
200,-

Made in 
Poland

NAJWIĘKSZY PRODUCENT
STOŁKÓW STOMATOLOGICZNYCH

W POLSCE

Taboret obrotowy
Chromowana 
podstawa 
z podnóżkiem, 
regulowana 
wysokość 
w zakresie 47-61cm.

Stołek Medi D
Chromowana podstawa 
z podnóżkiem, regulowana 
wysokość w zakresie 
47-61cm,oparcie 
wspierające odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa

280,-

SUPER OFERTA

folia ochronna pod nogi 
na kozetkę lekarską

szerokość 550mm

folia ochronna pod nogi 
na kozetkę lekarską

szerokość 700mm

50 zł

pasują również do foteli medycyny 
estetycznej i foteli kosmetycznych 

Stołek MEDI RTG
Stabilna podstawa, regulowana 

wysokość zagłówka, wieszak 
na fartuch RTG, kolor według 

wzornika na ulotce

850,-

40 zł

Stołek Medi D
Chromowana podstawa 
z podnóżkiem, regulowana 
wysokość w zakresie  
47-61cm, oparcie  
wspierające odcinek  
lędźwiowy kręgosłupa

Stołek Medi Y
Regulowana wysokość siedziska 

i oparcia, chromowana podstawa, 
chromowany podnóżek, kółka z osłoną 

gumową, regulowana wysokość siedziska 
50-65cm od podłogi, oparcie bananowe 
z regulowaną wysokością od siedziska 

w zakresie 26-41cm z możliwością obrotu 
wokół stołka co umożliwia zmianę funkcji: 

oparcie, podłokietnik lub balkonik. 

Stołek Medi Y siodłowy 
 Regulowana wysokość siedziska i oparcia, 

chromowana podstawa, chromowany 
podnóżek, kółka z osłoną gumową, regu-
lowana wysokość siedziska 50-65cm od 

podłogi, oparcie bananowe z regulowaną 
wysokością od siedziska w zakresie  

26-41cm z możliwością obrotu wokół stoł-
ka co umożliwia zmianę funkcji: oparcie, 

podłokietnik lub balkonik.

Stołek Medi RTG
Stabilna podstawa, regulowana wysokość 

zagłówka, wieszak na fartuch RTG,  
kolor według wzornika na ulotce

Taboret obrotowy
Chromowana  
podstawa 
z podnóżkiem, 
regulowana  
wysokość  
w zakresie  
47-61cm.

NAJWIĘKSZY PRODUCENT
STOŁKÓW STOMATOLOGICZNYCH 

W POLSCE

SUPER OFERTA

280,-

550,- 550,-

850,-

200,-



Stołek MEDI Y  KOMFORT
Siedzisko z regulowaną wysokością wykonany 

z pianki wysokoelastycznej, 
przeciwodleżynowej z pamięcią. Regulowana 

wysokość oparcia, chromowana podstawa, 
chromowany podnóżek, kółka z osłoną 

gumową, regulowana wysokość siedziska 
50-65cm od podłogi, oparcie bananowe 
z regulowaną wysokością od siedziska w 

zakresie 26-41cm z możliwością obrotu wokół 
stołka co umożliwia zmianę funkcji: oparcie, 

podłokietnik lub balkonik.

Stołek MEDI  siodłowy  Y
z regulacją kąta nachylenia siedziska

Siedzisko z możliwością zmiany oraz blokady 
kąta nachylenia. Regulowana wysokość oparcia, 
chromowana podstawa, chromowany podnóżek, 
kółka z osłoną gumową, regulowana wysokość 

siedziska 50-65cm od podłogi, oparcie 
bananowe z regulowaną wysokością od siedziska 
w zakresie 26-41cm z możliwością obrotu wokół 

stołka co umożliwia zmianę funkcji: oparcie, 
podłokietnik lub balkonik. 

750,-

Stołek MEDI  siodłowy  Y  KOMFORT
z regulacją kąta nachylenia siedziska

Siedzisko z możliwością zmiany oraz blokady kąta 
nachylenia wykonany z pianki wysokoelastycznej, 

przeciwodleżynowej z pamięcią. Regulowana 
wysokość oparcia, chromowana podstawa, 

chromowany podnóżek, kółka z osłoną gumową, 
regulowana wysokość siedziska 50-65cm od podłogi, 

oparcie bananowe z regulowaną wysokością 
od siedziska w zakresie 26-41cm z możliwością 

obrotu wokół stołka co umożliwia zmianę funkcji: 
oparcie, podłokietnik lub balkonik.

950,-

Stołek MEDI   siodłowy  Y  KOMFORT
Siedzisko z regulowaną wysokością wykonany 

z pianki wysokoelastycznej, przeciwodleżynowej 
z pamięcią. Regulowana wysokość oparcia, chromowana 

podstawa, chromowany podnóżek, kółka z osłoną 
gumową,  regulowana wysokość siedziska 50-65cm 

od podłogi, oparcie bananowe z regulowaną wysokością 
od siedziska w zakresie 26-41cm z możliwością obrotu 

wokół stołka co umożliwia zmianę funkcji: oparcie, 
podłokietnik lub balkonik.

750,-750,-
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PRODUKTY DO OCHRONY OSOBISTEJ

Przyłbica ochronna na twarz 
z regulowanym paskiem 
z tworzywa sztucznego

dodatkowa  
osłona - 3 zł 

8,50

Półmaska ochronna klasy FFP2  
CE EN 149:2001 + A1:2009,  
5-warstwowa

najlepsza jakość  
na rynku

25,-
/ 20 szt. Osłony foliowe  

na obuwie, wykończone  
elastyczną gumką.

14,-
/ 100 szt.

60,-
/ 500 szt.

Osłony foliowe na obuwie typ  
kalosze: wykończone luźnie, szero-
kość 35cm, wysokość 70cm,można  
je również stosować na ręce  
i kończyny górne pacjenta!  

24,- / 100 szt.

Isiluxx  
Okulary ochronne  
dla Pacjenta lub lekarza.

/ 40 szt.
189,-

/ 100 szt.

Czepek z włókniny  
polipropylenowej  
złożony w harmonijkę.  
Kolor niebieski 16,-

Bezdotykowy  
Termometr  
elektroniczny do czoła,  
medyczny  HG02

49,-

Maska medyczna trójwarstwowa,  
wysoka jakość, atest medyczny CE, 
atest dopuszcza do stosowania 
przez personel medyczny

8,- / 50 szt.

Fartuch chirurgiczny jednorazowy, 
wykonany z włókniny typu spunbond. 
Z tyłu wiązany na troki, mankiety 
z gumkami. Włóknina 40g/m2, 
grubsza niż inne  
dostępne na rynku!

65,-
/ 10 szt.

Półmaska filtrująca FFP3 NR CE, 
z zaworkiem. 
Najlepszy stosunek 
cena/jakość! 

40,- / 10 szt.

Tlen OxyWatt 
95% tlen, 
mięta lub 
grejpfrut
5l

32,-

Rękawice jednorazowe,  
foliowe, mocne i solidne

/ 100 szt.
1,50

/ 500 szt.
5,-

Półmaska filtrująca FS-33V RD FFP3 
Najwyższy poziom filtracji!  
Do wielokrotnego 
stosowania  
– razem 8 godzin.

100,- / 10 szt.
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Dozownik łokciowy ścienny  
do płynów dezynfekcyjnych lub 

mydła, wykonany ze stali nierdzewnej  

95,-

Stojak biurkowy do dozownika,
wykonany ze stali nierdzewnej

135,-

Płyn  
do dezynfekcji  
rąk i skóry  
AHD 1000  
Sterisol  
w woreczku 
700ml

30,-

Dozownik ścienny Sterisol  
z ramieniem, na woreczki 700 ml 

75,-

34,-

Dozownik 
Łokciowy  
do żelu, płynu 
dezynfekcyjnego 
i mydła  
LT99

Sterisol Ethanol   
Żel do dezynfekcji  
rąk w worku,
700 ml 

40,-

Krem do skóry,  
rąk i ciała Sterisol  
Skin Cream 
w woreczku  
700 ml 

58,-

Preparat  
do dezynfekcji  
rąk i skóry  
AHD 1000 
butelka 500ml

23,-

Emulsja  
do pielęgnacji  
rąk,  
75 ml  
 

5,-

Phago’Gel
Żel do  
higienicznej  
i chirurgicznej  
dezynfekcji rąk,  
1000 ml  
z pompką 

33,-

Phago’Gel
Żel do higienicznej i chirurgicznej  

dezynfekcji rąk, kanister 5l

130,-

Emulsja  
do pielęgnacji rąk,  
500 ml z pompką 

18,-

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI I PIELĘGNACJI RĄK

Żel do  
higienicznej  
i chirurgicznej  
dezynfekcji  
rąk Sterisol  
PHAGO’GEL  
w woreczku  
700ml 31,-32,-

Sterisol Liquid Soap  
Emulsja  
do chirurgicznego  
i higienicznego  
mycia rąk i ciała  
w woreczku  
700 ml 

Preparat do dezynfekcji rąk  
i skóry AHD 1000 kanister 5l

180,-
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MediQuick 
Płyn do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni ze spryskiwaczem, 1l

24,-

Aeorodosin 2000 
Preparat do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i nieinwazyjnych  
wyrobów medycznych  
w aerozolu, 1l 45,-

Aeorodosin 2000 
Preparat do szybkiej  
dezynfekcji powierzchni  
i nieinwazyjnych  
wyrobów medycznych,  
kanister 5l

195,-

MediQuick 
Płyn do szybkiej  
dezynfekcji 
powierzchni,  
kanister 5l

102,-
Lysofomin 3000
Preparat do dezynfekcji narzędzi, 
endoskopów i innych wyrobów  
medycznych oraz powierzchni,  
butelka 1l.  
Koncentrat  
1:400 67,- Lysofomin 3000

