
Твърдосплавните борери се
автоклавират без предварително
накисване!









15 30 лв.

12 80 лв.

23 00 лв. 28 00 лв.

184 14 лв. 198 90 лв.

49 90 лв.

29 90 лв. 9 72 лв. 11 80 лв.

15 60 лв.

19 00 лв.

Дезинфектанти за перфектна хигиена в кабинета!

Пакет: 
Предпазна грижа за стоматолога BBRAUN MЕLISEPTOL 

RAPID - Препарат за бърза 
дезинфекция 5 л

Престилки за еднократна употреба

1х
5х

10х

2х 1х

• Престилка за еднократна употреба - 1 бр.
• Предпазна шапка боне за еднократна употреба - 5 бр.
• Предпазни ръкавели за еднократна употреба - 2 бр.
• CPE SHOE COVER BLUE - калцуни - 10 бр.
• BBRAUN VASCO Surgical - Стерилни хирургични 
ръкавици 1 чифт

H&W Face Shield
Защитни фолиа - 5 
бр.

+ 10 защитни фолиа

на спиртна основа. 
Опаковка: 750 мл бутилка с флип-топ капачка.
Спектър на действие:
• Бактерицидно (вкл. MRSA)
• Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
• Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
• Вирусоцидно

за ежедневна употреба. Опаковка от 750 мл
Характеристики:
• Хипоалергенна формула.
• Втрива се в кожата на навлажнени ръце с 
последващо изплакване под течаща вода.

Бърза дезинфекция на устойчиви на 
алкохол повърхности, включително 
на оборудване, апаратура, прибори, 
предмети.
Не оставя следи по третираните 
повърхности.
Спектър на действие: Бактерицидно (вкл. 
MRSA), Фунгицидно (вкл. дрождецидно), 
Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно), 
Вирусоцидно

Дезинфекция на основата на бензалкониев хлорид.
Формула без алдехиди.
Подходящ за всички видове миещи се повърхности 
и предмети.

1 л 1 л

10 л 10 л

HMI IDO SPRAY
Дезинфектант с алкохол

HMI UNI S
Препарат за дезинфекция 
на повърхности и предмети

HMI SCRUB AL
дезинфектант за ръце

HMI PROFIDI
течен сапун дезинфектант

-7%

-7%

Спектър на действие: Бактерицидно (вкл. 
MRSA), Фунгицидно (вкл. дрождецидно), 
Микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
Вирусоцидно.

Маски стерилни, хирургични, 
трислойни, 20 броя

Стерилна престилка за 
еднократна употреба

Предпазна престилка 
за еднократна 
употреба. Цветове: 
бяла, зелена

19 98 лв.

15 50 лв.

4 30 лв.

16 59 лв. 7 90 лв. 2 40 лв.

4 60 лв.

24 30 лв.

4 95 лв./ оп.

5 08 лв./ оп.

5 89 лв./ оп.

29 80 лв.17 лв./ оп. 18 80 лв./ 2 оп.

14 90 лв.

32 40 лв.

42 30 лв.

62 10 лв.

92 70 лв.

105 30 лв.

Цветни 
пластмасови чашки 
за еднократна 
употреба 100 бр.

Слюносмукатели
100 бр. Слюносмукатели

3 оп. х 100 бр.

Едноцветни 
трипластови 
лигавници за щипка 
125 бр. ЛИГНИНОВИ РОЛКИ,

1 опаковка от 250 г

Усторазширител за деца Дентално огледало за 
еднократна употреба

Канюли за аспирация 
с мек връх - 10бр. за 
еднократна употреба

5 см х 200

7,5 см х 200

10 см х 200

15 см х 200

20 см х 200

25 см х 200

27 лв.

36 лв.

47 лв.

69  лв.

103 лв.

117 лв.

Купете 4х125 бр. 
лигавници и 
вземете 

*Цвят по избор

бели

асорти

+

+ +

+

Цветни трипластови лигавници 
с флорални  мотиви - 125 бр.

Хартиен химичен индикатор 
за автоклав 134° градуса, 
съдържа 270 бр. индикатори

Фолио за автоклав:

Купете 1 бр. фолио 
за автоклав, размер 
по избор, и вземете 
химичен индикатор с 
-50% отстъпка

х 10 бр.х 2 бр. х 10 бр.

Памучни ролки ALAN Jet Rolls 
1 опаковка 300г

dentatechnica.com

Памучни тупфери ALAN за 
подсушаване на кавитети и за 
прилагане на лекарства.

