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IZDAJATELJ | Prodent Int., d.o.o., Zvezna ulica 2A, SI-1000 Ljubljana
UREDNIK | Uroš Šraj
OBLIKA | mk GRAFiKA
TISK | Collegium graphicum

VELJA DO: 30.06.2021 oz. do nove izdaje, sprememb cen ali do razprodaje zalog.
Cene veljajo na dan izida. Pogoji določeni s strani proizvajalca so lahko vzrok odstopanj od navedb cen.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Naročilo stopi v veljavo z oddajo le tega s strani kupca prodajalcu, razen v primeru, če prodajalec kupca obvesti, da izbranega blaga ni na zalogi ali da zaradi tehtnih 
razlogov naročila ni mogoče sprejeti (neporavnane plačilne obveznosti, blokada računa, strokovna usposobljenost,...). Kupec lahko naročilo prekliče v 24 urah od 
oddaje naročila. Cene so v EUR in ne vključujejo DDV, stroškov transporta, dobave, zavarovanja ali namestitve opreme. Stroški transporta v višini 5,00 €* se 
obračunajo pri naročilu v znesku do 70,00 €* (*brez DDV). Rok dobave izdelkov (na zalogi) je 2 delovna dneva. Izdelki, ki niso na zalogi imajo rok do 30 delovnih dni. 
Ne velja za aparate, opremo in pohištvo. Prodajalec si pridružuje pravico do dobave v celoti ali v delnih dobavah, vendar ne več kot v 60 delovnih dneh. V primeru 
zamude končnega roka dobave, ima kupec pravico do razveljavitve pogodbe, sklenjene z oddajo naročila. Reklamacija se upošteva v 8 delovnih dneh, s priloženim 
reklamacijskim zapisnikom z navedbo vzrokov vračila (skrita napaka, poškodba, napaka pri dobavi, ipd.). V primeru vračila v neoriginalni ali kakorkoli poškodovani 
embalaži, prodajalec reklamacije ne bo upošteval. Prodajalec odgovarja za napake izdelkov in obveznosti v skladu z zakonom, vendar za škodo, nastalo z 
nepravilno uporabo ali posebnimi zahtevami uporabe materiala, ne odgovarja. Prodajalec hrani podatke o posameznih nakupih vsakega kupca. Kupec do svojih 
posameznih nakupov lahko dostopa le s pisno zahtevo. Vsi podatki so varovani v skladu z veljavnimi zakoni. Garancijski pogoji izdelkov in opreme so razvidni 
iz garancijskega lista proizvajalca. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in programa, napak pri navedbi podatkov, opisih proizvodov in cen. Fotografi je so 
simbolične in se lahko razlikujejo od dejanskega videza. Pridružujemo si pravico, da objavljeni izdelki niso vedno na zalogi.
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TRGOVINA

01 5204 804
branko.koren@prodent.si

01 5204 805
urska.brecl@prodent.si

01 5204 819
robert.humar@prodent.si

OPREMA | SERVIS

030 709 029
uros.sraj@prodent.si

041 844 000
jernej.primozic@prodent.si

030 704 891
tomaz.kozamernik@prodent.si

DOGODKI | IZOBRAŽEVANJA

01 5204 802
jasmina.kljajic@prodent.si

PRODAJA

041 727 087
filip.andjelic@prodent.si

041 678 540
niki.andjelic@prodent.si

040 372 607
saso.balkovec@prodent.si

040 422 989
sinisa.spasojevic@prodent.si

070 772 527
urska.brecl@gmail.com

041 637 345
tomaz.kriznik@prodent.si

041 703 401
dejan.logar@prodent.si

RAČUNOVODSTVO

01 5204 810
prodent@deltas.si

OPERATIVA

01 5204 811
gasper.melik@prodent.si

NABAVA

01 5204 812
ales.schweiger@prodent.si

JAVNO NAROČANJE

01 5204 807
igor.kaluza@prodent.si

01 5204 808
lili.trnjanin@prodent.si

SPLETNA TRGOVINA
Urejanje
01 5204 821
e-trgovina@prodent.si



Nakup zobozdravstvene opreme, je ena od najpomembnejših odločitev, ki jih boste sprejeli v svoji 
poslovni  kar ier i .  Izb i ra  prave opreme,  pozi t ivno vpl iva  na vašo stor i lnost  in  poslovni  uspeh.

OPREMITE SVOJO ORDINACIJO ZA USPEH
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Pri nakupu zobozdravstvene opreme naj vas najprej 
zanimata vzdržljivost in zanesljivost. Izberite 
kompaktno opremo, izdelano, da vzdrži vsakodnevne 
zobozdravstvene izzive ter preizkušnje, kot sta vlažno 
okolje in nenehna raba. 

PRIPOROČAMO: 
•  Potipajte vsak kos opreme, da začutite, kako je izdelana.
•  Preverite proizvajalčeva navodila pravilne uporabe aparatov. 
•  Vprašajte, kolikšna je preizkušena dvižna zmogljivost opreme.
•  Preverite kompaktnost opreme.
•  Se vratca omaric gladko odpirajo in zapirajo?
•  Preverite izvor opreme, garancijo in servisiranje opreme.

VZDRŽLJIVOST IN 
ZANESLJIVOST

Vrhunsko delujoča oprema vam omogoča optimalno 
učinkovitost. Vsaka funkcija mora imeti svoj namen 
tako, da optimizira vaše delo in delo vašega osebja. 
Vsak kos opreme mora biti ergonomsko oblikovan 
za udobje vaših pacientov in za vaše udobje. Pri 
ustvarjanju ugodnega, učinkovitega delovnega okolja 
upoštevajte dvoje:

•  Minimiziranje gibanja. Oblikujte svoje delovno okolje tako, da 
hitro dostopate do tega, kar potrebujete, in da imate predmete, 
ki jih uporabljate najpogosteje, na dosegu roke. Če se znebite 
zamudnih gibov, kot so pretirano iztegovanje, da dosežete 
določen instrument, ukrivljanje telesa in iztegovanje vratu, ste 
lahko pri delu učinkovitejši ter se ob koncu dneva počutite bolje.

•  Naj vsak gib šteje. Zobozdravstveno osebje mora delati v 
nevtralni drži, kar pomeni, da s prekomernim premikanjem trati 
energijo. Bolj napete so mišice, manj učinkovito delujejo. Leta 
vsakodnevnih bolečin zaradi slabe drže pri delu lahko povzročijo 
kronične poškodbe, ki lahko močno poslabšajo vaše delovne 
sposobnosti. Poiščite opremo, ki bo minimirala vaše gibe, in naj 
vsak gib šteje.

DELOVANJE IN UČINKOVITOST

Če vaša oprema ne deluje oprimalno, je moteno 
tudi vaše delo. Izberite izdelke, ki zahtevajo manj 
vzdrževanja ter servisi-ranja. Izberite proizvajalca s 
tradicijo ustvarjanja izdelkov, ki so vzdržljivi, zanesljivi, 
preprosti za vzdrževanje in združljivi s servisnimi deli 
še leta po prodaji. Izberite distributerja oz. tgrovino, ki 
je zanesljiva, ima dobro partnersko mrežo in uigrano 
ekipo. Izberite tistega, ki bo na trgu posloval tudi, ko 
bo čez pet, deset, petnajst ali več let čas za servis ali 
nadgradnjo opreme.

POVPRAŠAJTE KOLEGE:
•  Katero znamko uporabljajo?
•  Bi to znamko ponovno kupili?
•  Komu zaupajo?

IZBERITE PROIZVAJALCA,
KI STOJI ZA SVOJIMI IZDELKI!

UGLED BLAGOVNE
ZNAMKE IN STORITVE

N A K U P  Z O B O Z D R A
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Vaša ordinacija je uspešna zaradi vas, vašega tima in 
nenazadnje kakovostne zobozdravstvene opreme, ki 
vam omogoča učinkovito delovno okolje in nemoten 
potek dela. Preverite, če imate sklenjena vsa ustrezna 
zavarovanja ravnajte odgovorno. 

V sodelovanju z GENERALI Zavarovalnico, smo za vas pripravili  
PREMIUM PONUDBO, ki vključuje zavarovanje vašega 
premoženja, vaših ordinacij in poklicne odgovornosti. 

BI ŽELELI BREZPLAČNO IZVEDETI VEČ?
Neobvezujočo ponudbo, prilagojeno točno vašim potrebam, 
lahko pridobite pri Roku ali Alenki na telefonski številki 080 39 36 
| premium.si@generali.com

ODGOVORNOST IN
ZAVAROVANJE

Če k nakupu opreme pristopite tako, da primerjate 
funkcijo za funkcijo in cent za centom, kakovost ter 
vaše zadovoljstvo mogoče ne bosta dolgotrajna. Kako 
ugotoviti, kaj je najbolje kupiti in ali res obstaja razlika 
v kakovosti?

NASVETI PRI ODLOČANJU:
•  Povprašajte o zanesljivosti, vzdržljivosti in kakovosti izdelka.
•  Raziščite izdelke in doslednost.
•  Pozanimajte se, kako dolgo je izdelek že na trgu.

•  Vprašate, kaj razlikuje proizvajalčeve izdelke od konkurenčnih 
in/ali novih generacij izdelka.

•  Pozanimajte se o sodelovanju med proizvajalcem ter vašim 
trgovcem. Sta znana po tem, da stojita za svojimi proizvodi?

KAKO KAKOVOSTNE STORITVE OPRAVLJATE
• Opredelite svoje potrebe in pričakovanja od opreme, ki jo kupujete.

VREDNOST IN CENA

Površine, stoli, instrumenti in druga oprema zahtevajo 
redno vzdrževanje za ohranitev higienskega ter 
učinkovitega delovnega okolja. So oblikovani tako, 
da omogoča dotikanje čim manj površin? Ima izdelek 
funkcije, ki omejujejo število potrebnih dotikov in 
omogočajo izvajanje funkcij v eni sami potezi?

Razmislite, kako lahko opremite svojo ordinacijo in izvajate 
obravnave tako, da bo oprema čim bolje izkoriščena ter da se 
boste dotikali čim manj površin.

VZDRŽEVANJE IN
ŽIVLJENSKA DOBA

KUPITI NOVO ALI
OSTATI PRI STAREM
Vaša obstoječa oprema še deluje (čeprav je zastarela), 
a se morda sprašujete, ali se splača vložiti v novo. 
Postavite si nekaj osnovnih vprašanj?

•  Čeprav je oprema morda v skladu s standardi, ki so veljali, ko je 
bila izdelana, ali je v skladu tudi z današnjimi zobozdravstvenimi 
standardi?

•  Ali vašo storilnost ovira pomanjkanje funkcij, ki v času nakupa 
še niso bile na voljo (npr. preprosta povezljivost elektromotorjev, 
kamer, čistilcev zobnih oblog itn.)?

•  Ali vaša obstoječa oprema zahteva veliko vzdrževanja in 
nenehne klice na servis? Če je tako, izgubljate storilnost ter denar 
zaradi popravil.

•   Je vaša oprema videti sodobna? Danes pacienti gledajo vašo 
ordinacijo z bolj kritičnim očesom kot v preteklosti. 

•  Vaša ambulanta odraža vašo predanost odličnosti in uspehu. 
Čista ter sodobna oprema in pohištvo vzbujata pri pacientih 
zaupanje, da so enako sodobni tudi vaši postopki zdravljenja, kar 
vam lahko prinese več priporočil ter več pristankov na zdravljenje.

V S T V E N E  O P R E M E
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KAKO SE STOL PREMIKA?
Premiki ob začetku in koncu spreminjanja pacientovega položaja pomembno vplivajo 
na pacientova udobje in izkušnjo. Sedite na stol. Dvignite ga ter spustite, da ugotovite, 
ali se ob začetku in koncu premikanja kaj trese. Stol se ne sme tresti, spreminjanje 
položaja pa mora potekati gladko od začetka do konca. Povprašajte, kdo proizvaja 
hidravlične cilindre; ti so pomemben del stola. 

SE MATERIALI IN BARVE PREVLEK NA STOLU 
UJEMAJO Z VAŠO PREOSATALO OPREMO?
Prepričajte se, da proizvajalec ponuja širok nabor
materialov za oblazinjenje. Vprašajte,
kako dolgo bo možna menjava
oblazinjenja.

