 8.5 = 50 mm
Pracovná vzdialenosť od 100 mm – bez limitu

Svetlá starLight NANO
Výnimočne kvalitné svetlá, ktoré 
sú kompatibilné nielen s lupovými 
systémami starMed ale aj akýmkoľvek 
iným systémom vďaka dostupným 
adaptérom na ich uchytenie (za 
doplatok).
K dispozícii 2 typy ovládania:
otočný prepínač alebo dotykový.
2 typy svetelného prúdu:
rozptýlené alebo fokusované.
Výdrž batérie cca 4 hodín, doba 
nabíjania batérie 2,5 hod.

3 typy svetiel:

iMag HD 6.0 alebo 4.5 Swarovski
Zväčšenie:  6.0x 5.7x 5.5x
Pracovná vzdialenosť (mm): 350 400 450

Zväčšenie:   4.5x  4.3x  4.1x
Pracovná vzdialenosť:  350  400 450

Váha optického systému Swarovski: 59.5 g
Na výber sú 4 druhy rámov: titánový,
Gazelle, Adivista, TourPro, veľkosti S alebo L.

Dostupné v nasledovných
systémoch uchytenia:

Flip – up systém

starLight NANO 1
Biele rozptýlené svetlo.

starLight NANO 2
Biele focusované svetlo.

starLight NANO 3
Obsahuje biele rozptýlené svetlo, 
pomarančové a na výber zelené alebo 
modré svetlo.

TTL (through the lens) systém

iMag HD 3.5 Swarovski TTL
Zväčšenie 3.5x
Dostupná pracovná vzdialenosť (mm): 
350 / 400 / 450 / 550
Na mieru vyrábané lupové okuliare 
s unikátnymi šošovkami Swarovski optik.

Spoločnosť 
Swarovski
je známa výrobou 
vysokokvalitnej optiky do 
puškohľadov, kde patrí 
medzi lídrov na svetovom 
trhu. V posledných 
rokoch spoločnosť 
Swarovski v spolupráci so 
spoločnosťou starMed 
technik začala vyrábať 
lupové okuliare pre 
medicínske a hlavne 
stomatologické použitie. 
Na trhu má v súčasnosti dva 
modely a to Swarovski iMag 
3.5x a model s vysokým 
zväčšením - Swarovski iMag 
6.0x, ktoré sa vyznačujú 
vysokokvalitnou optikou 
vyrábanou v Nemecku, 
ktorá svojimi vlastnosťami 
a precíznosťou spracovania 
poskytuje používateľovi 
komfort pri práci a znižuje 
zaťaženie očí pri dlhodobej 
práci s lupovým systémom.

OPTIKA
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2 150 €

1 050 €

2 650 €

2 790 €

1 150 €

1 390 €



CJ-Optik Flexion BASIC
Štandardná výbava mikroskopu
CJ-Optik Flexion BASIC:

• LED svetelný zdroj umiestnený v tele mikroskopu 
s vysokou intenzitou, 5.500 K poskytuje čisté biele 
svetlo pre optimálnu prácu

• Objektív s pevnou pracovnou vzdialenosťou 
F=250 mm s jemným doostrením

• Naklápací binokulár v rozsahu 0-200°
• Širokouhlé okuláre 12,5x s dioptrickou korekciou
• Rotačný krúžok na otáčanie binokuláru
• Unikátny systém uchytenia tela mikroskopu 

systémom MonoGlobe umožňuje dokonalé 
natočenie mikroskopu

• 30° uhlová optika s bočným vývodom pre budúce 
pripojenie fotodokumentácie

• 5-krokové apochromatické zväčšenie
• Jednoduché vypnutie svetla na hlave mikroskopu 

v dosahu zubára
• Otočné rameno s hlavným vypínačom
• Naklápacie rameno s poistkou proti uvoľneniu
• Vyvažovacie závažie
• Vymeniteľné ochranné sklo objektívu
• Mikroskop má štandardne zabudovaný oranžový 

filter pre prácu s fotokompozitom
• VarioFocus2 alebo VarioFocus3

za doplatok

Cena na vyžiadanie.

OPTIKA

Stomatologické mikroskopy CJ-OptikStomatologické mikroskopy CJ-Optik

• 
• 
• 
• 
• 

VarioFocus2 alebo VarioFocus3

za doplatok

Cena na vyžiadanie.

• 

CJ-Optik Flexion ADVANCED
Štandardná výbava mikroskopu CJ-Optik Flexion
ADVANCED:

• LED svetelný zdroj umiestnený v tele mikroskopu 
s vysokou intenzitou, 5.500 K poskytuje čisté biele 
svetlo pre optimálnu prácu

• VarioFocus2 s nastavením pracovnej vzdialenosti 
200-350 mm alebo VarioFocus3 210-470 mm

• Napájanie mikroskopu spolu s pripojením HDMI, 
24 V, USB je plne integrované do otočného 
ramena mikroskopu

• Živý prenos obrazu na zvolený monitor, tvorba 
snímok a videí

• Naklápací binokulár v rozsahu 0-200°
• Širokouhlé okuláre 12,5x s dioptrickou korekciou
• Rotačný krúžok na otáčanie binokuláru
• Unikátny systém uchytenia tela mikroskopu 

systémom MonoGlobe umožňuje dokonalé 
natočenie mikroskopu

• 30° uhlová optika s bočným vývodom
pre pripojenie fotodokumentácie

• HD Imaging port pre pripojenie
fotoaparátu Sony Alpha

• Fotoaparát Sony Alpha vrátane
diaľkového ovládania

• Integrované trvalé napájanie elektrickej energie 
pre fotoaparát SONY Alpha

• 5-krokové apochromatické zväčšenie
• Jednoduché vypnutie svetla na hlave mikroskopu 

v dosahu zubára
• Otočné rameno s hlavným vypínačom
• Naklápacie rameno s poistkou proti uvoľneniu
• Vymeniteľné ochranné sklo objektívu
• Mikroskop má štandardne zabudovaný oranžový 

filter pre prácu s fotokompozitom Cena na vyžiadanie.

6Ceny sú uvedené vrátane DPH.



OPTIKA

Doplnky k stomatologickým mikroskopomDoplnky k stomatologickým mikroskopom

Ceny na vyžiadanie.
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Vysoko výkonný LED
svetelný zdroj
• Externý zdroj svetla pre  

rôzne typy svetlovodičov
• Teplota svetla 5.800 K / 

životnosť viac ako 
60.000 h

• Intenzita svetla na 
výstupe 250.000 lux

• Bezúdržbový

Upgrade LED svetlo 
pre OPMI pico
• Vylepšite svetelné vlastnosti 

vášho mikroskopu OPMI pico
• Jednoduchá výmena za váš 

starý halogénový zdroj svetla
• Externý zdroj svetla UB-300
• Pripojenie pre  rôzne typy 

svetlovodičov
• Životnosť viac ako 

30.000 hodín

Predĺženie binokulára
• Zlepšite ergonómiu práce s mikroskopom.  Predĺženie 

binokulára posunie vašu pracovnú pozíciu ďalej od 
pacienta a zlepší pohodlie práce s mikroskopom

• Dostupné pre mikroskopy CJ-Optik a Zeiss.

Externý 
LED svetelný zdroj 
• Externý zdroj svetla 

pre  rôzne typy 
svetlovodičov

• Teplota svetla 
5.800 K / životnosť viac 
ako 30.000 hodín

• Pripojenie pre  rôzne 
typy svetlovodičov

30° uhlová optika
• Vhodná pre väčšinu 

stomatologických 
mikroskopov

• Ergonomická pracovná 
pozícia

• Dostupná s alebo 
bez vývodov pre 
dokumentačný port

Beam splitter
• Vhodný pre väčšinu 

stomatologických 
mikroskopov

• Jednostranný alebo 
obojstranný vývod pre 
dokumentačný port

Phone Imaging Port
• Vhodný pre väčšinu 

stomatologických 
mikroskopov

• Jedinečná ostrosť videí 
a fotografí / živý stream 
pre sociálne médiá

• Univerzálny držiak smartfónov 
až do veľkosti 6,5”

• Možnosť otočenia obrazu 
v rozsahu 360°

30° uhlová optika
• Vhodná pre väčšinu 

stomatologických 
mikroskopov

• Ergonomická pracovná 
pozícia

• Dostupná s alebo 
bez vývodov pre 
dokumentačný port

LED svetelný zdroj 
Externý zdroj svetla 
pre  rôzne typy 
svetlovodičov
Teplota svetla 
5.800 K / životnosť viac 
ako 30.000 hodín
Pripojenie pre  rôzne 
typy svetlovodičov

rôzne typy svetlovodičov
Teplota svetla 5.800 K / 

Upgrade LED svetlo 
pre OPMI pico
• Vylepšite svetelné vlastnosti 

vášho mikroskopu OPMI pico
• Jednoduchá výmena za váš 

starý halogénový zdroj svetla
• Externý zdroj svetla UB-300
• Pripojenie pre  rôzne typy 

svetlovodičov
• Životnosť viac ako 

30.000 hodín

VarioFocus
• Vhodný pre väčšinu 

stomatologických 
mikroskopov

• Nahraďte pevný objektív 
na vašom mikroskope

• Vylepšuje ergonómiu 
vašej práce

• VarioFocus2 s pracovným 
rozsahom 200 - 350 mm

HD Imaging port
• Vhodný pre väčšinu 

stomatologických mikroskopov
• Apochromatická korekcia farieb
• Jedinečná ostrosť videí 

a fotografií
• Optimalizované pre senzory 

APS-C a FullFrame
• Nevyhnutný doplnok 

pre dokonalú foto/video 
dokumentáciu

HD Imaging port
Vhodný pre väčšinu 
stomatologických mikroskopov
Apochromatická korekcia farieb
Jedinečná ostrosť videí 

Optimalizované pre senzory 
APS-C a FullFrame
Nevyhnutný doplnok 
pre dokonalú foto/video 



PANORAMATICKÉ A 3D-CT ZARIADENIA

RAYSCAN Alpha
Vylepšený model ponúka niekoľko 
možností FOV - 10x10 cm (celá 
čelusť), 9x5 cm (horná alebo 
dolná čelusť)

Dostupné v nasledovných 
variantoch:
• RAYSCAN α-P (OPG)
• RAYSCAN α-SC

(OPG+ Cefalometria)
• RAYSCAN α-3D (3D CBCT + OPG)
• RAYSCAN α-SM3D

(3D CBCT + OPG + Cefalometria)

Cena na vyžiadanie.

RAYSCAN Alpha Plus
High-end zariadenie s Multifree-FOV
režimom umožňuje zvoliť veľkosť snímania
od 4x3 cm až po 16x10 cm.

Dostupné v nasledovných variantoch:
• RAYSCAN α+130 (3D CBCT + OPG s možnosťou 

dodatočného rozšírenia o Cefalometiu)
FOV - od 4x3 až 13x10 cm

• RAYSCAN α+160 (3D CBCT + OPG s možnosťou 
dodatočného rozšírenia o Cefalometiu)
FOV - od 4x3 až 16x10 cm

Všetky zariadenia RAYSCAN α
a RAYSCAN α+ sú štandardne dodávané
s PC pracovnou stanicou, príslušným
2D/3D softwarom a diaľkovým vládaním.

