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Orotol 2,5l + My Lunos Perio Tips 40db
Orotol 2,5l - Tes koncentrátum fogászati elszívórendszerek és amalgámleválasztó 
készülékek fertőtlenítésére, illatosítására, tisztítására és ápolására. Nem habzik. Intenzív 
tisztító hatás. Eltávolítja a makacs lerakódásokat is. Széles hatásspektruma révén biztos 
védelmet nyújt a fertőzések ellen. Biológiailag lebomlik.
My Lunos Perio Tips - Új Perio-Tip különlegesen vékony és 
rugalmas. Az egyedi munkafelülettel 11.7 mm a mély tasakokba 
is behelyezhető, melyek mélysége > 8 mm. Mélységjelölései a 
VHO szondáén alapszanak. Ilyen módon a Perio biztonságot 
nyújt a mélységi tasakkezelésben. A Perio-tip steril 
kiszerelésben kerül forgalomba és eldobható a használat után.

Áfát tartalmaz

Ft 64.811,-

Ft 56.300,-
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Empress Direct

Bluephase Style

Empress Direct - magas esztétikájú nano-hybrid kompozitanyag direkt 
restaurációk készítéséhez. 32 szín 5 féle transzlucenciában. Speciális 
rétegzési technika nélkül is alkalmazható, más kompozitanyag tetejére 
rétegezhető.

Csomagolás:
- 3g

- 10 x 0.2

Bluephase® style nagy teljesítményű vezeték nélküli LED 
lámpa, mely a kompakt dizájnjának köszönhetően minden 
kézben kényelmes, női és férfi kézben egyaránt . A 800 
mW/cm2-es teljesítményével minden fogászati anyag 
megkötésére alkalmas, melynek kötése a 430-tól 490 nm-es 
hullámhossz-tartományba esik. 

COMPRECAP 120 db
Comprecap - Fehérített kompressziós sapkák az ínyszéli és kapilláris vérzések 
csillapítására.
Nagyság: 1, 3 és 5.
Csomagolás: 120 db/csomag.

Tartalom
12 VistaIntra DC
 Vistavox S/Vistavox S Ceph

13 Happy Smile 
 Langmár Zsolt

Ft 453.870,-

Ft 19.260,-

Ft 14.350,-

Ft 7.827,-

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz
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3M ™ RelyX ™ U200 

 

RELYX U 200 AUTOMIX - Végleges adhezív ragasztásra szolgáló 
cement: inlayk, onlayk, koronák és hidak cementezésére (kerámia, 
kompozit, fém), csapok és 2-3 tagú hidak beragasztására, három-
tagú inlay/onaly hidak ragasztására. Kerámia, kompozit és fém 
restaurációk cementezésére implantátumos elhorhonyzással.
Színek: A2, AO3 és Traslucent.

Filtek Z250 Introductory kit + 6x Fogászati tükör 
+ 2x Monoart nyálszí vók + Monoart PG30 
nyálkendő  

4x Brilliant Tömőanyag + 2x Brilliant Flow + 
One coat 7 + Microbrush

RTG kötény

Lunos Prophy Powder 4x 180 g + Lunos Prophy 
Paste Two in One + Lunos Fluoride gél

Smart Dentin grinder

Filtek Z250 Introductory kit - Univerzális tömőanyag a megbízható 3M ESPE mikrohibrid 
technológián alapul. Csomagolás: 8 x 4 g (A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, UD), Adper Single 
Bond 2 adheziv-6 g, 3 ml Scotchbond savazógél, kiegészítők.
Monoart nyálszí vók - Hajlí tható műanyag nyálszí vók, hossz: 15 cm. 
Kiszerelés: 100 db.
Monoart PG30 nyálkendő - Háromrétegű (2 réteg geotextília, 1 réteg polietilén fólia), 
kiváló nedvszívó, ugyanakkor nedvességet át nem eresztő nyálkendő. Színek: zöld, kék, 
világoskék, fehér, rózsaszín, narancssárga, sárga, lila, világoszöld, bordó és smaragdzöld. 
Kiszerelés: 60 db.
Fogászati tükör - Legalább 200 alkalommal sterilizálható fogászati tükrök. 
Kiszerelés: 1 drb.

Brilliant és Brilliant Flow - Univerzális nanohibrid tömőanyag. Színválasztéka egyedi 
kettős “duo shade” szín koncepción alapul. Csomagolás: Brilliant NG (A1/B1 dentin és 
zománc, A2/B2 dentin és zománc, A3.5/B3 dentin és zománc, A3/D3 dentin és zománc) 
- 4 g, Brilliant flow (A1, A2, A3, A3.5) - 2.3 g.
One Coat 7 Bond - Önsavazó, fényrekötő egykomponensű 7. generációs adhezív.
Kiszerelés: 5 ml.
Microbrush - Bondecsetek
Csomagolás: 100 db.

RTG kötény- Fogorvosi kötény gallérral, (0.3 mm vastag 
ólomréteggel). Súly: 2.8 kg. 
Dimenzió: 610x685 mm.

Lunos® Prophy Powder Gentle Clean - a gyors és effektív külső supragingivális 
elszíneződések tisztításáért. Ízek: menta, naracs, semleges. Csomagolás: 180 g.
Lunos® Prophy Paste Two in One - innovációs kettő az egyben megoldás: egyszerre 
távolítja el az elszíneződéseket és políroz. Időt takarít meg, miközben kíméletes a
fogfelszínhez. Folyamatos az abrazivitás csökkenése,  a folyamatosan csökkenő 
részecskeméretnek köszönhetően. Csomagolás: 100 g.
Lunos® Fluoride gél - intenzív káriesz elleni profilaxis nátrium-fluoriddal. Különösen 
hasznos a professzionális fogtisztítás után. Csomagolás: 250 ml.

Smart Dentin grinder - az amerikai KometaBio termékével, mely felhasználja a dentint 
magas minőségű autológ graft készítésére, melyet a csontos defektusok augmentációjára 
használnak. Jelentősen csökkenti a benövés idejét hosszútávon megtartja a csontgerinc 
magasságát és szélességét biztosítja a  kiváló esztétikát és gingivaminőséget sűrűbb az 
allogén grafttól csökkenti a komplikációk lehetőségét, mint pl. a graft kilökődése
biztos módszer, melyet már három évtizede kutatnak és fantasztikus eredményeket 
mutat

x6

Áfát tartalmaz

Ft 55.545,-

Ft 47.200,-

Áfát tartalmaz

Ft 103.585,-

Ft 95.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 56.000,-

Ft 50.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 59.513,-

Ft 50.000,-
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Relyx U200 + 2x Relyx Fiber Post + 
2x Sopira karpul tű
RelyX U200 Automix - A legújabb generációs, klinikailag tesztelt, öntapadó kompozit 
cementek tartós beragasztásokhoz. Szí nek: A2, AO3 és Traslucent. Kiszerelés: 8.5 g.
Sopira karpul tű - 3/12, 3/16, 3/21, 3/25, 4/25 méretben. 
Csomagolás: 100 db.
Relyx Fiber Post - Üvegszállal erősített kompozit gyökércsapok. Színe a természetes 
dentinéhez hasonló. Méret: 0, 1, 2, 3. Csomagolás: 10 db.

Áfát tartalmaz

Ft 119.785,-

Ft 111.400,-

Bora led / CA 1:1 L Blue 
TRY AND BUY

Áfát tartalmaz

Ft 199.547,-

Ft 175.600,-
Áfát tartalmaz

Ft 268.486,-

Ft 236.000,-

Bora led - a Bien-Air turbinája 
különösen erős és megbízható, a 
Bora turbinák nagyon magas szintű 
technológiával rendelkeznek és 
tökéletesen megfelelnek mindenféle 
restaurációs munkához.