Preparat do dezynfekcji  
narzędzi, endoskopów  
i innych wyrobów  
medycznych oraz  
powierzchni,  
kanister 5l.  
Koncentrat  
1:400 

315,-

MEDIWIPES PLUS  
Chusteczki alkoholowe
100 szt. w tubie

15,-

Taski Sprint Degrem  
Preparat do mycia  
i dezynfekcji powierzchni  
oraz wyposażenia  
pomieszczeń, 5l, 
koncentrat 
1:200 118,-

Enzymex L9 
Trójenzymatyczny preparat  
do mycia i dezynfekcji narzędzi,  
endoskopów oraz innych 
wyrobów medycznych, 1l, 
koncentrat 
1:200 78,-

PRODUKTY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I SPRZĘTU

5

Taski Sprint Degrem  
Preparat do mycia i dezynfekcji  
powierzchni oraz wyposażenia  
pomieszczeń,1l,  
koncentrat  
1:200 27,-

Mediwipes DM 
Chusteczki bezalkoholowe  
do dezynfekcji powierzchni  
i sprzętu medycznego.  
100 szt. w tubie

16,-
5
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Dr. Kraiza  

INDYWIDUALNY
PROFILAKTYCZNY
KOMFORTOWY Ergonomic

Produkt posiada ochronę Urzędu Patentowego na terenie całej UE - PAT.230382 

Szanowni  Koleżanki i Koledzy:
Jako specjalista Ortopedii oraz Rehabilitacji Medycznej, mający również duże kontakty ze stomatologami, jako grupą zawodową 
o wysokim ryzyku występowania chorób narządu ruchu, mam przyjemność przedstawiać Państwu opracowany przeze mnie stołek 
stomatologiczny. Został on stworzony tak, by spełnić wszystkie zasady ergonomii.

„Stołek stomatologiczny powinien być produkowany krok po kroku w zależności 
od wymiarów ciała stomatologa, jego otoczenia oraz potrzeb.” Kraiz

Instruktaż wyboru stołka:
1. WYBÓR SIEDZISKA: 
Zależne jest od naszych referencji. Kubełkowe siedzisko teoretycznie może 
być zastosowane przez każdego, jest nieco bardziej bierne dla mięśni 
kończyn dolnych. Siodłowe ma swoich fanów, pozwala na bardziej aktywne 
siedzenie przenosząc trochę ciężaru na mięśnie kończyn dolnych oraz daje 
łatwiejsze możliwości lokomocji w gabinecie. Siedzisko typ Hoker jest 
najbardziej uniwersalnym siedziskiem, stanowi dobry kompromis pomiędzy 
wyborem siedziska siodłowego i kubełkowego.

2. Z AMORTYZACJĄ LUB BEZ:
Amortyzacja pozwala na ruch miednicy podczas skłonu, co zmniejsza 
nieergonomiczne ruchy kręgosłupa oraz likwiduje kon�ikt z siedziskiem.

3. WYBÓR OPARCIA:
Oparcie nie jest konieczne do ergonomicznego siedzenia. Oparcie bananowe 
jest 3 funkcyjne, można je zastosować jako oparcie (dla tych osób które lubią 
od czasu do czasu się oprzeć), stosuje się go również jako podłokietnik oraz 
jako balkonik gdy ustawimy rurkę do podłokietnika pomiędzy nogami. 
Oparcie lędźwiowe typ standard, jest indywidualnie dobrane do wysokości 
odcinka lędźwiowego, porusza się na specjalnym mechanizmie do przodu 
i tyłu podążając za odcinkiem lędźwiowym co odciąża go. Oparcie lędźwiowe 
typ gorset ma sens tylko przy siedzisku na amortyzatorach. Ściśle przylega 
do odcinka lędźwiowego przy każdym ruchu miednicy również w bok, 
co daje duże wsparcie dla kręgosłupa lędźwiowego.

4. WYBÓR PODŁOKIETNIKÓW
Jest to bardzo korzystny element do odciążania stawów ramiennych. Każdy 
podłokietnik jest łatwy do zdejmowania, więc można go usunąć gdy 
przeszkadza. Standardowy odciąża staw ramienny i łokciowy. Teleskopowy 
zaleca się dla użytkowników wykonujących monotonne czynności kończyn 
górnych w jednej pozycji jak np. leczenie kanałowe.

5. PRZYSTAWKA SZYJNA
Przystawka szyjna w postaci zagłówka którego można łatwo aplikować do 
oparcia lędźwiowego od czasu do czasu i ustawić go za okolicę potyliczną w 
celu wykonywania ćwiczeń relaksacyjnych mięśni przykręgosłupowych 
szyjnych oraz ćwiczeń pro�laktyczno leczniczych. Przystawkę można łatwo 
zdejmować.

6. WIBRACJE - mikromasaż w oparciu:
Wibracja za pomocą mikromasażerów instalowanych w oparciu oraz 
zasilanych z akumulatora wbudowanego pod siedzeniem z możliwością 
ładowania. Wibracja powoduje przekrwienie w mięśniach 
przykręgosłupowych co daje uczucie komfortu i spadku napięcia tych mięśni.

siodłowy kubełkowy

bananowe

lędźwiowe 
standardowe 

lędźwiowe 
typ gorset

podłokietniki 
standardowe

podłokietniki 
teleskopowe

hoker

Życzę miłego siedzenia i dużo zdrowia!
teraz możliwość bezpłatnego testowania krzesła w gabinecie

WZORNIKI KOLORÓW
SIODŁOWY KRAIZ

HOKER KRAIZ
KUBEŁKOWY KRAIZ
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ERGONOMICZNE STOŁKI STOMATOLOGICZNE

SIODŁOWY KRAIZ HOKER KRAIZ KUBEŁKOWY KRAIZ

NASZE STOŁKI SĄ PROJEKTOWANE I PRODUKOWANE W POLSCE 
POD NADZOREM SPECJALISTÓW ORTOPEDII I REHABILITACJI MEDYCZNEJ. 

WIĘKSZOŚĆ WZORÓW POSIADA OCHRONĘ URZĘDU PATENTOWEGO.

Poland
Made in

Patented products 
Under legal 

responsibility

w odróżnieniu od tego typu stołków 
dostępnych na rynku stołek SIODŁOWY 
KRAIZ jest wykonywany indywidualnie 
w zależności od stanu zdrowia,potrzeb i 
wymiarów Stomatologa, wyposażony w 
piankę przeciwodleżynową z pamięcią co 

czyni go królem komfortu

kompromis pomiędzy siodłowym i kubeł-
kowym, jest wykonywany indywidualnie 
w zależności od stanu zdrowia, potrzeb i 
wymiarów Stomatologa, wyposażony w 
piankę przeciwodleżynową z pamięcią co 

czyni go królem komfortu

z oparciem bananowym, obrotowym wokół siedziska, 3 funkcyjnym (oparcie, podłokietnik oraz balkonik)

z dodatkowymi amortyzatorami siedziska, indywidualnie dobranymi do wagi użytkownika

z oparciem bananowym, obrotowym wokół siedziska, 3 funkcyjnym (oparcie, podłokietnik oraz balkonik)

stołek indywidualny do wymiarów użyt-
kownika, idealnie dopasowany do kształtu 

pośladków, wykonany warstwowo z użyciem 
pianki przeciwodleżynowej z pamięcią, 

ustawiony w przodopochyleniu 12 stopni, 
co wymusza anatomiczne ustawienie 

miednicy i kręgosłupa

1200zł

1400zł 1400zł 1700zł

1900zł

2100zł

1600zł

1800zł

1600zł

1800zł

1200zł 1500zł
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NASZE STOŁKI, TWOJE ZDROWIE
SIODŁOWY KRAIZ HOKER KRAIZ KUBEŁKOWY KRAIZ

z dwoma podłokietnikami, prawym i lewym, idealne rozwiązanie do odciążania stawów barkowych

z oparciem lędźwiowym, z dwoma amortyzatorami dobranymi indywidualnie

z oparciem typ GORSET, w odróżnieniu od standardowego ściśle przylega do okolicy lędźwiowej, porusza się wraz z siedziskiem co daje 
maksymalne odciążanie odcinka lędźwiowego

wyposażony w dwa teleskopowe podłokietniki z pełną regulacją ustawienia.  Teleskopowe podłokietniki zalecane są do odciążania stawów 
barkowych, łokciowych i nadgarstkowych, zwłaszcza u Stomatologów wykonujących długotrwałe czynności w jednej pozycji KKG  

np. leczenie endodontyczne

2500zł

2900zł

2900zł

3500zł

2200zł

2600zł

2600zł

3200zł

2200zł

2600zł

2600zł

3200zł

88



SIODŁOWY KRAIZ HOKER KRAIZ KUBEŁKOWY KRAIZ

z oparciem lędźwiowym standardowym lub typ GORSET i dwoma podłokietnikami 

z oparciem lędźwiowym standardowym lub typ GORSET i dwoma podłokietnikami teleskopowymi 

z oparciem lędźwiowym standardowym lub typ GORSET, dwoma podłokietnikami oraz przystawką szyjną. Przystawka szyjna pozwala  
na odciążanie i ćwiczenie odcinka szyjnego. (możliwe stosowanie od czasu do czasu dzięki  możliwości łatwego montażu i demontażu)

z oparciem lędźwiowym standardowym lub typ GORSET, dwoma podłokietnikami teleskopowymi oraz przystawką szyjną

Dodatkowa funkcja wibracji  
(mikromasaż) w oparciu.

(dotyczy tylko oparcia typu standard)

Mikromasaż powoduje przekrwienie  
mięśni  przykręgosłupowych co daje uczucie 

komfortu.