Cena na vyžiadanie.

Použité technológie
• ATCT (adaptive tube cooling time) - rýchly a dômyselný 

systém chladenia zariadenia
• AMF (adaptive moving focus) - kompenzuje pohyb 

pacientov pre dokonalejšie snímky
• Odstránenie šumu - technológia zaručuje vysokokvalitné 

a ostré snímky
• MAR (metal artifact reduction) - odstraňuje odlesky 

z kovových artefaktov

Spoločnosť RAY prináša ideálne zariadenie pre rôzne 
diagnostické aplikácie ako OPG, 3D CBCT alebo cefalometria. 
Ponúkajú vysokú kvalitu snímkovania použitím najmodernejšej 
technológie pri použití širokej možnosti expozičných 
programov. RAYSCAN poskytuje spojenie kvalitných 
technológii, atraktívneho dizajnu s jednoduchým ovládaním. 
Využitím najmodernejších detektorov sa dosiahla nízka doba 
snímania spolu s nízkou dávkou ožiarenia pacienta.

Zariadenia RAYSCAN sú vybavené najmodernejšími senzormi:
• OPG panoramatický systém - TFT detektor
• 3D-CT systém - TFT detektor
• Cefalometrický systém - CdTE detektor (ScanningCeph), 

a-SI TFT detektor (OneshotCeph)

3D CT systém
• krátka doba snímania - iba 4,9 s
• nízka úroveň dávky znižuje expozičné zaťaženie pacienta
• jedinečné spojenie systému CBCT s AMF a technológiou 

odstraňovanie šumu zaručuje vysoko presné diagnostické informácie
• veľký výber rôznych režimov - ImplantSurgery, EndoTreatment, Sinus 

a mnoho ďalších

OPG panoramatický systém
• patentovaná technológia AMF (auto moving focus) - zaisťuje vysokú 

ostrosť snímok a kompenzuje malý pohyb pacienta pri expozícii
• optimalizuje ohniskovú 

vzdialenosť počas snímania,
výsledkom je ostrá a jasná snímka

• odstraňuje nežiadaný šum pre 
dokonalé snímky

• veľký výber rôznych režimov - 
Standard, Segment, Bitewing, 
Sinus a mnoho ďalších

Cefalometrický systém
• vytvára jedinečné snímky s detailnými informáciami
• doba snímania iba 4 sekundy, čím sa redukuje zaťaženie pacienta 

z ožiarenia až o 80%
• v ponuke OneShot alebo ScanCeph
• veľký výber rôznych režimov - Lateral, Carpus,

Waters a mnoho ďalších

• Bezdrôtové diaľkové ovládanie pre pohodlné 
ovládanie zariadenia.

• Veľký dotykový displej pre uľahčenie ovládania.

• Nastaviteľná výška ramena poskytuje možnosť 
snímkovania deťom a pacientom na invalidnom vozíku.

RAY

Technology
is Convenience

Make it Easy,
with Ray

Technology

OPG panoramatický systém
• patentovaná technológia AMF (auto moving focus) - zaisťuje vysokú 

ostrosť snímok a kompenzuje malý pohyb pacienta pri expozícii
• optimalizuje ohniskovú 

vzdialenosť počas snímania,
výsledkom je ostrá a jasná snímka

• odstraňuje nežiadaný šum pre 
dokonalé snímky

• veľký výber rôznych režimov - 
Standard, Segment, Bitewing, 
Sinus a mnoho ďalších

Cefalometrický systém

Ceny na vyžiadanie.

8Ceny sú uvedené vrátane DPH.



OptikaZOBRAZOVACIE TECHNIKY

RIOScan
Obj. kód: RioScan

Ponúka veľké množstvo funkcií na minimalizovanie 
pracovného čas.
• Čas skenovania iba 5 sekúnd (HS mód).
• Automatická detekcia platničky: detekcia vloženia platničky 

a správneho vloženia platničky.
• Automatické vymazanie snímky z platničky.
• Náhľad: užívateľ môže ľahko skontrolovať kvalitu snímky 

priamo na obrazovke.
• Quick Scan mód: Skenovanie a ukladanie obrázkov je možné 

aj v internej pamäti zariadenia, pokiaľ dôjde k prerušeniu 
spojenia s PC

• Možnosť pripojenia viacerých PC a zdieľania snímkou medzi 
jednotlivými PC.

• RIOScan vyžaduje minimum priestoru, preto je možné 
umiestniť ho na pracovný stôl, do RTG miestnosti. 
Internetové pripojenie umožní posielanie a prezeranie 
snímkou v každom vašom PC.

• Pohodlné spravovanie databázy snímok - Program RIOView 
obsahuje praktické funkcie ako spravovanie databázy 
snímok, meranie, multi náhľady a FMX (Full Mouth X-ray) 
mód. K dispozícii je taktiež úprava snímok podľa vlastných 
preferencií ako úprava ostrosti, jasu a kontrastu.

• Možné veľkosti platničiek 0 - 4.

Výhody použitia platničiek
Komfort pre pacienta a jednoduchá expozícia
• Flexibilné a jemné platničky pomáhajú robiť expozície 

žiarenia bezbolestnejšie.
• Platničky je možné umiestniť bližšie ku ďasnu ako intraorálne 

senzory a tým dosiahnuť lepšiu kvalitu snímok.
• Platničky sú bezkáblové, čím sa redukujú komplikácie.
Dvojitá ochrana platničky
• Vrchná a spodná ochranná vrstva redukuje manuálne 

poškodenie platničky.
• Bez obáv z poškodenia kábla alebo straty spojenia, 

ako pri intraorálnych senzoroch.

RIOSensor 
– intraorálny senzor    
Obj. kód: RIOsenzor

Do stomatologickej praxe prináša nový 
level kvality, spoľahlivosti a diagnostickej 
nezávislosti v intraorálnej rádiografii.
• Vybavený poprednou CMOS technológiou.
• Rozlíšenie 20 - 25 lp/mm.
• Vybavený používateľskými filtrami - optimalizujú kontrast 

a ostrosť snímok pre ich špecifické využitie v endodoncii, 
parodontológii, pri protetických a implantologických 
zákrokoch a pri diagnostike kazov.

• Patentovaný dizajn káblového pripojenia - vystužené spoje 
v bode, v ktorom ostatné systémy zlyhávajú.

• Hermeticky uzavretý a vodotesný kryt.
• USB pripojenie, dĺžka kábla 2m.
• Možnosť zdieľania zhotovených snímok medzi mobilnými 

zariadeniami (mobilný telefón, tablet, notebook).
• Kombinácia RIOSensoru s tabletom zefektívňuje pracovné 

postupy a konzultácie s pacientmi vo vašej ambulancií.
• Dodávaný so softvérom SMARTDent.
• Dostupný v 2 veľkostiach so zúženými okrajmi 

a zaoblenými rohmi, s hrúbkou iba 5,3mm.

Internetové pripojenie umožní posielanie a prezeranie 

• 
Do stomatologickej praxe prináša nový 
level kvality, spoľahlivosti a diagnostickej 

Vybavený používateľskými filtrami - optimalizujú kontrast 

NOVINKA

3 200 €

6 900 €TrollBag PSP Ultra Soft
Jednorazový ochranný obal pamäťových fólii
Ochranné obaly na pamäťové fólie 
používané pri zobrazovacích 
technikách v stomatológii.
• Najjemnejšie obaly na trhu.
• Transparentný bezlatexový obal.
• Bez ostrých hrán.
• Dokonale tesní.
• Balené v praktickom podávači.

Dostupné varianty:

• Obj. kód: 13190400 
TrollBag PSP veľkosť 0, 
Ultra soft, 100 ks ochranných obalov 

• Obj. kód: 13190402 
TrollBag PSP veľkosť 2, 
Ultra soft, 500 ks ochranných obalov 

• Obj. kód: 13190405
TrollBag PSP veľkosť 3, 
Ultra soft, 100 ks ochranných obalov 

96 €

49 €

45 €

9 www.dentonetsro.skPri nákupe nad 150 € doprava ZDARMA.



DIGITÁLNE RIEŠENIA

2 

3D intraorálny skener MEDIT i500
Prináša do vašej praxe kvalitu, efektívnosť 
a produktivitu.
Obj. kód: MEDIT

Zaviesť digitalizáciu do stomatologickej praxe 
nebolo nikdy jednoduchšie.
Teraz prišiel ten správny moment nepremeškať 
vhodný čas na zavedenie digitálnej metódy 
plánovania liečby.

Intraorálny skener bol navrhnutý s ohľadom na 
kvalitu, vysokú pridanú hodnotu a výnimočný 
pomer kvality a ceny. Nechajte sa presvedčiť 
k profesionálnej digitálnej stomatológii cenovo 
dostupným variantom, ktorý optimalizuje 
pracovné činnosti v stomatologickej praxi, keďže je 
dostatočne rýchly a presný. Okrem toho je cenovo 
dostupný, bez akýchkoľvek licenčných poplatkov, 
plne farebný a bez potreby použitia skenovacieho 
prášku alebo spreja.

Hlavné benefity intraorálneho skeneru Medit i500:
• Flexibilita – výhodou je otvorený systém, ktorý 

využíva export STL súborov a ich zdieľanie so 
zubným laboratóriom. Sken je zároveň možné 
otvoriť v akomkoľvek otvorenom modelovacom 
software a vymodelovanú korunku či mostík 
vyrobiť vo fréze priamo vo vašej ambulancii.

• Rýchlosť systému – vďaka dvom 
vysokorýchlostným kamerám sa docielilo veľmi 
rýchle a efektívne skenovanie.

• Vysoké rozlíšenie – v kombinácii so softwarom 
poskytuje Medit i500 vysoko presný a verný 
obraz zubov a okolitých mäkkých tkanív.

• Presnosť skenovania - korunka 4,2 µm, kvadrant - 
±50 µm, celý oblúk - ±100 µm.

• Farebný 3D obraz – výstupom skenera je 
precízny farebný sken, ktorý zvyšuje prehľadnosť 
a reálnosť obrazu.

• Ovládanie jedným tlačidlom – jediné tlačidlo 
Scan & Stop umožňuje realizovať prácu bez 
nutnosti presunúť sa k počítaču, keďže jedným 
stlačením sa skenovanie spustí a ďalším stlačením 
sa ukončí.

• Bezprášková technológia – skener nevyžaduje 
skenovacie spreje alebo prášky, čím je 
skenovanie jednoduchšie a pre pacienta 
príjemnejšie.

• Malý násadec – jednoduchšie skenovanie 
s malou hlavicou ocenia pacienti najmä pri 
skenovaní distálnych častí, čím sa zvyšuje ich 
komfort.

• Nízka hmotnosť – intraorálny skener váži len 280 
gramov a mimoriadne ľahko drží, čo uľahčuje 
samotné skenovanie.

• Skenovacia plocha – 14 x 13 mm.

• Návratnosť investície – bezkonkurenčný výkon za 
veľmi priaznivú cenu

Cena na vyžiadanie.

6 

Using the i500 and its accompanying software is a pleasant experience. It is easy to understand for all users, and it is simple to 

incorporate the system into your practice or lab.