STOLI
zobozdravstven i
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JE NASLON ZA GLAVO ZLAHKA NASTAVLJIV?
Naslon za glavo igra pomembno vlogo pri nameščanju pacienta. Nastavitev mora biti 
preprosta, z aktivacijo mehanizma s palcem in kazalcem. Naslon, ki se samodejno 
prilagodi pacientovemu gibanju ob dvigu ali spustu stola, pomeni manj reguliranja 
za upravljavca ter večje udobje za pacienta. Naslone, ki se nastavljajo z obračanjem 
gumba, je težje regulirati, posebej, če so zaščiteni s plastično prevleko.
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PRISPEVATI MORA K UČINKOVITOSTI 
DELOVNEGA OKOLJA
Omogočati vam mora čim enostavnejši pristop do pacienta in 
obenem nuditi ugodje tako vam, kot tudi pacientu.

KAKO STABILEN JE STOL?
Pri zobozdravstvenih stolih je ključnega pomena stabilnost.
Stol mora biti neomajna platforma za natančno obravnavo ustne 
votline.

Potreba po stabilnosti je odvisna od opreme, ki jo uporabljate in 
od podstavka stola. Spodnja ploskev naj bo velika, a oblikovana 
tako, da ne ovira kolesc vašega delovnega stola. Lito železo je 
trdno in močnejše od aluminija, njegov profi l pa je tanjši.

Poleg tega na pacienta prenaša manj hrupa in vibracij, če 
udarimo ob stol. Podstavek je nenehno izpostavljen opremi in 
kemikalijam za čiščenje. Zaključni sloj naj ne bo zgolj nanesen, 
saj se bo zlahka krušil in ne bo odporen proti praskam.

SE STOL DOBRO OBRAČA?
Naj kdo sede na stol. Medtem, ko je stol v ležečem položaju, 
sprostite zavoro in ga poskusite obračati z dvema prstoma. Stoli 
z dobrim vrtilnim mehanizmom se zlahka obračajo. Stole z manj 
kakovostnim vrtilnim mehanizmom, je težje vrteti.

STOLI
zobozdravs tven i



A-dec 500
Združuje optimalno ergonomijo, ki je podprta s 
številnimi vgrajenimi možnostmi. Z gladkimi in nežnimi 
premiki stola boste spoznali, da je A-dec edinstven v 
svoji elegantni inovativni tehnologiji.

Anatomsko oblikovano oblazinjenje stola zmanjša točke pritiska 
na pacienta.  Vgrajen 2 litrski rezervoar zmanjša možnost 
navzkrižne kontaminacije. Izjemen razpon gibanja stola in zelo 
nizka pozicija, ki izboljša dostop, vidljivost in držo zobozdravnika. 
Vgrajena kontrolna plošča na dotik vam daje enostaven nadzor 
nad stolom, pljuvalnikom in lučjo. Delovna enota s pripomočki 
zagotavlja izredno dobro pozicijo instrumentov.

Zakaj             ?
POMEMBNA VPRAŠANJA!
JE STOL PREPROSTO UPORABLJATI?
Uporaba prednastavljenih delovnih položajev naj bi zmanjšala 
dotikanje površin. Prednastavljene kombinacije položajev bi 
morale vključevati:

Položaj za rentgensko slikanje • ob prvi sprožitvi stol dvigne 
pacienta v položaj za uporabo pljuvalnika ali rentgensko 
slikanje. Druga sprožitev vrne pacienta v enak položaj kot pred 
izplakovanjem.

Program za prednastavljanje • uporabniku omogoča, da 
programira položaje, vključno s položajem za vstajanje s stola.

JE MOŽEN TAKOJŠEN PREKLIC 
PREDNASTAVLJENIH FUNKCIJ?
Ali ima stol priročno nameščena stikala,
s katerimi z enim dotikom razveljavite te funkcije.

KAKŠNO JE ELEKTRIČNO NAPAJANJE STOLA, 
REFLEKTORJA IN INSTRUMENTOV ASISTENTA?
Nekateri stoli za doplačilo ponujajo to funkcijo.

UPOŠTEVAJTE!
Mesto napajanja – električno napajanje v podstavku stola 
omogoča boljši dostop do elektrike. Z njim se lahko izognete 
napajanju iz talne doze, ki je lahko izpostavljena puščanju vode 
in razlitju vodnega zbiralnika.

Količino proizvedene energije – možnost električnega napajanja 
je pomembna, če nameravate na zobni stroj priključiti dodatno 
opremo, kot so elektromotorji, kamere ter čistilci zobnega kamna. 
300-vatno napajanje zagotavlja dovolj elektrike za priključitev 
dodatnih naprav.

SO PRITRDILNI ELEMENTI PRILITI ALI PRILEPLJENI? 
ALI SO KJE IZBOČENI VIJAKI?
Ne bojte se odstraniti zaščitne prevleke na stolu, ki si ga 
ogledujete. Poglejte, kako so pritrjene. Poglejte tudi, kako so 
pripomočki speljani in nameščeni, ali so posamezni deli stola 
izdelani iz pravih materialov ter kakšni premazi so uporabljeni. 
Preglejte tudi podstavek.

IZJEMNA ZANESLJIVOST
A-dec je svoj ugled zgradil na temelju neomajne predanosti 
izjemnim storitvam za stranke, saj se vidijo kot partnerja pri 
vašem uspehu. A-dec si prizadeva, da ordinacija deluje kot
dobro podmazan stroj. 

ODKRIJTE DRUGAČNOST IZDELKOV A-DEC
Ddodana vrednost nove energije. Nova vizija vaše ambulante. 
Jasne zamisli za večjo učinkovitost ordinacije in vašega osebja. 
Uspešne rešitve za večjo storilnost ter donosnost ambulante. 
A-dec. Izkusite sami.

PRISTNOST IN PREDANOST
Prodent je del A-decove pooblaščene prodajne mreže. A-dec 
po vsem svetu vključuje partnerje, s katerimi deli vrednote in 
predanost zadovoljstvu kupcev. Igramo zelo pomembno vlogo: 
svetujemo, opremljamo ambulante - od tehničnih storitev in 
podpore. Izberite partnerja, ki mu je resnično mar za vaš uspeh.

VAŠ USPEH JE NAŠ USPEH
Skupni cilj vseh je, da ostanete najboljši. A-dec ima največ 
priporočil v zobozdravstveni panogi. Na to so izjemno ponosni 
in hvaležni za številne navdušene, zadovoljne kupce po celem 
svetu. Vabimo vas, da se jim pridružite.
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STOLI
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A-dec 500

Barve oblazinjenja s šivi

TERAPEVTSKA STRAN
1-puster, 2-el. mikromotor,
3-el. mikromotor, 4-turbinski bič,
5-čistilec zobnega kamna,
pladenj z držalom.

ASISTENTSKA STRAN
1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino,
keramičen ali steklen pljuvalnik.

Cena je odvisna od konfi guracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029

OPREMA NA STOLU
A-dec LED luč
Amalgam separator
Nosilec za monitor
Električna stopalka
Sistem za čiščenje vodnih poti
Dvojno artikuliran naslon za glavo
Vključeni kabli za multimedijo

5 LET
GARANCIJE
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STOLI
zobozdravs tven i

Barve oblazinjenja brez šivov



Intego
Zobozdravstveni stol z optimalno izrabo 
prostora

Stol odlikujejo trpežni materiali, kompaktna zasnova in vrhunska 
kvaliteta. INTEGO perfektno kombinira eleganten videz in 
funkcionalnost. Na voljo v dveh različicah, biči zgoraj ali biči 
spodaj.

•  Kakovostno “premium” oblazinjenje
zagotavlja dolgotrajno udobnost pacienta med 
posegom.

•  Kompakten in gibljiv asistentski element

•  EasyPad uporabniški vmesnik je preprost in 
enostaven za upravljanje.

•  Adapter za čiščenje in avtomatsko spiranje 
sesalnih poti.

•  Nadzorovana kakovost vode z vgrajeno 
steklenico za vodo. Steklenico lahko 
napolnimo s sredstvom za trajno dezinfekcijo 
in ročno sanitizacijo

STOLI
zobozdravstven i

TERAPEVTSKA STRAN
1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič,
5-čistilec zobnega kamna, pladenj z držalom.

ASISTENTSKA STRAN
1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino, keramičen pljuvalnik.

OPREMA NA STOLU
•  LEDview LED luč
•  23’’ monitor na nosilcu
•  Amalgam separator
•  Plastenka za čistilno sredstvo ali dovod vode
•  Dvojno artikuliran naslon za glavo
•  Električna stopalka C+
•  Vključeni kabli za multimedijo
•  Nosilnost do 145 kg

Cena je odvisna od konfi guracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029
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Intego Pro
Integriran celovit sistem za optimalne rezultate

Zobozdravstveni stol odlikujejo trpežni materiali, kompaktna 
zasnova in vrhunska kvaliteta. Poleg številnih možnosti kvalitetne 
dodatne opreme je na voljo v dveh različicah, z biči zgoraj ali 

biči spodaj.

EasyTouch zaslon na dotik in integriran 
koncept stopalke omogočata preprosto 

rokovanje s stolom.Prilagodljiva asistentska 
stran za dvo- ali štiriročno delo.

Vodna enota in asistentska 
stran sta zasnovana na 

principu doseganja najvišje 
stopnje higienskih možnosti. 

Integrirani adapterji za 
avtomatsko čiščenje cevi 
nasadnih instrumentov in 

dezinfekcijo vodnih poti. 
Stalna dezinfekcija vodnih 

poti z DENTOSEPT tekočino. 
Uporablja se kot enota s 

samooskrbo vode znotraj 
sistema.

STOLI
zobozdravs tven i

TERAPEVTSKA STRAN
1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor, 4-turbinski bič,
5-čistilec zobnega kamna, pladenj z držalom.

ASISTENTSKA STRAN
1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino, keramičen ali steklen pljuvalnik.

OPREMA NA STOLU
•  LED luč
•  23’’ monitor na nosilcu
•  Amalgam separator
•  Naprava za konstantno dezinfekcijo vodnih poti
•  Naprava za čiščenje sesalnih poti
•  Dvojno artikuliran naslon za glavo
•  Električna stopalka C+
•  Vključeni kabli za multimedijo
•  Nosilnost do 180 kg

Cena je odvisna od konfi guracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029
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OPREMA NA STOLU
• LED luč
• Motorno naslonjalo za glavo
• Amalgam separator
• Pladenj z držalom
• Naprava za konstantno dezinfekcijo vodnih poti
• Naprava za čiščenje sesalnih poti
• Električna stopalka C+
• Nosilnost do 180 kg

ASISTENTSKA 
STRAN
1-puster, 2-HVE,
3-sesalec za slino, 
4-dodatni “kirurški” 
sesalec za slino,
• keramičen ali
steklen pljuvalnik.

12

STOLI
zobozdravstven i

Cena je odvisna od konfi guracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029



S I N I U S

• 
• 
• 

KOMPAKTNO

• 
• 
• 

INTUITIVNO
• 

• 

TERAPEVTSKA STRAN
• 1-puster, 2-el. mikromotor,
3-el. mikromotor, 4-turbinski bič,
5-čistilec zobnega kamna.
• ENDO paket,
vgrajen apeks lokator in 
recipročno gibanje.
• IMPLANT paket,
vgrajena peristaltična črpalka.
• SIVISION paket,
22’’ monitor z nosilcem,
IO kamera SiroCam AF+,
• Multimedija - kabel.

13

STOLI
zobozdravs tven i



S220 TR
odlikuje izjemna vsestranska uporaba. Ne 
glede na vaš stil model S220TR nudi praktično 
ergonomsko rešitev, ki vam bo popolnoma 
ustrezala.

Za vse, ki iščejo tehnološko 
dovršenost in delovanje, ponujamo 
napredne naprave in instrumente.
Higienski sistemi zagotavljajo brezkompromisno varnost pri 
čiščenje in dezinfekciji stola. Zobozdravstvena enota se lahko 
opremi s pnevmatsko zavoro.

Asistentska stran je izjemno prilagodljiva in fleksibilna zaradi 
gibljivega spoja nosilne roke . Klasična in inovativna ergonomija, 
šest modelov, ki pokrivajo širok spekter zahtev v zobozdravstvu. 
Spominska pena oblazinjenja zagotavlja pacientu udobje in 
visoko mero sproščenosti.

Posebna oblika stola za paciente “Atlaxis” omogoča popoln 
dostop za terapevta in asistenta. Stol ima funkcijo gibanja 
“Trendelenburg” in kapaciteto dviga 190 kg.

