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Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 5

Design conic dublu �letat

Oferă rezultate îmbunătățite în 
încărcarea imediată

Speci�catii SuperLine

3.6 4.0 4.4 4.9 6.0 7.0

3.6 4.0 4.5 5.0 5.0 5.8

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

7,  8 ,  10 ,  12 ,  14

3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33

0.38 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60

0 0.1 0.3 0.4 0.7 1.0

Anterior Anterior Premolar Molar Molar Molar

Culoare capac

Ghid de selecție

Implant 
SuperLine

Diametrul platformei
 implantului(Ø)

A

Înclinația 
gâtului 

implantului
(mm)

L: 7

C

Lungimea 
implantului (mm)

Diametrul bontului (Ø)

Conicitate (mm)

D

E

F

L: 8, 10, 12, 14

Diametrul corpului 
implantului(Ø)

B

Yellow Green Blue Red Orange Violet
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Acoperire 
CaP

Suprafață
S.L.A

Acoperire CaP 

Suprafață S.L.A. 

• Permite o rată mai rapidă a aderenței celulare
• Atinge mai devreme stabilitatea primară a osului din 

jur după plasarea inițială a implantului

Aplicarea unei pelicule subțiri de CaP pe suprafața S.L.A. a produs 
rezultate mai bune de integrare osoasă la testul in vivo

• Tratament dovedit al suprafețelor, cu peste 
10 ani de date clinice pe termen lung

• Produce un răspuns osos clinic excelent

Compatibilitate
menținută

Componente protetice și kit chirurgical 100% compatibile 
cu sistemul existent de implanturi Implantium II

Racord biologic

Racordul hexagonal conic între implant și 
interfața bontului asigură etanșarea 
ermetică.
Racordul biologic distribuie uniform sarcina 
pe elementul de fixare. Prin urmare,  ajută 
la minimalizarea micromișcărilor și la 
pierderile de masă osoasă marginală.
Toate diametrele de implanturi au aceeași 
structură hexagonală internă.

Design de filetare cvadruplă și dublă

Timp pe scaun redus prin plasarea mai rapidă a 
elementelor de fixare

Filete cu fixare optimă

Avantaj mai mare pentru punere 
imediată și timpurie sub sarcină

Stabilitate inițială îmbunătățită 
printr-o filetare mai lungă și mai 
ascuțită

Designul platformei filetate creează un 
contact excelent os-implant.

Filetele se cuplează și penetrează osul 
cu ușurință.

Racord biologic

Designul de platformă teșită conică 
poate face inutilă profilarea osului 
la prima, a doua intervenție 
chirurgicală.

Teșire rezistentă la bacterii

Muchie așchietoare extinsă

• Capacitate îmbunătățită de 
autofiletare

• Permite un control mai mare 
asupra adâncimii de plasare a 
elementelor de fixare

• Atenuează apariția supracuplului 
la instalare în oase dense

Testare 
în vivo

Testare 
în vivo

Os

Os

Os

Os

Os

Os

Caracteristici

IMPLANTOLOGIE
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Componente protetice 

Cape de vindecare anatomice Magneți concavi

Bonturi înșurubabile - diverse angulații Locator performant

Analogi din titan GR4, foarte retentivi

Se foloseşte pentru  Art. No.

Ø3.4 (doar pentru 
Implantium II) DAN 34

Ø3.4 / Ø3.8 / Ø4.3 
/ Ø4.8 / Ø5.8 DANSE

30º15º

Ø 4.5

Ø 3.5

Ø 3.5 Ø 3.5 Ø 3.5 Ø 3.5

Ø 3.5 Ø 3.5

Ø 5.5

Ø 5.5
Ø 5.5

Ø 5.5

Ø 4.5

H 5.0
G/H 3.0

1.53.52.02.0

4.03.0
5.0

7.0

G/H 2.0

4.0

12 12

4.5

Ø 5.2

0.42.3
G/H2
30˚

Trusă chirurgicală [Completă]

G/H

G/H

2.01.0G/H
3.0

7.06.05.04.0

3/0

6/0

2/0

5/0

1/0

4/0
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Șurubul bontului
• diametrul şurubului de fi xare este de Ø1,9

Ø1.9 Ø1.9

Ø1.6

NR Line
Bont dual

Îngust dar puternic
• Corpul implantului cu diametrul de 

3,1 este foarte util în cazul crestei 
înguste

• Poate prelua un nivel de stres ocluzal 
crescut

Zonă hibridă pentru ţesutul 
osos și ţesutul moale
• Compatibil cu inserarea “bone level” 

dar si cu inserarea “tissue level”
• Proceduri GBR fără stres

Design cu spire largi
• Spirele largi ajută la creşterea 

stabilităţii primare

GBR (regenerare osoasă 
ghidată) simplifi cată
• Minimizează resorbţia osoasă şi 

gingivală

Bone level Tissue Level

Conexiune fermă şi stabilă
(conicitate internă de 10° şi dispozitiv antirotațional pătrat)

• Mai puţine fracturi de şuruburi, bonturi şi 
implanturiimplanturi

• Conicitatea de 10˚ şi dispozitivul antirotațional 
pătrat asigură o etanşare optimă

• Conexiune pătrată

Fileturi cu fi xare optimă
• Fileturi cervicale pozitive sincronizate.

• Stabilitate iniţială şi închidere maximă între 
osul cortical şi implant.

• Fileturile cu fi xare optimă reduc stresul 
de la nivelul osului cortical marginal şi 
minimizează pierderea osului marginal.

Diametre disponibile (mm):  Ø3.1, Ø3.6, Ø4.3, Ø5.0

Lungimi disponibile (mm):  7, 9, 11, 13 

Caracteristici

IMPLANTOLOGIE
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Bont Angulat Șurub de 
acoperire

Bont de 
vindecare

Bont Dual [Pătrat]

FINAL

FINAL(S) FINAL(S)

FIRST

FIRST(S)

MF PATH
PIN

MF TOOL
H/P

SQUARE
DRIVER

DRILL
EXT

MF PATH
PIN

PARALLEL
PIN

MF TOOL
T/W

SQUARE
DRV. H/P

PARALLEL
PIN

FINAL

RA
TC

H
ET

G/H  1.0 2.0 3.0 4.0 5.0     15  13  11  9  7  5  DEPTH

D
EP

TH
 G

AU
G

E

3.0

FINAL

FINAL(S) FINAL(S)

COUNTER
SINK(           )

5.0

6.0

FINAL

4.33.6

Trusă chirurgicală [Completă]

20˚

G/H 1.0
2.0

Ø 3.5
Ø 4.3

G/H 3.5 H 4.5 

G/H 2.0

5.5

Ø 5.5

Componente protetice 
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IUA153720 IUA253720

Ø1.8

Ø2.8

10.0

5.8

G/H
2.0

0.45

Tip Bilă

10.0

2.0

4.0
7.5

G/H
3.0

Ø2.65

Tip fix

Implant “One-Stage”
• Suprafaţa S.L.A. permite încărcarea imediată sau 

încărcarea după un timp minim de vindecare
• Implantul cu varianta de protezare de tip bilă (Ø1,8) 

cu capsă facilitează supraprotezarea
• Alternative multiple pentru componentele protetice 

Design cu filet dublu
•  Înălţimea crescută a filetului ajută la 

creşterea stabilităţii iniţiale.
•  Tăişul dublu ajută la diminuarea timpului 

de lucru în cursul implantării.

(BFS2)

Ø4.85

3.3

Ø4.05

2.9
Mini 

O-ring
(300~500gf) (500~700gf)

Sistemul de supraprotezare

Bont dual
[Tip fix]

Diametre disponibile (mm):  
Ø2.0, Ø2.5, Ø3.0, Ø3.5, Ø4.0

Lungimi disponibile (mm): 6, 8, 10, 12, 14 

Bont angulat
[Tip fix]

Posibilitate
de angulare

Bont 
angulat

• Dimensiune mică a bilei (Ø1,8)
• Capsa foloseşte garnitura de tip mini o-ring 
• Capsa protezei are dimensiuni reduse
• Garnitura mini o-ring se poate înlocui

Unghiuri de înclinaţie 
de până la ±15 
grade pentru a se 
adapta la axa de 
inserție a implantului

Selectarea direcţiei este simplă 
datorită unghiurilor de rotaţie 
Octa 45.

• Este posibilă implantarea înclinată în combinaţie 
cu bontul angulat (15°, 25°).

• Restaurarea finală se cimentează pe bont.

15°15°

(BFS3)

7.0

G/H 3.0

Ø3.5

9.0

15°

Ø3.5

G/H 3.0

7.0

Ø3.5

2.0

Ø3.5

1.0

Ø4.5

G/H 3.0

5.5

Ø4.5

2.0

15°

25°

9.0

Caracteristici

IMPLANTOLOGIE

Componente 
protetice 

Trusă chirurgicală [Completă]

1.0

Ø4.5

25°15°
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G/H

• Frezele tarod pentru o chirurgie precisă permit încărcarea 
implantului după un timp minim de vindecare

• Chirurgie fi nă şi precisă cu freze tarod în osul de tip 1~3.
• Tarodare până la adâncimea de 4 mm pentru controlul 

cuplului de strangere.

Încărcarea după un timp minim de vindecare facilitată 
de precizia tarodului.

0.4

Double Thread

• Spirele dese cu muchii ascuţite facilitează succesul 
osteintegrării în timp scurt.

• Design-ul cu spire duble reduce timpul de lucru.

1
2

Tarod

Conexiune conică la 8° și dispozitiv 
octogonal de repoziționare 

Șurub de retenţie din titan

Densitate os D1

Densitate os D2, 3

Adâncimea bună a dispozitivului octogonal 
permite verifi carea uşoară a adaptării 
pentru aplicarea bontului protetic. 

“Sudura la rece” obținută datorită conexiunii  
conice la 8° dintre implant si bont previne  
slăbirea surubului protetic.

• Partea ocluzală se poate 
restaura cu uşurinţă. 1

2
Ø2.0mm

Ø1.6mm

4.
8m

m

Caracteristici
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Manșon Ø 4,9  
Kit complet

Manșon Ø 4,9  
Kit complet

Chirurgie Ghidată

Sistem de Chirurgie Ghidată

• Kit Simplu sau Kit integral
• Cu manșon, manșon deschis sau Manșon Ti
• Funcție de ghidaj îmbunătățită prin forare pas

Kit simplu
Foraj �nal

Ghid
Chirurgical

SFD3610
Foraj �nal
FFD4510

Kit complet 

Ghidaj Kit Simplu Ghidaj Kit Simplu 

GhidajGhidaj

SuperLine Kit ChirurgicalSuperLine Kit Chirurgical

Manșon deschisManșon deschis

GhidajGhidaj

SuperLine 
Kit Chirurgical
SuperLine 
Kit ChirurgicalGhidaj Kit completGhidaj Kit complet

Ghidaj Chirurgical fără manșonGhidaj Chirurgical fără manșon

Ghidaj chirurgical de înaltă calitateGhidaj chirurgical de înaltă calitate

•   Folosiți un ghidaj simplu dacă distanța pe 
amplasamentul anterior este îngust

•  Acces la forare ușor prin manșon deschis

•   Folosiți un ghidaj simplu dacă distanța pe 
amplasamentul anterior este îngust

•  Acces la forare ușor prin manșon deschis

Material Plastic transparent VisiJet
•   Certi�care Clasa VI USP
•   Forță de tracțiune mare a materialului de ghidaj

Material Plastic transparent VisiJet
•   Certi�care Clasa VI USP
•   Forță de tracțiune mare a materialului de ghidaj

Manșon TiManșon Ti Fără manșonFără manșon Manșon deschisManșon deschis

Manșon Îngust
Kit simplu 

Manșon Îngust
Kit simplu 

IMPLANTOLOGIE
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Manșon Ø 4,9  
Kit complet

Manșon Ø 4,9  
Kit complet

Chirurgie Ghidată

Sistem de Chirurgie Ghidată

• Kit Simplu sau Kit integral
• Cu manșon, manșon deschis sau Manșon Ti
• Funcție de ghidaj îmbunătățită prin forare pas

Kit simplu
Foraj �nal

Ghid
Chirurgical

SFD3610
Foraj �nal
FFD4510

Kit complet 

Ghidaj Kit Simplu Ghidaj Kit Simplu 

GhidajGhidaj

SuperLine Kit ChirurgicalSuperLine Kit Chirurgical

Manșon deschisManșon deschis

GhidajGhidaj

SuperLine 
Kit Chirurgical
SuperLine 
Kit ChirurgicalGhidaj Kit completGhidaj Kit complet

Ghidaj Chirurgical fără manșonGhidaj Chirurgical fără manșon

Ghidaj chirurgical de înaltă calitateGhidaj chirurgical de înaltă calitate

•   Folosiți un ghidaj simplu dacă distanța pe 
amplasamentul anterior este îngust

•  Acces la forare ușor prin manșon deschis

•   Folosiți un ghidaj simplu dacă distanța pe 
amplasamentul anterior este îngust

•  Acces la forare ușor prin manșon deschis

Material Plastic transparent VisiJet
•   Certi�care Clasa VI USP
•   Forță de tracțiune mare a materialului de ghidaj

Material Plastic transparent VisiJet
•   Certi�care Clasa VI USP
•   Forță de tracțiune mare a materialului de ghidaj

Manșon TiManșon Ti Fără manșonFără manșon Manșon deschisManșon deschis

Manșon Îngust
Kit simplu 

Manșon Îngust
Kit simplu 
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• Pentru dispozitiv de �xare cu ø36
• Manșon îngust ø3.0  

Secvență Forare ghidată  
SuperLine FX36105W

Kit simplu

Țesut
Perforator 

Fără 
apărătoare

Plat
Burghiu Burghiu ghidaj Burghiu �nal

Utilizare selectivă

Burghiu Ghidaj Burghiu �nal FX36 Manșon TiBurghiu �nalPerforator țesut

Ghidaj simpli�cat traseu și adâncime

IMPLANTOLOGIE
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Secvență Forare ghidată  

•  Pentru dispozitiv de �xare cu ø36, ø40, ø45
•  Design hibrid pentru Burghiu �nal și Freză conică 6 mm 

                  Burghiu �nal și 
                  Freză conică

Kit complet

Burghiu 
plat Burghiu ghidaj

Burghiu ghidaj

Perforator țesut Burghiu plat Adaptor dispozitiv 
de �xare

Manșon Ti Dispozitiv cu clichet 

Burghiu �nal 

Burghiu �nal  FX36 Burghiu �nal FX40 Burghiu �nal FX45 

Adaptor 
Perforator 

țesut

Chirurgie ghidată
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Proces Chirurgical Ghidat
Centru Digital Dentium 

Centru Digital Dentium
Scanare și upload de date
•  Scan CT + IOS și Scan model
•  Livrare matriță studiu
•  Upload de date și comandă

Plani�care și Con�rmare
•  Plani�care implant
•  Design ghidaj chirurgical

Bonturi și structuri temporareProtezare �nală
•  Bonturi stoc și personalizate
•  Coroană temporară

IMPLANTOLOGIE

Fabricare
•  Print 3D ghidaj chirurgical 
•  Print 3D SLA

Chirurgie ghidată
•  Kit simplu sau Kit Complet

Unitate scanare IOS
•  Scanare și upload de date

Inbus

Alt tip
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Proces Chirurgical Ghidat
Centru Digital Dentium 

Centru Digital Dentium
Scanare și upload de date
•  Scan CT + IOS și Scan model
•  Livrare matriță studiu
•  Upload de date și comandă

Plani�care și Con�rmare
•  Plani�care implant
•  Design ghidaj chirurgical

Bonturi și structuri temporareProtezare �nală
•  Bonturi stoc și personalizate
•  Coroană temporară

Fabricare
•  Print 3D ghidaj chirurgical 
•  Print 3D SLA

Chirurgie ghidată
•  Kit simplu sau Kit Complet

Unitate scanare IOS
•  Scanare și upload de date

Inbus

Alt tip
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** Seringă

Știința vorbește despre THE Graft™

Specificații

* S: mic / L: mare
**Ambalajele seringilor sunt în așteptarea aprobării CE

MATERIALE DE ÎNLOCUIRE A OSULUI

Granule THE Graft™ 0,25-1 mm

Priză de extracție 
cu priză intactă

Priză de extracție 
cu priză defectă

Lărgire minoră 
a osului

Lărgire majoră 
a osului

Nivelul nodului 
sinusal

Periimplantită

Granule THE Graft™ 0,25-1 mm

Granule THE Graft™ 0,25-1 mm

Granule THE Graft™ 1-2 mm

Granule THE Graft™ 1-2 mm

Indicații

Tehnologie proprie a procesului de inactivare a virusului.
Datorită procesului de fabricare foarte eficient, THE Graft™ este lipsit de 
orice componente organice care ar putea produce infecții sau/și reacții 
imune. Acest proces unic păstrează majoritatea proprietăților fizice ale 
structurii osoase porcine native a matricei THE Graft™. Porozitatea ridicată 
a biomaterialului:(1) permite absorbția unor cantități mai mari de sânge, 
urmată de apoziția de proteine și factori de creștere; (2) asigură o suprafață 
mai mare de fixare a osteoblatelor; 
(3) facilitează schimbul de nutrienți și produși de descompunere. Toate 
aceste mecanisme fiziologice ajută procesul de regenerare osoasă.

THE Graft™ are o înaltă puritate.
Din analize, rezultă cantități minime de proteine reziduale, țesuturi moi și 
matrice organică osoasă, ceea ce dovedește că THE Graft™ este suficient 
de deproteinizat pentru o utilizare sigură.

În afară de THE Graft™, astfel de valori mai mici pentru reziduurile organice 
sunt găsite numai cu material de grefă osoasă tratat la temperaturi ridicate, 
care poate cauza degradarea structurii osoase naturale.

THE Graft™ este o matrice minerală osoasă naturală și poroasă. Se produce prin
îndepărtarea tuturor componentelor organice din osul de origine porcină. Datorită
structurii sale naturale minerale osoase anorganice, THE Graft™ se aseamănă cu 
osul uman din punct de vedere al structurii fizice (grad de porozitate), precum și al
compoziției chimice (minerale). Atunci când este introdus într-un defect osos, THE
Graft™ este resorbit treptat și este înlocuit progresiv cu os de neoformatie. Este
disponibil în granule spongioase ambalate în flacon. THE Graft™ este sterilizat
folosind iradierea cu raze gamma.

Procesul unic de fabricare propriu-zis elimină foarte eficient potențialele elemente
organice potențial imunogene, dar păstrează structura naturală a matricei.

Calitatea și siguranța matricei THE Graft™ au fost demonstrate științific prin studii
in-vitro, in-vivo, rapoarte mari de studii de caz și studii clinice internaționale
randomizate (RCT). La nivel mondial s-au efectuat analize sistematice și 
meta-analize referitoare la siguranța și eficacitatea clinică a substituentului osos 
THE Graft.[7-8]

THE Graft™ și-a dobândit faima în întreaga lume, atât din punct de vedere 
științific cât și clinic, devenind materialul preferat pentru regenerarea oaselor.

50.14 €

Preț

82.84 €

128.62 €

194.02 €

87.20 €

141.70 €
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Biocompatibilitatea matricei THE Graft™ [1-2-3-4]

« Mai asemănătoare cu osul uman »

THE Graft™ este similar din punct de vedere structural cu osul 
uman. Are un nivel ridicat de porozitate combinat cu o 
interconectivitate naturală.

Sigur și biocompatibil

Combinația de origine porcină cu un nivel ridicat de puritate 
permite creșterea previzibilă a osului, fără a risca o reacție 
imunogenă. Biocompatibilitatea ridicată a matricei The Graft™ a 
fost confirmată de un studiu pe celule in vitro. Prin urmare, THE 
Graft™ încurajează adeziunea celulelor în aceeași măsură și oferă 
condiții optime pentru creșterea vitală a celulelor.

Os uman

Compararea structurii și compoziției osoase de origine umană 
și animalăPorozitatea este un factor important în determinarea integrării 

biomaterialului. Porozitatea ridicată conduce la o mai rapidă 
absorbție a lichidelor și răspândire a celulelor. The Graft™ 
asigură o arhitectura optimizată a oaselor pentru adeziunea 
celulelor și regenerarea țesuturilor.

Porozitate ridicată a matricei  
THE Graft™ [1-2-3]

Porozitatea ridicată și remodelarea precoce 
îmbunătățesc performanțele clinice.

Porozitatea ridicată a matricei THE Graft™ înseamnă o absorbție 
mai rapidă a lichidelor (de exemplu, sânge) în comparație cu 
DBBM. Acest lucru nu numai că facilitează aplicarea materialului, 
dar conduce la o încorporare mai rapidă după implantare.

Nivelul ridicat al porozității a fost demonstrat prin testul structurii 
porilor de particule, testul de distribuție a dimensiunii particulelor 
și testele de porozitate totală.

    - Macropori (diametru -> 100 pm), sunt necesari pentru a 
forma vase de sânge și pentru a induce creșterea și reorgani-
zarea osoasă în jurul materialului grefat.

  - Micropori (diametru <-10 pm), sunt necesari pentru 
penetrarea fluidelor corporale, transportul ionilor, fixarea 
osteoblastelor și precipitarea HA nou formată.

    - Nanopori, compuși din granule sub 100 nm, cu o cantitate 
mare de pori la scală nanometrică prezentă între contrastul 
granulelor.

Structura matricei THE Graft™:

Analiza porozității generale:

Oase trabeculare umane (79,3%)

20 Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.
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Biocompatibilitatea matricei THE Graft™ [1-2-3-4]

« Mai asemănătoare cu osul uman »

THE Graft™ este similar din punct de vedere structural cu osul 
uman. Are un nivel ridicat de porozitate combinat cu o 
interconectivitate naturală.

Sigur și biocompatibil

Combinația de origine porcină cu un nivel ridicat de puritate 
permite creșterea previzibilă a osului, fără a risca o reacție 
imunogenă. Biocompatibilitatea ridicată a matricei The Graft™ a 
fost confirmată de un studiu pe celule in vitro. Prin urmare, THE 
Graft™ încurajează adeziunea celulelor în aceeași măsură și oferă 
condiții optime pentru creșterea vitală a celulelor.

Os uman

Compararea structurii și compoziției osoase de origine umană 
și animalăPorozitatea este un factor important în determinarea integrării 

biomaterialului. Porozitatea ridicată conduce la o mai rapidă 
absorbție a lichidelor și răspândire a celulelor. The Graft™ 
asigură o arhitectura optimizată a oaselor pentru adeziunea 
celulelor și regenerarea țesuturilor.

Porozitate ridicată a matricei  
THE Graft™ [1-2-3]

Porozitatea ridicată și remodelarea precoce 
îmbunătățesc performanțele clinice.

Porozitatea ridicată a matricei THE Graft™ înseamnă o absorbție 
mai rapidă a lichidelor (de exemplu, sânge) în comparație cu 
DBBM. Acest lucru nu numai că facilitează aplicarea materialului, 
dar conduce la o încorporare mai rapidă după implantare.

Nivelul ridicat al porozității a fost demonstrat prin testul structurii 
porilor de particule, testul de distribuție a dimensiunii particulelor 
și testele de porozitate totală.

    - Macropori (diametru -> 100 pm), sunt necesari pentru a 
forma vase de sânge și pentru a induce creșterea și reorgani-
zarea osoasă în jurul materialului grefat.

  - Micropori (diametru <-10 pm), sunt necesari pentru 
penetrarea fluidelor corporale, transportul ionilor, fixarea 
osteoblastelor și precipitarea HA nou formată.

    - Nanopori, compuși din granule sub 100 nm, cu o cantitate 
mare de pori la scală nanometrică prezentă între contrastul 
granulelor.

Structura matricei THE Graft™:

Analiza porozității generale:

Oase trabeculare umane (79,3%)

Hidrofilicitatea matricei THE Graft™ [2-5-6]

THE Graft™ constă dintr-un sistem unic de pori de 
interconexiune, care asigură o intrare eficientă a fluidului și 
permite migrarea celulelor. Acest sistem de pori și o energie de 
suprafață ridicată sporesc procesul de osteoconducție.

Umectabilitatea matricei THE Graft™ s-a dovedit a fi mai mare, 
în comparație cu a xenogrefelor existente, ceea ce sugerează că 
THE Graft™ este relativ hidrofilă și poate fi ușor umezită de 
fluidele corporale după implantare. Nu numai adsorbția 
proteinelor, dar și fixarea, creșterea și proliferarea diferitelor tipuri 
de celule, inclusiv osteoblastele, au fost raportate ca fiind 
semnificativ afectate de umectabilitatea suprafeței materialului.

Această umectabilitate ridicată a matricei THE Graft™ sugerează 
că aceasta poate avea avantaje în ceea ce privește adsorbția 
proteinelor și procesele de adeziune celulară și proliferare 
rezultate după implantare.

Conținutul componentului organic al matricei THE Graft™ a fost 
oarecum mai mic decât cel al xenogrefelor existente.

Aceste rezultate arată că substanțele organice, inclusiv 
colagenul și alți compuși organici, au fost îndepărtați cu 
succes de matricea THE Graft™, care nu este afectată de 
problemele legate de conținutul organic.

În toate momentele, THE Graft™ a demonstrat o proporție egală sau mai mare de os vital nou format decât DBBM natural (stânga). După 8 
săptămâni, grupul de testare cu THE Graft™ a prezentat o calitate a oaselor mult mai bună comparativ cu grupul de control cu DBBM, ilustrat 
printr-o proporție mai mare de os lamelar față de os țesut (dreapta).

Oase vitale

4 săptămâni 8 săptămâni

Os lamelar/țesut (calitatea osoasă)

În toate momentele, THE Graft™ a demonstrat o proporție egală sau mai mare de os vital nou format decât DBBM natural (stânga). După 8 
săptămâni, grupul de testare cu THE Graft™ a prezentat o calitate a oaselor mult mai bună comparativ cu grupul de control cu DBBM, ilustrat 
printr-o proporție mai mare de os lamelar față de os țesut (dreapta).

Luați o decizie inteligentă cu o alternativă inteligentă!

Evoluția membranei PTFE

Prima generație
Prima este considerată a fi 
standardul de aur în 
membranele-barieră.

A treia generație
Cu micro-porozitatea sa, OpenTex este 
considerată a fi o membrană- barieră 

inovatoare. Este adecvată în special 
pentru regenerarea osoasă și gestionarea 

țesuturilor moi a unei alveole 
postextracțională, după amplasarea 

imediată a implantului.

A doua generație 
Membrană d-PTFE

Membrana neresorbabilă OpenTex™ PTFE este o folie de politetrafluoretilenă (PTFE) pur 
medicală, cu caracteristici biologice inerte și efect de barieră previzibil. Datorită suprafeței 
netede și dimensiunii mici ale porilor, membrana PTFE OpenTex™ rezistă încorporării 
bacteriilor în structura sa și facilitează îndepărtarea membranei.

Membrana neresorbabilă este sustenabilă pentru procedura chirurgicală fără închidere 
primară. Membrana OpenTex™ este ideală pentru crearea de spațiu, oferind spațiu suficient 
pentru ca celulele gazdă să adere la materiale grefate. OpenTex™ este furnizat steril pentru o 
singură utilizare și este disponibil în diferite dimensiuni. [9]

21Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.
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• Membrană PTFE de calitate 100% 
medicală.

• Inertă din punct de vedere biologic și 
nereactivă din punct de vedere 
chimic.

• Procedura de vindecare nu 
interferează cu absorbția membranei.

Închiderea primară Închiderea secundară

Membrană PTFE neresorbabilă

Indicații

Specificații

Nr. articol Dimensiune Preț

83.30 €

64.26 €

GBR (Regenerarea ghidată osoasă)

• Alveole postextracționale - Ridge preservation/ Socket 
volume preservation.

• Proceduri de reconstrucție/augmentare a crestei edentate - 
Ridge augmentation/reconstruction.

• Augmentări osoase peri-implantare - Peri-implant GBR.

• Regenerare tisulară ghidată (GTR) în chirurgia parodontală.

GTR (Regenerarea ghidată a țesutului)

Caracteristici principale OpenTex™

Beneficiile OpenTex™ Puncte forte OpenTex™

Neresorbabilă

Obținerea de țesuturi moi Restaurare implant estetic

Pasaj natural pentru salivă Minim invazivă

Microporoasă Minim invazivă Rezistă expunerii
• Promovează fixarea țesutului 

gingival.

• Îmbunătățește ușurința circulației 
lichidului interstițial.

• Rezistă la infecția cu bacterii și 
migrarea celulelor fibroblaste.

• Protejează locul de regenerare 
tisulară.

• Țesutul de bază regenerat poate fi 
evaluat,

• Furnizarea unui mediu adecvat 
pentru creșterea vaselor de sânge 
și a celulelor osteogene.

• Vindecarea rapidă a țesuturilor moi.
• Închiderea primară nu este necesară.
• Practic imună la bacterii.
• Reflexie sau disecție minimă a 

lamboului. Rezistentă la infecțiile cu 
bacterii, chiar și în cazul expunerii.

    Stabilitate:
Membrana PTFE neresorbabilă oferă timp suficient de 
vindecare pentru procesul de regenerare a oaselor.

     Inertă din punct de vedere biologic:
PTFE este benefic pentru țesutul moale, deci este un 
material ideal ca o barieră pentru procesul de regenerare 
osoasă.

     Rezistă la expunere:
Membrana PTFE rezistă la expunere, deoarece este 
impenetrabilă de către bacterii, datorită funcției de 
barieră.

22 Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.
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• Membrană PTFE de calitate 100% 
medicală.

• Inertă din punct de vedere biologic și 
nereactivă din punct de vedere 
chimic.

• Procedura de vindecare nu 
interferează cu absorbția membranei.

Închiderea primară Închiderea secundară

Membrană PTFE neresorbabilă

Indicații

Specificații

Nr. articol Dimensiune Preț

83.30 €

64.26 €

GBR (Regenerarea ghidată osoasă)

• Alveole postextracționale - Ridge preservation/ Socket 
volume preservation.