User-friendly UI
Our software user interface is intuitive with a streamlined process so 
you can spend less time on scanning and more time on diagnosing 
and treating your patient.

Perfect Software and Hardware Combination

Undercut Area Analysis
This feature allows you to analyze the undercut area based on 

insertion direction. You can set the insertion direction via two 

methods (auto or manual direction).

Medit 

2 

Dohodnite si s našim 
obchodným zástupcom 
pre prístroje a zariadenia 
predvedenie skenera 
Medit i500 priamo u Vás 
v ambulancii.

10Ceny sú uvedené vrátane DPH.



D2 Doktorský stolík Doktorský stolík 
môže byť vybavený 6 nástrojmi, 
LED-mikromotormi s 100-40 000 
otáčkami za minútu, turbínovým 
pripojením, piezoscalerom a funkčnou 
striekačkou. Nový je dotykový displej 
pre jednoduché ovládanie nastavení. 
Možnosť nastavenia až pre 6 užívateľov. 
Novinkou je aj pripojenie - Advanced 
Air turbine, ktoré zabezpečí konštantnú 
rýchlosť otáčok turbíny - strata rýchlosti 
bude minulosťou. Elektromotor EM-
12 L je malý, ale výkonný. Je vhodný 
na rekonštrukčné a protetické práce, 

ako aj na endodonciu 
a profylaxiu. Extrémne 
malý elektromotor je 
dokonalou synergiou 

ergonómie a výkonu. 
Endo-funkcia pre motor 

EM-12 L ponúka podporu pri 
práci na koreňových kanálikoch. 
Krútiaci moment a rýchlosť je 
možné ovládať prostredníctvom 

siedmich programov.Do 
doktorského stolíka 
môže byť integrovaný 
implantologický motor 
„ImplantMED“ (až 80 

N cm) vhodný pre všetky typy 
implantátov a peristaltická pumpa.

DKL
Moderné stomatologické súpravy, ktoré uspokoja aj toho najnáročnejšieho klienta - 
nemecká spoločnosť DKL CHAIRS GmbH ponúka unikátnu synergiu najmodernejších 
prvkov kvalitnej a spoľahlivej technológie a funkčného ergonomického dizajnu.

Neobvyklý dizajn stomatologických súprav DKL nie je ich jedinou prednosťou. 
Používané materiály reflektujú na náročné hygienické požiadavky stomatologickej 
praxe a prinášajú vysoký stupeň hygieny ako takej. A dokonca aj po dlhých 
rokoch intenzívneho používania si zachovávajú svoj príjemný vzhľad 
hladké povrchy z nehrdzavejúcej ocele a teplom dezinfikovateľné 
držiaky nástrojov. Odolnosť súprav voči chemickému a zároveň 
mechanickému namáhaniu spolu s účinnými čistiacimi 
a dezinfekčnými systémami zabezpečuje stálu kvalitu, hygienu 
a estetiku. Nehrdzavejúca oceľ prispieva k trvalému znižovaniu rizika 
infekcie u pacientov a personálu.

Produktová rada L2
Súpravy produktovej rady L2 majú elegantný a nadčasový dizajn. 
Zaujmú svojou jednoduchou technológiou a ľahkým ovládaním, čo 
významne prispieva k zvýšeniu efektivity práce. Precízne prevedenie 
a najvyššia kvalita zaručujú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť.

Cena na vyžiadanie.

Produktová rada D2
D2-EP s posuvnou platformou pre 
doktorský stolík je bezpochyby jednou 
z najkompaktnejších stomatologických 
súprav.

Kreslo tejto produktovej rady 
D2-EP s nadčasovým dizajnom 
uspokojí aj toho najnáročnejšieho 
klienta a poskytuje pohodlné 
a ľahko ovládateľné pracovisko pre 
hladký a ergonomický pracovný postup 
ako pre lekára, tak pre asistentku. 
Kreslo zaujme svojou prepracovanou 
technológiou, pričom všetky funkcie 
sú ľahko ovládateľné, čo umožňuje 
dosahovať efektívne výsledky 
práce. Zároveň ponúka 
veľkorysý priestor na 
nohy pre stomatológa. 
Ku komfortu práce 
stomatológa prispieva 
aj bezdrôtový 
nožný pedál. 
Presné 
vyhotovenie 
a najvyššia kvalita 
zaručujú maximálnu 
prevádzkovú bezpečnosť. 
Komfortné čalúnenie, 
ktoré je k dispozícii 
v mnohých farbách, 
umožňuje pacientovi ležať 
v uvoľnenej polohe aj počas 
dlhších procedúr.

Cena na vyžiadanie.

uspokoja aj toho najnáročnejšieho klienta - 
nemecká spoločnosť DKL CHAIRS GmbH ponúka unikátnu synergiu najmodernejších 
prvkov kvalitnej a spoľahlivej technológie a funkčného ergonomického dizajnu.

Neobvyklý dizajn stomatologických súprav DKL nie je ich jedinou prednosťou. 
Používané materiály reflektujú na náročné hygienické požiadavky stomatologickej 
praxe a prinášajú vysoký stupeň hygieny ako takej. A dokonca aj po dlhých 

významne prispieva k zvýšeniu efektivity práce. Precízne prevedenie 

DKL

STOMATOLOGICKÉ SÚPRAVY A STOLIČKY
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DKL

STOMATOLOGICKÉ SÚPRAVY A STOLIČKY

Doktorská / Asistenčná stolička DKL
Otočná stolička DKL je určená ako pre doktora tak aj pre asistentský personál. Ergonomické 
a pohodlné sedenie zabezpečuje chrbticu v ideálnej pozícii, tým prispieva k zlepšeniu koncentrácie. 
Opierku chrbta je možné rotovať a použiť aj ako opierku ruky. Rýchle nastavenie výšky podsedáka
pre komfort pri práci. Dostupné v dvoch variantoch nastaviteľnej výšky sedáka:
• 46 - 58 cm
• 54 - 73 cm
Možnosti čalúnenia: veľký výber rôznych koženiek
Priemer sedacej časti: 38 cm
Priemer pohyblivej základne: 60 cm

Cena na vyžiadanie.

Stolička Asana 
MEDICAL UNI
Obj. kód: ASANA

Stolička pre zdravé sedenie. 
Rozdeľuje tlak na stehná 
a sedacie svaly na väčšiu plochu, 
čím odstraňuje problémy 
sedavého zamestnania. 
Ergonomické podrúčky (za 
príplatok) umožňujú fixáciu 
rúk pri práci nad pacientom 
a odstraňujú namáhanie 
svalstva a bolesť v hornej časti 
chrbtice. Predstavuje dokonalé 
spojenie pri práci s lupami alebo 
stomatologickým mikroskopom, 
kedy prináša citeľné zlepšenie aj 
napriek dlhšiemu času ošetrenia.

Výhody:
• zlepšenie držania tela
• chrbtica v ideálnej polohe
• spevnenie chrbtového svalstva
• zlepšenie krvného obehu
• zlepšenie koncentrácie
• zvyšuje komfort sedenia

Vzorkovník EKO koža 
(pre stoličky Asana Medical Uni aj Asana Štandard)

Kancelárska stolička
Asana Štandard
Obj. kód: Asanastandard

Ideálne riešenie otázky dlhodobého zdravého sedenia 
zamestnancov napríklad na stomatologickej recepcii. 
Ponúka jedinečné vlastnosti patentovanej sedacej 
plochy v kombinácií s nastaviteľnými opierkami rúk
(za príplatok) a výškovo nastaviteľným operadlom.

Výbava:
• výškovo nastaviteľné operadlo s chrómovými časťami
• nastaviteľné podrúčky výškovo aj šírkovo 

s chrómovými časťami (voliteľné)
• unikátny sedák chránený patentom
• možnosť fixovania sklonu
• chrómovaný kríž a piest
• nosnosť až 130 kg
• záruka 3 roky

Anatomický vankúš 
z pamäťovej peny
Obj. kód: VANKÚŠ

• prispôsobuje sa tvaru hlavy
• relax krčných svalov
• zníženie spontánnych 

pohybov
• kľudný pacient
• dokonalé polohovanie hlavy
• ľahká dezinfekcia
• pripojiteľný na každú 

opierku hlavy.

Tovar je na objednávku podľa
výberu farby.

Nurse cup
Obj. kód: 620900 

Návlek na vankúš - operačný 
čepiec Charlotte s gumičkou
biely M (50 cm).
Obsah balenia: 200 ks

Asana

Ideálne riešenie otázky dlhodobého zdravého sedenia 

výškovo nastaviteľné operadlo s chrómovými časťami

890 € 765 €

110 €

38 €

12Ceny sú uvedené vrátane DPH.



Autokláv STATIM
2000 G4
Obj. kód: G4-152302

Rozmery: 49.5 x 41.5 x 15 cm
Kazeta (rozmery): 28 x 18 x 3.55 cm
Hmotnosť: 22 kg

• Sterilizujte nástroje už za 8 minút, 
sterilizácia je možná počas ošetrenia 
alebo medzi pacientmi.

• Znižuje investície do sád 
inštrumentov a násadcov.

• Vzhľadom na okamžité generovanie 
pary sa použije len malé množstvo 
vody potrebné pre cyklus. Statim 
2000 G4 na rozdiel od svojich 
konkurentov neohrieva kompletný 
obsah nádoby, ale len potrebnú 
časť.

• Kazetový systém – vďaka použitým 
materiálom a tenkým stenám kazety 
umožňujú ultra rýchly ohrev a 
vychladnutie.

• Na sušenie využíva technológiu 
Dri-tec, ktorá umožňuje rýchle 
sušenie balených aj nebalených 
nástrojov. Napríklad pri nebalených 
nástrojoch je čas potrebný na 
sušenie cca 2 min.

• Moderný farebný LCD dotykový 
display, pripojenie k internetu, USB.

• Súlad s normu EN13060 pre 
sterilizáciu typu A a B.

Cena na vyžiadanie

Autokláv STATIM 5000 G4
Obj. kód: G4-222317

Rozmery: 60 x 41 x 19 cm
Kazeta (rozmery): 38 x 18 x 7.5 cm
Hmotnosť: 34 kg

• Sterilizujte nástroje už za 8 minút
• Vzhľadom na okamžité generovanie 

pary sa použije len malé množstvo 
vody potrebné pre cyklus (s tým 
súvisiaca úspora energií a času).

• Odstránenie vzduchu zo sterilizačnej 
komory využitím patentovanej 
technológie PPPD.

• Špeciálne kazety umožňujú rýchly 
ohrev a vychladnutie.

• Dri-Tec sušenie zvyškovým teplom, 
balené nástroje už za 10 minút, pri 
nebalených len 2 min.

• Súlad s normu EN13060 pre 
sterilizáciu typu A a B.

Cena na vyžiadanie

Destilátor vody AQUASTAT
Obj. kód: W10241S

• Čistí mäkkú aj tvrdú vodu.
• Jednoduché pripojenie do elektrickej siete. 
• Bezpečne a efektívne odstráni olovo, meď, hliník, arzén, 

železo, dusičnany, herbicídy, pesticídy, PCB a ďalšie!
• Patentovaná technológia destilácie ničí škodlivé baktérie 

a vírusy. Výsledkom je, že voda je na 99 % čistá. 3,78 l 
destilovanej vody za 4.25 hod.