Bien-Air könyökdarab CA 1:1 - teljesen 
újraszerkesztett meghajtómechanizmus és 
fúróillesztés biztosítja a mikro-precizitású 
koncentrikusságot és stabilitást, emellett 
a 60-200 000 fordulat/perc lehetővé teszi 
a legigényesebb restaurációk kivitelezését 
különleges pontossággal-az Ön igényeinek 
megfelelően.

Opalescence PF 16% + 
Opalescence Toothpaste
Opalescence PF - hosszú évek tapasztalata bi-
zonyítja, hogy a teljes fogív fehérítésére leginkább 
bevált módszer az Opalescence PF zselék mélyhúzott 
fogsínnel történő alkalmazása. A kezelés általában 
otthon történik, így kényelmes a páciensnek és időt 
takarít meg a fogorvos számára. Megvásárolható a 
következő változatban: 10 % és 16 %. 
Kiszerelés: 4 x 1.2 ml. 

Opalescence Toothpaste - paszta fluoridos fogfe-
hérítéssel. Alkalmas a betegek kezelésére a fehérítés 
után. Kiszerelés: 28 g.

Mindent a rendelőért

Ft 9.000,-
Áfát tartalmaz
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MÁR 
Ft 12.900,-tól 

Foghúzó fogók Emelők

MÁR 
Ft 7.570,-tól

Opalescence PF 16% + 
Opalescence Toothpaste

Precíziós lenyomatvételi anyag minden típusú lenyomatvételi technikához, 
széles indikációs területtel rendelkezik, kiváló eredményeket garantál.
Easy Putty, Medium Flow, Light Flow, Extra Light Flow, Bite, Monophase.

Csomagolás: 600 ml i 2 x 50ml.

OPT-ON 
- precíz, minőségi és könnyű lupe 
- 3,3x-os és 2,7-os nagyítás 8 aktuális színben 
- használata kényelmes 
- állítható távolság 
- színek:  átlátszó, fehér, matt réz, piros, ezüstös zöld, matt fekete, fényes             
  fekete és sárga 
- Adidas szemüvegkeret
 

Mindent a rendelőért

Ft 25.600,-

Ft 488.911,-

Áfát tartalmazÁfát tartalmaz

Áfát tartalmaz
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Equia Forte fill + 5x Gyémánt FG fúró+ 
5x Karbid RA fúró

3x DiaDent papír poénok + 3x Gutta-Percha +
3x Gradia Direct + UltraPro Tx + 
G-premio BOND 

4x Charisma Classic + 2x Charisma Flow+ 
Artikulációs papír + Luna 2 vattarolni

Visalys Temp + TempoSil 2

Evetric System készlet + Evetric Assortment 
készlet + 5x UMN + Orolin Burbath 1l

Panasil (alap + korrekciós) + Comprecap + 
Alligat Chroma Fast set

Equia Forte fill - teljesen új hozzáállást képvisel a konzervatív technológiában: az 
üvegionomer technológiával kivitelezett restaurációk még soha nem voltak ilyen eszté-
tikusak, transzlucensek, és nem rendelkeztek ilyen fizikai tulajdonságokkal, nem voltak 
ennyire gazdaságosak. Kiszerelés: 50 kapszula. Az Equia különleges esztétikát nyújt 
kiemelkedő traszlucenciával jól illeszkedő színnel, így minden esztétikai igényt kielégít. 
Teljesen feszülésmentes a kontrakciót követően, kiváló nedvességtűrő- képességgel 
rendelkezik. Hosszútávú tömések készíthetők mindössze 3 perc és 25 sec alatt.
Gyémánt FG fúró - Kiváló minőségű, rendkívül kopásálló gyémánt fúrószárak a 
turbinához. Formák: gömb, kónusz, cilindrikus, torpédó kónusz, hosszú és rövid.
Karbid RA fúró - Karbid fúrók szuvasodás eltávolításához.

DiaDent Papírpoén - a milliméterjelölésű papírpoénok lehetővé teszik a csatornák 
szárítását a pontos munkahosszon, endométer használata nélkül, így megelőzhető a peri-
apikális tér irritációja. A poénokat nagy abszorpciós képesség jellemzi és színekkel jelöltek 
az ISO standardoknak megfelelően. Kiszerelés: 200 db.
Guttapercha poénok - minden DiaDent guttapercha poén ML.029 egyedileg, lézerrel 
ellenőrzött és eldobásra kerül, amennyiben meghaladja a +/- 0.029 mm-es toleran-
ciaküszöböt. A poénokon található milliméter-jelölések lehetővé teszik a guttapercha 
aktuális pozíciójának folyamatos ellenőrzését a csatornában. A milliméter- jelölések 16mm, 
18mm, 19mm, 20mm, 22mm és 24mm. A csomagolás 120 guttaperchapoént tartalmaz.
Gradia Direct - Fényrekötő, kompozit tömőanyag egyszínes vagy rétegzési eljárásra. 
Lehetővé teszi a gyors és kimagaslóan természetes megjelenésű és tartós helyreállítások 
készítését. Színek: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, B1, B2, B3, BW, C3, CT, CV, CVT, NT, 
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-NT, PW, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, XBW.
Csomagolás: 4 g.
Ultrapro Tx - Paszta professzionális fogtisztításhoz és polírozáshoz . Csomagolás: 10x 2 g.
G-Premio BOND - Egykomponensű fényrekötő univerzális adhezív. Kiszerelés 5 ml-es 
üvegcse

Charisma Classic - Új, fényre kötő mikrohibrid kompozit tömőanyag. Színek: A1, A2, A3, 
A3.5, AO2, AO3, B2 és C2. Kiszerelés: 4 g.
Charisma Flow - Folyékony, fényrekötő, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit. 
Kiszerelés: 1.8 g.
Artikulációs papír - 40 μ vagy 80 μ-os kék, piros, kék-piros. Formák: patkó és szalag. 
Kiszerelés: 72 db (patkó), 120 db (szalag 22x110 mm), 144 db (szalag 20x105 mm).
Luna 2 vattarolni - a Luna vattarolnik gazdaságosak, mivel annyi nedvességet képesek 
felvenni, hogy nem szükséges őket cserélni a kezelés alatt. Kiszerelés: 1000 db.

Evetric System készlet – Nanohibrid, fényrekötő kompozit, ami röntgenárnyékot ad. 
Egyaránt alkalmas posterior és antrerior régiókhoz is. Az Evetric tömőanyag három 
részecskéből áll: nano-töltetekből, nano-pigmentekből és nano-módosítókból, amelyek 
felelősek a színek összhangjáért valamint ennek köszönhetően nem tapad a tömőanyag 
a műszerhez. A pigenteknek köszönhetően a tömés nem látszik a fogakon. Evetric bond 
- nano-töltött technológia, fényre kötő, önsavazó, direkt kompozit és kompomer tömések 
kötéséhez. Használható továbbá kompozit csonkfelépítésekhez, fényre kötő kompozitok-
hoz, duálkötésű és érzékeny fognyakak kezelésére. 
Evetric Assortment: 8x 3.5 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin)
System készlet: 4 x 3.5 g (A2, A3) + Evetric Bond 6 g.
UMN - Szintetikus szőrből készült kefe puha lerakódások 
eltávolításához.
Orolin Burbath - aldehidmentes, kész oldat fúrók tisztításához, 
és fertőtlenítéséhez. Biológiailag lebomlik. Korrózió elleni anyagot 
tartalmaz. Csomagolás: 1 l.