3500zł

4500zł

4500zł

5500zł

3200zł

4200zł

4200zł

5200zł

+ 800zł

3200zł

4200zł

4200zł

5200zł
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ü Konsola lekarza z pięcioma rękawami od góry lub dołu, trzyfunkcyjna 
strzykawka w obudowie metalowej do sterylizacji, turbina NSK ze światłem 
LED, mikrosilnik tytanowy NSK z kątnicą NSK ze światłem, skaler 
piezoelektryczny SWEDENT z trzema końcówkami do skalingu i funkcją 
Endo, lampa światłoutwardzalna diodowa LED,kamera wewnatrzustna 
Super Cam ze stopklatką i pamięciami, monitor LCD.

ü Elektromechaniczny fotel: programowalne 4 pozycje pamięci, sterowanie 
nożne i ręczne

ü Lampa czołowa diodowa Swident , potrójna regulacja natężenia światła 
(500-40000Lux)

ü Ceramiczna zdejmowana spluwaczka, odchylana o 180°
ü Panel asystentki ze ssakiem chirurgicznym (2 końcówki ssące, pompa sucha Cattani)

ü Kompresor medyczny ECO1 w obudowie.
ü Asystor stomatologiczny MEDI, 3-szufladkowy,
ü Indywidualny, ergonomiczny stołek Dr.Kraiz Hoker 

z   podłokietnikami lub siodłowy z podłokietnikami 
  + stołek MEDI D dla asysty.

We Support Your Profession

cena promocyjna

kompletne wyposażenie

55000,-
brutto

Dlaczego Swident?
Prosty, Piękny, Higieniczny.
Jeszcze jeden 
najważniejszy 
powód!

KRÓL ERGONOMII WŚRÓD 
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We Support Your Profession

ü Konsola lekarza z pięcioma rękawami od góry lub dołu, trzyfunkcyjna 
strzykawka w obudowie metalowej do sterylizacji, turbina NSK ze światłem 
LED, mikrosilnik elektryczny ze światłem LED Bien Air MX2 z kątnicą NSK 
ze światłem, skaler piezoelektryczny TKD ze światłem LED z trzema 
końcówkami do skalingu i funkcją Endo, lampa światłoutwardzalna 
diodowa LED Swedent, kamera wewnątrzustna Super Cam ze stopklatką 
i pamięciami, monitor LCD.

ü Elektromechaniczny fotel Partner: programowalne 4 pozycje pamięci, 
sterowanie nożne i ręczne, pedał nożny wielofunkcyjny bezprzewodowy 
do sterowania funkcji fotela i końcówek stomatologicznych.

ü Lampa czołowa diodowa Faro MAIA , 40000Lux na pantograficznym 
ramieniu.

ü Ceramiczna zdejmowana spluwaczka, odchylana o 180°.
ü Panel asystentki ze ssakiem chirurgicznym (2 końcówki ssące, pompa sucha 

Cattani), możliwość sterowania funkcjami fotela i unitu.
ü Kompresor medyczny ECO1 w obudowie.
ü Asystor stomatologiczny MEDI, 3-szufladkowy,
ü Indywidualny, ergonomiczny stołek Dr.Kraiz Hoker 

z podłokietnikami lub siodłowy z podłokietnikami 
+ stołek MEDI D dla asysty.

cena promocyjna

kompletne wyposażenie

68000,-
brutto

Dlaczego Swident?
Prosty, Piękny, 
Higieniczny.
Jeszcze jeden 
najważniejszy powód!

UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH 
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We Support Your Profession

lampa oświetleniowa LED 
o szerokim zakresie natężenia światła, 
zasięgu za głowę pacjenta,  oraz 
trójpłaszczyznowej regulacji ustawienia, 
co daje pełen komfort dla naszego wzroku 
i samopoczucia.

zagłówek 
pneumatyczny:
umożliwia regulację 
ustawienia głowy pacjenta 
we wszystkich płaszczyznach, 
co minimalizuje nieergono-
miczne ruchy kręgosłupa 
szyjnego stomatologa oraz 
daje maksymalny wgląd 
powierzchni zębowej.

STOŁEK
KUBEŁKOWY 
KRAIZ
dopasowany indywidualnie, 
profilaktyczny, komfortowy: 
Maksymalna ochrona i odciążenie 
kręgosłupa i stawów barkowych 
oraz łokciowych.

pełen łatwy dostęp do pacjenta z prawej i lewej strony oraz z tyłu, dzięki kształtowi fotela 
i ustawieniu bloku spluwaczki, co minimalizuję nieergonomiczne ruchy skłonu w bok.

duży zasięg wysokości fotela
minimalny 44cm, maksymalny 84 cm 

co umożliwia pracę na siedząco 
niezależnie od wysokości 

pacjenta.

długi zasięg rękawa, 
z położeniem nie wchodzącym 
w konflikt z lampą, idealny 
system wyważenia rękawa 
co likwiduje siłę oporu w czasie 
trzymania końcówki w pozycji 
roboczej, bez konieczności 
stosowania hamulca, Zwrot 
końcówki bez konieczności 
odblokowania hamulca co by 
wymagało za każdym razem 
wykonania nieergonomicznego 
ruchu rotacyjnego w stawie 
barkowym.  

Dodatkowe cechy dotyczące  higieny: 
ślinociąg zasilany z pompy ssaka, spluwacz-
ka ceramiczna łatwa do zdejmowania i my-
cia, filtr wymienny ssaka i ślinociągu, wbu-
dowany filtr Brita do całej wody  unitu, rączki 
pulpitu i lampy oświetleniowej zdejmo-
walne do sterylizacji, powierzchnia unitu an-
tybakteryjna wszędzie dostępna i łatwa do 
mycia. Te cechy wpływają pozytywnie 
na zdrowie pacjentów oraz personelu.

Ergonomiczny!

Dlaczego Swident?
Jeszcze jeden 

najważniejszy powód!

ZWRÓĆ UWAGĘ NA ERGONOMIĘ – CHODZI O TWOJE ZDROWIE!

12



Jesteśmy jedynym przedstawicielem 
i autoryzowanym serwisem na terenie RP

Ogromny prestiż i wyróżnienie 
dla Twojej kliniki!!!

Nowość
Pozwala również 
na przyjmowanie 
dorosłych pacjentów

kids

kids & ADULTS

cena promocyjna

kompletne wyposażenie

25000,-
brutto

cena promocyjna

kompletne wyposażenie
z końcówkami 
i kompresorem

25000,-
brutto

ü  Pulpit sterowniczy z pięcioma dolnymi rękawami, turbina NSK na przycisk, mikrosilnik z kątnicą NSK, 
strzykawkodmuchawka, diodowa lampa 
światłoutwardzalna, hamulec pneumatyczny, oddzielna regulacja chłodzenia do każdej końcówki.

ü Panel sterowniczy funkcji fotela i unitu, przeglądarka do zdjęć RTG.
ü Blok spluwaczki: miska ceramiczna zamknięty obieg wody destylowanej, ślinociąg typu Venturi, blok 

asystentki z dodatkową strzykawkodmuchawką  z ciepłą wodą oraz instalacją ssaka chirurgicznego.
ü Lampa bezcieniowa halogenowa 22 000 Lux z regulacją natężenia światła.
ü Fotel dentystyczny, pamięć 2 pozycji, hamulec bezpieczeństwa, sterowane nożnie i ręcznie.
ü Kompresor bezolejowy Fini.
ü Stołek dla stomatologa
ü Monitor LCD z możliwością odtwarzania filmów z Pen Drive'a.

wyprzedaż wystawowych unitów*, całość tylko 20000,-  
*dostępne tylko 2 komplety 13



Teraz do k dego unitu ergonomiczny st wy 
lub Hoker z bananem o wart GRATIS!!!

 3 Pulpit sterowniczy z dolnymi rękawami: turbina NSK na przycisk, 
mikrosilnik z kątnicą NSK, skaler piezoelektryczny Swedent z trzema 
końcówkami do skalingu, strzykawodmuchawka, lampa światło-
utwardzalna diodowa, panel sterowniczy, hamulec pneumatyczny, 
oddzielna regulacja chłodzenia do każdej końcówki.

 3 Blok spluwaczki: porcelanowa miska zdejmowana, zamknięty obieg 
wody destylowanej, ślinociąg typu Venturi. 

 3 Lampa bezcieniowa halogenowa 22.000 Lux z regulacją natężenia 
światła.

 3 Fotel dentystyczny, sterowanie nożne i ręczne, pamięć różnych po-
zycji. 

 3 Kompresor medyczny ECO1.
 3 Kamera wewnątrzustna z monitorem LCD DentalView 15 cali. 
 3 Asystor stomatologiczny MEDI, 3-szufladkowy 10

11

1000,-

W specjalnej wersji MEDI 
ar

ró z

cena promocyjna

30000,-brutto

14



3

cena promocyjna

kompletne wyposażenie

brutto

30000,-
1000,-

dopłata do 
górnych rękawów  

509

518

501

508

502

512

504

513

505

514

506

515

510

517

507

516

W specjalnej wersji MEDI 
z 2-letnią gwarancją 

również na osprzęt !!!

ü Pulpit sterowniczy z dolnymi rękawami: turbina NSK na przycisk, 
mikrosilnik z kątnicą NSK, skaler piezoelektryczny Swedent z trzema 
końcówkami do skalingu, strzykawodmuchawka, lampa 
światłoutwardzalna diodowa, panel sterowniczy, hamulec  
pneumatyczny, oddzielna regulacja chłodzenia do każdej końcówki.

ü Blok spluwaczki: porcelanowa miska zdejmowana, zamknięty obieg 
wody destylowanej, ślinociąg typu Venturi. 