• Skombinujte tento rýchly proces s kompaktným 
a ľahkým dizajnom.

Dezinfekčná umývačka HYDRIM M2 G4
Obj. kód: M2WD-D02-G4

Rozmery: 60 x 60 x 82 cm
Hmotnosť: 80 kg
• Výkonná, veľkoobjemná dezinfekčná 

umývačka predstavuje prvý krok 
v procese efektívnej sterilizácie.

• Vzhľadom na výkon a veľkosť sa hodí 
do väčších ambulancií a kliník.

• Kapacita až 10 kaziet (8×11), až 
1.500 inštrumentov počas 10hod s 
rôznymi možnosťami rozmiestnenia 
nástrojov, kaziet a násadcov.

• Výkonné čerpadlá a umývacie 
ramená odstránia 99.9% 
proteínov (nezávislý test).

• Dotykový displej, USB port, 
port na pripojenie tlačiarne.

• Navrhnuté v súlade s ISO 15883.  Cena na vyžiadanie

Dezinfekčná umývačka
HYDRIM C61wd G4
Obj. kód: C61WD-D02

Rozmery: 59.8 × 52 × 52.6 cm
Hmotnosť: 40 kg
• Stolová dezinfekčná umývačka vhodná 

pre menšie a stredné ambulancie.
• Automaticky umýva, dezinfikuje a 

suší dentálne nástroje jednoduchým 
stlačením tlačidla na dotykovom 
farebnom displejom.

• Veľká komora na 6 plných kaziet veľkosti 
IMS, umožňuje až 120 inštrumentov na 
jeden cyklus.

• Webové rozhranie umožňuje on-line 
prístup k dátam.

• USB port, internetové pripojenie, port 
na pripojenie tlačiarne.

• Navrhnuté v súlade ISO 15883 1 a 2.

Cena na vyžiadanie

Kompletnú 
ponuku nájdete 
v špecializovanom 
katalógu Hygiena 
a čistota

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

700 €

13 www.dentonetsro.skPri nákupe nad 150 € doprava ZDARMA.



Ohrievačka kompozitných striekačiek
Micerium (230 V)
Obj. kód: CHC3

Ohrievačka slúži na ohrev kompozitných striekačiek a tipsov pre lepšiu
prácu s materiálom. Zabezpečí plastickosť materiálu a zlepší komfort práce.

Dva nastaviteľné stupne zohrievania:
• 39 °C na modelovanie výplní
• 55 °C na cementovanie protetických prác

Polymerizačná lampa iLED plus
Obj. kód: iLEDplus

Hmotnosť: 278 g
Rozmery: 25 x 25 x 240 mm

Široké spektrum, vysoký výstupný výkon, 
fokusované svetlo.

Vlastnosti:
• vysoko výkonná lampa s maximálnym 

výstupným výkonom do 2300 mW/cm2 

s 360° otočnou kovovou hlavicou LED
• vylepšená svetelná intenzita – 

vytvrdenie do 2 mm povrchu za 1 
sekundu 

• zmenené jednoduché modré svetlo 
na modro-fialové, ktoré umožňuje 
vytvrdzovanie všetkých materiálov

• výstup vylepšeného sústredeného/
focusovaného svetla znižuje 
o 55,87% svetelný uhol, čo prináša 
koncentrovanejšiu energiu a vyššiu 
účinnosť vytvrdzovania

• široké spektrum vlnovej dĺžky 
až 385 – 515 nm

Technické parametre:
• Napájanie: 100V - 240V, 50 Hz / 60 Hz
• Vlnová dĺžka: 385 – 515 nm
• Výstupný výkon: 

1000 ~ 2300 mW/cm2

Ohrievačka kompozitu EASE-IT
Zlepšuje tekutosť kompozitu a uľahčuje prispôsobenie
v tenkých vrstvách a v malých dutinách.
Zlepšuje fyzikálne vlastnosti kompozitov.
Aj „zrnité“ materiály mení na hladké s jednotnou konzistenciou.
Znižuje riziko vzniku vzduchových bublín.
Teplota môže byť nastavená medzi 40 – 50 °C
v závislosti na zvolenom materiáli a individuálnych požiadavkách.

Dostupné sú dva varianty:
Výhrevná miska pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu materiálov s oranžovým 
krytom zabraňujúcim vytuhnutiu materiálu na svetle mimo striekačky 
• Obj. ód: 20010 (Výhrevný podstavec) + 20012 (Miska s oranžovým krytom)
Výhrevný zásobník na kompozitné striekačky 
• Obj. kód: 20010 (Výhrevný podstavec) + 20016 (Výhrevný

 zásobník - 13 mm) alebo 20018 (Výhrevný zásobník - 16 mm) 

prácu s materiálom. Zabezpečí plastickosť materiálu a zlepší komfort práce.

Polymerizačná lampa
LED-H ORTHO
Obj. kód: LED H ORTHO

Hmotnosť: 178 g
Rozmery: 252 x ø25 mm

Vlastnosti: 
• skosené optické vlákna

– ľahká dostupnosť k akejkoľvek 
časti zuba

– umožňuje vertikálne žiarenie pod 
akýmkoľvek uhlom, zvlášť vhodný 
pre zadné zuby

– rieši problém slabej intenzity svetla 
pri vertikálnom žiarení v porovnaní 
so starším optickým vláknom

– pri vertikálnom žiarení na určitý bod 
je intenzita svetla o 40 % vyššia ako 
pri pôvodnom optickom vlákne

• nepretržitá prevádzka - plné kovové 
telo zariadenia slúži k inteligentnému 
systému chladenia, ktoré zabraňuje 
prehriatiu po dlhšej práci.

• rýchla ortodoncia – iba 3 sekundy 
na vytvrdzovanie - intenzita 
svetla 1800 mW/cm²

Obsahuje:
• 2ks svetlovodu
• Light meter LM-1

NOVINKA

Ohrievačky kompozitovOhrievačky kompozitov

Polymerizačné lampyPolymerizačné lampy

Polymerizačná lampa

skosené optické vláknaskosené optické vlákna
ľahká dostupnosť k akejkoľvek 

umožňuje vertikálne žiarenie pod 
akýmkoľvek uhlom, zvlášť vhodný 

rieši problém slabej intenzity svetla 
pri vertikálnom žiarení v porovnaní 
so starším optickým vláknom
pri vertikálnom žiarení na určitý bod 
je intenzita svetla o 40 % vyššia ako 
pri pôvodnom optickom vlákne

a - plné kovové 
telo zariadenia slúži k inteligentnému 
systému chladenia, ktoré zabraňuje 
prehriatiu po dlhšej práci.

– iba 3 sekundy 
na vytvrdzovanie - intenzita 

TECHNICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A DOPLNKY

330 €

430 €

269 €

249 €

14Ceny sú uvedené vrátane DPH.



Polymerizačná lampa LED-B
Obj. kód: LED B

Hmotnosť: 145 g
Rozmery: 31 × 34 x 260 mm

Vlastnosti:
• bezdrôtová / batériová prevádzka (vymeniteľná batéria)
• nastaviteľná doba: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s
• vysokokapacitná batéria až 500 použití pri plnom nabití
• konštantná intenzita svetla
• ergonomický dizajn

Technické parametre:
• napájanie: AC 100V- 240V, 50Hz/60Hz
• výstupný výkon:

 1000 mW/cm²- 1700 mW/cm²
• vlnová dĺžka: 420- 480 nm

bezdrôtová / batériová prevádzka (vymeniteľná batéria)

vysokokapacitná batéria až 500 použití pri plnom nabití

Polymerizačná
lampa LED-F
Obj. kód: LED F
Hmotnosť: 210 g
Rozmery: 195 x 40 x 150 mm

Vlastnosti:
• bezdrôtová / batériová prevádzka 

(vymeniteľná batéria)
• OLED displej viditeľný 

zo všetkých uhlov
• ergonomický pištoľový 

dizajn vnútorné chladenie
• integrovaný lightmeter 

v nabíjacej stanici
• až 500 použití pri plnom nabití
• konštantná intenzita svetla  

(nezávislá na úrovni nabitia batérie)
• 3 pracovné režimy: 

– Turbo-3s, 5s 
(1600mW/cm² -1800mW/cm²)

– Normal-5s, 10s, 20s  
(1000mW/cm²-1200mW/cm²)

– Low-10s, 20s, 60s 
(400mW/cm² -500mW/cm²)

240 €

Polymerizačná
lampa LED-E
Obj. kód: LED E

Vlastnosti: 
• Bezdrôtová polymerizačná 

lampa s výkonom až 1200 
mW/cm²

• Nastaviteľná doba:
 5s, 10s, 15s, 20s.

• 3 pracovné režimy – 
Plný, Stupňujúci sa, Pulzný 

• Výkonná batéria až na 400 
10-sekundových cyklov

• Merač intenzity v stojane 
polymerizačnej lampy

Polymerizačná
lampa LED-E

Bezdrôtová polymerizačná 
lampa s výkonom až 1200 

Nastaviteľná doba:
 5s, 10s, 15s, 20s.
3 pracovné režimy3 pracovné režimy – 3 pracovné režimy – 3 pracovné režimy
Plný, Stupňujúci sa, Pulzný 
Výkonná batéria až na 400 
10-sekundových cyklov
Merač intenzity v stojane 
polymerizačnej lampy

Polymerizačná lampa LED D
Obj. kód: LED D

Hmotnosť: 143 g
Rozmery: 32 × 37 x 264 mm

Vlastnosti:
• bezdrôtová / batériová prevádzka 

(vymeniteľná batéria)
• nastaviteľná doba: 

5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s
• 3 pracovné režimy – Plný, Stupňujúci sa, Pulzný 
• vysokokapacitná batéria až 400 použití 

pri plnom nabití (10s / použitie)
• konštantná intenzita svetla

Technické parametre:
• napájanie: AC 100V-240V,  50Hz/60Hz
• výstupný výkon: 850mW/cm² - 1000mW/cm²

259 €

Technické parametre:
• napájanie: 

AC 100V- 240V, 50Hz/ 60Hz
• výstupný výkon: 

1600 mW/ cm²- 1800 mW/ cm²
• vlnová dĺžka: 420- 480 nm

bezdrôtová / batériová prevádzka 

až 500 použití pri plnom nabití

(nezávislá na úrovni nabitia batérie)

259 €

NOVINKA

Polymerizačná
lampa
B-Cure Plus
Obj. kód: BCUREPLUS

• NOVÁ generácia polymerizačnej 
lampy s veľmi širokým spektrom 
polymerizácie 385 – 515 nm.