Алстрингентна 
течност, 20 мл
Състав:  
алуминиев 
сулфат 25%

Неимпрегнирани оплетени 
ретракционни конци 300см
3 размера: 00, 0, 1

M - 5.5 mm 
L - 7 mm

100% избелен памук - меки влакна

Размери и съдържание в 1 опаковка:
№1 - 8 мм ширина на ролката; 750 бр.;
№2 - 10 мм ширина на ролката; 600 бр.;
№3 - 13 мм ширина на ролката; 480 бр.

S - 4 mm

*лилави цветя

XS - 3 mm

-10%

125 бр.
ПОДАРЪК*

Ергономичен дизайн за 
по-добър визуален достъп и 
удобство за малките пациенти. 
Автоклавируеми 121° С.

19 90 лв.

*Цвят по избор

бактерицидно, фунгицидно, 
туберкулоцидно и 
вирусинактивиращо (HBV, HIV, Polio 
Virus, Rota Virus, Adeno Virus и др.)

И още много промоции онлайн



Интраорален скенер 
Trios 3 POD Renew
+  Clear Aligner Studio

Цялостен работен поток цветно 
интраорално сканиране и софтуерен 
пакет за проектиране на алайнери

Подаръци:
Фолиа за изработване на алайнери: 
• Erkoloc-pro 1,0 мм, 20 бр. Двуслойно фолио (0,4 мм меко, 0,6 мм твърдо) за
голям комфорт, с ниско начално развитие на силата и дълготрайна
памет.
• Erkoloc-pro 1,3 mm, 20 бр. Двуслойно фолио (0,4 mm мек, 0,9 mm твърд)  за
голям комфорт, с по-висока сила на развитие, ниска начална сила
развитие и дълготрайна памет.
• Erkodur 0,6 мм, 20 бр. Класически материал с ниска сила на развитие
• Erkodur 0,8 мм, 20 бр. Класически материал със средна сила на развитие
• Erkodur 1,0 мм, 20 бр. Класически материал с по-висока сила на развитие
Аксесоари:
• Втори формиращ съд за рационална работа в поток
• Клещи за лесно повдигане на термоформовани шини от модела
• Комплект за обработка Quick 3, съдържа всички въртящи се
инструменти за изработване на всички термоформовъчни материали.
• Специални ножици XL за рязане на меки термоформовъчни материали
 с всякаква дебелина и твърди фолиа с максимална дебелина 1,0 mm.

ВСИЧКО НЕОБХОДИМО 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА АЛАЙНЕРИ С 
ERKOPRESS 
Устройство за формоване под 
налягане с автоматизиран процес на 
термоформоване за всички 
приложения в стоматологичната 
практика 

41 900 лв.

5 820 лв.

Model 2.0 - материал за модели

Model 2.0 на NextDent се характеризира с висока степен на точност, 
което прави този материал подходящ за работни модели с изразени 
подробности в протетиката и ортодонтията, където е необходима 
голяма точност. Моделите показват ясно видими подробности, което 
се дължи на цвета и опацитетността и имат идеална повърхност за 
отпечатъци чрез сканиране. Точните отпечатани модели са идеалната 
основа за създаване на вашата дентална работа. 
Предлага се в цветове праскова, бяло и сиво.

БИОСЪВМЕСТИМИ 
МАТЕРИАЛИ NextDent
Комбинацията от трансформиращата 3D технология за печат Figure 4™ от 
3D Systems и революционните материали NextDent ще ни позволи да водим 
нововъведенията в областта на дигиталната дентална медицина. Ще се 
възползвате от уникалната възможност да интегрираме нашите съвременни 
материали и автоматизирани печатни работни процеси в трансформативни 
цифрови производствени решения, насочени към денталната практика и 
лабораторията. Потребителите на тези решения могат да изработват лъжици, 
модели, шаблони за остеотомия, протези, ортодонтски шини, корони и мостове 
- с повишени скорост, точност и ефективност и по-ниска цена в сравнение с 
конвенционалните протоколи на работа

ВИСОКОСКОРОСТЕН ДЕНТАЛЕН 
3D ПРИНТЕР NextDent 5100 - предоставя 
високоскоростния 3D печат на широка 
гама от дентални изделия и модели. 
Това революционно решение предлага 
най-добрите в класа си скорост и 
ефективност на достъпна цена за всички 
лаборатории и клиники. Разнообразната 
гамата от стоматологични материали, 
усъвършенстваната технология за печат и 
пълната съвместимост с водещи денталени 
софтуери подпомагат зъботехническите 
лаборатории и клиниките в изработването 
на лъжици, модели, хирургични водачи, 
протези, ортодонтски шини, корони и 
мостове с повишена скорост, прецизност, 
ефективност и достъпност.