Panasil (alap + korrekciós) - Vinil polixiloxán tixotróp alapú szilikon lenyomatanyag. 
Gyors és pontos lenyomatot kaphatunk vele. Munkaidő csak 2 perc. Panasil alap: Panasil 
Putty Fast, Panasil Putty Soft és Panasil Putty Normal Pack. Panasil korrrekciós: Initial 
Contact regular, Initial Contact light, Initial Contact x-light, Initial Contacr two in one. 
Csomagolás: alap 2x 450 ml + 2x 50 ml.
Comprecap - Fehérített kompressziós sapkák az ínyszéli és kapilláris vérzések csil-
lapítására. Nagyság: 1, 3 és 5. 
Csomagolás: nagyság 1 és 3 - 120 db/csomag; nagyság 5 - 60 db/csomag.
Alligat Chroma Fast - Alginát lenyomatanyag, amely porálló és hidrokompatibilis 
tulajdonságának köszönhetően könnyen keverhető. Megmunkálási idő: 1.5 perc. 
Kötési idő: 2.5 perc. Kiszerelés: 453 g.

Visalys Temp - Akrilát kompozit alapú ideiglenes korona és hídanyag. Könnyen felhelyezhető, 
minimálisan porol a levételnél. Az ideiglenes pótlás nagyon ellenálló és terhelhető. Több 
színben is elérhető. Kiszerelés: 50 ml + 12 keverőcsőr.
TempoSil 2 - Az ideiglenes A-szilikon-cement TempoSIL 2, garantálja az optimális tapadást 
különböző felületeken, valamint kiváló marginális integritást biztosít. 
Kiszerelés: 2 x 5 ml, 15 keverőcsőr.

Áfát tartalmaz

Ft 74.400,-

Ft 66.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 60.610,-

Ft 53.330,-

Áfát tartalmaz

Ft 68.000,-

Ft 58.790,-

Áfát tartalmaz

Ft 60.780,-

Ft 53.450,-

Áfát tartalmaz

Ft 42.220,-

Ft 37.800,-

Áfát tartalmaz

Ft 71.800,-

Ft 66.000,-
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A Dentiro törlőkendők és az 
Isorapid Spray 
101 féle mikroorganizmus 
ellen is hatékony
Dentiro kendő - aldehid- és fenolmentes fertőtlenítő kendők a 
felületek, orvosi felszerelés, eszközök és berendezések 
fertőtlenítéséhez. 
Csomagolás: 120 db.

Isorapid Spray - aldehid- és fenolmentes készítmény, amelyet 
permet formájában használunk. A felületek, eszközök és a 
felszerelés gyorshatású fertőtlenítéséhez. 
Kiszerelés: 1 l.

Fertőtlenítés30másodperc alatt

䔀甀爀漀猀攀愀氀글

Mindent a rendelőért

ÜLJÖN EGÉSZSÉGESEN!

MULTIADJUSTORFt 205.000,-

Ft 283.500,-
Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz
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3x Opalescence Boost + 2x Opal Dam + 
Fluor Protector Gel

2x Tetric EvoCeram + Tetric EvoCeram bulk + 
Tetric EvoFlow + Adhese Universal + 
5x Arkansas + Proxyt

UltraCal XS + Ultra-Blend Plus + 5x Mani Endo 
tűk + Monoart Instant Led spray

3x Reciproc tűk + Reciproc papír poénok + 
Reciproc Gutta-Percha

Heraeus Kulzer készlet + Carboxylate cement

Opalescence Boost utántöltő - Nagyhatású fogfehérítőzselé, amely 38 % hidrogén perox-
idot tartalmaz. A szükséges kezelési idő 15 perc, amely egy ülés során maximum 
négyszer ismételhető meg. Kiszerelés: 1.2 ml.
OpalDam - Az OpalDam metaakrilát bázisú anyag, amely fogfehérítéskor megvédi az ínyt 
és a környező szöveteket, illetve egyetlen fog kezelése esetén a szomszédos fogakat. 
Fényvisszaverő szemcséket tartalmaz, így a felmelegedéstől is óvja a szöveteket. Az 
alaposan leszárított felszíneken jól megtapad, majd a kezelés végén nagyon könnyű 
eltávolítani, még a fogközökből is. Kiszerelés: 1.2 ml.
Fluor Protector Gel - Védőgél, fluoridot tartalmaz, a dentin deszenzibilizációjára és 
kariesz prevencióra szolgál. Kiszerelés: 20 g

Tetric EvoCeram - Fényre-kötő, univerzális kompozit, kerámia töltőrészecskékkel és tovább-
fejlesztett formulával. Színek: A1, A2, A2 dentin, A3, A3.5,  A3.5 dentin, A4, A4 dentin, B1, 
B2, B2 dentin, B3, bleach XL, C1, C2, C3, D2, D3, T. Kiszerelés: 3 g.
Tetric EvoCeram bulk - Fényrekötő nanohibrid kompozit rágófogak tömésére akár 4 mm-es 
rétegvastagságban. A nagy rétegvastagság jelentősen lerövidíti a kezelési időt. A három uni-
verzális szín természetes transzparenciájú kiváló esztétikai eredményt biztosít. Remekül al-
akítható konzisztenciájának köszönhetően az anyag nagyon jól adaptálható a kavitásfalhoz.
Tetric EvoFlow - A Tetric EvoFlow folyékony, de szilárd is lehet, ha szükséges. Használható 
alábélelésként I. és II. osztályú kavitásokban, valamint kis kiterjedésű üregekben és V.osz-
tályú kavitásokban tömőanyagként. Kiszerelés: 2 g.
Adhese Universal VivaPen – Fényre-kötő, fluoridot leadó, egykomponensű, adhezív 
kompozit, tömésekhez. Praktikus VivaPen kiszerelésben is rendelhető. Kiszerelés: 2 ml-es 
aplikátorok.
Proxyt - Professzionális fogtisztításra, meghatározott abrazivitási értékekkel. Fogtisztításra 
és tömések polírozására. Keménységek: durva, finom és közepes. Kiszerelés: 55 ml.
Arkansas - Kompozit polírozására és kidolgozására. Könyökdarabba helyezhető és 4 alak-
ban elérhető: kerek (030), cilindrikus torpedó (025), kerek (025) és kónikus hegyes (028).

UltraCal XS - UltraCal XS - kálcium-hidroxid paszta a gyökércsatornák ideiglenes 
töméséhez. 
Csomagolás: 1.2 g.
Ultra-Blend Plus - Kálcium-hidroxid alapú fényrekötő kompozit a közvetett és közvetlen 
pulpasapkázásra. Megvásárolható a következő változatban: opaque és dentin. 
Kiszerelés: 1.2 ml.
ManiEndo tűk - Kézi műszerek endodontális kezeléshez, tágítók. Nagyság: 8, 10, 15, 20, 
25, 30, 40, 15-40. Csomagolás: 6 db.
Monoart Instant Led spray - Hűtőspray 200 ml-es kiszerelésben. CFC nélkül, a kijövő 
hőmérséklet -45°C, mentol illatú. Ideális az anyagok hűtésére (lenyomat, stb.)
Kiszerelés: 200 ml.