• 4 pracovné režimy: Soft, Normal, 
Pulse, Turbo

• unikátny Ortho mód s výstupným 
výkonom do 2 000 mW/cm2 a 3000 
mW/cm2 v turbo móde

• jednoduché nastavenie bežnej 
polymerizácie na 3s a 5s, pričom 
zariadenie automaticky zrealizuje 
10 cyklov vytvrdzovania v 1s 
intervaloch 

• optimalizovaný uhol svetlovodu 
10°, ktorý významne zvyšuje 
komfort pacienta, hlavica je  
autoklávovateľná do 134°C 
a tlaku 0,22MPa, čo prispieva k 
zamedzeniu krížovej kontaminácie 

• konštantná intenzita svetla 
(nezávislá na úrovni nabitia batérie)

• ergonomický dizajn
• svetelná krytka vyrobená 

z vysoko kvalitných materiálov, 
ktoré zabraňujú poškodeniam 
blue ray lúčmi

Technické parametre:
• napájanie: AC100V - 240V, 

50 Hz / 60 Hz
• výstupný výkon: 2800 ~ 3000 

mW/cm2

TECHNICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A DOPLNKY

• výstupný výkon: 2800 ~ 3000 
mW/cm2

 a 3000 

299 €
239 €

15 Pri nákupe nad 150 € doprava ZDARMA. www.dentonetsro.sk



Polymerizačná lampa
O-Light
Obj. kód: OLIGHT

Hmotnosť: 259 g
Rozmery: 268.8 x 26.1 x 31.8 mm
Rýchlosť vytvrdzovania už za 1 s

• vysokovýkonné modré 5W 
LED svetlo

• dva dostupné módy: 
High: 2300 - 2500 mW/cm² 
(vhodné pre ortho, 
porcelánové kazety) 
a Standard: 1000 - 1200 
mW/cm² (pre všeobecné 
procedúry)

• 360° rotácia predného 
konektora, jednoduché 
dosiahnutie na ťažko 
dostupné miesta

• dodávané s 50ks 
jednorazových obalov

Polymerizačná lampa 
X-Cure
Obj. kód: XCURE 

Hmotnosť: 750 g
Rozmery: 276 x 28 x 30 mm
Napájanie adaptéru: AC100 - 240 V, 
50 Hz / 60 Hz, 0.8AMax

Polymerizačná lampa s 3. generáciou 
LED s mimoriadne širokým spektrom 
vlnovej dĺžky 385 - 515 nm. 
Kompletne hliníkové telo, výborný 
odvod tepla. OLED displej, intuitívne 
rozhranie. Vysoký výkon, vytvrdenie 
vrstvy kompozitu už za 1 sekundu.

• Uhol vyžiarovania 
svetla len 20.6°, viac 
focusované svetlo, 
lepšie hĺbkové 
vytvrdenie. 
Vo vzdialenosti 7mm od 
zdroja svetla je intenzita 
svetla ešte stále 61.5%.

• 10W LED umožňuje 
dosiahnuť maximálnu 
intenzitu svetla až 
3 000mW/cm2.

• Integrovaná fialová 
LED (Check-mode) 
na testovanie 
zubného kazu.

TECHNICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A DOPLNKY

Apexlokátory, endodontické motory a zariadeniaApexlokátory, endodontické motory a zariadenia

249 €

NOVINKA

NOVINKA

Apex lokátor WOODPEX V
Kód: WOODPEXV

Hmotnosť: 336 g
Rozmery: 84 x 88 x 112 mm

Vlastnosti:
• ešte vyššia presnosť ako pri 

WOODPEX III Pro vďaka 
multifrekvenčnej technológii, ktorá 
umožňuje meranie aj v prípade 
prítomnosti krvi alebo zvyškovej 
pulpy v koreňovom kanáliku

• vylepšený algoritmus pre lepšiu 
stabilitu

• vylepšená grafika displeja
• zvuková signalizácia
• batériová prevádzka (vymeniteľná 

batéria)

Technické parametre:
• napájanie: 3.7V / 750mAh
• príkon: ≤0.5W
• USB konektivita
• displej: 4,5” LCD

Obsah balenia:

Apex lokátor WOODPEX V
Kód: WOODPEXV

Hmotnosť: 336 g
Rozmery: 84 x 88 x 112 mm

ešte vyššia presnosť ako pri 
WOODPEX III Pro vďaka 
multifrekvenčnej technológii, ktorá 
umožňuje meranie aj v prípade 
prítomnosti krvi alebo zvyškovej 
pulpy v koreňovom kanáliku
vylepšený algoritmus pre lepšiu 

vylepšená grafika displeja
zvuková signalizácia
batériová prevádzka (vymeniteľná 

Technické parametre:
napájanie: 3.7V / 750mAh
príkon: ≤0.5W
USB konektivita
displej: 4,5” LCD

Obsah balenia:

389 €

Endo Radar Plus
Obj. kód: Endoradarplus

Nová generácia stolového, bezdrôtového endo 
motoru so zabudovaným apexlokátorom prináša 
nevšednú skúsenosť do starostlivosti o koreňové 
kanáliky.
• krútiaci moment: 0.4 – 5.0 N.cm a rýchlosť: 

100 – 1200 RPM umožňujú presnejší výsledok 
a účinnejšiu a bezpečnejšiu preparáciu

• nastaviteľný rozsah recipročných uhlov 20 - 
400°, presná kontrola rotačného uhlu znižuje 
riziko zalomenia inštrumentu.

• plynulá a tichá prevádzka s minimálnymi 
vibráciami 

• 6:1 super mini 360° otočná hlavička s úzkym 
hrdlom 

NOVINKA

NOVINKA

550 €

1616Ceny sú uvedené vrátane DPH.

990 €



OptikaTECHNICKÉ PRÍSTROJE, ZARIADENIA A DOPLNKY

EQ-V Full Kit
Obj. kód: EQ-VR

Precízny, inovatívny a pohodlný systém naplnenie kanálikov.
Systém je kompletne bezdrôtový a skladá sa z pištole na teplú gutaperču 
a pluggera na vertikálnu kondenzáciu gutaperčových čapov v koreňovom 
kanáliku. Štíhly a praktický dizajn s jednoduchým použitím zabezpečuje vynikajúcu 
ergonómiou práce a vysoko 
účinná lítium-iónová batéria, ktorá 
je zároveň ľahko vymeniteľná, 
umožňuje vyššiu dobu prevádzky.

Obsah balenia:
• 1x pištoľ na teplú gutaperču
• 1x plugger na kondenzáciu 

gutaperčových čapov
• 1x box ihiel 25G 
• 1x EQ-V Plugger F
• 1x EQ-V Plugger FM 
• 1x balenie EQ-V gutaperčových 

peletiek (100ks)
• 3x EQ-V batéria 

(lítium-iónová, 3.7V, 1700 mAh) 
• 1x stojan s nabíjačkou
• sada na čistenie

OccluSense®
Obj. kód: BK 5000

Buducnosť kontroly okluzie - OccluSense -
od spoločnosti BAUSCH.
OccluSense® predstavuje bezdrôtové zariadenie, 
ktoré využíva lokálnu bezdrôtovú sieť na prenos 
zaznamenaných údajov do aplikácie OccluSense®-iPad.
Používajte OccluSense® rovnako ako tradičné okluzálne 
materiály. Tlak statickej i dynamickej oklúzie môže byť 
však zaznamenaný a následne uložený do aplikácie 
OccluSense®iPad-App.

Obsah balenia OccluSense® 
Setu: Zariadenie OccluSense®, 
nabíjačka, 1 balenie s 25 ks 
OccluSense®Senzorov BK 
5025, OccluSense®Testsensor, 
3 ks nabíjateľných batérií AAA, 
skrutkovač IP6 Torx a manuál. 
OccluSense®Set v modrom 
kufríku REF BK 5000.

Fi-G Fi-P
Obj. kód: FIGFIP

Bezdrôtový kombinovaný prístroj na 3-rozmernú 
obturáciu a kondenzáciu. Oba prístroje obsahujú
v dodávke po 4 rôzne koncovky.

Fi-P
• 4 pracovné teploty – 150°C, 180°C, 200°C a 230°C 

vyhovujú rôznym dostupných typom gutaperče
• vysoká presnosť regulácie teploty
• 0.2 s doba zahrievania
• 0.35 mm predohnutá špička – tenšia špička 

umožňuje penetráciu do hlbších a užších kanálikov

Fi-G
• rýchle zahrievanie do 15 s
• 360° otočná 0.5 mm injekčná ihla
• display s duálnou obrazovkou

Kontrola oklúzieKontrola oklúzie

Endo Smart
Obj. kód: ENDOSMART

Bezdrôtový, batériový ENDO motor 
s recipročnou funkciou. Bezkontaktné 
nabíjanie z dokovacej stanice. 
Dynamická kontrola krútiaceho 
momentu.

Základné funkcie:
• 9 programov s možnosťou úpravy, 

recipročná funkcia je ich súčasťou
• Bezkontaktné nabíjanie z 

dokovacej stanice
• Farebný LED displej viditeľný aj pri 

vysokom svite
• Batériová prevádzka (vymeniteľná 

batéria)
• REVERSE- automatický spätný chod
• Kalibrácia krútiaceho momentu
• Autoklávovateľná hlavička

Technické parametre:
• Lítiová batéria: dokovacia 

stanica 3.6V/ 2200mAh; 
motor 3.6V/ 750mAh

• Napájací transformátor 
výstup: DC 5V/ 1A

• Krútiaci moment: 
0,6Ncm - 5Ncm

• Otáčky: 100 - 1000 rpm
• Hmotnosť: 139g
• Rozmery: 25 x 205mm

Štandardné príslušenstvo:
• Zariadenie-Endomotor, 

nabíjacia dokovacia 
stanica, kolienko, 
mazacia tryska, 
napájací zdroj

1 450 €

1 650 €

NOVINKA

NOVINKA

596 €

880 €

E-COM
Obj. kód: ECOM

Vlastnosti:
• Možnosť pripojenia k Apex lokátoru.
• Účinne zabraňuje zlomeniu ihly
• Prednastavenie rôznych 

systémov inštrumentov
• Akumulátorový násadec
• All-angle OLED obrazovka
• Maximálna kompatibilita
• Pamäť na uloženie 9 užívateľsky 

definovaných režimov 
umožňuje ich vyvolanie 
kedykoľvek je to potrebné

• Automatická kalibrácia 
krútiaceho momentu

695 €
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Dustcabinet
Obj. kód: I/MAC6200F

Rozmery: 28.5 cm x 20.5 cm x 20.5 cm
Kabinet navrhnutý na zamedzenie 
rozptyľovania mikroabrazívnych práškov 
počas procedúr čistenia či brúsenia.

DENTO-PREP™ 
DUST CABINET
Obj. kód: 1903

Dust cabinet je vybavený výkonným svetelným zdrojom a filtrom (chráneným elektronickým sacím 
systémom) na zabezpečenie jasného videnia pri práci s pieskovačom. Zabraňuje nežiaducemu 
rozprašovaniu piesku v pracovnom priestore a okolí.

AquaCare Single
Obj. kód: I/MAC8503F

Kompaktný pieskovač založený na 
technológii Air-Abrasion, ktorý využíva 
prúd vzduchu, špeciálne abrazívne prášky 
a tekutinu, pričom pracuje s 1 komorou a 1 
násadcom.
Disponuje všetkými funkciami ako AquaCare 
Twin s jediným rozdielom, že je nutné 
vymieňať kazety s abrazívnym materiálom.
Balenie obsahuje okrem samotného 
zariadenia 2 násadce, 4 rôzne druhy 
práškov: ProCut, ProCut+, ProClean, ProSylc, 
jednorazové koncovky a tekutinu AquaSol.