TERAPEVTSKA STRAN
• 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor,
4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna
• W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
• Sanaspray sistem za ločen dovod vode
• Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
• Pladenj z držalom

ASISTENTSKA STRAN
1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino
• Keramičen ali steklen pljuvalnik
• Venus plus LED osvetlitev
• Amalgam separator
• Nosilec za monitor
• Električna stopalka
• Vključeni so kabli za multimedijo

14

STOLI
zobozdravstven i

Cena je odvisna od konfi guracije.
Kontakt za ponudbo: uros@prodent.si, 030 709 029



S320 TR
vedno v razvoju, kot vi.

Filozofi ja temelji na popolni tehnologiji, ki obdaja vaš delovni 
prostor. Širok spekter funkcij, ki omogočajo, da se stol prilagodi 
vašim potrebam in stilu. Zaslon na dotik uporabniku omogoča 
enostavni in hitro upravljanje z integriranimi sistemi.

Na zobozdravniški element se lahko vključi modul s šestim bičem 
(intraoralna kamera ali polimerizacijska lučka)

Integracija in ergonomija skupaj 
ustvarita svet, kjer je vse na dosegu 
roke.

TERAPEVTSKA STRAN
• 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor,
4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna.
• W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
• Sanaspray sistem za ločen dovod vode 
• Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
• Pladenj z držalom

ASISTENTSKA STRAN
• 1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino.
• Keramičen ali steklen pljuvalnik
• Venus plus LED osvetlitev
• Amalgam separator
• Nosilec za monitor
• Električna stopalka
• Vključeni so kabli za multimedijo

15

STOLI
zobozdravs tven i

Cena je odvisna od konfi guracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029



STOLI
zobozdravstven i
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S380 TRC Continental
Ima veliko edinstvenih funkcij, ki zagotavljajo 
najboljšo uporabniško izkušnjo za vse, ki iščejo 
inovativnost.

Pozicija stola v sedečem položaju omogoča pacientu 
enostavnem vstop in izstop. Zmogljiv mikroprocesor poskrbi 
za brezhibno upravljanje vseh funkcij in sistemov na stolu. 

Intuitiven zaslon na dotik omogoča terapevtu, da pregledno 
in enostavno upravlja in prilagaja delovne parametre 
zobozdravstvenega stola.

Stol ima neverjetno nosilnost do 190 kg. Sedeča pozicija stola 
je idealna za vse oblike zobozdra-vstvenih terapij in omogoča 
naravno okluzijo med obema čeljustnima lokoma.

TERAPEVTSKA STRAN
• 1-puster, 2-el. mikromotor, 3-el. mikromotor,
4-turbinski bič, 5-čistilec zobnega kamna.
• W.H.E sistem za kontinuirano dezinfekcijo
• Sanaspray sistem za ločen dovod vode 
• Dvojno artikulirano naslonjalo za glavo
• Pladenj z držalom

ASISTENTSKA STRAN
• 1-puster, 2-HVE, 3-sesalec za slino.
• Amalgam separator
• Venus plus LED luč
• Nosilec za monitor
• Električna stopalka
• Keramičen ali steklen pljuvalnik(ročni ali avtomatski)
• Vključeni so kabli za multimedijo

STOLI
zobozdravs tven i
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Cena je odvisna od konfi guracije.
KONTAKT ZA PONUDBO: uros@prodent.si, 030 709 029



TAO
Izvor nove vrste

POPOLNOMA NOV KONCEPT
TAO redefi nira vlogo pohištva v ordinaciji, v smislu 
prostorov, varnosti in organizacije. TAO je ambiciozen 
projekt, ki je nastal po dolgem raziskovanju v večih 
evropskih klinikah.

V vašo ordinacijo bo prinesel najnovejši dizajn, z željo, 
da se uspešno spopade z vašimi sedanjimi in bodočimi 
delovnimi navadami.

ZMANJŠANA DEBELINA ZA 74%
Predali, vrata in ogrodje elemtov je narejno iz enega kosa 
kovine in je tanjše za 74% iz sedaj standardnih 15 mm.

4 mm debelina dodano manjša razmik med predali: 
minimalen izgled pomeni dejansko manj zasedenega 
prostora in več prostora za vas.

“3D TRUE ALIGNMENT”
Tekoči in tihi predali ter vrata vzpostavijo 4-smeren 
postavitveni sistem, ki vam omogoča mikro nastavitve, 
tako, da vedno dosežete ustrezno nastavitev; osnovni 
namen TAO profi la.

PENTASEAL: HERMETIČNO ZAPIRANJE
Obrobno tesnilo, ki je vstavljeno med okvir in predale, 
je vstavljeno tudi na vsak predal. PentaSeal je TAO 
ekskluziva. Zasnovano podobno kot tesnila hladilnika, 
je predvideno, da se zoža pod pritiskom predala in tako 
omogoči hermetično tesnitev.

PLAVAJOČI IZGLED
Popolnoma novo stekleno podnožje, ki naredi omarico še 
lažjo, kot je dejansko, skupaj z LED osvetlitvijo, da TAO-u 
skoraj videz lebdenja.

Dobavljiv je tudi s kovinskim podnožjem ali z nižjim 
oblikovanim podstavkom.

Zagotavlja garancijo 60-mesecev

POHIŠTVO
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LJUBEZEN NA PRVI 
POGLED
Preprosto, sodobno in elegantno 
pohištvo. Zelene oznake naredijo 
pohištvo izvirno in edinstveno.

PREPROSTOST S STILOM!
Izstopa po obliki, inovativnostjo 
in osebnostjo, ki jo začutite ob 
prvi uporabi.

BELA ALI SIVA
Neprimerljiva kakovost, eleganca, ladosten in trendovski izgled. 
Kakovost in zanesljivost! Najboljši materiali,  perfektni detajli in  
standardno “mehko”   zapiranje s protiprašnimi tesnili.

ECCO!
Modularni sistem pohištva s trendovskim  zgledom in 
privlačno ceno. Enostavna izbira elementov.

Zagotavlja garancijo 60-mesecev

ORGANIZACIJA
Modularni vložki v predalih 
omogočajo maksimalno stopnjo 
higiene in organizacije. Zaobljeni 
separatorji znotraj predalov se 
odstranijo in so enostavni za 
čiščenje.

PRILAGODLJIVOST
Izvrstna prilagodljivost 
modularnega pohištva se 
zlahka prilagodi glede na 
vaše logistične in operativne 
potrebe.

DELOVNI PROSTOR
Vsak kotiček ordinacije lahko 
postane vaš delovni prostor. 
Izkoristite vse prednosti prostora 
in  racionalizirate organizacijo.

FRINGE
Konkretna in realna. Prilagaja se obstoječi zasnovi prostora 
tako, da se posameznik v prostoru odlično počuti. 

POHIŠTVO
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20 Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

LUNA
Atraktivna, praktična in funkcionalna higienska enota,
je hkrati igriva in zabavna. Ustvarjena za delovanje v 
sistemu, vendar odlična tudi kot samostojna enota.

Dispenzer za pripomočke v ordinaciji izberejo osebe, ki so po duhu 
mlade in dinamične. Cenijo da se varnost in praktična uporaba 
elegantno zmeša z barvo in obliko. Odkrijte najboljše barve za vašo 
ordinacijo in izberite izmed 49 možnih kombinacij.

490 €

Zagotavlja garancijo 60-mesecev

POHIŠTVO



21Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

WISH
Izpolnite svojo željo!

ELEMENTI, KI JIH POTREBUJETE
Wish je praktično, elegantno in barvito orodje. Notranje 
elemente spremenite tako, da vstavite, in zamenjate notranjo 
zasnovo.  Pritrjeni so s preprosto in intuitivno ikono.

RED IN ORGANIZACIJA
Odločite se za postavitev dozirnika glede na prostor in navade.
Na voljo v dveh različnih velikostih (100/150 cm), WISH lahko 
ustreza vsakemu prostoru, tako v svoji standardni različici kot v 
modelu s stranskimi luknjami za odstranjevanje rokavic.

Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

od  500 € do 1.500 €

Zagotavlja garancijo 60-mesecev

POHIŠTVO



22 Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

RVG 142
Intraoralni senzor
Velikost 1
Sivine:
4096 (12 bitov)
Matrica senzorja:
1168 x 1562 px
Zunanje dimenzije:
27,6 x 37,7 mm
Aktivno območje:
22,2 x 29,6 mm

RVG 5200
Intraoralni senzor
Velikost 1
Realna ločljivost slike:
>16 lp/mm
Velikost piksla:
19 μm
Zunanje dimenzije:
27,6 x 37,7 mm
Aktivno območje:
22,2 x 29,6 mm

RVG 6200
Intraoralni senzor
Velikost 1
Realna ločljivost slike:
>24 lp/mm
Velikost piksla:
19 μm
Zunanje dimenzije:
27,6 x 37,7 mm
Aktivno območje:
22,2 x 29,6 mm

Vaša obstoječa oprema še deluje (čeprav je 
zastarela),  a se morda sprašujete, ali se splača 
vložiti v novo. Postavite si nekaj osnovnih 
vprašanj?

Čeprav je oprema morda v skladu s standardi, ki so veljali,
ko je bila izdelana, ali je v skladu tudi z današnjimi 
zobozdravstvenimi standardi?

Ali vašo storilnost ovira pomanjkanje funkcij, ki v času 
nakupa še niso bile na voljo (npr. preprosta povezljivost 
elektromotorjev, kamer, čistilcev zobnega kamna itn.)?

Ali vaša obstoječa oprema zahteva veliko vzdrževanja in 
nenehne klice na servis? Če je tako, izgubljate storilnost.

Je vaša oprema videti sodobna? Danes pacienti gledajo 
vašo ordinacijo z bolj kritičnim očesom kot v preteklosti. 

Vaša ambulanta odraža vašo predanost odličnosti in 
uspehu. Čista ter sodobna oprema in pohištvo vzbujata 
pri pacientih zaupanje, da so enako sodobni tudi vaši 
postopki zdravljenja, kar vam lahko prinese več priporočil 
ter več pristankov na zdravljenje.

KUPITI NOVO ALI
OSTATI PRI STAREM

CS 2200
rentgenski generator (60kV - 70kV)24 mesecev

• Manjše število doze rentgenskih žarkov do 30%.
• Ročni sprožilec za enostavno gibanje po ordinaciji.
• Enostaven za uporabo, intuitiven in varen sprožilec.
• Poenostavljene nastavitve parametrov izpostavljenosti.
• Nadzor parametrov izpostavljenosti, ponovljivosti in doslednosti.
• 1 stopnja mA (7 mA) poenostavitev, zmanjševanje zamegljenosti.

TEHNIČNI PODATKI
Napetost/tok: 60 - 70 kV / 4 mA
Goriščna točka: 0.7 mm
Goriščna razdalja: 203.2 mm
Priključna napetost : 230-240 V / 50Hz
Dolžina raztegljive roke: 170 cm, 188 cm, 205 cm
Dolžina roka se izbere ob naročilu!

3.039 €

4.759 € 3.709 € 2.589 €

RADIOLOGIJA

GARANCIJA
24 MESECEV

GARANCIJA
36 MESECEV

GARANCIJA
36 MESECEV

GARANCIJA
12 MESECEV

 3.798 € 

 6.798 €  5.298 €  3.229 € 



23Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

TEHNIČNI PODATKI
Zorni kot: 90°
Vidno polje: 80°
Senzor: 1/2.5“ CMOS
Fokus: Samodejni fokus
Ločljivost slike: 1024 (H) x 768 (V)
Fokusno območje: 1 mm - neskončno
Izvor svetlobe: 8 LED luči bele svetlobe
Ločljivost videoposnetka: 640 (H) x 480 (V)
Video signal: USB 2.0, TV-NTSC, TV-PAL, S-Video, VGA

OPTIMIZIRANA OSVETLITEV
• 8 LED, zagotavlja izjemno svetlobo v ustni votlini
• Funkcionalnost za prilagajanje obstoječim 
svetlobnim pogojem

ERGONOMSKA OBLIKA
• Lahek ročaj
• Odlično prileganje v (levo/desno) roko
• Zajetje slike s pritiskom na gumbom 
• Preprosto manevriranje

CS 1500
Z intraoralno kamero je postavitev diagnoze, načrtovanje 
zdravljenja in komunikacija s pacienti zelo enostavna.

Natančne slike tako pacientom omogočajo razumevanje 
njegovega kliničnega stanja kot tudi olajšajo postopek odobritve 
zdravljenja.

Tehnologija patentirane leče CS 1500, se kot bistro človeško 
oko, samodejno osredotoča glede na razdaljo med kamero in 
posnetim predmetom - ni ročne prilagoditve.