Reciproc tűk - Gépi műszerek endodonciás kezeléshez, tágítók: R25, R40 i R50. 
Nagyság: 21, 25, 31. Csomagolás: 6 db.
Reciproc papír poénok - Papír csúcsok a Reciproc rendszerhez. Több méretben 
elérhetőek: 25,40,50. A papírcsúcsok sterilek. Kiszerelés: 144 db/csomag.
Guttapercha Reciproc - A RECIPROC rendszerhez illeszkedő, alacsony olvadáspontú a - 
guttapercha csúcsok hideg és meleg obturációs technikához. 
Csomagolás: 60 db/csomag.

Heraeus Kulzer készlet - Kondenzációs bázis és korrekciós szilikonanyag készlet.
Optosil Comfort, Xantopren L vagy VL, aktivátor paszta.
Kiszerelés: 900 ml + 140 ml + 60 ml.
Carboxylate cement - Alábélelő és ragasztó cement. Gyorsan kötő cink-polykarboxilát 
cement koronák és in-layek beragasztására illetve alábélelésre. 
Csomagolás: 30 ml + 90 g.

Áfát tartalmaz

Ft 148.350,-

Ft 125.900,-

Áfát tartalmaz

Ft 26.500,-

Ft 22.500,-

Áfát tartalmaz

Ft 38.220,-

Ft 34.400,-

Áfát tartalmaz

Ft 26.827,-

Ft 22.800,-

Áfát tartalmaz

Ft 78.656,-

Ft 73.000,-
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Kompozitbázisú, fluorid tartalmú dualkötésű csonkfelépítő anyag. 
Röntgenárnyékot ad, optimális kötést biztosít minden egy- és töb-
brétegű adhezívvel. Csiszolhatósága a dentinéhez hasonlatos, stabil, 
tartós, nyomásszilárdsága magas, kiváló folyási tulajdonságokkal 
rendelkezik. Közvetlenül használható gyökércsapok beragasztására is. 
Bisphenol-A-mentes. Csomagolás: 2x5ml, 20 mixing tips, 10 endo tips.

Ana 2000 I/ II/III     
Ana 2000 I/II/III - Amalgám ismert svéd gyártótól, ami kiegyensúlyozott 
expanziót és kivételes keménységet képvisel. Összetétel: Ag 43.1 %, 
Sn 30.8 %,  Cu 26.1 %. Fizikai stressztűrő képesség 1 h után 115 MPa, 24 h után 450 
Mpa 7 nap után 510 Mpa. Formai változás 24 h után 0.02 %.
Kiszerelés: 50 kapszula.

Mindent a rendelőért

Ana 2000 I

Ana 2000 II

Ana 2000 III

Ft 15.200,-

Ft 17.820,-

Ft 21.300,-

AIR FLOW HANDY 3.0 PERIO “PREMIUM”
AIR-FLOW Handy 3.0 - Speciálisan nagy szemcseméretű porhoz készült, ideális Air 
Flow Classic, Air Flow Classic Comfort Air Flow Soft homokhoz.
Supragingivális polírozáshoz, pigmentációk, lepedék letisztításához.

PERIODONTAL ORTHODONTIC

AFTER

WHITE

RESTORATIVE

AFTER

WHITE

SURGICAL

AFTER

ENDODONTIC 

AFTER

INSTRUMENT 
MANAGEMENT POWER

Ft 36.064,-

Ft 708.750,-
Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz
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HyFlex™

Stays on track

VDW DENTAL SILVER RECIPROC ENDODONTIC MOTOR
A Reciproc Silver jellemzői

• A Silver Reciproc endomotorba be van építve a reciprok technológia prekurzor technológiája.
• A Silver Reciproc egy modern endomotor, a fejlett reciproc és NiTi forgó eszközrendszerek számára.
• Egyszerű menü és érthető kijelző.
• Az akkumulátor beépített, töltés közben is használható.
• Ergonomikus kialakítás.
• Innovációs reciproc preparációs technika.

Előprogramozott és előhangolt beállítások a biztonságos és hatékony preparációért a 
RECIPROC® és WaveOneTM rendszerek számára.
Reciprok módban a pontos szögbeállítások  speciálisan az eszközök dizájnjához 
illeszkednek.
Biztonságos és hatékony preparációt tesznek lehetővé.
Könnyű, időtakarékos munkavégzés.
Zseniális funkciók a klasszikus rotációs előkészítéshez. A torque és sebességbeállítások 
előprogramozottak az Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper®, K3TM és Gates Glidden eszközök 
számára, amennyiben igény van rá, ezek az értékek változtathatók.

Silver Reciproc endomotor csomag:
• 6 db-os csomag R25 25mm.
• Csomag assortment. (3xR40, 3xR50).
• Gyakorlóanyag.
• Reciproc papírpoén assortment (R25, R40, R50)
• Reciproc guttapercha assortment (R25, R40, R50)
• Felhasználói kártya, szórólap, használati utasítás.

Mindent a rendelőért

Ft 529.890,-
Áfát tartalmaz
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H&W Sports Pro with anti-slip protective 
eyewear 

H&W OTG II protective eyewear

H&W Logic protective eyewear

H&W Panorama II protective eyewear

DreamShield full face visor frame (blue, white) 
w+12 clear lenses

Védőszemüveg csúszásmentes orrnyereggel ellátott, bármilyen arcformához adaptálható. 
A keret hossza állítható. Súly: 30 g.

Védőszemüveg, amely alatt dioptriás szemüveg viselhető. Súly: 38 g.

Biztonsági védőszemüveg, amely zavartalan látóteret biztosít minden oldalról. 
A keret hossza állítható. Súly: 32 g.

Ergonómikus kerettel ellátott védőszemüveg, keskeny archoz kialakítva. Súly: 25 g.

Védőmaszk visor - a maximális arcfedés érdekében, állítható univerzális kerettel. 
Csomagolás: 1 doboz + 12 átlátszó utántöltő maszk.

Mindent a rendelőért

Ft 4.445,00

Ft 4.445,00

Ft 4.445,00

Ft 4.445,00
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HyFlex™

Stays on track

Vistavox S /
Vistavox S Ceph

VistaIntra DC

A 3D diagnosztika magasabb szintre emelése- 
VistaVox S és VistaVox S Ceph
A VistaVox UPS-e ideálisnak tekinthető az emberi anatómiára 
vonatkozó 3D képalkotó volumen tekintetében. A VistaVox S  
állcsont alakú látómezeje letérképezi a diagnosztikailag 
releváns  130-mm-es volument, így jelentősen nagyobb 
területet leképezésére képes, mint a hagyományosan használt 
Ø 80 x 80 mm-es társai.
A VistaVox S Ceph 2  csúcsminőségű CsI szenzorral van 
felszerelve. Előny: nincs szükség a nehézkes szétválasztásra 
majd összecsatlakoztatásra a 3D röntgenegység és a  Ceph 
között. Ceph röntgen készítéséhez csupán a megfelelő 
program kiválasztására van szükség.

VistaIntra DC-Systematic röntgen megoldás- 
tökéletes dizájn és funkció
A VistaIntra-val röntgengenerátorokat is kínálunk a 
tökéletes intraorális felvételek készítéséhez.
A Dürr Dental szakértelme  és minősége minden 
röntgenigényt kielégít: a röntgenforrásoktól, a 
röntgenfilmfejlesztéseken és szkennereken át a 
szenzorokig és a képalkotó szoftverekig.
A modern DC technológia a VistaIntrában 
magas megismételhető pontosságot nyújt a 
röntgendózisokban, evvel megbízható képminőséget 
biztosítva. Több mint 25%-kal csökkenti a páciens 
sugárterhelését összehasonlítva a hagyományos 
AC generátorokkal, magasabb biztonságot nyújtva 
pácienseinek és dolgozóinak.