Piesok AquaCare
 proSylc
Obj. kód: I/PDR0034F

Obsah balenia: 4× 40 g náplň 
(DesensitisingBioglas)

Piesok AquaCare 
proClean
Obj. kód: I/PDR8014F

Obsah balenia: 4× 60 g náplň 
(SodiumBicarbonate)

Piesok AquaCare 
proCut
Obj. kód: I/PDR8025F

Obsah balenia: 4× 85 g náplň 
(Aluminium Oxide 29 micron)

Piesok AquaCare
 proCut+
Obj. kód: I/PDR8024F

Obsah balenia: 4× 85 g náplň 
(Aluminium Oxide 53 micron)

Obj. kód: I/PDR0034F

Obsah balenia: 4× 40 g náplň 

130 €

Tekutina AquaSol
Obj. kód: I/PAC8200F

Obsah balenia: 500 ml
Tekutina AquaSol do 
AquaCare, 
rešenie na báze vody 
obsahujúcej 
17.5 % etanolu. 
Dostupný je aj 

Economy Pack (6x500ml) 
Obj. kód: I/PAC8206F

Jednorazové 
koncovky
Obsah balenie: 50 ks

Dostupné varianty:
Obj . kód:  
I/ASS8007F 
Jednorazové 
koncovky Standard 
- vhodné pre oba 
násadce a pre všetky 
piesky
Obj. kód:  
I/ASS8009F 
Jednorazové 
koncovky iTip - 
použiteľné len 
s násadcom 0.6mm

AquaCare Twin
Obj. kód: I/MAC8502F

AquaCare Twin 
Black Edition
Obj. kód:  I/MAC8508F 

Revolučný pieskovač, ktorý využíva 
prúd vzduchu, špeciálne abrazívne 
prášky a tekutinu. Kombinácia 2 
komôr a 2 násadcov ponúka veľmi 
pohodlné použitie bez nutnosti meniť 
piesky počas ošetrenia. Zároveň 
vďaka širokému spektrum dostupných 
pieskov (vo farebne odlíšiteľných 

kazetách) je možné využiť zariadenie vo všetkých 
oblastiach stomatológie ako je záchovná, 
pedostomatológia, ortodoncia, endodoncia.

Pracuje v 2 režimoch: Air-Abrasion a Air-Polishing. 
Technológia Air-Abrasion umožňuje minimálne 
invazívnu terapiu, s minimálnou potrebou 
anestetík a v kombinácii s nízkymi vibráciami, bez 
produkcie tepla a hluku má za dôsledok zníženiu 
nepríjemného pocitu u pacienta.
Okrem šetrnej preparácie kavít, je možné 
tiež upraviť fisúry zubov, pripraviť plochy na 
bonding, kde významne zvyšuje priľnavosť, očistiť 
a odstrániť zvyšky cementu z koruniek a mostíkov. 
Využitie AquaCare je neuveriteľne všestranné 
v širokej škále dentálnych úkonov.

PieskovačePieskovače

Príslušenstvo k AquaCare

NOVINKA
3 370 €

16,50 €

73 €

290 €

507 €

73 €

63 €

28 €

149 €

73 €

3 270 € 2 150 €
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Pieskovač Dento-Prep
Obj. kód: 1900

Pieskovač DENTO-PREP pre prípravu povrchu keramiky, kompozitu 
a kovových konštrukcií pred cementovaním. Používa sa spolu s 50 
micronovým pieskom (aluminium-oxidovým práškom).

Vlastnosti:
• možné sterilizovať akýmkoľvek spôsobom (do 135 °C).
• otočná tryska 360°
• ľahká inštalácia
• tlak vzduchu od 2 do 10 kg/cm2 (30 – 140 psi)
• vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele

MOŽNOSŤ ZAPOJENIA:
• rýchlospojky (pre KaVo, W & H, Sirona,

BienAir, NSK – hadice so 4 otvormi) – v cene prístroja
• alebo alternatívou môže byť zakúpenie setu s hadicami pre trvalé 

pripojenie (inštalačný set pre 5, 6, 8, 10 mm vzduchové hadice).
• prípadne univerzálna spojka Midwest

Odstraňovače zubného kameňaOdstraňovače zubného kameňa

Príslušenstvo:
Stojan na pieskovač
DENTO – PREP
Kód: CRM-0739

Kvalitné a elegantné
prevedenie.

350 €

39 €

Možnosť zakúpenia 50 
micronového piesku
Kód: 1900P

Obsah balenia: 1 kg

36 €

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa
PT Master 5 LED s Endo funkciou
Obj. kód: PTMASTER5

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa špeciálne navrhnutý na 
periodontálne ošetrenia s integrovanou nádobou na vodu a s funkciou ENDO 
naviac oproti PT MASTER 3 LED.
Prístroj zaisťuje bezbolestné odstránenie zubného kameňa pomocou krúživých 
vibrácií za použitia titánových koncoviek, pričom balenie obsahuje až 10 ks 
titánových koncoviek GRATIS.
Titánové koncovky sú mäkšie ako povrch zuba a dochádza k ďaleko šetrnejšiemu 
ošetreniu ako pri použití štandardného scaleru.

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa PT-A
Obj. kód: PT-A

Najnovší piezoelektrický ultrazvuk Woodpecker kompatibilný s EMS, 
kombinovaný s pieskovačom. Prístroj s eliptickými kmitmi a novým svetelným 
násadcom. Násadec na pieskovanie sa skladá z 3 častí pre jednoduchú údržbu, 
tryska je s malým priemerom na koncentrované pieskovanie.

Obsah balenia:
• 2 ks autoklávovateľných svetelných 

násadcov (do 135 °C/ 0.22 MPa)
• 10 ks titánových koncoviek - 2× P52, 

2× P50R,2× P50L, 2× P56, P53R, P53L
• 2 momentové klúče

Základné funkcie:
• automatické zásobovanie vodou 

z nádržky (2 veľkosti, 600 ml a 1 500 ml)

Základné funkcie:
• Eliptické kmity
• Autoklávovateľné násadce 2 

ultrazvukové + 2 na pieskovač vrátane 
PERIO a subgingiválnej trysky

• Ultrazvukové koncovky z titánu
• Presné dotykové ovládanie, vode 

odolný dizajn
• Funkcie: scaling, perio, endo, air 

polishing

• Vlastný ohrev vody
• Automatické zásobovanie vodou 

alebo roztokom z vlastnej nádržky 
alebo z externej prípojky

• Vstupný tlak vody: 1bar~5bar 
(0.1MPa~0.5MPa), vstupný 
tlak vzduchu: 5.5bar~7.5bar 
(0.55MPa~0.75MPa)

• Automatické sledovanie frekvencie

• dotykový ovládací panel
• vode odolné prevedenie
• Funkcia: Perio, Endo

Technické parametre:
• napájanie: 100 V- 240 V
• výstupná vibrácia 20 µm- 60 µm
• výstupný výkon 3 W- 20 W
• frekvencia: 28KHz ± 3KHz

3 469 €

1 890 €
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Možnosť zakúpenia 50 
micronového piesku
Kód: 1900P

Obsah balenia: 1 kg

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa
WOODPECKER U600 LED
Obj. kód: U600 LED

Nový piezoelektrický ultrazvuk U600 LED kompatibilný s EMS. Prístroj so 
sínusovou moduláciou kmitu a novým násadcom rady HW-6L (svetelný 6L 
voliteľný) a dotykovým ovládaním.

Základné funkcie:
• Sínusová modulácia kmitu
• Nový autoklávovatelný svetelný násadec 2 

kusy HW-6L (do 135 °C/0.22 MPa)
• 10 kusov koncoviek
• Presné dotykové ovládanie – vode odolný 

dizajn
• Funkcia: scaling, perio, endo
• Automatické zásobovanie vodou alebo 

roztokom
z vlastnej nádržky alebo z externej prípojky

• Automatické sledovanie frekvencie

Príslušenstvo:
• nádržka 700 ml
• nožný pedál
• koncovky GRATIS: 2×G4, 

2×G5, 2×P1, 2×P4, 2×E1
• 6× momentový kľúč
• 2× sterilizačný box (nerez)

na koncovky a násadec
• 2× sada NiTi K-file pre 

koncovky E1/ E2 vrátane 
dvoch kľúčov

UDS – E LED
Obj. kód: UDS-E LED

Výkonný piezoelektrický odstraňovač 
zubného kameňa UDS-E LED.

• Integrovaná nádoba na vodu, 
fyziologický roztok príp. 
dezinfekčný prostriedok napr. 
chlórhexidín.

• Násadec je možné autoklávovať
• Funkcie: scaling, perio, endo
• Prístroj kompatibilný s EMS 

koncovkami
• V balení až 8 koncoviek:

G1, G4, G5, G6, 
P1, P3, P4D, E1

Ultrazvukový odstraňovač zubného 
kameňa UDS-P LED
Obj. kód: UDS-P LED

• Odoberateľný násadec je autoklávovateľný
• Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy
• Funkcie: scaling, perio, endo
• Kompatibilný s EMS koncovkami
• V balení 6 koncoviek:

G1×2, G2, G4, P1, E1
• Možnosť pripojiť na

súpravu alebo
tlakovú nádobu

G1×2, G2, G4, P1, E1
Možnosť pripojiť na

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa
PT Master 3 LED
Obj. kód: PTMASTER3

Piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa špeciálne navrhnutý na 
periodontálne ošetrenia s integrovanou nádobou na vodu od výrobcu 
WOODPECKER.
• Prístroj zaisťuje bezbolestné odstránenie zubného kameňa pomocou 

krúživých vibrácií za použitia titánových koncoviek.
• Titánové koncovky sú mäkšie ako povrch zuba a dochádza k ďaleko 

šetrnejšiemu ošetreniu ako pri použití štandardného scaleru.

Obsah balenia:
• 2 ks autoklávovateľných svetelných 

násadcov (do 135 °C/0.22 MPa)
• 10 ks titánových koncoviek

(30 HRC) ZDARMA
• 2 momentové kľúče

Základné funkcie:
• automatické zásobovanie vodou 

z nádržky (2 veľkosti, 600 ml 
a 1 500 ml)

• dotykový ovládací panel
• vode odolné prevedenie

1 590 €

940 €

560 €

409 €
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Utrazvukový odstraňovač zubného
kameňa UDS-L LED
Obj. kód: UDS-L LED

Kvalitný piezoelektrický ultrazvuk s LED osvetlením od renomovaného 
výrobcu WOODPECKER.
• Automatické upravovanie frekvencie podľa odozvy.
• Kompatibilné s EMS násadcom a koncovkami.
• Odoberateľný násadec 

autoklávovateľný
• Funkcie: scaling, perio, endo
• Dodáva sa s 6 koncovkami: E1, 

P1, G1×2, G2, G4
• Možnosť napojenia na súpravu 

alebo tlakovú nádobu
• Vrátanie tlakovej nádoby

Odstraňovač zubného 
kameňa UDS – A LED
Obj. kód: UDS-A LED

• Kompatibilné s EMS násadcom 
a koncovkami

• Materiál na výrobu násadca 
z titánu

• Oddeliteľné násadce sú 
autoklávovateľné pri 135 °C

• Digitálny ovládač výkonu
• Automatické upravovanie 

frekvencie podľa odozvy
• Dodáva sa s 6 koncovkami – 

G1×2, G2, G4, P1, E1
• Možnosť napojenia na súpravu 

alebo tlakovú nádobu
• Funkcie: Scaling, Perio, Endo

Technické parametre:
• napájanie: 230 V 50 Hz
• pracovná frekvencia: 28 kHz 

+/ – 3 kHz
• tlak vody:

0,01 MPa do 0,5 MPa
U6
Obj. kód: U6

Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa na komfortný 
scaling. Spája supragingiválne, subgingiválne i endo 
ošetrenie. Ovládanie mikropočítačom a automatické 
sledovanie frekvencie umožňujú stabilnejší výkon. Inteligentný 
degeneratívny systém zvyšuje profesionálny chod zariadenia 
a smart dotykový systém uľahčuje jeho ovládanie.