ü Lampa bezcieniowa halogenowa 22.000 Lux z regulacją natężenia 
światła.

ü Fotel dentystyczny, sterowanie nożne i ręczne, pamięć różnych 
pozycji. 

ü Kompresor medyczny ECO1.
ü Kamera wewnątrzustna z monitorem LCD DentalView 15 cali.                                                                  
ü Asystor stomatologiczny MEDI, 3-szufladkowy                       

Teraz do każdego unitu ergonomiczny stołek siodłowy 
lub Hoker z bananem o wartości 1800zł  GRATIS!!! 15



cena promocyjna

kompletne wyposażenie

48000,-
brutto

012
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013

019

004

001

018

015

EASY GO!

ü Pulpit sterowniczy z pięcioma górnymi rękawami, turbina Chirana 
ze światłem LED, mikrosilnik Chirana z kątnicą ze światłem LED, 
skaler piezoelektryczny Woodpecker, ze światłem Led, z pięcioma 
końcówkami do skalingu i funkcją Perio, Endo, lampa 
światłoutwardzalna Woodpecker

ü Hamulec mechaniczny.
ü Blok spluwaczki ruchomy, ślinociąg powietrzny, 

ssak chirurgiczny z pompą 4tek.
ü Zamknięty zamknięty obieg wody destylowanej 

z systemem ssania Cattani z pompą suchą
ü Lampa bezcieniowa LED FARO MAIA 40000 Lux 

na pantograficznym ramieniu.
ü Kompresor ECO1.
ü Kamera wewnątrzustna ze stopklatka i pamięciami 

z monitorem LCD 15 cali.
ü Asystor stomatologiczny MEDI, 3-szufladkowy

Teraz do każdego unitu ergonomiczny stołek siodłowy 
lub Hoker z bananem o wartości 1800zł  GRATIS!!!16



2 lata gwarancji

Już ponad 600 
zadowolonych 
Użytkowników 

w Polsce!

15800,-
brutto

Rękawy dolne
Wysoka jakość, 

najniższa cena na rynku...

Unit pneumatyczny, bardzo prosty 
w obsłudze i serwisowaniu

Kore deep

Teraz do każdego unitu ergonomiczny stołek siodłowy 
lub Hoker z bananem o wartości 1800zł  GRATIS!!!

16800,-
brutto

Rękawy górne

17



8500,-

Mobik stomatologiczny EDS
elektryczna regulacja wysokości!

Kompletne wyposażenie:
turbina, mikrosilnik, kątnica, 

skaler, lampa światłoutwardzalna, 
strzykawko-dmuchawka, kompresor.

8500,-

Słowacki 
Fotel SK800

Fotel stomatologiczny
Kore Deep

Pamięć 4 pozycji, podwójne sterowanie,
współpraca z każdym unitem 

stomatologicznym

Pamięć 2 pozycji, podwójne sterowanie,
współpraca z każdym unitem 

stomatologicznym

KOMPRESOR
MIRAGE 100

wydajność :
100L/min, 

zbiornik: 24L, 
moc silnika:
 1kW/1,4Hp, 

głośność: 66dB

KOMPRESOR
Eco 1

wydajność:
 120L/min, 

zbiornik: 30L, 
moc silnika:

 0,58kW/1Hp, 
głośność: 52dB

KOMPRESOR
DK 50-10
wydajność: 

60L/min, 
zbiornik: 10L, 

moc silnika: 
0,75kW/0,85Hp, 

głośność: 55dB

3500,- 3700,-3400,-
SSAK CHIRURGICZNY 4tek A006

Wymiary: 40x35x45, 25kg
Elektroniczne sterowanie, pompa sucha i tłumik 

głośności,urządzenia antywibracyjne, 
obudowa w kolorze RAL9002

RAL9002
KOLOR

4800,-

5000,-

18



Aparat do sedacji MDM
System sedacji MDM wyprodukowano 

w USA zgodnie z najwyższymi 
standardami produkcyjnymi, 

spełniającymi wysokie wymagania 
europejskich i międzynarodowych 

certy�katów.

Sprawdzona i ceniona 
przez stomatologów 

na polskim rynku.
bez szafki

14500,-

z szafką

15500,-

UNIWERSALNY SEPARATOR AMALGAMATU

spełnia wszelkie normy prawne,
łatwy do montażu w dowolny unit, 

tani w eksploatacji

WIELKA PROMOCJA 
TOWAR + DORACTWO 

+ TRANSPORT + MONTAŻ
 3200 zł brutto

Kompletny 
zestaw 

pierwszej 
pomocy

w worku110,-

Kompletny 
zestaw 
pierwszej 
pomocy
w walizce 120,-

85,-

Model 
uzębienia

Ciśnieniomierz OMRON M300
ź Ciśnieniomierze OMRON - mocno polecane przez 

lekarzy ceniących sobie wysoką dokładność pomiarów
ź Model M300 - idealny do każdego gabinetu
ź Pełny automat
ź Możliwość wykonania pomiaru również 

u pacjenta z arytmią
ź 3 lata gwarancji  195,- 19



WIELKA PROMOCJA
AUTOKLAWÓW! 100%

KRONOS B klasa B

KRONOS S klasa S

KRONOS N klasa N

Spełnia normy 
unijne klasy B

Komora pełnej pojemności: 
18 lub 23 litry,

wbudowana drukarka, 
łącze USB,interfejs 
w języku polskim, 
gwarancja2 lata. 

Duża popularność 
na polskim rynku.
18 litrów:
13800 zł
23 litry:
16800 zł

Spełnia normy 
unijne klasy S

Komora pełnej pojemności: 
18 lub 23 litry,

wbudowana drukarka, 
gwarancja2 lata. 
18 litrów:
10800 zł
23 litry:
12800 zł

Spełnia normy 
unijne klasy N

Komora pełnej pojemności: 
18 lub 23 litry,

Gwarancja 2 lata 
18 litrów:

7800 zł
23 litry:
8800 zł

20



Zgrzewarka Pol-Seal

uszczelka do autoklawu 
różne typy

Myjka ultradźwiękowa
pojemność 5l

Destylarka
w zestawie 
z jednym 
baniakiem

Filtr 
bakteriologiczny 
do autoklawu
różne typy

Simple
ź stopklatka
ź tryb pracy ze światłem lub bez

1000,- SuperCam
ź Trzy tryby oglądania
ź Łatwy sposób archiwizacji 

za pomocą dołączonego programu
ź Łączy się bezpośrednio z monitorem 

DentalView poprzez dedykowane 
gniazdo. Wykonane zdjęcia przenoszone 
są automatycznie na podłączony 
do monitora PenDrive USB.

2500,-

Swedent ForMi
ź aluminiowa obudowa, 
ź innowacyjne sterowanie dotykowe, 

najwyższa jakość obrazu (752x582 px)
ź oprogramowanie do systemu 

Windows 2000, Xp, Vista, 7 (32 i 64bit)

4500,-

KAMERY WEWNĄTRZUSTNE 

Uniwersalny 
uchwyt

do monitora

150,- 1600,-

 Monitor LCD
 DentalView
kolor biały, z szybą 
z przodu, 12V, VGA, 
HDMI, tuner TV
USB z możliwością 
odtwarzania filmów 
z pendrive’a i archwiza-
cji zdjęć z kamery 

SuperCam

750,-

950,-

80,- 500,-

198,-

Wanienka do dezynfekcji

99,-
/5 litrów

75,-
/3 litry

180,-
/10 litrów
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kozetka lekarska standard:
szerokość całkowita: 550mm
długość całkowita: 1852mm
wysokość: 500mm
kąt nachylenia wezgłowia: 
od -90° do 30°  607 zł

kozetka lekarska podwyższona
szerokość całkowita: 550mm
długość całkowita: 1852mm
wysokość: 820mm
kąt nachylenia wezgłowia: 
od -90° do 30° 630 zł

kozetka lekarska 3-częściowa
szerokość całkowita: 700mm
długość całkowita: 1900mm
wysokość: 700mm
kąt nachylenia 
wezgłowia: 0°, 30° 735 zł

kozetka lekarska elektryczna
szerokość całkowita: 700mm
długość całkowita: 2110mm
regulacja wysokości: 530 – 700mm
kąt nachylenia wezgłowia: 0°, 30°
zasilanie: ~ 220 – 230 V,50Hz
klasa ochrony: II typ B 3266 zł

3400 zł
327 zł

parawan 
wysokość: 1850mm
szerokość: 1000mm

1. Format B5, 2 szu�ady, dwa rzędy kopert w szu�adzie, 
wymiary: 620 mm x 580 mm x 580 mm, cena: 748 zł
2. Format B5, 3 szu�ady, dwa rzędy kopert w szu�adzie
wymiary: 620 mm x 580 mm x 818 mm, cena: 918 zł
3. Format B5, 5 szu�ad, dwa rzędy kopert w szu�adzie
wymiary: 620 mm x 580 mm x 1228 mm, cena: 1371 zł 
4. Format B5, 6 szu�ad, jeden rząd kopert w szu�adzie
wymiary: 360 mm x 580 mm x 1523 mm, cena: 1350 zł
5. Format B5, 7 szu�ad, jeden rząd kopert w szu�adzie
wymiary: 360 mm x 580 mm x 1758 mm, cena: 1553 zł 
6. Format B5, 5 szu�ad, jeden rząd kopert w szu�adzie
wymiary: 360 mm x 580 mm x 1288 mm, cena: 1070 zł

SZAFY DO KOPERT

WZORNIKI KOLORÓW

1. 1-drzwiowa, wymiary: 400 mm x 490 mm x 1800 mm
cena: 443 zł
2. 2-drzwiowa, wymiary: 600 mm x 490 mm x 1800 mm
cena: 607 zł

SZAFY BHP

1. 1-drzwiowa na regulowanych stópkach, przeszklone drzwi
wymiary: 600 mm x 420 mm x 1800 mm, cena: 1065 zł
2. 2-drzwiowa na regulowanych stópkach, przeszklone drzwi
wymiary: 900 mm x 420 mm x 1800 mm, cena: 1421 zł

SZAFY MEDYCZNE

kolory tapicerki - skaj dla kozetek lekarskich 

B32

B1 B3 B4 B5B5

B7 B8 B9 B11B10

B12 B21 B22 B31B30

folia ochronna pod nogi 
na kozetkę lekarską

szerokość 550mm

40 zł

folia ochronna pod nogi 
na kozetkę lekarską

szerokość 700mm

50 zł

pasuje również do foteli 
medycyny estetycznej 
i foteli kosmetycznych 

pasuje również do foteli 
medycyny estetycznej 
i foteli kosmetycznych 
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Swedent POP
diodowa, przewodowa do wbudowania
w dowolny unit, LED
moc : 1000 mW/cm
3 tryby pracy, miękki start

1400,-

LAMPY 
ŚWIATŁOUTWARDZALNE

OZNACZENIA:

4800,-

Przewodowa do wbudowania w dowolny unit, 
moc: 1 00mW/cm26
3 tryby pracy

1650,-

650,-

Przewodowa 
lub bezprzewodowa
moc: 4000mw/cm2
Najmocniejsza lampa na rynku!!!
Polimeryzacja w 3 sekundy!!!