NYÁRI PROMÓCIÓ 

-30%

Mindent a rendelőért
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Happy Smile

Jómagam számára is meglepő, de több mint 20 esztendő fogtechnikusi pályafutás van a hátam 
mögött. 1994-ben szereztem fogtechnikusi bizonyítványt, ezt követően 1996-ban Rajk Lajos 

András tanár úr kezei alatt ismerkedtem meg a kivehető fogszabályozók típusaival és 
felhasználási területeivel. Számos hazai továbbképzésen gyarapítottam szakmai ismereteimet. 

Kiváló szakemberek tapasztalatait igyekeztem elsajátítani. Megközelítőleg 20 ezer kivehető 
készülék készült el laboromban a mai napig. 2007-ben III. helyezést értem el a Földvári Imre 

szakmai versenyen, kivehető fogszabályozó készülékeimmel.

Langmár Zsolt
Ügyvezető, Pro-Dent 2000 Bt.

+36 70 311 3041
www.happysmile.hu

8000 Székesfehérvár, Fiskális út 78.

2012-ben hosszas előkészületek 
után, Magyarországon elsőként 
vezetettük be a digitális 
technológiát laborunkban az 
aligner típusú fogszabályozók 
gyártása területén. HappySmile 
néven gyártjuk láthatatlan 
fogszabályozó rendszerünket. A 
gyártáshoz elengedhetetlen volt 
a beszerzése egy asztali 
szkennernek (3Shape), hogy 
digitalizáljuk a gipszmodelleket. 
Szükség volt egy grafikus 
fogmozgató szoftverre(3Shape), 
hogy a fogak elmozdítását 
modellezni tudjuk és a pontos 
tervek elkészítéséhez indokolt 
elemzéseket el tudjuk végezni. 
A köztes minták reprodukálását 
pedig, egy 3D nyomtató végzi. Ez 
a kapcsolódási pont a Dental 
Medicallal, hiszen Ők 
forgalmazzák, manapság a 
piacon fellelhető egyik legjobb 
nyomtatót a 3Dsystems NextDent 
5100-as nyomtatóját. Valamint 
jó pár mellékesnek tűnő eszköz, 
hogy kifogástalan termék kerüljön 
ki a laborból. Europában is csak 
néhány labor alkalmazta ezt a 
technológiát. 
Nehezítette a helyzetünket, hogy a 
gyártással, tervezéssel 

kapcsolatos információkat is 
hétpecsétes titokként kezelte az 
amerikai gyártó.
 Éjszakákat töltöttünk az 
internet előtt és kerestük a 
nyilvános leírásokat, kezelési 

terveket.
A legnagyobb szakmai 
támogatást Csiki Péter 
Doktor Úrtól, valamint Fábián 
Gábor Docens Úrtól kaptuk. Csiki 
Doktor Úr az aligner típusú 

Bemutatjuk
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fogszabályozók területén 
megszerzett széleskörű 
tapasztalatait osztotta meg velem 
önzetlenül , a Docens Úr pedig az 
egyetemi klinikán engedélyezte 
termékünk 
fejlesztését. Minden bizonnyal 
elnyertem szakmai 
hozzáállásommal és a munkáink 
minőségével a Docens Úr 
bizalmát, mert rendszeresen 
tarthatok előadást a 
fogszabályozó szakvizsga előtt 

álló hallgatók részére a 
technológia lehetőségeiről és a 
tervezés-gyártás folyamatáról. 
A tapasztalataink bővülésével a 
technika is egyre szélesebb 
szegmensben alkalmazható a 
fogazati anomáliák területén. Nem 
csak a kismértékű,frontzónában 
lévő torlódások feloldására
alkalmazható, hanem 
transzverzális tágítások és 
úgynevezett kompozit ékecskékkel 
kiegészítve, vertikális 
mozgatásokhoz is 
felhasználhatjuk. A rendszer 
előnye , hogy pontosan 
lemodellezzük előre, hogy melyik 
fogat mikor és mekkora 
mértékben szeretnénk 
elmozdítani. A video és kép 
formátumban elkészített tervet, az 
orvos szakmai, a páciens 
esztétikai szemszögből 
elemezheti.

 Az implantológusokkal 
együttműködve a rendszerrel 
helyet teremthetünk, a korábbi 
fogvesztés miatt beszűkült helyre 
tervezet, beültetett fogpótlásnak. 
Amikor elegendő tér keletkezett, 
egy pilot sablont tervezünk és 
nyomtatunk, hogy a kezelőorvos 
még nagyobb biztonsággal 
helyezhesse be az implantátumot.
 Megtisztelő felkéréseknek eleget 
téve mutathattam be 
rendszerünket a legnagyobb 
fogászati kongresszusokon, pl 
Upgrade, Digital Dental Day, 
Dental World,Cad-Cam 
kongresszus.
 Termékünk értékesítése két fő 
akadályba ütközött. A 
fogorvosok jelentős hányadának 
nem volt tapasztalata a 
rendszerrel és a páciensek sem 
ismerték a láthatatlan,sínes 
fogszabályozót. Ezen a két fronton 
kellett tehát erőfeszítéseket 
tennünk. Két esztendőt arra 
áldoztunk, hogy 
végiglátogattuk az érdeklődő 
orvosok nagy részét az ország 
minden csücskében. 2015 elején 
nemzetközi konferenciát 
szerveztünk, több ,mint 70 
fogorvos volt jelen a 
rendezvényen. Azóta is minden 
évben rendezünk 2 konferenciát 
az aligner típusú fogszabályozás 
és a digitális fogszabályozás 
témakörökben. Megrendlőink köre 
folyamatosan bővül, ma már 
több,mint 150 Magyarországi és 
kb 50 határon túli rendelőben 
érhetőek el laborunk termékei. 
Párhuzamosan a fogorvosok 
tájékoztatásával, elkezdtük a 
termékünk megismertetését a 
páciensek, tehát a 
végfelhasználók körében is.
A kétfrontos kommunikáció két 
külön csatornát tesz 
szükségessé. Az egyik ezek közül a 
partnerkommunikáció (B2B), ahol 
az érdeklődő orvosokat 
próbáljuk megszólítani. A másik a 
vevői kommunikáció(B2C), ahol a 
termék célcsoportjának 

Bemutatjuk
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megtalálása, érdeklődésének 
felkeltése a cél. Megvizsgáltuk, 
hogy ki a potenciális célcsoport, 
majd azt kutattuk, ügynökségek 
bevonásával, hogy ők hol érhetők 
el. Nehézséget okozott a büdzsé 
viszonylagos szűkössége, hiszen 
tudjuk, hogy egy mainstream 
médiával megtámogatott termék 
bevezetési kampány százmilliós 
nagyságrend, ez az összeg nem 

fogszabályozás köré szerveződött 
közössége, több mint tízezer 
követővel és napi több 
kapcsolatfelvétellel. Nagyon 
büszkék vagyunk az elért 
eredményre, különösen azért , 
mivel ennek segítségével sikerült 
összefésülnünk a B2B és a B2C 
kommunikációnkat. 
Egy éve, Budapesten egy 
rendelőt üzemeltetünk,ahol a 
digitális fogszabályozó technikák 
minden szegmense 
megtalálható. Tudásközpontnak 
nevezzük, mert az aktuálisan 
legmodernebb technológiákat 
alkalmazzuk. Például 3Shape 
Trios intraorális szkenner, 
mosolytervező szoftver, Treatment 
szimulátor ami még ott a székben, 
felvázolja a páciens részére, hogy 
milyen eredményre számíthat a 
fogszabályozás után. A rögzített 
fogszabályozó készülékek 
felragasztásához, brekett transzfer 
síneket használnak orvosaink. 
Ebben az estben virtuálisan 
helyezzük el a breketteket a 
modellekre ,a program 
egyből vizualizálja, hogy az a 
brekett pozíció, milyen 
mozgatásokat fog eredményezni. 
Digitálisan tervezzük a hyrax 
készülékeket, amelyek a csavar 
kivételével fém 3D 
nyomtatással készülnek. 
Dolgozunk egy virtuálisan tervezett 
MARPE készülék és a hozzá tartozó 
a mini implant csavarok pozícióját 
meghatározó sablon fejlesztésén. 

