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Turbínky séria Z
Najnovšia rada NSK turbínok - séria Z prináša novú technológiu a funkčnosť.

• vysoko prístupný uhol hlavičky
• štíhly krk pre lepšiu viditeľnosť
• Tvar tela s lepším uchopením
• kompatibilná s inými typmi rýchlospojok
• nový 3D rotorček
• nové keramické ložiská

Model Z900L 799 €
Prevedenie so štandardnou hlavičkou, 320000-400000 otáčok, výkon 26W, 
pripojenie na NSK rýchlospojku
Model Z800L 799 €
Prevedenie  s mini hlavičkou, 360000-440000 otáčok, výkon 23W, pripojenie 
na NSK rýchlospojku
Model Z900KL 899 €
Prevedenie so štandardnou hlavičkou, 320000-400000 otáčok, výkon 23W, 
pripojenie na Kavo rýchlospojku
Model Z800KL 899 €
Prevedenie s mini hlavičkou, 360000-440000 otáčok, výkon 21W, pripojenie 
na Kavo rýchlospojku
Ďaľšie modely:
Z900/800SL Pripojenie na SIRONA rýchlospojku – cena: 899 €
Z900/800WL Pripojenie na WH rýchlospojku – cena: 899 €
Z900/800BL Pripojenie na BienAir rýchlospojku – cena: 899 €

Dentálne náradie

3D rotorček turbínky 
Ti-Max Z - o 50% väčší 
povrch lopatiek ako u 
turbínok série X

rotorček turbínky 
Ti-Max X

• titánový plášť
• Povrchová úprava DURAGRIP
• Štvortryskový sprej
• zabudovaný mikrofilter
• Clean Head System
• Záruka 2 roky

Výkon až 26W (Z900L)
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Turbínky séria X
Turbínky najvyššej rady s titánovým plášťom a povrchovou úpravou „Duracoat“ proti poškriabaniu. Majú rotorček s dvojitou vzdu-
chovou tryskou – zvyšuje výkon (až 22W) a veľmi tichým chodom , zabudovaný „Clean Head System“ – systém čistenia hlavičky, 
obmedzovač hnacieho tlaku vzduchu, celulárny svetlovod – jasnejší prenos svetla, odolný proti autoklávovaniu, štvortryskový 
chladiaci sprej, keramické ložiská.

X700L 799 €
prevedenie s väčšou hlavičkou, 360 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 22W; pripojenie na 
NSK rýchlospojku
X600L 799 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou hlavičkou, 440 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 21W; 
pripojenie na NSK rýchlospojku
X700KL 888 €
prevedenie s väčšou hlavičkou, 360 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 22W; 
pripojenie na Kavo rýchlospojku
X600KL 888 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 440 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
21W; pripojenie na Kavo rýchlospojku
X700SL 888 €
prevedenie s väčšou hlavičkou, 360 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 22W; 
pripojenie na Sirona rýchlospojku
X600SL 888 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou 440 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 21W; 
pripojenie na Sirona rýchlospojku
X700WL 888 €
prevedenie s väčšou hlavičkou, 360 000 ot./min.,štvorcestné chladenie chladenie, výkon 22W; 
pripojenie na W&H rýchlospojku
X600WL 888 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 360 000 ot./min. ,štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
22W; pripojenie na W&H rýchlospojku
X700BL 888 €
prevedenie s väčšou hlavičkou, 360 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 22W; 
pripojenie na Bien Air rýchlospojku
X600BL 888 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 440 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
21W; pripojenie na Bien Air rýchlospojku

Na turbínky série X je záruka 2 roky

M500L 579 €
prevedenie s mini hlavičkou, 450 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 16W; pripojenie na NSK 
rýchlospojku
M600L 579 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou hlavičkou, 430 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 17W; 
pripojenie na NSK rýchlospojku
M500KL 649 €
prevedenie s mini hlavičkou, 450 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 16W; 
pripojenie na Kavo rýchlospojku
M600KL 649 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 430 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
17W; pripojenie na Kavo rýchlospojku
M500SL 649 €
prevedenie s mini hlavičkou, 450 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 16W; 
pripojenie na Sirona rýchlospojku
M600SL 649 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 430 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
17W; pripojenie na Sirona rýchlospojku
M500WL 649 €
prevedenie s mini hlavičkou, 450 000 ot./min.,štvorcestné chladenie chladenie, výkon 16W; 
pripojenie na W&H rýchlospojku
M600WL 649 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 430 000 ot./min. ,štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
17W; pripojenie na W&H rýchlospojku
M500BL 649 €
prevedenie s mini hlavičkou, 450 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 16W; 
pripojenie na Bien Air rýchlospojku
M600BL 649 €
prevedenie so štandardnou hlavičkou, 440 000 ot./min., štvorcestné chladenie chladenie, výkon 
17W; pripojenie na Bien Air rýchlospojku

Turbínky séria M
Turbínky s nerezovým plášťom, ergonomickým tvarom, tichý chod – výkon až 17W. Zabudovaný „Clean Head System“ – systém 
čistenia hlavičky, celulárny svetlovod –– jasnejší prenos svetla, odolný proti autoklávovaniu, štvortryskový chladiaci sprej, keramic-
ké ložiská.

Na turbínky série M je záruka 18 mesiacov
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Turbínky s hlavičkou pod 45°uhlom 
Turbínky s pevným titánovým plášťom, určené pre prácu v distálnej časti chrupu a v miestach, kde nie je možný prístup bežnou 
turbínkou. Zabudovaný „Clean Head System“ – systém čistenia hlavičky, celulárny svetlovod – jasnejší prenos svetla, odolný proti 
autoklávovaniu, jednotryskový chladiaci sprej, keramické ložiská.

Turbínky S-MAX pico
Svetelné turbínky s ultra minihlavičkou a veľmi štíhlym telom, čím  sa tak zaisťuje 
lepšia viditeľnosť a komfort pri práci. Je určená pre minimálne invazívne procedúry.

X450L 799 €
Pripojenie na NSK rýchlospoklu
X450KL 888 €
Pripojenie na KAVO rýchlospoklu
X450SL 888 €
Pripojenie na SIRONA rýchlospoklu
X450WLED 888 €
Pripojenie na WH rýchlospoklu
X450BLED  888 €
Pripojenie na Bien Air rýchlospoklu

S-Max pico PTL 699 €
svetelná turbínka na NSK rýchlospojku
S-Max pico WLED 749 €
svetelná turbínka s LED osvetlením na WH rýchlospojku
S-Max pico BLED 749 €
svetelná turbínka s LED osvetlením na Bien Air rýchlospojku
S-Max pico KL 749 €
svetelná turbínka na Kavo rýchlospojku
S-Max pico SL svetelná turbínka  749 €
na Sirona rýchlospojku

Porovnanie veľkosti hlavičky S-Max pico a X600L.
Najmenšia hlavička v stomatológii poskytuje oveľa lepšiu viditeľnosť, priestor a komfort pri práci.

Rýchlospojky LED

Turbínky Pana-Max 2 
Nesvetelné turbínky s pripojením priamo na hadicu. Majú zvýše-
ný výkon, hladší a tichší chod. Eronomický dizajn, nerezový plášť, 
keramické ložiská, jednotryskový sprej, „Clean Head System“.

Pana-Max 2 M4 318 €
Pripojenie na MIDWEST hadicu
Pana-Max 2 B2 318 €
Pripojenie na BORDEN hadicu
Pana-Max 2 PTL 360 €
Nesvetelná turbínka s pripojením na NSK svetelnú/nesvetelnú rýchlospojku typu PTL
Pana-Max 2 KV 360 €
Nesvetelná turbínka s pripojením na KAVO svetelnú/nesvetelnú rýchlospojku

PTL-CL-LED 209 €
Rýchlospojka pre NSK svetelné turbínky, bez regulácie vody, so zabudovaným 
spätným retrakčným ventilčekom
PTL-CL-LED III  234 €
Rýchlospojka pre NSK svetelné turbínky, s reguláciou vody, so zabudovaným 
spätným retrakčným ventilčekom
KCL-LED 299 €
Rýchlospojka pre Kavo svetelné turbínky, s reguláciou vody, so zabudovaným 
spätným retrakčným ventilčekom
SCL-LED 299 €
Rýchlospojka pre SIRONA svetelné turbínky, s reguláciou vody, so 
zabudovaným spätným retrakčným ventilčekom
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Turbínky Pana-Max PLUS
Najnovšie nesvetelné výkonové turbínky s pripojením priamo 
na hadicu, nový ergonomický dizajn, nerezový plášť, keramické 
ložiská, štvortryskový sprej, „Clean Head System“.

PAP-MU/SU-M4 345 €
s mini/štandardnou hlavičkou, s ukončením Midwest M4
PAP-MU/SU-B2 345 €
s mini/štandardnou hlavičkou, s ukončením Borden B2

Mikromotorové titánové kolienka – séria Z

3 roky záruka
•  Vysoká životnosť vo svojej triede  

(optimálny tvar prevodov a špeciálny „DLC“ povrch (diamant ako karbid)
•  Najmenšia hlavička a najštíhlejšie telo na svete
•  Vynikajúca viditeľnosť a lepší prístup
•  Vynikajúci tichý chod
•  Excelentný ergonomický tvar
•  Zabudovaný mikrofilter

Z-95L 1 145 €
Červené svetelné kolienko 1:5; rozmer hlavičky 8,9×13,4 mm. Titánové telo s povrchom 
„Duracoat“; celulárny svetlovod, keramické ložiská; 4-tryskový sprej; inovovaný prevodový 
mechanizmus
Z-85L 1 145 €
Červené svetelné kolienko 1:5; MINI hlavička - rozmer hlavičky 8,9x11,8mm. Titánové telo 
s povrchom „Duracoat“; celulárny svetlovod, keramické ložiská; 1-tryskový sprej; inovovaný 
prevodový mechanizmus
Z-45L NOVINKA 1 049 €
Prvé  kolienko na svete, s hlavičkou pod  45°. Je veľmi užitočné pri ťažkých procedúrach ako je chirurgická 
extrakcia zaklinených (zlomených) molárov a formovaní distálnych sekcií molárov.  Vrtáčik má optimálny 
uhol a tým sa získava ľahký prístup k molárom. Naviac pacient počas ošetrenia nemusí mať doširoka 
otvorené ústa neprirodzeným spôsobom. Kolienko Ti-Max Z45L plne nahradzuje turbínku a má voči nej 
niekoľko výhod: stabilný krútiaci moment a vysoký výkon, viac odolný pri ťažkých procedúrach ako je 
prerezávanie koruniek a odstraňovaie protetických materiálov.
Z-84L NOVINKA 
Červené svetelné kolienko 1:4,5, rozmer hlavičky 8,9x12,6mm, titánové telo s povrchom “Duragrip,” 
keramické ložiská, inovovaný prevodový mechanizmus

Z-45L – prevod 1:4,2 do rýchla

Príklad využitia špeciálneho kolienka Z45L s hlavičkou pod 45° ulom

Mikromotorové titánové kolienka – séria Z

Z-25L 733 €
Modré svetelné kolienko 1:1. Titánové telo s povrchom „Duracoat“; 
celulárny svetlovod, keramické ložiská; 1-tryskový sprej
Z-15L 848 €
Zelené svetelné kolienko redukované 4:1. Titánové telo s povrchom 
„Duracoat“; celulárny svetlovod, keramické ložiská; 1-tryskový sprej; 
inovovaný prevodový mechanizmus
Z-10L 925 €
Zelené svetelné kolienko redukované 16:1. Titánové telo s povrchom 
„Duracoat“; celulárny svetlovod, keramické ložiská; 1-tryskový sprej; 
inovovaný prevodový mechanizmus

Porovnanie veľkosti 
hlavičky pri Z95L a Z85L

Inovovaný tvar prevodov s „DLC“ povrchom 
rapídne zvyšuje životnosť

Výsledok porovnávacieho testu s inými 
výrobkami pomocou špeciálnej testovacej 
metódy Test vyhodnotenia životnosti

Mikrofilter zabraňuje 
prenikaniu častíc vo vode do 
trysiek, čím sa dosiahla max. 
účinnosť chladiaceho spreja

Zachytené substancie 
mikrofiltrom

NOVINKA
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nano 95LS 1 049,- €
Kolienko červené 1:5 – do rýchla
nano 25LS 715,- €
Kolienko modré 1:1
nano 15LS 820,- €
Kolienko zelené 4:1 reduk.
nano 65LS 789,- €
Rovný násadec 
nano SG20LS 985,- €
Chirurgické kolienko 20:1 – do pomala

Mikromotorové kolienka a násadce – séria „nano“
Nová séria – náradie menších rozmerov proti bežným násadcom, ľahšie, perfektne vyvážené, ozubenia sú ošetrené vytvrdenou 
vrstvou DLC („carbon like diamond“), dlhšia životnosť, štíhly krk, malá hlavička, perfektná viditeľnosť pri práci.

Záruka na 
sériu nano 
je 3 roky

Násadce série nano je možné 
použiť iba na mikromotory 
s kratším hriadeľom

Rozdiel medzi nano 95LS a X95L

– 9,5 mm

– 3,7 g

Rozmery hlavičky nano 95LS a porovnanie 
s červeným kolienkom X95L a inými typmi

Porovnanie nano s bežným kolienkom
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X95L 949 €
svetelné červené kolienko 1:5 (do rýchla), štvortyskový sprej
X95 725 €
nesvetelné červené kolienko 1:5 (do rýchla), štvortyskový sprej
X85L 949 €
svetelné červené kolienko 1:5 (do rýchla), s mini hlavičkou, štvortyskový sprej
X85 725 €
nesvetelné červené kolienko 1:5 (do rýchla), s mini hlavičkou, štvortyskový sprej
X25L 699 €
svetelné modré kolienko 1:1, jednotryskový sprej
X25 499 €
nesvetelné modré kolienko 1:, jednotryskový sprej
X20L 699 €
svetelné modré kolienko 1:1 pre FG vrtáčiky, jednotryskový sprej
X20 499 €
nesvetelné modré kolienko 1:1 pre FG vrtáčiky, jednotryskový sprej
X15L 798 €
svetelné zelené kolienko redukované 4:1, jednotryskový sprej
X15 549 €
nesvetelné zelené kolienko redukované 4:1, jednotryskový sprej
X12L 824 €
svetelné zelené kolienko redukované 10:1, jednotryskový sprej
X12 569 €
nesvetelné zelené kolienko redukované 10:1, jednotryskový sprej
X10L 855 €
svetelné zelené kolienko redukované 16:1, jednotryskový sprej
X10 599 €
nesvetelné zelené kolienko redukované 16:1, jednotryskový sprej
X35L 798 €
endodontické svetelné kolienko redukované 10:1 so 60° pretáčavým pohybom, upínanie ručných 
aj RA koreňových nástrojov
X35 539 €
endodontické nesvetelné kolienko redukované 10:1, 60° pretáčavý pohyb, upínanie ručných aj 
RA koreňových nástrojov.
X70L 769 €
endodontické svetelné kolienko redukované 64:1, rotačný pohyb 360°, upínanie NiTi files
X70 619 €
endodontické nesvetelné kolienko redukované 64:1, rotačný pohyb 360°, upínanie NiTi files
X75L 845 €
endodontické svetelné kolienko redukované 128:1, rotačný pohyb 360°, upínanie NiTi files
X75 619 €
endodontické nesvetelné kolienko redukované 128:1, rotačný pohyb 360°, upínanie NiTi files
Ti-Endo 696 €
endodontické kolienko redukované 128:1; s nastavením krútiaceho momentu (4 úrovne), malá 
hlavička; upínanie RA NiTi files.