 4.198 € 

GARANCIJA
24 MESECEV

3.149 €

IZJEMNA LOČLJIVOST
IN OSTRENJE
• Velika globina pogleda
• Široko slikovno območje
(od celotnega loka do makro pogledov)
• Območje široke ostrine - 1 mm do neskončno
• Visoka ločljivost fotografi je (1024 x 768px)
• Zmožnost prikazovanja podrobnosti zobne 
površine (razpoke, karies, lezije)

RADIOLOGIJA
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RADIOLOGIJA

C
S 

82
00

 3
D

Kakovost in dostopnost brez kompromisov
CS 8200 3D je raznolik in kompakten 4v1 CBCT sistem, ki dopolnjuje Carestream DENTAL ekstraoralni portfolio, z razširjenim
vidnim poljem (FOV 12x10 cm) in vkljuèuje najnovejšo tehnologijo zajema slike in programsko opremo za njeno obdelovanje.

Kakovost posnetka je bistvo CS 8200 3D. Napredne slikovne tehnologije omogoèajo izjemno èistost, z omejenim šumom in
kovinskimi artefakti, boljšo diagnostiko ki terapevtu pomagajo z do sedaj najboljšo analizo posnetka. S širšim vidnim poljem,
napredno uporabo programske opreme in opcijskim cefalometriènim modulom, je CS 8200 3D odlièna izbira za splošne,
implantološke, endodontske, parodontološke, kirurške in ortodontske posege.

Razširjene 
zmogljivosti.  
v majhnem
paketu

Razširjeno vidno polje (FOV)
Dodatni vidni polji – 12x5 in 12x10 cm – sta
optimalni za skeniranje celotnega zobnega loka
v enem posnetku in idealna za katerikoli primer,
ki vkljuèuje celotno zobovje in modrostni zob.

Multifunkcijski sistem
Vsebuje natanène 3D modele, ki se tekoèe

Manj kovinskih artefaktov
Ekskluzivna CS MAR tehnologija s primerjavo

Napredno zmanjševanje šuma (ANR)
Z algoritmom, ki zmanjšuje šum, ne da bi zmanjšal
kliniène podrobnosti.

Visokoresolucijski 3D posnetki
EndoHD naèin omogoèa izjemne visokoresolucijske
posnetke (do 75 μm).

Izjemni 2D posnetki
Zahvaljujoè novi Tomosharp tehnologiji in naprednemu

cefalometriène in ekstraoralne posnetke v izjemni ostrini.

pnost brez kompromisov
v1 CBCT sistem ki dopolnjuje Carestream DENTAL ekstraoralni portfolio z razširjenim

e
osti. 
m
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CS 8100 3D 
digitalni 2D/3D sistem
Nudi razpon od tradicionalnih panoramskih do endodontskih slik, načrtovanje 
implantatov, uporablja se  kot pripomoček za oralno kirurgijo. Model ima 
zagotovljeno zmanjšanje rentgenske doze in visoko stopnjo natančnosti, z 
visokofrekvenčnim generatorjem, 4T CMOS senzorjem in sistemom brez vibracij 
gibanja.  Enota CS 8100  3D je enostavna za namestitev in uporabo ter omogoča 
hitro in enostavno pridobitev posnetka.

CS 8100
digitalni 2D sistem
Ultra-kompaktna enota, ki se z lahkoto prilega v vse tesne prostore in brez 
nepotrebnih programov in pripomočkov ponuja vsa orodja za učinkovitejše in hitro 
delo. Pozicioniranje pacienta je hitro in enostavno. Ima širšo ter debelejšo goriščno 
točko in najnovejše algoritme obdelave programske opreme. Zmanjšuje spinalne 
sence hrbtenice in daje jasne in ostre digitalne posnetke. 

Z ekskluzivnim 2D+ programom lahko ustvarite segmentirane posnetke vzdolžne 
rezine čeljusti, kar omogoča več vidnih informacij kot pri standardnih 2D posnetkih.

TEHNIČNI PODATKI
Napetost: 60 - 90 kV
Tok/ Frekvenca:: 2 - 15 mA / 140 kHz 
Povečava: 1.2 mm (±10%)
Območja 3D posnetkov: 4 x 4, 5 x 5, 8 x 5, 8 x 8, 8 x 9 cm
Goriščna točka: 0.7 mm (OPX110S) ali 0.6 mm (D-067) 
Polje slike: 6.4 x 140 mm (odrasli); 6.4 - 120 mm (otroci) 
Način ekspozicije: 4 velikosti (majhen, srednji, velik in otrok)
 3 različne morfologije zobnega loka
Čas ekspozicije - pano/ 3D: 1.98 - 14 sek./ 7 - 15 sek.
Zajemanje sivin: 14 bitno
Velikost voksla: 75 qm
Zunanje dimenzije: 330 x 894 x 1596 mm
Min. prostor: 1200 x 1400 x 2400 mm

16.099 €

GARANCIJA
24 MESECEV

41.999 €

GARANCIJA
24 MESECEV

RADIOLOGIJA

TEHNIČNI PODATKI
Napetost: 60 - 90 kV
Tok/ Frekvenca:: 2 - 15 mA / 140 kHz 
Povečava: 1.2 mm (±10%)
Goriščna točka: 0.5 (IEC60336) 
Polje slike (mm): 6.4 x 131.2,  6.4 - 120 (otroci)
Način ekspozicije: 4 velikosti pacientov (majhen, srednji, velik in otrok)
 3 različne morfologije zobnega loka
Čas ekspozicije - pano: 2 - 12.5 sek.
Zajemanje sivin: 12 bitno
Zunanje dimenzije: 330 x 936 x 1596 mm
Min. prostor: 1200 x 1400 x 2400 mm
Teža: 72 kg

 22.998 € 

 59.998 € 
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TEHNIČNI PODATKI
Generator žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA
Uporabniški vmesnik: Easypad
Sistem nizke izpostavljenosti: vključen
Čas ekspozicije: maks. 14.2 sek., quickshot: 9.1 sek.
Zajem 3D volumna: ø 5x5.5 do 8x8 ali 5x5.5 do 11x10 cm
Pozicioniranje pacienta: avtomatsko, okluzalni “bite block”
Priporočljiva velikost prostora:  1.280 mm x 1.411 mm

Orthophos E
digitalni 2D sistem

Orthophos S
digitalni 3D sistem

ZANESLJIVA DIAGNOZA
Senzor 2D-CSI Plus in zanesljiva kakovost slike.

CEFALOSTAT
Enostavna nadgradnja z levo roko za cefalostat.

ENOSTAVNO IN PREMIŠLJENO 
UPRAVLJANJE
Z nadzorno ploščo MultiPad.

VARNO POZICIONIRANJE PACIENTA
Ročno,  z motorizirano podporo čela, samodejnim 
merjenjem širine čela in lokalizatorji svetlobe.

Ustvarjanje optimalnega poteka dela - Ortophos S 3D 
je hibridna rentgenska enota, ki zagotavlja celoten 
spekter zmogljivosti za vsa 2D in 3D opravila v vaši 
ordinaciji. Patentiran blok za okluzijski ugriz vam 
omogoča enostavno pozicioniranje pacienta. Senzor 
CSI Plus s funkcijo samodejnega ostrenja! S funkcijo 
nizke izpostavljenosti in HD ustvarite 3D sliko v območju 
odmerka 2D slike z ločljivostjo do 80 μm.

RADIOLOGIJA

TEHNIČNI PODATKI
Uporabniški vmesnik: MultiPad
Generator žarkov: 60–90 kV, 3–16 mA
Čas ekspozicije: maks. 14,2 sek.
Priporočljiva velikost sobe: 1.280 x 1.411 mm

16.029 €
 22.900 € 

52.429 €
 74.900 € 
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HELIODENTPLUS

rentgenski generator DC (300kHz)
TEHNIČNI PODATKI
Napetost/tok: 60 - 70 kV / 3.5 mA
Goriščna točka: 0.4 (IEC 336)
Čas ospozicij - nastavljiv : 0.21 - 11.2 mAs, (0.06 - 3.2 s)
Dolžina raztegljive roke: 30 cm, 60 cm, 80 cm
Skupna dolžina: 138 cm , 168 cm, 188 cm
Detekcijski mediji: digitalni senzor, fosfor plošče in fi lmi

• Varno in intuitivno upravljanje.
• 3 različne možnosti dolžine rok.
• Robustna kvaliteta zagotavlja trajnost.
• Upravljanje s pomočjo daljinskega upravljalca.
• Barvni zaslon prikazuje različne stadije sistema.
• Fleksibilnost z možnostjo stenske ali mobilne enote.

XIOS XG Supreme
Intraoralni senzor

TEHNIČNI PODATKI
Tip senzorja: Wi-Fi ali USB
Velikost senzorja: 1 ali 2
Realna ločljivost (lp/mm): > 28
Velikost piksla (μm): 15
Dimenzije aktivnega območja (mm): 20 x 30
Tip povezave: Wi-Fi ali USB
Zunanje dimenzije (mm): 25,4 x 38,3 x 7,5

Prava rešitev za dobre delovne procese in vrhunske 
rezultate vaše ordinacije. Xios XG intraoralne senzorje 
odlikuje izjemno visoka resolucija, ki zagotavlja jasnost, 
ostrino in odlično vidljivost podrobnosti (opredelitev 
robov, ugotavljanje kariesa,... ).

Intraoralni senzor

         USB Intraoralni senzor    

2.919 €

3.949 €

4.559 €

RADIOLOGIJA

 6.490 € 

 7.900 € 

 11.400 € 
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Primescan

Za inovativnost je potrebna predanost ambicijam. Primescan je postavil nov standard v zobozdravstveni tehnologiji,
s čimer je skeniranje naredil hitrejše, enostavnejše in lažje. Zasnovan je tako, da omogoča vse vrste zdravljenja,
od enega zoba do celotnega loka. Razširjen pogled in dinamična globina skeniranja zagotovita zgoščenost
podatkov že pri prvem skeniranju. Dobljeni rezultati se nemudoma projecirajo na širokem zaslonu na dotik.
S Primescanom bo skeniranje hitrejše kot kadarkoli doslej.

Uživajte v skeniranju.

Za več informacij obiščite : dentsplysirona.com/primescan

Florian Sobirey, UX-designer
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Bluephase Style
polimerizacijska lučka

TEHNIČNI PODATKI
Dimenzija napajalnega podstavka: 125 x  70 mm
Teža napajalnega podstavka: 195 g
Dimenzija ročnika: 180 x 30 x 30 mm
Teža: 120 g (vključuje baterijo in sondo)
Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385-515 nm
Gostota žarkov: 1.100 mW/cm2

Polywave LED tehnologija širokopasovnega spektra
Čas utrjevanja za izbrane kompozite:
2mm | Tetric EvoCeram / IPS Empress Direct - 10 sek.,
4mm | Tetric Evo Ceram Bulk Fill / Tetric EvoFlow Bulk Fill - 10 sek.

Bluephase PowerCure
LED luč omogoča polimerizacijo v 3 sekundah

TEHNIČNI PODATKI
Intenzivnost: 1.200 / 2.000 / 3.000 mW/cm2

Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm
Enakomeren žarek svetlobe
Svetlobno vodilo: 9 mm
Teža: 170g

POLIMERIZACIJA

 989 €
 1.235 € 

1.240 €
 1.550 € 

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO
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Starlight pro
brezžična LED polimerizacijska svetilka

Ima dva načina delovanja: hiter in počasen program. 
Optično vlakno je možno sterilizirati. Kontrolni 
mehanizen zagotavlja konstantno moč svetlobe, ki jo 
preverja integriran radiometer.

Vir svetlobe: LED, optična vlakna
Moč LED svetlobe: > 1.400 mW/cm2  
Optično vlakno: premer 8 mm
Teža: 105 g

Starlight uno
brezžična LED polimerizacijska svetilka

Akustičen signal se oglasi v primeru, ko je baterija 
skoraj prazna. S pomočjo “”pametnega”” procesorja nudi 
konstanten nadzor nad močjo presvetljevanja. Gladek in 
erogonomičen ročnik omogoča enostavno čiščenje.