A rendelőben egyrészt két kíváló, a 
digitális fogszabályozás területén 
igen tapasztalt szakember 
Dr Balogh Dorottya és 
Dr Keresztúri Márk kezeli a nekünk 
bizalmat szavazó pácienseket, 
valamint az digitális fogászati és 
fogtechnikai megoldások felöl 
érdeklődő fogorvosoknak 
mutatják be a technológiát. Van 
még egy különlegessége a 
rendelőnek,Máté Zoltán, Ő 
Magyarországon az egyik 
legnevesebb paxis 
menedzsment tanácsadó, 
javaslatai alpján végezzük a 
páciensek felvilágosítáását.

Megnéztük, hogy mire van 
jellemzően szüksége egy 
praxisnak és hol van az a pont, 
ahol mi tudunk ebben segíteni. 
Azt tapasztaltuk, hogy akár egy 
egyszékes kis rendelőről, akár egy 
nagyobb praxisról beszélünk, 
szinte mindenhol gondot jelent a 
páciensek bevonzása a klinikára. 
Nagyon nehéz megtalálni a 
rendelői kommunikációban 
azokat a hívószavakat amikkel 
meg tudjuk nyerni a 
pácienseket. A másik felmerülő 
probléma a praxisok saját 
kommunikációja. Ma már 
mindenki tudja, hogy marketing 
nélkül nem működhet 
semmilyen vállalkozás, különösen 
igaz ez egy olyan piacra, ami 
közelít a telítettség szintjéhez. Azt 
tapasztaljuk, ezzel partnereink is 
tisztában vannak, mégis ritkán 
találkozunk olyan rendelővel, ahol 
ez jól működik. Megpróbálunk 
ebben is segíteni, hiszen a mi 
érdekünk is,hogy az adott 
rendelőben minél több páciens 
forduljon meg. A közösségi 
médiában látjuk a lehetőséget 
erre. Természetesen ez egy 
hosszabb folyamat, mire az 
eredményesség mérhetővé 
válik, de úgy látjuk szeretik a 
klinikák ezt a megoldást és 
számos lehetőség van még 
ebben a fajta együttműködésben.

állt rendelkezésre. A célcsoport 
( „A” státuszú 18-40 év közötti 
fiatal nagyvárosi nők) jellemzően 
használt közösségi média felülete 
az Instagram és a Facebook, így 
értelemszerűen mi is 
ezeket a csatornákat 
választottuk a megszólításukra. 
Próbáltunk pozitív 
üzenetekkel, az egészséges 
mosoly fontosságának 
hangsúlyozásával kommunikálni. 
Bevontunk egy, ezekben a 
körökben népszerű előadóművészt 
(Péterfy Bori,Zséda), aki a márka 
használójaként szintén erősítette 
a bizalmat a termék iránt. Mára a 
miénk Magyarország legnagyobb 

Bemutatjuk
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Skybox  Finishing Unit

Occlutec 75ml + die:master lakk + 
die:master primer + MPF HONEYCOMB TRAY

Heraenium CE/EH + GEO viaszdrót + GEO előkészítő lapviasz + Plurasil Dublitec 2x1kg

STEAMY-MINI 3,5l - 4 bar, 
housing: stainless steel

3x Livento press® utt (5 db) + Livento beágyazó 
(50x100g) + Livento beágyazó folyadék 1000ml 
+ GEO crowax beige-opaque 80 g 

Skybox  Finishing Unit - Fogtechnikai munkaasztal fedéllel/ lábtámasszal
Munka- és fizikai kényelem, láthatóság és sokoldalúság. Ez az a három tulajdonság, 
mely a SKYBOX Project része. A védőplexi teljesen áttetsző üvegből készült, optimális 
munkapozíció és eszközmanőverezés, többféle modell elérhető, melyeket a különféle 
szívóegységek különböztetnek meg, melyek  központi rendszerekhez, felszerelésekhez és 
beállításokhoz vannak tervezve.

Occlutec - Tiszta és részletgazdag jelzést adó spray fémlemez valamint korona- és 
hídtechnikához. A flakonhoz két kanül tartozik: egy transzparens  kanül a nagyobb 
felületekhez és egy zöld kanül a fókuszált spray-hez. A munkadarabra fújt spray finom, 
homogén és jól fedő. Egyetlen fújás elegendő. A filmréteg gőzborotvával eltávolítható. 
Színek: piros és zöld. Kiszerelés: 75 ml.
die:master primer - Kondicionáló és alapozó egyben. Nincs vastagsága (0 μ). 
Kiszerelés: 15 ml.
die:master lakk - Csonklakk, nagy sűrűségű, üvegszerű bevonata, gőzálló és karcálló. 
Speciálisan kifejlesztett ecsettel a réteg egyenletesen és pontosan felhordható. Öt szín 
(kék (20 μ), piros (15 μ), szürke (20 μ), ezüst (13 μ), arany (13μ)) biztosítja az optimális 
kontrasztot és rétegvastagságot. Kiszerelés: 15 ml.
Honey comb égetőtálca kerámia bevonatú stiftekkel - Égetőtálca koronák, hidak 
számára, amelyek magasabb hőmérsékletet is kibírnak 1500 °C-nál. A kerek méhsejtrác-
sos állvány 10 kerámia pin befogadására alkalmas.

The STEAMY MINI - Alkalmas kisebb tárgyak, fogászati tárgyak, eszközök tisztítására, 
valamint nagyobb tárgyak alaposabb tisztítására. Zsíros, ragadós viasz, felületkezelő 
anyagok, különféle szennyeződések és adhezívek finoman eltávolíthatók vele anélkül, 
hogy a felület sérülne. Környezetkímélő, mivel nincs szükség kémiai anyagokra. A makacs 
nehezen hozzáférhető szennyeződések a speciális kialakítású kefékkel könnyedén 
eltávolíthatók külső és belső tisztítás során egyaránt. A kompakt dizájnjának köszön-
hetően, csupán kevés helyet foglal. A STEAMY MINI-t főleg kisebb laboratóriumra vagy 
nagyobb laboratóriumok több munkapultjára fejlesztették ki.

Livento press - A Livento® press préspellet kidolgozásánál érezhetően magasak a 
szilárdsági értékek. Ez biztosítja a pontos illeszkedést és támogatja a stabil széli zárást a 
többszöri égetés után is. Elérhető következő változatokban: MO, HO, LT, MT.
Livento beágyazó folyadék - Gyors és hagyományos előmelegítési technikák. Grafitmentes 
beágyazómassza, kvarc és krisztoballit alapú nemesfém és nem nemesfém használatára. 
Kiszerelés: 50 x 100 g + 1000 ml.
GEO crowax beige-opaque -Modellező viaszok a GEO Crowax gyártásában közepesen 
kemény univerzális viaszok kézi tartókban híd és koronakészítési technikákhoz, valamint 
vázak modellezéséhez. Csomagolás: 80 g.