• Proceduri de reconstrucție/augmentare a crestei edentate - 
Ridge augmentation/reconstruction.

• Augmentări osoase peri-implantare - Peri-implant GBR.

• Regenerare tisulară ghidată (GTR) în chirurgia parodontală.

GTR (Regenerarea ghidată a țesutului)

Caracteristici principale OpenTex™

Beneficiile OpenTex™ Puncte forte OpenTex™

Neresorbabilă

Obținerea de țesuturi moi Restaurare implant estetic

Pasaj natural pentru salivă Minim invazivă

Microporoasă Minim invazivă Rezistă expunerii
• Promovează fixarea țesutului 

gingival.

• Îmbunătățește ușurința circulației 
lichidului interstițial.

• Rezistă la infecția cu bacterii și 
migrarea celulelor fibroblaste.

• Protejează locul de regenerare 
tisulară.

• Țesutul de bază regenerat poate fi 
evaluat,

• Furnizarea unui mediu adecvat 
pentru creșterea vaselor de sânge 
și a celulelor osteogene.

• Vindecarea rapidă a țesuturilor moi.
• Închiderea primară nu este necesară.
• Practic imună la bacterii.
• Reflexie sau disecție minimă a 

lamboului. Rezistentă la infecțiile cu 
bacterii, chiar și în cazul expunerii.

    Stabilitate:
Membrana PTFE neresorbabilă oferă timp suficient de 
vindecare pentru procesul de regenerare a oaselor.

     Inertă din punct de vedere biologic:
PTFE este benefic pentru țesutul moale, deci este un 
material ideal ca o barieră pentru procesul de regenerare 
osoasă.

     Rezistă la expunere:
Membrana PTFE rezistă la expunere, deoarece este 
impenetrabilă de către bacterii, datorită funcției de 
barieră.

Caracteristici principale OpenTex™

Beneficiile OpenTex™ Puncte forte OpenTex™

Neresorbabilă

Obținerea de țesuturi moi Restaurare implant estetic

Pasaj natural pentru salivă Minim invazivă

Microporoasă Minim invazivă Rezistă expunerii
• Membrană PTFE de calitate 

100% medicală.
• Inertă din punct de vedere 

biologic și nereactivă din punct 
de vedere chimic.

• Procedura de vindecare nu 
interferează cu absorbția 
membranei.

• Promovează fixarea țesutului 
gingival.

• Îmbunătățește ușurința 
circulației lichidului interstițial.

• Rezistă la infecția cu bacterii și 
migrarea celulelor fibroblaste.

• Protejează locul de regenerare 
tisulară.

• Țesutul de bază regenerat poate 
fi evaluat,

• Furnizarea unui mediu adecvat 
pentru creșterea vaselor de 
sânge și a celulelor osteogene.

• Vindecarea rapidă a țesuturilor moi.
• Închiderea primară nu este necesară.
• Practic imună la bacterii.
• Reflexie sau disecție minimă a 

lamboului. Rezistentă la infecțiile cu 
bacterii, chiar și în cazul expunerii.

    Stabilitate:
Membrana PTFE neresorbabilă oferă timp suficient de 
vindecare pentru procesul de regenerare a oaselor.

     Inertă din punct de vedere biologic:
PTFE este benefic pentru țesutul moale, deci este un 
material ideal ca o barieră pentru procesul de regenerare 
osoasă.

     Rezistă la expunere:
Membrana PTFE rezistă la expunere, deoarece este 
impenetrabilă de către bacterii, datorită funcției de 
barieră.

Imună la bacterii

Majoritatea bacteriilor orale sunt mai mari de 1 um. 
OpenTen™ este un material micro-poros, care are 
dimensiunea porilor suficient de mică pentru a preveni 
infiltrarea bacteriilor.

Biocompatibil, OpenTex™ facilitează adeziunea celulelor pe 
suprafețe.

Testul efectuat arată că suprafața OpenTex™ nu este 
toxică, determinând celulele să adere bine pe suprafață.

24 de ore pentru cinci cazuri de adeziune celulară pe suprafața OpenTex™
(SEM : Microscop electronic cu scanare)

Bacterii orale generale

Problema este DIMENSIUNEA PORILOR

Caracteristicile OpenTex™ [10]

23Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.
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Luați o decizie inteligentă cu o alternativă inteligentă!

Închiderea primară

Indicații
Reconstrucția alveolei postextracționale

Regenerarea osoasă 

În cazul în care închiderea primară nu este posibilă

Specificații

Nr. articol Dimensiune Preț

192.78 €

214.20 €

159.46 €

119.00 €

149.94 €

266.56 €

Membrana este compusă din folie de politetrafluoretilenă (PTFE) 100% și cadru de 
titan de calitatea 1, materiale inerte din punct de vedere biologic și compatibile cu 
țesuturile.

Membrana neresorbabilă OpenTex™-TR PTFE cu cadru din titan este proiectată să 
aibă o structură de suprafață și o porozitate adecvate pentru a preveni integrarea și 
trecerea bacteriilor în interiorul materialului, în timp ce menține spațiul pentru 
adeziunea celulelor gazdă la materialul de grefare.

OpenTex™-TR oferă un mediu favorabil pentru neovascularizare și vindecarea 
defectelor, prin repopularea celulelor derivate din oase și protejarea defectelor 
osoase de migrarea celulelor derivate din țesutul gingival.

Deoarece întreținerea adecvată a spațiului este crucială pentru această procedură, 
membrana este suficient de rigidă pentru a preveni colapsul spontan, dar și 
suficient de flexibilă pentru a se mula cu ușurință pe conturul țesutului și pentru a 
reduce perforațiile țesuturilor moi care se suprapun. [11]

Caracteristici principale OpenTex™-TR [12]

Beneficii m OpenTex™-TR [12]

    Rigiditate și rezistență optimă pentru crearea spațiului
OpenTex™-TR este un produs optim care poate fi curățat cu 
ușurință și este suficient de solid pentru crearea spațiului, 
deoarece este întărit cu cadru de titan.

    Cadru diferit încorporat în titan
OpenTex™-TR este proiectat în diverse forme pentru a 
satisface cererea chirurgilor.

    Interacțiune excelentă cu țesutul
Structura sa micro-poroasă ajută la integrarea tisulară.

    Ușor de utilizat
OpenTex™-TR poate fi tăiat cu ușurință și este ușor de 
îndepărtat.

Neresorbabilă Minim invazivă
Rigiditate optimă pentru 

întreținerea spațiului
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Luați o decizie inteligentă cu o alternativă inteligentă!

Închiderea primară

Indicații
Reconstrucția alveolei postextracționale

Regenerarea osoasă 

În cazul în care închiderea primară nu este posibilă

Specificații

Nr. articol Dimensiune Preț

192.78 €

214.20 €

159.46 €

119.00 €

149.94 €

266.56 €

Membrana este compusă din folie de politetrafluoretilenă (PTFE) 100% și cadru de 
titan de calitatea 1, materiale inerte din punct de vedere biologic și compatibile cu 
țesuturile.

Membrana neresorbabilă OpenTex™-TR PTFE cu cadru din titan este proiectată să 
aibă o structură de suprafață și o porozitate adecvate pentru a preveni integrarea și 
trecerea bacteriilor în interiorul materialului, în timp ce menține spațiul pentru 
adeziunea celulelor gazdă la materialul de grefare.

OpenTex™-TR oferă un mediu favorabil pentru neovascularizare și vindecarea 
defectelor, prin repopularea celulelor derivate din oase și protejarea defectelor 
osoase de migrarea celulelor derivate din țesutul gingival.

Deoarece întreținerea adecvată a spațiului este crucială pentru această procedură, 
membrana este suficient de rigidă pentru a preveni colapsul spontan, dar și 
suficient de flexibilă pentru a se mula cu ușurință pe conturul țesutului și pentru a 
reduce perforațiile țesuturilor moi care se suprapun. [11]

Caracteristici principale OpenTex™-TR [12]

Beneficii m OpenTex™-TR [12]

    Rigiditate și rezistență optimă pentru crearea spațiului
OpenTex™-TR este un produs optim care poate fi curățat cu 
ușurință și este suficient de solid pentru crearea spațiului, 
deoarece este întărit cu cadru de titan.

    Cadru diferit încorporat în titan
OpenTex™-TR este proiectat în diverse forme pentru a 
satisface cererea chirurgilor.

    Interacțiune excelentă cu țesutul
Structura sa micro-poroasă ajută la integrarea tisulară.

    Ușor de utilizat
OpenTex™-TR poate fi tăiat cu ușurință și este ușor de 
îndepărtat.

Neresorbabilă Minim invazivă
Rigiditate optimă pentru 

întreținerea spațiului

Caracteristicile OpenTex-TR™

Placă PTFE

Placă PTFE

Membrana poate fi pliată, modelată și fixată în conformitate cu cerințele clinice.

Rigiditate suficintă pentru rolul de menținător de spațiu.

Stabilitate superioară în defectele osoase mari, unde menținerea spațiului necesar regenerării este problematică.

Cadrul din Ti se poate plia și adapta ușor la morfologia defectului osos. 

Datorită structurii dense, membrana poate fi lăsată parțial expusă (neacoperită total).

Titan calitatea 1

Rezistență la 
penetrarea bacteriană

Predictibilitate ridicată 
a regenerării osoase 
(GBR)

Durere minimă și vindecare facilitată a țesuturilor

MANIPULARE UȘOARĂ

ÎNNODARE UȘOARĂ

FĂRĂ ÎNCURCARE

INERT DIN PUNCT DE VEDERE 
BIOLOGIC

Materialul de sutură Biotex™ este realizat din fir 100% PTFE monofilament, neacoperit, necolorat, cu ac atașat. Produsul este 
steril, pentru unica întrebuințare.

Specificații

Nr. articol
Dim.
USP

Lungime Cerc Tip 
punct

Preț - 13.09 €
(indiferent de dimensiune)

Lungimea 
acului 

Indicații
• Proceduri de grefare osoasă
• Chirurgia parodontală
• Regenerarea ghidată a țesuturilor
• Lărgirea crestei nazale
• Chirurgie pentru implant
• Grefe de țesut moale
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Biotex™, Caracteristici și beneficii principale [13-14]

Vârf subțire de tăiere al acului reversibil Fixare fermă

• Ac triunghiular tăiat cu precizie, pentru o zonă mică de 
   penetrare și o suturare netedă

• Reduce la minim deteriorarea țesuturilor moi din jur

• Tehnologie avansată pentru fixarea puternică a acului
• Conexiune netedă și sigură între ac și fir
• Proces rapid de vindecare datorită sângerării reduse la 
   introducerea acului

Ac cu rezistență mecanică crescută
• Sunt necesare forțe mai mari cu 33% pentru a îndoi acul 

în aceeași măsură, comparativ cu alt produs.
• Fără să vă faceți probleme cu privire la îndoirea acului în 

timpul suturărilor cu rigiditate ridicată.

Alte suturi

Forța de fixare a acului

Forța de îndoire a acului

Sa
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ă 
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gf

)
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rc
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ă 
m
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im

ă 
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gf
)

Înainte de îndoire După îndoire

Înainte de îndoire După îndoire

Diferență 
de 19%

Concurent

Diferență 
de 33%

Concurent

Concurent

Beneficii
• Durere minimă
• Vindecare rapidă a țesutului
• Manipulare superioară: oferă flexibilitate în poziționarea unui nod pătrat. Ușor de legat - Ușor de înlăturat
• Nu transpiră: eliminarea acumulărilor bacteriene asociate de obicei cu monofilamentele
• Își menține rezistența la întindere
• Fără PFOA

Clemă de fixare a acului

Capac transparent, 
rezistent și flexibil

Concepută pentru a ține acul în loc, 
permite de asemenea eliberarea 
sigură și ușoară a acului de sutură 
din pachetul său.

Agățătoare
Permite chirurgului să prindă cu 
ușurință și să scoată acul de sutură 
din clema suportului pentru ac.

Forma „pistă de curse”
Proiectat pentru a preveni 
încurcarea suturilor, permițând 
eliberarea ușoară a suturii.

Protejează și asigură o vizibilitate clară a suturii și a acului. 
Capacul moale și robust protejează eficient sutura.

26 Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.
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Biotex™, Caracteristici și beneficii principale [13-14]

Vârf subțire de tăiere al acului reversibil Fixare fermă

• Ac triunghiular tăiat cu precizie, pentru o zonă mică de 
   penetrare și o suturare netedă

• Reduce la minim deteriorarea țesuturilor moi din jur

• Tehnologie avansată pentru fixarea puternică a acului
• Conexiune netedă și sigură între ac și fir
• Proces rapid de vindecare datorită sângerării reduse la 
   introducerea acului

Ac cu rezistență mecanică crescută
• Sunt necesare forțe mai mari cu 33% pentru a îndoi acul 

în aceeași măsură, comparativ cu alt produs.
• Fără să vă faceți probleme cu privire la îndoirea acului în 

timpul suturărilor cu rigiditate ridicată.

Alte suturi

Forța de fixare a acului

Forța de îndoire a acului

Sa
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Înainte de îndoire După îndoire

Înainte de îndoire După îndoire

Diferență 
de 19%

Concurent

Diferență 
de 33%

Concurent

Concurent

Beneficii
• Durere minimă
• Vindecare rapidă a țesutului
• Manipulare superioară: oferă flexibilitate în poziționarea unui nod pătrat. Ușor de legat - Ușor de înlăturat
• Nu transpiră: eliminarea acumulărilor bacteriene asociate de obicei cu monofilamentele
• Își menține rezistența la întindere
• Fără PFOA

Clemă de fixare a acului

Capac transparent, 
rezistent și flexibil

Concepută pentru a ține acul în loc, 
permite de asemenea eliberarea 
sigură și ușoară a acului de sutură 
din pachetul său.

Agățătoare
Permite chirurgului să prindă cu 
ușurință și să scoată acul de sutură 
din clema suportului pentru ac.

Forma „pistă de curse”
Proiectat pentru a preveni 
încurcarea suturilor, permițând 
eliberarea ușoară a suturii.

Protejează și asigură o vizibilitate clară a suturii și a acului. 
Capacul moale și robust protejează eficient sutura.

Membrană adaptabilă resorbabilă de colagen

BioCover™ este o membrană de colagen resorbabilă, compusă din țesuturi porcine, care 
sunt similare cu colagenul uman din punct de vedere filogenetic. Membrana resorbabilă 
de colagen BioCover asigură o manevrabilitate excelentă, adaptare ușoară la materialele 
grefei osoase și mai puțin timp pentru intervenția chirurgicală.

FLEXIBIL ȘI ADAPTABIL

SUFICIENT DE REZISTENT PENTRU SUTURĂ

RETICULAT PENTRU REZISTENȚA DORITĂ A BARIEREI

Beneficii Indicații

Specificații

Art. nr. Dimensiune 
unitate Preț

80.66 €

119.90 €

148.24 €

- Biocompatibil și sigur
- Manipulare excelentă
- Aderență mare la țesuturi
- Ocluziv celular
- Suficient de rezistent la sutură

BioCover™ este destinat utilizării în procedurile de chirurgie 
parodontală și dentară, ca material pentru plasarea în zona 
defectului parodontal, a implantului dentar, a defectelor osoase 
sau a reconstrucției coamei nazale, pentru a ajuta la vindecarea 
rănilor după intervenția chirurgicală. Având în vedere indicațiile 
BioCover™ și timpul de resorbție, se recomandă combinarea 
membranei cu grefă osoasă pentru vindecarea osului nou prin 
osteoconducție (THE Graft™).

27Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.
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Nume articol Cod articol Cantitate/
cutie

Preț vânzare cu 
TVA / cutie

MEMBRANA-CON COLAGEN PARASORB Sombrero - resorbabilă RD0001 1 BUC 96 €

MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE 15x22 mm (3.3 cm²) RDF1502 1 BUC 93,61 €

MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE (S) 22x25 mm (5.5 cm²) RDF2502 1 BUC 120 €

MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE (M) 32x25 mm (8 cm²) RDF3502 1 BUC 163,19 €

MEMBRANA COLAGEN RESODONT FORTE (L) 64x25 mm (16 cm²) RDF0703 1 BUC 196,8 €

Nume articol Cod articol Cantitate/cutie Preț vânzare cu TVA/
cutie (EUR)

CON COLAGEN PARASORB HD - resorbabil DK1010 10 BUC             67,2 €  

CON COLAGEN CU GENTAMICINA GENTA-COLL - resorbabil MK10 10 BUC           198 €

CON COLAGEN CU GENTAMICINA GENTA-COLL - resorbabil MK11 1 BUC             24 €

Materiale Augmentare

Conuri de colagen pentru reducerea atrofi ei crestei alveolare 
(prezervarea alveolei postextracționale)

PARASORB Fleece este utilizat pentru hemostază după extracții 
dentare, recuperarea unui defect osos sau în timpul intervenției 
chirurgicale maxilofaciale. Contactul colagenului cu sânge 
induce creşterea producției de trombocite. Plachetele adera în 
număr foarte mare la matricea de colagen, se dezintegrează şi 
declanşează o reacție de coagulare, care, alături de plasmă, duce 
la formarea de fi brină. Fibrinele de colagen ajută apoi la întărirea 
cheagurilor de sânge.

Bureții de colagen resorbabili conțin 2,8 mg/cm3  fi brile de 
colagen cabalin (tendoane de cai). Datorită proprietăților sale 
biologice, PARASORB Fleece este biomaterialul ideal pentru 
rezultate optime atât din punct de vedere al funcționalității cât şi 
din punct de vedere estetic. Dimensiuni: 1,8 x 3,6 cm (x 12)

AVANTAJE:

Timp resorbție între 2 – 4 săptămâni, reduce riscul apariției infecțiilor, funcție de control a hemostazei pentru o vindecare mai bună,
previne formarea granuloamelor, ajută la regenerarea osoasă, aplicare simplă 

Conuri de colagen cu membrană pentru reducerea atrofi ei crestei 
alveolare (prezervarea alveolei postextracționale)

PARASORB RESODONT® Forte conţine 6 - 8 mg de fi brile de 
colagen cabalin nativ pe cm2. Caracteristica principală a PARASORB 
RESODONT® Forte include durata extinsă a funcţiei sale de barieră 
şi manipularea simplă. Datorită texturii fi ne, se utilizează preferabil 
în cadrul procedurilor delicate. Supleţea supremă reprezintă 
caracteristica primordială a produsului PARASORB RESODONT® în 
condiţii de umiditate, astfel încât fi xarea cu pini sau suturi nu este 
obligatorie.

Profi laxie

BURETI COLAGEN PARASORB (10 buc/cutie)

Regenerare

Cod: DK1836 76,31 euro/buc

MATERIALE DE SUTURĂ
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Nume articol Caracteristici Tip ac USP Lungime 
fi r

Cod 
articol

Cantit/
cutie

Preț vanzare 
cu TVA/cutie 

(EUR)

Preț vanzare 
cu TVA/fi r 

(EUR)

RESOLON Poliamidă, monofi lament, neresorbabil; albastru DS16 5/0 45 cm 88141 36 FIRE 96.12 € 2.67 €

RESOLON Poliamidă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS16 4/0 45 cm 88142 36 FIRE 105.81€ 2.94 €

RESOLON Poliamidă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS18 5/0 45 cm 88143 36 FIRE 95.96 € 2.67 €

RESOLON Poliamidă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS18 4/0 45 cm 88144 36 FIRE 80.80 € 2.62 €

RESOLON Poliamidă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS16 5/0 75 cm 881451 36 FIRE 101.16 € 2.81 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS16 5/0 45 cm 7145 36 FIRE 119.1 € 3.31 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS16 4/0 45 cm 71446 36 FIRE 101.1 € 2.81 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS18 5/0 45 cm 7147 36 FIRE 116.1 € 3.22 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru DS18 4/0 45 cm 7148 36 FIRE 116.95 € 3.25 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru DSM16 6/0 45 cm 71530 36 FIRE 175.22 € 4.87 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru HRT18 5/0 75 cm 7061 36 FIRE 150.8 € 4.19 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru HRT18 4/0 75 cm 7062 36 FIRE 150.8 € 4.19 €

MOPYLEN polipropilenă, monofi lament, neresorbabil, albastru HRT18 3/0 75 cm 7063 36 FIRE 150.8 € 4.19 €

SILK mătase, multifi lament, neresorbabil, negru HRT18 3/0 45 cm 40615N 24 FIRE 85.97 € 3.58 €

SILK mătase, multifi lament, neresorbabil, negru HRT18 4/0 45 cm 40616N 24 FIRE 85.97 € 3.58 €

SILK mătase, multifi lament, neresorbabil, negru HRT18 4/0 75 cm 4062N 36 FIRE 85.97 € 3.58 €

SILK Matase, multifi lament, neresorbabil, negru HS18 4/0 45 cm 4112N 24 FIRE 63.4 € 2.64 €

SILK Matase, multifi lament, neresorbabil, negru DS18 4/0 45 cm 41412N 24 FIRE 65.55 € 2.69 €

Poliester Poliester, multifi lament, neresorbabil, verde HRT18 4/0 75 cm 8062 36 FIRE 151.23 € 4.20 €

Poliester Poliester, multifi lament, neresorbabil, verde HRT18 3/0 45 cm 80616 36 FIRE 131.95 € 3.67 €

SUPOLEN Poliester, multifi lament, neresorbabil, verde DS18 5/0 45 cm 9144 36 FIRE 121.24 € 3.37 €

SUPOLEN Poliester, multifi lament, neresorbabil, verde DS18 4/0 45 cm 9145 36 FIRE 119.1 € 3.31 €

Fire sutură - Neresorbabile

Durabilitate pe termen lung şi biocompatibilitate 
crescută;

Toleranţă optimă în organism datorită selectării atente 
a materiilor prime şi a proceselor de purifi care;

Îndepărtarea fără probleme.
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SUPOLENE

MOPYLEN

RESOPREN

SILK
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RESOLON

POLYESTER

SUPOLENE

MOPYLEN

RESOPREN

SILK

blue, monofi lament,
non-absorbable

blue, monofi lament,
non-absorbable

green/white, braided,
non-absorbable

blue, monofi lament,
non-absorbable

green, braided, coated,
non-absorbable

black, braided,
non-absorbable

PGA RESORBA

GLYCOLON

Pentru adaptări tisulare unde suportul mecanic este 
limitat în timp

Toleranţă optimă în organism mulţumită proprietăţilor 
chimice şi purifi cărilor

Dezintegrare şi eliminare fără probleme

Fără încapsulare şi reacţii tisulare în cursul 
procesului de dezintegrare

violet/undyed, monofi lament,
short-term absorbable

violet/undyed, braided, coated,
medium-term absorbable

Fire sutură - Resorbabile
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Nume articol Caracteristici Tip ac USP Lungime 
fi r

Cod 
articol

Cantit/
cutie

Preț vanzare 
cu TVA/cutie 

(EUR)

Preț vanzare 
cu TVA/fi r 

(EUR)

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, violet HR22 4/0 70 cm PA10210 24 FIRE 99.10 € 4.13 €

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, violet HRT18 4/0 70 cm PA1060 24 FIRE 112.53 € 4.69 €

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, violet HRT18 3/0 70 cm PA1061 24 FIRE 112.53 € 4.69 €

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, violet DS18 5/0 45 cm PA1140 24 FIRE 93.68 € 3.90 €

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, violet DS18 4/0 45 cm PA11418 24 FIRE 73.92 € 3.08 €

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, violet DS18 5/0 45 cm PA11417 24 FIRE 104.72 € 4.36 €

PGA-RESORBA sintetic, multifi lament, resorbabil, nevopsit DSM11 6/0 45 cm PA1158 24 FIRE 152.51 € 6.35 €

GLYCOLON PGA/PCL, monofi lament, timp scurt de absorbție HRT18 4/0 70 cm PB40605 24 FIRE 148.51 € 6.19 €

GLYCOLON PGA/PCL, monofi lament, timp scurt de absorbție HRT18 3/0 70 cm PB40606 24 FIRE 148.51 € 6.19 €

GLYCOLON PGA/PCL, monofi lament, timp scurt de absorbție DS18 3/0 45 cm  PB41413 24 FIRE 114.53 € 4.77 €

GLYCOLON PGA/PCL, monofi lament, timp scurt de absorbție DS18 4/0 45 cm PB41411 24 FIRE 113.10 € 4.71 €

GLYCOLON Sintetic, monofi lament, resorbabil, nevopsit DS18 5/0 70 cm PB41410 24 FIRE 119.00 € 4.96 €

GLYCOLON Sintetic, monofi lament, resorbabil, nevopsit DS18 3/0 45 cm PB41412 24 FIRE 111.38 € 4.64 €

GLYCOLON Sintetic, monofi lament, resorbabil, nevopsit DSM11 6/0 45 cm PB41502 24 FIRE 166.60 € 6.94 €

GLYCOLON sintetic, monofi lament, resorbabil, nevopsit DSM13 6/0 45 cm PB41504 24 FIRE 163.08 € 6.79 €

GLYCOLON sintetic, monofi lament, resorbabil, violet DSM16 5/0 45 cm PB41509 24 FIRE 161.84 € 6.74 €

GLYCOLON sintetic, monofi lament, resorbabil, violet DSM11 6/0 45 cm PB41512 24 FIRE 166.60 € 6.94 €

Forme de ace
Ace

1/2-cerc

Ac cu vârf trocar si corp rotunjit Ac cu corpul rotund = R = S= RT Ac cu “ReverseCut”

1/2-cerc, 3/8-cerc, asimptotic sau 
drept = HRT, DRT, GRT, ART

5/8-cerc, 1/2-cerc, 3/8-cerc sau 
drept = FR, HR, DR, GR

1/2-cerc, 3/8-cerc,1/2-curb sau 
drept = HS, DS, KS, GS

ac special ORAL = WT ac special ORAL = DD ac special ORAL = GP
sau ţesut moale (subcutanat), 
cum ar fi  muşchi, fascii, mucoasă

pentru ţesut ferm, cum ar fi  pieleapentru ţesuturi ferme, vase sclerotice 
şi proteze pe secţiune formă de ac triunghiular
vârfuri de ac cu 3 muchii tăioase, 
producând astfel un canal de puncţie 
îngust  care penetrează cu uşurinţă 
ţesutul

mijlocul acului este plat pentru o 
prindere mai bună cu port-acul

vârfuri conice fi ne

penetrare tisulară uşoară

câteva ace disponibile cu tăiş 
M-PREMIUM

3/8-cerc

drept

asimptotic

universal si
posterior

anterior

interdental

interdental

Indicație
asymptotic = Astraight = G3/8-cerc = D1/2-cerc = H



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 3131
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Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.32

Dentium Advanced Sinus Kit (DASK)

Freze DASK Stoppere  |  pentru XRT332035, XRT372035, XED331035D 

Elevatoare Sinus

XRT332035

XRT372035

XED331035D

XRT064025

XRT084025

XRT083025

Ø3.3

12 10 86420

12 10 8642 0

Ø3.7

12 10 86 41 0

Ø3.3Ø1.6

Ø4.0

Ø6.0

Ø8.0

Ø1.5

Ø8.0Ø6.6

Ø1.5

Ø5.14
Ø5.14

Ø5.14
Ø5.14

10.6
16.614.612.6

XFDST08X FDST06 XFDST04X FDST02

XRT 332035

XRT 372035

XED 331035D

XRT 064025

XRT 084025

XRT 083025

LR EF

08 10.6 XFDST 08
06 12.6 XFDST 06
04 14.6 XFDST 04
02 16.6 XFDST 02

REFX SE1L

REFX SE2L

REFX SE3L

REFX SE4L

Cod produs: DASK

Abord
crestal

*Freza DASK # 1-5: viteză freză 800 - 1200 rpm; 30 - 45 Ncm cu irigare internă
 Freza DASK # 6: viteză freză 800 - 1200 rpm; 30 - 45 Ncm cu irigare externă

[Unitate de măsură: mm, scara 1 : 1.2 / mm]

[Unitate de măsură: mm, scara 1:1 / mm]

Tip Cod

Freză DASK # 1

Adâncimea
de forare

Freză DASK #

Freză DASK # 4

Freză DASK # 2

Freză DASK # 5

Freză DASK # 3

Freză DASK # 6

Abord
lateral

1.154
euro

INSTRUMENTAR



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 33

Trusă split osos (RS kit)

Trusă ghidaj

XRCA1

XBC305013

XRA3917

XDS8025

Pini paralelism cu distanțieri ovali

Distanțieri de plastic cu forma rotundă

Conținutul kitului:
Cod produs: XRSK

Cod produs: ISGK

35

Ø1.4Ø2.4

35

Ø2.0Ø3.2

35

Ø2.6Ø3.6

Ø1.4 / Ø2.43 S142435

Ø2.0 / Ø3.23 S203235

Ø2.6 / Ø3.63 S263635

35

Ø4.0

Ø4.0 35 XRB4035

17
25

Ø8.0

6

6

7

7

8

8

9

9 6.0

10

10

Ø 6 XLDSP 60S
Ø 7 XLDSP 70S
Ø 8 XLDSP 80S
Ø 9 XLDSP 90S

Ø 10 XLDSP 10S

2

Ø 2.3

14
17

16

19

15

18

8

2.5

8

XPP 2226 1416G XPP 2226 1719G

5

4

7

6

9

8

11

10

4 6 8 10

8

2.5

8

XP
P 

22
26

 5
0G

XP
P 

22
26

 7
0G

XP
P 

22
26

 9
0G

XP
P 

22
26

 1
1G

Daltă os

Ratchet

Diametru     Lung.   Cod

Diametru    Lung.     Cod

Diametru   Cod

Adaptor ratchet

Freze Freză rotundă

Disc

612
euro

786
euro

35

35

35



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.34

Osteotoamele comprimă osul lateral, conferindu-i o 
densitate mai mare, astfel este împiedicată pierderea 
osului din locul în care se afectuează intervenția.