Mikromotorové titánové kolienka a násadce – séria X
Telo z pevného titánu, odolný proti poškrabaniu - povrchová úprava „Duracoat“. Zabudovaný „Clean Head System“, keramické 
ložiská, celulárny svetlovod. Pri svetelných kolienkach je zasúvateľný aretačný kolík (možnosť použiť aj na nesvetelný mikromotor); 
ergonomický tvar

Na všetky kolienka série X je záruka 2 roky.

Rovné násadce X65L 769 €
svetelný rovný násadec 1:1 pre upínanie HP nástrojov
X65 466 €
nesvetelný rovný násadec 1:1 pre upínanie HP nástrojov

X55L 999 €
kolienko svetelné redukované 4:1 pre interdentálne čistenie, leštenie, upínanie Profin/Eva nástrojov, 
vertikálny pohyb
X55 849 €
kolienko ne svetelné redukované 4:1 pre interdentálne čistenie, leštenie, upínanie Profin/Eva 
nástrojov, vertikálny pohyb
X57L 579 €
svetelné kolienko redukované 16:1, upínanie gumičiek bez mandrelky, 360° rotačný pohyb
FX57 239 €
nesvetelné štíhle profylaktické kolienko s nerezovým plášťom, redukované v pomere 4:1, s veľmi 
malou hlavičkou na upínanie skrutkovateľných gumičiek a kefiek
X57 449 €
nesvetelné kolienko redukované 16:1, upínanie gumičiek bez mandrelky, 360°rotačný pohyb

Profilaktické kolienka
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Rovné násadce
M65 410 €
nesvetelný rovný násadec 1:1 pre upínanie HP nástrojov

M95L 749 €
svetelné červené kolienko 1:5 (do rýchla), štvortyskový sprej
M95 566 €
nesvetelné červené kolienko 1:5 (do rýchla), štvortyskový sprej
M25L 564 €
 svetelné modré kolienko 1:1, jednotryskový sprej
M25 425 €
nesvetelné modré kolienko 1:, jednotryskový sprej
M15L 669 €
svetelné zelené kolienko redukované 4:1, jednotryskový sprej
M15 470 €
nesvetelné zelené kolienko redukované 4:1, jednotryskový sprej

Mikromotorové nerezové kolienka a násadce – séria M
Telo z kvalitného nerezu, ergonomický tvar, tichý chod, kvalitný výkon, 
zabudovaný „Clean Head System“, keramické ložiská, celulárny svetlovod

Na kolienka série M je záruka 18 mesiacov

Na kolienka a násadce série FX je záruka 1 rok

Mikromotorové nerezové 
kolienka a násadce – séria FX
Nová séria kolienok s integrovaným telom (z jedného celku), 
bez chladenia. Nová FX séria ponúka kolienka so štíhlym 
telom, ktoré tvoria jeden celok (hlavičky sa nepripájajú). Cenovo 
sú veľmi výhodné, životnosť vynikajúca.

Kolienko 1:1 205,- €
Model: FX25m 
Pre RA vrtáčiky (2,35mm), tlačitkové upínanie vrtáčikov, max. otáčky 
40 000 ot./min. Externé chladenie cez Spray Clip.
Kolienko 4:1  298,- €
Model: FX15m (redukované v pomere 4:1) 
Pre RA vrtáčiky (2,35mm), tlačitkové upínanie vrtáčikov, max. otáčky 
10 000 ot./min. Externé chladenie cez Spray Clip.
Endodontické kolienko 16:1 319,- €
Model: FX75m (redukované v pomere 16:1) 
Pre RA vrtáčiky (2,35mm), tlačitkové upínanie vrtáčikov, max. otáčky 
10 000 ot./min. Externé chladenie cez Spray Clip.
Rovný násadec 1:1 218,- €
Model: FX65m 
Pre vrtáčiky typu HP (2,35mm)

Endodontické kolienkové násadce

Rovné násadce

MP-ER64 295 €
Tlačitková minihlavička pre upínanie strojových koreňových nástrojov; spodný 
diel redukovaný v pomere 64:1
NRS2-ER10 284 €
Tlačítková hlavička pre upínanie RA vrtáčikov 2,35mm, redukovaná v pomere 
10:1, spodný diel redukovaný v pomere 10:1; (spolu redukcia 100:1)
TEP-ER10 290 €
Tlačítková hlavička pre upínanie strojových koreňových nástrojov 2,35mm, 
recipročný pohyb (giromatic); spodný diel redukovaný v pomere 10:1

EX-6B 189 €
Rovný násadec; max. 40 000 ot./min
EX-6D 199 €
Rovný predĺžený násadec; max. 40 000 ot./min
EX-5B 248 €
Rovný násadec redukovaný v pomere 4:1; max. 10 000 ot./min
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NLXnano (s hadicou) 1 240 €
najnovšia generácia bezuhlíkových mikromotorov (titánový plášť), 25% kratší 
a 20% ľahší od predchádzajúceho modelu, svetelný ( LED – 32 000 LUX); 1000-
40000 ot./min; 3,4 Ncm; váha len 61g.

Svetelné elektrické mikromotory - bezuhlíkové

Multipad
Ovládací panel pre 
bezuhlíkový mikro-
motor NLX nano 
a NLX Plus a pre 
UOZK VARIOS 170
Pri mikromotore 
možňuje nastaviť 
hodnotu krútiaceho 
momentu a veľkosť 
otáčok; pri UOZK 
režimy ENDO, PERIO 
a SCALER

NBX
Kompaktný el. mikromotor, ktorý vďaka svojim malým roz-
merom umožňuje menej únavnú prácu.
• Vnútorné chladenie
• Plášť z pevného titánu
• Minimálne zahrievanie
•  LED integrovaná v mikromotore (svetelné prevedenie)
• Možnosť svetelného aj nesvetelného prevedenia

Svetelný vzduchový motor 
• LED svetlo 32 000 Lux
• Plášť z pevného titánu
• Regulácia otáčok na mikromotore
• Pripojenie priamo na hadicu MIDWEST
•  360° otáčanie v hadici 
• Vnútorné chladenie

Nesvetelné vzduchové motory
Prvý na svete svetelný vzduchový motor  s integrovaným 
mikro generátorom
NSK vyrobila ako prvý výrobca vo svete vzduchový motor, so 
zabudovaným silným generátorom, ktorý aktivuje LED svetlo. 
Motor zabezpečuje svietenie LED až do intenzity 25 000 Lux 
aj keď pripojený na nesvetelnú hadicu. Je autoklávovateľný.

M40 XS
Nový elektrický mikromotor s pripojením  
na univerzálnu hadicu (nástupca M40)
•  Dĺžka: 59mm
•  Váha: 97 g
•  Rozsah otáčok: 60 – 40 000 ot./min. (závisí od elektroniky)
•  Zdroj svetla: LED
•  Plášť: pevný titán s odolným povrchom proti poškriabaniu
•  Možnosť pripojenia násadcov nano (menších rozmerov)

Elektrické mikromotory – uhlíkové

Vzduchové motory

NBX LED 699,- €
NBX N (nesvetelný) 576,- €
NBX CD B (svetelná hadica) 233,- € 
NBX N CDB (svetelná hadica) 196,- € 

M40 XS (svetelný) 777,- €
M40N XS (nesvetelný) 526,- €
Možnosť pripojenia násadcov nano (menších rozmerov)

Model: M205LG M4 925,- €Model: Ti-Max X205L 698,- €

NLXplus (s hadicou) 1 415 €
titánový bezuhlíkový mikromotor, svetelný (LED – 32 000 LUX s endo funkciou 
(autoreverz); malé rozmery; 100-40000 ot./min; 4 Ncm; autoklávovateľný.

Porovnanie NBX mikromotora 
s el. mikromotorom TIM 40
• o 33 mm kratší

Porovnanie 
M40 XS 

s predchá-
dzajúcim 

modelom 
M40 LED
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Nový nesvetelný vzduchový motor s vnútorným chladením
Pohodlný vzduchový motor s malými rozmermi a nízkou hmot-
nosťou. Je autoklávovateľný.

Nový nesvetelný vzduchový motor s vonkajším chladením
Pohodlný vzduchový motor s malými rozmermi a nízkou hmot-
nosťou. Je autoklávovateľný. Cenovo veľmi výhodný.

VIVA MATE G5 (NOVINKA!) 798 €
VIVA MATE G5 SET   1 438 €
VIVA Support 2 1 395 €

Nový model prenosného mikromotoru kompaktných 
rozmerov, s LED osvetlením a s vnútorným chladením. 
V prípade potreby chladenia je možné ho pripojiť k jed-
notke VIVA Support 2.
• Rozsah otáčok: 3000 – 30000 ot./min.
• Krútiaci moment: 3 Ncm (pri max. otáčkach)
• Nepretržitý čas práce: 1 hod.
• Čas nabíjania: 2 hod.

MIO 756 €
mikromotorový set vhodný na úpravu 
protetických náhrad a pod.; bezjadrový 
mikromotor; 3000-35000 ot./min

Prenosné mikromotory

Model:   S-Max M205 364,- € Model:   FX 205m 282,- €

Kompletný set VIVA 
Support 2 s príslušen-
stvom pre možnosť 
používania chladenia 
nástrojov.

Pripojenie 
prenosného 
ultrazvukového 
prístroja Varios 
370 a prenos-
ného mikro-
motora VIVA 
MATE G5 robí 
z VIVA support2 
prenosnú den-
tálnu jednotku 
s odsliňovačom.
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IPEX II
Špecifikácie:
•  Vysokopresné meranie koreňových 

kanálikov využím funkcie „SmartLogic“
•  Presná autodetekcia apexu v mokrom 

aj v suchom prostredí
•  Nový štýlový a kompaktný tvar (zaberá 

veľmi málo miesta)
•  Tri rozdielne zvukové alarmy v závis-

losti od polohy koreňového nástroja, 
zaručujú presné procedúry

•  Trojfarebný LCD displej s veľmi nízkym 
odrazom, ktorý umožňuje neustále 
čitateľne sledovať postup procedúry

•  Nízka spotreba energie(dlhá výdrž 
batérie)

Apexlokátory

Meranie začína

Keď sa vloží 
koreň. nástroj 
do koreňa, graf 
začína zobrazo-
vať jeho pozíciu 
v koreni.

Oblasť apexu 
koreňa

Keď koreň. 
nástroj dosiah-
ne apex (0,5), 
políčka grafu 
sa zmenia na 
modrú farbu 
a zvukový signál 
postupne silnie 
(tiež sa mení 
jeho frekven-
cia).

Minoritná api-
kálna oblasť

Keď koreň. 
nástroj dosiah-
ne minoritnú 
apikálnu vzdia-
lenosť, na dis-
pleji sa zobrazí 
čís. hodnota 0,0 
a bude počuť 
nepretržitý zvu-
kový signál.

Prekročenie 
APEXU

Ak koreň. 
nástroj prekročí 
apex, prístroj 
vadáva fýchly 
a nepretržitý 
zvukový signál. 
Na displeji sa 
zpbrazí údaj 
„oA“ (prekro-
čenie apexu) 
a taktiež slovo 
APEX

Endodoncia

Endodontické mikromotory

Endo-Mate DT/MP set 1 185 €
Endodontický mikromotor s  veľkým displejom; nabíjateľ-
ný; 3 funkcie auoreverzu, nastavenie krútiaceho momentu 
(0,1-6,5Ncm);spoľahlivý; miniatúrna hlavička, vyhovujúci 
pre väčšinu typov NiTi files; pripojiteľný k apexlokátoru

MMControl 2 090 €Endo-Mate TC2/MP set  1 095 €
Najnovší model bezšnúrového endodontického mikromoto-
ra s displejom; 3 funkcie auoreverzu, nastavenie krútiaceho 
momentu (0,2-4Ncm);elegantný a  bezpečný; miniatúrna 
hlavička, vyhovujúci pre väčšinu typov NiTi files; pripojiteľný 
k apexlokátoru

Ceny na vyžiadanie
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EndoPilot
Endopilot je vynikajúce riešenie pre 100% endodonciu 
s endomotorom, apexlokátorom, ultrazvukom, vy-
plachovaním a obturáciou. Je to modulárny koncept 
prístroja pre rôzne varianty endodontického ošetrenia. 
Výhody:
•  Modulárne nastavenie až do 5 funkcií na jednom 

prístroji
•  Spoľahlivé a bezpečné meranie apexu so simultánnou 

mechanickou preparáciou
•  Úplne izolované kolienko – zaručuje bezpečné a pres-

né meranie apexu a dohľad nad pozíciou koreňového 
nástroja v kanáliku

•  Manažment koreňových nástrojov s knižnicou a do-
hľad nad opotrebovanými nástrojmi.

•  Komfortný dotykový displej, rýchle a intuitívne 
ovládanie

•  Ultrazvuk so selekciou nástrojov a protokol časovača 
vyplachovania kanálikov

•  Bezšnúrový nožný spínač
•  Recipročný pohyb koreňového nástroja.
•  SAF expanzia, môžu sa použiť samonastavujúce kore-

ňové nástroje.

Ceny od 2 316 €

EndoPilot s endomotorom a zabudovaným apexlo-
kátorom, s násadcom na zohrievanie gutaperčových 
čapov a pištolou na obturáciu,  s modulom Copilot 
pre ultrazvukový násadec, s irigačnou pumpou pre 
vyplachovanie koreňových kanálikov.

EndoPilot s endomotorom a zabu-
dovaným apexlokátorom, s násad-
com na zohrievanie gutaperčových 
čapov a pištolou na obturáciu 
a  s modulom Copilot pre ultrazvu-
kový násadec.

EndoPilot s endomotorom a zabu-
dovaným apexlokátorom, a s mo-
dulom Copilot pre ultrazvukový 
násadec

EndoPilot s endomotorom a zabu-
dovaným apexlokátorom, s násad-
com na zohrievanie gutaperčových 
čapov a pištolou na obturáciu

EndoPilot s endomotorom a 
zabudovaným apexlokátorom 
apexlokátorom
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Dezinfekcia koreňových 
kanálikov
IRRIGATYS® - Ergonomické riešenie pre vyplachovanie 
koreňových kanálikov. Cena na vyžiadanie.

Klinická procedúra Irrigatys®
1.  Pri príprave koreňového kanálika sa vytvorí množstvo 

odpadu
2.  Aplikácia hypochlórnanu pomocou Irrigatys® systém 

s modrou koncovkou (17mm)
3. Aplikácia hypochlórnanu pomocou Irrigatys® systém 

so žltou koncovkou (21mm), potom EDTA 17%
4.  Koreňový kanálik je úplne čistý vďaka obidvom irigá-

ciam a aktivačného systému inovatívneho oscilačné-
ho systému.