Dostępna w różnych kolorach.

Swedent PRO

Lampa światłoutwardzalna 
diodowa, bezprzewodowa 

moc : 1000 mW/cm2
3 tryby pracy
miękki start

Aparat do wybielania zębów 
uniwersalny, mocowany 
do masztu lampy 
dowolnego unitu.

1500,-

LUX E

PIASKARKI

Na rękaw Midwest 2356,-
Na szybkozłączkę ptl 2429,-
Na  inne szybkozłączki 2498,- 

Na rękaw Midwest 2577,-
Na szybkozłączkę ptl 2818,-

Proszek do piaskarki 

butelka130g, różne smaki

PROPHY-MATE 
NEO-NSK

PERIO MATE
NSK

25,00saszetka 15g 
7,00

1 16

7 22

2 17

8 23

3 18

9 24

4 19

10 25

5 20

11 26

6 21

12 27

13 28

14 29

15 30

φ - 8mm

φ - 8mm

φ - 9mm

φ - 8,5mm

φ - 11mm

φ: 8mm  A: 12mm   B: 18mm | |

φ: 8mm  A: 15mm   B: 20mm | |

φ: średnica światłowodu  A: średnica tulejki   B: długość tulejki | |

A
Bφ

φ: 9mm  A: 12mm   B: 15mm | |

φ: 8,5mm  A: 14mm   B: 17mm | |

φ: 8mm  A: 14mm   B: 17mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 20mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 14mm   B: 14,5mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 20mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 22mm | |

φ: 11,5mm  A: 14mm   B: 26mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 17mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 13mm | |

φ: 10mm  A: 14mm   B: 15mm | |

φ: 9mm  A: 12mm   B: 20mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 25mm | |

φ: 8mm  A: 12mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 10mm   B: 15mm | |

φ: 8mm  A: 15mm   B: 18mm | |

150,-
ŚWIATŁOWODY DO RÓŻNEGO TYPU LAMP

Proszek
do piaskarki 
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PANTOMOGRAF

CS 8100

71900zł

NAJLEPSZA RADIOLOGIA
W NAJLEPSZYCH CENACH

RTG CS 2200

W zestawach taniej:

RTG CS 2100
11650zł 13650zł

krzesło do RTG

850zł 480zł 150zł

14850zł

RVG 6200

18900zł

NOWY MODEL

NOWY MODEL

22650zł

24950zł

29500złw zestawach dopłata do aparatu RTG CS 2200:  2000zł.

Fartuch 
do RTG

Kołnierz 
do RTG

WARSTWA
0,35 mm 

Pb  

WARSTWA
0,35 mm 

Pb  

RVG 142 RVG 5200

12650zł
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Parawan RTG

198zł

98zł
98zł

21 500,00 zł

Zestaw zawiera:
- Pozycjoner do zębów przednich
- Pozycjoner do zębów bocznych
- Pozycjoner do zgryzu
- Pozycjoner do zdjęć endodontycznych

Duży zestaw pozycjonerów do RTG

Mały zestaw 
pozycjonerów 

do RTG

Mały zestaw 
pozycjonerów 

do RVG

Błona rentgenowska

Wewnątrzustna błona RTG klasy E,  dająca wysoki 
kontrast i niską ziarnistość, co pozwala na 
uzyskanie doskonałej rozdzielczości szczegółów 
w obrazie. Wymaga czasu naświetlania o połowę 
krótszego niż w przypadku błon rtg o czułości D. 
150 klisz.

105zł

1300zł 1600zł

Szerokość: 100cm
Wysokość: 180cm
0,5mm ołowiu

Szerokość: 100cm
Wysokość: 180cm
1mm ołowiu

AKCESORIA W RADIOLOGII

CS 7200
Skaner CS 7200

System obrazowania wewnątrzustnego

INNOWACJE:
- Najbardziej intuicyjny i przyjazny w obsłudze skaner 

wewnątrzustny na rynku
- Idealne rozwiązanie dla codziennych potrzeb diagnostycznych

- Oszczędność miejsca oraz ciche i błyskawiczne skanowanie
- System kontroli błędów wprowadzania płytek

SYSTEM ZAWIERA:
- Najnowszy Skaner małoobrazkowy CS 7200
- 4 Płytki Obrazowe - rozmiar 2 (31 x 41 mm)

- 200 sztuk jednorazowych opakowań na płytki rozmiar 2
- Oprogramowanie Carestream Imaging Software
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Japońska precyzja

Wkład do turbiny  każdego typu, bez światłaNSK 586,-
Wkład do turbiny  każdego typu, ze światłemNSK
Wkład do turbiny PTL
Wkład do turbiny NAC-E
Wkład do kątnic NBP-PTL, IS-25, NPB-E 
Wkład do kątnic FPB-E, Ti25, Ti25L, M25, X25, Fx25, NBB-E 
Wkład do kątnic Ti95, Ti95L, M95, X95L

791,-
671,-
116,-
269,-
269,-
642,-

główka do zabiegów ogólnych, na przycisk
max 40 000 obr./min.FPB-Y 380,-

główka do zabiegów ogólnych z łapką 
max 30 000 obr./min.NAC-Y 194,-

główka z redukcją 10:1, na przycisk
max 3000 obr./min.NRS2-Y 232,-

do pracy z ręcznymi pilnikami, skrętnie 60, 
na przycisk max 4000 obr./min.TEP-Y 258,-

do pracy z mechanicznymi pilnikami, 
skrętnie 80, na przycisk max 4000 obr./min.TEQ-Y 379,-

z miniaturową główkąNM-Y 288,-

do pracy z końcówkami EVA, z góry na dół
max 10 000 obr./min.EVA-Y 297,-

Prostnica na mikrosilnik (nowa wersja)
FX-65M

622,-

FX-25M

Kątnica na mikrosilnik 1:1
ź max 40.000 obr./min.
ź wymiana wierteł przyciskiem
ź na narzędzia maszynowe 607,-

FX-15M

Kątnica na mikrosilnik 4:1
ź max 10.000 obr./min.
ź wymiana wierteł przyciskiem
ź na narzędzia maszynowe 942,-

FX-57M

Kątnica na mikrosilnik 4:1
ź max 5.000 obr./min.
ź wymiana wierteł przyciskiem
ź na narzędzia maszynowe 676,-

FX-75M

Kątnica na mikrosilnik 16:1
ź max 1.250 obr./min.
ź wymiana wierteł przyciskiem
ź na narzędzia maszynowe

981,-

Kątnica na mikrosilnik 1:1
ź max 25.000 obr./min.
ź wymiana wierteł „łapką”
ź na narzędzia maszynowe 400,-
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M65 bez światła

M25L

M900L

M900KL/SL/BLED

M800L

M900WLED

ze światłem

ze światłem

ze światłem

ze światłem

ze światłem

M25 bez światła

1056,-

1767,-

1678,-

1828,-

1678,-

1828,-

M4 902,-

Z900KL, Z900WL, 
Z900BL, Z900SL

Z800KL, Z800WL, 
Z800BL, Z800SL

ze światłem

ze światłem

Z900L

Z800L

ze światłem

ze światłem

2393,-

2393,-

2590,-

2590,-

B2 902,-

1296,-

ze światłem

bez światła

M95L

M95

2229,-

1823,-

Turbiny seria S-Max  M

Turbiny Ti-Max Z  seria

Turbiny seria 
Pana-Max2

Kątnice seria S-Max M  

350.000 - 450.000 obr./min., pojedynczy aerosol, 
mikrofiltr, wymiana wierteł przyciskiem

Tytanowa obudowa pokryta powłoką DURAGRIP, łożyska 
ceramiczne, poczwórny aerosol, zawór regulujący obroty, 
system czystej główki, mikrofiltr, światłowód ze szkła 
komórkowego, wysoka moc i cicha praca
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 pojedynczy aerosol

pojedynczy aerosol, 1:1, max. 40.000 obr./min.