Kitul osteotoame

Kit GBR (Regenerare osoasă ghidată)

ØB
ØA

XOF 20 A1

XOF 34 A1

XOF 38 A1

XOF 43 A1

XOF 48 A1

Cod produs: XOFK

Cod produs: GBRK

Type A
(Convex)

ØA ØB

XOFK
A

XOFK 20 A1Ø 1.7Ø 2.8
XOFK 34 A1Ø 2.3Ø 2.8
XOFK 38 A1Ø 2.7Ø 3.2
XOFK 43 A1Ø 2.8Ø 3.8
XOFK 48 A1Ø 3.0Ø 4.3

XOFBK
B

XOFK 20 B1Ø 1.7Ø 2.8
XOFK 34 B1Ø 2.3Ø 2.8
XOFK 38 B1Ø 2.7Ø 3.2
XOFK 43 B1Ø 2.8Ø 3.8
XOFK 48 B1Ø 3.0Ø 4.3

Tip          Cod

(Convex)

(Concav) Type B
(Concav)

[Unitate de măsură: mm, scara 1: 0.4 / mm]

337
euro

286
euro

Conținut kit:

Freză pilot pentru inserare pini

GMD 1228

GST 26 H

XMAA1

XMA 21 W

GST 85

Șurubelniță pentru piesa de mână

Adaptor piesă de mână

Adaptor cheie dinamometrică

Șurubelniță manuală

INSTRUMENTAR



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 35

Kit Sinus Lift
Capătul stâng este 
folosit pentru a îndeparta 
membrana sinusală. Cel 
drept este folosit pentru 
manipularea osului.

Utilizat pentru decolarea 
membranei sinusale în 
zona mezială şi distală

Utilizat în partea 
dreaptă si stângă 
a osteotomiei

240
euro

ISSL4

ISSL3

ISSL2

ISSL1

Mod de lucru

1. Obțineți PRF cu 
ajutorul centrifugei

2. Aplatizați-l prin 
presare, sub forma de 
membrană

3. Se poate modela 
de asemenea și 
sub formă ovoidală 
pentru utilizare în 
alveole 
postextracționale

4. Un fragment PRF 
sub forma de 
minge (ovoidală)

5. Această plasmă 
lichidă este obținută 
în baie

Design Parkman

Cutia fibrină îmbogățită cu plachete & fibrină 
îmbogătită cu factori de creștere.

Această cutie este folosită pentru tratamente 
ce folosesc atît PRF cât și GRF și a fost
concepută împreună cu dentiști, special 
pentru a depozita și utiliza factori de 
creștere obținuți prin 
centrifugare sangvină.

PRF & GRF BOX

166
euro



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.36

Chiurete implantologie 
cu vârfuri din titan

Colector os (unică folosință)

Colector de os

Steril, de unică folosință, folosit pentru 
colectarea osului.

Suprafete tăiere 360 grade cu 4 secțiuni 
marcate.

Când lama începe să se tocească, rotiți cu 
orice cheița cu hex 1,2mm pentru a obține 
o nouă suprafață tăioasă.

Chiuretă, GR1-2

Chiuretă, GR3-4

Chiuretă, GR5-6

Chiuretă, GR7-8

Chiuretă, GR9-10

Chiuretă, GR11-12

Chiuretă, GR13-14

Daltă colectoare os

Daltă colectoare os

AVANTAJE COLECTOR OS

pentru anteriori

pentru anteriori şi premolari

pentru suprafețele meziale 
ale dinților posteriori

pentru suprafețele distale 
ale dinților posteriori

1. puteți colecta în timpul intervenției
2. elimină nevoia unei noi intervenții 

de recoltare de os de la pacient
3. poate salva materialul de adiție 

osoasă
4. reduce timpul de desfăşurare a 

intervenției

Pentru suprafețe mai mari de colectare

Cod produs: BSF

38,40 euro/buc24 euro/buc

40,81 euro/buc

136,80 euro/buc

Filtru colector os

2,4 euro/buc

STSBC

ICGR11-12

ICGR13-14

ICGR9-10

ICGR7-8

ICGR5-6

ICGR3-4

ICGR1-2

STSBC-1

ST1

ST1-F

40,81 euro/buc



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 37

Trusă de șuruburi

Acest produs este fabricat din titan GR5 ELI şi se mândreşte cu o structură cu fi let dublu, care permite 
avansarea rapidă în cursul inserţiei şi o amplasare mai stabilă în os după fi xare. Puteţi achiziţiona aceste 
şuruburi de os sub forma unui kit cu setul complet sau doar câteva bucăţi separate cu dimensiunile dorite.

Cod produs: BONESCREW

Bisturiu pentru tăiat gingia

52,8 euro/buc
Diametru: 3.5mm

TPH35S

1166
euro

Cutie Aluminiu

Maner inserturi

BSWDC

BSWDH

Mâner inserturi

1ea

1ea

Șuruburi  Ø1.5 mm

Șuruburi  Ø1.7 mm

BSW15-004

BSW17-004

4 mm 9ea

5 mm 6ea

6 mm 3ea

8 mm 3ea

10 mm 3ea

12 mm 3ea

BSW15-005

BSW17-005

BSW15-006

BSW17-006

BSW15-008

BSW17-008

BSW15-010

BSW17-010

BSW15-012

BSW17-012

4 mm 6ea

5 mm 4ea

6 mm 2ea

8 mm 2ea

10 mm 2ea

12 mm 2ea

FrezeȘuruburi  Ø2.0 mm

BSW20-004 BSWDR1.0

BSWDR1.3

BSWDR1.6

pentru piese de mână

pentru contraunghi BSWDTL

BSWDTL

BSW20-005

BSW20-006

BSW20-008

BSW20-010

BSW20-012

Mânere

4 mm 1.0 mm6ea 1ea

5 mm 1.3 mm4ea 1ea

1ea

6 mm 1.6 mm2ea 1ea

1ea

8 mm 2ea

10 mm 2ea

12 mm 2ea

Kit pini și instrumente inserare

Pinii se folosesc pentru fi xarea membranelor sau a foliilor. Aceştia se pot insera cu ajutorul 
unui ciocănel şi pot fi  îndepărtați cu ajutorul cheiței cu hex. Spre deosebire de alte produse, 
aceşti pini au sub capăt (la baza superioară) o structură asemănătoare cu cea a şuruburilor, 
ceea ce permite ca scoaterea acestora să fi e facilă cu ajutorul cheiței cu hex inclusă în 
setul de pini. Pinii sunt realizați din aliaj Ti grad 5 şi sunt disponibili în lungimi de 3 mm şi 
5 mm. Pinii cu lungime de 3 mm se folosesc pentru osul normal, în timp ce pinii de 5 mm 
sunt recomandați pentru osul moale.

Cod produs: BONETACK

Cheiță hexa (0.9 mm) BTDH09

Pini de 3 mm BTS75-30

Pini de 5 mm BTS85-50

Cutie BTSC

Instrument pt. prinderea pinilor BTSHC

259
euro

INSTRUMENTAR
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23,76 euro/buc (oricare model de mai jos)

36 euro/buc

36 euro/buc

36
,9

6 
eu

ro
/b

uc

45,6 euro/buc

45,6 euro/buc

23,76 euro/buc22,3 euro/buc

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR1-2
Anterior

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR3-4
Anterior

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR5-6
Anterior şi premolar

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR7-8
Premolari şi molari
(suprafață: vestibulară şi linguală)

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR11-12 
Suprafață mezială a dinților posteriori

Scaler, O8-9 - Instrument pentru detartraj
(Se foloseşte pentru suprafață linguală şi 
vestibulară a dinților posteriori)

Mâner bisturiu, Drept 
Mânerul rotund ajută la realizarea unei 
incizii rotunde

Canulă aspiraţie din titan
(4 mm diametru interior)
Vârful din titan este combinat 
pentru chirurgie implantară.

Canulă aspiraţie din titan
(3 mm diametru interior)
Vârful din titan este combinat 
pentru chirurgie implantară.

Luxator obișnuit
Anterior: 3.0mm

Luxator obișnuit
Posterior: 3.0mm

Luxator ultra ascuțit

Luxator ultra ascuțit

Elevator, E73
Rădăcini rupte 
şi adânci

Elevator, E74
Rădăcini rupte 
şi adânci

Elevator, E301
Rădăcini adânci

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR13-14 
Suprafață distală a dinților posteriori

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR15-16 
Suprafață mezială a dinților posteriori

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR17-18 
Suprafață distală a dinților posteriori

Chiuretă Gracey, Rigidă, GR9-10
Molari (suprafață: vestibulară şi linguală)

SN4TI

EL73 EL74 EL301

ELLR303

ELL303

ELL301ELLR301

2HSO8-9

2CRGR11-12

2CRGR13-14

2CRGR15-16

2CRGR17-18

2CRGR9-10

2CRGR7-8

2CRGR5-6

2CRGR3-4

2CRGR1-2

SHS

SN3TI

3.0 mm

36
,9

6 
eu

ro
/b

uc

36
,9

6 
eu

ro
/b

uc
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62,40 euro/buc

52,56 euro/buc

48 euro/buc

30,48 euro/buc

31,20 euro/buc88,80 euro/buc

37,20 euro/buc

31,20 euro/buc

36 euro/buc

36 euro/buc

48 euro/buc

76,80 euro/buc

4,2 euro/buc
19,90 euro/buc

Daltă pentru bloc osos
Dreaptă, tip scurt

Daltă pentru bloc osos
Uşor curbată, tip scurt

Daltă pentru bloc osos
Curbă, tip scurt

Seringă
anestezie

Foarfecă țesut
Dreaptă, 115mm (±5mm)

Clește ciupitor de os,
Cleveland 165mm

33.36 euro/buc
Chiuretă chirurgicală CM10,
Miller, Curbată

Elevator periostal, PPR3
Prichard

Pensă ţesut, forceps ţesut
120mm (±5mm)

Pensă țesut, Semkin, 1X2
125mm (±5mm)

Pensă țesut, ADSON, 1X2
120mm (±5mm)

Pensă țesut, Suturi
Diametru gauri 2.2mm
150mm (±5mm)

Elevator periostal pentru 
chirurgie maxilofacială
Drept

Ciocan, 196gr.
Diametru cap: 25mm

Mâner oglindă

Pensă cabinet

Pensă Port Ac,
Dreapta, 160mm (±5mm)

1.8cc

BNBSTT

BNB15

BNB30

URCM10

EPPR3

MXP3S

ML25

MHS

PTS22C

PT42

PT22C

PT41

SAF1

RNG165 SCT115

62,40 euro/buc

62,40 euro/buc

INSTRUMENTAR
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72 euro/buc

72 euro/buc

72 euro/buc

72 euro/buc

72 euro/buc

72 euro/buc

72 euro/buc

29,52 euro/buc

31,68 euro/buc

15,36 euro

52,80 euro/buc

48 euro/buc

Instrument pentru 
materiale compozite

Retractor gingival
5.2mm/5.2mm

Cutie ace endo, argintiu Cutie ace endo, Albastre

Cutie ace endo, 
portocaliu

Cutie ace endo, roz

Cutie ace endo, argintiu Cutie ace endo, verde

Cutie ace endo, mov Cutie ace endo, portocaliu

Cutie ace endo, roz

Excavator endodontic

Excavator endodontic

Excavator endodontic

FXX2

FXX22

Clește extracții radăcini

FX300

FXX13

FXX7

FXX17

FXX67LX

CSCOM2

2GRM1

EXC31L

EXC32L EAB1

EAA5

EAA3

EAA1 EAA2

EAA4

EAB3

EAB2

EAB4

EXC33L
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12,72 euro/buc

12,72 euro/buc

8,88 euro/buc

29,04 euro/buc

18,72 euro/buc

16,56 euro/buc

72 euro/buc

264 euro

Sondă dentară, 2EX96 
Utilă pentru procedurile endodontice

Sondă dentară
Un singur capăt

Sondă dentară

Sondă endodontică
Mâner silicon/ 2 capete
Util pentru a identifi ca deschiderea orifi ciilor 
canalelor în procedurile endodontice

Sondă endodontică
Mâner metalic/ 2 capete
Util pentru a identifi ca deschiderea orifi ciilor 
canalelor în procedurile endodontice

Instrument pentru inserarea 
fi rului gingival 
Zimțat

Oglindă plană nr. 4 
(22mm) 12 buc/set

Oglindă foto intraorală
Material sticlă
Pentru adulți

FF-PHOTO KIT BAZĂ FOTOGRAFII 
Conține:
1. Aparat cu LED şi ventilație
2. Oglindă ocluzală din oțel inoxidabil,
mărime standard pentru adulți
3. Baterie si încărcător

Fuloar pentru canal 
radicular
Diametrul punctelor: 0.40mm 
şi 0.45mm (1mm de la vârf)

19,19 euro

2EXS96

2BPCPUNC15

BPEUNC15

2EXDG16

EXDG16

2GCPCSI1

2RCP1-3

DMSS4

DME1G

DMBF-220

54 euro/buc

INSTRUMENTAR
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Nume articol Cod articol Cantitate/
cutie

Preț vânzare cu 
TVA / cutie

BT-3.5 - PINI OSTEOSINTEZA 3.5 MM BT-3.5    5 buc/set 41,65 €

BT-4.5 - PINI OSTEOSINTEZA 4.5 MM BT-4.5    5 buc/set 41,65 €

GBR-KIT4 - KIT COMBO GBR 
(30 buc suruburi + 12 buc pini + instrumente aplicare)

GBR-KIT4 1 SET  833 €

GDM-01 - MOARA MARE PENTRU OS GDM-01 1 BUC  404,60 €

GDM-02 - MOARA MICA PENTRU OS GDM-02 1 BUC 499,80

TBM-05(3.5) - SET CIOCAN PNEUMATIC PTR. APLICARE PINI 
OSTEOSINTEZA + 21buc PINI (3.5mm)

TBM-05(3.5) SET 928,20 €

logo MCBIO

(30 buc suruburi + 12 buc pini + instrumente aplicare)
GBR-KIT4

GDM-01

GDM-02

TBM-05(3.5) - SET CIOCAN PNEUMATIC PTR. APLICARE PINI TBM-05(3.5) SET
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APARATURA CHIRURGIEAPARATURA CHIRURGIE
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• Speed: 2,000 rpm
• Max Torque: 70 Ncm
• Stainless steel body
• Push button chuck

Ki-AG20 cu fibră optică

44
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• Viteză: 30 - 2,000 rpm
• Cuplu maxim: 70 Ncm
• Sistem dublu de etanşare
• Corp din oțel inoxidabil
• Răcire externă şi internă 

• Viteză: 30 - 2,000 rpm
• Cuplu maxim: 70 Ncm
• Sistem dublu de etanşare
• Corp din oțel inoxidabil
• Răcire externă şi internă 

• Viteză: 20 - 2,000 rpm
• Cuplu maxim: 90 Ncm
• Sistem dublu de etanşare
• Corp din oțel inoxidabil
• Răcire externă şi internă 

Ki-AG20 fără fi bră optică Ki-AG20 cu fi bră optică Ki-AG32 cu fi bră optică

• Micromotor 40.000 rpm
• Cuplu 70 Ncm (raport 20:1)
• Raport transmitere confi gurabil: 1:1, 20:1, 32:1, 1:2
• Piesă de mână optică
• Programe de lucru selectabile
• Display LCD lizibil
• Funcție Forward/Reverse
• Pedală cu viteză variabilă
• Cuplu până la 90 Ncm (la raport 32:1)
• Micromotor cu cablu sterilizabil
• Interval viteză 30 - 2,000 rpm (20:1)

Motor chirurgical Ki-20

OFERTA DENTIUM BRIGHT START

OFERTA DENTIUM START

2.990 EURO

2.790 EURO

Motor chirurgical Ki-20
cu lumină

Motor chirurgical Ki-20
fără lumină

10 implanturi dentare
Dentium SuperLine

10 implanturi dentare
Dentium SuperLine

Trusa chirurgicală Dentium 
SuperLine & Implantium

Trusa chirurgicală Dentium 
SuperLine & Implantium

687 euro448 euro 687 euro

+

+

+

+

2.2162.410
euroeuro fără luminăcu lumină
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Solicită 
prețul

Solicită 
prețul

Include
1 kit Esențial

Ref. F27200
Se livrează cu motor cu led, cablu pentru motorul cu led, pedala de picior cu acționare progresivă, 2 bracket-uri, 2 dispozitive aplicare/
susținere piesă, 2 linii irigație sterilizabile şi 30 perforatoare + un pachet Esențial (Ref. F87529: cutie sterilizare, piesa de mână cu led 
piezotom II cu cablu, kit-ul Esențial II cu vîrfurile/ansele BS1S II, BS4 II, LC2 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II tips şi cheița dinamometrică Piezotome)

Orice este posibil 

3 moduri: Piezotome® (chirurgie osoasă), 
Newtron® (tratamente convenționale: perio, 
endo …)
I-Surge™ (motor implantologie).

APARATURĂ CHIRURGIE
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Responsivitate dinamică a puterii 
pentru o chirurgie osoasă superioară 
•  Capacitate de reacție imediată pentru efi ciență maximă și 

siguranță (tehnologia D.P.S.I.)

•  Proceduri rapide cu un concept imbunătăţit a 
dispozitivului manual cu 6 inele ceramice CUBE LED

•  Extindeți domeniul de aplicare prin intermediul vârfurilor 
care vă stau la dispoziţie în exclusivitate pentru multe 
aplicații chirurgicale

• Efect pshihologic îmbunătăţit privind acceptarea cazului de 
către pacient cu rezultate superioare 
de vindecare

Dispozitivul utilizează 
tehnologia puterii dinamice

INTUITIV
Conform rezistenței întâlnite, asistența inteligentă  D.P.S.I.  va: 

• Creşte puterea cu + 30%, îmbunătățind performanța tăieri
• Reduce cu 10% puterea, pentru a fi  şi mai sigură pe țesuturile moi

D.P.S.I. INCLUDE
• cea mai avansată tehnologie Newtron® cu monitorizarea continuă a celor 

mai importanți parametri (presiune aplicată, design anse, densitate osoasă)
• reacție puternică imediată
• accelerare specială la pornire, pentru o performanță de tăiere fără efort, 

indiferent de sarcina aplicată

POWER

ENCOUNTERED RESISTANCE

-10% +30%

HARD

SOFT

CONTROL ABSOLUT

ADAPTABILITATE 
TOTALĂ

Suport al piesei de mână 
cu 2 poziții care protejează 

căderea accidentală: 
-  poziție "Clip" 

- poziție "Pe masa”

Ecran tactil orientat frontal, pentru 
control deplin al setărilor principale

- Unitate compactă
- Asepsie perfectă

Pedală multifuncțională  

STIL ÎNDRĂZNEŢ
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SIGURANȚĂ
- Selectivitate la tăiere: 

prezervarea țesuturilor moi 
(nervi, membrane şi artere)

- Temperatura intraosoasă 
controlabilă

INTRAOPERATOR

PRECIZIE
- Tăiere fi nă şi consistentă pe 

toate tipurile de os

- Pierderea osoasă minimă şi 
procedură mai puțin invazivă

COMFORT
- Control automat al puterii 

pentru o tăiere uşoară şi fără 
efort

- Acces uşor la oase, datorită 
anselor cu design exclusiv 

VIZIBILITATE
- irigare continuă şi stabilă

-  spray cu efect de cavitaţie: 
microbule care eliberează 
oxigen şi limitează sângerarea 
(efect hemostatic)

POSTOPERATORIU

REZULTATE 
MAI BUNE
- Durere redusă

- Mai puține analgezice

- Edem limitat

VINDECARE 
EXCELENTĂ
- Predictibilă

- Recuperare rapidă

- Densifi carea oaselor

DURABILITATE

ASEPSIE PERFECTĂ
- Întreținere uşoară 
- Acces direct la toate 

componentele 
- Satisfacerea 

constrângerilor impuse 
de igienă

SISTEM DE 
ASAMBLARE RAPID
- economie de timp
- cheie dinamometrică 

robustă din oțel 
inoxidabil 

Cele 6 vârfuri principale  ACTEON®

BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, LC2
Ref. F87528

Accesoriile Piezotome® Cube sunt proiectate cu materiale 
robuste şi durabile, cum ar fi  oțelul inoxidabil, limitând 
utilizarea plasticului.

APARATURĂ CHIRURGIE
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PIEZOCISIONTM   Ref. F87576
Chirurgie ortodontică accelerate
Incizii minime, minim invaziv
Anse PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3

CROWN EXTENSION  Ref. F87554
Alungire coronară
Precizie incomparabilă şi accesibilitate
Anse BS6, CE1, CE2, CE3

BONE SURGERY  Ref. F87509
Osteotomie/ osteoplastie
Tăiere precisă şi fi nă pentru maximizarea volumului osos
Anse BS1S, BS2L, BS2R, BS4, BS5, BS6

INTRALIFTTM    Ref. F87536
Sinus lift cu abord crestal
Chirurgie minim invazivă pentru fractura 
delicată a podelei sinusale 
Anse TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5

EXTRACTION  Ref. F87546
Sindesmotomie
Pentru conservarea maximă a osului
Anse LC1, LC1-90°, LC2, LC2L, LC2R, Ninja®

CREST SPLITTING  Ref. F87567
Tehnică rapidă şi minim invazivă pentru 
expansiunea osoasă controlată
Anse CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6

1.127  euro

SINUS LIFT  Ref. F87519
Sinus Lift Lateral
Confort imbatabil: tăiere selectivă şi hemostatică  
Anse SL1, SL2, SL3, SL4, SL5

1.430 euro943 euro

1.106 euro

733 euro

1.457 euro

817 euro



50
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2.790
euro

Noua Centrifugă PRF: Schimbați panourile în funcție de anotimp!

Noua centrifugă DUO Quattro dispune de un buton „cu împingere“ care vă 
permite selectarea între 6 protocoale diferite PRF. Valorile acestor setări sunt 
presetate, dar nu sunt blocate (puteți seta alte valori dacă este necesar).

Poziție suplimentară: Aveţi la dispoziţie o a 7-a poziție după programul PRF 
(L), aceasta este o poziție de setare manuală. Puteți seta și memora valorile 
pe care le doriți.

Pur şi simplu apăsați butonul                pentru a selecta modul de operare 
dorit, iar LED-ul corespunzător se va aprinde. Maşina este gata şi va începe 
centrifugarea.
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Cutia de prelucrare PRF

Spatulă PRF

Lingură Dublă

Pensă

Pensă girafă

Foarfecă

Garou

Stand pentru eprubete
Tăvița PRF

Bolul PRF
Instrument MIC pentru compactare

Instrument MARE pentru compactare

100x 
eprubete 
A-PRF 
incluse

Preț achiziție 
separată 
101 euro/set

Preț achiziție 
separată 
80 euro/set

Preț achiziție 
separată 
54.74 euro/set

24x
eprubete
i-PRF 
incluse

20x
fl uturaşi de 
recoltare

Centrifuga PRF-DUO include 
instrumentarul de mai sus si 
100 eprubete A-PRF 
50 eprubete i-PRF 
20 de fl uturași de recoltare

PRF (Platelet - Rich Fibrin = fi brină bogată în 
trombocite) este o matrice autologă de fi brină 
bogată în trombocite şi factori de creştere, obținută 
dintr-o probă de sânge a pacientului, recoltată în 
timpul procedurii chirurgicale. 

Dr. Joseph Choukroun
inventator al tehnicii PRF®, MD, 
specialist în inginerie osoasă şi în 
vindecarea plăgilor

Door lock hook

Door release hole
Ecran LCD

Rotor

Operation panel

APARATURĂ CHIRURGIE
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SOFT BRUSHING KIT

Exista 2 metode de periaj: uşor şi puțin agresiv. Când 
vă deplasați apical spre coroană, utilizați metoda de 
periaj moale. Când vă deplasați dinspre coroană, apical, 
acțiunea de decolare se efectuează printr-o împingere 
uşor mai agresivă, aplicând o presiune mai mare asupra 
fi brelor.  Acest lucru este folosit, de exemplu, atunci 
când țesutul parodontal a fost zgâriat.

Trusa include 5 instrumente: 
• Vârf normal
• Vârf angulat dreapta (posterior)
• Vârf angulat stânga (posterior)
• Vârf mediu
• Vârf de dimensiuni mari

Tehnica: Periajul se poate efectua numai după 
ridicarea întregului lambou. Lamboul trebuie să fi e cât 
mai adânc posibil. Trageți lamboul în sus şi în jos cu 
ajutorul forcepsurilor şi începeți să periați cu ajutorul 
instrumentului de mărime mică (drept sau angulat 
pentru zona posterioară). Mişcarea este foarte precisă. 
Instrumentul trebuie aplicat contra periostului şi se 
execută o mişcare circulară pentru a deplasa fi brele.

Concept: Tehnica de “soft brushing” reprezintă 
desfacerea uşoară a structurilor fi brelor de colagen la 
nivelul periostului fi bros astfel încât acestea să poată fi  
desprinse apical de pe os expunând rădăcinile şi osul. 
Instrumentele din trusă reduc rigiditatea fi brelor, ceea ce 
permite ca lamboul să fi e colectat şi eliberat numai prin 
utilizarea instrumentelor.

476
euro

Vârfuri suplimentare: Lamboul este eliberat rapid şi uşor. Puteți retrage şi elibera până la 1 cm în acelaşi timp. 
Uneori, fi brele pot oferi mai multă rezistență, iar operația va dura puțin mai mult timp. Continuați periajul până când 
fi brele sunt deplasate în mod adecvat, iar lamboul este eliberat în mod adecvat. Pentru lamboul lingual, este foarte 
uşor să separați în mod delicat muşchiul mieloid doar prin periaj. Este posibil şi periajul periostul lamboului lingual. 
După decolare, puteți verifi ca periostul şi veți descoperi că acesta nu a fost deloc afectat.

Cu ajutorul trusei de SOFT BRUSHING a Dr. Joseph Choukroun, puteți extinde lamboul fără incizie periostală, cu până 
la 3 cm, fără sângerare, fără durere, fără infl amații.
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Smart Implant Detector Spotter
Implant Spotter detectează cu precizie implanturile care sunt acoperite de țesut gingival, eliminând necesitatea 
unor proceduri complexe și dureroase, cum ar fi tăierea gingiilor.

Caracteristicile produsului:

- detectează implanturile în orice poziție sau unghi;

- simplifică procedurile în cazuri complicate; precis și 
fiabil;

- reduce complicațiile și timpul de vindecare; potrivit 
pentru orice sisteme de implanturi din titan;

- design ergonomic;

- ușor de utilizat;

- capete detectoare detașabile pentru o sterilizare 
simplă.

Dimensiunile aparatului: 
 215 mm x 45 mm, diametru 21 mm

Greutate: 60g

Display LED segments

Alimentarea: 1 x baterie de 1.5V AA alkaline
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Navident Pro Assembly

Cărucior cu amprentă mică, laptop Lenovo de 15 inchi 
și cameră

- Braț de extensie pentru a crește flexibilitatea poziției 
camerei

- O licență de software de planificare și navigare

- O licență de planificare suplimentară

- Kit de accesorii Navident și 2 kit de pornire TaP 3.0 
incluse

- Kit de antrenament Navident și manechin de 
antrenament incluse*
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Tratamente PARODONTALE cu Twin Light®

Tratamente ENDODONTICE cu Twin Light®

ALBIRE cu TouchWhite®

CHIRURGIE pe ţesuturi moi fără suturi

Stomatologie CONSERVATOARE      
favorabilă pentru pacient

Îmbunătățirea IMPLANTOLOGIEI cu 
X-Runner ® , prima piesă de mână cu 
laser dentar controlat digital

Sistemul laser dentar 
de înaltă tehnologie

Viteza de ablație: Er:YAG 
față de freză diamantată
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63%

13%

Efi ciența dezinfecției: Nd:YAG 
față de alte lasere

Masurată la o 
adâncime dentară 
de 1000 µm

27.000€
DE LA
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X-Runner ®

59

X-Runner ®

Tabel de comparație modele Lightwalker

E
r:

YA
G

System AT S /AT DT ST-E

Power 20 W 8 W           10 W         18 W 8 W           10 W         18 W

Integrated spray ü     ü   ü     ü   ü

Energy 1500 mJ 500 mJ     500 mJ      900 mJ 500 mJ     500 mJ      900 mJ

Operational modes MAX, QSP (up to 120 Hz)
SSP, MSP, SP, LP, VLP, SMOOTH SSP, MSP, SP, LP, VLP SSP, MSP, SP, LP, VLP 

Optical delivery OPTOfl ex 7–mirror arm 7–mirror arm

Power 15 W  8 W            8 W           15 W

Operational modes MSP, SP, VLP
15 ms, 25 ms MSP, SP, VLP

Optical delivery Dual fi ber system Single fi ber systemN
d:

YA
G

Modelele AT S și AT oferă suplimentar: modul pentru noua piesă de mână cu control digital Fotona, detectarea automată a piesei de mână, 
deconectarea rapidă a pieselor de mână Er:YAG, piese de mână cu fi bre Nd:YAG actualizabile și de unică folosinţă, spray cu apă încălzită 
pentru confortul sporit al pacientului. Modele AT S sunt echipate cu un fascicul pilot de culoare verde.

Standard AdvancedBasic Standard AdvancedBasic

LightWalker AT este primul sistem de laser 
dentar care funcţionează cu o piesă de mână 
cu control digital. Tehnologia revoluţionară 
X-Runner® a companiei Fotona crește precizia 
tratamentelor cu laser dentar ajutând la 
ghidarea rapidă și precisă a fasciculului de 
laser în aria de tratament în funcţie de modelele 
predefi nite.

Precizie de neegalat

X-Runner® înlocuiește numeroase instrumente 
dentare și face tratamentele mai precise, simple 
și ușoare. Asigură ablaţia precisă, consistentă 
și uniformă în ţesuturile dure și moi pe o 
suprafaţă de 6×6 mm. Cu X-Runner®, forma 
și dimensiunea zonei de tratament se poate 
selecta  în prealabil, permiţând practicianului 
să realizeze tratamente cu un nivel de viteză 
și consistenţă care, practic, sunt imposibil de 
realizat cu orice alt instrument.