Orálna chirurgia a implantológia
Surgic Pro
Chirurgický mikromotorový systém 
s LED osvetlením

Surgic Pro+

Chirurgický mikromotorový systém s LED osvetlením

Charakteristika:
•  Silný krútiaci moment (max 80 Ncm)
•  Ovládacia jednotka vybavená ka-

libračným systémon AHC (zaručuje 
presný krútiaci moment)

•  Rozsah otáčok (200 – 40,000 ot./min.)

Ľahko rozoberateľný chirurgická nása-
dec bez použitia náradia – pre ľahšie 
vnútorné čistenie. Po zasunutí násadca 
do mikromotora nie je možné ho rozo-
brať (náhodne). NSK uzamykací mecha-
nizmus zabezpečuje max. bezpečnosť 
pri používaní.

•  Silný krútiaci moment (max 80 Ncm)
•  Ovládacia jednotka vybavená kalibračným systémon 

AHC (zaručuje presný krútiaci moment)
•  Rozsah otáčok (200 – 40,000 ot./min.)
•  Vysoká presnosť krútiaceho momentu
•  Možnosť zapisovania dát na USB kľúč
•  Najľahší a najmenší mikromotor
•  Svetelný mikromotor s osvetlením LED (viac ako 

32,000 LUX)
•  Možnosť nastavenia intenzity svetla
•  Veľký osvetlený displej
•  8 programov pre implantologické procedúry
•  Excelentná  životnosť
•  Autoklávovateľný, bezúdržbový bezuhlíkový mikromotor
•  Možnosť dezinfikovania v termodezinfektore

SURGIC PRO+ – 4655 €

•  Vysoká presnosť krútiaceho momentu
•  Najľahší a najmenší mikromotor
•  Svetelný mikromotor s osvetlením LED (viac ako 

32,000 LUX)
•  Možnosť nastavenia intenzity svetla
•  Veľký osvetlený displej
•  8 programov pre implantologické procedúry
•  Excelentná životnosť
•  Autoklávovateľný, bezúdržbový bezuhlíkový mikro-

motor
•  Možnosť dezinfikovania v termodezinfektore

SURGIC PRO (nesvetelný) – 3200 €
SURGIC PRO LED – 4200 €

Ceny na vyžiadanie
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Orálna chirurgia a implantológia

Série SGM
nerezové nesvetelné kolienkové násadce; dvojité chladenie, (Kirschner a Meyer); 
páčková hlavička
Typové prevedenia:
• SGM-ER16i  redukované 16:1 – cena 486 €
• SGM-ER20i  redukované 20:1 – cena 486 €
• SGM-ER32i  redukované 32:1 – cena 537 €
• SGM-ER64i  redukované 64:1 – cena 537 €
• SGM-ER256i redukované 256:1 – cena 587 €
SGMS-ER20i 580 €
redukované 20:1; s nastavením hĺbky vŕtania
X-DSG20 849 €
Nesvetelný titánový chir. násadec, rozoberateľný pre ľahšiu údržbu; 
redukovaný v pomere 20:1
SG20 649 €
nerezový nesvetelný kolienkový násadec redukovaný 20:1 ; dvojité chladenie, 
(Kirschner a Meyer); tlačítková hlavička; „Clean Head System“

X-DSG20Lh NOVINKA!!! 
titánový svetelný chir. kolienkový násadec, rozoberateľný pre ľahšiu údržbu, 
so šesťhrannou klieštinou, redukované v pomere 20:1
nanoSG20LS 985 €
titánový chir. svetelný kolienkový násadec série nano (menších rozmerov), 
redukovaný v pomere 20:1
X-DSG20L 1 045 €
Svetelný titánový chir. násadec, rozoberateľný pre ľahšiu údržbu; redukovaný 
v pomere 20:1
X-SG20L 945 €
titánový svetelný kolienkový násadec redukovaný 20:1 s povrchovou úpravou 
Duracoat (odolný proti poškrabaniu); dvojité chladenie, (Kirschner a Meyer); 
tlačítková hlavička; „Clean Head System“
X-SG25L 649 €
titánový svetelný kolienkový násadec modrý 1:1 s povrchovou úpravou 
Duracoat (odolný proti poškrabaniu); externé chladenie, tlačítková hlavička; 
„Clean Head System“
X-SG93L 949 €
titánový svetelný kolienkový násadec červený 1:3 s povrchovou úpravou 
Duracoat (odolný proti poškrabaniu); externé chladenie, tlačítková hlavička; 
„Clean Head System“
X-SG65L 772 €
titánový svetelný chir. násadec; s povrchovou úpravou Duracoat (odolný proti 
poškrabaniu); externé chladenie, „Clean Head System“
Z-SG45L NOVINKA!!! 979 €
Titánový svetelný chir. kolienkový násadec série Z s hlavičkou pod 45°uhlom 
a s priamym telom, protizahrievací systém, max 120 000 ot./min.

Nesvetelné kolienkové násadce pre implantológiu

Svetelné chirurgické kolienka a násadce:

SURGIC Pro Optic
Set so svetelným mikromotorom 
(LED osvetlenie); so svetelným 
chir. násadcom X-SG20L (20:1)

4 200 €

SURGIC Pro Non Optic
Set s nesvetelným mikromotorom 
(LED osvetlenie); s nesvetelným 

chir. násadcom SG20 (20:1)

3 200 €

SURGIC Pro+ D
Set so svetelným mikromotorom 
(LED osvetlenie); so svetelným 

chir. násadcom X - DSG20L (20:1)

4 655 €

Pri ošetrení molárov je oveľa lepší prístup a 
viditeľnosť

Pri ošetrovaní anteriórnej oblasti je držanie kolienka 
veľmi pohodlné – ako pero

Trojcestný sprej

Jednoduché rozobratie 
X-DSG20L pre ľahšie 
vyčistenie vnútorných častí.
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SGS-ES 381 €
rovný chirurgický násadec 1:1 
SGS-E2S 782 €
rovný chirurgický násadec červený s prevodom 1:2 do rýchla

SGR2-E 1 038 €
externé chladenie, pohyb mikropilky v rozpätí 1,8mm 
SGO2-E 1 397 €
externé chladenie, oscilačný pohyb mikropilky v uhle 17° 
SGT2-E 1 295 €
externé chladenie, sagitálny (šípový ) pohyb mikropilky v uhle 3°

SGA-ES 518 €
lomený chirurgický násadec 1:1
SGA-E2S 848 €
lomený chirurgický násadec červený s prevodom 1:2 do rýchla

Mikrochirurgické nesvetelné násadce - lomené pod uhlom 20°

Mikrochirurgické nesvetelné násadce - rovné 

Mikropilkové nesvetelné násadce

VarioSurg 3
Inovovaný výkonný chirurgický piezo systém
Špecifikácie:
•  3 režimy (SURG, ENDO, PERIO
•  voliteľný „BURST“ režim
•  9 programov (SURG 5, ENDO 2, PERIO 2)
•  možnosť pripojenia SURGIC Pro a VARIO-

SURG 3 na jeden spoločný nožný ovládač
•  širší sortiment koncoviek
•  možnosť regulácie intenzity svetla LED
•  nová funkcia „BURST“ (o 50% vyšší výkon 

ako pri režime „S“(Surgical)
•  ľahší a kratší násadec
•  automatický režim čistenia
•  „Feedback“ funkcia

Variosurg 3 LED kompletný set – 5950 €
Variosurg 3 (bez nožného ovládača) – 5190 €

Zdvojená sila a výkon
Praktický chirurgický pojazdný stolík
Cena: 972 €

Možnosť nastavenia intenzity/vypnutia )svetla.

Porovnanie výkovu s predchádzajúcim modelom
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Implantcenter 2 LED
Implantcenter 2 symbolizuje dokonalú asociáciu bezpeč-
nosti a rýchlosti. Jeho elegantný dizajn, konvexný tvar 
a jeho veľký dotykový displej ho robí ideálnym kombi-
novaným prístrojom pre kostnú chirurgiu. Kompletne 
ponúka tri režimy:
•  Piezotome pre ultrazvukovú predimplantačnú 

chirurgiu
•  I-Surge implantologický motor
•  Newtron pre všetky bežné ošetrenia

Režim Piezotome (kostná chirurgia):
•  jemná osteotomia
•  osteoplastika
•  elevácia sinusu
•  expanzia hrebeňa (ridge)
•  syndesmotomia (syndesmotomy)
•  frekvencia od 28 kHz do 36 kHz
Režim Newtron (bežný ultrazvuk)
určený na bežné využívanie ultrazvuku od periodontál-
neho ošetrenia po údržbu implantátov
Režim I-Surge 
Mikromotor pre implantológiu. Má vysoký krútiaci mo-
ment aj pri nízkych otáčkach.
Rozsah otáčok 100 – 40 000 ot./min.
Max. krútiaci moment 120 Ncm (pri kolienku 20:1)

Cena na vyžiadanie

Prehľadný displej s dotykovým ovládaním

Ultrazvukové koncovky

Ceny jednotlivých koncoviek a katalóg koncoviek na vyžiadenie.
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Piezotome 2 LED
Piezotome 2 je prístroj s veľkým dotykovým displejom, 
ktorý ponúka 2 režímy:
•  Piezotome pre ultrazvukovú predimplantačnú chirurgiu 
•  Newtron pre všetky bežné ošetrenia 

Režim Piezotome (kostná 
chirurgia):
•  jemná osteotomia
•  osteoplastika
•  elevácia sinusu
•  expanzia hrebeňa (ridge)
•  syndesmotomia (syndesmotomy)
•  frekvencia od 28 kHz do 36 kHz

Cena na vyžiadanie

Režim Newtron (bežný 
ultrazvuk)
určený na bežné využívanie 
ultrazvuku od periodontál-
neho ošetrenia po údržbu 
implantátov

Piezotome solo LED
Piezotome 2 je prístroj s veľkým dotyko-
vým displejom len na kostnú chirurgiu.
Cena na vyžiadanie

Dentin Grinder
Drvič extrahovaných zubov. Cena na vyžiadanie

Príprava drviča
Vloženie zubov do drviča

Konfigurácia času drvenia 
a triedenia

Vybratie rozdrvených častíc 
(300 – 1200 mikrónov)

Vysušenie častíc

Postup:
1. Príprava extrahovaného zuba (vyčistenie)
2. Príprava drviča
3. Vloženie zubov do drviča
4. Vybratie rozdrvených častíc (300 – 1200 mikrónov)
5. Vyčistenie častíc
6. Vysušenie častíc pre budúcu implantáciu
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Orálna hygiena a estetika
Varios Combi Pro
Varios Combi Pro Basic set obsahuje: 
PROPHY – násadec so 60° koncovkou, PROPHY – hadicu, PROPHY – zásobník na prášok, Prášok Flash Pearl 
(5x15g), Set na údržbu, VA2LUX násadec, VA2LUX hadicu, 3 koncovky na OZK, sterilizačná kazeta, zásobník na 
roztoky (400ml), nožný ovládač.

Cena VariosCombi Pro zákl. set – 4250 €

Pojazdný stolík pre 
Varios Combi Pro

Cena na vyžiadanie.

DVA SYSTÉMY ÚDRŽBY V JEDNOM

Kombinácia ultrazvukového odstraňovača zubného kameňa 
a práškovej terapie pre vyššiu efektívnosť a komfortnú orálnu 
hygienu a odstránenie povlakov

Cena VariosCombi Pro Perio set – 750 €

NOVINKA
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Varios 970/970LED
Nový iPiezo prístroj s dvomi zásobníkmi pre roztoky (iPiezo - 
reguluje si výkon podľa zaťaženia – vysoká účinnosť); široký 
výber koncoviek; vynikajúci pre používanie v oblasti:
• endodoncia
• periodoncia
• čistenie (údržba) implantátov
• OZK
• Dezinfekcia
Prevedenia: 

Varios 970 LED - so svetlom (LED) 2 450,- €
Varios 970 - bez svetla 2 150,- €

vyžiadajte si cenu jednotlivých koncoviek a setov

Vzduchové OZK
S950L 1069,81 €
svetelný OZK s reguláciou výkonu na násadci;  
pripojenie na NSK rýchlospojku
S950 877,03 €
nesvetelný OZK s reguláciou výkonu na násadci;  
pripojenie na NSK rýchlospojku
S950KL 1168,58 €
svetelný OZK s reguláciou výkonu na násadci;  
pripojenie na KAVO rýchlospojku
S950SL 1168,58 €
svetelný OZK s reguláciou výkonu na násadci;  
pripojenie na SIRONA rýchlospojku
S950WL 1168,58 €
svetelný OZK s reguláciou výkonu na násadci;  
pripojenie na WH rýchlospojku
S950BL 1168,58 €
svetelný OZK s reguláciou výkonu na násadci;  
pripojenie na BIEN AIR rýchlospojku

Varios 970 / Varios 970 LED

Varios 170/170 LED

Varios 570 LUX

Príklady inštalácie VA 370 
(jednotlivé konzoly sú na 
objednávku)

Varios 370
Nový iPiezo prístroj na orálnu hygienu s kompaktnou pre-
nosnou ovládacou jednotkou, ktorú je možné jednoduchým 
spôsobom nainštalovať na zubnú súpravu.
Varios 370 bez svetla cena 875 €.
•  Určený na rôzne klinické účely (Scaler, Perio, Endo).
•  V nesvetelnom prevedení.

Kompletný sortiment koncoviek pre ultrazvukové a vzduchové 
OZK je k dispozícií v samostatnom katalógu koncoviek. 

Sú kompatibilné aj pre Satelec a EMS prístroje.

Varios 170/170 LED
Najnovšia verzia iPiezo pre zabudovanie do súpravy
Svetelný set – cena 975 €. Nesvetelný set – cena 698 €

Varios 570 LUX
Výkonný iPiezo prístroj v svetelnom prevedení. 
Násadec je ľahko čistiteľný a autoklávovateľný.
Cena 1 296,- €

Všetky modely  
Varios sú vybavené funkciou iPiezo 

– adaptívnym výkonom

Vzduchový titánový OZK s regulá-
ciou výkonu na násadci

Koncovky na prípravu korunkových 
pahýľov

Koncovky na vyberanie kazov

Files pre endodonciu

Pre minimálny zákrok – pre miesta, 
kde nie je možné sa dostať rotačný-
mi nástrojmi

Pre meziálne a distálne preparácie

19

or
ál

na
 h

yg
ie

na
 

a 
es

te
tik

a

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH

w
w

w.
pr

od
en

t.s
k



PMNG-PTL-P  810 €
pripojenie na NSK rýchlospojku
PMNGKV-P 849 €
pripojenie na Kavo rýchlospojku
PMNG-SR-P 849 €
pripojenie na SIRONA rýchlospojku
PMNG-WH-P 849 €
pripojenie na WH rýchlospojku
PMNG-BA-P 849 €
pripojenie na BIEN AIR rýchlospojku
PMNG-M4-P 810 €
pripojenie na nadicu M4
PMNG-B2-P 810 €
pripojenie na na nadicu B2

Orálna hygiena a estetika

Flash Pearl
Čistiaci prášok na báze kalcia.
Výhody: 
• Nevlhne vplyvom vlhkého prostredia
• Nie je agresívny na gingívu
• Bez chuti
• Vysoko účinný
• Po aplikácii vytvára hladší povrch
• Univerálne použitie do iných typov 

(výrobcov)
4×300g – cena 77 €
1×300g – cena 22 €

po aplikácii Flach Pearl práškom 
– hladký povrch skloviny

po aplikácii Bicarbonate práškom 
– vidieť poškodenie skloviny

PROPHY-MATE neo
Nástroj na odstraňovanie pigmentácie zo skloviny, 
vyhladzovanie a čistenie povrchu skloviny pomocou 
jemného prášku aplikovaného pod tlakom vzduchu. 
Je vybavený dvojitou tryskou (oveľa vyšší výkon)

Flexibilná plastová koncovka zaisťuje 
ľahký prístup a jemnosť pri aplikácii  
vo vačkoch.