Vir svetlobe: LED, optična vlakna
Moč LED svetlobe: > 1.500 mW/cm2

Valovna dolžina svetlobnega spektra: 440 - 465 nm
Teža: 105g

POLIMERIZACIJA

449 €
 540 € 

VALO Cordless
Brezžična LED polimerizacijska svetilka z ultra 
visokim spektrom delovanja

TEHNIČNI PODATKI
Intenzivnost: 1.000 - 1.400 mW/cm2 (do 3.200 mW/cm2)
Valovna dolžina svetlobnega spektra: 385 - 515 Nm
Premer leče: 10 mm
Teža: 170g

959 €
 1.199 € 

329 €
 390 € 
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INSTRUMENTI
nasadn i

WK-99 LT
rdeč kolenčnik

Prestavno razmerje: 1:4,5
Maks. dolžina: 21 mm
Višina glave: 21.6 mm
Velikost glave: Ø 9.1 mm
Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Pršilo: 5x (> 50ml/min.)

TK-98 L
turbina

Moč: 24 W
Razsvetlitev: LED +
Maks. dolžina: 25 mm
Višina glave: 21.4 mm
Velikost glave: Ø 11.5 mm
Pršilo: 5x (> 50ml/min.)
Maks. hitrost: 360.000 vrt./min.

HK-43 LT
ročnik

Prestavno razmerje: 1:1
Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Pršilo: 1x (> 50ml/min.)

WK-56 LT
moder kolenčnik

Prestavno razmerje: 1:1
Višina glave: 20 mm
Velikost glave: Ø 9.5 mm
Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Pršilo: 1x (> 50ml/min.)

WG-99 LT
rdeč kolenčnik

Prestavno razmerje: 1:5
Maks. dolžina: 25 mm
Višina glave: 21.6 mm
Velikost glave: Ø 9.5 mm
Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Pršilo: 4x (> 50ml/min.)

TG-98 L
turbina

Moč: 21 W
Razsvetlitev: LED +
Maks. dolžina: 25 mm
Višina glave: 21.4 mm
Velikost glave: Ø 11.5 mm
Pršilo: 4x (> 50ml/min.)
Maks. hitrost: 360.000 vrt./min.

HG-43 A
ročnik

Prestavno razmerje: 1:1
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Pršilo: 1x (> 50ml/min.)

WG-56 LT
moder kolenčnik

Prestavno razmerje: 1:1
Višina glave: 20 mm
Velikost glave: Ø 9.5 mm
Moč razsvetlitve: 25.000 Lux
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Pršilo: 1x (> 50ml/min.)

3 LETA GARANCIJE

3 LETA GARANCIJE

3 LETA GARANCIJE

3 LETA GARANCIJE

2 LETI GARANCIJE

2 LETI GARANCIJE

2 LETI GARANCIJE

2 LETI GARANCIJE

1.029 €

679 €

699 €

983 €

789 €

393 €

542 €

695 €

 1.373 € 

 905 € 

 932 € 

 1.310 € 

 1.042 € 

 524 € 

 722 € 

 817 € 
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INSTRUMENTI
nas adn ikirurški

WS-75 LG
zelen kolenčnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 20:1
Višina glave: 21.6 mm
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

WS-75 L
zelen kolenčnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 20:1
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 50.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

1 LETO GARANCIJE

1 LETO GARANCIJE 1 LETO GARANCIJE

1.039 €

939 €

 1.386 € 

 1.253 € 

S-11 LG
moder ročnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 1:1
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

1 LETO GARANCIJE
1.023 €
 1.364 € 

S-11 L
moder ročnik - razstavljiv

Prestavno razmerje: 1:1
Razsvetlitev: mini LED +
Maks. hitrost: 40.000 vrt./min.
Zunanje pršilo: 1x (> 50ml/min.)

924 €
 1.231 € 
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W&H Roto Quick in Multiflex sklopka
Vsestranski sistem

Fleksibilna za uporabo z vsemi standardiziranimi turbinskimi biči.Popolna kompatibilnost z vsemi 
turbinami, zračnimi mikro-motorji in čistilci zobnih oblog z Roto Quick in Multiflex povezavo.

360 stopinjska rotacija instrumenta omogoča lažje in enostavno upravljanje. Preprečuje, da bi se 
turbinska cev zvila oz. poškodovala. Regulacija pršila vode je hitra in enostavna. Nepovratni ventil 
preprečuje vhod kontaminirane vode v vodni sistem zobozdravstvenega stola.

INSTRUMENTI
nasadn i

RQ-34
Roto Quick sklopka
z osvetlitvijo in regulacijo
vode ter 6-pin priklop.

RM-34 LED
Sklopka za Multiflex
z LED osvetlitvijo in regulacijo
vode ter 6-pin priklop.233 €
373 €

 310 € 

 497 € 
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Brez stresa, enostavno, varno.
Podmazovanje brez
Brez stresa, enostavno, varno.

Gladko delovanje
Zelena luč za dodatno učinkovitost: Assistina TWIN potrebuje 10 
sekund za podmazovanje instrumenta in zahvaljujoč inovativni 
tehnologiji se lahko uporablja non-stop.

INSTRUMENTI
na sa dn i

1.869 €
 2.487 € 



36 Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Pri nakupu 
zobozdravstvene opreme 
so terapevtski stoli 
nekaj, o čemer običajno 
razmišljamo nazadnje. 
Ironično je, da boste ta kos opreme v svoji ordinaciji 
uporabljali več kot kateregakoli drugega. Ne bi bilo 
smiselno začeti nakupa s predmetom, ki najbolj 
neposredno vpliva na vaše zdravje in udobje pri delu?

KAJ UPOŠTEVATI PRI NAKUPU STOLA?
Ali stol izpolnjuje specifi čne potrebe vašega telesa? Je sedež 
dovolj mehak, da omogoča ustrezen pretok krvi v spodnjem 
delu nog? Da se izognete težavam s prekrvavitvijo, sedež ne 
sme imeti trdega oz. ostrega roba, ki lahko stisne živce in žile v 
zadnjem delu stegen ter za koleni.

PREIZKUS STOLA
• Sedite na stolu s stopali na tleh in kolki rahlo nad koleni.    
Premikajte se levo in desno na sedežu, kot se običajno pri delu.

SE SEDEŽ USTREZNO PRILAGAJA?
• Je stol nastavljiv na več mestih?
• Potrebujete naslon za hrbet, ki naj podpira ledveni del?
• Naslon za roke?
Posebej je pomemben, pri težavah z rameni, vratom in hrbtom.
•  Ima stol nastavljiv obroč za noge?
Le ta pomaga ohranjati pravilno držo in stabilnost.
• Se stol tiho premika po različnih površinah?
• So vse prilagoditve zlahka dosegljive in izvedljive med sedenjem?
• Se stol zlahka prevrača?

STOLI
te rapevtsk i

Coral
terapevtski stol

Terapevtski stol z recikliranim, ognjevarnim okvirjem 
stola, ki je odporen na praske. Sedež je izdelan iz 
materiala, ki se ne deformira in zmanjša obremenitev 
hrbta in bokov. Naslonjalo je nastavljivo, zaokroženo in 
anatomsko oblikovano. Okroglo sedalo.

Nastavitev višine: 50-68 cm.
Teža: 13 kg

Onyx
terapevtski stol

Terapevtski stol z alu okvirjem in petimi kraki na 
spodnjem nosilcu. Ročica za prilagajanje je pod 
sedežem in omogoča hitro nastavitev višine stola v parih 
sekundah. Anatomsko oblikovano naslonjalo za hrbet 
ima tri različne nastavitve prilagoditve.

Dentalift
terapevtski stoli

Nastavitev višine: 50-65 cm.
Teža: 11 kg

Dentalift 22001

Dentalift 1401 Dentalift 11001001

469 €

469 €

635 €

535 € 599 €

 545 € 

 545 € 

 745 € 

 629 €  699 € 

Dentalift 22015
755 €
 886 € 
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STOLI
te rapevts k i

MultiAdjuster
jahač s posebnimi prilagoditvami
za zahtevne uporabnike
Razdeljen sedež z nastavljivo širino sedeža,  A1 ali A2 
kakovosti usnja. Na voljo ESD tkanina ali umetno usnje. 
Ročna nastavitev višine. Plinska vzmet krom ali črna. 
Nastavitev naklona in širine.

Teža: 11,1 kg
Garancija: 10 let

SwingFit
jahač z  dinamičnim in prilagodljivim sedežem
Swing mehanizem omogoča sedežu, da se nagiba 
v vse smeri brez posebnega vzvoda za prilagajanje.
Serijska nastavitev širine sedeža.

Teža: 11 kg
Garancija: 10 let

Expert Pro Max
jahač za zahtevno in natančno delo
Sedež z ali brez prilagajanja nagiba. A1 ali A2 kakovosti 
usnja. Na voljo je tudi umetno usnje in ESD tkanine. Z 
nogo je možnost nadzora višine. Model ima podporo 
hrbta in komolcev.

Teža: 13 kg
Garancija: 10 let Expert Aktiv

jahač z ergonomskim sedežem
in podporo hrbta in komolcev Ergorest
Trpežen sedež v obliki sedla ima kakovostno usnjeno 
oblazinjenje. Na voljo je: A1 ali A2 kakovosti usnja, umetno 
usnje in ESD tkanine. Sedež z ali brez prilagajanja nagiba. 
Omogoča ročni nadzor višine.

Teža: 13 kg
Največja možna obremenitev: 120 kg
Garancija: Expert 10 let,  Ergorest 2 leti

.

Max

Ex
jahač
in po
Trpeže
oblazi
usnje 
Omog

PRIKAZ: KONVENCIONALI
NAČIN SEDENJA

PRIKAZ: JAHANJE
KOT NAČIN SEDENJA

549 €

949 €

619 €

949 €

 646 € 

 1.117 € 

 728 € 

 1.117 € 

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO
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MIKROSKOPI
l upe  in

Razpon povečave

Primer z F=250mm lečo in 12.5x okularjem:
Menjalec
povečave

Povečava

Premer
vidnega polja (mm)

Primer z F=250mm lečo in 10x okularjem:
Menjalec
povečave

Povečava

Premer
vidnega polja (mm)

12.480 €
 15.600 € 

14.720 €
 18.400 € 

OMS2360 Standard
mikroskop

• 0 – 180° binokularni tubus z nastavitvijo zenične razdalje
• Integrirana LED osvetlitev
• 600mm druga roka
• Super uravnotežena roka
• Vgrajeni rumeni in zeleni filtri
• 6-stopenjski menjalec povečave
• Leče VarioDist 200 - 450mm
• 12.5x okularji

OMS2360/2380
(opcijsko)

• Vgrajena Full HD kamera + SD spominski sistem 
• 30° binokularni podaljšek in delilnik žarkov
• Rotacijski obroč
• Adapter za digitalno ali video kamero (Sony/Nikon/Canon)
ali Easy 360/Easy 360 Plus adapter za mobilni telefon
• Brezžično nožno stikalo za digitalno kamero
• Notranje napajanje za kamere in mobilne telefone

OMS2380 Standard
mikroskop

• 0 – 180° binokularni tubus z nastavitvijo zenične razdalje
• Integrirana LED osvetlitev
• 600mm druga roka
• Super uravnotežena roka
• Vgrajeni rumeni in zeleni filtri
• Menjalec povečave
• Leče VarioDist 200 - 450mm
• 12.5x okularji
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SLH LUPE (naglavni trak)

MIKROSKOPI
l upe  in

LUPE in NAGLAVNE SVETILKE
• Veliko vidno polje   • Vir svetlobe: LED
• Ostra in jasna sliko   • Barva: 5500 K
• Za vse modele lup   • Homogena svetloba
• Anti-refleksni večslojni premaz  • Za vse modele lup
• Premikanje lup: za 6 mm gor/dol
• Nastavitev razdalja med okularji
• Naklon leč: 0º - 40º

SLH LUPE + HL8000 naglavna svetilka

SLH LUPE + naglavni trak

SLF LUPE + okvir-sport

Pove ava Delovna razdalja Vidno polje (FOV)

2 5x.

2 5x.
2 5x.
2 5x.

340mm
420mm
460mm
500mm

80mm
100mm
110mm
120mm

3 0x.

3 0x.
3 0x.
3 0x.

340mm
420mm
460mm
500mm

70mm
84mm
92mm

100mm

3 5x.

3 5x.
3 5x.
3 5x.

340mm
420mm
460mm
500mm

60mm
72mm
78mm
84mm

332 €

312 €

1.009 €

 414 € 

 390 € 

SLH LUPE + HL8300 naglavna svetilka

1.009 €
 1.260 € 

 1.260 € 

HL8000 naglavna svetilka

739 €
 915 € 
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PRIPOROČAMO
• Višji je indeks barvne reprodukcije (CRI), boljša je osvetlitev. 
Visok CRI posnema razločnost sončne svetlobe in natančno 
odraža barve pri diagnosticiranju mehkih in trdih tkiv. Iščite 
reflektor, ki je v skladu z najnovejšimi standardi ISO 9680 za 
svetlost, barvo, barvno reprodukcijo in enotnost.