Mergeţi spre viitor cu LightWalker 

Tehnologia LightWalker permite practicienilor 
să utilizeze cea mai importantă caracteristică 
a luminii laser – imponderabilitatea sa. 
Noua piesă de mână dentară X-Runner® cu 
control digital reprezintă un progres major în 
stomatologia cu laser care va avea un impact 
major asupra domeniilor precum chirurgia, 
stomatologia conservatoare și implantologia.
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Piesă de mână Er:YAG 
fără vârf (fără contact), 
angulaţie 90°

Piesă de mână Nd:YAG 
cu fi bră optică 300 µm

Piesă de mână Er:YAG 
cu vârf şi angulaţie 90° 
şi piesă de mână Er:YAG 
cu vârful drept

Piesă de mână Nd:YAG 
cu fi bră optică 200 µm 

H14

H02

R21-C3

R21-C2Piesă de mână Nd:YAG 
cu fi bră optică colimată 
cu dimensiunea 
spotului de 6 mm 

Piesă de mână 
Nd:YAG, cu fi bră 
optică 200 şi 320 
µm, pentru DT

Piesă de mână dentară 
Er:YAG, angulaţie 90° 
pentru DT şi ST-E

Piesă de mână dreaptă, 
dermatologică, cu 
dimensiunea spotului
colimată de 3 mm

Piesă de mână Nd:YAG 
estetică şi dermatologică, 
cu dimensiunea spotului
variabilă între 2-8 mm

Piesă de mână dreaptă, 
dermatologică, cu 
dimensiunea spotului
colimată de 7 mm

Piesă de mână  
Er:YAG structură 
cu pixeli

R14

R15

R16

R24-C

R21-A

R30-A

PS04

Piesă de mână dreaptă 
Er:YAG, fără vârf, fără 
contact, cu un fascicul 
colimat la dimensiunea 
spotului de 5 mm

R17

2.856 euro

1.651,13 euro

2.932 euro

2.856 euro

2.856 euro 2.856 euro

2.856 euro

899,64 euro

1.945,65 euro

1.301 euro

899,64 euro

2.856 euro

ECHIPAMENTE LASER
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SkyPulse®

O nouă generație de lasere 
compacte de la Fotona

Un laser 
Er: YAG compact 
și ușor de utilizat

23.487
euro

SkyPulse Endo SkyPulse Endo 

27.129
euro

SkyPulse VersaSkyPulse Versa
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SkyPulse®

Endodontie SSP și SWEEPS 
Modul SSP cu un singur impuls reprezintă modalitatea de 
streaming fotoacustic Fotona pentru irigarea eficientă a 
întregii geometrii a canalului rădăcinii. În plus, tehnologia 
revoluționară SWEEPS (undă de şoc îmbunătățită prin 
streaming fotoacustic) permite generarea de valuri de şoc 
fotoacustice netermale îmbunătățite, ceea ce duce la o 
curățare mai eficientă şi debridarea sistemului endodontic.

 

Compact și portabil 
SkyPulse este cel mai mic şi mai uşor laser Er: YAG care se 
potriveşte cu uşurință în orice cabinet stomatologic.

Piesă de  
mână cu laser  
Er: YAG

Comutator de picior 
wireless

Cărucior 
SkyPulse 
(opțional)

Interfață modernă, 
ușor de utilizat

Ușor de 
manipulat 

Tratamente laser SkyPulse Er: YAG: 
• Endodontie SSP şi SWEEPS
• Parodontologie
• Periimplantită
• Eliminarea cariilor
• Desensibilizare 
• Deconectare ceramică

SWEEPS®

Module laser  
cu diode 
atașabile  
opțional

Piesă de mână laser 
cu diodă (opțional)

ECHIPAMENTE LASER
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Ușor de utilizat
Brațul articulat, uşor, al SkyPulse face manipularea piesei 
manuale pivotante la 360° să fie extrem de flexibilă, permițând 
accesul uşor la orice loc de tratament.

Actualizabil
Designul unic al SkyPulse permite accesorii suplimentare pentru 
module de laser diodă de înaltă performanță pentru cea mai largă 
gamă de lungimi de undă şi opțiuni de tratament a țesuturilor moi.

Versatil
O gamă largă de piese de 
mână uşor de schimbat 
pentru o funcționalitate 
multiplă şi eficiență optimă.

Ușor de învățat și utilizat
Cu o interfață grafică de ultimă generație, stomatologul poate 
selecta opțiunile prestabilite cu o simplă atingere sau poate ajusta 
parametrii de tratament cu o simplă glisare.

Opțiuni de tratament cu laser diodă:
• Modificări ale țesuturilor moi
• Leziuni orale, herpes, afte
• Terapie fotodinamică
• Fotocoagulare intraorală
• Hemostaza

H02

H14

H14 NS

H14-E

Genova HP

R24

R21-C2

R21-C3

R17

Cea mai înaltă performanță. 
Cele mai bune sisteme laser realizate din lume!
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SkyPulse

Laser module
SkyPulse Endo

23.487 euro
SkyPulse Versa

27.129 euro

XS Endo 
XS Versa

Wavelength Er:YAG (2940 nm)

Power 1.5 W 4,2 W

Energy 100 mJ 300mJ

Repetition 2 - 40 Hz 2 - 40 Hz

Modes
SWEEPS, SSP, MSP, SP, 

LP, VLP
SWEEPS, SSP, MSP, SP, 

LP, VLP

Spray No Yes

XD 1064
Wavelength 1064 nm 

Power up to 32 W

XD 808
Wavelength 808 nm

Power Up to 19 W

XD 980
Wavelength 980 nm

Power Up to 40 W

XD 1470
Wavelength 1470 nm

Power Up to 13 W

XD 1064/1940
Wavelength 1064 nm/1940 nm

Power Up to 8 W/3 W

XD 670/1064
Wavelength 670 nm/1064 nm

Power Up to 2 W/9 W

XD 1940
Wavelength 1940 nm

Power Up to 4 W

Un laser Er: YAG compact şi uşor de utilizat

Accesorii laser diodă de înaltă performanță

Tratamente rapide, eficiente şi minim invazive, cu două 
tehnologii laser complementare

Tratamentul cu laser (SSP şi SWEEPS®) de la Fotona 
abordează cu succes obiectivele majore ale tratamentului 
endodontic: curățarea, deshidratarea şi dezinfectarea 
sistemelor de canale radiculare complexe anatomic, inclusiv 
canalele laterale şi tubulii dentinari.

1. Irigarea SSP (Super Short Pulse) (cunoscută şi sub numele 
de Photon Induced Photo-acoustic Streaming) foloseşte 
laserul Er: YAG pentru a crea unde fotoacustice non-termice 
în cadrul soluțiilor de curățare şi de debridare introduse în 
canal. În urma acestui tratament fotoacustic, canalele şi sub-
canalele sunt lăsate curate, iar tubulii dentinali sunt lipsiți de 
urme/pete. 

Endodonție SSP şi SWEEPS®

A3

B3

C3

Inainte

Dupa 1 an

Scanarea cu micrografe electronice prezintă zone reprezentative ale peretelui radicular.
A3: dezvoltarea bacteriană prezentă în eşantionul de control înainte de tratament.
B3: stratul de frotiu şi bacteriile rămase după irigare.
C3: nu există bacterii sau strat de frotiu după utilizarea fluxului fotoacustic indus de fotoni.
Fibrele de colagen şi structurile organice ale pereților dentinei apar intacte, tubulii dentinali 
sunt curați şi nu există dovezi de deteriorare termică.

2. Cea mai recentă variantă de laser Er: YAG, SWEEPS® (Shock 
Wave Enhanced Emission Emissioned Streaming foto-acustic), 
îmbunătățeşte eficiența de irigare şi dezinfectare. Prin utilizarea 
perechilor sincronizate de impulsuri ultra-scurte, se obține o 
scădere accelerată a bulelor induse de laser, ceea ce duce la o 
emisie de unde de şoc îmbunătățită chiar şi în cele mai înguste 
canale radiculare. 

Combinația puternică a tehnologiilor revoluționare SSP şi 
SWEEPS® în laserele dentare Fotona reprezintă o soluție unică 
şi extrem de eficientă pentru endodonția modernă. 

Tehnologie disponibilă numai cu laserele  
Fotona LightWalker® şi SkyPulse®.

ECHIPAMENTE LASER
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Noua gamă laser diodă XPulse® de la Fotona

Cele mai importante domenii de utilizare
Laserele diodă XPulse® permit medicilor să ofere pacienților lor
tratamente precise, neagresive și extrem de eficiente:

Tehnologia XPulse® poate fi utilizată eficient pentru a reduce
și / sau a opri sângerarea după tratamentele chirurgicale convenționale

• Endodonție
• Parodonție
• Periimplantită

• Albirea dinților • Terapie fototermală (PTT)

• Aplicații în chirurgie:
- Frenectomie
- Gingivectomie
- Implantologie
- Depigmentarea gingivală

• Aplicații terapeutice:
- Desensibilizare
- Ulcer
- Afte
- Fotobiomodelare

Laserele diodă 
XPulse® sunt alegerea 
modernă și profesională 

pentru tratarea 
țesuturilor moi, 

hemostază și pentru 
dezinfectare. 

Cu o gamă largă de 
setări prestabilite, de 

piese de mână și 
modalități multiple de a 

crea impulsuri, 
XPulse® permite 
practicienilor să 

efectueze tratamente 
optimizate, cu 

portabilitate maximă.

În funcție de 
indicația de utilizare, 

XPulse® permite 
alegerea celei mai 

adecvate lungimi de 
undă și a setărilor 
specifice pentru

 a realiza tipul dorit de 
interacțiune

laser-țesut, pentru a 
obține un rezultat 

optim al intervenției
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Avantajele laserului XPulse® sunt:

Două modele de unde 
puteți alege:

Terapie fototermală EmunDo®:

• design foarte compact
• nivel de eficiență optic ridicat
• necesită întreținere minimă
• portabilitate maximă și ușurință în utilizare cu o funcționare superioară a bateriei

XPulse®, cu următoarele
lungimi de undă disponibile:
810 nm, 980 nm, 1064 nm

XPulse® II, cu următoarele
lungimi de undă disponibile:
445 nm, 810 nm, 980 nm

• Parodontită
• Reducerea bacteriilor
• Ajută la reducerea utilizării antibioticelor 

Conceptul EmunDo® se bazează pe 
administrarea unui activator fotosensibil care se 
acumulează numai în zonele inflamate, precum și 
pe bacteriile gram pozitive și gram negative, 
unde rămâne pe tot parcursul tratamentului.
Substanța care generează activarea nu pătează 
țesuturile vitale și poate fi eliminată cu ușurință 
după tratament, fără reziduuri

66 Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.



Avantajele laserului XPulse® sunt:

Două modele de unde 
puteți alege:

Terapie fototermală EmunDo®:

• design foarte compact
• nivel de eficiență optic ridicat
• necesită întreținere minimă
• portabilitate maximă și ușurință în utilizare cu o funcționare superioară a bateriei

XPulse®, cu următoarele
lungimi de undă disponibile:
810 nm, 980 nm, 1064 nm

XPulse® II, cu următoarele
lungimi de undă disponibile:
445 nm, 810 nm, 980 nm

• Parodontită
• Reducerea bacteriilor
• Ajută la reducerea utilizării antibioticelor 

Conceptul EmunDo® se bazează pe 
administrarea unui activator fotosensibil care se 
acumulează numai în zonele inflamate, precum și 
pe bacteriile gram pozitive și gram negative, 
unde rămâne pe tot parcursul tratamentului.
Substanța care generează activarea nu pătează 
țesuturile vitale și poate fi eliminată cu ușurință 
după tratament, fără reziduuri
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X-Mind Trium este echipat cu un algoritm de achiziţie şi de 
reconstrucţie care asigură o imagine perfect uniformă şi de 
calitate superioară pe toate axele vizuale.

REZOLUŢIE DE 75μm pentru detalii precise

4 F.O.V. pentru a selecta zona de scanare în 
vederea examinării şi pentru a minimaliza 
expunerea pacientului la radiaţii

NIVEL RIDICAT SOFTWARE 3D

Datorită achiziţiei imaginii în modul cu impulsuri, 
a F.O.V. selectabil şi a senzorului CMOS cu 
sensibilitate ridicată, pacientul primeşte o doză 
minimă pentru o calitate optimă a imaginii

Setul de Imagistică Acteon oferă funcţii avansate 
şi o experienţă de navigare intuitivă realizată cu 
ajutorul mouse-ului.

ROTAŢIE COMPLETĂ DE 360° pentru achiziţia 
de cea mai bună calitate a imaginii

FILTRU DE REDUCERE A ARTIFACTELOR pentru 
diferenţierea mai bună a ţesuturilor (os/dinte/
metal) şi oportunitatea de a reconstrui imaginea în 
orice moment cu niveluri de filtrare diferite

Fără stea

Câmp vizual de 
40x40 mm 

Câmp vizual de 
60x60 mm 

Câmp vizual de 
110x80 mm 

Câmp vizual de 
80x80 mm 

Cu stea

Vizualizare excepţională pentru 
cele mai exigente rezultate

Câmp vizual de Câmp vizual de 
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X-Mind™  trium 
Pan Ceph

33 250 €

X-Mind™  trium 
Pan 3D

X-Mind™  trium 
Pan Ceph 3D

59 900 € 69 900 €

X-Mind
Pan Ceph

X-Mind
Pan 3D

X-Mind
Pan Ceph 3D

69

Imagini ale cavităţii bucale 
închise şi deschise

O imagine Bitewing rapidă 
într-o singură captură

Vedere frontală şi laterală 
a sinusului maxilarului şi a 

regiunii paranazale
Datorită cinematicii sale patentate şi a tehnicilor 
de colimație, poziţionarea pacientului este mai 

uşoară. Pe X-Mind Trium instalaţi braţul cefalometric 
pe oricare parte este mai potrivită, în funcţie de 

ergonomia cabinetului dvs.

X-Mind Trium are o gamă extinsă de opţiuni şi optimizări şi se va adapta la cerinţele 
în creştere continuă a clinicii dvs., prin adăugarea imagisticii 3D sau a modalităţilor 
cefalometrice digitale, atunci când decideţi că sunt necesare.

Fasciculul de raze X perpendicular pe maxilar, 
pentru o vizualizare echilaterală superioară şi o 

reducere a suprapunerii coroanelor

RADIOGRAFIE 
PANORAMICĂ

SECŢIUNI TMJIMAGINE PANORAMICĂ 
ECHILATERALĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ

RADIOGRAFIE CEFALOMETRICĂ

LATERAL CRANIU 
COMPLET

POSTERIOR 
ANTERIOR

BITEWING SINUS MAXILAR

Ø 1090

12
37

15
01

1713

19
78

15
51

 - 
23

51

1168

PANORAMIC  CBCT CEFALOMETRIC

Tip tub SURSA DE RAZE X   Generator c.c de înaltă frecvenţă

Filtrare totală 2,8 mmAl la 85 kV 7,0 mmAl la 90 kV 2,8 mmAl la 85 kV

Mod de funcţionare Continuu Impulsuri Continuu 

Tensiune tub 60 - 85 kVp 80 - 90 kVp 60 - 85 kVp

Curent anodic 4 - 10 mA 4 – 12 mA 4 – 10 mA 

Punct de focalizare 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 

Tip detector CMOS Panou CMOS plat CMOS

FOV şi format 260 x 148 mm 
40 x 40 mm, 60 x 60 mm, 

80 x 80 mm, 110 x 80 mm (nas) 
240 x 220 mm

Dimensiune pixel Pixel : 100 μm Voxel : 75 μm Pixel : 100 μm

Tehnică Scanare unică Scanare unică 360° Scanare unică

Timp de expunere 16,8 s 4 – 12 s 18 s

Timp de scanare 16,8 s - 25 s 12 - 30 s 23 s

Programe  

 

Standard, copil, Panoramă 
ortogonală îmbunătăţită, 

bitewing-uri, sinus maxilar, TMJ

Semi-arcadă, arcadă, 
arcadă completă, sinus, 

ureche 

PA frontal, AP frontal, 
LL lateral, 

opţiune: Carp

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
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DIAGNOSTICUL 3D 
este mai accesibil 
decât oricând 
cu o soluție inteligentă 
şi compactă

X-MIND® PRIME este o 
soluție inteligentă, oferind 
caracteristici de înaltă 
tehnologie şi uşor de folosit.

Acest CBCT ingenios 
oferă toate instrumentele 
esențiale de diagnostic, 
într-un produs accesibil.

INNOVATIVE
IMAGING
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0

1 to 1

56

100%
compatibil Mac® and 

Windows® cu softul AIS

87,5 μm
voxel size

amprenta la sol, datorită 
sistemului inovativ de 

prindere în perete

Poziționarea pacientului  
față în față 

1
pentru editarea raportului 

de implant, cu ajutorul 
softului intuitiv AIS

minut

de examene 2D şi 3D pentru 
toate aplicațiile clinice

Cu o dimensiune minimă 
de voxel de 87,5 μm, veți 
obține reconstrucții detaliate 
tridimensionale, capabile să 
evidențieze cele mai mici 
elemente anatomice.
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SPECIFICATII TEHNICE

X-Mind® prime 2D X-Mind® prime 3D
X-RAY SOURCES

Tube type D-058 (Toshiba) OPX 105-12 (CEI)

2.0 mm AI eq. @ 70kVp ≥ 2.5 mm AI eq. @ 86 kVp

Tube voltage 60 - 70 kV 60 - 86 kV

Anodic current 2-7.1 mA 2-12.5 mA

Focal spot 0.5 mm 0.5 mm

SENSOR

Type CCD CMOS Flat panel

Pixel size 48 μm 120 μm

Voxel size n.a. Minimum 87.5 μm

ACQUISITION

PAN Programs Panoramic (adult/child) - TMJ open/closed mouth in lateral projection - Maxillary sinuses (P-A) - Half panoramic (left/right) - 
Low dose panoramic - Frontal dentition - Ortho Rad Panoramic - Bitewing (left/right/double)

3D programs n.a.
Full dentition (85 x 93 mm)* - Single jaw (85 x 50 mm)* - 

Mandibular teeth (50 x 50 mm) - Maxillary teeth (50 x 50 mm) - 
TMJ (85 x 93 mm)* - Sinus (85 x 93 mm)*

Exposure time 14,4 s. 7 s. (full dentition)

Grey levels 4096 - 12 bits 65536 - 16 bits

MECHANICAL DATAS

Footprint 1107 x 953 mm 1107 x 953 mm

Height Max 2190 mm Max 2190 mm

Weight Max 62 kgs Max 67 kgs

IEC

Class & Type

Suportul dedicat al X-Mind® Prime permite 
scanarea modelelor 3D din diferite 
materiale şi forme. Datele se exportă cu 
uşurință în format STL.

Volum complet pentru investigarea tuturor patologiilor!

SCAN 3D OBJECTS

Volum mandibular

RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ

17.850
euro

39.900
euro
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POZIȚIONARE FACILĂ A PACIENTULUI

Poziționarea naturală față-în-față,  
susținută de alinierea laserelor, 
pentru o poziționare corectă a 
pacientului.

74
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CT

CBCT sensor CMOS sensor

Focal spot

Scan time

Generator voltage

0.5mm

CBCT: 19s, Pano: 19s, Line Ceph: 19s, One-shot Ceph: 1s

Generator current

Patient Position

Reconstruction time

Voxel size

4 ~ 12 mA

Standing / Wheel chair accessible

Less than 60s

300 µm (High 200 µm)

60 ~ 100 kVp

FOV size (cm) 5x5, 16x10, 16x18 (Stitching Mode)

Panorama Scan

CT Scan Cephalo Scan

• Un sistem de diagnosticare care furnizează
   imagini digitale CBCT, Pano și Cefalo pentru imagistică dentară
• Rezoluție înaltă și mod de scanare standard pentru CT
• Software de planificare a implanturilor
• Scanare panoramică multiplă
• Funcțiile complexe au fost transformate
   pentru clinicieni în modalități facile de utilizare
• Format de date compatibil DICOM 3.0

48.900
euro

44.900
euro

(3 in 1)

(2 in 1)
CT
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Precise orthodontic diagnoses can be realized with various ways of shooting such as Lateral, PA, 
SMV, Carpus and etc. 

Versatile Cephalo 
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Solutions for professional orthodontic treatments can be provided. With the 'Landmark' setting, 
orthodontic analyses and customization can be done. 

Rainbow™ Ceph 
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*Reducere variabilă, în funcție de morfologia pacientului.

Unitate X-Mind + SOPIX intern, mărimea 1
(Definiție standard, pentru Windows: Ref. S 802 6000)

Cu o calitate și fiabilitate dovedite, SOPIX oferă 
o imagine de bună calitate la un preț foarte rezonabil.

Senzor SOPIX® USB, mărimea 1
(Definiție standard, pentru Windows: Ref. S 802 3000. 
Livrat cu un suport pentru senzor și 10 cămăși pentru senzor.

Radiații mai scăzute

Cu până la

52
mai puține radiații

%

Datorită tehnologiei ACE, brevetată de SOPRO®, imaginile supraexpuse sunt eliminate.
Indiferent de cantitatea de radiații emisă de generator, senzorul SOPIX utilizează doar doza 
optimă necesară unei imagini de calitate.

Această tehnologie aplicată unității X-Mind® îi permite senzorului SOPIX să 
pornească și să oprească generatorul, evitându-se, astfel, toate riscurile de 
supraexpunere a imaginii și pacientului, precum și toate repreluările nenecesare. 
Pacientul primește doar doza necesară și adaptată la morfologia dentară a acestuia.

Primul scanner personal 
cu placă de imagistică
Primul scanner personal 

•  Construcție compactă și ușor de accesat: cel mai mic scaner 
cu placă imagistică de pe piață pentru confortul dvs. personal.

•  Imagini în câteva secunde: nu mai trebuie să vă deplasați în 
altă cameră pentru a scana imaginile.

•  Datorită conceptului exclusiv „Click & Scan”, noul PSPIX este 
complet intuitiv: selectați pe ecranul tactil mare, trageți în placa 
de imagistică și lăsați PSPIX să facă restul…

Câștigător al premiului 
Reddot 2015

Solicită 
prețul

Solicită 
prețul

Solicită 
prețul

RADIOLOGIE
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Radiografie intraorală

Livrat cu un generator (cu con lung) de 70 KV, un pantograf, 
un extensor și un cronometru.

Prindere pe perete Prindere tavan Prindere podea

0,40m extensor Ref. F03833 Ref. F03804

0,80m extensor Ref. F03824 Ref. F03808

1,10 m extensor Ref. F03834 Ref. F03811

Calitate foarte ridicată
Timp de expunere minim: 0,02 s 
Rotire la 395° în jurul axei verticale 
Cronometru programabil
Montare superioară sau inferioară. 
Garanție: 2 ani

Confort în timpul utilizării

O imagine clară și contrastată
Parametrii ajustabili precum kV, mA și timpul de expunere combinate cu punctul de 
focalizare de 0,4 mm fac ca unitatea X-Mind® să furnizeze o definiție neegalată a 
imaginii pentru o fiabilitate mai ridicată a diagnosticului.

Versiunea
cu montare 
pe perete

Montare superioară Montare inferioară

Con
scurt

Con
lung

Con
pătrat

Con
scurt

Con
lung

Con
pătrat

Extensor 0,40m W0800000 W0800003 W0800006 W0800009 W0800012 W0800015

Extensor 0,80m W0800001 W0800004 W0800007 W0800010 W0800013 W0800016

Extensor 1,10m W0800002 W0800005 W0800008 W0800011 W0800014 W0800017

Cât timp se află în suport, nu există niciun pericol de cădere sau deteriorare a senzorului. 
Acesta se află întotdeauna la îndemână pentru un confort optim în timpul lucrului. SOPIX 
intern are cablurile în interior pentru a elimina necesitatea de cablare externă: Pentru 
ușurința de utilizare și aspectul cabinetului dvs.

Unitate X-Mind + SOPIX² intern, mărimea 1
(Definiție ridicată, pentru Windows: Ref. S 802 5000)

4.099
euro

5.001
euro

9.040
euro
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Mărimea  3 (27 x 54mm)

Noul PSPIX PSPIX

Mărimea  0 (22 x 31mm) Ref. 990 215 Ref. S 700 178

Mărimea  1 (24 x 40mm) Ref. 990 216 Ref. S 700 179

Mărimea  2 (31 x 41mm) Ref. 990 217 Ref. S 700 180

Ref. 990 218 Ref. S 700 181

Plăci de imagistică
pentru noul PSPIX

®
și PSPIX

®
 (generația precedentă)

Husă de protecție pentru placa de imagistică
Compatibil cu sistemele PSPIX®, Digora, Instrumentarium și Dürr*

Husă de protecție
pentru noul PSPIX® și PSPIX®

(generația precedentă)

Cutie de 250
• Mărimea 0 : Ref. 700342L
• Mărimea 1 : Ref. 700343L
• Mărimea 2 : Ref. 700344L
• Mărimea 3 : Ref. 700345L

Husă și capac pentru placa de imagistică

Size 0

Size 1

Size 2

Size 3

Mărimea 0 Mărimea 1

Mărimea 2 Mărimea 3

Noul PSPIX
Cutie de 300 Cutie de 250

PSPIX

Mărimea 0 Ref. 700 546 Ref. 700 338L

Mărimea 1 Ref. 700 547 Ref. 700 339L

Mărimea 2 Ref. 700 548 Ref. 700 340L

Mărimea 3 Ref. 700 549 Ref. 700 341L

Ușor
de deschis

Protecție împotriva zgârieturilor, luminii și contaminării 
încrucișate. Ergonomică și ușor de utilizat. Preț bun.

pentru noul PSPIX® și PSPIX® (generația precedentă)

Set de 2 Set de 6

RADIOLOGIE

49.27 
euro

98.65 
euro

83.90 
euro

134.6
euro

535.5
euro
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Cutie de 250 de capete nesterile: 53 €
Ref. 201 705

Cutie de 250 de capete nesterile: 49 €.

Capete de unică folosință pentru seringă aer/apă

Cutie de 250 de capete nesterile: 53 €.
Mandarină: 201 701
Lemn dulce: 201 702
Anason: 201 703
Coacăz negru : 201 704
Mentă: 201 700

• Albe: Ref. 201 664
• Albastre: Ref. 201 665
• Galbene: Ref. 201 666
• Verzi: Ref. 201 667
• Roz: Ref. 201 668

®

Piesă manuală SOPRO 617

cu Dock USB2

cu Dock USB2

cu Dock USB2 sau Dock MU-USB2

Livrat cu un suport 
pentru piesa manuală.

Piesă manuală SOPROCARE®

Livrat cu 4 SOPROTIPS și un suport pentru piesa manuală.

Camere intraorale

3 moduri pentru 3 necesități

2 ANI
GARANȚI

E

2 ANI
GARANȚI

E

Vedere de 105° pentru o explorare mai bună a zonelor distale 
Lentile asferice care elimină deformarea imaginii 
Leduri de ultimă generație
Focalizare automată și profunzime maximă a câmpului 
SoproTouch sensibil la atingere

Cameră intraorală
Evidențiază placa dentară veche și nouă 
Evidențiază inflamația gingivală
Dezvăluie cariile

2.133 
euro

4.017
euro

4.597
euro



Experimentați beneficiile 
imaginii digitale FireCR

Compact și accesibil

Design elegant și operații simplificate

Flexibilitate de neegalat pentru a vă ajuta în practică

Placi de imagistică

FireCR cu funcții complete, de la DIGIRAY, oferă rapid și la prețuri 
accesibile imagini digitale de înaltă calitate pentru cabinetele dentare
optimizând timpul petrecut pe scaun de către pacienți.

Scanerul FireCR este un aparat compact și accesibil ca preț, utilizarea 
acestuia ajutând la optimizarea timpului petrecut de pacient în cabinet 
și la creșterea eficienței de lucru. Cu dimensiuni reduse, acesta se 
poate integra facil în orice cabinet stomatologic chiar și în cele în care 
spațiul restrâns reprezintă o provocare.

În acest mediu din ce în ce mai competitiv, le arătați pacienților că utilizați în practică cele mai noi tehnologii de 
imagistică digitală pentru îmbunătățirea rezultatelor.
Noua generație SPISCAN PRO este alegerea naturală pentru un cabinet sau o clinică dentară pentru imagini digitale 
de o calitate completă, împreună cu flexibilitatea de utilizare.

FireCR combină un design elegant cu un sistem puternic dar ușor de 
utilizat, care funcționează impecabil zi după zi, în continuitate.
Tăvița automată, magnetizată, de încărcare a scanerului oferă funcția 
”push and go” ceea ce o face ușor de utilizat de oricare tehnician. 
Cititorul DICOM 3.0 este compatibil cu sistemele existente. Important: 
este disponibilă o placă imagistică de dimensiune reală 4c așa că 
tehnicienii nu trebuie să prelucreze software pentru a combina imagini – 
un proces greoi și ineficient.

Unitatea include un set de plăci de imagistică cel mai des folosite.
Adițional, e disponibilă o gamă largă de dimensiuni 

de plăci de imagistică (0, 1, 2, 3 și 4c)
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4.990
euro

RADIOLOGIE



Sofware și accesorii

Beneficii ale utilizării FireCR

Software ușor de utilizat Folii de protecție

Software-ul digital HERA Dent optimizează preluarea imaginilor și 
managementul acestora și are la bază tehnologia dezvoltată de 
DIGIRAY. Software-ul include un mod de lucru eficient și necesită 
un minim de pregătire. Pentru a se asigura că scanarea este 
foarte precisă, operatorul asociază, într-un mod cât se poate de 
simplu, dintele relevant cu harta dentară din software.

Aceste folii de protecție sunt incluse în pachet 
și ajută la protejarea plăcilor de imagistică, dar 
și a pacienților și echipei medicale.