Áfát tartalmaz

Ft 2.224.600,-

Ft 1.750.000,-
Áfát tartalmaz

Ft 560.900,-

Ft 499.990,-

Áfát tartalmaz

Ft 23.510,-

Ft 21.860,-

Áfát tartalmaz

Ft 92.100,-

Ft 82.900,-

Áfát tartalmaz

Ft 99.800,-

Ft 85.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 100.800,-

Ft 90.600,-

Heraenium CE - Nikkelmentes fém lemezes protézisek készítéséhez, optimális keménységű és elasztikusságú. Hosszú évek klinikai tapasztalatával. Keménység: 380 HV. Összetétel: Co 63.5, 
Cr 27.8, Mo 6.6. Csomagolás: 1 kg.
Heraenium EH - Minőségi öntőfém, jó tulajdonságokkal, nem hajlítható, jól önthető és megmunkálható, lézer hegesztési lehetőség. Csomagolás: 1 kg.
GEO viaszdrót - Formázható, középkemény, természetes viaszdrót. Hajlításkor nem deformálódik, nem tekeredik be. Kiszerelés: 250 g.
GEO előkészítő lapviasz - Türkíz, átlátszó viaszlap különböző felületi struktúrával. Hajlékony, jól adaptálható, kiválóan tapad, könnyen hántolható, maradék nélkül elég. 
A lapok mérete: 75 x 150 cm. Kiszerelés: 15 lap.
Plurasil Dublitec 2x 1 kg -
• nagy szakítószilárdság
• kiváló rugalmasság
• nagy részletvisszaadó képesség zsugorodás 
    nélkül
• formatartó és hosszú a lejárati ideje
• minden a piacon kapható keverő és 
    adagoló-gépben használható

Mindent a laborért
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Az AnaxGUM egy rózsaszín kompozit, mely a 
gingivális részek esztétikai rekonstrukciójára 
használható. Fogtechnikus is alkalmazhatja a 
fogtechnikai laboratóriumban, vagy 
közvetlenül a páciens szájában is alkalmazható 
fogorvos által.  AnaxGUM- az íny 
természetes megjelenésének visszaadása 
egyszerűen.
Csomagolás: 3 g.

Ft 17.446,-

Ft 178.200,-

Mindent a laborért

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz
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Lab Putty + Moldarock Royal 2x 4.5 kg

4x 100g IPS InLine Dentin A-D 20g + 
MPF Optimum Brush készlet + Pala polish

4x e.max Press ingot + 
2x IPS e.max Ceram 20 g

150 x Ivostar/Gnathostar + 
Rapid Simplified 1 kg + 500 ml

Heravest Speed 5.6 kg + Heravest Investment 
BS folyadék 900 ml + Moldastone 4.5 kg
 + Moldadur 5 kg + Heraenium PW/P

Lab Putty - Putty egy kiváló polisziloxán laboratóriumi lemintázó anyag, 62 - 67 Shore A-os, 
modellek javítására, izolálásra és fogsorok hővédelmére, kulcsok és blokkok, mátrixok 
készítésére, valamint teljes okklúzió és funciós minták készítésére. 
Kiszerelés: 900 ml + 40 ml.
Moldarock Royal - Magas keménységű gipsz, 4-es típus. Árnyalatok: ivory, lágy szürke, lágy 
barna, aranysárga. Csomagolás: 4.5 kg.

IPS InLine - Alkalmas minden magas aranytartalmú, aranyredukált, palládiumtartalmú, 
valamint króm és kobalt tartalmú ötvözethez. Az üvegmátrixba beágyazott leucitkristály-
ok megnövelik a kerámia égetés utáni szilárdságát és gondoskodnak az optimálisan 
beállított hőtágulásról. A kerámia speciális összetétele ideális kopásállóságot és 
ellenállóképességet eredményez. Kiszerelés: 20 g.
MPF Optimum Brush készlet - Könnyű, ergonomikus, alumínium ecsetek készlete. Valódi 
szőrből készült. Tervező: Nondas Vlachopoulos. A készlet tartalma: 1 db nyél (narancssár-
ga, króm, kék-fekete) és 3 db ecsetfej: 4, 6, 8 nagyság.
Pala polish - A végleges protézisek magas esztétikájának elérésére. Pala Polish egy 
új fogsorpolírozó paszta mindenféle akrilát protézis gyors és könnyű polírozására. 
Kiszerelés: 80 g. 

IPS e.max Press - Lítium-diszilikát üvegkerámia ingot formában a préselési technikához. 
Az innovációs IPS e.max Press kerámia magas precizitást biztosít, valamint az alakot és a 
funkciót a 400 MPa-s szilárdsággal kombinálja.
IPS e.max Ceram -  Alacsony olvadáspontú nano-flourapatit üvegkerámia, elsősorban 
prés- és/vagy CAD/CAM technológiával készült restaurációk karakterizálására és lep-
lezésére. Az anyag az élő fogéhoz hasonlatos kristálystruktúrával rendelkezik. 
Kiszerelés: 20 g.

Ivostar/Gnathostar - Esztétikus háromrétegű, műanyag fogak Chromascop/ Vita 
színekben.
Rapid Simplifield -  Hőre polimerizáló akrilát, teljes vagy részleges fogsor készítésére. 
Kiszerelés: 1 kg + 500 ml.

Hearvest Speed - Többfunkciós, foszfátalapú, grafitot nem tartalmazó beágyazóanyag, 
koronák és hidak beágyazására gyors felmelegítési technikával. 
Kiszerelés: 5.6 kg + 900 ml.
Moldastone -  Szintetikus IV. osztályú extra kemény gipsz mestermodellek észítéséhez 
fémvázakhoz, koronákhoz, hidakhoz, inlay/onlay munkákhoz. Tixotróp, kézzel keverhető. 
Csomagolás: 4.5 kg.
Moldadur - Népszerű keménygipsz (III. keménység). Színe: kék és sárga. Kiszerelés: 5 kg.
Heraenium PW -  A CoCr ötvözet koronákhoz és hidakhoz, hagyományos 
kerámialeplezéshez. Az alacsony szilárdság lehetővé teszi a könnyű megmunkálás és 
frézelést. Ni, Be, Cd nélkül. Összetétel: Co 55.2, Cr 24.0, W 15.0, Fe 4.0. Kiszerelés: 1 kg.
Heraenium P - Kerámiázható kobalt-króm nem nemesfém ötvözet korona- és hídtech-
nikához. Könnyen polírozható, korrózióállósága kiváló. Nikkel-, berillium- és kadmium-
mentes. Összetétel: Co 59 %, Cr 25 %, Mo 4 %, Mn 0.8 %, Si 1 %, W 10 %, N 0.2 %. 
Kiszerelés: 1 kg.