Optimalizovaný dizajn koncovky za-
ručuje bezchybnú aplikáciu prášku vo 
vačkoch

Úzky tvar nástroja umožňuje jeho pou-
žívanie  aj v zadnej časti chrupu.

Perio-Mate  
jednorázová koncovka

Balenie 40 ks
Cena: 77 €

Perio-Mate prášok pre subgingiválne ošetre-
nie. Veľkosť častice prášku: menej ako 45 µm
Balenie  4x100g
Cena: 69 €

Perio-Mate
Nástroj, ktorý sa používa pri odstraňovaní povlakov v periodontálnych 
vačkoch a pri peri-implantitíde.
Možnosť pripojenia na NSK, Kavo, WH, Sirona, Bien Air rýchlospojku 
a na hadicu MIDWEST a BORDEN

Výhody:
•  NSK inovatívna koncovka
•  Precízne a bezchybné prúdenie prášku
•  Regulácia množstva prášku na nástroji
•  Tenký dizajn koncovky
•  Otáčanie nástroja v 360°uhle

Cena:
na NSK rýchlospojku 949,- €
na rýchlospojku Kavo, Sirona, 
WH a Bien Air 999,- €
priamo na hadicu M4 a B2 949,- €
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Práškové a ultrazvukové prístroje Acteon Satelec

Prophy-Max
Externý kombinovaný prístroj ultrazvuku a profylaxie 
pre orálnu hygienu. Frekvencia od 28 do 36 kHz.
•  dva nezávislé zásobníky (450 ml)
•  externá irigácia (bez sterilných hadičiek)
•  široký výber irigač. roztokov (CHX, NaOCl, fyziolog. 

roztok atď.)

Cena 3 960 €

Newtron P5
Externý a kompaktný ultrazvukový prístrok pre OZK bez zásobníka na 
vodu. Prevedenie s/bez svetla. Frekvencia 28 – 36 kHz.
•  režim B.LED na odhalenie povlaku

Cena NEWTRON P5 – 1 639 €
Cena NEWTRON P5 B.LED – 2 156 €

NEWTRON P5XS
Úplne nová škála ultrazvukových NEWTRON® generátorov
Acteongroup Satelec opäť spôsobuje prevrat v dentálnom ošetrovaní 
s technologickými inováciami pre jemné a bezbolestné ošetrenie.
→ odhaľuje dentálny povlak (B.LED režim)
→ Nastavenia pomocou diaľkového ovládača
Charakteristika:
•  mnohonásobne účinný a hladké ošetrenia vďaka širokému výberu 

koncoviek
•  Externý irigačný systém vyhovuje všetkým klinickým požiadavkám
•  automatický systém riadenia vibrácie
•  režim B.LED na odhalenie povlaku

Cena NEWTRON P5XS – 2 948 €

Bez režimu B.LED S režimom B.LED

Prášok Classic
Prášok Classik (niekoľko 
príchutí) na báze bikarbo-
nátu sódneho

Prášok Pearl
Prášok Pearl na báze 
kalcia

•  výkonný a komfortný
•  zabudované ohrievanie 

vody – väčší komfort pre 
pacienta

•  automatické vyčistenie
•  inovatívny násadec – za-

medzuje upchávaniu
•  násadec pripojený 

cez rýchlospojku, je 
autoklávovateľný

•  jednoduchá údržba

Cena 2 321 €

Externý prístroj AirMax
Equipment
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Údržba náradia
iCare
Plne automatický prístroj na čistenie 
a mazanie turbínok a násadcov.
•  čistí a maže naraz 4 nástroje
•  každý port má individuálne na-

stavenie (krátky, dlhý a extra dlhý 
režim)

•  Porty pre násadce majú zabudova-
né mikromotory, takže celý cyklus 
údržby prebieha za rotácie

•  Štvrtý port má naviac funkciu 
čistenia klieštiny, čo je dôležité na 
predĺženie životnosti rotorčeka

Cena iCare Typ C2 – 1 850 €
Cena iCare Typ C3 – 1 976 €

Prevednie Typ C2
(2 porty pre turbínku, 2 porty 
pre násadce)

Cena: 1 850 €

Prevedenie Typ C3
(1 port pre turbínku, 3 porty pre 
násadce)

Cena: 1 976 €

iCare+

Jedinečný automatický systém pre komplexnú údržbu – čistenie, dezinfekciu a mazanie. Bezkonkurenčný prístroj, 
ktorý neskracuje ale predlžuje životnosť turbín a násadcov.

Nástroj vyčistený 
a vysterilizovaný

Nástroj nevyčistený 
a vysterilizovaný

Príklady vyčistenia hlavičky a rotora turbínky

Pred

Pred Po

Po
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Multistand
Stojan z nerezovej ocele na umiestnenie turbínok a násadcov pre autoklávovanie
Variabilita adaptérov (NSK, Bien Air, Kavo, Sirona, WH)

Cena 76 €

Pana Spray Plus
Čistiaca/mazacia zmes pre manuálnu 
údržbu turbínok a násadcov.  
Objem 480ml.

Variabilita mazacích 
koncoviek (NSK, Bien Air, 
Kavo, Sirona, WH)

Cena 25 €

Kompletný sortiment výrobkov NSK si môžete pozrieť 
v hlavnom katalógu, ktorý vám radi poskytneme na vyžiadanie.

N-Clean je čistiaci 
roztok pre rotačné 
nástroje. Má 
baktériostatické 
a fungicídne 
účinky

iCare+ čistí a dezinfikuje nástroje – 
ich vnútorné mechanizmy aj vonkajší 
povrch

N-Cid je dezinfekčný 
roztokna ničenie baktérií 
(vrátane TB a MRSA), 
plesní (vrátane Candida 
albicans), vírusov (vrátane 
HBV, HCV, HIV) Herpes 
Simplex, chrípkový vírus, 
(vrátane H1N1 + H5N1) 
a Adeno vírus

Roztok pre cyklus 
mazania nástrojov

U nástrojov, ktoré nie sú 
dostatočne vyčistené a pre-
mazané sa predčasne skráti 
životnosť práve z dôvodu 
usadením na vnútornom 
mechanizme.

Eliminuje 99,99% 
patogénnych 

mikroorganizmov 
(baktérií, vírusov 

a plesní)

NOVINKA

EKSTRA PLUS (Tecno-Gaz)
Automatický prístroj na údržbu turbínok a násadcov. 
Všetky fázy čistenia, sušenia (tlakom vzduchu), mazania 
a dezinfekcie sú riadené výkonným mikroprocesorom.
Má dva porty pre turbínky a dva pre mikromotory. 
Priebeh cyklov sa zapisuje na SD kartu.

Cena na vyžiadanie
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Model Sd-575 so spodným vedením hadíc Model Sd-580 s mobilným stolíkom lekára

Ďaľšie modely

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe vašej požiadavky.
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Najnovšia verzia

Séria 5
•  5 nástrojová zubná súprava, pri kto-

rej je kreslo dvíhané zo stacionárnej 
pľuvadlovej sekcie

•  Horné aj spodné vedenie hadíc

•  Otočná pľuvadlová misa

•  Stolík asistenta až s 5 nástrojmi

•  Touch Expert dotyková obrazovka

•  Možnosť prednastavenia paramet-
rov pre viacerých lekárov

•  Štatistika súpravy (celkový pracovný 
čas nástrojov, história vzniknutých 
porúch...)

•  Nastavenie parametrov bezuhlíkové-
ho mikromotora (programy pre mik-
romotor, 10 endo funkcií)

• Bezšnúrový nožný ovládač

• Možnosť verzie s mikroskopom

Dotykový ovládací panel so širokými mož-
nosťami funkcií a nastavenia parametrov.

Bezšnúrový nožný ovládač

Verzia s mikroskopom
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Nový pľuvadlový blok vyrobený kompletne 
z hliníka pre sériu 1 & Sériu 3. Odnímateľné, 
porcelánová pľuvadlová misa a plnenie pohára  
pre ľahšie čistenie.

Bezšnúrový nožný ovládač. Štandardne pre 
sériu 5, a na objednávku pre Sériu 3.

Séria 3

Model SD-350 so spodným vedením hadíc

SD-80
S pojazdným stolíkom lekára

SD-300
s horným vedením hadíc

Ďaľšie modely:

Dotykový ovládací panel so širokými 
možnosťami funkcií a nastavenia parametrov.

Prídavný (na objednávku) stolík pre verziu 
so spodným vedením hadíc, možný pre 
všetky série. Rozmery pracovnej plochy: 
400 × 300 mm.

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe vašej požiadavky.
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Séria 1

Farebné prevedenie pľuvadlovej sekcie, koženky kresla

Elektropneumatická súprava

Ďaľšie modely:

Pre ortodonciu
S pojazdným stolíkom

So spodným vedením hadíc

S horným vedením hadíc

Ovládací panel na 
stolíku lekára

Asistenčný stolík s ovládacím 
panelom

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe vašej požiadavky.
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Zubná súprava CREDIA G1 (NOVINKA)
Nová vzduchom riadená súprava sa vyrába od roku 2014. Tento jednoduchý ale spoľahlivý koncept súpravy je 
možné variabilne doplniť o el. mikromotory a piezo OZK vrátane el. ovládacieho panela s displejom. Týmto  sa sto-
matologická súprava  CREDIA G1 stáva porovnateľnou s hociktorou konkurenčnou o triedu vyššie stomatologickou 
súpravou.

Stolík lekára s horným vedením hadíc LED dentálne svietidlo (3100 – 28000 Lux)

Vyžiadajte si cenovú ponuku jednotlivých modelov

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe vašej požiadavky.
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Zubná súprava CP-ONE PLUS
Vlajková loď japonského výrobcu Belmont, ktorá 
myslí na všetko:

1. na komunikáciu lekára s pacientom 
•  komunikácia s pacientom v každej pozícii kresla

2. na komfort pacienta
•  sklápateľná opierka nôh
•  vyhrievanie opierky nôh
•  ľahký prístup ku kreslu aj pre hendikepovaných 

pacientov
•  hydraulická opierka hlavy 

3. na komfort lerkára
•  koncept uloženia nástrojov umožňuje ich kom-

fortné vyberanie/vkladanie z/do pozícii.
•  umožňuje prácu 2, 4 a 6 rúk.
•  široká variabilita pozícii stolíka lekára (od 6 do 

2 hod.)

Variabilné pozície lekára a asistenta 6-nástrojový stolík lekára s nastaviteľný-
mi držiakmi a s ovládacím panelom

Asistenčný panel

Veľmi kvalitné LED sietidlo 
(4000 – 32000 Lux)

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe 
vašej požiadavky.
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CLESTA II
Najpredávanejšia zubná súprava zo sortimentu Bel-
mont.
5-nástrojová zubná súprava s možnosťou variabilného 
vybavenia nástrojov a doplnkov

Bezdotykové svietidlo s kompozitným režimom(znížená 
intenzita proti predčasnej polymerizácii kompozitov), 
u spodného vedenia veľký pracovný stolík lekára, multi-
funkčný displej(zobrazuje otáčky mikromotora a intenzitu/
režim OZK); otočné/vyberateľné sklenené pľuvadlo; kreslo 
s dvojaxiálnou opierkou hlavy; absolútne tichý a hladký 
chod kresla; ohrievač vody do pohára; ovládanie kresla 
z troch miest (stolík lekára, asistenčné rameno, nožný 
ovládač)

Viac prevedení :
• dolné vedenie hadíc
• dolné zásuvné vedenie hadíc
• horné (bičové) vedenie hadíc
• verzia s pojazdným stolíkom lekára
• stacionárna verzia so spodným vedením hadíc a s kres-
lom „Clair“

Presvedčte sa o spoľahlivosti japonskej zubnej súpravy 
a zažite radosť z komfortu pri jej používaní.

Zubné súpravy

Pedestal a s kreslom „Clair“ Veľký stolík lekára pri spodnom vedení hadíc

Otočné, vyberateľné, sklenené pľuvadlo 
pre ľahšiu údržbu

Bezdotykové halogénové svietidlo

Elektronická verzia ovládacieho panela s displejom

Horné vedenie hadíc (ROD type) Dolné vedenie hadícS pojazdným stolíkom lekára (CART type)

Na kreslo CLESTA II 
je záruka 5 rokov
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MADE IN JAPAN

Na súpravu CLESTA II 
je záruka 3 roky

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe vašej požiadavky.
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Zubné súpravy

Dostatočný prístup pre 
asistenta, ktorý sa môže 
postaviť blízko ku pacientovi 
v pozícii od 2 – 5 hod.

Ovládanie 
svetla 
zo stolíka 
lekára.

Otáčací čap konzoly je umiestnený 
tak, aby neprekážal lekárovi 
v žiadnej pracovnej pozícii

60 sekúnd trvá prestavenie zubnej súpravy do pozície 
pre „ľavákov“ a opačne. Pritom nieje potrebné žiadne náradie. 

Otáčavá, odnímateľná 
porcelánová pľuvadlová misa 
(možnosť voľby farebnej 
transparentnej sklenenej )

Roztiahnuteľná, 
otáčavá  konzola 
asistenčného panela, 
s ovládaním kresla, 
pľuvadla a svetla

Dvojaxiálna opierka hlavy 
a ultratenká opierka chrbta výrazne 
zvyšuje pracovný komfort lekára

NOVINKA

Ponuku na jednotlivé modely vám vypracujeme na základe vašej požiadavky.
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Kľúčové charakteristiky stolíka 
lekára:
•  4 programovateľné nastavenia 

pre lekára
•  digitálny displej
•  voľba prioritného nástroja
•  digitálny časovač
•  predvoľby parametrov 

mikromotora( nastavenie 
krútiaceho momentu 
s autoreverzom

Konzola so stolíkom lekára sa 
ľahko otáča v základni kresla. 
Je upevnený tak, aby sa 
dosiahla presnosť a vyváženosť 
polohovania.

Nové LED svietidlo

Výškovo nastaviteľné asistenčné 
rameno

Otáčavé a odnímateľné pľuvadlo s možnosťou voľby: porcelánové biele, 
sklenené transparentné v odtieňoch bezfarebné, modré, zelené, ružové

Prispôsobená príprava 
a konzultácia šetrí vzácny 
pracovný čas medzi 
pacientami.
Jedinečné riešenie otáčania 
konzoly poza kreslo taktiež 
zlepšuje priestor pre 
komunikáciu medzi lekárom 
a asistentom.