Plăcile de imagistică subțiri și flexibile, ușor de utilizat, cresc confortul pacientului
Plăci de imagistică disponibile într-o gamă diversă de dimensiuni 
Plăcile de imagistică oferă suprafață activă de 100%
Flux de lucru facil și accesoriile diverse permit aceeași experiență de lucru în practică comparabilă cu filmul
Este mai eficient să ai o unitate de lucru fixă în loc să utilizezi un sensor pe care să-l deplasezi dintr-o sală   
în alta a cabinetului
Senzorii necesită curățare după fiecare utilizare ceea ce înseamnă ”timp pierdut” și imposibilitatea utilizării 
unității în aceste intervale
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RADIOLOGIE

Amânare
La finalul examenului, raportul generat 
de Teethan este extrem de clar și ușor de 
interpretat. Sinteza grafică a datelor colectate 
permite pacientului să înțeleagă, în mod vizual, 
starea sa ocluzală și intervențiile necesare 
pentru a o îmbunătăți.

Valabilitate științifică
Funcționarea Teethan se bazează pe dovezile a 
20 de ani de cercetare științifică: rezultate care 
au demonstrat repetabilitatea și fiabilitatea 
metodei și valoarea științifică a indicilor 
obținuți.

Două protocoale:
Test ocluzal – Static
Examenul compară două teste maxime de 
intercuspație cu o durată de 5 secunde fiecare.

Articulator digital TEETHAN
Teethan este un instrument inovator pentru 
analiza funcțională a ocluziei dentare care 
permite evaluarea activității principalilor 
muschi mestecători: temporali anteriori și 
maseteri.

Analiza digitală
Examinarea constă în două teste de măsurare 
a activității musculare în intercuspatie 
maximă: prima calibrare se realizează prin 
plasarea a două role salivare între arcadele 
superioare și inferioare; al doilea, efectuat 
în intercuspatie naturală, permite depistarea 
parametrilor mesei ocluzale. Fiecare test are o 
durata de 5 secunde, la finalul căruia Teethan 
elaborează valorile activității musculare pe 
care o înregistrează.

Test de mestecat - dinamic
Examenul permite evaluarea coordonării 
neuromusculare într-o stare dinamică, adică 
în timpul actului de mestecat.
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Microscop Corder ASOM-3
Microscopul de operare ASOM-3 adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție și de înaltă definiție, proiectat cu un 
nou sistem optic, cu efect stereoscopic puternic, adâncime mare de câmp, iluminare coaxială cu fibre duale 
cu sursă de lumină rece și luminozitate bună a câmpului vizual. Zoom continuu, cu functii vizuale, TV si camera 
video, zoom manual și electric continuu, o translație XY înapoi la zero, echipat cu foaie de protecție împotriva 
luminii galbene pentru a proteja retina, diafragmă cu deschidere variabilă, crește adâncimea 
vizuală. Funcții complete, potrivite pentru toate tipurile de operații complexe ale ochilor, ORL 
și alte operații de microchirurgie și demonstrații didactice.

Microscopul de operare ASOM-4 adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție, de înaltă definiție, efect stereoscopic 
puternic, adâncime mare de câmp, sursă de lumină rece, iluminare coaxială cu fibre duale, luminozitate bună a 
câmpului vizual, reglare automată a microfocalizării controlată de picior, electric zoom continuu, Și cu cameră 
vizuală, TV și video și alte funcții, cadru de lux, complet funcțional, potrivit pentru ortopedie, chirurgie toracică, 
chirurgie a mâinii, chirurgie plastică și alte microchirurgie și demonstrații didactice.

Microscop Corder ASOM-4

Caracteristici de performanta
- Diafragma irisului pentru o adâncime vizuală crescută
- Iluminare coaxială 0° cu fibre duale și iluminare oblică auxiliară, oglindă de 

observare a cuțitului principal cu înclinare variabilă de 30° ~ 90°
- Echipat cu un filtru fără roșu (verde), o folie de protecție maculară și o 

folie de protecție maculară pentru a proteja retina
- Cadru de lux, pedale cu 8 funcții, reglare fină electrică, mecanism de 

micro-mișcare în plan bidimensional XY
- Porniți focalizarea și setați-o în centru și reveniți la zero în direcțiile X și Y
- Sistem de iluminare cu sursă de lumină duală, ajustare pentru 

îmbunătățirea reflexiei luminii roșii
- Trusă opțională pentru operația fundului de ochi

Caracteristici de performanță:
- Oglinda principală asistentă a oglinzii mărește 

continuu, aceeași măsurătoare, aceeași mărire, 
același câmp vizual

- Cadru de lux, pedale cu 8 funcții, mecanism de micro-
mișcare tridimensional, cursă mai mare

- Activați focalizarea și setați-o în centru, iar direcțiile X și Y 
vor reveni automat la zero.

- Zoom continuu manual și electric
- Divizor de fascicul încorporat pentru andocare ușoară cu 

sistemul de cameră
- Obiective apocromatice, rezoluție super înaltă
- Tehnologie de iluminare asferică, efect de condensare bun
- Iluminare coaxială stereo duală cu fibră optică, 

comutatoarele duale pot regla luminozitatea separat
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Microscop Corder ASOM-510

Microscop Corder ASOM-520

Caracteristici:
- Adâncime mare de câmp și rezoluție înaltă
- Performanță excelentă a culorii
- Design de funcționare ergonomic
- Full HD Imaging Solutions
- Economie de spațiu și design inteligent
- Configurație upgrade: sistem video HD

Microscop de operare cu configurație ASOM-510: 
adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție, de înaltă 
definiție, cu efect stereoscopic puternic și adâncime 
mare de câmp. Iluminare LED cu sursa de lumina 
rece, luminozitate reglabila continuu, zoom manual al 
tamburului. Aparatul este mic, flexibil și ușor de mutat, 
potrivit pentru microchirurgie precum stomatologie și 
ORL.

Suprafața optică:

- Calitate optică de primă clasă

- Toate suprafețele optice adoptă cele mai recente lentile apocromatice reflectorizante cu acoperire multiplă 
(oglindă principală, oglindă asistentă, obiectiv obiectiv, ocular și sistem de zoom)

- Fără distorsiuni de culoare și imagine, fără aberații sferice, distorsiuni mici

- Claritate excelentă, contrast, adâncime mare de câmp, rezoluție înaltă, luminozitate ridicată, simț tridimensional

- Performanță bună de etanșare, suprafața oglinzii nu este ușor de zgâriat, tratament anti-mucegai, atenuare 
optică lentă (durată de viață 8-10 ani)

Configurare:
- Oglindă cuțit de mână 0-200°
- Brațul de echilibru
- Focalizarea obiectivului larg
- Consolă și braț transversal cu autoechilibrare
- Sistem de zoom continuu
- Portocaliu, filtru verde, punct mic
- Iluminare LED
- Actualizați configurația cu sistem de cameră de 

înaltă definiție încorporat cu cameră și mâner 
pentru funcție video
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Microscop Corder ASOM-610

Caracteristici de performanță:
- Oglinda principală și oglinda asistentă sunt 100% 

luminoase ultra-înalte, iar câmpul vizual este mai clar
- Cadru nou, mecanism tridimensional de micro-

mișcare, cursă mai mare și funcționare flexibilă
- Porniți focalizarea și setați-o în centru, iar direcțiile X 

și Y vor reveni automat la zero.
- Afișaj digital de reglare a luminozității, ușor de utilizat, 

puteți alege nivelul de luminozitate în funcție de 
hainele dvs

- Echipat cu un bec de rezervă, care poate fi comutat 
rapid în timpul intervenției chirurgicale

- Comandă cu pedală cu opt funcții pentru focalizare 
fină, mărire și translație bidimensională XY, design 
rezistent la apă

Microscopul chirurgical ASOM-610 adoptă un sistem optic de înaltă rezoluție și de înaltă definiție, cu efect 
stereoscopic puternic, adâncime mare de câmp, iluminare coaxială cu o singură fibră optică cu sursă de lumină 
rece și luminozitate bună a câmpului vizual; Oglinzile de mână principale și auxiliare au aceeași mărire și același 
câmp vizual și au funcții de fotografie vizuală, TV și video și sunt echipate cu un cadru economic.

Sistem de iluminare Starlight Nano
Starlight Nano sunt sisteme de iluminare mobile cu LED, de înaltă performanță utilizate de profesioniști. 
Câmpurile vizuale sunt iluminate uniform și fără umbre, într-un spectru asemănător cu cel al luminii naturale, 
permițând efectuarea mult mai eficientă și mai confortabilă a numeroase activități vizuale.

Nivelul ridicat de confort la purtare este asigurat de:
- Greutate redusă,
- Designul compact,
- Acumulatorul reîncărcabil puternic Ansmann.

StarLight Nano X – Charging StationStarLight Nano X
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Lupe starMed
Lumină difuză, recomandată pentru lupele cu 
magnificație de până la 3X;

Asigură o iluminare similară cu cea naturală (35.000 
Lux la o distanță de 250mm);

Diametrul capului de iluminare Ø25mm;

Greutatea capului de iluminare 8g;

Acumulator litiu-polimer 3.700 mAh, 3.7V;

Durata de utilizare aprox. 4 ore la iluminare cu 
intensitate maximă sau 5-6 ore în domeniul carcat 
albastru (cel uzual);

Dimensiune bloc de comandă 100 x 60 x 45 mm;

Greutate bloc de comandă inclusiv acumulatorul 180g 
(82 g fară acumulator);

Durata de încărcare cca. 4-5 ore;

Alimentare încărcător 220V / 50Hz;

Setul conține: 
- capul de iluminare, 
- unitatea de comandă, 
- dispozitiv de fixare pe ramă sau lupă, 
- 2 acumulatori, 
- încărcătorul pentru acumulator, 
-  diferite adaptoare pentru surse de curent din Europa, 

Marea Britanie, America și Asia, 
- instrucțiuni de utilizare, 
- cutie de protecție.

StarLight  
Nano 1.0

StarLight  
Nano 1.1

StarLight  
Nano 2.0

StarLight  
Nano 3.0

StarLight  
Nano 2.1

Recomandăm lentile de la ZEISS pentru orice corectare necesară a vederii. SV este creatorul 
de tendințe pentru ramele noastre.  

În acești ochelari cu lupă, o atenție deosebită a fost 
acordată designului compact și greutății reduse.

Optica oferă un câmp vizual surprinzător de larg și o 
adâncime de câmp foarte extinsă la o mărire de 2,7x.

Tourpro este cea mai recentă tendință dintre ramele 
noastre sport, cu un cadru ergonomic și un design lateral 
nou.

Recomandăm lentile de la ZEISS pentru orice corectare 
necesară a vederii. SV – 2.7 – TourPro
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SV – EX – 3.0 – Adivista

Calitatea excelentă a imaginii și profunzimea câmpului 
conferă acestor ochelari cu lupă avantajul.

Optica puternică oferă o imagine luminoasă, clară, fără 
margini de culoare și cu claritate a detaliilor până la 
margine.

Ochelarii sunt, de asemenea, confortabil de manevrat 
și vin în culori discrete și elegante.

Una peste alta, acești ochelari cu lupă vă oferă un 
sprijin optim pentru munca dumneavoastră solicitantă.

Adivista vine cu un design sportiv modern atractiv, 
confort deosebit atunci când este purtat și 
funcționalitate maximă.

SV – EX – 3.0 – TourPro

Aceste optice de calitate superioară oferă o imagine 
luminoasă și clară, fără margini de culoare, dar cu 
claritate a detaliilor până la margine.

Acești ochelari cu lupă de înaltă calitate se remarcă 
din mulțime atât pentru calitatea imaginii, cât și pentru 
adâncimea extinsă a câmpului.

Manevrarea surprinzător de simplă, precum și designul 
sportiv și elegant fac din acești ochelari cu lupă un 
instrument indispensabil pentru utilizarea zilnică.

Tourpro este cea mai recentă tendință dintre ramele 
noastre sport, cu un cadru ergonomic și un design 
lateral nou.

SV – HD 3.5 – Adivista

SV – HD 3.5 – TourPro

Am epuizat posibilul tehnic în optica de înaltă 
performanță a acestor ochelari cu lupă.

A fost singura modalitate de a obține o înaltă definiție 
– cea mai bună în detaliu și profunzime de câmp.

Fiecare profesionist iubește mărirea de 3,5x a sistemului 
optic Galilean din acești ochelari cu lupă.

Iar acest model de top este perfecționat printr-un 
design confortabil si ergonomic si o forma eleganta.

Adivista vine cu un design sportiv modern atractiv, 
confort deosebit atunci când este purtat și 
funcționalitate maximă.
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iMag Titan – ML

Kopflupe KF

Zeiss EyeMag Pro F

Zeiss K bino
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• Rezoluția camerei 2,0 MP
• Interfață USB 3.0 de mare viteză
•   Tehnologie structuri ușoare (Precizie <10     )
• Zonă de scanare mare și Câmp de scanare de mare adâncime
• Compatibilitate articulator
• Sistem de scanare cu lumină albă
• Accesoriu unitate scaner ultracomod

Tip scaner    Tehnologie cu lumină albă

Rezoluţia camerei  2,0 Mega pixeli (Twin-Camera)

Timp de scanare  Individual: 29 sec, 4-Bridge: 103 sec

Precizie   ≤10

Interfaţă   USB 3.0

Format fişier   STL deschis

Zonă de scanare (l x L x Î)  80 x 60 x 60 mm

Dimensiuni   28 x 40 x 45 cm

Greutate   15 kg

 ™ Scanner oferă o capacitate de scanare precisă şi clară şi o performanță 
durabilă. Accesul fără uşiţă face ca setarea scanerului să fi e rapidă şi uşoară. 
Formatul de fi şier STL deschis permite compatibilitatea cu diferitele programe 
CAD. Viteză sporită şi scanare foarte precisă a datelor 3D sunt posibile 
datorită sincronizării perfecte între camere şi a dispozitivului de proiectare a 
şabloanelor şi a tehnologiei de procesare a datelor.

Diverse biblioteci de sisteme cu implanturi Dentium, precum şi alte biblioteci 
de sisteme de implanturi oferă confort în designului protetic.

ECHIPAMENTE CAD-CAM

EXOCAD (software CAD)Scanare cu lumină albă

Zonă de scanare mare și Câmp de scanare de mare adâncime

1 cm

1 cm

Competitor

Centrul unităţii de scanare

Unitate de scanare 
standard

Unitate 
multifuncţională

Nuanţe 
multiple

Unitate 
calibrare

Unitate de scanare de bază

Unitate 
amprentare

Unitate ocluzie 

Placă adaptor 
(Artex) 

Unitate opţională

24.097
euro



- Metal

Dentium Ti Blank

• Optimizat pentru frezarea bonturilor din titan.
• Viteză mare și de calitate constantă în frezare
• Sistem de încărcare a datelor multi-NC
• Sistem stabil de control al răcirii cu apă 
• Control ușor și o interfață prietenoasă cu utilizatorul

Optimizat pentru produse implant de la Dentium

Hex Non-Hex

Secţiune transversală a bontului de titan personalizat Dentium şi SuperLine FX4510W

Material                 Titan, PMMA, Ceramică sticlă, Ceară

Axă de control                 4 axe

Arbore                 50,000rpm / 0.45kw

Poziţia instrumentului      8

Suport Ti Blank                 10

Tip de frezare                 Prelucrare umedă

Dimensiuni                 510 x 718 x 640 mm

Solicita preţul 
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Arbore de mare precizie Interfață tactilă prietenoasă cu utilizatorul hyperDENT (CAM Software)

• Optimizat pentru frezarea sticlei ceramice printr- 
un sistem stabil de control al răcirii cu apă

• Sistem de frezare simultan cu 5 axe, optimizat        
pentru o varietate de modele de design

• Viteză mare și de calitate constantă în frezare
• Sistem de detectare a armării și de rupere a 

instrumentului
• Sistem de încărcare a datelor multi-NC
• Control ușor și o interfață prietenoasă cu utilizatorul
• Design simplu și elegant specifi c unei clinici dentare

Tip:  Arbore de mare frecvenţă
Spec: 250W, 60,000 rpm / Excentricitate <1cm

Jager

Dentium intenţionează să lanseze Sistemul CAD/CAM, care va fi  disponibil 
nu numai laboratoarelor dentare, ci şi clinicilor stomatologice pentru 
utilizare asistată. Această proteză cu proiectare şi montare în aceeaşi zi va 
însemna atât satisfacția medicilor cât şi a pacienţilor; dorim să continuăm să 
îmbunătăţim acest benefi ciu prin dezvoltarea unui sistem şi mai convenabil 
şi intuitiv, prin investiţii continue în cercetare şi dezvoltare. Freza rainbow™ 
Mill pentru Clinici este un echipament de frezat bazat pe utilizarea practică, 
optimizat pentru sticlă ceramică. Este capabil de frezarea simultană cu 5 axe, 
ceea ce duce la realizarea unor proteze de mare precizie.

Filtru dublu stratifi cat, alarmă de tip ulei de tăiere insufi cient și de 
înlocuire a fi ltrului

Primul Filtru  Filtru principal PMMAZirconiuCeramică sticlă

Material                Ceramică sticlă, zirconiu, PMMA

Axă de control                5-axe simultane

Arbore                60,000 rpm, 250W

Control direcţie               Toate servo motoarele

Suporturi instrumente     7 suporturi (schimbarea     
                                        automată a instrumentelor)

Tip de frezare                 Prelucrare umedă

Dimensiuni                 45 x 71 x 71 cm

Greutate                100 kg

Optimizat pentru ceramică sticlă, zirconiu, PMMA

Sistem de răcire a apei

Sistemul permite aplicarea unui blocaj de tip 
bară și disc

Funcția MNLS aplicată (Sistem de 
încărcare a datelor multi-NC) 7 suporturi pentru instrumente (schimbare automată)

62.675
euro
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• Design diferit și producție precisă cu sistem de frezare simultan cu 5 axe

• Echipat cu un arbore care permite prelucrarea foarte precisă și fi nă

• Îmbunătățirea confortului cu interfața cu utilizatorul

• Se asigură efi cientizarea spațiului prin colectorul de praf cu design integrat

Scan QR Code to
You can see Video

Material   Zirconiu, PMMA, Ceară

Timp de frezare  Individual: 15 Min, 3Br : 45 Min

Axă de control  5-axe simultane

Arbore   60,000 rpm, 250W

Control direcţie  Toate servo motoarele

Suporturi instrumente  7 suporturi (Automatic changes)

Tip de frezare   Prelucrare uscată

Dimensiuni (l x L x Î)  71 x 81 x 170 cm

Greutate   280 kg

Solicita preţul 
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15min

Viteză rapidă de frezare și Calitate de frezare stabilă

Schimbare automată a instrumentelor şi
Sistem de detectare a instrumentului rupt 

Arbore de mare precizie

Interfață tactilă prietenoasă cu 
utilizatorul

Piese de mare precizie şi rezistenţă pentru 
un maxim de durabilitate

Colector de praf incorporat

hyperDENT (CAM Software)

Tip:  Arbore de mare frecvenţă
Spec: 250W, 60,000 rpm / Excentricitate <1cm

Jager

Freza rainbow™ poate decupa şi tăia diverse forme în mod liber şi precis prin intermediul unui sistem de frezare simultan 
cu 5 axe.

Freza rainbow™ asigură o performanță fi abilă, cu un cuplu ridicat şi o mişcare rapidă datorită montării servomotoarelor 
de înaltă performanță. Datorita vitezei mari şi a unui ax de mare precizie 1     , vibrațiile joase minimizează ruperea 
la blocare. Mai mult, pierderile de materiale şi timp pot fi  reduse la minimum, lucru care se datorează sistemului de 
autodiagnosticare şi schimbare automată a instrumentelor. Dintre maşinile de frezat dentare, Freza rainbow™ oferă 
utilizatorului componente foarte precise şi rigiditate mecanică. Acum este posibilă frezarea diferitelor tipuri de materiale, 
inclusiv zirconiu, PMMA şi ceară.
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rainbow™ Mill & rainbow™ Freză pentru clinici

Mill Bur List

Diametru

Ø 1

Ø 2

Ø 0.5

Ø 1

Ø 2

Ø 1

Ø 0.6

Ø 2

Ø 2

35,70

35,70

58,91

53,55

35,70

35,70

58,91

26,78

53,55

Nr.

1

2

3

4

9

8

7

6

5

Înveliş Preţ (euro)

-

-

ÎNVELIŞ DIN 

DIAMANT

ÎNVELIŞ DIN 

DIAMANT

DIAMANT 

ELECTROPLACAT

DIAMANT 

ELECTROPLACAT

DIAMANT 

ELECTROPLACAT

-

ÎNVELIŞ DIN 

DIAMANT

Design

BE3D1-D

Cod

BE3D1-N

BE3D2-N

BE3D0.5-D

GT3D2-ED

GT3D1-ED

GT3D0.6-ED

FE3D2-N

BE3D2-D

Tip

FREZĂ 

ROTUNDĂ

FREZĂ 

ROTUNDĂ

FREZĂ 

ROTUNDĂ

FREZĂ 

ROTUNDĂ

INSTRUMENT 
DE ŞLEFUIT

INSTRUMENT 
DE ŞLEFUIT

INSTRUMENT 
DE ŞLEFUIT

FREZĂ      

PLATĂ

FREZĂ 

ROTUNDĂ
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10.997
euro

UNIT DENTAR

Preturi începând 
de la: 8.150 euro

Dotari consolă de lucru: 

•  Seringa apă/aer cu 3 funcții

•  Turbina ECO LINE (MK-Dent Germania) cu led 16W, 3 orifi cii de răcire, ax cu carcasa din 
carbid, utilă pentru obținerea unei retenții de peste 40 N şi 2 ghidaje în vederea securizării 
frezei. Rulmenți ceramici, valve anti-retur şi cuplă rapidă cu reducție de presiune

•  MICROMOTOR TKD mod. Led fara perii, dimensiuni ergonomice
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Confi gurația standard echipată cu:

CONSOLA MEDIC:
Panou control operare/functionare:
Ecran PCB din sticlă cu comandă prin atingere (tactil), 
multifuncțional, intuitiv, cu afi şarea următoarelor funcții/reglaje: 
control putere scaler, control turație micromotor (rpm = rotații/
minut), control timpi/durată şi activare umplere cu apă rece/
caldă, program luminos pornire-oprire, gestionarea poziționării 
şi modifi cărilor de poziție a scaunului. Posibilitate de schimbare 
a sensului de rotație (orar/antiorar) a motorului fără perii. 
Negatoscop integrat 5 x 7 cm

•  Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-
retracție lichide

•  Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-
un material care nu permite depuneri de calcar

•  Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate şi 
nu exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea 
de a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea uşurării 
manoperelor care necesită poziții speciale ale pacientului

•  Brațele de susținere nu depăşesc înălțimea de 26 de cm 
pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

CONSOLA ASISTENTĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistentei, grație 
sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistentei 
poate fi  poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi 
până la unitatea hidro
• echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru 

încă două instrumente/piese
• mânere detaşabile şi autoclavabile 

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, 
pentru a facilita curățarea:
• furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
• furtun aspirator salivă
Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

Panou de comandă operator
Panoul de comandă NICE ONE este echipat cu tehnologie tactilă 
capacitivă pe membrană. Panoul de comandă multifuncțional, 
cu un design compact, permite gestionarea intuitivă a tuturor 
funcțiilor unității.
•  7 poziții memorate
•  Activare şi cronometru pentru dozare de apă caldă sau 

rece pe sticlă
• Deplasarea scaunului
• Turație micromotor şi putere aparat de detartraj
• Gestionare lămpii pentru fi lm optic
• Chemare asistentă / deschidere uşă
• Aprindere/stingere lampă operator
• Dozare apă cuspidor
• Inversiune micromotor
• Lector radiografi i

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi  curățată cu orice fel 
de dezinfectanți lichizi fără a-şi schimba culoarea albă 
originală. Consola medicului concepută astfel încât să 
poată fi  utilizată pentru un număr de până la 6 instrumente, 
permițând astfel medicului un control perfect.

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII

Instrumente
Consola poate fi  personalizată în funcție de nevoile operatorului. Pentru 
piesele noastre de mână selectăm numai parteneri excelenți pentru a 
garanta fi abilitatea şi siguranța. Toate instrumentele sunt echipate cu un 
sistem anti-retracție lichide şi sunt autoclavabile. Confi gurație standard 
cu 3 instrumente plus posibilitatea de a adăuga 2 instrumente opționale.
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Panou de comandă asistentă 
Panou de comandă cu tehnologie 
tactilă capacitivă pe membrană. 
Braț cu rază mare de acțiune 
pe orizontală pentru deplasare 
facilă în zona de lucru. Include 
suporturi integrate pentru 
instrumente, găzduieşte două 
canule de aspirație şi două 
instrumente opționale.

SISTEM DE 
DEZINFECTARE

Sistem cu 
recipient 

separat pentru 
alimentarea cu 

apă distilată.

Scaun pacient

•  4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, 
localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile 
de la baza scaunului şi spătar

•  Scaunul poate fi  controlat din: consola medicului, consola asistentei cât şi 
din pedala multifuncțională

•  Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" şi "chip blower" 
şi permite control al lămpii on/of şi control al apei on/of

•  3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la 
poziția de lucru şi poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile 

•  Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fi xă în vederea 
evitării mişcărilor în timpul lucrului

•  Tetiera scaunului permite mişcări în 3 axe şi are şi poziție pentru copii

•  Braț de sprijin pacient

•  Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus 
plastic) pentru a se evita decolorarea şi deformările în timp

•  Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg

•  Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm şi maxim 85 cm.

•  Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază

•  Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar

•  Motoare silențioase

•  Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de 
ergonomia dorită de medic

•  Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument

•  Sistem rotativ (fără şuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea 
mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului 
este difi cil)

•  Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 50 de grade în vederea 
accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel 
inoxidabil autoclavabil

•  Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. 
Structurile uşoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce îşi mențin în 
timp culoarea albă şi sunt foarte rezistente la frecări mecanice

•  Scaun medic Roller

LAMPĂ EDI (Italia) 
•  Halogen 5000 k
•  Elipsa lampă 12x8 cm
•  Activată prin intermediul comenzii integrate în 

scaunul pacientului sau a pedalei;
•  Mânere laterale demontabile şi autoclavabile;
•  Protecție frontală rezistentă;
•  Mişcare de rotație unisens
•  Intensitate luminoasă: 8.000 – 25.000 LUX.
•  Control electronic triplu al intensității luminoase: 

panou central, panou asistență, pedala picior

•  Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem 
anti-retracție lichide

•  Blocul cu valve de distribuție aer-apă este 
confecționat dintr-un material care nu permite 
depuneri de calcar

•  Brațele de susținere ale instrumentelor sunt 
autobalansate şi nu exercită tracțiune suplimentară, 
iar furtunele au posibilitatea de a se întinde mai mult 
de 99 de cm în vederea uşurării manoperelor care 
necesită poziții speciale ale pacientului

•  Brațele de susținere nu depăşesc înălțimea de 26 de 
cm pentru a nu interfera cu lampa scialitică a unitului

Pedală multifuncțională
Aliatul fi abil în gestionarea unității. Alegeți pedala potrivită 
pentru dvs. dintre 3 tipuri diferite oferite. Solidă şi grea, 
garantat că va fi  alături de dvs. în orice moment.

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII
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Confi gurația standard echipată cu:

CART MOBIL:
Panou control operare/functionare:
Ecran PCB din sticlă cu comandă prin atingere (tactil), multifuncțional, 
intuitiv, cu afi şarea următoarelor funcții/reglaje: control putere scaler, 
control turație micromotor (rpm = rotații/minut), control timpi/durată 
şi activare umplere cu apă rece/caldă, program luminos pornire-
oprire, gestionarea poziționării şi modifi cărilor de poziție a scaunului. 
Posibilitate de schimbare a sensului de rotație (orar/antiorar) a 
motorului fără perii. Negatoscop integrat 5 x 7 cm

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi  curățată cu orice fel de dezinfectanți 
lichizi fără a-şi schimba culoarea albă originală. Consola medicului 
concepută astfel încât să poată fi  utilizată pentru un număr de până la 
6 instrumente, permițând astfel medicului un control perfect.

Gestionarea poziției fotoliului pacientului poate fi  realizată în 3 moduri: pedala (picior), panou control medic, panou control asistență
• sincronizare automată a spătarului cu mișcările/poziționările fotoliului
• tetiera cu posibilitate de reglare pe 3 axe spațiale

CONSOLA ASISTENȚĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistenței, grație 
sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistenței 
poate fi  poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi 
până la unitatea hidro
• echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru 

încă două instrumente/piese
• mânere detaşabile şi autoclavabile 

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, pentru a 
facilita curățarea:
• furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
• furtun aspirator salivă
Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

UNIT DENTAR

13.197
euro

Prețuri începând 
de la: 10.500 euro
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LAMPĂ MAIA (Italia) 

•  Activată prin intermediul comenzii integrate în 
scaunul pacientului sau a pedalei;

•  Mânere laterale demontabile şi autoclavabile;

•  Elipsa lampă 9x6 cm

•  Led 5000 k

•  Protecție frontală rezistentă;

•  Mişcare de rotație 2D

•  Intensitate luminoasă: 3.000 – 35.000 LUX.

•  Control electronic triplu al intensității luminoase: 
panou central, panou asistență, pedala picior

Scaun pacient

•  4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, 
localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile 
de la baza scaunului şi spătar

•  Scaunul poate fi  controlat din: consola medicului, consola asistentei cât şi 
din pedala multifuncțională

•  Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" şi "chip blower" 
şi permite control al lămpii on/of şi control al apei on/of

•  3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la 
poziția de lucru şi poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile 

•  Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fi xă în vederea 
evitării mişcărilor în timpul lucrului

•  Tetiera scaunului permite mişcări în 3 axe şi are şi poziție pentru copii

•  Braț de sprijin pacient

•  Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus 
plastic) pentru a se evita decolorarea şi deformările în timp

•  Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg

•  Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm şi maxim 85 cm.