3D принтер 
NextDent 5100

Свържете се с нас за 
последни бройки на 
старата цена.

3 x Model 2.0 
материал за модели

C&B MFH
материал за временни 
дълготрайни корони
+ Denture 3D+/ Pink 
материал за основи на 
протези

1 689 лв.

1 272 лв.

27 860 лв.

1 157 лв.

1 570 лв.

Система за принтиране на 
медицински изделия



Комплектът включва:
• трифункционална 
ръкохватка   
• електрически безчетков 
микромотор Intra LUX KL 
701 със светлина (100-
40000 rpm.);
• модул турбинен със 
светлина и мултифлекс 
куплунг;

Рефлектор MAIA LED,  
подлакътник ляв, 
въздушен филтър, 
шлаух за  аспирацията 
и слюносмукател,  
порцеланов плювалник, 
тапицерия за стола, 
комплектация за вкл. към 
водна, инсталация мокра 
аспирационна система.

 KaVo PRIMUS 1058 Life 
KaVo RondoFlex 360
Въздушно абразивна система

ПРОИЗХОД: KAVO, Германия

Индикации:
• Минимално инвазивна подготовка на кухината.
• Отваряне и разширяване на пукнатини - 
оклузално и букално.
• Отстраняване на дълбоките обезцветявания в 
зъбния емайл.
• Срязване на адхезивните повърхности на корони, 
мостове, скоби и щифтове.
• Отстраняване 
на циментни 
остатъци 
от корони, 
мостове и 
скоби.

Турбина E680L 

• 18 W мощност
• керамични лагери
• светловод до 25 000 LUX
• патентована комбинация от ъгли (100° 
глава / 19° ръкохватка)
• четворен спрей и сменяем воден 
микрофилтър
• EXPERTgrip покритие за перфектна 
хигиена и предотвратяване от 
надрасквания и изплъзвания.
• Гаранция 18 месеца.

Обратен наконечник E20 L  1:1 
• малка глава от неръждаема стомана
• керамични лагери
• вградени воден спрей и въздух 
• с единичен спрей за охлаждане
• светловод до 25000 LUX 
• специално EXPERTgrip покритие за 
перфектна хигиена и предотвратяване от 
надрасквания и изплъзване.
 
MultiFlex coupling 460 LE
• MIDWEST със стандартни връзки с 4 
отвора
• с халогенна светлина
• без пръстен за регулиране на спрея
• с възвратен клапан

Турбина KaVo E680L 
+ Обратен наконечник E20L  1:1 
подарък MultiFlex coupling 460 LE

Турбини

2 229 лв.

1 859 лв.

3 198 лв.

76 лв.

1 069 лв.
886 лв.

48 90 лв.

56 90 лв.

674 лв. 983 лв.

  2 989 лв.

2 134 лв.

3 813 лв.

1 189 лв.
943 лв.

53 лв.

63 лв.

729 лв. 1 045 лв.

KaVo M9000 L 
    • 23 W мощност и само 57 dB
    • Моментално спиране: САМО за 1 сек.
    • Керамични лагери
    • Светловод до 25 000 LUX
    • Патентована комбинация от ъгли 
( 100° глава / 19° ръкохватка )
    • Четворен спрей и Сменяем воден 
микрофилтър
    • Възвратен клапан на водата за спрея
    • Изключително лека
    • Гаранция 24 месеца.

KaVo S619 L
    • за Мултифлекс куплунг
    • Светловод до 25000 Lux
    • 16W мощност;
    • керамични лагери;
    • четворен спрей;
    • Възвратен клапан за водата 
на спрея
    • 12 месеца гаранция

BA Ultimate BA695L
    • 22 W мощност
    • Светловод до 25 000 LUX.
    • Четворен спрей.
    • Керамични лагери
    • Възвратен клапан.
    • Функция за бързо спиране.
    • „Умно покритие“ - устойчиво 
на надраскване и по-добро 
сцепление.
    • Гаранция 24 месеца
За куплиране с: W&H, NSK, 
KaVo, Bien-Air, Sirona.