Bezkrokové nastavenie intenzity 
svetla v rozpätí 4 000-32 000 Lux
Kompozitný režim 5 500 Lux
5 000 Kelvin
10 výkonných LED modulov

Farebné odtiene poťahov kresla

PRÍPRAVA

PRACOVNÁ ZÓNA 
LEKÁRA

ZÓNA PRE 
ASISTENTA

Zóna pre 
čistenie 

a prípravu

Zóna pre 
konzultáciu

Otáčavá 
a odnímateľná 
pľuvadlová 
misa

PRÍSTUP 
PACIENTA

Zóny pre lekára, pacienta a asistenta
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Panoramatický digitálny rtg 
I-Max Touch 2v1
I-Max Touch – digitálny panoramatický rtg prístroj s vysokým 
rozlíšením 

•  Ovládací dotykový displej
•  Možnosť používania aj bez pripojenia PC  

(zápis snímkov priamo na USB kľúč
•  Možnosť pripojenia Cephalo ramena
•  V cene je užívateľský softvér Quickvision
•  12 programov + rezy (tomografia)
•  Možnosť pripojenia cez ethernet
•  Možnosť zobrazovania vo formáte DICOM
•  Možnosť upgrade na 3D

Cena I-Max Touch 2D od 22 640 € 
Cena Quickvision DICOM – 2 200 €
Cena Upgrade na 3D – 44 520 €

Panoramatické RTG

možnosť  

upgrade na  

3D

ROKOV *

Z
Á R U K A

* Senzor & R tg. žiarič

Panoramatické snímky sú 100% kompatibilné 
so softvérom QUICKVISION
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Panoramatický rtg 
I-Max Touch 3D 3v1

ROKOV *

Z

Á R U K A

* Senzor & R tg. žiarič

Nová generácia 3D senzora s vysokým rozlíšením 
a kontrastom. I-Max Touch 3D digitálny panoramatický rtg 
prístroj s 3D zobrazením
•  Režim 2D, 3D a Ceph
•  Ovládací dotykový displej
•  Možnosť používania aj bez pripojenia PC  

(zápis snímkov priamo na USB kľúč
•  Možnosť zobrazovania vo formáte DICOM
•  Možnosť pripojenia cez Ethernet
•  Ľahký prístup pre imobilných pacientov
•  16 programov (3D/PAN/CEPH)
•  Možnosť dodatočného upgrade na pripojenia 3D Cephalo 

ramena
•  V cene je užívateľský softvér Quickvision
•  Kvalitné zobrazenie
Cena I-Max Touch 3D od 56 900 € 
Cena Quickvision DICOM – 3 330 €

SIMPLANT –  
„všetko v 1“
Jedinečný softvér 
pre plánovanie 
a navrhovanie 
implantologických 
procedúr

Panoramatický prístroj doplnený o 3D senzor (9 x 8 cm) 
rozširuje zorné pole zobrazenia snímku, ideálny pre 
implantologické simulácie.

I-Max Touch bez možnosti upgradu  
na Ceph – 22 640 €

I-Max Touch s prípravou na Ceph – 23 880 €
I-Max Touch s Ceph ramenom – 29 990 €

Cephalo rameno upgrade – 10 900 €
DICOM pre panoramat. 2D prístroj – 2 100 €

I-Max Touch 3D bez možnosti upgrade –  59 000 €
I-Max Touch 3D s možnosťou upgrade – 63 900 €

I-Max Touch 3D s cephalo ramenom – 76 000 €
DICOM pre panoramat. 3D prístroj – 3 600 €

Akciové ceny platia do 31.12.2013 !

Nová dimenzia pre váš 
panoramatický rtg. prístroj

3 v 1 vylepšený panoramatický prístroj
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Digitálny zobrazovací systém rtg snímkov 
(rádioviziografia)

Senzory

OPTEO
Senzor OPTEO sa vyrába v dvoch 
veľkostiach a  pripája sa priamo 
do PC pomocou 3m USB kábla. 
Je vybavený technológiou CMOS 
a umožňuje získanie snímkov s vyso-
kým rozlíšením. Zaoblené hrany 
a mimoriadne malá hrúbka senzora 
poskytuje pacientovi optimálny 
komfort. Vďaka priamemu pripojeniu 
k PC a 3m káblu sa OPTEO senzor 
stáva prenosným, nezáleží na tom, 
aké rozloženie má ambulancia. 
Integráciou automatického systému 
aktivácie do senzora, sa jeho pred-
nosti ešte viac zvyšujú. Senzor má 
zabudovaný pohybový senzor pre 
aktiváciu zo spiaceho režimu.

Cena 3 970 €

Sensor OPTEO 2 je plne prispôsobený pre všetky klinic-
ké postupy, ktoré vyžadujú intraorálne snímky.

Protinárazový systém

Scintolátor

Optické vlákna

CMOS senzor

Elektronika

Charakteristika:
Technológia senzora: CMOS
Rozmery senzora T1: 39 x 25 x 5 mm (dĺ x š x hr.)
Rozmery senzora T2: 43 x 31 x 5 mm (dĺ x š x hr.)
Senzitívna plocha senzora T1: 30 x 20 mm (600mm2)
Senzitívna plocha senzora T2: 34 x 26 mm (900mm2)
Povrch v pixeloch (T1): 1500 x 1500 pixelov
Povrch v pixeloch (T2): 1700 x 1300 pixelov
Rozlíšenie senzora: > 20 pl/mm (T1 a T2)
Úroveň odtieňu šedej  farby: 14 bitov (16 384 úrovní)
Dĺžka kábla senzora: 3m
Pripojenie: USB2.0(480Mbit/sek.) a USB3.0 kábel
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ONE
Senzor ONE sa vyrába v dvoch veľkostiach 
a tak ako senzor OPTEO, pripája sa priamo 
do PC pomocou 3m USB kábla. Je vybave-
ný najnovšou technológiou CMOS za veľmi 
prijateľnú cenu a umožňuje získanie sním-
kov s veľmi kvalitným rozlíšením. Zaoblené 
hrany a mimoriadne malá hrúbka senzora 
poskytuje pacientovi optimálny komfort pri 
polohovaní senzora. Vďaka priamemu pripo-
jeniu k PC a 3m káblu sa ONE senzor stáva 
prenosným, nezáleží na tom, aké rozloženie 
má ambulancia.

Cena 3 480 €

Senzor je vodeodolný, je možné ho dezinfikovať v roztoku

Káblel je veľmi odolný 
aj pri torznom obýbaní

Charakteristika:
Technológia senzora: CMOS
Rozmery senzora T1: 39 x 25 x 5 mm (dĺ x š x hr.)
Rozmery senzora T2: 43 x 31 x 5 mm (dĺ x š x hr.)
Senzitívna plocha senzora T1: 30 x 20 mm (600mm2)
Senzitívna plocha senzora T2: 34 x 26 mm (900mm2)
Povrch v pixeloch (T1): 1500 x 1000 pixelov
Povrch v pixeloch (T2): 1700 x 1300 pixelov
Úroveň odtieňu šedej farby: 14 bitov (16 384 úrovní)
Dĺžka kábla senzora: 3m
Pripojenie: USB2.0 (480Mbit/sek.)a USB3.0 kábel
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Bezpečne flexibilné platničky

Fosforečné platničky
OWANDY - CR
Najkompaktnejší a najefektívnejší skener intraorálnych zobrazo-
vacích platničiek.
Špeciálnou charakteristikou Owandy-CR skenera je veľmi kvalit-
ná čítacia hlava, ktorá optimalizuje spôsob, ktorým sa platničky 
skenujú, zlepšujú ich kvalitu zobrazenia na základe kvalitnejšieho 
signálu v procese jeho spracovania.
Využívaním tohto nástroja môžete dosiahnúť extrémne presné 
snímky aj pri nízkom nastavení dávky žiarenia bez rizika pod-
exponovania alebo preexponovania. Naviac využíva úplne celú 
plochu platničky ako aktívnu.
V poslednej rade sú v Owandy-CR skeneri začlenené špeciálne 
filtre pre spracovanie snímka, čoho výsledkom je kvalitný snímok 
s vysokými kontrastami.

Po vložení platničky do 
skenera sa skenovaný 
snímok postupne odvíja 
na obrazovke

Fosforečné platničky rôz-
nych veľkostí

Skener fosforečných 
platničiek veľmi kom-
paktných rozmerov 
(286×151×140 mm)

Špecifikácie:
Technológia: Viacnásobné využívané forfo-
rečné platničky
Rozlíšenie: 34 pixelov/mm – 16 bitov
Veľkosť pixela: 30µm
Čas skenovania: 4,8 sek.
Pripojenie: USB 2,0 a USB 3,0
Rozmery: 286 x 151 x 104mm
Váha: 4,25 kg
Voľba rozmeru platničky: Automatická 
detekcia
Systém režimu Standby: Automatická funkcia
Rozmery platničiek: 
Veľkosť 0: 31 x 22mm (1024 x 726 pixelov)
Veľkosť 1: 40 x 24mm (1321 x 792 pixelov)
Veľkosť 2: 41 x 31mm (1354 x 1024 pixelov)
Veľkosť 3: 54 x 27mm (1783 x 891 pixelov)
Operačný systém: Windows XP, Vista, 7,8 
(32 – 64 Bitov)

Cena 6 290 €

Na prístroji 
sa farebným 
svetlom 
indikuje status: 
modré svetlo 
– pripravený 
na skenovanie; 
fialové svetlo 
– skenovanie; 
žlté svetlo 
– obsadený.

PSPIX
Veľmi kompaktný a s elegantným dizajnom skener intraorálnych zobra-
zovacích platničiek. S kvalitnou skenovacou hlavou, dokáže zoskenovať 
platničku za niekoľko sekúnd. Výsledkom sú veľmi kvalitné snímky. Má 
veľký farebný dotykový displej, na ktorom sa zobrazuje priebeh skenovania 
platničky, meno pacienta a celý zoskenovaný snímok a taktiež urýchľuje 
spôsob používania skenera.

Cena 6 300 €

Plne automatický proces:
•  PSPIX automaticky otvára dvierka 

pri vložení platničky
•  PSPIX automaticky detekuje veľ-

kosť vkladanej platničky
•  PSPIX skenuje a optimalizuje 

snímok skôr ako ho zobrazí na 
zvolenom pracovnom mieste

•  Platnička je automaticky vyma-
zaná a „vyhodená“ z prístroja pre 
okamžité ďaľšie použitie.

•  PSPIX sa automaticky vypne do 
ekonomického režimu, v prípade, že 
sa dlhší čas nepoužíva.

Dostupné sú 4 veľkosti platničiek + 
5. veľkosť sa tvorí v počítači rekon-
štrukciou dvoch veľkostí č. 3.
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SOPRO 717 USB 2
Mikroskopický, extraorálny a intraorálny režim, pripojenie do PC priamo cez USB 2
• Cena 2 932 €

SOPRO 617 USB 2
Extraorálny a intraorálny režim
• Cena 2 256 €

• automatické zaostrovanie
• 105° uhol zobrazenia
• kvalitná optika s CCD senzorom
• Osvetlenie s 8 LED-kami

Intraorálne kamery

mikrofisúrne lézie

stav okrajového uzáveru amalg. výplne Infiltrácia kovových molekúl

Cervikálne lézie Infiltrované okluzálne žliabky

preparácia kavity

LED svetlo

Prizma

Optika (šošovky)

Dotykové tlačítko

od portrétu
zaostrovanie

k jednotlivému zubu

Zaostrovací prstenec
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SOPRO CARE
Nový koncept intraorálnej kamery pre profylaxiu a parodontálne ošetrenie
Diagnostika na báze autofluorescencie
SOPRO CARE nie je len diagnostický nástroj lekára, ale aj nástroj na vzdelávanie pacienta. 
Vedie lekára  k minimálnemu invazívnemu a preventívnemu ošetreniu, čím udržuje  zdravie 
pacienta  a životnosť jeho prirodzeného chrupu.
3 režimy: PERIO, CARIO a DENNÉ SVETLO

PERIO Režim
PERIO režim odhaľuje patológie, a čo je dôleži-
tejšie, umožňuje lekárovi vysledovať  akékoľvek 
vznikajúce anomálie
•  Osvetlenie s presným a spoľahlivým zobrazením
•  Nový prístup ku komunikácii s pacientom
•  Zlepšenie plánovania ošetrenia
•  Prevencia
Vlnová dĺžka emitovaná LED svetlom SOPROCARE 
osvetlením, farebne zobrazuje rôzne stavy tkanív.

CARIO Režim
V CARIO režime sa kazy v sklovine a v dentíne jas-
ne objavia jasno červenou farbou. Okolité tkanivá 
sa zobrazia bielou a čiernou farbou.
Zlepšením diagnostiky a optimalizácie vyšetrenia 
sa ambulancia stáva, produktívnejšou a účinnej-
šou.

Režim DENNÉHO SVETLA
Makrorežim poskytuje až sto násobné zväčšnie, objavuje detaily, ktoré nie 
sú viditeľné voľným okom. Umožňuje monitorovať mikrofraktúry a ich vývoj. 
Má 4 prednastavené pozície zaostrovania (extraorálne, intraorálne, zuby a makro)

Intraorálne kamery – diagnostika

Prasknutý amalgám v režime 
Denného svetla

Zápal gingívy je zobrazený od slabo ružovej farby až po tmavofia-
lovú. Nový plak je zvýraznený jeho bielou a zrnitou charekteristi-
kou a pôvodný plak je zobrazený ako odtieň žltej a oranžovej farby.

Sklovino-dentínové kazy sú odhalené červenou farbou v CARIO 
režime. Ostatné okolité tkanivá sú zobrazené čierno/bielo, a tak sú 
vykreslené len kazové lézie.

Neviditeľný plak a zápal pri 
režime DENNÉHO SVETLA

Kariézne lézie neviditeľné 
v režime DENNÉHO SVETLA

Plak a zápal v PERIO režime Kariézne lézie viditeľné 
v CARIO režime

Situácia pred ošetrením 
v režime DENNÉHO SVETLA

Linguálne kazy v CARIO režime

Situácia pred ošetrením 
v režime PERIO

Okluzálne kazy v CARIO režime

Po ošetrení v PERIO režime

Kazy počas ošetrenia
v CARIO režime

2 týždne po ošetrení v PERIO 
režime

Kazy pri okraji amalgámu 
v režime Denného svetla

Implantát v režime Denného 
svetla

Pôvodný plak

Zreteľná 
kavita s 

viditeľným 
dentínom

Nový plak

Lokalizova-
ný rozpad 
skloviny

Ťažký zápal Relevantný 
tieň dentínu

Slabý zápal

Prvá viditeľ-
ná zmena 
skloviny

Cena 3 360 €
Prevedenie USB2
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SOPRO LIFE (3 v 1)
Revolúcia v diagnóze. Oveľa viac než len kamera – vidíte aj neviditeľné

Intraorálne kamery – diagnostika

Soprolife

• USB prevedenie – pripojenie priamo do PC
• Video MU– pripojenie priamo na LCD monitor cez video vstup
• Video MU + USB

Režim denného svetla – intraorálna kamera

•  Jediný fluorescenčný diagnostický prístroj na svete, ktorý 
ponúka 2 rôzne typy pohľadov.