•  Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază

•  Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar

•  Motoare silențioase

•  Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de 
ergonomia dorită de medic

•  Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument

•  Sistem rotativ (fără şuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea 
mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului 
este difi cil)

•  Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 180 de grade în vederea 
accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel 
inoxidabil autoclavabil

•  Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. 
Structurile uşoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce îşi mențin în 
timp culoarea albă şi sunt foarte rezistente la frecări mecanice

•  Scaun medic Wild

Dotări console de lucru: 

•  Seringa apă/aer cu 3 funcții

•  Terminal turbină cu fi bră optică

•  Micromotor electric BIEN AIR MCX led fără perii, dimensiuni ergonomice

•  Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu 
sistem anti-retracție lichide

•  Blocul cu valve de distribuție aer-apă este 
confecționat dintr-un material care nu permite 
depuneri de calcar

•  Brațele de susținere ale instrumentelor 
sunt autobalansate şi nu exercită tracțiune 
suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de 
a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea 
uşurării manoperelor care necesită poziții 
speciale ale pacientului

•  Brațele de susținere nu depăşesc înălțimea 
de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa 
scialitică a unitului
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Scaun medic WILD

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII
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Confi gurația standard echipată cu:

CONSOLA MEDIC:
Panou control din sticlă cu comandă prin atingere (tactil), 
multifuncțional, intuitiv, cu afi şarea următoarelor funcții/reglaje: 
control putere scaler, control turație micromotor (rpm = rotații/
minut), control timpi/durată şi activare umplere cu apă rece/
caldă, program luminos pornire-oprire, gestionarea poziționării şi 
modifi cărilor de poziție a scaunului. Posibilitate de schimbare a 
sensului de rotație (orar/antiorar) a motorului fără perii. 

Negatoscop 5 x 7 cm integrat. 

CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi  curățată cu orice fel de 
dezinfectanți lichizi fără a-şi schimba culoarea albă originală. 

Consola medicului concepută astfel încât să poată fi  utilizată pentru 
un număr de până la 6 instrumente, permițând astfel medicului un 
control perfect.

Gestionarea poziției fotoliului pacientului poate fi  realizată în 3 
moduri: pedala (picior), panou control medic, panou control asistență

• sincronizare automată a spătarului cu 
    mișcările/poziționările fotoliului

• tetiera cu posibilitate de reglare pe 3 axe spațiale
CONSOLA ASISTENTĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistentei, grație 
sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistentei 
poate fi  poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi 
până la unitatea hidro
• echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară 

pentru încă două instrumente/piese
• mânere detaşabile şi autoclavabile 

Două furtune de aspirație cu schimbare 
inductivă, pentru o curățare uşoară:
• furtun aspirație chirurgicală (debit mare)
• furtun aspirator salivă
Panou de control prin atingere 

multifuncțional, intuitiv

UNIT DENTAR

Prețuri începând 
de la: 10.900 euro 12.997

euro

Tetieră cu reglaj în 3 axe Spătar
îngust

Spătar lat



LAMPĂ MAIA (Italia) 

•  Activată prin intermediul comenzii integrate în 
scaunul pacientului sau a pedalei;

•  Mânere laterale demontabile şi autoclavabile;

•  Elipsa lampă 9x6 cm

•  Led 5000 k

•  Protecție frontală rezistentă;

•  Mişcare de rotație 2D

•  Intensitate luminoasă: 3.000 – 35.000 LUX.

•  Control electronic triplu al intensității luminoase: 
panou central, panou asistență, pedala picior

Scaun pacient

•  4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de stop de urgență, 
localizate în 4 zone cu risc diferite: braț asistentă, cutia cuspidorului, colțurile 
de la baza scaunului şi spătar

•  Scaunul poate fi  controlat din: consola medicului, consola asistentei cât şi 
din pedala multifuncțională

•  Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" şi "chip blower" 
şi permite control al lămpii on/of şi control al apei on/of

•  3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu revenire la 
poziția de lucru şi poziție Trendelemburg) + 4 poziții programabile 

•  Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fi xă în vederea 
evitării mişcărilor în timpul lucrului

•  Tetiera scaunului permite mişcări în 3 axe şi are şi poziție pentru copii

•  Braț de sprijin pacient

•  Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat sau similar (exclus 
plastic) pentru a se evita decolorarea şi deformările în timp

•  Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg

•  Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm şi maxim 85 cm.

•  Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din placa de bază

•  Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport lombar

•  Motoare silențioase

•  Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în funcție de 
ergonomia dorită de medic

•  Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii oricărui instrument

•  Sistem rotativ (fără şuruburi) al corpului de unit pentru acces în vederea 
mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea sau accesul tehnicianului 
este difi cil)

•  Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 180 de grade în vederea 
accesului asistentei. Dispenserele de apa ale cuspidorului sunt din otel 
inoxidabil autoclavabil

•  Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola medicului. 
Structurile uşoare (elemente decorative) sunt din poliuretan ce îşi mențin în 
timp culoarea albă şi sunt foarte rezistente la frecări mecanice

•  Scaun medic Roller

Dotari console de lucru: 

•  Seringa apă/aer cu 3 funcții

•  Terminal turbină cu fi bră optică

•  Micromotor electric BIEN AIR 
MCX led fără perii,  dimensiuni 
ergonomice

Consola asistentei, intuitivă şi 
multifuncțională, permite deplasarea 
scaunului, activarea şi cronometrarea 
dozării de apă caldă sau rece pe sticlă, 
gestionarea dozării apei la cuspidor, 
aprinderea/stingerea lămpii operatorului şi 
reapelarea pozițiilor. Consola standard este 
prevăzută cu două canule de aspirație. Se 
pot adăuga două suporturi suplimentare 
pentru lampa de polimerizare şi seringă.

• 7 poziții memorate + ultima poziție memorată
• Reglarea vitezei micromotorului şi a puterii aparatului  

de detartraj
• Deplasarea scaunului
• Poziție Trendelenburg
• Inversiune micromotor
• Activare pompă peristaltică
• Dozare apă cuspidor
• Aprindere/stingere lampă operator
• Gestionare lămpii cu fi bre optice
• Chemare asistentă / deschidere uşă
• Lector radiografi i

•  Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu 
sistem anti-retracție lichide

•  Blocul cu valve de distribuție aer-apă este 
confecționat dintr-un material care nu permite 
depuneri de calcar

•  Brațele de susținere ale instrumentelor 
sunt autobalansate şi nu exercită tracțiune 
suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de 
a se întinde mai mult de 99 de cm în vederea 
uşurării manoperelor care necesită poziții 
speciale ale pacientului

•  Brațele de susținere nu depăşesc înălțimea 
de 26 de cm pentru a nu interfera cu lampa 
scialitică a unitului
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aprinderea/stingerea lămpii operatorului şi 
reapelarea pozițiilor. Consola standard este 

• 7 poziții memorate + ultima poziție memorată
• Reglarea vitezei micromotorului şi a puterii aparatului  

• Activare pompă peristaltică

• Aprindere/stingere lampă operator
• Gestionare lămpii cu fi bre optice
• Chemare asistentă / deschidere uşă
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Scaun medic Roller

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII
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UNIT DENTAR

CONSOLA MEDIC:
Panou de control tactil cu ecran LCD: afi şajul se modifi că din starea 
inițială (când nici un instrument nu este folosit) în starea specifi că 
fi ecărui instrument ridicat din suport. Acest mod de funcționare 
permite personalizarea tuturor parametrilor specifi ci fi ecărui tip de 
instrument. Această funcție este utilă îndeosebi când se efectuează 
tratamente chirurgicale sau endodontice. 

Negatoscop 5x7 cm integrat. 

• endo motor şi fi ziodispencer integrat (pompa peristaltica opțional)

Gestionarea poziției fotoliului pacientului poate fi  
realizată în 3 moduri: pedala (picior), panou control 
medic, panou control asistență

• sincronizare automată a spătarului cu  
mișcările/poziționările fotoliului

• tetieră cu posibilitate de reglare pe 
3 axe spațiale

CONSOLĂ ASISTENTĂ:
Gama largă de posibilități de control pe partea asistentei, grație 
sistemului de braț dublu-articulat. Panoul de control al asistentei 
poate fi  poziționat direct lângă capul pacientului sau mutat înapoi 
până la unitatea hidro

• echipare standard cu posibilitate de dotare suplimentară pentru 
încă două instrumente/piese

• mânere detaşabile şi autoclavabile

Două furtune de aspirație cu schimbare inductivă, pentru o curățare 
uşoară:

• furtun aspirație chirurgicală (debit mare)

• furtun aspirator salivă

Panou de control prin atingere multifuncțional, intuitiv

Prețuri începând 
de la: 12.400 euro

14.997
euro

Dotări console de lucru: 
•  Seringă apă/aer cu 3 funcții
•  Terminal turbină cu fi bră optică

•  Micromotor electric BIEN AIR MCX led 
fără perii, dimensiuni ergonomice.
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CONSOLA OPERARE/FUNCȚIONARE INSTRUMENTE:
Suprafață din poliuretan poate fi  curățată cu orice fel de dezinfectanți 
lichizi fără a-şi schimba culoarea albă originală. Consola medicului 
concepută astfel încât să poată fi  utilizată pentru un număr de până la 6 
instrumente, permițând astfel medicului un control perfect.

Tetieră cu reglaj în 3 axe



LAMPĂ ALYA (Italia) 

•  Led 5000 k

•  Elipsă lampă 6x3 cm

•  Activată prin intermediul 
comenzii integrate în scaunul pacientului sau a pedalei;

•  Mânere laterale demontabile şi autoclavabile;

•  Protecție frontală rezistentă;

•  Mişcare de rotație 3D

•  Intensitate luminoasă: 3.000 – 50.000 LUX.

•  Control electronic triplu al intensității luminoase: panou central, 
panou asistență, pedala picior

Scaun pacient

•  4 sisteme de siguranță (anti-strivire, lovire) cu contacte de 
stop de urgență, localizate în 4 zone cu risc diferite: braț 
asistentă, cutia cuspidorului, colțurile de la baza scaunului şi 
spătar

•  Scaunul poate fi  controlat din: consola medicului, consola 
asistentei cât şi din pedala multifuncțională

•  Pedala oferă control asupra spray-ului, cu funcție "chip air" 
şi "chip blower" şi permite control al lămpii on/of şi control al 
apei on/of

•  3 poziții de lucru presetate (poziție reset, poziție cuspidor cu 
revenire la poziția de lucru şi poziție Trendelemburg) + 4 poziții 
programabile 

•  Pedala are baza de oțel voluminoasă pentru o poziționare fi xă 
în vederea evitării mişcărilor în timpul lucrului

•  Tetiera scaunului permite mişcări în 3 axe şi are şi poziție 
pentru copii

•  Braț de sprijin pacient

•  Scaunul pacient este confecționat din aluminiu extrudat 
sau similar (exclus plastic) pentru a se evita decolorarea şi 
deformările în timp

•  Capacitate de ridicare mai mare de 200 kg

•  Poziție scaun fața de sol: minim 40 cm şi maxim 85 cm.

•  Scaun pacient cu acționare full electrică cu monitorizare din
placa de bază

•  Tapițerie medicală fără cusături (antibacteriană) cu suport 
lombar

•  Motoare silențioase

•  Posibilitatea de a opta între spătar lat sau spătar subțire în 
funcție de ergonomia dorită de medic

•  Sistem de blocare automat al scaunului în timpul folosirii 
oricărui instrument

•  Sistem rotativ (fără şuruburi) al corpului de unit pentru acces 
în vederea mentenanței (util în spațiile mici unde demontarea 
sau accesul tehnicianului este difi cil)

•  Cuspidorul ceramic cu posibilitate de rotire la 180 de grade 
în vederea accesului asistentei. Dispenserele de apa ale 
cuspidorului sunt din otel inoxidabil autoclavabil

•  Cantitatea de apă în pahar se poate programa din consola 
medicului. Structurile uşoare (elemente decorative) sunt din 
poliuretan ce îşi mențin în timp culoarea albă şi sunt foarte 
rezistente la frecări mecanice

•  Scaun medic PLANET

•  Blocul de control al instrumentelor prevăzut cu sistem anti-retracție 
lichide

•  Blocul cu valve de distribuție aer-apă este confecționat dintr-un 
material care nu permite depuneri de calcar

•  Brațele de susținere ale instrumentelor sunt autobalansate şi nu 
exercită tracțiune suplimentară, iar furtunele au posibilitatea de a se 
întinde mai mult de 99 de cm în vederea uşurării manoperelor care 
necesită poziții speciale ale pacientului

•  Brațele de susținere nu depăşesc înălțimea de 26 de cm pentru a 
nu interfera cu lampa scialitică a unitului

Ecran tactil: Țineți totul sub control
INOVATOR, INTUITIV ȘI FUNCȚIONAL, garantează o gestionare optimă 
a conținutului mulțumită nenumăratelor posibilități de personalizare.

Ecranul mare şi grafi ca esențială permit gestionarea, în acelaşi 
ecran, într-un mod simplu şi rapid, atât a parametrilor instrumentului, 

cât şi a tuturor funcțiilor şi deplasărilor 
unității, optimizând durata de funcționare şi 
siguranța operatorului şi a pacientului.
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Scaun 
medic 
Planet

Spătar lat

Spătar îngust

Unitatea hidrică cu 
deschidere uşoară
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TURBINE
E-MTFP Primul Modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)

Detașabil (conține placa, furtun și switch)
260 €

E-MTF1PF Al doilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână) 580 €

E-MTF1P Al doilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)- detașabil 840 €

E-MTF2PF Al treilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână) 580 €

E-MTF2P Al treilea modul de Turbină - midwest 4 v F.O. (fără piesa de mână)-detașabil 840 €

E-MPR1 Valva proporțională pentru turbină 480 €
MICROMOTOARE

E-MMCXP Primul Microm. Brushless BIEN AIR MCX LED (fără piesă) detașabil 260 €

E-MMM8PF Al doilea Microm. Brushless BIEN AIR MCX LED (fără piesă) 1.440 €

E-MMM8P Al doilea Microm. Brushless BIEN AIR MCX LED (fără piesă) detașabil 1.700 €

E-MPPE1 Modul pompa peristaltică (doar pentru modelul Touch) 620 €
MICROMOTOR & ENDO/CHIRURGIE ( DOAR PENTRU MODELUL TOUCH)

MMM1PF Primul modul cu Micromotor BIENAIR MX autoclavabil brushless F.O. + pompa 
peristaltica SATELEC + soft cu 2 display-uri dedicate pentru parametrii  ENDO/
CHIRURGIE. 5 programe disponibile  

2.900 €

MMM1P Primul modul cu Micromotor BIENAIR MX autoclavabil brushless F.O. + pompa 
peristaltică SATELEC + soft cu 2 display-uri dedicate pentru parametrii  ENDO/
CHIRURGIE. 5 programe disponibile  - detașabil

3.160 €

MMM3PF Al doilea modul cu micromotor BienAir MX Brushless F.O 2.000 €

MMM3P Al doilea modul cu micromotor BienAir MX Brushless F.O - detașabil 2.260 €

DETARTRAJE
E-MAB1PF Modul detartraj “EMS” cu 3 anse 1.440 €
E-MAB1P Modul detartraj “EMS” cu 3 anse - detașabil 1.700 €
E-MAB2PF Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse 1.440 €
E-MAB2P Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse - detașabil 1.700 €
E-MAB3PF Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse cu F.O. LED 1.750 €
E-MAB3P Modul detartraj “SATELEC” cu 3 anse cu F.O. LED - detașabil 2.010 €

E-MAB6PF Modul detartraj “MIGLIONICO” fara F.O., cu 3 anse 990 €
E-MAB6P Modul detartraj “MIGLIONICO” fara F.O.,cu 3 anse - detașabil 1.250 €

E-MPPE2 Steriljoint pentru detartraj Satelec 276 €
E-MPPE3 Steriljoint pentru detartraj Satelec cu LED 270 €

LAMPI FOTO
E-MLC3PF Modul lampă foto SATELEC 1700 MiniLed2 Autofocus 1.440 €

E-MLC3P Modul lampă foto SATELEC 1700 MiniLed2 Autofocus
detașabil

1.700 €

E-MLC5PF Modul Lampă foto MOON TKD 1.240 €
E-MLC5P Modul lampă foto MOON TKD  detașabil 1.500 €

Seringă apa/aer
E-SIRMLG Modul seringă mod. LUZZANI “MINI-Light” 3F,

Din oțel inoxidabil
80 €

E-SIRMLGP Modul seringă mod. LUZZANI “MINI-Light” 3F,
Din oțel inoxidabil – detașabil.

340 €

OPTIONALS OPERATOR INSTRUMENTS DELIVERY
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E-SIR6MLG MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI “MINI-Light” LED 6F,
Din oțel inoxidabil

170 €

E-SIR6MLGP MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI “MINI-Light” LED 6F,
Din oțel inoxidabil - detașabil

430 €

E-SIRMBG MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI “MINI-Bright” a 3F,
Din oțel inoxidabil

100 €

E-SIRMBGP MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI “MINI-Bright” a 3F din oțel inoxidabil - detașabil 360 €

E-SIR6MBG MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI “MINI-Bright” a 6F,
Din oțel inoxidabil

210 €

E-SIR6MBGP MODUL SERINGĂ mod. LUZZANI “MINI-Bright” a 6F,
Din oțel inoxidabil - detașabil

470 €

OPȚIONALE CONSOLA ASISTENTA
LĂMPI FOTO

E-MLC4 Modul asistență lampă foto SATELEC 1700 MiniLed2 Autofocus 1.440 €

E-MLC6 Modul asistență lampă foto MOON TKD 1.240 €
SERINGA APA/AER

E-SIRMMGA Seringa asistenta “LUZZANI” mod. “MINI-MATE”, 3 fx 250 €
E-SIRMLGA Seringa asistenta “LUZZANI” mod. “MINI-LIGHT”, 3 fx 290 €

E-SIRMBGA Seringa asistenta “LUZZANI” mod. “MINI-BRIGHT”, 3 fx 330 €
OPȚIONALE UNITATE HIDRICA

E-MAC1 Apă caldă la pahar 300 €
E-MAC2 Apă caldă la piese 320 €
E-MAS4 Switch selectiv pentru canulele de aspiratie 370 €
E-ASB Alimentare separată + bypass 290 €
E-ASBR Alimentare separată + bypass + valvă de presurizare 300 €

E-ASB2 Al doilea recipient pentru alimentare separată 100 €
E-KDBD Sistem de scurgere durr pentru cuspidor (valva de selecție cod. “VP” metasys inclus) 910 €

SISTEME DE DEZINFECTIE

E-MMDS Sistem automat de dezinfectie cu lichid WK METASYS 920 €
E-KOALAIN Sistem de filtrare KOALA ANTILEGIONELLA (0,05 MICRON) – dispozitiv. medical 

sanitar înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 1389141– nou
1.400 €

E-KOALAINR Cartuș KOALA  (se schimbă după 1 an) 1.000 €
SISTEME DE ASPIRATIE SI ACCESORII

E-CAS1 Separator de amalgam durr mod. Cas1 2.400 €
E- MST1 Separator mst1 eco metasys 720 €
E-VP Valva de selectie metasys 120 €

ACCESORII SCAUN SYNCRO

BAP Braț pantografic pentru asistență 600 €
BDX Cotiera pacient dreapta 540
WBK SPATAR LAT SCAUN PACINET (BP000W= color) nou 0 €

PEDALA
E-PED PS Pedala cu push (preț prin diferența cu pedala standard) 210 €
E-PED SF Pedala wireless (preț prin diferența cu pedala standard) 1.000 €

LAMPA SCIALITICA
E-MLOA1 Lampa Faro Alya Led  50.000 Lux (prin înlocuire cu Edi) 1.360 €

E-MLOA4 Lampa Faro Maya  Led Light 35000 Lux (prin înlocuire cu Edi) 640 €

E-MLOA5 Lampa GCOMM POLARIS LED (prin înlocuire cu Edi) 630 €

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII
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SOLUTII MULTIMEDIA

SISTEME INTEGRATE

E-MTEL1
Modul Camera digitală Intra-Extra orală cu monitor de 17” monitor + braț,               USB 
output trebuie achiziționat și codul ipc2) 3.500 €

E-IPC2 PC integrat  în Unit, 2Gb RAM.
(Inclus O. S. Window 8 în limba dorită. Nu sunt incluse tastatura și mouse)
(prețul este valabil împreună cu cod MTEL1)

720 €

E-IPC PC integrat  în Unit, 2Gb RAM. (Inclus O. S. Window 8 în limba dorită. Nu sunt in-
cluse tastatura și mouse)

1520 €

ARMS AND SUPPORTS
E-MBR1 Braț monitor + monitor 17 1.240 €
E-MBR2 17” (inclus O. S. Window 8 în limba dorită. Nu sunt incluse tastatura și mouse) 2.840 €

E-MBR3 Braț de monitor (cu prindere VESA ) 480 €
E-PLCT Short painted pole + cover (on units without lamp) 150 €
EXTERNAL CAMERA SOLUTIONS
E-TEL Cameră intra/extra orală  MEDCAM 1.000 €
E-TELT Cameră intra/extra orală - 3 funcții cu traslucenza Medcam - nou 1600 €

ACCESORII COMPLEMENTARE
E-MTP3 Suport pentru instrumente autoclavabil + 3 Handles Kit 330 €
E-BRART Swivel Arm L.600 Console Holder 900 €
E-BGMP Blocchetto A Ganascia Meta’ Palo X Colonne Da Diam. 45 A 50 300 €
SCAUNE MEDIC/ASISTENȚA
E-SR000 ** Scaun asistență MOD. ROLLER 440 €
E-SP000 ** Scaun doctor  MOD. PLANET 580 €
E-SW000** Scaun șa de cal STOOL MOD. WILD 450 €

TAPIȚERII ȘI VARIANTE DE SCAUN
E-NICEM Configurație stânga 0 €
E-BP000W ** Tapițerie cu spătar  lat 0 €

E-BP000** Tapițerie cu spătar slim 0 €



Alya cu camera video integrată este rezultatul combinării 
a două produse de excelență, lampa dentară Alya și 
EduCam, camera video dezvoltată de pionierul în materie 
de tehnologie video, Futudent.

Concepută special pentru sectorul dentar de către o 
echipă de dentiști, camera video a Alya satisface nevoile 
zilnice ale operatorilor dentari.

LUMINĂ CU LED

De-a lungul anilor, compania a devenit un 
lider mondial în acest sector specific: o poziție 
câștigată prin angajamentul față de 
tehnologie, cercetare și proiectare și 
capacitatea de a înțelege nevoile reale ale 
utilizatorilor finali.

Calitatea maximă este asigurată de 
managementul intern al întregului ciclu de 
fabricație și de un serviciu pre și post-vânzare 
calificat și eficient. Experiența FARO exprimă 
cel mai bine mândria unui produs fabricat în 
întregime în Italia.

Cele șase linii de produse care produc și 
comercializează oferă o gamă largă de soluții 
pentru echiparea cabinetelor și a 
laboratoarelor dentare.

FARO S.p.A., fondată în 1948 de Osvaldo 
Favonio, proiectează și produce echipamente 
pentru unitățile dentare, cabinetele dentare și 
laboratoarele dentare. Producția, proiectarea, 
cercetarea și dezvoltarea se desfășoară în 
fabrica noastră de peste 5.000 de metri 
pătrați din Ornago (MB), Italia.

INSTALARE

PC + MONITOR 
PE UNITATEA DENTARĂ

LUMINĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

EXPERIENȚĂ ȘI INOVARE 
DE LA 1948

ALYA
CAM

Abilitatea de a observa cu atenție detaliile mici într-un câmp operator 
restricționat, obstrucționat de umbrele naturale și de echipament, este 
una dintre principalele cerințe în medicina dentară.

Lumina de înaltă calitate este esențială pentru munca de zi cu zi: cu cei
50.000 Lux, 5.000 K și 97 CRI, Ayla permite captarea cu un efort 
minim chiar și a celor mai mici detalii din câmpul operator, asigurând 
capacitatea de a determina colorațiile exacte.

Sinergia perfectă între calitatea superioară a luminii Alya și 
performanța excelentă a camerei video face ca AlyaCam să fie o 
lampă dentară LED ideală, care să funcționeze cu precizie și 
confort maxim în fiecare zi.

ILUMINARE
LED ȘI HALOGEN
include mai multe modele de lampă, 
realizate cu tehnologie LED și HALOGEN;

SETURI DE APLICAȚII
ȘI ACCESORII
esențiale pentru montarea luminilor 
și a accesoriilor acestora la unitatea 
stomatologică și în cadrul 

STERILIZARE
ȘI AMBALARE
include autoclave de clasă B, mașini 
de distilare și de sigilare;

INSTRUMENTE
PENTRU CABINETE DENTARE
turbine, seringi, contra-unghiuri și 
piese de mână;

COMPONENTE
PENTRU UNITĂȚI DENTARE
o gamă de accesorii și piese dedicate 
unităților dentare; 

INSTRUMENTE
PENTRU LABORATOARE
motoare și piese de mână;

PC SEPARAT 
DE UNITATEA DENTARĂ

PC INTEGRAT
 ÎN UNITATEA DENTARĂ

LAPTOP

UNITURI DENTARE ȘI ACCESORII
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FOCALIZARE 
MANUALĂ -  
ALL IN FOCUS

 igienă și instrucțiuni

formare competențelor

planuri personale de tratament

recomandări de la pacienți

grupuri de studiucolaborare

documentație

 asigurarea de protecție

împotriva daunelor

SERVICIUL CLIENȚI

PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ

ADMINISTRAREA CABINETULUI

AUTO FOCUS

ALL IN FOCUS

Focalizare loc

arie de focalizare mai largă

SOFTWARE 
ȘI TEHNOLOGIE
• Software ușor de utilizat și intuitiv 

pentru Windows și Android
Prin natura lor, lampa dentară 
și camera au diferite cicluri de 
viață: lampa are o durată 
medie de viață de 10 ani, în 
timp ce tehnologia 
dispozitivelor audiovizuale 
evoluează mult mai rapid.

Mulțumită sistemului Plug & 
Play, FARO oferă posibilitatea 
de a avea întotdeauna cea mai 
recentă tehnologie prin 
înlocuirea camerei video în 
orice moment.

Deseori, camerele video cu autofocalizare se 
focalizează pe un punct care nu este cel cerut 
de medic, prin urmare medicul dentist trebuie 
să deplaseze lampa până când se focalizează 
pe zona necesară.

Focalizarea manuală a programului EcuCam, 
numită „all-in-focus”, se concentrează pe 
o zonă mult mai largă, spre deosebire de 
un punct restrâns, prin urmare, utilizatorul 
va trebui să deplaseze lampa mult mai puțin 
decât dacă ar folosi o cameră video cu 
autofocalizare.

• Posibilitatea de a distribui materiale video și fotografice 
întregii echipe prin trimiterea unui e-mail

• Capacitatea de a distribui și de a revizui rapoartele, 
făcându-le accesibile de la principalele tipuri de dispozitive

• Fără editare video

• Comandă prin pedală

PLUG&PLAY video 
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Lumină reflectată
cu design optic patentat.

ZOOM >3.5x

Spre deosebire de camerele video industriale disponibile în 
sectorul dentar, camera video Alya a fost concepută special 
de către o echipă de dentiști pentru a crea un produs 
stomatologic personalizat.

.

Cameră video special adaptată
 sectorului dentar

EduCam

ALEGEREA DENTISTULUI DEZVOLTATOR

DISTANȚA LĂMPII ÎN CÂMPUL OPERATOR MĂRIMEA ECRANULUI - MAGNIFICARE OPTICĂ           MĂRIRE DIGITALĂ        REZOLUȚIE

24'' 22'' 20''

x3                 0,16 mm

800 mm x3 x2,75 x2,25

700 mm x3,5 x3,15 x2,8

600 mm x4 x3,65 x3,3

500 mm x4,8 x4,35 x3,9

Zonă principală de focalizare 
largă, fără a fi orientată în 
zona de interes, înregistrând 
imagini nerelevante

Mărire puternică pentru 
a ajunge în zona de lucru 2.5 MM 1X

1X

2.5 MM 2.5X

Focalizare principală 
direct pe zonă

Mărire adecvată 
pentru zona de 
lucru

*(Datele tehnice specificate se referă la valori tipice supuse toleranței)

SPECIFICAȚII GENERALE ALYA*

Alimentare cu transformator  230 Vca +/- 10% - 50/60 Hz

Alimentare fără transformator

Consum de putere max 26 VA 

Temperatura de culoare 5000 K

Lux între 3000 și 50.000 (la distanța de 700 mm)

Dimensiune punct luminos 205 x 100 mm (la distanță de 700 mm)
Dispozitive medicale - clasa I; Garanție 24 de luni
*(Datele tehnice specificate se referă la valori tipice supuse toleranței)

Nevoia de a vă concentra pe zona principală de interes nu mai 
necesită o mărire puternică pentru a capta imagini din zona de 
lucru respectivă.

17- 24Vca - 50/60Hz, 22-35Vcc

LUMINĂ LED
ALYA

DENTARĂ

GARANȚIE 24 DE LUNI

Gama cea mai extinsă de soluții de
iluminat pentru toate lucrările.

Nivelul de iluminare ALYA poate fi reglat de la
3.000 la 50.000 LUX. O singură lumină pentru a 
lucra pe materiale compozit și pentru a efectua o 
intervenție chirurgicală.

Designul optic cu lumină re�ectată exclusiv 
ALYA asigură un punct luminos absolut 
uniform și de înaltă rezoluție fără riscul de a vă 
orbi pacienții.
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90-264 Vca - 47-63Hz / 17-24 Vca - 50-60 Hz   22-35 Vcc

Alimentare cu transformator 230 Vac +/- 10% - 50/60 Hz

Alimentare cu/fără unitate de alimentare

Consum de putere max 26 VA

Temperatura de culoare 5.000 K

Lux între 3.000 și 50.000 (la distanța de 700 mm)

Dimensiune punct luminos 205 x 100 mm (la distanță de 700 mm)

Sistem de răcire radiator de căldură (nu este necesar ventilator)

SPECIFICAȚII GENERALE*

LUMINA ARTIFICIALĂ NICIODATĂ NU A FOST ATÂT
DE ASEMĂNĂTOARE CU LUMINA SOLARĂ

SPECTRUL LĂMPII ALYA

Pentru a obține cele mai bune rezultate în condiții de siguranță și sănătate, medicii 
stomatologi trebuie să opereze într-un mediu cu o vizibilitate extrem de bună.