• Ali reflektor nudi več možnosti montaže? Morda ga boste 
želeli montirati na steno, omarico, strop ali stol. Izberite način 
montaže, ki je najbolj ustrezen za vaš prostor in funkcije vaše 
ordinacije:

• Montaža na steno/omarico – nudi veliko stabilnost, možnost, 
da ko ni v uporabi, ga zložite ob steno ali nad omarico, zahteva 
manj površin za čiščenje. 

• Montaža na strop ali vodila – nudi veliko stabilnost in zahteva 
manj površin za čiščenje. 

•  Montaža na stol – nudi manjšo stabilnost, a je bolj 
ekonomična. Zahteva manj nameščanja in je idealna za majhne 
ordinacije.

• Prepričajte se, da lahko reflektor namestite v številne 
delovne položaje. Npr. da vam tretja os vrtenja omogoča 
osvetlitev ustne votline ne glede na to, kako obrnete ali 
namestite pacientovo glavo.

• Iščite mehak svetlobni rob ali osvetlitev pod kotom, ki 
zmanjšata naprezanje oči in utrujenost, ko pogledate stran od 
ustne votline. Svetlobni vzorec naj tudi popolnoma osvetljuje 
ustno votlino, vendar naj bo dovolj nadzorovan, da ne sega do 
pacientovih oči.

• Za zmanjšanje utrujenosti oči naj bo jakost svetlobe 
porazdeljena enakomerno po vsem svetlobnem vzorcu, brez 
temnih ali svetlih točk. Jakost svetlobe je  v razponu od 15.000 
luksov (1.394 fc) do 30.000 luksov (2.785 fc).

Osvetlitev pomembno vpliva na vidnost pri delu in s tem na 
kakovost vašega dela. Nekateri postopki zahtevajo večjo 
vidnost ter močnejšo osvetlitev. Za dobro osvetlitev ustne 
votline so pomembni trije dejavniki:

• Svetlobna kontinuiteta – „čist“ in enoten svetlobni vzorec brez senc

• Korekcija barv – za uspešno določanje barvnih odtenkov zob 
in natančno pregledovanje mehkih tkiv mora zobozdravstveni 
reflektor prikazovati zobne ploskve, dlesni ter okolna tkiva v 
njihovih naravnih barvah

• Zmanjševanje senc – to je ključno za dobro osvetlitev ustne 
votline in zmanjšanje naprezanja ter utrujenost oči.

OSVETLITEV

2.699 €
 4.415 € 5 LET

GARANCIJE

A-dec LED
V primerjavi z običajnim halogenskim lučmi, 
zagotavlja 25% večjo osvetlitev pri petini porabe 
energije.

Svetloba: 8x LED
Intenziteta svetlobe: 15.000 – 30.000 lux
Temperatura barve: 5000 K
Vzorec svetlobe pri fokalni razdalji: 95 x 145 x 700 mm
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OSVETLITEV

2.464 €

2.384 €

 3.080 € 

 2.980 € 

984 €
 1.230 € 

4.830 €
 6.900 € 

 1.230 € 
Cloud
je s svojo velikostjo idealna izbira za osvetlitev 
v zobozdravstveni ordinaciji.

Vir svetlobe: LED 209-290 W
Osvetlitev: 4500 lux/1.2 m
Temperatura barve: 3000°K  - 6500°K
Dimenzije: 1282 x 850 x 15 mm
Teža: 20 kg
Opcijsko/doplačilo: daljinec, zatemnitev, dinamična in 
indirektna svetloba

Clair
enostavna in hitra nastavitev svetlobe, 
ki je prilagojena za delo s kompoziti ali 
pregledovanju RTG slik. Higiensko zaprta 
konstrukcija z aluminijastim ohišjem.

Vir svetlobe: LED 104 - 216 W
Svetilnost: 12.800 - 21.325 lumen
Temperatura barve: 3000°K RA93 - 6000°K RA85
Dimenzije: 1530 x 670 mm
Teža: 16.3 kg
Vključeno: daljinec, zatemnitev
Opcijsko/doplačilo: daljinec, zatemnitev, dinamična in 
indirektna svetloba

Orion 40
kirurška luč

Vir svetlobe: N°30 LED 1.4 W
Osvetlitev (pri 5000°K): 130.000 lux
Osvetlitev (pri 4500°K):   80.000 lux
Temperatura barve: 4500°K/ 5000°K
Površina oddajanja svetlobe : 712 cm2

Premer svetilke: 40 cm
Teža: 39 kg

Brite Triton
je največji sistem osvetlitve, primeren je za 
večji delovni prostor

Vir svetlobe: LED 128 W
Osvetlitev: 3450 lux/1.2 m
Temperatura barve: 3000°K  - 6500°K
Dimenzije: 1200 x 390 x 45 mm
Teža: 7 kg
Opcijsko/doplačilo: daljinec, zatemnitev

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO
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CS 3700

Skeniranje
brezkompromisno.

Vabimo vas, da preberete celotno študijo 
"Pravilnost 12 intraoralnih skenerjev na 
implantatu s celotnim lokom: primerjalna 
študija In Vitro".

»With the mesh/mesh method, the best 
results were obtained by CS 3700

PROMO PUNUDBA
Expert High End Set
CS 3700 with ScanFlow - carbon grey 

CS Advantage vsebuje:

• CS Connect dostop

• Dostop do “Dental Institute the Carestream”

"In Vitro" študija PDF “Z rezultati in uporabo skenerja

so zadovoljni tudi moji pacienti. 
Menim, da je novi model CS 3700 še 
boljši.”

prijazen postopek in vrhunske 
rezultate. Novi model CS 3700 je po

še boljši.”

QR KODO

29.000 €
 39.198 € 
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Naslednji korak pri pripravi 
inštrumentov za ponovno uporabo
Novi termo-dezinfektor Teon podjetja W&H: Izkoristite

#whdentalwerk

video.wh.com

Odslej pri 

ali na wh.com
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389 €
 699 € 

STERILIZACIJA

Melaseal 100
Varilec folij + “Standard” podajalec folije

Naprava je pripravljena na uporabo po 2 minutah in varčuje energijo v “stand 
by” programu, ko se ne uporablja LED prikazovalnik nam s spreminjanem barve 
prikazuje različne načine delovanja. Robustna naprava za termično zatesnitev 
sterilne embalaže, ki ima optimalno zasnovo.

Poraba: 300 W
Priključna moč: 220 V 50/60 Hz
Čas segrevanja: 240 sekund
Hitrost varjenja: cca. 4 sekunde
Širina spoja: 10 mm
Maks. dolžina spoja: 275 mm
Temperatura: 100 - 210 °C
Dimenzije: 41,5 x 24 x 15 cm
Teža: 5,4 kg

e
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STERILIZACIJA

VSEBINA
• Sterilzacijska košara z vodili
• Standardna košara za instrumente
• Flex 2 košara
• Košara namenjena manjšim elementom

MELAtherm 10 Evolution
Termo dezinfektor razreda S, z vodnim 
rezervoarjem. Vključeni so 3 pladnji!

MELAtherm 10 Evolution omogoča ekonomsko, ekološko in hitro 
obdelovanje instrumentov v rekordnem času. Aktivno sušenje, 
zaščiti instrumente pred ponovno kontaminacijo. Odlikuje 
ga samodejni nadzor vrtenja spiranih rok, pritiska spiranja in 
zamašenosti fi ltra ter lahka dostopnost rezervoarjev pralnih 
tekočin. Ima integriran sistem dokumentacije preko CF kartice 
oz. ethernet vmesnika. Izbirate med 5 programi sterilizacije, s 
trajanjem od 3 do 45 minut.

Zunanje dimenzije: 59.8 x 83.6 x 67.8 cm. 
Dimenzije komore: 46.5 x 40.5 x 44.8 cm. Teža: 85 kg. 
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 3 kg oz. tekstila 0.8 kg.

MELADEM 40
Demineralizator vode
• Omogoča demineralizirano vodo
• Visoka zmogljivost sistema
• Načelo izmenjave ionov 
• Visoko kvalitetna voda

Dimenzije: 32 x 35 x 15 cm
Kapaciteta / Volumen: 1,4 l
Teža: 3,7 kg
Maksimalni pretok: 800 l/h
Maksimalni pritisk vode: 1,5 - 10 bar
Kvaliteta vode: 1 - 5 μS / cm

MELADEST 65
Demineralizator vode

Dimenzije destilatorja vode (Ø × V): Ø 230 × 380 mm
Dimenzija stekleničke (Ø × V): 18 × 18.3 cm
Kapaciteta: cca. 0,7 l/h
Prevodnost destilirane vode: 2 – 3 μS
Teža praznega aparata: 3 kg

7.649 €

249 €

310 €

 10.921 € 

 447 € 

 383 € 
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STERILIZACIJA

EUROKLAV 29 VS+
18L sterilizator razreda S, z vodnim 
rezervoarjem. Vključeni so 3 pladnji!

Varen vakum na začetku programa sterilizacije s 
kratkimi obratovalnimi časi in na koncu vakumsko 
sušenje. Ima več prostora, daljšo komoro in 4 programe 
s trajanjem sterilizacije od 10 do 40 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 61 cm. 
Dimenzije komore: 35 x 25 cm. Teža: 42 kg. 
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 3 kg oz. tekstila 0.8 kg.

EUROKLAV 23 VS+
22L sterilizator razreda S, z vodnim 
rezervoarjem. Vključeni so 3 pladnji!

Varen vakum na začetku programa sterilizacije s 
kratkimi obratovalnimi časi in na koncu vakumsko 
sušenje. Ima več prostora, daljšo komoro in 4 programe 
s trajanjem sterilizacije od 10 do 40 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 69 cm. 
Dimenzije komore: 45 x 25 cm. Teža: 45 kg. 
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 4 kg oz. tekstila 1 kg.

VACUKLAV 23 B+
22L sterilizator razreda B,  z vodnim 
rezervoarjem. Vključeni so 3 pladnji!

Sterilizator zaradi daljše komore ponuja večjo 
zmogljivost pri procesiranju instrumentov in tekstila. 
Zahvaljujoč patentiranemu sistemu hlajenja je prava 
samostoječa enota. Izbirate lahko 5 programov 
sterilizacije, s trajanjem od 15 do 45 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 75 cm. 
Dimenzije komore: 45 x 25 cm. Teža: 50 kg. 
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 5 kg oz. tekstila 1.8 kg.

VACUKLAV 30 B+
18L sterilizator razreda B,  s priklopom na 
vodno omrežje. Vključeni so 3 pladnji!

Sterilizator zaradi daljše komore ponuja večjo 
zmogljivost pri procesiranju instrumentov in tekstila. 
Zahvaljujoč patentiranemu sistemu hlajenja je prava 
samostoječa enota. Izbirate lahko 5 programov 
sterilizacije, s trajanjem od 5 do 45 minut.

Zunanje dimenzije: 42.5 x 48.5 x 63 cm. 
Dimenzije komore: 35 x 25 cm. Teža: 45 kg. 
Kapaciteta polnjenja: instrumenti 7 kg oz. tekstila 2.5 kg.

3.099 €

3.510 €

3.069 €

3.212 €

 5.630 € 

 8.775 € 

 5.580 € 

 8.030 € 

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO



47Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

STERILIZACIJA

CLINICLAVE 45
105L parni sterilizator namenjen večjim 
ordinacijam in specializiranim klinikam.

Z zmogljivostjo sterilizacije do 70 kg presega večino 
naprav v svojem razredu. Odlikuje ga izjemno nizka 
poraba vode in energije.

Zunanje dimenzije: 65 x 160 x 91 cm. 
Dimenzije komore: Ø 44 x 72 cm. Teža: 255 kg.
Priklj. moč: 3 x 380 - 415 V,  50/60Hz, 10.500 W

22.541 €
 34.678 € 
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BioSonic UC125
ultrazvočna banjica
Zelo učinkovita,  doseže najmanjše razpoke. 
Instrumenti ostanejo ostri in v dobri formi.

Kapaciteta rezervoarja: 4,8 L
Delovna kapaciteta: 3,8 L
Celotna dimenzija:  419 x 249 x  350 mm
Dimenzije rezervoarja: 286 x 143 x 127 mm

STERILIZACIJA

919 €
 1.149 € 
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STERILIZACIJA

STATIM 2000 G4 EU
Najhitrešji kasetni sterilizator na svetu
omogoča dostop preko WiFi omrežja.

TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije: 49.5 cm x 41.5cm x 15cm
Dimenzije kasete: 28cm x 18cm x 3.5cm
Teža brez vode: 22kg

3.969 €
 5.290 € 

STATIM 5000 G4 EU
Kasetni sterilizator s hitrim in učinkovitim
sistemom sušenja Dri-Tec.

TEHNIČNI PODATKI
Dimenzije: 60 x 41 x 19 cm
Dimenzije kasete: 38 x 18 x 7.5 cm
Teža brez vode: 34 kg

5.220 €
 6.960 € 



Enostavno
vodenje
preko barvnega 
zaslona na dotik

“Skrb za paciente je na prvem mestu v naši 
ordinaciji. Zato pri sterilizaciji ni kompromisov. 
Sterilizatorja Lina in Lisa olajšata vsakodnevno delo 
po najvišjih standardih.” 

Rijeka, Hrvaška

Sterilizator Lara
Tehnologija Eco Dry s pospešenim ciklom tipa B 
Novi uporabniški vmesnik z uporabniku prijazno strukturo menija 
Nadgradljiv z aktivacijskimi kodami 
Ergonomski zunanji in notranji dizajn 

€4.750
22l. Redna cena 6.590€

€5.150

Najhitrejši cikel
razreda B
v svojem segmentu

Avtomatski zapis ciklusa

Novo!

Leti 
Garancije

2

elo

SS
T
N
N
E

Inovativni sistem za nadgradnjo- Lara vam ponuja 

Aktivacijske kode 
za Lara

STERILIZACIJA

4.750 € 5.150 €
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Teon 
termo-dezinfektor 
teles Sledljivost in povezljivost 
preko modula Ethernet

€6.240

Teon+ 
termo- dezinfektor 

Sledljivost in povezljivost prek modula Ethernet

€9.570

Novo!

Leto
Garancije

1

Aktivno sušenje
s filtrom HEPA 

Samo za Teon+

Novi Teon izboljšuje organizacijo 
dela vaše higienske sobe, skrajša 

Posebni 
programi 

na material

Zanesljivost 
zunaj pomivalca in komori brez 
vrzeli

€1000 popusta ob nakupu skupaj z W&H sterilizatorjem

STERILIZACIJATeon in Teon+ termo-dezinfektor
Izboljšuje organizacijo dela v  higienski sobi, prihrani čas 
obdelave in nudi več zaščite pred navzkrižno kontaminacijo.
Temu pripomorejo  zuannji grelni elementi in komori brez vrzeli.

• validiran proces čiščenja votlih teles, nasadnih instrumentov
• sledljivost in Ethernet povezavo,
• aktivno sušenje s HEPA fi ltrom.

TEHNIČNI PODATKI:
(Teon in Teon+ termo-dezinfektor)
Tok: 16A
Napetost: 400 V AC; 50–60 Hz/230 V AC; 50–60 Hz
Dimenzije za namestitev: 598 × 835 × 1.200 mm 
Zunanje dimenzije: 600 × 835 × 600 mm
Teža: 74 kg (Teon), 78 kg (Teon+)

W&H Starter pack
Začetni set za osnovne instrumente

W&H Injector pack (Samo za Teon+)
Začetni set za osnovne instrumente 
in pripomočke prilagojene za nasadne 
instrumente.

1.449 €

1.722 €

 1.932 € 

 2.295 € 

4.821 € 7.393 €
 6.427 €  9.857 € 
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LASER

52

SIROLaser Blue
diodni laser

Diodni laserji imajo velike prednosti v primerjavi z običajnimi 
metodami zdravljenja. Glavne razlike so vidne pri celjenju 
ran brez brazgotin in izboljšani zaščiti, ki znatno zmanjša 
število bacilov. Za bolnike uporaba diodnih laserjev pomeni 
manj pooperativne bolečine in zato tudi manjšo potrebo 
po zdravilih. Kompakten SIROLaser Blue je prvi zobni 
diodni laser, ki ima modro, infrardečo in rdečo diodo. To mu 
omogoča neskončne možnosti uporabe v vaši praksi na 
dnevni bazi.

*OPCIJSKO:
Sterilna vlakna za enkratno uporabo. Pakiranje 25 kosov.
EasyTip 320 μm
EasyTip 200 μm
EasyTip 200 μm Endo

ELEKTROMAGNETNI SPEKTER

GAMMA 

MIKROVALOVNI

RADI

ULTRAVIJOLICNI

INFRARDECI

VIDNO

1 NM

100 NM

10.000 NM

10 CM

VALOVNA

IONIZIRAJOCE
SEVANJE

NEIONIZIRAJOCE
SEVANJE

TEHNIČNI PODATKI
Laserska dioda: modra
Valovna dolžina: 445 nm
Moč: 0.5 – 3.0 W
Področje uporabe: kirurgija (mehka tkiva), hemostaza

Laserska dioda: infrardeča
Valovna dolžina: 970 nm
Moč: 0.5 – 2.5 W
Področje uporabe: parodontologija, endodontija,
 aftozne razjede, herpes

Laserska dioda: rdeča
Valovna dolžina: 660 nm
Moč: 0.5 – 100 mW
Področje uporabe: LLLT, biostimulacija

Način delovanja: kontinuiran, prekinjen
Frekvenca: 1 – 10.000 Hz
Dimenzije: 197 x 182 x 189 mm
Teža: 1.3 kg

6.659 €

221,85 €/pak.

 13.315 € 

IZBOLJŠANO
PROTIVIRUSNO

DELOVANJE

MANJ
POOPERATIVNIH

BOLECIN

CELJENJE RAN
BREZ

BRAZGOTIN
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General Sonic GS3
ultrazvočna banjica
(s košarico in pokrovom)

Kapaciteta rezervoarja: 3 L
Zunanje mere: 265 x 160 x 235 mm
Velikost rezervoarja: 238 x 138 x 100 mm
Velikost košarice: 213 x 99 x 53 mm
Ultrazvočna frekvenca: 35 KHz
Gretje: 20-80°C
Gretje: 230 W
Časovnik: 1-30 min
Zaščita: IP20
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Speedy 2
reanimacijski set v kovčku

VSEBINA
• Jeklenka za kisik 500ml (lahko se ponovno napolni)

• Reducirni ventil z manometrom in dozirno enoto
• Reanimacijski dihalni balon in maska

• Spiralno odpiralo za usta - polž
• Držalo - prijemalo za jezik

• Cev za dovod kisika
• 2 Guedel kanili

FROM

TECHNOLOGY
QUALITY

STERILIZACIJA

REANIMACIJA

286 €

351 €

 358 € 

 390 € 
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Hitro. Varno.  
.

Hitro. Varno. 
. Cutting g direction

Non-cutting directionDentaPort ZX z OTR funkcijo
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ENDODONTIJA

Root ZX mini
apeks lokator
• Spominska nastavitev programa
• Kompakten, priročen in prenosen
• LCD zaslon za enostavno pregledovanje

Zaslon: LCD
Dimenzije: 60 x 103 x 57 mm
Teža: 110 g

DentaPort ZX Set OTR
apeks lokator

• Natančni in zanesljivi merilni rezultati
• Samodejna kalibracija
• Zvočni signali za večjo varnost
• Vedno takoj pripravljen za uporabo

Napajanje: 3x 1.5 V AA-baterije 0.2 V
Dimenzije: 105 x 105 x 105 mm
Zaslon: LCD
Teža: 370 g

TriAuto ZX2
brezžični endodontski mikromotor
z vgrajenim apeks lokatorjem

• Integriran apeks lokator v ročniku
• Funkcija za ustvarjanje mehanske drsne poti
• Lociranje vrha apeksa z izrednjo natančnostjo
• Vrtljiv LCD zaslon primeren za levičarje in desničarje
• Zelo majhna glava kolenčnika omogoča dober pregled

Zaslon: LCD
Teža: 140 g
Baterija: 3.7 V Li-ion
Čas polnjenja: maks. 120 min.
Dimenzije: 30 x 200 mm

1.999 €

1.687 €
 1.985 € 

984 €
 1.158 € 

 2.353 € 
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Apex ID
Digitalni apeks lokator 

Kompaktna in sodobna naprava z edinstvenimi 

Apex ID je primeren za uporabo v skoraj vsakem korenin

ENDODONTIJA

690 €
 828 € 

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO
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ENDODONTIJA

Raypex® 6
apeks lokator
• Edinstven zaslon na dotik
• Intuitiven meni za nastaviteve
• DEMO način za prikaz delovanja

Propex pixi
apeks lokator

• Miniaturna naprava žepne velikosti
• Tehnologija multi-frekvenčnega apeks lokatorja 
omogoča lociranje apeksa v različnih pogojih
• Progresivni nadzor zvoka in LED barvni zaslon

Dimenzije: 66 x 55 x 18 mm
Teža: 55 g
Zaslon: barvni LCD

X-smart plus
endodontski motor

• Dvojni vir napajanja: el. omrežje ali baterije
• Kompaktna enota, enostavna za uporabo
• Praktična in prenosna
• 9 različnih programov

Razpon navora: 0.6 - 5.2 Ncm
Hitrost mikromotorja: 120 - 800 vrt./min.
Teža: 92 g

SILVER® RECIPROC®
endodontski motor

Hitrost mikromotorja: 1500 - 6000 vrt./min.
Način delovanja: recipročno in rotacijsko
Odstopanje navora: 20 - 410 gcm (0.2 - 4.1 Ncm)
Dimenzije: 206 x 90 x 85 mm
Teža: 1.1 kg

GOLD® RECIPROC®

endodontski motor in apeks lokator

Napajanje: NiMH baterija, 2000 mAh, 6V
Razpon navora: 0.2 - 5 Ncm
Hitrost mikromotorja: 1200 - 19200 vrt./min.
Dimenzije: 209 x 89 x 93 mm
Teža: 1.1 kg

1.169 €

1.359 €

2.199 €

504 €
 630 € 

792 €
 990 € 

 1.299 € 

 1.428 € 

 2.439 € 

p j

€ 

nzije: 206 x 90 x 85 mm
1.1 kg

9 €

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO
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AIR FLOW HANDY 3.0
STANDARD
peskalnik vključuje:
• 120° ročnik AIR-FLOW,
• AIR-FLOW CLASSIC prah
• za pomoč pri polnjenju AIR-FLOW handy 
Easy Fill 3.0 in naprava za čiščenje AIR-FLOW  
EasyClean ter set za vzdržvanje.

Adapterji na voljo:
Dentsply Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air, Midwest, 
Castellini, NSK, Borden.
Pritisk na turbini: Zračni tlak 2.7 - 3.5 bar
Pritisk na turbini: Voda 1 - 2.2 bar
Način: Neprekinjeno delovanje
Temperatura: 40 °C
Teža: 0.160 kg

AIR FLOW HANDY 3.0
PREMIUM
peskalnik vključuje:
• ročnik AIR-FLOW PERIO,
• ročnik AIR-FLOW  PLUS,
• 40 PERIO-FLOW šob za enkratno uporabo,
• bon za Original AIR-FLOW prah,
• za pomoč pri polnjenju AIR-FLOW handy 
Easy Fill 3.0 in naprava za čiščenje AIR-FLOW  
EasyClean ter set za vzdržvanje.

Adapterji na voljo:
Dentsply Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air, Midwest, 
Castellini, NSK, Borden.
Pritisk na turbini: Zračni tlak 2.7 - 3.5 bar
Pritisk na turbini: Voda 1 - 2.2 bar
Način: Neprekinjeno delovanje
Temperatura: 40 °C
Teža: 0.160 kg

The Wand
sistem za anestezijo

The Wand je vodilni proizvod na trgu v brizgalni tehnologiji. Je prvi 
tovrstni proizvod na tem področju in slovi po svoji kvaliteti ter 
enostavni uporabi.Je računalniško podprt sistem za anestezijo, 
ki močno izboljša zadovoljstvo pacientov, zaradi nebolečega 
načina uporabe anestezije.

TEHNIČNI PODATKI
• Za pacienta bistveno manj bolečin v primerjavi z navadno brizgo
• Lahko odpravi nezaželjeno otopelost
• Omogoča dvostransko mandibularno zdravljenje
• Omogoča oceno nasmeha v času zdravljenja.
• Pacienti gredo po procesu nazaj na delo brez otopelega obraza
• Računalniški nadzor pretoka anestetika
• Patentirana tehnologija.
• Nadzor pretoka zraka, tlaka anestezije med injiciranjem.
• 3 različne hitrosti
– posamezno prilagojen pretok za vsak tip injiciranja:

• ControlFlo
• RapidFlo
• TurboFlo

DYNAMIC zaznava tlaka - DPS®

Omogoča uspešno, praktično, nebolečo anestezijo samo enega 
zoba brez otopelosti ostalih zob. Nadzor izhodnega pritiska 
zagotovo optimalno postavitev igle. Vizualni in zvočni signali 
omogočajo identifi kacijo (PDL) intraligamentarnega tkiva.