Główka standard, moc 26W, łożyska ceramiczne, 
poczwórny aerosol, na szybkozłączkę, 
450.000 obr./min, wymiana wierteł przyciskiem

Japońska precyzja

PICO KL/SL

PICO BLED/WLED

PICO PTL

ze światłem

ze światłem

ze światłem

2172,-

2172,-

2011,-Turbiny seria S-Max PICO  
Łożyska ceramiczne, pojedynczy aerosol, 

system czystej główki, max 450.000 obr./min 

pojedynczy aerosol, 1:1 poczwórny aerosol, 1:5

Kątnice seria Ti-Max Z  Tytanowa obudowa, 
wewnętrzne chłodzenie, mikrofiltr

Z25L ze światłem 2219,- Z95L ze światłem 3478,-

pojedynczy aerosol, 1:1 poczwórny aerosol, 1:5; łożyska ceramiczne

Kątnice seria Ti-Max X  Tytanowa obudowa z powłoką DURACOAT, 
wewnętrzne chłodzenie, system czystej główki

X25L ze światłem 2158,- X95L ze światłem 2809,-

GŁÓWKA MINI - MAX 440000 OBR./MIN.

GŁÓWKA STANDARD - MAX 400000 OBR./MIN.

dostępna również wersja bez światła w cenie 1308,-

poczwórny aerosol, 1:5; łożyska ceramiczne 27



Do wbudowania w dowolny unit,
z trzema końcówkami do skalingu z funkcją Endo-Perio

Skalery VARIOS wolnostojące

Do wbudowania w dowolny unit,

bez światła, 11W

światło LED, 11W

światło LED, 11W

ze światłem

światło LED, 11W

bez światła, 11W

bez światła, 11W

bez światła

Varios 370

Varios 170 LUX

Varios 970 LUX

Swedent

Varios 570 LUX

Varios 170

Varios 970

Swedent

2854,-

3063,-

6256,-

2700,-

4031,-

2122,-

5374,-

2040,-

Skaler Swedent

SKALERY PIEZOELEKTRYCZNE

Skalery Varios 

Rękaw do skalera 
Uniwersalny 

moduł skalera 
piezoelektrycznego

Stojak na tipy 
do skalera

ze światłem

bez światła

Rękaw

Rękaw

450,-

250,-

Do różnych typów skalerów 
EMS, Woodpecker, Satelec, 

NSK, DTE, Swedent

dynamometryczny 
z zabezpieczniem przed

przekręceniem

Klucz do tipów skalera

50,- 80,- 35,-

250,-

30,-

Standardowy klucz do tipów 
oraz końcówki endo

Tipy do skalera - EMS, Woodpecker, Mectron, Satelec, NSK, DTE, Amdent

65,- 120,-

Skaling Perio Endo

65,-

A1 A2

Skaler 
ultradźwiękowy D5

z pięcioma końcówkami do skalingu z funkcją Endo-Perio,

ze światłem

bez światła

D5

D5

1240,-

940,-
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+GRATIS mikrosilnik Excellent

VarioSurg3

17956,-

Technologia

Ultradźwiękowy
unit chirurgiczny

bez możliwości podłączenia 
do Endometru

3186,-

ENDO-MATE TC2
Mikrosilnik Endodontyczny, 
bezprzewodowy,

          ENDO-MATE DT2MP
Mikrosilnik Endodontyczny, 
przewodowy, do endodoncji 
i profilaktyki

z możliwością 
podłączenia 

do Endometru

3783,-
bez podłączenia

 3507,-

Endometr 
iPex II

2571,-

Pana Spray 550ml.
Olej w aerozolu 
do smarowania 
końcówek NSK.

83,-

Surgic PRO

Technologia

Unit implantologiczny

PRO OPTIC ze światłem

PRO bez światła

12025,-

8775,-

VARIOS COMBI PRO
Skaler VARIOS i piaskarka PROPHY-MATE
w jednym - urządzenie wolnostojące

11538,-

Cechy:
-wysoka precyzja wiertła
(dokładność do 0.02mm)

-specjalny mechanizm zabezpieczający
przeciwko pyłowi

-małe wibracje i cicha praca
-wysoka trwałość

-łatwość w obsłudze
-moc 75W

-ergonomiczny kształt
-zmiana kierunku obrotów

-prędkość obrotowa do 35000 obr./min. 900,-900,-

Mikrosilnik protetycznyMikrosilnik kliniczny
bez prostnicy
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POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

Pojemność
0,2 l.
0,7l.
1l.
2l.

3,5l.
5l.

Pojemność
35 l.
60 l.

120 l.

Wysokość
130mm (owal)

120mm (owal)

120mm
220mm
130mm
190mm

Średnica górna/dolna (mm) 
85-27 / 75-25

100 / 95
120 / 110
120 / 105
230 / 200
230/200

Ilość 
50 szt.
50 szt.
25 szt.

Cena
2,50 zł
2,55 zł
2,30 zł
2,80 zł
5,00 zł
5,50 zł

Cena
5,10 zł
7,80 zł
7,50 zł

AKCESORIA

10,00

Poszerzacze różne rodzaje

13,00

Szczotka
do czyszczenia 
wierteł

15,00

Endometr - linijka 
na palec

Palnik gazowy

Worki 
na odpady 
medyczne

6,50

69,00

Stojak na wiertła 
oraz końcówki 

stomatologiczne, 
48 otworów

30



DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE 
pojemność 1l

zamykany na kluczyk
tworzywo ABS

wymiary: 19,5x10,5x10,8 cm

ELEKTRONICZNY 
ODŚWIEŻACZ POWIETRZA  

automatyczne działanie 
co: 7,5; 15 lub 30 min

dwie opcje czasu działania: 
całą dobę lub dzień 

wymiary: 21x8x8 cm

AUTOMATYCZNY 
DOZOWNIK PŁYNU 

DEZYNFEKCYJNEGO 
1L LT-X11 

 na baterie lub zasilacz, 
podaje płyn w aerozolu

POJEMNIK NA 
PAPIER TOALETOWY 

pojemność rolka o śr. 19 cm
zamykany na kluczyk

tworzywo ABS
wymiary: 26x24x13 cm

POJEMNIK NA RĘCZNIKI 
PAPIEROWE ZZ 

pojemność: 300 listków 
zamykany na kluczyk

tworzywo ABS
wymiary: 28x27x13 cm

POJEMINIKI
I DOZOWNIKI

20,-

35,-

48,-

45,-

Najwyższa jakość! 3 lata gwarancji! Najniższa cena!  
Wbudowany system techniki fotoelektrycznej pozwala na bezdotykowe i sterylne użytkowanie.
Prosta obsługa przy zachowaniu sterylności użytkowania. Zasilanie 4xAA

BEZDOTYKOWE KOSZE NA ŚMIECI

Pojemność 30l.
Szerokość

25cm
Głębokość

34cm
Wysokość

54cm
Stal nierdzewna

Dostępny w kolorze 
srebrnym,połysk

220,-
Pojemność 42l.

Szerokość
43cm

Głębokość
25cm

Wysokość
64cm

Stal nierdzewna
Dostępny w kolorze 

srebrnym, połysk

240,-
Pojemność 58l.

Szerokość
38cm

Głębokość
33,5cm

Wysokość
67cm

Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Dostępny w kolorze 
srebrnym, czarnym

320,-

DOZOWNIK 
ŁOKCIOWY 
DO ŻELU, 

płynu 
dezynfekcyjnego 

i mydła LT99
34,- 165,-

DOZOWNIK 
ŁOKCIOWY ŚCIENNY 

do płynów 
dezynfekcyjnych 

lub mydła, 
wykonany 

ze stali nierdzewnej  135,-95,-

STOJAK 
BIURKOWY 

DO DOZOWNIKA 
wykonany 

ze stali 
nierdzewnej
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NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE

25zł 

35zł 

35zł 

35zł 

Kleszcze Angle

Kleszcze Adamsa

Kleszcze Reynolds

50zł 

50zł 

Kleszcze do zginania 
grotów

Kleszcze Mc Kellops

48zł 
Kleszcze kramponowe

50zł 

50zł 

50zł 

35zł 

95zł 

Kleszcze wklęsło-wypukłe 
stopniowane 

Kleszcze Jelenko

Kleszcze protetyczne 
płaskie

Kleszcze Meissner wąskie, 
średnie lub szerokie 

Kleszcze protetyczne 
Fisher35zł 

 Dźwignia Bein 
prosta lub odgięta

15zł 

Kleszcze ekstrakcyjne Berten 

nożyczki chirurgiczne 14cm

13zł 

nożyczki do dziąseł 
proste lub odgięte

9zł 

nożyczki do koron proste lub odgięte 

11zł 

4zł 

Carpula z możliwością aspiracji

30zł 

Wysoka jakość

Made in UK

różne wzory

Lusterko 
stomatologiczne

Pęseta anatomiczna 14 cm

Łopatka do cementu

Łyżeczki zębodołowe

10zł 

8zł 

10zł 

Pęseta stomatologiczna

Nakładacz

6zł Zgłębnik

Rączka do lusterka 6zł 

6zł Upychadło kulkowe

6zł 

6zł 

trzonek do ostrzy wymiennych 
numer 3 lub 4 

ostrza 
do trzonka 3 lub 4

7zł 

56zł / 100szt

dostępne również upychadło kulkowe z nakładaczem

Kleszcze do obcinania drutu
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Automatyczny 
zbijak do koron 80zł 

Pojemnik 
metalowy 

do waty 23zł 
Tacka 

stomatologiczna 
mała10zł 

Szczotki
na kątnicę
kielichowe 

mała oraz „płomyk”

Szczotki na kątnice kielichowe, 
dostępne kolory: 

niebieski, różowy, 
fioletowy, żółte

1,80 

hak ustny 

podważka

Dźwignie stomatologiczne różnego 
rodzaju do różnych funkcji

25zł

25zł

dźwignia winter prawa lub lewa 

25zł

dźwignia płaska prawa lewa 
z ząbkami lub bez ząbków

25zł

gumki na kątnice, 
dostępne kolory: 
biały, niebieski, 
szary, zielony 2,70zł 

grubościomierz 
metalowy

22zł 

9zł Wydrążacz ekskawator

9zł Zgłębnik kalibrowalny

12zł/szt Nóż do wosku 
1

2

8zł Łopatka typ Inlay 
1

2

3

7zł 

Łańcuch do serwet 
różnego typu 

upychadło - stożkowe różne rodzaje

10zł 

dostępne również upychadło stożkowe z nakładaczem
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Podgrzewacz 
wody
do każdego 
unitu, 24 V.