Având în vedere compoziția sa, s-a verificat faptul că lumina soarelui ar fi cea mai 
bună sursă de iluminare, deoarece permite percepția fiecărui mic detaliu din 
obiecte și figuri, precum și o redare perfectă a culorilor.

O lumină artificială asemănătoare calitativ cu cea a soarelui ar fi soluția ideală 
pentru a permite dentiștilor să obțină o imagine clară și să-și ușureze munca.

Noua lampă Alya reproduce spectrul
soarelui până la 95%, permițând selectarea 
detaliilor minuscule ale câmpului operator 
cu efort minim și asigurarea unei
determinări corecte a colorării.

380 450 500 550 600 650 700 780

Lungime de undă

Lungime de undăLungime de undă

SPECTRUL LUMINII SOLARE

380 450 500 550 600 650 700 780

CRI
97

380 450 500 550 600 650 700 780

Lumină solară

Spectrul solar arată o distribuție omogenă a lungimilor de undă, permițând o 
viziune clară și reală a ceea ce ne înconjoară, iar cele mai frecvente surse de 
iluminare cu LED sunt astăzi caracterizate de un spectru discontinuu, care nu 
poate garanta aceeași calitate ca lumina solară.

 DISPERSIA LUMINII ALBE

Lumina albă care pătrunde în ochiul 
uman este compusă dintr-un 
amestec de lungimi de undă care 
sunt la baza percepției culorilor. 
Întregul câmp al lungimilor de undă 
se numește „spectru”.

SPECTRUL LĂMPILOR CU LED 
DISPONIBILE PE PIAȚĂ

Util, confortabil și uniform. 
În orice direcție.
Sistemul de rotație patentat 3-D face 
mișcările ALYA extrem de uniforme, 
asigurând o orientare perfectă.

3D

Potrivit pentru toate cerințele de iluminat.

Reglarea continuă a intensității luminoase permite 
selectarea nivelului optim de iluminare, în funcție de 
diferitele condiții de iluminare a camerei.

Gata de utilizare în 
câteva secunde, 
chiar și după 
deconectare.
ALYA stochează datele 
ultimului nivel de 
iluminare utilizat, după 
oprirea unității dentare 
și după funcția de 
clătire.

Perfect adaptat pentru toate 
mărcile de unități dentare.
Știfturile disponibile în diametre diferite fac posibilă 
montarea ALYA pe unitățile dentare de diferite mărci.

Care este spectrul luminii solare?



120



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 121121

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚIICOMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII



122

Cu Mono-Jet, aspirația HVE poate fi  integrat direct în 
echipamentul tău dentar. Conectarea şi/sau instalarea 
este simplă şi poate fi  efectuată indiferent de 
confi gurația cabinetului medical.

Motorul de aspirație este setat să funcționeze în mod 
continuu şi este alimentat de un motor asincron. 

Tipul Beta cu margini rotunde
Modelele au incorporate un sistem de drenare 
automată cu pompă pentru a opri aspirația. Mono-jet Beta

ASPIRATOARE
Aspiratoare pentru cabinet

Cattani ilustrează calitatea, performanța şi serviciul fără egal în cadrul 
industriei dentare. Acesta este rezultatul dedicării şi specializării în domeniul 
tehnologiei aerului care se extinde peste o perioadă de mai bine de douăzeci 
de ani. Design-ul superior, precizia mecanică şi componentele robuste sunt 
prezente în toate sistemele de aspirație SMART Cattani, fi ind însoțite de o 
garanție timp de 3 ani pentru piese şi manoperă.

Sistemele de aspirație SMART Cattani sunt fabricate în Parma, 
Italia, în conformitate cu cele mai stricte standarde. Fiecare 

unitate este testată şi monitorizată cu rigurozitate înainte de a 
fi  livrată clinicii dvs. Acest fapt vă conferă încrederea deplină 

de care aveți nevoie zi de zi în cabinetul dvs.

Cattani produce o gamă de aparate de aspirație SMART 
cu diverse confi gurații şi dimensiuni astfel încât dvs. să 

puteți benefi cia de un sistem care să corespundă cerințelor 
cabinetului dvs. Vă oferim soluții de la un simplu scaun, până 

la dispozitive necesare la nivel de universitate şi spital.

1.277
euro

• Motor protejat de un dispozitiv termic. Putere de ieşire 0.4 kW – 3.1 A
• Debit maxim 1250 l/min
• Acționator maxim pentru serviciu continuu 1300 mm H2O
• Trei sonde electronice pentru un nivel maxim de controlare a secreției

Carcasă rotundă, drenare automată 
printr-o pompă, comenzi 24V

Nivel presiune sonoră 59 dB (A)
 Greutate netă = 27 kg Greutate brută = 33 kg

Lățime =520 mm, Adâncime = 285 mm, Înălțime = 440 mm

Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
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Aspiratoare Turbo-Smart 
pentru cabinet

OPȚIONALE:
Hidrociclon ISO 18
Versiunea pentru MICRO-SMART cu componente : 1 hidrociclon ISO 
18, plăci de fi xare, furtunuri de recirculare.
Amortizorul Micro-Smart suplimentar
utie pentru instalare în spațiu interior
Panourile mulate sunt uşor de asamblat şi furnizate cu plăci de fi xare, 
şuruburi şi manual de utilizare. Cutia reduce vibrația sonoră, protejează 
dispozitivul Turbo-Smart de praf şi contacte accidentale.

Cutie izolată fonic pentru instalare în spațiu interior
Cutia metalică dispune de o căptuşeală interioară dintr-un material izolat 
fonic şi reduce zgomotul de 18 dB (A)
Lățime=676 mm Adâncime= 555 mm Înălțime = 832 mm

Cutie pentru instalare în spațiu extern
Cutia este fabricată dintr-un metal pre-galvanizat şi vopsit dintr-o pudră de 
poliester şi este dotată cu un ventilator de răcire şi termostat
Lățime = 590 mm, adâncime = 570 mm, înălțime = 850 mm

Dispozitiv anticongelant
Dotat cu ventilator de încălzire şi termostat. Funcționează la 15o C. 
Valva de capăt pentru instalații centralizate

Turbosmart pentru 2 unituri - 3.997 euro
Turbosmart pentru 4 unituri - 4.537 euro

Sistemele de aspirație semi-umedă 
pentru 2-20 utilizatori simultani

Turbo SMART este un sistem de aspirație semi-umedă cu comandă INVERTER.

Este cel mai adaptabil sistem de aspirație pe care îl deținem, cunoscut fi ind pentru înalta sa performanță şi poate 
fi  furnizat în diverse confi gurații care să corespundă cerințelor dvs. de aspirație. Design-ul lor superior, precizia 
mecanică şi componentele robuste sunt caracteristice ale tuturor sistemelor de aspirație SMART, fi ind însoțite de o 
garanție pentru manoperă şi piese pentru 3 ani.

Datorită tehnologiei invertorului, sistemele multiple SMART pot fi  
instalate în paralele, furnizând astfel cabinetului dvs. posibilitatea de 
a îşi extinde capacitatea sau de a introduce suportul integrat.

Conectarea în paralele a unui număr de sisteme de aspirație SMART 
este un exercițiu de „plug and play” (conectare şi folosire). Deoarece 
invertoarele monitorizează sistemul, conectarea paralelă nu a fost 
niciodată mai simplă!

Dotat cu Hidrociclon ISO 18
Retenția amalgamului
- în conformitate cu ISO 11143 
- Debit max. = 18 l/min
- Debit minim = 0,5 l/min  
- Comandă Inverter

Debit max. 1,430 l/min
Aspirație max. pentru sarcină continuă = 210 mBar 
Sunet 69 dB(A)
Putere 7 A, 1.45 kW
Dimensions H=645  W=400  D=330 mm
Greutate netă 39,6 kg

Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
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Cattani produce o gamă largă de compresoare de toate dimensi-
unile şi confi gurațiile astfel încât dvs. să benefi ciați de un com-
presor care să corespundă cerințelor existente în cabinetul dvs. 
Vă oferim soluții de la aparate pentru un singur scaun, până la 
dispozitive necesare la nivel de spital şi universitate. Design-ul su-
perior, precizia mecanică şi componentele robuste sunt caracteris-
tici ale sistemului de compresoare Cattani, acestea fi ind furnizate 
cu o garanție pentru manoperă şi piese de 7 ani.

În multe spații clinice, spațiul ethnic poate fi  situate în apropriere de 
sălile pentru tratament şi personal. Pentru a îmbunătății comfortul 

pacienților şi a personalului dvs, Cattani vă oferă o selecție de soluții 
de reducere a sunetului, dintre care unele sunt aproape silențioase.

Când spațiul tehnic disponibil este limitat, 
Cattani oferă soluții pentru a permite instalarea 
compresorului deasupra unității de aspirație 
pentru a reduce suprafața spațiului necesar. 

COMPRESOARE

Pentru alte modele/variante 
vă rugăm să ne contactați.

Prețuri începând de la

2.237euro (tva inclus)

Fără ulei/uscat

Compresoarele Cattani asigură o înaltă performanță şi 
furnizează în mod constant aer curat igienic, fără ulei, uscat.

Ne străduim din răsputeri pentru a ne asigura că pacienții dvs. 
au parte numai de aerul de cea mai înaltă calitate. Pentru a 
ne ajuta în acest sens, rezervoarele compresorului nostru sunt 
placate în interior cu răşină alimentară certifi cată. 

Aerul uscat, curat asigură protecție nu doar clienților dvs. şi 
muncii pe care o prestați, ci şi echipamentului dvs. valoros.

Ca bonus suplimentar al dezvoltării unui compresor fără ulei, 
piesele interne brevetate, cu frecare redusă asigură faptul că 
întreținerea necesară este redusă şi nivelul longevității unității 
creşte.

VARIANTE:
Compresor cu un cilindru
Compresor cu doi cilindri
Compresor cu trei cilindri
Compresor cu capete duble cu dublu cilindru
Compresor cu capete duble cu triplu cilindru
Compresor cu trei capete cu triplu cilindru
Compresor cu capete duble cu şase cilindri
Compresor cu trei capete cu şase cilindri
Filtru sterilizante Balston

Pentru 1-24 utilizatori simultani

124 Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 125Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

MGF a produs compresoare de aer de înaltă calitate timp de mai bine de 
30 de ani. Dezvoltarea continuă de-a lungul anilor a permis o îmbunătățire 
constantă a produselor şi proceselor sale de producție, astfel încât, azi, 
produsele companiei sunt renumite atât în Italia, cât şi la nivel global pentru 
fi abilitatea produselor şi serviciilor sale.

MGF a investit continuu în evoluția proiectelor sale, acordând o atenție specială compresoarelor cu piston fără ulei, 
tratarea aerului şi linişte de-a lungul acestei perioade de timp.
În prezent, MGF investeşte în inovare în viitorul ei şi conceperea inovațiilor. Compania promovează o nouă gamă de 
compresoare fără ulei care surprinde prin caracterul său complet, calitatea şi performanța sa. Concepute potrivit 
cu tehnologia de vârf a produselor fără ulei, noua gamă utilizează cele mai recente instrumente de design şi este 
fabricată în baza criteriilor celor mai bune practici pentru toate utilizările, atunci când alegerea aerului fără ulei este 
un fapt inevitabil.

PRIME, GENESI: cea mai completă şi inovatoare gamă de compresoare cu piston 
fără ulei de pe piață. Dimenziunile motorului de la 0.45 la 4.5 kW. Funcționarea 
silențioasă, efi ciența, utilizarea ciclului intensiv, presiunea de lucru de până la 10 bar 
sunt doar câteva din aspectele care fac din aceste compresoare un punct de referință 
în universul compresoarelor fără ulei.

Aerul uscat şi curat este esențial pentru funcționarea 
corespunzătoare a echipamentului din cabinet şi 
pentru sănătatea pacientului.  MGF furnizează un 
sistem integrat excelent compus dintr-un sistem 
de fi ltrare dublă până la 0.01 micron şi prin noile 
uscătoare de membrane MGF. 

Uscătoarele inovatoare de membrană MGF 
nu au nevoie de întreținere, asigură un punct de 
rouă a presiunii de -20oC la 5 bar, comparat cu 

uscătoarele de absorbție standard, acestea dispun 
de o disponibilitate continuă pentru performanță. 
În trei cuvinte: fi abilitate, simplitate, performanță.

Tratamentul special al suprafeței interne împiedică 
generarea ruginii şi coroziunea rezervorului de aer. 
Instalarea unui sistem simplu de drenare automată 
reduce nevoia de a întreținere periodică obişnuită.

Datorită experienței cumulate de-a lungul 
a 30 de ani, puterea compresoarelor PRIME 
și competența în planifi carea proiectării 
sistemelor de aer comprimat, MGF reprezintă 
o alternativă pentru furnizarea sistemelor 
centralizate de aer comprimat.

Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
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MGF oferă o gamă de soluții compacte de bază, 
perfecte pentru începători şi în funcție de nevoile 
bugetului. Funcționarea silențioasă, vibrațiile 
scăzute, întreținerea simplă și economicoasă
fără renunțarea la confi gurația compresoarelor 
de gamă superioară: sistem de fi ltrare integrat, 
comandă electrică a descărcării sub presiune în 
țeava de golire, protecția termică şi sistem inovator 
de uscare a membranei.

Linia GENESI este de asemenea disponibilă sub 
forma versiunii M: echipată cu noul sistem de 
uscare a membranei, baterie de fi ltrare și 
sistem de răcire pentru a furniza aer igienic 
pur. Noi întotdeauna recomandăm instalarea 
unui sistem de drenare automat în cazul 
compresoarelor fără uscător de aer.

24/10 GENESI S

SKY 50/10 GENESI S

MINI BOX 24/10 GENESI S

24/10 GENESI M

50/10 GENESI M

MINI BOX 24/10 GENESI M

SKY 50/10 GENESI M

GENESI LINE

Presiune maximă 7 bar. Presiune maximă de 10 bari disponibile la cerere. Diferite tensiuni și frecvențe sunt disponibile la cerere. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele afișate.

Model Cod kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH

24/10 GENESI S D-GE150-024

1,1

1-2 135  4.8 230 50 24  6.34 65 29 64 430 x 400 x 600

24/10 GENESI M D-GE150-024-M 1-2 120  4.2 230 50 24  6.34 65 33 72 500 x 420 x 600

MINI BOX 24/10 GENESI S D-MB150-024-15 1-2 135  4.8 230 50  24  6.34 50 65 143 530 x 500 x 800

MINI BOX 24/10 GENESI M D-MB150-024-M-15 1-2 120  4.2 230 50 24  6.34 50 67 147 530 x 500 x 800

@5bar

50/10 GENESI S D-GE150-040

1,1

1-2 135  4.8 230 50 40 10.5 65 38  83 600 x 410 x 770

50/10 GENESI M D-GE-150-040-M 1-2 120  4.2 230 50 40 10.5 65 42  93 710 x 410 x 770

SKY 50/10 GENESI S D-SK150-040 1-2 135  4.8 230 50  40 10.5 55 42  93 600 x 460 x 890

SKY 50/10 GENESI M D-SK150-040-M 1-2 120  4.2 230 50 40 10.5 55 46  102 710 x 460 x 890

1.084
euro

1.910
euro

2.043 
euro

1.754 
euro

2.946
euro

2.583 
euro

1.861
euro

Prețurile afişate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării.

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII
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PRIME este vârful de gamă: motoare cu până la 6 cilindri, utilizarea 
ciclului intensiv, funcționare silențioasă, design, fi abilitate, sistem 
cu bară de conexiune articulată, suprafața internă din alamă a 
cilindrului pentru a optimiza glisarea pistonului şi a minimiza slăbirea 
inelelor. Prime 1 este versiune cu un singur cilindru, disponibilă în 
confi gurația de bază (S), silențioasă (MINI BOX) şi cu uscător de 
membrană (M).

Compresoarele PRIME 2 şi întreaga gamă PRIME sunt 
dotate cu contor de ore, protecție termică și protecție 
amperometrică. Versiunile echipate cu uscător de membrană 
dispun de un sistem de fi ltrare până la 0,01 micron, ating 
un punct de rouă de -20o C, producând aer igienic, fără ulei. 
Modelele PRIME 2, cu un nivel de zgomot de numai 66 dB/1m, 
se numără printre cele mai silențioase compresoare existente 
pe piață.

Compresoarele PRIME 3 sunt vârful tehnologiei PRIME! 
Soluția cu 3 cilindri a MGF conferă un echilibrare optimă
şi o eliminare completă a vibrațiilor, rezultatul constând 
într-un surprinzător de scăzut nivel al zgomotului produs de 
compresor (66 dB/1m)! Efi ciența ridicată şi noul sistem 
impecabil de răcire completează profi lul acestui produs 
excepțional.

MINI BOX 24/7 PRIME S

MINI BOX 24/7 PRIME M

30/7 PRIME S

SKY 50/15 PRIME S   SKY 50/15 PRIME M  

50/15 PRIME M – CS 30/15 PRIME M

30/7 PRIME M

CS 50/25 PRIME M

PRIME LINE

3.811
euro

2.793
euro

2.259
euro

1.984
euro

3.350
euro

3.169
euro

1.262
euro

4.870
euro

2.310
euro

Model Cod kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH

30/7 PRIME S PR-OF100-024

0,75

1 85 230 24  65 29  430 x 400 x 600

30/7 PRIME M PR-OF100-024-M 1 78  230 24  65 39  500 x 470 x 600

MINI BOX 24/7 PRIME S PR-MB100-024-15 1 85 230  24  50 65 530 x 500 x 800

MINI BOX 24/7 PRIME M PR-MB100-24-M-15 1 78  230 24  50 67 530 x 500 x 800

@5bar

50/15 PRIME S PR-OF200-040

1,5

3 170  230 40 66 46  600 x 410 x 770

SKY 50/15 PRIME S PR-SK200-040 3 170  230 40 56 50  600 x 460 x 890

CS 30/15 PRIME S PR-CS200-040 3 170  230 40  53 94  490 x 720 x 890

50/15 PRIME M PR-OF200-040-M 3 152  230 40  66 50  710 x 410 x 770

SKY 50/15 PRIME M PR-SK200-040-M 3 152  230 40  56 54  710 x 460 x 890

CS 30/15 PRIME M PR-CS200-040-M 3 152  230 40  53 98  490 x 720 x 890

50/25 PRIME S PR-OF300-040

2,2

4 250  230 40  66 54  600 x 410 x 810

CS 50/25 PRIME S PR-CS300-040 4 250  230 40  53 102  490 x 720 x 890

50/25 PRIME M PR-OF300-040-M 4 225  230 40  66 58  710 x 410 x 810

CS 50/25 PRIME M PR-CS300-040-M 4 225  230 40  53 106  

3.0 50 6.34 63

2.8 50 6.34 79

3.0 50 6.34 143

2.8 50 6.34 148

6.0 50 10.57 102

6.0 50 10.57 111

6.0 50 10.57 207

5.4 50 10.57 110

5.4 50 10.57 119

5.4 50 10.57 216

8.8 50 10.57 119

8.8 50 10.57 225

7.9 50 10.57 127

7.9 50 10.57 233 490 x 720 x 890

Presiune maximă 7 bar. Presiune maximă de 10 bari disponibile la cerere. Diferite tensiuni și frecvențe sunt disponibile la cerere. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele afișate.
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MGF oferă o gamă diversifi cată de compresoare de mare putere care fac față oricărei nevoi, existente într-o clinică 
de nivel mediu sau chiar mare. Toate versiunile Tandem sunt disponibile în confi gurația de bază (S), silențioasă (CS) 
şi cu uscător de membrană (M). 

Toate compresoarele PRIME cu mai multe capete sunt dotate cu 
un tablou de comandă care permite selectarea motoarelor afl ate în 
funcționare. Utilizatorul poate activa unul sau mai multe motoare în mod 
simultan, potrivit cu cererea de aer comprimat sau de alte diverse nevoi.

100/30 TANDEM PRIME S 100/30 TANDEM PRIME MCS 100/30 TANDEM PRIME S

PRIME MULTI

6.346
euro

4.168
euro

6.197
euro

7.750
euro

10.087
euro

7.456
euro

@5bar
Model Code kW

lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg lb mm LxWxH

100/30 TANDEM PRIME S PR-OF400-090

3

6 340  12,0 230 50 90 23,77 69 97  213 1100 x 600 x 810

100/30 TANDEM PRIME M PR-OF400-090-MT 5 305  10.8 230 50 90 23,77 69 102  224 1100 x 630 x 810

CS 100/30 TANDEM PRIME S PR-CS400-090-T 6 340  12,0 230 50 90 23,77 56 215  473 1245x725x1020

CS 100/30 TANDEM PRIME M PR-CS400-090-MT 5 305  10.8 230 50 90 23,77 56 210  462 1245x725x1020

@5bar

100/50 TANDEM PRIME S PR-OF600-090-T3

4,4

8 500  17,6 400 50 90 23,77 69 113 249 1100 x 600x 820

100/50 TANDEM PRIME M PR-OF600-090-MT3 7 450  15,8 400 50 90 23,77 69 118 260 1100 x 630 x 820

CS 100/50 TANDEM PRIME S PR-CS600-090-T3 8 500  17,6 400 50 90 23,77 56 225 495 1245x725x1020

CS 100/50 TANDEM PRIME M PR-CS600-090-MT3 7 450  15,8 400 50 90 23,77 56 220 485 1245x725x1020

SKY 100/30 TANDEM PRIME  S PR-SK400-090 3 6 340  12,0 230 50 90  23,77 62 105 232 1100x750x910

SKY 100/30 TANDEM PRIME M PR-SK400-090-MT 3 5 305  10.8 230 50 90  23,77 62 110  243 1100x750x910

200/75 PRIME S PR-OF900-200-T3 6,6 10 750 25.4 400 50 200 52.83 72 173 382 1100x600x910

200/75 PRIME M PR-OF900-200-MT3 6,6 9 660  23.0 400 50 200 52.83 72 183 403 1450x820x900

Presiune maximă 7 bar. Presiune maximă de 10 bari disponibile la cerere. Diferite tensiuni și frecvențe sunt disponibile la cerere. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica datele afișate.

270/100 TANDEM PRIME S PR-OF1200-270-T3 10 15  900  31.6 400 50 270 71.32 75 220 485 1560x1000x1030

270/100 TANDEM PRIME M PR-OF1200-270-MT3 10 14  780  27.5 400 50 270 71.32 75 240 529 1560x1000x1030

500/150 PRIME S PR-OF1800-500-T3 15 20 1350 47.4 400 50 500  132 78 330  727 1980x780x1050

200/75 PRIME MSKY 100/30 TANDEM PRIME MCS 100/30 TANDEM PRIME M

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 129

ASPIR COMP  - DRY SUCTION SYSTEM

Model Cod

preţ lt/min cfm lt/min cfm V Hz L gal dB(A) kg  lb mm LxWxH

Versions without air dyer

ASPIR-COMP 24/10 GENESI 
equipped with Dry suction ASPIR 2

D-AC150-024
1-2

182  6.4 135  4.8 230/50
/60

24  6.34
53 110  242

530x500x
1300(H)

2.937 €   2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME S
equipped with Dry suction ASPIR 3

PR-AC200-040
2-3

240  8.5 170  6.0 230/50
/60

40  10.57
55 120  264

490x750x
1550 (H)

4.078 €  2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME S
equipped with Dry suction ASPIR 4

PR-AC300-040
3-4

360  12.7 250  8.8 230/50
/60

40  10.57
55 125  275

490x750x
1550 (H)

5.008 €  3580  119 - -

Versions with Membrana air dyer (max dew point -20°C)

ASPIR-COMP 24/10 GENESI M
equipped with Dry suction ASPIR 2

D-AC150-024-M
1-2

182  6.4 135  4.8 230/50
/60

24  6.34
52 112  247

530x500x
1300(H)

3.755 €  2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME M
equipped with Dry suction ASPIR 3

PR-AC200-040-M
2-3

240  8.5 152  5.4 230/50
/60

40  10.57
55 122  269

490x750x
1550 (H)

4.837 €  2280  80 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME M
equipped with Dry suction ASPIR 4

PR-AC300-040-M
3-4

360  12.7 225  7.9 230/50
/60

40  10.57
55 127  280

490x750x
1550 (H)

6.104 €  3580  119 - -

ASPIR COMP  -  SEMI-WET SUCTION SYSTEM

Versions without air dyer

ASPIR-COMP 24/10 GENESI SC
equipped with semi wet MGF Hybrid 1S

D-AC150-024-C
1-2

182  6.4 135  4.8 230/50
/60

24  6.34
52 110 242

530x500x
1300(H)

3.744 €  1100  38.9 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME SC
equipped with semi wet MGF Hybrid 2

PR-AC200-040-C
2-3

240  8.5 170  6.0 230/50
/60

40  10.57
55 130 287

490x750x
1550 (H)

6.554 €  1500  53 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME SC
equipped with semi wet MGF Hybrid 5

PR-AC300-040-C
3-4

360  12.7 250  8.8 230/50
/60

40  10.57
55 135 298

490x750x
1550 (H)

7.993 €  2500  88 - -

Versions with Membrana air dyer (max dew point -20°C)

ASPIR-COMP 24/10 GENESI MC
equipped with semi wet MGF Hybrid 1S

D-AC150-024-MC
1-2

182  6.4 135  4.8 230/50
/60

24  6.34
52 112 247

530x500x
1300(H)

4.561 €  1100  38.9 - -

ASPIR-COMP 30/15 PRIME MC
equipped with semi wet MGF Hybrid 2

PR-AC200-040-MC
2-3

240  8.5 152  5.4 230/50
/60

40  10.57
55 132 291

490x750x
1550 (H)

7.141 € 1500  53 - -

ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC
equipped with semi wet MGF Hybrid 5

PR-AC300-040-MC
3-4

360  12.7 225  7.9 230/50
/60

40  10.57
55 137 302

490x750x
1550 (H)8.677 €  2500  88 - -

@5bar

MGF are plăcerea de a vă prezenta noua linie  
ASPIR-COMP: toate modelele sunt complet reînnoite 
în ceea ce priveşte compoziția şi ansamblul acestora. 

Conceptul original, al unui sistem tehnologic şi 
modular compus dintr-un compresor și un sistem 
de aspirare, este astăzi adus la nivel de excelență: 
silențiozitate, dimensiune compactă, putere mare şi 
design. Linia ASPIR-COMP poate rula de la 1 până la 
4 unități stomatologice.

ASPIR COMP
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Pe lângă oferta de compresoare dentare, MGF
prezintă linia de aspirație chirurgicală.
Proiectată şi fabricată pentru a ține cont de cerințele 
dentiştilor individuali, unitățile de aspirație MGF
garantează cea mai bună vizibilitate prin eliminarea 
particulelor pentru cele mai bune intervenții chirurgicale.
Unitățile sunt silențioase, au o construcție robustă, sunt 
fi abile dar şi uşor de instalat şi de întreținut.

Versiunile ASPIR-COMP sunt unități integrate alcătuite 
din compresor silențios, fără ulei şi unitate de aspirație, 
pentru operarea simultană a până la 4 scaune dentare.

În funcție de necesitățile clientului, compresorul poate fi  
prevăzut cu sistem de uscare, iar aspirația chirurgicală 
poate fi  uscată sau semiumedă.

ASPIR COMP asigură raționalizarea camerei instalației 
cu o soluție silențioasă şi uşor de utilizat.

Unitate de aspirație completă, 
cu tablou electronic de 

comandă şi picior din cauciuc.

Unitate de aspirație fără picior din cauciuc și tablou de comandă.

ASPIR COMP

SISTEM DE ASPIRAȚIE USCATĂ

Model Preţ Power kW Max inlet
Max ∆p

HpCod  kW lt/min cfm mbar V Hz dB(A) kg mm LxWxH
ASPIR 1  (AS-050) 0.5  0.37 1.230  43 120 230 50/60 58 11  250 x 250 x 270

ASPIR 2  (AS-100) 2

1

1  0.75 2.280  80 140 230 50/60 62 15  300 x 280 x 310

ASPIR 3  (AS-150) 3 1.5  1.1 2.280  80 170 230 50/60 63 16  300 x 280 x 310

ASPIR 4  (AS-200)

555 euro

707 euro

735 euro

985 euro 4 2  1.5  3.580 119 200 230 50/60 67 24  330 x 330 x 310

Model / Cod Pret Power kW Max inlet
Max ∆p

Hp kW  mbar V Hz kg lb mm LxWxH
0.5  0.37 120 230 50/60 14  31 330 x 250 x 270

2

1

1  0.75 140 230 50/60 18  40 390 x 290 x 340

3 1.5  1.1 170 230 50/60 20  44 390 x 290 x 340

4 2  1.5

lt/min cfm
1.230  43

2.280  80

2.280  80

3.580  119 200 230 50/60 27  

58

62

63

67 60 420 x 350 x 420

ASPIR 1 QC / AS-050-QC 714 euro

908 euro

956 euro

1208 euro

ASPIR 2 QC / AS-100-QC

ASPIR 3 QC / AS-150-QC

ASPIR 4 QC / AS-200-QC

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII
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Unitate de aspirație 
completă, cu dulap.

Unitate de aspirație completă, cu 
dulap şi canistră.