•  Umožňuje porovnávať stav pod bielym svetlom so zistením 
pod modrým

•  Umožňuje špecifickú prehliadku okolia zuba (modré svetlo je 
orientované priamo na tkanivo zuba)

•  Môžete prepínať medzi režimami a tým uľahčíte komunikáciu 
s pacientom

•  Pohľady: extraorálny, intraorálny a mikroskop
•  Bez ohľadu na to, aké zobrazenie zvolíte, je obraz vďaka 

veľkej hĺbke zobrazenia okamžite ostrý
•  Vďaka skvelej elektronike poskytuje tento sofistikovaný 

optický prístroj neprekonateľnú kvalitu obrazu ako v dennom 
režime, tak aj v režime modrého svetla

Diagnostický režim
•  Získate väčšiu presnosť v stanovení 

alebo zisteniu kazu pri zväčšení 30 – 
100x

•  Vidíte neviditeľné – SOPROLIFE ponú-
ka lepšiu detekciu kazu, než tomu bolo 
kedykoľvek predtým

•  Šetríte čas s diagnózou
•  Menej RTG žiarenia pre vašich pacien-

tov

Zákrokový režim
•  Koniec ošetrenia „naslepo“ – v tomto režime vám 

obraz zvýrazní rozdiel medzi zdravým tkanivom 
a nakazeným

•  Diferenciácia postihnutého tkaniva od zdravého 
umožní lekárovi precíznejšie a pre pacienta menej 
invazívne ošetrenie

•  Tento režim je špecifický orientovaný na dentín, diag-
nosticky viac na sklovinu

•  Informuje o kvalite tkaniva pri protetike

Fotóny emitované 
fluorescenciou

Zdroj svetla, 
ktorý zodpovedá 

vlnovej dĺžke

Pohľad v režimu kamery

Preparácia na dennom svetle Zákrokový režim Červená farba – zvyšok infikovaného tkaniva Pohľad po skončení preparácie

Diagnostický režim ukázal kaz

Cena 3 792 €
Prevedenie USB2
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HandyCam
Digitálna intraorálna kamera

Intraorálne kamery

Analógové intraorálne kamery

• Vysoké rozlíšenie
• ¼“ CMOS endoskop
• Automatické zaostrovanie
•  V cene softvér Quickvision (archivácia snímkov+ úprava snímkov)
• Pripojenie kamery priamo do PC cez USB 2

Cena: 1 290 €

W-CAM
Analógová kamera so špičkovým obrazom a za prijateľnú 
cenu.
Charakteristika:
•  senzor Sony CCD s vysokým rozlíšením
•  4× vysokosvietiace LED-ky
•  malá okrúhla hlava kamery
•  Vlastné vyrobené patentované 7-elementový optický sys-

tém, ktorý vytvára neobyčajne kvalitný obraz
•  protizahmlievacie šošovky 
•  plastové telo s protišmykovým povrchom 
•  motorické 5 krokové zaostrovacie tlačítko s indikátorom
•  extra-orálny, intra-orálny a makro režim
•  neskreslený obraz v prirodzených farbách
•  priame pripojenie do PC cez USB kábel
•  zachytenie a uloženie obrazu pomocou jedného tlačítka 

Cena: 1 790 €
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U-CAM
Analógová kamera so špičkovým obrazom a za 
prijateľnú cenu.

Charakteristika:
•  senzor Sony CCD s vysokým rozlíšením
•  4x vysokosvietiace LED-ky
•  Vlastné vyrobený patentovaný 7-elementový 

optický systém, ktorý vytvára neobyčajne 
kvalitný obraz

•  protizahmlievacie šošovky
•  kovové telo s protišmykovým povrchom 

a úpravou proti chemickým vplyvom
•  motorické 5 krokové zaostrovacie tlačítko 

s indikátorom
•  extra-orálny, intra-orálny a makro režim
•  neskreslený obraz v prirodzených farbách
•  priame pripojenie do PC cez USB kábel
•  zachytenie a uloženie obrazu pomocou jedné-

ho tlačítka

Cena: 2 290 €

Zobrazenie via-
cerých zachyte-
ných obrazov

I-CAM Plus
Analógová kamera s kvalitným obrazom a za vynikajúcu cenu.
Charakteristika:
•  senzor Sony CCD s vysokým rozlíšením
•  4x vysokosvietiace LED-ky
•  fixné šošovky s automatickým zaostrovaním od 1 až do 3 zubov
•  plastové telo, veľmi ľahká
•  neskreslený obraz v prirodzených farbách
•  priame pripojenie do PC cez USB kábel
•  zachytenie a uloženie obrazu pomocou dotykového tlačítka

Cena: 790 €
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PERIOTEST
Využitie v oblastiach implantológie, parodontológie, ortodoncie, orálnej 
a maxilofaciálnej chirirgie

Aplikácie PERIOTESTU:
•  Implantáty – posúdenie uloženia (integrácie) a stability impalntátov v kostom tkanive
•  Prirodzené zuby - diagnóza degeneratívnych zmien závesného aparátu, detekcia periodontálnych 

reakcií v v rannom štádiu, okluzálneho uloženia a monitorovanie procesu liečenia

PERIOTEST CLASSIC
Prenosný PERIOTEST bez pamä-
ťových funkcií

PERIOTEST S
Prenosný PERIOTEST s pamäťo-
vými funkciami

PERIOTEST M
PERIOTEST v bezšnúrovom 
prevedení (cena 1 896 €)

Diagnostika

Polymerizačné lampy
ScanWave (Acteon Satelec)
Bezšnúrová výkonná a precízna polymerizačná lampa, 
ktorá vytvrdzuje  všetky dentálne materiály, bez ohľadu 
na to aký foto-iniciátor je v nich použitý.  Spoľahlivo ich 
vytvrdzue s dodtatočnýn množstvom svetelnej energie 
v špecifickom absorbčnom spektre.

Cena ScanWave 1 529 €

Spektrum využitia:
•  kompozity
•  glasionoméry
•  materiály na prekrytie gingívy pri bielení
•  adhezíva (bondy)
•  cementy
Polymerizačné režimy:
•  režim „Bonding“ (transparentné bondy 

a glasionomery)
•  režim „Scan“ (univerzálny režim pre všetky materiály)
•  režim „Soft Scan“ ( pre progresívnu polymerizáciu, 

limituje polymerizačný stres)
•  režim „Ortho“ (pre špeciálne bondy a adhezíva použí-

vané v ortodoncii)
Špecifikácie:
•  Vlnová dĺžka: 390 – 510 nm
•  Výkon: 1500mW/cm2 (pri svetlovode s Ø 6,8mm)
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Ergonomický tvar, pohodlné používanie

MiniLED Ortho 2 
(Acteon Satelec)

Bezšnúrová polymerizačná lam-
pa MiniLED ORTHO 2 so svojim 
výkonom 3000 mW/cm2 a širokým 
spektrom svetelnej emisie vytvrdzu-
je rýchlo a efektívne všetky mate-
riály, ktoré sa používajú v súčasnej 
ortodoncii.
Vytvrdzovacie časy 4, 8, 12 a 32 
sekúnd sú nastavené špeciálne pre 
ortodonciu a umožňuje vytvrdenie 
od niekoľkých  „brackets“ až po celý 
kvadrant jedným gestom.

Špecifikácie:
•  Vlnová dĺžka: 420 – 480 nm
•  Špičková Vlnová dĺžka: 455– 465 

nm
•  Výkon: 3000 mW/cm2 pri svetlo-

vode s Ø 5,5mm

Ceny:
MIniLED – 990 €
MIniLED Ortho 2 – 1 305 €
MIniLED Supercharged – 
1 265 €

Laserový zameriavací kruh

Funkcia Autofokus zaisťuje optimálmy polymerizač-
ný čas
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Kapslový amalgamátor 
SOFTLY

Univerzálny amalgamátor 
ADM 9002/Mixing Boy

LUXITE

Polymerizačné lampy

Amalgamátory

Equipment

Zobrazenie grafu mixovania – efektívny tvaru osmičky

•  mixuje amalgám a glazionomery
•  ovládaný mikroprocesorom
•  mixovacia frekvencia: 4000  vibrácií /min.
•  veľmi tichý chod
•  excelentná stabilita
•  jednoduché čistenie

Cena 498 €

•  automatické dávkovanie prášku a amalgámu
•  miešanie kapslí
•  časovač 1 -99 sek
•  tichý a bezproblémový chod
•  3 200 ot./min.
•  hmotnosť:  6 kg
•  rozmery: 225 x 260 x 222mm

Cena: 1 090 €

Max. výkon 
1600 mW/cm2

6 vytvrdzovacích režimov

Široký výber svetlovodov

LCD farebný displej 
(textový a grafický 
režim zobrazenia)

Bezšnúrová lampa, 
váha 175g, tichý chod

Autonómna rukoväť

2 roky záruka (1 rok na batériu)

Nabíjateľné 
batériové púzdro

Rozsah vlnovej dĺžky 420 – 490 nm
Vytvrdzovanie kompozitov, 

ortokompozitov a všetkých adhezív

Ceny na vyžiadanie

6 vytvrdzovacích režimov:
•  TURBO režim – ponúka maxi-

málny výkon
•  Hlavný režim – poskytuje 

rýchle vytvrdzovanie
•  Normálny režim – umožňuje 

polymerizovať hlboké kazy až 
k pulpe, zabraňuje citlivosti

•  Režim s jemným štartom – 
zabraňuje vytvrdzovaciemu 
stressu a retrakcii materiálov

•  Pulzný režim – poskytuje 
prerušované vytrdzovanie 
(svetlo bliká)
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Perfektné spojenie

Dentálne vysokofrekvenčné röntgény
X-MIND unity
Acteongroup*Satelec zdokonalil X-Mind rtg 
prístroj:
•  nekompromisným dizajnom
•  čistými líniami
•  vyskúšanou kvalitou
•  vynikajúcimi materiálmi
•  jedinečnými technologickými výhodami

Cena: 4 390,- €

ACE technológia patentovaná SOPRO® eliminuje preexponovanie snímka

X MIND prístroj je vo 
vnútri pripravený na in-
tegráciu senzora SOPIX, 
kedykoľvek neskôr

Sopix inside umožňuje 
integráciu senzora bez 
viditeľných káblov. Za 1 
min. pripojíte senzor 
SOPIX do X MIND 
prístroja bez technickej 
asistencie.

Jednoduchý a ergo-
nomický, mikropro-
cesorom riadený 
ovládací panel

Senzor prijíma len také množstvo 
dávky žiarenia, ktoré je nevyhnutné 
pre kvalitný snímok. Táto techno-
lógia, ktorá je použitá v X MIND  
dovoľuje senzoru aktivovať a deak-
tivovať generátor tak, aby sa vyhlo 
riziku preexponovania snímka a zá-
roveň opätovnému ožiarniu pacienta 
z titulu nekvalitného snímka.

Špecifikácie:
• Žiarič (generátor) Toshiba
• Veľkosť ohniska 0,7mm
• Napätie žiariča 60/65/70 kV
• Anódový prúd 4 a 7 mA

NOVINKA
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Dentálne lasery – 
mäkké tkanivá
WISER moderný, prenosný, výkonný

Dentálne vysokofrekvenčné röntgény
Owandy RX V3  
(Owandy, Francúzsko)
Vysokofrekvenčný intraorálny rtg. prístroj s mikroproce-
sorom riadeným časovačom
Špecifikácie:
•  voľba vysokého napätia: 60, 65 a 70 kV
•  anódový prúd 6 mA
•  Veľkosť ohniska: 0,4mm
•  Expozičný čas: od 0,01 do 2,00 sek (36 krokov)
•  voľba: CCD a CMOS senzor, fosforečné platničky a filmy
•  možnosť voľby bezšnúrového expoz. wifi tlačítka

PHOT-X II  
(Belmont, Japonsko)
Mikroprocesorom riadený vysokofrekvenčný rtg 

• voľba 60kV/70kV
• voľba menovitého prúdu žiariča 4mA/7mA
• expozičný čas: 0,01 – 3,2 sek.
• voľba: typu filmu alebo senzor
• max. vzdialenosť tubusu od steny 2012 mm (303-WK)
• samostatná ovládacia jednotka (možnosť voľby umiestnenia)

Viac prevedení

• nástenné – cena 3880 €
• mobilné  – cena 4450 €
• stacionárna – cena 4345 €
• stacionárna s fixnou stoličkou – cena 4680 €
• stropné – cena 4500 €

Štandardne je dlhý okrúhly 
tubus

Mobilné prevedenieMožnosť voľby obdĺžniko-
vého kolimátora

Nový bezšnúrový diodový laser s najpokrokovejšou technológiou na mäkké tkanivá. 
Výkon až 16W (špičkový). Má veľa výhod oproti predošlým technológiam. Je tak jemný, 
že už nie je potrebne používať anestetiká. S novým laserom WISER sa dosahuje rýchlejšie 
ošetrenie, rýchlejší čas hojenia – bez komplikácií, práca bez krvácania, menej anestetík, menej 
bolestí, menej rizík. Nový Wiser je naozaj rýchly, presný a neúnavný. Tajomstvo je v techno-
lógii. WISER je chirurgický laser, ktorý je navrhnutý tak, aby zvládal všetky ošetrenia ako je 
endodoncia, periodoncii, chirurgia mäkkých tkanív, terapia, biostimulácia, bielenie zubov.
Charakteristika:
•  Výkonný: až do 16W (špičkový výkon pri pulznom režime)
•  Optimalizované pulzovanie pre tkanivá: prispôsobiteľné nastavenie pre všetky druhy 

mäkkých tkanív 
•  3 voľby pracovných modalít: samoobslužný, rýchly a pokročilý
•  Pohotový: Laserový uľahčovací protokol ponúka bezpečie pri každej procedúre
•  Intuitívny: Rýchla voľba ošetrení prostredníctvom jednoduchej ikonografie.
•  Ergonomický: Široký dotykový displej
•  Prenosný: Používa sa bezkáblovo a s bezkáblovým nožným ovládačom.
•  Nabíjateľný: Len za 60 sekúnd vďaka patentovanému „Super Cap System“ (systém 

nabíjania kondenzátorov)
•  Autoklávovateľné koncovky: maximálna hygiena a menej nákladov na prevádzku.
•  Štýlový: Talianský dizajn, inovatívny a kompaktný

Cena: WISER (nový model) 7 990 €, WISER 6 690 €

Owandy RX V3 – 3 590 €
Owandy RX V3 (wifi) – 3 790 €
Owandy RX mobil – 4 201 €
Owandy RX mobil (wifi) – 4 490 €
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Dentálne lasery
SIMPLER
Diódový laser pre mäkké tkanivá
Okrem základných aplikácii – endodoncia, 
periodoncia, chirurgia, terapia, implantáty 
a bielenia je teraz: 
Rozšírenie lasera SIMPLER o APPS – 
aplikácie špeciálnych terapií

Cena: 4 800 €

SIMPLER laser je teraz rozšírený o ďaľšie APPS aplikácie, ktoré doposiaľ nebolo možne  využívať. Pri niektorých je 
potrebné dokúpiť si špeciálny násadec. Doposiaľ jednoduchý prístroj je možné zmeniť na progresívny prístroj.