Áfát tartalmaz

Ft 30.950,-

Ft 26.900,-

Áfát tartalmaz

Ft 146.870,-

Ft 125.000,-
Áfát tartalmaz

Ft 230.100,-

Ft 195.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 221.995,-

Ft 194.000,-
Áfát tartalmaz

Ft 154.200,-

Ft 130.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 134.600,-

Ft 118.400,-

Mindent a laborért
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Vertex TM ThermoSens

Ft 950.000,-

THERMOJECT 22 KÉSZÜLÉKEK + 
INDULÓ KÉSZLET

Mindent a laborért

Áfát tartalmaz

Programat
A kerámiakemencék új generációja

P710

P310P510

Hatékony és
tökéletes
égetés.

vákuumpumpa
VP5

Áfát tartalmaz
Ft 2 736 500,-

Ft 1.648.000,-Ft 2.167.200,-
Áfát tartalmazÁfát tartalmaz



20

DM NEWS
06 1 796 03 94  |  www.dental-medical.hu

Kövessenek minket mostantól Facebook-on is:
https://www.facebook.com/DentalMedicalHU

12x Yamahachi + Jota fréz + 5x C3/M3

NextDent cast 1l + Shera vest RP

ThermoSens Rigid + Vertex Putty + 
Vertex ThermoFlow

Moldano 15 kg + АcryТray LC vagy Trayplast + 
Self-Curing

16x Acry Rock a28 + SheraALABASTER Class II 
gipsz + Rózsaszín viasz + Divosep Blue

Yamahachi – Kétrétegű akril fogak, állandó színek, kiváló tartósság, 16 Viva árnyalatú 
A1-D4 + 1 bleach.
Jota fréz - Karbid fréz fogsorok kidolgozásához. 
C3/M3 - Szilikon gumi akrilát polírozására. Színek: barna és szürke.

NextDent Cast - NextDent Cast egy könnyen kiégethető 3D nyomtatási anyag, rezidua 
mentes és mindenféle használatra alkalmas.
Shera Vest RP – 
-beágyazó gyors prototípus készítésére
-foszfáthoz kötött
-3D műanyag modellek készítésére
-mindenféle ötvözet beágyazására
-a keletkező oxigén maximálisan megkötött

ThermoSens Rigid - hőre lágyuló anyag a flexibilis teljes és részeleges protézisek 
készítéséhez, injektálással. 
Alkalmas a Valplast, Thermopress és Thermosens rendszerekhez is. 
Kiszerelés: 1 kg.
Vertex Putty -  A Vertex szilikon tömege 1: 1, keverés után keménysége 85 Shor. Alkal-
mazható modellek, kulcsok és ideiglenes munkák rögzítésére és védelmére. Hőálló, akár 
300 Celsius fokos, és kiválóan reprodukálja a részleteket. Csomagolás: 2x 1000 g.
Vertex ThermoFlow - izoláló folyadék ThermoSens anyagokhoz. 
Kiszerelés: 500 ml.

Moldano - Klasszikus modellgipsz fogtechnikai munkák széles köréhez, pl.: mestermodell 
teljes- vagy részleges pótlásnál, fogszabályzó készítéshez, modellgipszként javításokhoz. 
Csomagolás: 25 kg.
Acry Tray LC - Polimerizációs gyantából, készült anyag. Egyszerű a használata, 
nem deformálódik. Fényrekötő egyéni kanálanyag készítésére, polimerizálható 
UV lámpával (350-400 NM), 50 db.
Trayplast - Hidegen polimerizáló akrilát, funkciós kanál készítésére. 
Kiszerelés: 500 g + 250 ml.
Self-Curing - A Vertex Self-Curing önkötő por-folyadék rendszer olyan önkötő anyag, 
amely alkalmas melegen polimerizálódó akriláttal készült teljes és részleges fogsorok 
javítására, illetve alábélelésére, mint például a Rapid Simplified és a Regular. Szintén 
alkalmazható fogsor-kiterjesztésekhez is. Kiszerelés: 500 g + 250 ml.

Acry Rock a28 – Olasz, kétrétegű akrilát fog a28-as garnitúrában. Esztétikus A-D 
színkulcs alapján, széles méret és forma választék. 
SheraALABASTER Class II gipsz:
• részleges és teljes protézisek kiöntéséhez
• tanulmányi és szituációs modellekhez
• jó terülési tulajdonságok
• denz konzisztencia
• a viaszmodellek pontos részletvisszaadó képessége
Kiszerelés: 20 kg.
Rózsaszín viasz - Kiváló minőségű rózsaszín lapviasz 18.8 x 8.9 cm x 1.6 mm. Csoma-
golás: 1 kg.
Divosep Blue -  Univerzális izoláló. Használható hideg- és melegen polimerizált, valamint 
puhánmaradó alábélelő anyagokhoz. Csomagolás: 1 l.

Áfát tartalmaz

Ft 91.475,-

Ft 82.300,-

Áfát tartalmaz

Ft 102.900,-

Ft 95.000,-

Áfát tartalmaz

Ft 57.850,-

Ft 52.060,-

Áfát tartalmaz

Ft 40.155,-

Ft 34.150,-

Áfát tartalmaz

Ft 35.600,-

Ft 31.300,-

Áfát tartalmaz

Ft 30.610,-

Ft 26.600,-
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Silent CAM
Előnyök:
• kétirányú kommunikáció az extrakciós és CAM egység között a PLC interfésznek  
    köszönhetően
• Alacsony zajszint, maximálisan 55 dB (A)
• 3x hosszabb munkaképesség a hagyományos kollektormotorokhoz képest 
    (garantált az 1000 munkaóra)

Részletek:
•nincsenek további kiadások a zsák nélküli porgyűjtés miatt
•megszakítás nélküli működés az egyszerűsített percek alatt történő motorváltás  
   miatt

Basic Classic + Cobra homok 10 kg Soprano® 10 Bleaching Kit complete
Basic Classic - Jó beláthatósága által nagy munkafelületet biztosít, mely el van látva 
LED világítással. A nagy tapasztalat a homokfúvók gyártása területén a technikai laborok 
számára biztosítja a termék megbízhatóságát. Anyagmegtakarítást biztosít, optimálisan 
keveri a levegőt és a homokot.Két fújómodullal rendelkezik 25-70 μm és 70-250 μm.
Cobra homok - Éles szemcsékből álló alumínium-oxid szóróhomok. A szemcsemérettől 
függően koptatóereje a csekélytől a nagyon erősig változik. Nagy tisztaságú (99.7 %), így a 
szennyeződések nem okoznak szilikózis veszélyt. Csomagolás: 10 kg.

Soprano® 10 Bleaching Kit complete - A szett 4 féle bleach színű présblokkot tartalmaz . 
A leplezőanyagok kifejezetten megtartják a fényt egy opak dentinnel és 3 zománcszínnel.
1 x Livento®press Bleach 1 - set 3 buc
1 x Livento®press Bleach 2 - set 3 buc
1 x Livento®press Bleach 3 - set 3 buc
1 x Livento®press Bleach 4 - set 3 buc
1 x Soprano®10 Bleach Opaque Dentine - 5 g
1 x Soprano®10 Bleach Enamel 1 - 5 g
1 x Soprano®10 Bleach Enamel 2 - 5 g
1 x Soprano®10 Bleach Transpa - white - 5 g

Áfát tartalmaz

Ft 402.000,-

Ft 373.600,-
Áfát tartalmaz

Ft 199.600,-

Ft 130.000,-

A 2020/1 számú DM News ajánlatai 2020.09.15-ig, a mindenkori készlet erejéig érvényesek. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Reklámkiadványunkban 
megjelenő termékfotók tájékoztató jellegűek. A termékekkel kapcsolatos bővebb információkért kérjük, keresse vevőszolgálati munkatársunkat. Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem 
vállalunk. Egyes termékeinket szimbolikus fotóval ábrázoltuk. Az ajánlatok más akcióval nem összevonhatóak. A feltüntetett kedvezmény a DentalMedical akció előtti eladási áraihoz viszonyított 
árengedmények. A feltüntetett kedvezményeket akciós áraink már tartalmazzák.
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes 
mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Ft 414.200,-

Mindent a laborért

Áfát tartalmaz