U6 LED
Obj. kód: U6LED

Nový ultrazvukový 
odstraňovač zubného 
kameňa s LED svetlom. 
Supragingiválny, 
subgingiválny scaling 
a endo ošetrenie. 
Automatická 
mikroprocesorom riadená 
úprava frekvencie. 
Dotykové ovládanie. 
V balení 6 koncoviek - G4, 
G12, P1, P3, P8, E62.

Tlaková nádoba
Kód: tlakovanadoba

Automatické zásobovanie vodou je ideálna 
voľba pre tých, ktorí ešte používajú nádobu 
s ručným tlakovaním alebo majú 
problém s napojením na vodovod.

Tento prístroj je univerzálnym 
zdrojom vody/ dezinfekčného 
roztoku pre odstraňovanie 
zubného kameňa, prácu 
s mikromotorom vyžadujúcu 
oplach, chladenie
a pod.

problém s napojením na vodovod.

Tento prístroj je univerzálnym 
zdrojom vody/ dezinfekčného 
roztoku pre odstraňovanie 
zubného kameňa, prácu 
s mikromotorom vyžadujúcu 
oplach, chladenie

UDS – J2 LED
Obj. kód: UDS-J2 LED

Odstraňovač zubného kameňa UDS-J2
• Automatické upravovanie frekvencie 

podľa odozvy
• Aplikácie: scaling a perio
• Kompatibilný s EMS
• V balení 5 koncoviek: G1×3, G2, P1
• Násadec nie je odoberateľný
• Autoklávovateľný poťah násadca
Možnosť napojenia na súpravu alebo 
tlakovú nádobu

Technické parametre:
• Pracovná frekvencia: 30 kHz ± 3 kHz
• Tlak vody:

0.1bar ~ 5bar (0.01 MPa ~ 0.5 MPa)
• Hmotnosť: 1,7 kg

430 €

449 €

395 €
370 €

370 €

55 €
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ORGANIZÁCIA AMBULANCIE

Základný protokol stomatologickej práce závisí na istých opakovateľných postupoch. S každou procedúrou súvisí určité množstvo 
použitých nástrojov a materiálov, ktoré je možné organizovať napríklad na základe farieb. Ak každej z vašich procedúr pridelíte určitú 
farbu, následne jednotlivé inštrumenty a materiály súvisiace s danou procedúrou označíte príslušnou farbou (boxy, tácky, držiaky 
nástrojov, identifikačné pásky a krúžky).
Ľahko a efektívne môžete takto spravovať svoje nástroje a to pred, počas a po každej procedúre so správne farebne odlíšeným setom.
Pri zariadení ZIRC color-code systému do už fungujúcej praxe odporúčame začať jednou procedúrou a následne pridávať ďalšie.

Uzatvárateľné veko na box
Kód: 20Z459

Rozmer: 
32.4 x 30.0 x 3.5 cm
Priehľadné veko na box. box.

Kompletný box
Kód: 20Z455 (A-U)

Rozmer: 32.0 x 30.0 x 10.6 cm
Kompletný box obsahuje:
• box
• uzatvárateľné veko
• protišmyková podložka
• deliace priehradky
• miska malá, veľká
• miska deliaca.
Každý komponent v kompletnom 
boxe je možné zakúpiť samostatne.

Prázdny box
Kód: 20Z463 (A-U)

Rozmer: 31.1 x 27.6 x 7.0 cm
Dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach (A-U).

KOMPOZIT AMALGÁNPROTETIKAENDODONCIA

Kompozitný organizér
Môže byť súčasťou boxu 
alebo vašej zásuvky.
A) Organizér na 20 striekačiek
Kód: 20Z487

Rozmer: 22.22 x 12.06 x 3.96 cm

 B) Organizér na 10 striekačiek
Kód: 20Z488

Rozmer: 12.74 x 5.87 x 1.9 cm

KOMPOZIT

Rozmer: 
32.4 x 30.0 x 3.5 cm
Priehľadné veko na box. box.

• miska deliaca.
Každý komponent v kompletnom 
boxe je možné zakúpiť samostatne.

ENDODONCIAENDODONCIA AMALGÁN

ZIRC – color code systém – jedinečný systém organizácie vašej praxe.
Systém ZIRC color code vám prináša optimálne riešenie pre manažment práce, materiálu a inštrumentária.
Pomocou ZIRC color code systému výrazne zvýšite hygienický režim vašej práce a znížite riziko prenosu 
infekcie z pacienta na pacienta.

• Inovatívny systém organizácie inštrumentov 
a materiálov v stomatologickej ambulancii 
pozostávajúci z farebných tácok, 
boxov a organizérov.

• Špeciálna antibakteriálna úprava plastu 
MICROBAN.

• Možná sterilizácia a dezinfekcia.
• Stála a opakovateľná procedúra 

prípravy a skladovania materiálov 
a inštrumentov.

• Jednoduchá komunikácia 
lekár – asistentka.

• Zvýšenie hygienických štandardov.
• Zníženie rizika prenosu infekcie.
• Efektívnejšie využitie pracovného času.
• Väčšia prestíž vašej praxe.
• Produkty vyrobené v USA (Minnesota)

22Ceny sú uvedené vrátane DPH.
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29 €

28 €

B 15 €

A 34 €
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Tácka
Kód: 20Z401 (A-U)

Rozmer: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm
Tácka je dostupná vo 
všetkých farebných 
prevedeniach (A-U). E-Z Jett kazeta

na 5 nástrojov
Obj. kód: 50Z925(A-U)

Rozmery: 20.3 x 9.7 x 3.0 cm
Kazeta s vyklápacími bočnými 
krytmi. Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

E-Z Jett kazeta
na 8 nástrojov
Obj. kód: 50Z927(A-U)

Rozmery: 20.15 x 11.26 x 2.85 cm
Kazeta s vyklápacími bočnými 
krytmi. Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U). 

E-Z Jett kazeta 
na 10 nástrojov
Obj. kód: 50Z930(A-U)

Rozmery: 
20.16 x 17.78 x 2.86 cm
Kazeta s vyklápacími 
bočnými krytmi. 
Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U). 

E-Z Jett kazeta
na 8 nástrojov SLIM
Obj. kód: 50Z911 (A-U)

Rozmery: 18.09 x 9.84 x 1.58 cm 
Kompaktná kazeta s vyklápacími 
bočnými krytmi na 8 
inštrumentov umožňuje vďaka 
svojej veľkosti maximalizovať 
využitie priestoru počas 
procesu sterilizácie. 
Produkt je dostupný 
vo všetkých 
farebných 
prevedeniach 
ZIRC (A-U). 

Kompaktná kazeta
na nástroje
Obj. kód: 50Z915 (A-U)

Rozmery: 18.1 x 9.8 x 1.6 cm
Pevne uzatvárateľná kazeta na 8 
nástrojov. Uprostred umiestnená 
gumička stabilizuje nástroje. 
Produkt je dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach ZIRC
(A-U).

Tácka delená
Kód: 20Z451 (A-U)

Rozmer: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm
Tácka je dostupná vo 
všetkých farebných 
prevedeniach (A-U).

Uzatvárateľné veko na tácku
Kód: 20Z445

Rozmer: 35.6 x 24.5 x 1.9 cm
Priehľadné veko na táku.

Vysoké uzatvárateľné
veko na tácku
Kód: 20Z446

Veko na tácku s výškou 3 cm, vhodné pri 
umiestnení vyšších kaziet a nástrojov.

MULTI MOD 
stojan
Kód: 21Z410

Stojan na 8 tácok 
s vekom alebo na 4 boxy 
s vekom. Nastaviteľný 
na všetky rozmery 
tácok, boxov a kaziet 
na nástroje. Pevná 
oceľová konštrukcia, 
pochrómovaný povrch. 

Mini tácka
Kód: 20Z101 (A-U)

Rozmer: 
23.8 x 16.2 x 2.2 cm
Tácka je dostupná vo 
všetkých farebných 
prevedeniach (A-U).

Veko na mini tácku
Kód: 20Z103

25.08 x 16.83 x 2.54 cm 

Rozmer: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm

Rozmer: 34.0 x 24.5 x 2.2 cm

Uzatvárateľné veko na tácku
Rozmery: 20.15 x 11.26 x 2.85 cm

prevedeniach ZIRC (A-U). 

E-Z Jett kazeta

procesu sterilizácie. 
Produkt je dostupný 

135 €

62 €

55 €

40 €

41 €

19 €

22 €

23 €

26 €

26 €

18 €

48 €
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Štandardný kontajner na 10-14 nástrojov
Obj. kód: 50Z900(A-U)

Rozmery: 20.63 x 4.76 x 4.76 cm
Vhodný pre uskladnenie nástrojov pri čistení v ultrazvuku a pri 
sterilizácii na 10 až 14 nástrojov
Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

Kompaktný kontajner na 8-12 nástrojov
Obj. kód: 50Z905(A-U)

Rozmery: 18.1 x 3.8 x 3.8 cm 
Kompaktný kontajner s novým mechanizmom otvárania pre 
uskladnenie nástrojov pri čistení v ultrazvuku a pri sterilizácii.
Produkt je dostupný vo všetkých farebných prevedeniach ZIRC (A-U).

Sterilizačný kontajner
Performance Tool Organizer
Obj. kód: 50Z940(A-U)

Rozmer: 20.8 x 10.8 x 3.1 cm
Hlbšia a priestrannejšia kazeta na väčšie a špecifické nástroje. 
Rozmiestnenie nástrojov je možné si prispôsobiť podľa vlastných potrieb 
vďaka presuvným úchytkám. Vďaka kompaktnému tvaru je vhodný do 
väčšiny sterilizátorov. Ideálne na: 
• Chirurgické či ortodontické kliešte
• Nožnice
• Hemostat
• Iné neštandardné nástroje, 

ktoré nepasujú do tradičných kaziet

Organizér na implantáty
Kód: 20Z490B

Rozmer: 17.5 x 11.8 x 2.0 cm
Delené vaničky pre jednotlivé 
typy implantátov. Číry kryt
 zabraňuje zmiešaniu 
jednotlivý typov 
implantátov.
Farba: svetlo modrá

EZ-ID silikónové
krúžky
Kód: 70Z100 – veľkosť SM
70Z200 – veľkosť LG
70Z000 – veľkosť XL

Balenie obsahuje 25 krúžkov. 
Označovacie silikónové krúžky dostupné v 3 veľkostiach 
(SM, LG, XL). Jednoduchá aplikácia na nástroje a inštrumenty. 
Umiestnené v praktickom dávkovači. 
Možnosť zakúpenia aj farebných setov (CLASSIC, JEWEL, NEON).