S1 Hp kW lt/min kg cfm mbar V Hz lb mm LxWxH
SILENT 1  / AS-050-S 0.37 1.230  50 27

54 35

55 35

59 44

43 120 230 50/60 59 470 x 310 x 380

SILENT 2  / AS-100-S 2

1

1  

0.5 

0.75 2.280  80 140 230 50/60 78 720 x 430 x 350

SILENT 3  / AS-150-S 3 1.5  1.1 2.280  80 170 230 50/60 78 720 x 430 x 350

SILENT 4  / AS-200-S

1.193 euro

1.523 euro

1.543 euro

1.923 euro 4 2  1.5 3.580  119 200 230 50/60 97 500 x 360 x 390

6
Model  / Cod Pret Power kW Max inlet

Max ∆p

SISTEM DE ASPIRAȚIE USCATĂ

mod: SILENT 1C 
cod : AS-050-SC

Unitățile de aspirație MGF sunt disponibile ca motoare de 
aspirație de bază (ASPIR), ca sisteme de aspirație complete 
cu separatoare de lichide (ASPIR C), ca versiuni silențioase 
(SILENT) şi ca versiuni silențioase prevăzute cu separatoare 
de lichide (SILENT C). Versiunile SILENT sunt prevăzute şi cu 
sistem de răcire forțată.

Toate versiunile, cu excepția versiunilor ASPIR, sunt prevăzute 
cu protecție la supraîncărcare şi supapă de siguranță.

Amortizoarele de zgomot şi fi ltrele sunt disponibile la cerere; 
contactați distribuitorul dvs. pentru mai multe detalii.

S1 Hp kW lt/min cfm mbar V Hz dB(A) kg lb mm LxWxH
ASPIR  1  C 0.5  0.37 1.230  43 120 230 50/60 50 18  40 500 x 360 x 380

SILENT 1 C

1.481 euro

1.692 euro 0.5  

1

1 0.37 1.230  43 120 230 50/60 50 34  75 500 x 390 x 430

6
Model  Pret Power kW Max inlet

Max ∆p

mod: ASPIR 1C
cod : AS-050-C

1.277
euro

1.585
euro

1.810
euro

mod: SILENT 1
cod : AS-050-S
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Unitate de aspirație integrată, completă cu 
separator de lichide pentru 1 post de lucru.

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de 
lichide şi separator de amalgam pentru 1 post de lucru.

ASPIRAȚIE SEMIUMEDĂ
MGF prezintă sistemele de aspirație semiumedă: putere mare şi capacitate ridicată de aspirație cu sistem de 
separare prin centrifugare. Tehnologia Hybrid poate fi  folosită şi pentru aspirația uscată. Indiferent de situație, este 
asigurată întotdeauna o capacitate de aspirație de 300 l/min pentru canulele chirurgicale.

Unitățile MGF Hybrid sunt disponibile pentru de la unul până la 15 scaune dentare, alcătuind un sistem centralizat 
compact şi efi cient. Toate versiunile pot fi  prevăzute cu separator de amalgam care poate asigura o rată de 
separare a amalgamului de peste 98%.

mod: MGF HYBRID 1S 
cod: AS-075-EX Rata de separare 99,3 %

Tensiune rețea 230 V

Frecvența 50/60 Hz

Consum max. curent 6,5 / 7,4 A

Putere max. arbore electric 0,55/0,63 kW

Presiune negativă nominală 120/140 mbar

Debit aer 1100 l/min

Temperatură ambientală max. 40°C

Timp de funcționare 100%

Greutate 15 kg

Nivel zgomot 63 dB

Dimensiuni (LxlxÎ) mm 530x320x350

mod: MGF HYBRID A1S
cod: AS-075-EX-AS

1.667
euro

2.977
euro

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII

Unitate de aspirație integrată, completă cu 
separator de lichide pentru 2/3 posturi de lucru.

Unitate de aspirație integrată, completă cu 
separator de lichide şi separator de amalgam 
pentru 2/3 posturi de lucru.

mod: MGF HYBRID 2
cod: AS-100-EX

mod: MGF HYBRID A2
cod: AS-100-EX-AS

Rata de separare 99,3 %

Tensiune rețea 230 V

Frecvența 50/60 Hz

Consum max. curent 6,5 / 7,4 A

Putere max. arbore electric 0,75/0,90 kW

Presiune negativă nominală 180 mbar

Debit aer 1500 l/min

Temperatură ambientală max. 40°C

Timp de funcționare 100%

Greutate 31 kg

Nivel zgomot 63 dB

Dimensiuni (LxlxÎ) mm 441x342x620

3.046
euro

3.822
euro
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mod: TABLOU DE COMANDĂ PENTRU 
HYBRID 1S     cod: AS-50060280

Unitate de aspirație integrată, completă cu 
separator de lichide pentru 3/5 posturi de lucru.

Unitate de aspirație integrată, completă cu separator de 
lichide şi separator de amalgam pentru 3/5 posturi de lucru.

Rata de separare 99,3 %

Tensiune rețea 230 V

Frecvența 50/60 Hz

Consum max. curent 6,5 / 7,4 A

Putere max. arbore electric 1,1/1,3 kW

Presiune negativă nominală 180 mbar

Debit aer 2500 l/min

Temperatură ambientală max. 40°C

Timp de funcționare 100%

Greutate 34 kg

Nivel zgomot 65 dB

Dimensiuni (LxlxÎ) mm 499x363x626

mod: MGF HYBRID 5
cod: AS-150-EX

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 1 
cod: ME-QC-030

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 2 
cod: ME-QC-031

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 3 
cod: ME-QC-032

mod: Tablou de comandă pentru unitatea ASPIR 4 
cod: ME-QC-033

mod: MGF HYBRID A5
cod: AS-150-EX-AS

ACCESORII
TABLOU DE COMANDĂ PENTRU UNITĂȚILE ASPIR

4.034
euro

5.581
euro
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mod: TABLOU DE COMANDĂ 2H
cod: AS-40040012

mod: MULTISYSTEM TYP 1 
MST1 ECO LIGHT 
cod: AS-01010033

mod: COMPACT ECO DYNAMIC
cod: AS-01060002

mod: MULTISYSTEM TYP 1 (MST1) 
cod: AS-01010001

mod: COMPACT DYNAMIC
cod: AS-01060001

mod: Recipient de schimb pentru 
separatorul de amalgam MST1.
cod: AS-55020705

mod: Recipient de schimb 
pentru separatorul de amalgam 
de tip Compact
cod: AS-55020706

mod: TABLOU DE COMANDĂ 3H 
cod: AS-40040013

Tablou de comandă pentru conectarea 
paralelă a 2 unități HYBRID.

Tablou de comandă pentru conectarea 
paralelă a 3 unități HYBRID.

Separator de lichide pentru 
unitățile dentare, complet cu 
supapă de selectare de 24V şi 
separare de lichide statică.

Separator de lichide pentru 
unitățile dentare, complet cu 
supapă de selectare de 24V şi 
separare de lichide dinamică.

Separator de lichide/separator de 
amalgam pentru unitățile dentare, 
complet cu supapă de selectare 
de 24V.

Separator de lichide/separator 
de amalgam pentru unitățile 
dentare, complet cu supapă de 
selectare de 24V.

Rata de separare 98,6 %

Sistem de aspirație DRY

Tensiune rețea 24 VAC

Consum max. curent 2 A

Frecvența 50/60 Hz

Putere max. arbore electric 46 VA

Volum recipient 300 cm 3

Presiune negativă nominală 80 mbar

Debit aer 4,5 l/min

Dimensiuni (LxlxÎ) mm 305x210x104

A se schimba la 6-8 months

Rata de 
separare 96,4 %

Sistem de aspirație DRY

Tensiune rețea 24 VAC

Consum max. curent 6,3 A

Frecvența 50/60 Hz

Putere max. arbore electric 100 VA

Volum recipient 300 cm 3

Presiune negativă nominală 80-160 mbar

Debit aer 4,5 l/min

Dimensiuni (LxlxÎ) mm 301x173x110

A se schimba la     6-8 luni

2.606
euro

1.310
euro

1.965
euro

2.571
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3.000
euro

2.668
euro

39
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COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII
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mod: SUPAPĂ DE SELECTARE DE 24V mod: SEPARATOR AMALGAM 
ECO II
cod: AS-01050004

mod: SEPARATOR AMALGAM 
ECO II TANDEM
cod: AS-01050007

mod: SUPAPĂ DE ADMISIE PENTRU 
VASUL SCUIPĂTOARE, DE 24V
cod: AS-40050056

Supapă de selectare de 24V pentru 
a permite ca fi ecare unitate dentară 
să fi e independentă în interiorul unei 
instalații centralizate.

Separator de amalgam ECO II 
pentru un singur scaun dentar şi 
potrivit pentru până la 3 scaune 
dentare. Sistemul asigură o rată de 
separare de 99,3%.

ASPIR CLEAN dezinfectează, curăță, odorizează liniile de aspirație 
şi acționează împotriva formării spumei. Aplicarea zilnică dizolvă 
particulele solide şi previne acumularea reziduurilor şi asigură păstrarea 
liniilor de aspirație curate, dezinfectate şi fără mirosuri neplăcute. 
Utilizarea constantă a soluției asigură şi durata mare de viață a 
sistemului de aspirație şi previne întreruperile nedorite ale activității 
profesionale.

CONCENTRAT „MGF ASPIR CLEAN” DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE 
PENTRU ÎNTREȚINEREA, CURĂȚAREA ȘI DEZINFECTAREA 
SISTEMELOR DE ASPIRAȚIE DENTARE

Caracteristicile cheie ale produsului:
• Diluare economică 2%
• Compatibil cu toate sistemele de aspirație
• Durata contactului: 15 minute
• Destinat utilizării zilnice
• 1 litru de ASPIR CLEAN poate asigura soluție 

sufi cientă pentru până la 50 de aplicații
• Fără aldehidă, fenol şi clor
• Marcat CE – Conform cu directiva Dispozitive 

medicale 93/42/EE

Conform standardelor europene:
Bactericid: EN 1040, EN 13727, EN 14561
Fungicid: EN 1275, EN 13624, EN 14562
Tuberculocid (60 min.): EN14384, EN 14563

Separator de amalgam ECO II 
TANDEM pentru sisteme de la 3 până 
la 5 scaune dentare. Sistemul asigură 
o rată de separare de 99,3%.

Supapa de admisie pentru 
vasul scuipătoare are rolul de a 
drena deşeul din vas în furtunul 
de aspirație al sistemelor cu 
aspirație umedă.

Debit max. apă 1 l/min

Rata de separare 99,3 %

Volum rezervor 700  cm 3

A se schimba la 100%

Greutate gol 1,7 kg

Greutate plin 2,7 kg

Dimensiuni (LxlxÎ) mm 350x220x224

Debit max. apă

Rata de separare

Volum rezervor

A se schimba la

Greutate gol

Greutate plin

Dimensiuni (LxlxÎ) mm

2 l/min

99,3 %

2 x 700  cm 3

100%

3,6 kg

2 x 2,7 kg

365x407x213

cod: AS-40050044
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STERILIZARE
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Mașină de dezinfectare și spălare
TIVA 2  |  TIVA2-H

Tuttnauer, renowned global leaders in 
infection control solutions with more 
than 95 years'

experience
Products distributed to clinics, 
hospitals and research institutions 
in more than 140

countries

Mașinile de dezinfectare Tiva 2 oferă o soluție flexibilă la cheie pentru spălarea, dezinfectarea și uscarea 
diverselor instrumente medicale pentru un ciclu complet de decontaminare. Tiva 2 vine în versiuni de blat 
sau sub blat și minimizează consumul și costurile de operare, maximizând în același timp sustenabilitatea în 
clinicile mici sau cabinetele stomatologice.

- Ușă manuală din sticlă
- Designul subțire vă permite să instalați aceste modele 

într-un spațiu mic, maximizând în același timp 
capacitatea de încărcare

- Camera de spalare realizata din AISI 316L de inalta calitate
- Cameră de 65 litri, potrivită pentru cabinetele mici și 

cabinetele stomatologice
- Diverse tipuri de sarcină
- Poate fi încărcat cu diferite tipuri de încărcături
- Control tactil avansat
- Panou tactil cu afișaj grafic color cu un total de 40 de 

programe: presetate și programabile
- Caracteristici avansate
- Prefiltru uscare aer + filtru HEPA H14. 2 pompe dozatoare. 

3 elemente de incalzire. Condensator de abur incorporat
- Cicluri scurte
- Rezervor preîncălzit pentru reducerea timpului de ciclu
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TIVA 2

Chamber capacity: 65 liters 
Dimensions (WxDxH): 595 x 520 x 600 mm

- Smart and efficient design
- User-friendly and easy to use
- Data transfer via USB and R232
- Two PT100 temperature sensors
- Standard electrical connection
- Convenient add-on printer
- Operated by a touch-keyboard and
   3.5” LCD graphic display interface

- Three predefined operation programs
- 37 customizable programs to choose from
- Thorough drying using a dedicated blower
- Integrated steam condensor
- Real-time indication of water level
   and quality

Counter-Top Washer

Simple Operation and Monitoring

Watch and monitor the washing and disinfection process through our glass doors!

Optimal Results

Stainless 
steel door 
without 
drying 
system

60
0

595 520

27
5

205
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TIVA2-H

Chamber capacity: 65 liters 
Dimensions (WxDxH): 595 x 520 x 818 mm

- Robust 316L stainless steel chamber
- Durable and transparent glass doors
- 0.9 kW heaters for comprehensive drying
- Advanced water softening system
- Energy efficient and cost effective

- The only washer with a water-emptying
   total system (ETS)
- Easy-to-remove and wash spray arms
- Long-lasting components require
   minimal servicing 

Under-Counter Washer

Reliable Functionality Easy to Clean and Maintain

81
8

595

52
5

520
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Technical features
FEATURES TIVA2

TIVA2
Stainless steel
door without
drying system

TIVA2-H

External Lab.  for validation of Type Test according 
to Norms EN ISO 15883-1/2

DVGW  plumbing system, designed to isolate the 
potable water pipeline system (water gap) as prescribed by 
European Standard EN 1717

Manual door with interlock 

Washer chamber made of high quality stainless steel, 
AISI 316L

USB SLAVE interface for PC

USB HOST interface for FLASH DRIVE

RS232 Interface for external cycles documentation

Parallel Interface for printer 

Touch panel with color graphic display 

Chamber wash pump  rate 100 L/mn 100 L/mn 100 L/mn

Flow rate: 30W Drying fan with HEPA  (H14). 18 m³/h 18 m³/h

Absorbed power 2,9 kW 2,9 kW 2,9 kW

Dosing pumps for detergents with  and 
level-sensors: standard - 1, optional - up to 2 with the TIVA2 
and up to 3 with the TIVA2-H

1/2 1/2 1/2/3

Water-conductivity measuring 

External printer for process-documentation

High-luminosity chamber LED light

Demineralized/hot water connection

Internal detergent tank(s) 0,6 L 0,6 L 5 L

  standard       optional       not available

Capacity for washing cycle: 
With hand-pieces - up to 8 small or medium cassettes or up to 3 large cassettes.
Without hand-pieces - up to 16 small or medium cassettes or up to 6 large cassettes.

CONFIGURATION 1
• Standard washing basket 
• Vertical basket for mirrors
 and instruments 
• 2 x Insert for 3 Large Cassettes
• Net basket for small items

CONFIGURATION 2
• Washing Basket + Holder for 

8 Hand-pieces
• Vertical basket for mirrors 

and instruments
• Insert for 8 Trays or 8 

Cassettes

CONFIGURATION 3
• Standard washing basket 
• 2 x Insert for 8 Trays or 
 8 Cassettes

CONFIGURATION 4
• Washing Basket + 

Holder for 8 Hand-pieces
• Vertical basket for mirrors 

and instruments
• Insert for 3 Large Cassettes 
• Net basket for small items
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- Eficiență maximă. Costuri minime
- Cicluri rapide
- Ciclul complet al instrumentelor ambalate de 36 de 

minute, inclusiv uscare
- Capacitate optimă a camerei
- Capacitatea camerei de peste 75% cu 5 tăvi extra-lungi
- Încărcare convenabilă
- Încărcare convenabilă și ușoară cu deschiderea ușii la 

110°
- Documentație avansată
- O varietate de opțiuni de documentare și trasabilitate 

și coduri de bare
- Panou de control cu   ecran tactil ușor de utilizat
- Afișează programe, durate ale ciclurilor, nivelurile apei 

și multe altele

- Ciclul complet al instrumentelor ambalate de 36 de 

- Capacitatea camerei de peste 75% cu 5 tăvi extra-lungi

- Încărcare convenabilă și ușoară cu deschiderea ușii la 

- O varietate de opțiuni de documentare și trasabilitate - O varietate de opțiuni de documentare și trasabilitate 

- Afișează programe, durate ale ciclurilor, nivelurile apei 

- Capacitatea camerei de peste 75% cu 5 tăvi extra-lungi

- Încărcare convenabilă și ușoară cu deschiderea ușii la 

- O varietate de opțiuni de documentare și trasabilitate 

Autoclav

Conceput pentru a îndeplini cele mai actuale standarde 
de sterilizare ANSI/AAMI ST55, asigurând cele mai înalte 
niveluri de sterilizare și construcții de cea mai înaltă 
calitate pentru a asigura longevitatea.

The fully automatic 
sterilization autoclave 
from start to finish

Sterilization at the 
Click of a Button
Just select the required program and press "start".
I'll take care of everything else. 
I like to call this "Click and Go".

T-Edge 10

- Afișează programe, durate ale ciclurilor, nivelurile apei - Afișează programe, durate ale ciclurilor, nivelurile apei 

Real-Time Monitoring
T-Edge 10 process via smartphoneT-Edge 10 process via smartphone
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Suits a 60cm
shelf depth

110o

Suits a 60cm
shelf depth

110o

Enhanced serviceability

Optimal chamber capacity

Eco friendly 

My increased 
chamber capacity and 
decreased cycle time 
means minimized costs 
for your clinic

- Easy to service
- Simple to maintain
- Extended product life

- Reduced water consumption by 
about 40%

- Decreased energy consumption 
thanks to reduced cycle time

- Lower electricity costs with 
time-delay settings for machine 
to work off hours

- 5 extra-long trays for wrapped / non-wrapped loads*
- 3 full dental cassettes + 3 quarter dental cassettes
- More than 75% chamber capacity



1. Place pouch in chamber.

3. Receive barcodes with sterilization data 

(including expiration date).

* Scan barcode data for patient file during treatment, 
for safety and regulatory purposes.

2. Complete sterilization process.

4. Apply barcode label to each pouch.

143
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Cu cicluri de uscare foarte rapide și eficiente, autoclavul 2540EKA vă crește semnificativ productivitatea. Acest 
model are avantajul suplimentar al unei pompe de aer de înaltă eficiență care permite uscarea activă cu ușă 
închisă. 2540 EKA este construit pentru o sterilizare perfectă cu uscare îmbunătățită a pachetelor și pungilor.

- Amprentă mică, performanță excelentă
- Proiectat pentru clinicile care au un volum mai mare de 

rotație a instrumentelor, 2540EKA de mare capacitate 
scade costurile operaționale ale clinicii.

- Design compact
- Se potrivește cu ușurință în majoritatea mediilor de lucru
- Ciclu rapid și uscare
- Timpul ciclului de sterilizare redus semnificativ
- Protecția ușii de siguranță
- Un mecanism de siguranță a ușii împiedică deschiderea 

ușii la presiune ridicată
- Protecție împotriva defecțiunii ușii
- Protecția împotriva defecțiunii ușii împiedică deschiderea 

ușii la presiune ridicată
- Cicluri personalizate
- Programați și personalizați parametrii ciclului pentru a se 

potrivi nevoilor dumneavoastră și a maximiza flexibilitatea
- Usor de intretinut
- Autoclavele de lungă durată, ușor de întreținut, garantează 

practic niciun timp de nefuncționare

Autoclav
2540EKA Evoluție tehnologică, design modern

Autoclav PRIMA 

Galbiati, 100% italian
Departamentul „cercetare și dezvoltare”, a creat PRIMA, sterilizator cu abur din Clasa 
B, cu un design special care combină simțul estetic cu tehnologia și ușurința utilizării. 
Solid dar ușor de utilizat, autoclavul PRIMA este ”nou-născutul” familiei Galbiati, 
prima companie de producție italiană de unități dentare.



Prețurile afișate în acest catalog au caracter informativ şi au TVA inclus. Pentru oferta de preţuri actualizate vă rugăm să ne contactaţi.
La produsele cu prețuri exprimate în EURO plata se va efectua în RON la valoarea echivalentă a cursului de schimb valutar EURO-RON al UniCredit Bank din ziua facturării. 145

Evoluție tehnologică, design modern

Autoclav PRIMA

Galbiati, 100% italian
Departamentul „cercetare și dezvoltare”, a creat PRIMA, sterilizator cu abur din Clasa 
B, cu un design special care combină simțul estetic cu tehnologia și ușurința utilizării. 
Solid dar ușor de utilizat, autoclavul PRIMA este ”nou-născutul” familiei Galbiati, 
prima companie de producție italiană de unități dentare.
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Specificații tehnice
Voltaj: 220V-230V, 50Hz
Putere: 18L - 1500 VA, 23L - 1700VA
Material: oțel inoxidabil (pentru aparatură medicală)
Presiune maximă de lucru: 2.5 bar // presiune minimă de lucru: -0.9 bar
Temperatură maximă: 145°C
Volumul camerei: 18L (Φ245×320mm), 23L (Φ245×450mm)
Volum de încărcare: 18L (198×204×285), 23 L(198×204×385)
Greutate maximă de încărcare: 18L (3.07kg/cm2), 23L (3.21kg/cm2)
Presiunea și temperatura de lucru: 1.10~1.30bar / 121°C~122°C; 
2.10~2.30bar / 134°C~135°C
Volum apă pentru 1 ciclu: 0.16l (min), 0.18l (max)

Performanțe
Cicluri rapide (26 min for HOLLOW 
134°C)
Consum limitat de apă
Încărcare automată cu apă
100% oțel inoxidabil
Control electronic al calității apei
Sistem ușor de poziționat
Test de conformitate GKE helix
Imprimantă integrată și sistem USB 
de stocare a datelor
Garanție 24 luni

Galbiati
Experiență și calitate, din 1935

Presiune maximă de lucru: 2.5 bar // presiune minimă de lucru: -0.9 bar

Volum de încărcare: 18L (198×204×285), 23 L(198×204×385)
Greutate maximă de încărcare: 18L (3.07kg/cm2), 23L (3.21kg/cm2)
Presiunea și temperatura de lucru: 1.10~1.30bar / 121°C~122°C; 

COMPRESOARE ȘI ASPIRAȚII
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Specificații tehnice
Voltaj: 220V-230V, 50Hz
Putere: 18L - 1500 VA, 23L - 1700VA
Material: oțel inoxidabil (pentru aparatură medicală)
Presiune maximă de lucru: 2.5 bar // presiune minimă de lucru: -0.9 bar
Temperatură maximă: 145°C
Volumul camerei: 18L (Φ245×320mm), 23L (Φ245×450mm)
Volum de încărcare: 18L (198×204×285), 23 L(198×204×385)
Greutate maximă de încărcare: 18L (3.07kg/cm2), 23L (3.21kg/cm2)
Presiunea și temperatura de lucru: 1.10~1.30bar / 121°C~122°C; 
2.10~2.30bar / 134°C~135°C
Volum apă pentru 1 ciclu: 0.16l (min), 0.18l (max)

Performanțe
Cicluri rapide (26 min for HOLLOW 
134°C)
Consum limitat de apă
Încărcare automată cu apă
100% oțel inoxidabil
Control electronic al calității apei
Sistem ușor de poziționat
Test de conformitate GKE helix
Imprimantă integrată și sistem USB 
de stocare a datelor
Garanție 24 luni

Galbiati
Experiență și calitate, din 1935

Presiune maximă de lucru: 2.5 bar // presiune minimă de lucru: -0.9 bar

Volum de încărcare: 18L (198×204×285), 23 L(198×204×385)
Greutate maximă de încărcare: 18L (3.07kg/cm2), 23L (3.21kg/cm2)
Presiunea și temperatura de lucru: 1.10~1.30bar / 121°C~122°C; 

„Când un produs nu funcționează cum ar trebui, sau clienților noștri nu le place, pentru noi este o provocare. 
Considerăm că în fabrica noastră trebuie realizate numai produse bune, funcționale și accesibile tuturor.

Angajamentul nostru zilnic este să-i mulțumim pe clienții noștri 360 ° și să le fim alături înainte, 
în timpul și după achiziționarea produselor Galbiati, cu aceeași pasiune și dăruire ”

Buton panou central
Simplu și intuitiv

Display
Afișarea diagramei ciclului pentru 
control direct a parametrilor

Cameră
Include trei rafturi, utilizabilă și 
pentru truse chirurgicale

Rezervor de apă
Din oțel inoxidabil, indestructibil

Conectori rapizi
Alimentare rapidă și facilă cu apă, 
precum și racorduri de drenaj
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Made in France

Purificarea aerului 
O necesitate!
Pentru a preveni răspândirea infecțiilor multe studii arată că agenții patogeni din aer pot parcurge distanțe 
mari pe curentul de aer interior. Acești agenți patogeni pot rămâne în aer sau pe suprafețe, contaminând 
mâinile generând astfel transmiterea infecțiilor prin contact direct (atingere).

Purgonizer® este un sistem de filtrare a aerului care dezinfectează și purifică un volum mare de aer folosind 
noua tehnologie Ion Clusters.

1.688
euro
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Made in France

Purificarea aerului 
O necesitate!
Pentru a preveni răspândirea infecțiilor multe studii arată că agenții patogeni din aer pot parcurge distanțe 
mari pe curentul de aer interior. Acești agenți patogeni pot rămâne în aer sau pe suprafețe, contaminând 
mâinile generând astfel transmiterea infecțiilor prin contact direct (atingere).

Purgonizer® este un sistem de filtrare a aerului care dezinfectează și purifică un volum mare de aer folosind 
noua tehnologie Ion Clusters.

Cum funcționează?

Un mediu sigur și steril

Pentru
personalul

medical
și

pacienți

UTILIZAȚI ACEST PURIFICATOR EXTRAORDINAR

PROTEJAȚI SĂNĂTATEA PERSONALULUI MEDICAL ȘI 
LIMITAȚI EXPUNEREA PACIENTULUI LA AGENȚI PATOGENI

Exposure time
Antiviral efficacy of ion

generator

Purgonizer® elimină:

• Agenții patogeni ambientali
• Virușii
• Alergenii

Prin tehnologia Ion Cluster se generează
în zona ce urmează a fi purificată ioni de
oxigen similari celor din natură,
care atacă și reduc mirosurile,
ciupercile, virușii, bacteriile, compușii toxici

• Bacteriile
• Ciupercile
• Mirosurile nadorite
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Sistem de igienizare de înaltă efi ciență

530
euro
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Calitate și performanță  

• Flux de aer constant pentru o pulverizare optimă, fără nicio
   scădere a presiunii
• Flux de pulverizare de până la 1,5 m distanță
• Efi ciență ridicată – doar 0.5l de lichid de igienizare pentru
   tratarea unui volum ambiental de 90 metri cubi
• Pulverizare uscată – nu este necesară uscarea suprafețelor
   sau obiectelor după tratament.
• Duză de 0.5mm pentru nebulizare optimă
• Setări foarte simple pentru utilizarea optimă a lichidului de
   igienizare
• Capac reglabil care permite diverse moduri de operare în
   funcție de suprafețe

Detalii tehnice

• Putere: 550W (230V-50Hz)
• Volum de aer: 1.800 l/min
• Presiune: 0,13 bar
• Dimensiuni: 300x220x310 mm
• Greutate: 4,8 Kg
• Temperatura de operare: -10°C/+40°C

Ușor de utilizat

• B/Safe este uşor şi manevrabil
• Cântăreşte mai puțin de 5kg
• Cablul de alimentare şi furtunul 
   de pulverizare au lungimea de 3m
• Aparatul este însoțit de accesorii
   care îl fac ușor de manevrat
• Turbina nu necesită reglaje suplimentare

Alegerea lichidului de igienizare
B/Safe nu utilizează produse chimice pe bază de alcool sau 
lichide uşor infl amabile

MGF recomandă utilizarea lichidelor de igienizare care nu atacă 
suprafețele

MGF Compressors s.r.l.
Via Pascoli 15
20081 Abbiategrasso (MI) ITALY
Tel  +39 02 90 19 180
Fax +39 02 90 19 273
Email vendite@mgfcompressors.it
Web  www.mgfcompressors.it

B/Safe este noul aparat de la MGF pentru igienizarea spațiilor 
interioare, inclusiv cabinete stomatologice sau săli de aşteptare. 

Utilizează o turbină de mare efi ciență și un aerograf profesional,
generând o pulverizare uscată a lichidului 
de igienizare de înaltă calitate. 

Produs în Italia şi distribuit de mulți ani, B/Safe este soluția simplă
dar sigură pentru igienizarea spațiilor.

REZERVOR LICHID

AJUSTĂRI PENTRU DISPERSAREA LICHIDULUI

DUZĂ PENTRU PULVERIZARE OPTIMĂ
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TESTERE

1. Bowie & Dick este un test pentru monitorizarea autoclavelor în vederea detectării 
pierderilor de aer şi a defi ciențelor pompei de vid (verifi carea calității penetrării 
aburului în camera de sterilizare), controlul efi cacității sterilizării.     Preț 6,5 euro

2. Testul HELIX conține indicatori de performanță pentru autoclavele din clasa B: 
verifi că eliminarea aerului din incinta camerei de sterilizare, penetrarea aburului şi 
realizarea vacuum-ului necesar pentru sterilizarea instrumentelor tubulare (lumen).  

   Un kit conține 250 de strip-uri test.   Preț 180 euro

TESTERE

STERILIZARE
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SIGILATOR

DISTILATOR
• 3,2 litri de apă distilată / 4,5 ore

• oprire automată

600
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Caracteristici şi avantaje:
• design ergonomic, cu suprafețe netede, uşor de curățat
• oferă o sigilare rapidă
• simplu şi rezistent
• montare pe masă sau pe perete
• păstrează temperatura constantă

Dimensiuni: 474 x 374 x 200 mm 
Lățime de sigilare: 300 mm
Diametru maxim rolă: 200 mm
Greutate: 4 kg
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Mureș, Sălaj, Alba-Iulia, Cluj
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