D30
Multifunkčný diodový laser pre mäkké tkanivá pre zubné lekárstvo a estetiku
Aplikácie: terapia, všeobecná a vaskulárna chirurgia, ošetrenie mäkkých tkanív, estetika

• výkon 30W

Cena: 17 690 €

Výkon až 12 W

APP SURGY BOOST – 
rýchla a bezbolestná 
chirurgia
Poskytuje mikropulzný 
špičkový výkon 12W

APP Zahnutá BIO kontaktná koncovka – 
kontaktná biostimulácia
Redukuje pooperačné opuchy a zápaly. 
Nielenže urýchľuje hojenie vačkov, ale redukuje 
potrebu užívania analgetík a iných liekov.

APP Derma Angioma 
Lip – odstránenie 
kozmetických angióm
Ošetrenie perí a angióm 
v ústnej dutine.

APP Endo 200µm 
– dekontaminácia 
koreňových kanálikov
Dekontaminuje úzke a za-
hnuté koreňové kanáliky, do 
ktorých je ťažký prístup.

APP FLAT TOP – 
antalgická terapia
Odstraňuje mnoho 
bolestivých extra-orálnych 
miest

APP Anti Ageing – terapia 
proti stárnutiu
Dermálne foto omladzovanie. 
Redukuje jazvy po operácii 
a po akné a vyhladzuje vrásky.

Implant Periimplantitis – ošetrenie periim-
plantitídy Je užitočný nielen pri dekontaminácii 
okolia implantátov, ale aj odstraňuje granulačné 
tkanivá bez krvácania a dekontaminuje infikované 
vačky na ďasne.

APP White One – 
bielenie jednotlivých 
zubov Pomocou gélu 
na bielenie laserom bieli 
jednotlivé zafarbené zuby

Mobilné prevedenie
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PHOTON/PHOTON PLUS
Dentálny diodový laser na mäkké tkanivá. 

PHOTON
•  max. výkon 3W
•  vlnová dĺžka 810 nm
•  Predvoľba 21 ošetrení a 4 voliteľné
•  režim kontinuálny a pulzný
•  aplikácie: endodoncia, periodoncia, chirurgia
Cena na vyžiadanie.

Niektoré klinické prípady pre ošetrenie laserom

Dentálne lasery – tvrdé a mäkké tkanivá
PLUSER
Nový Pluser je medicínsky laserový 
prístroj ny vysokej technickej úrovni, 
ktorý posunie tradičnú ordináciu 
do budúcnosti. Slovo PLUSER 
znamená ponúknutie mnoho vecí 
pacientom: menej bolesti, rýchlejšie 
ošetrenie, profesionálnu zručnosť, 
pohotovú prispôsobivosť a kontinu-
álnu inováciu v ošetrovaní tvrdých 
tkanív, mäkkých tkanív, kostnej 
chirurgie a dermatológie.
Oproti predchádzajúcemu modeli je 
jednoduchší, rýchlejší a jednoducho 
lepší.

Pluser používa nový proXimo soxtvér vytvorený DoctorSmile v Androide.

Tajomstvo je v pulze – Pluser vytvára dva druhy pulzov:
•  Gausov pulz pre dentálne aplikácie
•  štvorcový pulz pre dermatologické aplikácie
•  Úplný pulz tvaruje osobnosť
•  HLBOKÝ pulz pre frakčnú obnovu
Množstvo ošetrení jedným PLUSER-om pre:
1. Tvrdé tkanivá, 2. Mäkké tkanivá, 3. Kostnú chirurgiu, 4. Dermatológiu

Cena PLUSER (nový) 48 960 €, PLUSER 36 400 €

PHOTON PLUS
•  max. výkon 10W
•  vlnová dĺžka 980 nm
•  Predvoľba 22 ošetrení a 3 voliteľné
•  režim kontinuálny a pulzný
•  aplikácie: endodoncia, periodoncia, chirurgia
Cena na vyžiadanie.

Dentálne lasery – mäkké tkanivá

Ceny na vyžiadanie
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Sterilizácia

iClave Plus
Autokláv triedy „B“ s 18 L komorou
•  medená komora
•  o 50% väčšia využiteľnosť komory
•  adaptívny vyhrievací systém udržuje 

rovnomernú teplotu v celej komore
•  rýchlejší celkový čas sterilizácie – 35 min.
(vrátane fáze sušenia) 
•  efektívnejšie sušenie
•  zápis dát sperilizačného cyklu
•  permanentný monitoring prac. paramet-

rov počas celého sterilizačného cyklu
•  nerezový plášť

Autoklávy (NSK)
NSK autoklávy pokročilej  triedy „B“ sa vyrábajú s medenou komorou, ktorá má vysoko tepelnú vodivosť. 
Spolupôsobenie medenej komory a vyhrievacieho systému zaisťuje vynikajúce teplotné charakteristiky – komora 
dosiahne 134°teplotu o ½ rýchlejší čas v porovnaní s nerezovou komorou a taktiež rýchlejší celkový čas sterilizácie 
– 35min.  (vrátane fázy sušenia). V medenej komore sa využije priestor o 50% efektívnejšie ako v nerezovej. 
NSK autoklávy sú bezpečnejšie a šetrnejšie pre násadce, turbínky a ostatné dentálne náradie, pretože sa eliminujú 
teplotné výkyvy v komore.

Medená komora a adaptívny vyhrievací systém umožňujú 
rýchlejšie cykly ako v triede“B“, tak aj v triede „S“.

iClave mini
Mini autokláv na turbínky a násadce od 
výrobcu turbínok a násadcov
Je to autokláv triedy „S“ malých rozmerov, 
ktorý ponúka veľmi rýchle časy sterilizač-
ných cyklov pre sterilizáciu turbínok, násad-
cov a ostatného náradia
•  kompaktný a elegantný dizajn
•  efektívna sterilizácia dutých materiálov
•  kapacita komory 2,5 L
•  užívateľsky príjemný ovládací panel
•  čas sterilizačného cyklu „S“ pri 134°C: 

4min (pevné materiály), 14 min. (porézne 
materiály 

NSK užívateľský príjemný aj pre turbínky/násadce autokláv 
triedy „B“

Ovládací panel 
iClave mini

Autoklávy (Tecno-Gaz)
ONYX B 5.0  ONYX B 7.0  ONYX B 8.0
Najnovšia generácia autoklávov Tecno–Gaz s veľmi pokročilou techno-
lógiou, ktorá zaručuje max. bezpečnosť a spoľahlivosť.
Výhody:
•  cykly pre všetky potreby
•  šetrí energiu – nízka spotreba v pomere s množstvom nákladu
•  P.I.D. System – pokročilá technológia kontroly celého cyklu, zaisťuje 

nepretržitú kontrolu a monitoring prevádzkového systému autoklávu
•  FL-system – systém automatického napĺňania

Zápis cyklov na SD kartu

PuraPlus – zabezpečuje čistú 
vodu pre autokláv

Ceny na vyžiadanie

Ceny na vyžiadanie

51

st
er

ili
zá

cia

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH

w
w

w.
pr

od
en

t.s
k



EUROPA B Pro

Autokláv triedy B so zápisom prie-
behu cyklu na SD kartu
Možnosť voľby 18L, 20L a 24L 
komory

Autokláv triedy S so zabudovanou 
tlačiarňou
Objem komory je 20L

Ultrazvuková čistička Model Basic 
alebo Free
•  objem 3L alebo 9 L
•  Funkcia SWEEP
•  Funkcia DEGAS – redukuje roz-

pustné plyny v roztoku
•  Nastavenie teploty od 20 do 65°C
•  Časovač

Autokláv triedy B so zabudovanou 
tlačiarňou 
Možnosť voľby 18L a 24L komory.

Balička/zváračka sáčkov 
pre náradie

Umývacie prístroje
OMNIWASH umývačka

•  umývací cyklus 25 min.
•  kompletný cyklus 

so sušením: 45 min.
•  umývanie pri 55°C, 

oplachovanie pri 85°C

Cena: 2 100 €

Horkovzdušné sterilizátory

SF 55
Teplovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu
•  jednoduchá obsluha
•  objem komory 53 L
•  dvojitá ochrana proti zvýšenému zahrievaniu
•  nerezový plášť
•  nastavenie teploty od 20 do 250°C
SF 75
Teplovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu
•  jednoduchá obsluha
•  objem komory 74 L
•  dvojitá ochrana proti zvýšenému zahrievaniu
•  nerezový plášť
•  nastavenie teploty od 20 do 250°C

Memmert (Nemecko)
Teplovzdušné sterilizátory od výrobcu Memmert (Nemecko) zaručujú 
precízne sterilizačné časy a úplné zničenie aj tých najrezistentnejších 
mikroorganizmov. Spĺňajú štandardné bezpečnostné požiadavky európ-
skych smerníc pre zdravotnícke prístroje. 

Ceny na vyžiadanie

Ceny na vyžiadanie
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SF 55
Teplovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu
•  jednoduchá obsluha
•  objem komory 53 L
•  dvojitá ochrana proti zvýšenému zahrievaniu
•  nerezový plášť
•  nastavenie teploty od 20 do 250°C
SF 75
Teplovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu
•  jednoduchá obsluha
•  objem komory 74 L
•  dvojitá ochrana proti zvýšenému zahrievaniu
•  nerezový plášť
•  nastavenie teploty od 20 do 250°C

Zostava kompresor 
+ odsávačka

DUO 2 412 €
jednovalcový kompresor s 25l vzdušníkom + 1 odsávačka 
DUO 2V 3 043 €
dvojvalcový kompresor s 25l vzdušníkom + 1 odsávačka 
DUO 2 3 568 €
dvojvalcový kompresor s 25l vzdušníkom + 2 odsávačky  

Odsávačky
DO 2.1 T 853 €
odsávačka v skrinke

Sušiče
Membránový sušič  MD  od 948 €
jednokomorový
MONZUN od 1 535 €

Kondenzačná jednotka KJF
KJF od 294 €
pre čiastočné odlúčenie vlhkosti a filtrovanie nečistôt tlak. vzduchu

Dentálne kompresory

Bezolejové 
kompresory

DK50-10 Z 1 036 €
jednovalcový s 10l vzdušníkom, bez skrinky
DK50-10 S  1 199 €
jednovalcový s 10l vzdušníkom, so skrinkou

DK50 PLUS 1 134 €
jednovalcový s 25l vzdušníkom, bez skrinky
DK50 PLUS S 1 652 €
jednovalcový s 25l vzdušníkom, so skrinkou

DK50 2V 1 554 €
dvojvalcový s 25l vzdušníkom, bez skrinky
DK50 2V S 2 077 €
dvojvalcový s 25l vzdušníkom, so skrinkou

DK50 2V/50 1 860 €
dvojvalcový s 50l vzdušníkom, bez skrinky
DK50 2V/50S 2 854 €
dvojvalcový s 50l vzdušníkom, so skrinkou

DK50-10 S

DK50 2V/50

DK50 PLUS S

DUO

MONZUN M1 MONZUN M2

DO 2.1 T

Detailný výkres membrá-
nového sušiča MD

Model 2x2V/110M  Kompresor so 4 agregátmi a sušičom

DK50 2V S

Membránový sušič MD

Kompletný sortiment 
produktov EKOM a ceny 

na vyžiadanie

KJF1
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Bezolejové kompresory GENTILIN

Separátory amalgámu

Typ MST1 zabudovateľný do zubnej 
súpravy 
• Účinnosť 98,6%
• Max. prietok 4,5L/min

Typ ECO II 
• Účinnosť 99,3%
• Max. prietok 1L/min.

Koncentráty na údržbu odsávacieho 
systému
Značne predlžuje životnosť 
separátorov amalgámu

Cena na vyžiadanie

Model Clinic 1/24 - 
jednovalcový s 24 L 
vzdušníkom

Kompresor s od-
hlučneným krytom

Odhlučnená skrinka 
„Comfort cabinet“

Taliansky výrobca, ktorý sa viac ako 30 rokov špecializuje na bezo-
lejovú technológiu výtlaku vzduchu. Náš zdvojený „boxer“ piest je 
jedinečný kus výrobku, vyrobený patentovanou technológiou.
Ceny na vyžiadanie.

Model Clinic  DRY3/50H - 
dvojválcový s 50 L vzduš-
níkom a s membránovým 
sušičom

Model Clinic DRY 
3H/24  - dvojvalcový 
s 24 L vzdušníkom 
a s membránovým 
sušičom

Srdce špičkovej tech-
nológie je patentova-
ný dvojhlavový piest 
„boxer“, ktorý sa posúva 
pozdĺž jednej osi. Na roz-
diel od kĺbového alebo 
kmitavého mechanizmu, 
ktorý sa bežne používa 
pri technológii stlače-
ného vzduchu, tento 
dvojsmerový pohyb 
po jedinečnej dráhe 
garantuje žiadny bočný 
tlak a preto žiadne 
značné opotrebenie a 
to aj po 5000 hodinách 
prevádzky.

Model Clinic 3/24  - 
dvojvalcový  s 24 L 
vzdušníkom

Cena na vyžiadanie
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MIKROSKOPY A LUPY
Nový rozmer v prevedení, flexibility a ekonomiky v diagnostike a chirurgii.

Mikroskopy Labomed

Lupy ADMETEC

Mobilné prevedenie PRIMA 
DNT (možnosť verzie inštalá-
cie na stenu a na strop)

Mikroskop v plnej výbave (pripojenie 
videokamery a fotoaparátu)

Verzia 
pripojenia 
mikro-
skopu na 
súpravu
ANCAR

NuVarTM dokáže nastaviť ohniskovú vdialenosť
od 300 do 400mm

Cena na vyžiadanie
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Dentálne svietidlá
Závesné plnospektrálne svietidlá NASLI

Závesné svietidlo DENTASUN (6x54W, 4x80W)

Závesné svietidlo Elegance (4x80W)

Závesné svietidlá 
EKLER (Nemecko)
So svojim inovatívnym LED systémom tvára 
ASTRA´LED novú triedu v dentálnom osvetlení. 
LED technológia poskytuje jasné svetlo s nízkou 
spotrebou elektrickej energie. Výdatné svetlo, 
ktoré je stmievateľné a po okrajoch lemované 
modrým svetlom poskytuje bezkonkurenčný 
komfort pri práci.

Špecifikácie:
•  Teplota farby 6500°K 
•  Index CRI > ako 90%
•  Životnosť 50 000 hod.
•  Regulácia jasu pomocou diaľkového ovládača
•  Jas 18 000 Lumen
•  Maximálny príkon 190W
•  Rozmery: 1200 x 600 x 30mm
•  Váha 5 kg

ASTRA LED svietidlo s 3D tvarom, 
hlavné smievateľné svietidlo je lemo-
vané modrým LED svetlom poskytuje 
jedinečný komfort.

Cena na vyžiadanie

Cena 
na vyžiadanie
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LED svietidlo s integrovanou HD videokamerou a s automatickým 
zaostrovaním. 
Skutočne elegantný koncept dizajnu je navrhnutý pre najvyššie štandardy. 
Integrovaná Full HD  32“ profesionálna obrazovka.