EZ-ID pásky
Kód: 70Z300 (A-U)

Dĺžka pásky: 3m.
Jednoduchá aplikácia na väčšie a hrubšie nástroje a inštrumenty. 
Umiestnenie v jednoduchom dávkovači, ktorý zabraňuje 
deformácii pásky. Možnosť zakúpenia farebných setov 
(CLASSIC, JEWEL, NEON).

Organizér na implantáty

Rozmer: 17.5 x 11.8 x 2.0 cm
Delené vaničky pre jednotlivé 
typy implantátov. Číry kryt

(SM, LG, XL). Jednoduchá aplikácia na nástroje a inštrumenty. 
Umiestnené v praktickom dávkovači. 
Možnosť zakúpenia aj farebných setov (CLASSIC, JEWEL, NEON).

EZ-ID pásky

17 €

41 €

17 €

Kompozitný organizér
Kód: 20Z495R

Rozmer: 17.5 x 11.8 x 2.0 cm
Oranžový kryt zabraňuje 
predčasnej 
polymerizácii.
Farba: fialová

80 €

11 €

35 €

15 €
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Stojan na ENDO inštrumenty - strojové
Obj. kód: 50Z452

Rozmery: 13.65 × 0.95 × 5.56 cm
Vhodný na organizáciu, uskladnenie a sterilizáciu 11 strojových 
a 5 ručných inštrumentov s kontrolou počtu sterilizačných 
cyklov. Balenie obsahuje 12 ks jednorazových výmenných 
penových vložiek. Výber zo širokej farebnej škály ZIRC.

Farebná škála

Magnetický stojan
na 8 vrtáčikov
Obj. kód: 50Z400

Rozmery: 3.8 x 3.8 x 1.3 cm
Magnetický stojanček 
s protišmykovým podstavcom pre 
lepšiu stabilitu. Otvory pre odtok 
v spodnej časti zabraňujú tvorbe 
korózie. Číry kryt na stojanček (je 
možné zakúpiť samostatne) sa 
nesterilizuje, iba dezinfikuje. Produkt 
je dostupný vo všetkých farebných 
prevedeniach (A-U).

Kryt
Obj. kód: 50Z401

Magnetický stojan
na 14 vrtáčikov
Obj. kód: 50Z403

Rozmery: 7.5 x 3.8 x 1.3 cm
Magnetický stojanček s protišmykovým podstavcom pre lepšiu 
stabilitu. Otvory pre odtok v spodnej časti zabraňujú tvorbe 
korózie. Číry kryt na stojanček (je možné zakúpiť samostatne 
vysoký alebo nízky) sa nesterilizuje, iba dezinfikuje. Produkt 
je dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach (A-U).

Kryt na stojan nízky:
Obj. kód: 50Z404

Kryt na stojan vysoký:
Obj. kód: 50Z405

s protišmykovým podstavcom pre 

nesterilizuje, iba dezinfikuje. Produkt 
je dostupný vo všetkých farebných 

farebných prevedeniach (A-U).

Univerzály adaptér na 
stojančeky ZIRC
Obj. kód: 50Z412

Univerzálny adaptér, ktorý je možné 
umiestniť na stojany pre 12 alebo 
22 vrtáčikov, pričom zabraňuje 
vypadnutiu kratších vrtáčikov. 
Balenie obsahuje 5 ks.

Stojan na ENDO inštrumenty - ručné
Obj. kód: 50Z450

Rozmery: 13.65 × 0.95 × 5.56 cm
Vhodný pre organizáciu, uskladnenie a sterilizáciu 16 endo 
inštrumentov s kontrolou počtu sterilizačných cyklov. Balenie 
obsahuje 12 ks jednorazových výmenných penových vložiek.
Výber zo širokej farebnej škály ZIRC.

Univerzály adaptér na 

Vhodný pre organizáciu, uskladnenie a sterilizáciu 16 endo 
inštrumentov s kontrolou počtu sterilizačných cyklov. Balenie 
obsahuje 12 ks jednorazových výmenných penových vložiek.
Výber zo širokej farebnej škály ZIRC.

Stojan na vrtáčiky (na 12/22 vrtáčikov
alebo na chirurgické vrtáčiky)
• sterilizovateľný stojan
• antibakteriálny povrch
• sterilizácia v autokláve pri 136 °C, umývačka
• s adaptérom proti vypadávaniu menších vrtáčikov
• výber zo širokej farebnej škály ZIRC (A-U)

(neplatí pre stojan na chirurgické vrtáčiky).

A) Stojan na 12 vrtáčikov
Obj. kód: 50Z406 (A-U)

Rozmer: 7.3 × 1.0 x 3.5 cm

B) Stojan na 22 vrtáčikov
Obj. kód: 50Z410 (A-U)

Rozmer: 12.2 × 1.0 x 3.7 cm

C) Stojan na chirurgické
vrtáčiky (na 12 vrtáčikov)
Obj. kód: 50Z408 (A-U)

Rozmer: 7.3 × 1.0 x 4.3 cm
Dostupné len v sivej farbe (I).

Rozmer: 12.2 × 1.0 x 3.7 cm
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Smile Lite MDP
Obj. kód: 6600+6610+6620

Využite kvality vášho smartfónu spolu s revolučným Smile Lite 
MDP a získajte najlepšie dentálne fotografie priamo s vaším 
smartfónom.
Zariadenie je vybavené tromi skupinami LED svetiel. Každá 
skupina svetiel môže byť rozsvietená individuálne, pričom je 
možné nastaviť aj silu svietenia. Zadná strana Smile Lite MDP je 
vybavená univerzálnym adaptérom, ktorý je nastaviteľný pre 
ľubovoľný model smartfónu so šírkou v rozmedzí 55 – 85 mm.
Smile Lite MDP sa stane pre vás každodenným nástrojom na:
• fotenie na stanovanie odtieňu
• dennú komunikáciu s laboratóriom
• krátke videoklipy
• dokumentáciu pacientov
• umelecké fotografie.
K zariadeniu sú dostupné aj doplnky ako polarizačný filter 
a difúzory, s ktorými získate ešte profesionálnejšie foto výstupy.
Prvotriedna kvalita, výnimočný štýl, exkluzívny pocit. Existuje 
množstvo dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre Smile Line.

Obsah balenia:
Obj. kód 6600: Smile Lite MDP, nabíjačka, USB kábel
Obj. kód 6610: Laterárne difúzory, 2 ks
Obj. kód 6620: Polarizačný filter

Flexipalette Set
Obj. kód: FP-3100

Obsah balenia: set 4 inovatívnych, 
unikátnych kontrastorov pre intraorálnu 
fotografiu. Flexipalette je vyrobené 
z ohybného medeného plechu, ktorý je 
potiahnutý medicínskym, bezlatexovým, 
bezpečným a hypoalergénnym silikónom.
• možnosť sterilizácie v autokláve

pri 135 °C
• absolútne nepriehľadný

a bez reflexie
• príjemný v ústach pacienta
• možné sklopenie v uhle 30° až 45°

Photo-CAD Set
Obj. kód: PC-3100

Obsah balenia:3 retraktory
(2× UP a 1× LOW).
• ďalší inovatívny dizajn retraktorov, ktorý 

umožňuje dosiahnutie tých najlepších 
výsledkov.

• Photo – CAD je ohýbateľný retraktor 
s mäkkým povrchom pre ten najvyšší 
komfort pacienta. Je tiež potiahnutý 
medicínskym, bezlatexovým, bezpečným 
a hypoalergénnym silikónom.

Photo Cassette Complete n°1
Obj. kód: 182739-2

Obsah balenia:
3 fotografické zrkadlá + silikónová rúčka
Rozmer: 18.0 x 15.0 x 4.7 cm
Výnimočné príslušenstvo k dentálnej fotografii 
obsahuje kompletnú kazetu s tromi zrkadlami 
typu – 1x Palatal Large, 1x Palatal small, 1x 
Lateral T1 a 1x modrú silikónovú rúčku.

veneerME
Obj. kód: 2600

VeneerME umožňuje absolútne bezpečnú a zároveň výnimočne jednoduchú
manipuláciu s fazetami, inlays, onlays a korunkami.
• Lepivá polyuretánová gélová podložka, na ktorú sa položia fazety bukálnou stranou 

a prirodzene priľnú k povrchu. Celý proces prípravy vnútornej časti fazety (leptanie, 
silanizácia) sa následne môžete vykonať v tejto polohe bez obavy spadnutia fazety.

• Ochranná membrána - po umiestnení fazety na podložku sa pripevní pre ešte lepšiu fixáciu 
tenká nylonová membrána, ktorá sa prispôsobuje tvaru faziet. Membrána je priepustná 
a teda v oplachovaní a sušení je možné pokračovať aj po nasadení membránového rámu. 
Týmto spôsobom je neustále možné pracovať komfortne a maximálne bezpečne.

Obsah balenia: set 3 boxov, 3 náhradné PU podložky a 3 náhradné rámy membrány

Photo-CAD Set
Obj. kód: PC-3100

Flexipalette Set

530 €

130 €259 €

135 €

222 €

Neretušované fotografie 
vytvorené len smartfónom 
spolu so Smile Lite MDP.



FILOZOFIA SPOLOČNOSTI Dentonet s.r.o. 

Zaostrené na komplexné riešenia prístrojového vybavenia ambulancie
Zaostrené na odborné konzultácie pri zriaďovaní novej ambulancie
Zaostrené na kvalitný záručný a pozáručný servis
Zaostrené na vysokú kvalitu ponúkaných produktov
Zaostrené na osobnú starostlivosť a individuálny prístup ku klientom
Zaostrené na inovácie a ponuku aktuálnych noviniek na dentálnom trhu

Zaostrené na prispôsobovanie sa svetovým štandardnom v modernej stomatológii

Špecialista na prístroje 
a zariadenia

Ing. Michal Cirják
cirjak@dentonet.sk
+421 901 771 731

Ing. Štefan Migaľa
Zastúpenie pre BA kraj
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Marek Onderišin
Zastúpenie pre PO, KE kraj
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

Mgr. Jana Žáková
Zastúpenie pre ZA, TN, TT kraj
zakova@dentonet.sk
+421 901 771 722

+421 901 771 730
objednavky@dentonet.sk

Pohodlné, rýchle, komplexné 
nakupovanie aj v našom 
internetovom obchode:
www.dentonetsro.sk

Platnosť katalógu od 01.02.2021.

Obchodní zástupcovia pre spotrebný 
tovar, malé prístroje a zariadenia:

Prešov:                                                   
DENTONET s.r.o.                                    
Pažica 32                                                
080 06 Prešov

Bratislava:
DENTONET s.r.o.
Kadnárová 25
831 52  Bratislava                                

Vysoké Tatry:
DENTONET s.r.o.
Nová Polianka 2
059 83  Vysoké Tatry

Nájdete nás 
v mestách:

Zaostrené na inovácie a ponuku aktuálnych noviniek na dentálnom trhu