350,-

Sitko do miski 
spluwaczki

Dysza do ślinociągu

Dysza do ssaka

Dysza ssaka

Zawór elektryczny do 

sterowania przepływem 

wody w końcówkach

Zawór regulacji 

chłodzenia 

do końcówek

zawór 

antyretrakcyjny 

do końcówek 

80,-

35,-

25,-Adapter 

ssak-ślinociąg 

końcówka 

gumowa 

ślinociągu

 Sitko do 

ślinociągu

90,-
95,-

13,-

350,-

50,-

45,-

65,- injektor powietrzny 

do ślinociągu 

220,-

Wymienny filtr próżniowy do ssaka

DurrDental 14,-

Uniwersalny blok sterujący 

powietrzno-wodny pneumatycznego 

unitu stomatologicznego (4 rękawy) 

Części zamienne i akcesoria do unitów stomatologicznych

Negatoskop do każdego 
unitu:13x6,5 cm150,-

Lampa Alya LED Revolution 
z czujką ruchu, regulacja natężenia 

światła 500 - 60000 lux

4800,-

rękaw silikonowy 
do końcówek 

ze światłem  
1,8m

rękaw silikonowy 
do końcówek 

Midwest M4  
1,8m

160,- 65,-

Purity50

180,-
Purity150

280,-
4800,-

Lampa halogenowa
metalowa obudowa, 

regulacja natężenia światła 
18000 - 22000 lux

filtr BRITA
Idealne rozwiązanie w zasilaniu każdego 
unitustomatologicznego w wodę
potrójnie filtrowaną,odmineralizowaną 
najwyższej jakości.

850,-

rękaw 
do ślinociągu, 1,45m 

40,-

rękaw 
do dmuchawki, 1,6m 

50,-

Lampa Swedent LED
potrójna regulacja natężenia 

światła 500 - 40000 lux

25,-

końcówka 

gumowa 

ślinociągu

4,-

34



120,-

80,-

Trzyfunkcyjna 
strzykawko

-dmuchawka

Sterownik nożny 
wielofunkcyjny 

do unitu pneumatycznego

300,-

Sterownik nożny 
wielofunkcyjny do unitu 

pneumatycznego i fotela

350,-

120,-

Końcówki do strzykawko 
- dmuchawki

15,- Podajnik 
do kubków

Butelki na wodę destylowaną
do unitu stomatologicznego 

3w1
Małe pudełko do chusteczek
120x170x100mm, podajnik 
do kubkówi półka mocowana 
do masztu w jednym

65,-

80,- 24,-

mleczna 1L przeźroczysta
600ML

70,-

uniwersalna półka 
na maszt
z solidnego 
tworzywa,
wymiary 
32x24cm

Uwaga: w ofercie posiadamy również pełną gamę części zamiennych 
do naszych oraz innych unitów w atrakcyjnych cenach 

Jednorazowe 
końcówki 

do strzykawko
-dmuchawki, 

250szt. 

NAKLEJKI 

OPAK. 

100szt.-   25zł 

200szt.-40zł

Przypinki 

opak.40szt.-   36zł 

 

Naklejki uśmiechy 

100szt-   18zł 

 

Magnesy 

uśmiechy 

12szt.-   18zł 
Medale na kolorowym 

sznurku 30szt.-   42zł 

Pojemniki 
na mleczaki 
20szt.-   40zł 

Terminarzyki 
bloczek 
50szt.-   5zł 

DZIELNY 
PACJENT

Pierścionki
korona 

12szt.-   22zł 

Pierścionki
kryształki 
10szt.-   16zł 
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57 x 100mm

90 x 135mm

135 x 250mm

190 x 330mm
90 x 230mm

100mm x 200m

55mm x 200m
36,00

75mm x 200m
49,50

200mm x 200m

120,00

61,00
150mm x 200m

90,50

16,00

21,00

40,50

23,00

/200szt

70 x 230mm
21,50

/200szt

/200szt

90 x 260mm
25,00

/200szt

/200szt

/200szt

75,00
/200szt

Lupy stomatologiczneYmarda

odległość robocza 340mm,

doskonała jakość!!!

powiększenie 2,5x - 630zł
powiększenie 3x    - 730zł
powiększenie 3,5x - 830zł

lupa z czepcem
ze światłem  - 2400złLED
bez światła - 2100zł
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PRODUKTY ORTODONTYCZNE PROFILAKTYCZNE

PRODUKTY JEDNORAZOWE I OCHRONNE

Maska 
- Przyłbica ochronna 
super lekka, wysoki komfort, 
w zestawie 5 ramek, 
5 osłonek

Szczoteczki jednorazowe 
z pastą, kolorowe 

0,50
12,00

Okulary ochronne dla Pacjenta Isiluxx
Bardzo dobrze sprawdzają się przy zabiegach: 
piaskowanie, skaling, leczenie endo  oraz inne.
Opakowanie 40szt.

189,-

Okulary ochronne

Czerwone - 10zł 
ochronne podczas korzystania z LED/UV

10,00

Okulary ochronne
specjalistyczne dostosowane 
do pracy w okularach korekcyjnych 
umocowane na gumce 20,00 /1szt.

14,00 16,00

wykałaczka z nicią 
do przestrzeni 

międzyzębowych 200szt. 

15,00

Pudełko ortodontyczne 

2,50

różne rodzaje 
i kolory

AQUAJET jest idealnym wyborem jeżeli używasz: 
aparat ortodontyczny, koronę zębową, protezę, 

implanty

Przenośny 
irygator 

jamy ustnej

końcówki
do irygatora

2szt.

końcówki
do irygatora
giętkie, 2szt.

Okulary ochronne
wysoka jakość przeciw 
parowaniu, dla lekarza 
i dla pacjenta, różne kolory:
czerwony, niebieski, żółty.

8,00 /1szt.

Zestaw ortodontyczny 
w przeźroczystym etui: 
szczoteczka manualna, 

szczoteczka składana, 
szczoteczka do przestrzeni 

międzyzębowych, 
nić dentystyczna, przewleczki 

do nici, wosk zabezpieczający , 
klepsydra do odmierzania czasu 

oraz lusterko dentystyczne.

11,90

Szczoteczka
ortodontyczna

8,00 /1szt. 8,50 /1szt.

Szczoteczka 
do protez

Zestaw szczoteczek 
do przestrzeni 

międzyzębowej 5szt.

12,00

Irygator AQUAJET LD-A8
bardzo wysoka jakość

AQUAJET LD-A3

197,-

167,-

Przyłbica ochronna 
na twarz 

z regulowanym 
paskiem 

z tworzywa 
sztucznego

dodatkowa osłona - 3 zł 

Końcówki 
do ślinociągu

transparentne

6,00 /100szt.
8,50
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PRODUKTY JEDNORAZOWE I OCHRONNE

8,00
50szt.

60,00
400szt.

10,00
100szt. (miętowe) 

65,00
500szt. (niebieskie)

Serwety stomatologiczne
składane 

 

Serwety stomatologiczne w rolce, 
3 warstwowe, 33x48cm, 

9,40
40szt.

18,80
80szt.

24,00

Śliniaki z kieszonką, niebieskie 125szt.
kubki stomatologiczne jednorazowe

6,20
kolorowe - 100szt.

Jednorazowy pokrowiecna zagłówek, 25szt.

7,00

Wkłady do misy  spluwaczki, 50szt.

3,00

Tacka jednorazowa mała
100szt.

20,00

higieniczne podkłady ochronne (bibułowe) 
w rolce na kozetkę lekarską Weber and Weber 

16,00

podkład ochronny bibułowo-foliowy, 
3warstowy, szerokość 51 cm, 
50 listków po 80 cm długości 

(niebieskie/zielone)

40,00

szerokość 50cm -100 szt. 

20,00
szerokość 60cm -100 szt. 
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PRODUKTY JEDNORAZOWE I OCHRONNE

7,00
mała

8,00
duża

miska do 
zarabiania 

mas
duża130x96mm, 
mała 130x86mm

łopatka do 
zarabiania 

mas
6,00

Podajnik do wałeczków
stomatologicznych 10,5 x 12 cm

Końcówki mieszające, 
dostępne kolory: 
żółty 1:1 
różowy 1:1, 
zielony 1:1, 
�oletowy 1:1, 
niebieskie długie 4:1 i krótkie,  
czerwone 10:1, 10szt.

5,90

Rozwierak w kształcie „M” 
(rozmiar mały, średni lub duży)

Rozwieraki
rozmiar mały, 
średni lub duży

Wałeczki stomatologiczne
300g, 600szt.

12,00

0,50

Korektor zgryzu
rozmiar 1,2,37,50

Łyżki wyciskowe, 
plastikowe, w komplecie łyżki do zębów dolnych i górnych

Jednorazowe końcówki 
do strzykawko-dmuchawki, 
250szt. 

sączki papierowe, 
kalibrowane,

100 szt/op., grubość 15-40, 
rozszerzalność 0,04-0,06mm

9,90

sączki papierowe, 
kalibrowane,

200 szt/op., grubość 15-40, 
rozszerzalność 0,02mm

6,90

ćwieki gutaperkowe, 
kalibrowane,

60 szt/op., grubość 15-40, 
rozszerzalność 0,04-0,06mm 

12,90

ćwieki gutaperkowe, 
kalibrowane,

120 szt/op., grubość 15-40, 
rozszerzalność 0,02mm

7,90

Aplikatory

 6,90

Kliny drewniane, 
dostępne kolory: pomarańczowy, 
biały, �oletowy, zielony, 
różowy, niebieski, 100szt

29,90

płytka szklana
7x14cm

4,70

40x12mm   3,00
60x12mm    3,50
80x12mm    4,00

szklana szalka 
Petriego:

do glasjonomerów - 7x8cm 3,80
do kompozytów - 6x5cm 3,30
do mas - 16x9cm 5,80

Bloczki do zarabiania:

15,20

1,50

Nośnik 
do amalgamatu 

18,00

14,00

/1szt.