ORION 40DS
Operačné svietidlo je vhodné pre orálnu a maxilofaciálnu 
chirurgiu. Má 30 eliptických reflektorov rozdelených do 
6 modulov, každý obsahuje 6 výkonných LED zdrojov. 
Celková intenzita operačného svietidla je 130 000 Lux. 
Po okraji je upevnený hliníkový kruh pre ľahšie poloho-
vanie. Ekometrický systém zobrazenia (E-view system) 
umožňuje lekárovi nastaviť väčšie osvetlené pole tak, 
aby získal správne osvetlenie pre každú chirurgickú pro-
cedúru. Zdroj svetla je chránený rozptylným tienidlom 
svetla, ktorý je vyrobený z čistého tvrdého skla a je po-
krytý špeciálnym vysokoodolným filmom na zamedzenie 
pádu úlomkov zo svietidla do operačného poľa v prípade 
nepravdepodobnej okolnosti rozbitia. Funkcia „Denné 
svetlo“ umožňuje prepnúť operačné svietidlo do režimu 
svietidla na zubnej súprave. Vtedy svietia len dva modu-
ly a dovoľuje nastaviť intenzitu svetla a teplotu chro-
matičnosti. Osvetlené pole 15 alebo 20cm je perfektne 
vyhovujúce pre osvetlenie úst pacienta a zabraňuje 
oslneniu (presvetleniu). Možnosť prevedenia: nástenné, 
stroné a mobilné

Model ORION 40DS

Ďaľšie modely: 
Model 60DS (160 000 Lux)

Model SLIM 2 (50 000 Lux)

Operačné svietidlá Tecno-Gaz (Taliansko)

Cena na vyžiadanie
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SPHERA
Prístroj na zohrievanie tekutín pre irigáciu.
Zohrievanie anestetík a irigačných roztokov zvyšuje komfort pacien-
ta, skvalitňuje jeho ošetrenie, redukuje bolesť a nepríjemné pocity.
SPHERA je prístroj, v ktorom sa generujú dve teploty a tie sú kon-
trolované mikroprocesorom a vizuálnymi signálmi.
37°C pre anestetiká
55°C pre irigačné roztoky alebo kompozity

Zohriate kompozity sú plastickejšie a zlepšujú priebeh 
polymerizácie.
V prístroji SPHERA sú:
4 otvory pre striekačky
1 otvor pre kompozit
2 otvory pre hroty

Ostatné prístroje
ALGIMIX
Tecno-gaz prezentuje nový exkluzívny prístroj ALGIMIX na miešanie alginá-
tu, ktorý je nepostrádateľný v zubnej ordinácii. Mixer má špeciálny patento-
vaný akcelerátor, zabudovaný na miešacom uzávere bubna, ktorý zaručuje 
excelentné výsledky. Alginát sa vymieša rýchlo a homogénne. Výsledok toh-
to procesu je, že alginát sa vymieša bez bublín, je uniformný, s perfektnou 
viskozitou. Povrch vymiešaného alginátu je jemný a hladký ako sklo a preto 
otlačky sádrových modelov a rekonštrukcie budú perfektné.

ALGIMIX prináša mnohé výhody:
•  trvalé opakované výsledky bez ľudského faktoru
•  jednoduchý a čistý proces
•  zvýšite si kvalitu procesu získavania otlačkov
•  ušetríte čas
•  zredukujete straty alginátu

ALGIMIX je:
•  jednoduchý
•  tichý
•  programovateľný pre každý alginát
•  bohatý na príslušenstvo

ORMA
Prístroj na automat. navliekanie návlekov na obuv.

Množstvo alginátu a čas miešania:
1 lopatka 6-9 sek.
2 lopatky 7-10 sek.
3 lopatky 8-12 sek.
4 lopatky 9-13 sek.

Lekárske protokoly vyžadujú prijatie PPE (Personal 
Protective Equipment – osobné ochranné vybavenie) a pa-
cienti by ho používať. Pokrývanie obuvi má šecifickú úlohu 
– izolácie obuvi, ktorá je zvyčajne príčinou prenosu mikróbov. 
Obúvanie je normálna manuálna činnosť, ale pre niektoré 
kategórie ľudí si vyžaduje zdĺhavé a fyzické úsilie. To isté platí 
aj pri navliekaní návlekov. ORMA pokrýva obuv automaticky 
tým, že sa chodidlo položí do prístroja, v ktorej je termoplas-
tická fólia. Po vložení chodidla sa aktivuje zahrievací systém 
a v priebehu niekoľkých sekúnd sa topánka pokryje fóliou. 
Tým, že sa fólia pevne adaptuje na obuv (tesne prilieha), vy-
tvorí sa absolútne izolovaná bariera. Stahnutá fólia je taktiež 

vodeodolná a nevytvára žiadne obštrukcie alebo prekážku 
pri chôdzi. Prístroj ORMA nevyžaduje, aby pacient do neho 
vkladal len špecifickú obuv, pretože používa teplom sťaho-
vateľnú fóliu. Používaním prístroja ORMA už nie je potrebné 
kupovať jednorázové návleky rôznej veľkosti, nevytvára sa 
veľký odpad, šetrí čas a znižuje náklady.
ORMA zjednodušuje manažment hygieny, redukuje náklady 
a zvyšuje imidž ambulancie. ORMA je elegantný prístroj, 
v ktorom celý proces je kontrolovaný mikroprocesorom 
s možnosťou programovania. Celý cyklus pokrývania obuvi 
termoplastickou fóliou sa aktivuje jednoducho vložením 
chodidla do prístroja. 

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie
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SPEEDY 2
Resuscitačný kufrík pre komplexnú prvú pomoc

SPEEDY1 - verzia aj bez kyslíkovej fľaše

SURGERY PLUS 50

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie
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Dezinfekcia prostredia, 
vody a sacieho systému
Nocospray® je prístroj na dezinfekciu ovzdušia 
v miestnosti. negeneruje žiadnu vlhkosť, neobsahuje 
kyselinu peroctovú a nespôsobuje žiadnu koróziu.
Nocospray® = 100% automatická bio-dezinfekcia
OxyPharm koncept je založený na zdvojenej akcii difúz-
neho prístroja Nocospray® a dezinfekčného prostriedku 
Nocolyse®. Nocospray®/Nocolyse® umožňuje automa-
tickú dezinfekciu v akejkoľvek uzatvorenej miestnosti. 
Nocospray® ošetrí miestnosť až do objemu 1 000m3. 
Pre väčšie priestory až do 20 000 m3 sa používa prí-
stroj Nocomax®. 
Výhody:
•  jednoduché používanie, rýchle a ekonomické
•  uniformná dezinfekcia všetkých povrchov, ošetrený je 

každý cm2 
•  účinný pre všetky baktérie, plesne, vírusy a spóry
•  úplne rozkladateľný: enviromentálne príjemný 

a nealergický

BacTerminator® Dental
BacTerminator® Dental je vysokovýkonný dezinfekčný systém na ochranu vody pre zubné súpravy pred patogén-
nymi mikroorganizmami. Okrem ochrany súpravy pred tvorením biofilmu, BacTerminator® Dental taktiež odstraňuje 
mikroorganizmy, častice a organické látky z vody, ktorá sa privádza do súpravy. BacTerminator® Dental pracuje bez 
akéhokoľvek ovládania a bez chemikálií.

Proces, ktorý prebieha v BacTerminator® Dental z ne-
upravenej vody na upravenú (vydezinfikovanú):
1.  100 mikrónový filter, ktorý odstraňuje častice
2.  Aktívny uhlík, ktorý odstraňuje staré zvyšku chlóru
3.  Iónový menič, ktorý   odstraňuje vápnik z vody
4.  1 mikrónový filter, ktorý odstraňuje všetko, čo zosta-

lo ešte vo vode
5.  Produkcia prirodzených dezinfekčných prostried-

kov, ktoré chránia pred vznikom baktérií a tvoreniu 
biofilmu.

6.  Bioreakčná zóna – zaručuje, že všetky mikroorganiz-
my sú zničené

Výhody BacTerminator® Dental:
•  Znižuje prestoje na vašej zubnej súprave
•  Znižuje náklady na servis
•  Zvyšuje bezpečnosť pre personál aj pacienta
•  Inštalácia „Plug & Play“
•  Odstraňuje biofilm zo zubnej súpravy
•  Dodáva dezinfikovanú vodu
•  Chráni súpravu pred tvorením vodného kameňa

VŠETKO TOTO BEZ POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ.

Modely:
•  BacTerminator® Dental pre 2 súpravy (samostatný 

prístroj)
•  BacTerminator® Dental Compact pre 2 súpravy (samo-

statný prístroj)
•  BacTerminator® Dental Retrofit pre 1 súpravu (zabu-

dovateľný do súpravy)
S použitím „Booster“ je možné použiť BacTerminator® 
Dental až pre 6 súprav

Cena na vyžiadanie

Cena 
na vyžiadanie
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H1 – Hygiena sacieho systému
H1 je plne automaticky systém pre čistenie a dezinfekciu sacieho systému v zubnej súprave.
Tento systém nepretržite dávkuje roztok GREEN & CLEAN H1 do sacieho vedenia a separátora amalgámu počas 
ošetrovania pacienta, keď je odsávačka aktívna, takže už nie je potrebné manuálne prevádzať procedúru čiste-
nia/dezinfekcie po skončení práce. Systém si nevyžaduje žiadnu údržbu, pracuje automaticky, len je potrebné asi 
1× týždenné doplniť roztok.

WEK - Systém 
dekontaminácie vody
WEK je automatický systém na permanentnú úpravu 
(chemická dekontaminácia) vody v zubnej súprave do 
všetkých nástrojov v stolíku pre lekára a do striekačky. 
Môže sa použiť zabudovateľná verzia – inštaluje sa do 
pľuvadlového bloku, alebo vo verzii samostatnej skrinky. 
Okrem dekontaminácie vody aj odstraňuje biofilm 
v súprave.

Kompletná sada WEK

Zabudovaná do pľuvadlovej sekcie ZS

Podlahové prevedenie Roztok WEK

Cena na vyžiadanie

Cena na vyžiadanie

61

os
ta

tn
é 

pr
ís

tr
oj

e

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH

w
w

w.
pr

od
en

t.s
k



Dentálny nábytok ZILFOR

Prevedenie ELITE TOUCH

Prevedenie ELITE

Prevedenie AURORA

Vyžiadajte si cenovú ponuku na nábytok.62
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Mobilné asistenčné stolíky

Hygienické skrinky

Model PRT

Hygienická skrinka PDM  
(dispenzer na rukavice, masky, poháre)

Cena 770 €

Hygienická skrinka PDMP  
(dispenzer na utierky, masku, rukavice, 
poháre a automat. dávkovač na mydlo)

Cena 595 €

Pohľad do skrinky PDMP 
zvnútra

Model PSRT Model RC4C Model RC4K

Prevedenie PRESTIGE

Prevedenie ELITE

Vyžiadajte si cenovú ponuku na nábytok.

63

ná
by

to
k

Uvedené ceny sú vrátane 20 % DPH

w
w

w.
pr

od
en

t.s
k



Mobilné stolíky pre zubné ambulancie

Pojazdný vozík s 3 kovovými poličkami, 
2 el. zásuvky. Rozmery: 40,6x78,5x 

45cm (š x v x hĺ)
Model: C3R • Cena: 290,- €

Pojazdný vozík s 3 kovovými poličkami 
a jednym šuplíkom,  2 zásuvky 220V, 

hlavný vypínač.  
Rozmery: 40x93,5x 54cm (š x v x hĺ).  

Rozmer poličky: 36x38 cm
Model: C3RT • Cena: 534,- €

Pojazdný vozík s 3 sklenenými poličkami
2 zásuvky 220V.

Rozmery: 48x78,5x 37cm (š x v x hĺ)
Model: C3RV • Cena: 570,- €

Pojazdný vozík s 3 kovovými poličkami
2 zásuvky 220V, hlavný vypínač.

Rozmery: 50x93,5x 54cm  (š x v x hĺ). 
Rozmer poličky: 46x38 cm

Model: C3RTM • Cena: 534,- €

Pojazdný vozík s 2 sklenenými poličkami 
(horná polička s rúčkou), v spodnej časti 

odkladací priestor, 3 zásuvky 220V.
Rozmery: 42 x 88 x 34cm (š x v x hĺ)

Model: C2RCHP • Cena: 570,- €

Pojazdný vozík s 3 kovovými poličkami
2 zásuvky 220V, hlavný vypínač. 

Rozmery: 35x77,5x 47cm (š x v x hĺ). 
Rozmer poličky: 46x38 cm

Model: C3RQ • Cena: 354,- €

Pojazdný vozík s 2 sklenenými poličkami 
a s 1 šuplíkom, v spodnej časti odkladací 

priestor 4 zásuvky 220V, príprava na 
pripojenie vody/vzduchu.

Rozmery: 50 x 84 x 38cm (š x v x hĺ)
Model: C2RCHM • Cena: 989,- €

Pojazdný vozík so 4 kovovými poličkami
3zásuvky 220V, hlavný vypínač.

Rozmery: 35x97x 45cm (š x v x hĺ)
Model: C4RQ • Cena: 384,- €

Pojazdný vozík s 3 kovovými poličkami, 
1 multizásuvka. Rozmery: 49x78,5x 

37cm (š x v x hĺ)
Rozmer poličky: 40x30 cm

Model: C3RK • Cena: 210,- €
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Dentálne stoličky PROMED

SYNCRO T3 cena 610,00 €
SYNCRO T3 s kruhom cena 678,00 €

ASSIST PLUS cena 470,00 €
ASSIST PLUS s kruhom cena 540,00 €

HARLEY cena 470,00 €
HARLEY s kruhom cena 540,00 €

SYNCRO T5 cena 610,00 €
SYNCRO T5 s kruhom cena 678,00 €

ASSIST cena 420,00 €
ASSIST s kruhom cena 250,00 €
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Dentálne stoličky KOVONAX

dental-chk dental-chfvk

dental-chkv

formex-kv

cline

dental-fvkodental-fvodental-chfv

kovona-plus-fcline-f-dentalcline-fk-dentalcline-k-dental

cline-fkcline flkcline-kcline-kl

dental-kvoformedformexformex-fv

Vyžiadajte si ceny na jednotlivý model stoličky
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Ceny stoličiek na vyžiadanie.
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PRODENT, s. r. o. 
Senická cesta 92, 974 01 Banská Bystrica
tel.:  0905 610932 – Ján Ilovičný 

0905 480173 – Ing. Lenka Omastová 
0905 215 868 – servisní technici

e-mail: prodent@prodent.sk, www.prodent.sk

Mobilná dentálna súprava

MOBILNÁ DENTÁLNA SÚPRAVA

Dentalone je mobilná dentálna súprava,
ktorá sa jednoducho zmení z pojazdného kufra na užívateľsky príjemnú po-
jazdnú súpravu, ktorá sa dá použiť kedykoľvek a kdekoľvek.

Dentalone ponúka široké spektrum nástrojov a funkcii, ktoré umožňujú lekáro-
vi poskytovať pacientom ošetrenie najvyššej triedy aj mimo svojej ambulancie.

Integrovaný 
kompresor.

Nie je potrebný žiadny 
externý prívod vzduchu.
Stačí jednoducho pripojiť

do zásuvky 
230V

10.950 €

•  držiak s nástrojmi s automatickou 
funkciou voľby nástroja

•  veľký podsvietený ovládací displej
•  bezuhlíkový mikromotor NLX nano LED
•  multifunkčný UOZK Varioc 170 LED
•  3-funkčná striekačka
•  odsliňovač
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