ANASTEZIJA

2.803 €

952 €

1.352 €

 2.950 € 

 1.190 € 

 1.690 € 
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PROPHYLAXIS MASTER 

® 

Izredna švicarska 
natančnost in
vrhunsko oblikovanje.
Zanesljivost in znanje
iz leta 1981.

AIRFLOW® Prophylaxis Master
Odlikuje intenzivna profesionalna in enostavna 
uporaba, ki nudi visoko stopnjo ergonomije, 
natančnosti, enostavno vzdrževanje in skladnost z 
najvišjimi higienskimi standardi.

AIRFLOW® Prophylaxis Master je bil zasnovan z najvišjimi 
standardi zmogljivosti, varnosti in udobja v mislih, saj je 
posebej narejen, da zadovolji 3 stopenjsko zdravljenja.

Priključna moč: 100-240VAC, 50-60Hz, 4A maks.
Delovni pritisk vode: 2-5 bar, temperatura: 10-30 °C
Dimenzije: 245 x 260 x 290 mm
Teža: 5 kg

*Cena vključuje voziček 

59jejo DDV.

*Cena v

PROFILAKSA

6.392 €

7.160 €

 7.990 € 

 8.950 € 

KER HOČETE VEČ
POSKENIRAJTE
QR KODO
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IMPLANTOLOGIJA

Set Implantmed 
Plus SI-1023

Implantmed SI-1023 z motorjem do 

SN-1 in s kirurškim inštrumentom

Novi Implantmed Plus podjetja W&H zagotavlja boljšo 
varnost tretmaja za vas in vaše paciente. Z intuitivnim 
uporabniškim vmesnikom, barvnim zaslonom na dotik in 
stekleno površino vam novi Implantmed ponuja najvišjo 
stopnjo udobja.

Shranjevanje
Shrani vse vrednosti tekom 
implantoloskega posega in jih

pedalo 
W&H napravami

PLUS

Seti SI-1023
2 inštrumenta

Seti SI-1023
1 inštrument

ali S-11 L
ali WS-91 L

Nadgradnja 

pedalom SN-W

Nadgradnja z 

modulom

Ultra kratek 
in zelo zmogljiv
elektro.mikromotor z LED 
svetlobo,navor 6,2 Ncm, 
200 do 40.000 vrt/min

Funkcija avtomatskega 
vrezovanja navojev
za vgradnjo implantatov v trde 
kosti

Predpripravljen za 
IoDent
Dobrodošli v svet digitalnega
zobozdravstva

€4.170
€400 €2.290

6.043€

€4.698Leti 
Garancije

2
2.985 €
 3.980 € 
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KIRURGIJA

ključujejo DDV.

Piezomed
Trije operativni moduli
LED+ osvetlitev

pedalom SN-W
€

Stojalo napolnite s 6
konicami po vaši izbiri in 

-
vo nastavkov“

kostno resekcijsko operacijo, kirurško ekstrakcijo korenin, ki so ohranile

so pripomoglo k temu, da je PPiezomed orodje za mojo dnevno prakso.” 
Stavros Pelekanos Dr.Dent.Med

Leti
Garancije

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

61

Gratis!
Redna cena

174€
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Brez strupenih spojin.

Brez razbarvanja.

Enostavno ponovno
zdravljenje.

Z licenco Instituta Jožef Stefan
Narejeno v Sloveniji

Rešitve

za

bolj

zdravo

prihodnost .

Naslednjo generacijo bioaktivnega materiala na
osnovi kalcijevega silikata odlikuje izjemna čistost,
pretočnost in biokompatibilnost. Uporablja se za
postopke endodontskega zdravljenja zob.

MATERIAL ZA
POLNJENJE IN ZDRAVLJENJE
KORENINSKIH KANALOV
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Š

MX-300
mešalec alginata

Avtomatski mešalnik predstavlja nov sistem mešanja alginata. 
Izboljša kakovost mešanja v primerjavi z ročnimi metodami, 
pomaga nadzorovati homogenost mešanja in zagotavlja 
odlične rezultate. Alginat je zmešan brez zračnih mehurčkov, 
enakomerno brez grudic. Avtomatski mešalnik prepreči 
morebitno površno ali prekratko ročno mešanje in zagotavlja 
da bodo vaši odtisi gladki kot steklo. S tem zagotovite odlične 
odlitke vaših odtisov. 

 MX-300 je bil preizkušen z Zhermackovo paleto alginatov, zato 
so lahko določili najboljše čase mešanja za vsak alginat posebej 
in zagotovili optimalne tehnične lastnosti izdelka.  Kompakten 
mešalnik sodobnega dizajna z upravljalnimi elementi na dotik 
in digitalnim barvnim zaslonom. Aparat ima barvano kovinsko 
lupino in mehansko ključavnico, ki preprečuje odpiranje med 
mešanjem.

PREDNOSTI:
• Prihranek časa.
• Tiho in hitro delovanje.
• Zavzema manjši prostor.
• Enostaven in popolnoma čist postopek delovanja.
• Primeren za vse vrst alginatov vseh proizvajalcev.
• Digitalni zaslon in ohišje je enostavno za čiščenje.

Veliko dodatne opreme: lopatica, 4 mešalne skodelice,
mešalna palica, steklenica za doziranje vode in priročno
držalo z magnetno lopatico, ki se uporablja za mešalnik.

Hitrost vrtenja: 3600 vrt./min.,
z dvojnim gibanjem: vrtenje in revolucija.
Nastavitev čas mešanja: (od 1 do 20 sekund)

Silamat S6
mešalec kapsul

Sodobna univerzalna naprava za mešanje amalgama, 
stekloionomernih cementov in drugih, v dozah pripravljenih, 
stomatoloških materialov v kapsulah in injektorskih kapsulah. 
Značilni sta poseben vzorec gibanja v obliki številke, in 
nadpovprečna hitrost rotacije 4500 rpm (rotacij v minuti), ki 
omogočata, da dosežemo zanesljivo in enakomerno mešanje.

MESALNI SISTEMI

729 €

509 €
 631 € 

 849 € 

Pentamix™ Lite
avtomatska mešalna enota

• Homogeno in brez mehurčkov za popolno natančne odtise
• Hiter postopek, ki prihrani čas z enim pritiskom na gumb
• Varčen in natančno polnjenje ustrezne količine želenega material
• Direktno polnjenje v žlico in brizgo, brez tveganja pred kontaminacijo
• Učinkovitejši potek dela za večjo produktivnost

Teža: 6.7 kg
Dimenzije: 60 x 130 x 130 mm
Vhodna moč: 2.5 A / 1.5 A

759 €
 890 € 
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KOMPRESORJI
Kopresorji CATTANI proizvajajo čist in suh zrak brez olja, ki ustreza najzahtevnejšim uporabnikom 
v dentalni industriji. Kompresorji zagotavljajo visoko mero kakovosti in zanesljivosti za končnega 
uporabnika. Kompresorji so ročno izdelani v tovarni, pod najstrožijimi kvalitetnimi pogoji in pregledi.

AC 100Q
kompresor s sušilcem zraka
in dušilcem zvoka

Št. delovnih mest: 1
Pretok zraka: 67,5 l/min.
Izhodna moč: 1~50Hz- 0.55kW-3.8A
Volumen rezervoarja: 30 l
Jakost glasnosti: 63 dB (A)
Teža: 72 kg
Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm

AC 300Q
kompresor s sušilcem zraka
in dušilcem zvoka

Št. delovnih mest: 3 - 4
Pretok zraka: 238 l/min.
Izhodna moč: 1~50Hz- 1.5kW-10.2A
Volumen rezervoarja: 45 l
Jakost glasnosti: 68 dB (A)
Teža: 100 kg
Dimenzije: 720 x 600 x 970 mm

AC 200Q
kompresor s sušilcem zraka
in dušilcem zvoka

Št. delovnih mest: 2
Pretok zraka: 160 l/min.
Izhodna moč: 1~50Hz- 1.2kW-7.7A
Volumen rezervoarja: 30 l
Jakost glasnosti: 63 dB (A)
Teža: 79 kg
Dimenzije: 660 x 600 x 860 mm

Uni-Jet 75
sesalni motor

Št. delovnih mest: 1
Izhodna moč: 1~ 0.4kW-3.1A
Maks. pretok zraka: 1250 l/min.
Maks. nivo vakuma: 140 mbar
Raven zvoka: 62 dB(A)
Dimenzije:
246 x 232 x 251 mm
Teža: 12 kg

Tecno-Jet
sesalni motor

Št. delovnih mest: 2-4
Izhodna moč: 1~ 0.75kW-5.5 A
Maks. pretok zraka: 2000 l/min.
Maks. nivo vakuma: 140 mbar
Raven zvoka: 68 dB(A)
Dimenzije:
303 x 302 x 319 mm
Teža: 21 kg

Turbo Smart
sesalni sistem
z amalgam separatorjem

Št. delovnih mest: 2
Izhodna moč: 1.22kW-7 A
Maks. pretok zraka: 1400 l/min.
Maks. nivo vakuma: 210 mbar
Raven zvoka: 52 dB(A)
Dimenzije: 510 x 395 x 665 mm
Teža: 45.5 kg

1.622 €
 1.908 € 

359 €
 512 € 

544 €
 777 € 

2.689 €
 3.841 € 

2.555 €
 3.650 € 

3.029 €
 4.323 € 

SESALNI SISTEMI
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Why Cattani?

•  They consistently deliver clean, 

•  Low maintenance

• Easy installation

• 

•  

mechanical wear & tear

•  

Acoustic Options

  each  
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DODATNO
• Bombažni fi lter, čas trajanja: 1 mesec (10€+ddv)
• HEPA filter, čas trajanja: 1-3 mesece (40€+ddv)
• EC filter, čas trajanja: 12 mesecev (120€+ddv)

VacStation s HEPA f i l t rom
Ekstraoralna sesalna naprava, ki uspešno pripomore k odstranjevanu aerosola 
pri delu v zobni ordinaciji. VacStation z večplastno fi ltarcijo (HEPA, High-fi ber 
bombažni fi lter, fi lter z aktivnim ogljem + KMnO4 + Ceramsite fi lter + drugi 
HEPA H13 fi lter) in UV svetlobo, odstranjuje viruse in ostale patogene
mikroorganizme z več kot 99.97% uspešnostjo.

650 €



67Cene izdelkov so v EUR in NE vključujejo DDV.

Med zdravljenjem zob se ordinacija kljub običajnim sesalnim enotam napolni z aerosolnimi 
delci, mešanico sline, krvi in delcev mletih zob, bakterijami in virusi, ki predstavljajo 
potencialni vir okužbe za vse prisotne. . POOI sesalni sistem je v primerjavi z drugimi 
sesalnimi sistemi veliko bližje izvoru aerosola. Zato sesa največjo količino delcev, ki se 
prenašajo po zraku, in močno zmanjša tveganje za okužbo in prenos virusa.

POOI. Patentirani slovenski proizvod!
• Lastna proizvodnja v Sloveniji

• Varno in učinkovito sesanje aerosolnih delcev

• Zasnovan na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju zobozdravstva

Kontakt za več informacij glede nakupa ali demonstracije v vaši ordinaciji: uros@prodent.si 67



A new generation of progressive imaging is here – experience the difference with Axeos.
 
•  2D/3D hybrid device equipped with new technology and a broad Field of View (FoV) range,  

from a focused FoV (Ø5 x 5.5 cm) for endodontic cases up to a large FoV (Ø17 x 13 cm)  
that covers complete dentition, including both TMJs

• Seamless connectivity and individualized treatment workflow with Sidexis 4 Software 
• Patient Positioning and Image Assistant (PIA) for increased patient comfort and image accuracy

Because every patient deserves a healthy, happy smile and every practice team deserves the tools  
to make this a reality. It’s time to elevate and expand your treatment offer. It’s time for Axeos.

For more information on Axeos please contact your local dealer, 
Dentsply Sirona sales representative or visit 

Dentsply Sirona Imaging Solutions

Axeos.
Experience the difference.  

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANYTM

dentsplysirona.com/axeos
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