14,50 /2szt.

Nerka tekturowa

Nerka plastikowa

8,00
duża

7,00
mała

80,00
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zbudowany z miękkiej gumy.
32 zdejmowalne zęby pokazowe

gł. 120mm, szer. 75mm, wys. 60mm

 zbudowany z twardej gumy,
28 zdejmowalnych zębów pokazowych, 

gł. 105mm, szer. 75mm, wys. 60mm

Model uzębienia A2

Model uzębienia A11 Model uzębienia B7

Model uzębienia A10

zbudowany z twardej gumy 
z możliwością rozdzielenia 

szczęki od żuchwy,
28 zdejmowalnych zębów pokazowych

gł. 60mm, szer. 75mm, wys. 70mm

Model uzębienia B7 zbudowany 
z przezroczystego tworzywa obrazujący 

prawidłowe ustawienie zębów z korzeniami 
oraz szczęki do żuchwy,
28 zębów pokazowych

gł. 90mm, szer. 70mm, wys. 65mm

Model uzębienia B8 Model uzębienia C16

zbudowany z przezroczystego tworzywa 
obrazujący różne wady przed leczeniem 

ortodontycznym, 24 zęby pokazowe
gł. 58mm, szer. 70mm,wys. 65mm

zbudowany z przezroczystego tworzywa 
obrazujący anatomię, anomalie rozwojowe, 

choroby nabyte i implanty
gł. 160 mm, szer. 130 mm, wys. 115 mm

Model zęba C18 
zbudowany z tworzywa, 

anatomiczna budowa 
nerwu i korzeni 

w przekroju
gł. 40mm,

szer, 40mm, 
wys 100mm

Model zęba C20 
zbudowany z tworzywa, 
anatomiczny model zęba

w przekroju
gł. 40mm,

szer, 65mm, 
wys 140mm

MODELE EDUKACYJNE I DEKORACYJNE 

180,-

150,-

130,-

90,- 250,-

220,-

110,-

 Model uzębienia N12
pokaz anatomiczny zębów, 

języka z możliwością prawidłowego 
pokazu czyszczenia przestrzeni 

międzyzębowych
gł. 190mm, szer. 150mm, 

wys. 110mm

85,-

300,-
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Model czaszki S2
składane elementy kostne x10

Model czaszki S3 pokazująca układ nerwów

Gumowy dentysta - gniotek 
do odstresowania pacjenta, 

szczególnie dzieci.
gł. 50mm,

szer. 60mm,
wys. 100mm15,-

Model czaszki S4 
pokazująca przyczepy mięśniowe 
w kolorach.

400,-

400,-

400,-

MODELE CZASZEK

Figurka dziewczynki 
do postawienia na biurku
gł. 90 mm, 
szer. 70 mm, 
wys. 170 mm

120,-

Zegar ścienny w kształcie zęba
szer.250,wys. 320mm

45,-

41



Folia ochronna na końcówkę stoma-
tologiczną, stożkowe zakończenie  

2,8 cm szer. Idealna do turbiny, 
kątnicy oraz skalera

48,- / 500 szt.

Jednorazowa folia na kamerę 
wewnątrzustną. Wymiary: 10,2x2 cm, 
folia pasuje również do końcówek stomato-
logicznych, zaokrąglony kształt dopasowuje 

się do kształtu końcówek

48,- / 500 szt.

Folia ochronna na strzykawko dmu-
chawkę, prosto zakończona, wymiary 
6,5x25 cm. Końcówkę dmuchawki 
wprowadza się na zewnątrz folii przez 
specjalny otwór 

48,-
/ 500 szt.

Folia ochronna na końcówkę stoma-
tologiczną, stożkowe zakończenie  

3,8 cm szer. Idealna do turbiny, 
kątnicy oraz skalera

48,- / 500 szt.

Jednorazowa folia na czujnik RVG, 
wymiary: 3,8x20 cm, folia pasuje również 

do końcówek stomatologicznych oraz  
do uchwytów

48,- / 500 szt.

Jednorazowa foliowo papierowa 
folia na kamerę wewnątrzustną, 

zaokrąglone zakończenie

48,- / 500 szt.

Folia ochronna jednorazowa  
na zagłówek, 25x36cm

65,-
/ 250 szt.

folia na uchwyt pulpitu  
lub lampę, 60x25 cm

44,- / 500 szt.

Jednorazowa folia ochronna na głowi-
cę lampy bezcieniowej chroni lampę 
wraz z uchwytami, nie przyciemnia 
światła. Wymiar: 46x60 cm

150,-
/ 250 szt.

Pokrowiec foliowy jednorazowy 
na cały fotel z zagłówkiem  

o wymiarach 220 x 80 cm.  
Minimalizuje procedurę  
dezynfekcji po każdym  

pacjencie.

/ 100 szt.
340,-

Jednorazowa folia  
na głowicę RTG.
Wymiary: 35x70 cm

130,-
/ 250 szt.

PRODUKTY DO OCHRONY UNITU

Półrękawy na końcówki stomatologiczne oraz na ssak i ślinociąg wraz  
z rękawami, 2 szerokości: 

7cm (szer) x 90cm (dług)  
zalecany do ssaka, strzykawko dmu-
chawki, lampy światłoutwardzalnej 

długopisowej

5 cm 7 cm 

38,-
/ 250 szt.

42,-
/ 250 szt.

5cm (szer.) x 90cm (dług.)  
zalecany do turbiny,  

kątnicy, skalera, ślinociągu.

Folia ochronna, samoprzylepna  
na pulpit stomatologiczny i inny 
sprzęt medyczny. Transparentna 
mocna folia do ochrony pulpitu unitu, 
USG itp. Można ją spryskać środkami 
do dezynfekcji, bardzo ekonomiczna, 
dług. 75m, szer. 50 cm

65,-
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10 110

75,-

Poduszka ochronna 
idealna ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym 

i przebarwieniem tapicerki fotela. Obustronna tapicerka 
o dł: 52cm kolor według wzornika jak niżej

Wałek KOMFORT
wałek z pianki wiskoelastycznej z pamięcią, chroniący przed efektem 

wciągania pleców pacjenta, co daje maksymalny komfort w pozycji leżącej

Uniwersalny rogal szyjny dla pacjenta
wykonany z pianki wiskoelastycznej z pamięcią obity skajem 

wg wzornika, idealnie dopasowuje się do kształtu szyi pacjenta 
co tworzy dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego oraz głowy 

podczas leżenia na fotelu 

85,-

85,-

12

Uniwersalna folia na zagłówek 
do każdego fotela

16x18cm, mocowana za pomocą załączonych rzepów.

20,-

Siedzisko dla dzieci na fotel 
stomatologiczny
szer, dł, wys: 36x40x11 cm 

kolor według wzornika jak niżej

200,-

Uniwersalna folia typ A

zapięcie 
na rzepy35,-

25,-

Uniwersalna folia typ B
pod nogi do każdego fotela, łatwe umocowanie na gumki 

lub rzepy, dł: 40cm, dodatkowa, ochronna zakładka 
do zapięcia pod fotelem za pomocą załączonych rzepów.

zielony unit

110,-

Uniwersalna folia typ C
Do pokrycia całego siedziska dowolnego fotela, 

łatwe mocowanie na gumki

Wzór zastrzeżony
Pod rygorem 

odpowiedzialności prawnej!!!

pod nogi do każdego fotela, łatwe umocowanie na gumki, dł: 40cm

52 cm 37 cm

40 cm17 cm

44 cm
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60-175 Poznań, ul. Piwoniowa 16
tel. (61) 847 88 10

kom: 515 105 888, 601 755 750
e-mail:medikoll@medikoll.com.pl

www.medikoll.com.pl

1300,- 1490,-

C

Stolik medyczny (asystor)
również pod aparaturę

szer, gł ,wys: 52x42x90 cm, maksymalne obciążenie 
na półkę: 15kg. Wymiar jednej półki: szer, gł: 48x42cm

240,-

70,-

1 2 3 4 5 6 7

uniwersalna 
półka na maszt
z solidnego tworzywa,
wymiary 32x24cm

uniwersalna półka na maszt
metalowa, wymiary 19x22cm

Podajnik 
do kubków

65,-

3w1  Małe pudełko do chusteczek
120x170x100mm, podajnik do kubków
i półka mocowana do masztu w jednym.

120,-

�kłady do szu�ad uniwersalne
o wymiarach 50x52 cm, możliwość cięcia do wymiarów szu�ad dowolnego asystora na rynku

BA

60,-

Asystor 
Stomatologiczny MEDI

trzyszufladkowy lub czteroszufladkowy, 
na chromowanej podstawie, kółka z osłoną 

gumową, z regulowaną wysokością
w zakresie 85-100cm (do poziomu 

szklanej półki).  Szufladki w systemie 
Metabox o wymiarach powierzchni 

pakowniczej 43x32,5 cm o głębokości 7cm.
Górna powierzchnia z półką szklaną.

Wymiar asystora szer,gł,wys: 49x39x41 cm.

Pudełko 
do chusteczek

lub rękawic 
medycznych

140x250x110mm 48,-

570,-