BA Ultima - масло за почистване и смазване, 500мл
ЗА ВСЯКА ЗАКУПЕНА ТУРБИНА, ИЛИ ОБРАТЕН НАКОНЕЧНИК, ПОЛУЧАВАТЕ ПОДАРЪК

 KaVo E20 L 1:1
    • Малка глава от неръждаема 
стомана
    • Керамични лагери
    • Вградени воден спрей и въздух 
    • С единичен спрей за охлаждане
    • Светловод до 25000 LUX 
    • Специално EXPERTgrip покритие за 
перфектна хигиена и предотвратяване 
от надрасквания и изплъзване.
    • Гаранция 18 месеца

BA Ultimate BA45 LS 
Характеристики и предимства: 
• 1: 1 син пръстен.
    • • Компактен и ергономичен дизайн.
    • • Вграден воден спрей и въздух.
      • Светловод до 25 000 LUX.
      • Единичен спрей.
      • „Smart“ покритие за по-добро 
сцепление.
      • Пуш бутон. 
      • Тяло от титан.
      • Малка глава.
      • Гаранция 24 месеца.
      Произведен в Германия 

Обратни наконечници

KaVo Спрей 500 мл.
Специално 
почистващо и 
смазващо масло за 
по дълъг живот на 
вашите инструменти.

OXYGENAL 6 
Дезинфектант за 
шлаухи, 1 л
водороден пероксид 
усилен със сребърни 
йони.

ПОДАРЪК

ПОДАРЪК

Puli Jet Plus - 
Дезинфектант за 
Аспирационни 
системи

Quattrocare Plus Апарат за 
почистване и смазване на 
инструменти  
Удължен живот на вашите инструменти, без риск 
от кръстосано заразяване заради остатъчно 
масло в инструментите, продухва каналите 
с компресиран въздух. 
Системата за поддръжка KaVo QUATTROcare е 
иновативна система за поддръжка, която предлага:
• истински дълбоко почистване
• икономичност и автоматично дозиране
• лесно използване
• перфектна за всеки накрайник, който се използва 
във вашата практика, всеки ден.
Непрекъснато спестяване на разходи 
и оптимална производителност.

Кугел KaVo FOCUS + Скенер за Фосфорни плаки Scan Exam One 
KaVo Focus Секторен рентген (кугел) - Характеристики:
• Прецизната технология за рентгенови лъчи KaVo FOCUS гарантира сигурна 
експозиция и повтарящо се качество на изображението по всяко време.
• Изключителна стабилност
• Плавни движения
• Anti-drift механизъм (ADM) , против отклонения.
• Последователни изображения
• Надеждна работа
• Отлично качество на изграждане

  Кугел KaVo FOCUS 
+ Скенер за Фосфорни плаки Scan Exam One

+

15 366 лв. 7 750 лв. 2 822 лв.

7 898 лв.

789 лв. 329 лв.

59 лв.

3 700 лв.

• Включени Аксесоари:
- Кутия за съхраняване на плаки – 1 бр.
- Фосфорни плаки обикновени - 2 бр. Размер 1 и 2 бр. Размер 2
- Хигиенни протектори - 200 бр. Размер 1 и  200 бр. Размер 2
- Калъфчета - 200 бр.  Размер 1 и  200 бр. Размер 2

Скенер за дигитализиране на интраорални 
фосфорни плаки Scan Exam One.

Автоклав MELAG 31B+ 
Автоклав клас B. Моделът работи по метода на фракционен вакуум - иновативна 
система с изключително ефективна вакуумна помпа. Интегриран мониторинг на 
постъпването на вода и електронно управление на машината за избягване на 
системни повреди и гарантиране  на високо качество на стерилизация - както и 
максимална нежност към вашите ценни инструменти. 
Патентована система за въздушно охлаждане. Система за анализиране 
качеството на водата.
Този автоклав е автономен вариант, без включване във водната инсталация. 
Меню на български език.
• вместимост 18 л
• 3/5 тавички и възможност за поставяне на контейнери и барабани
• подходящ за 50 см плот.
• 5 работни и 3 тестови програми
Гаранция 18 месеца.

Мобилната аспирационна система е проектирана да засмуква 
издишания въздух, капчици слюнка и аерозоли, идващи от пациента 
и произведени от наконечници и ултразвукови скалери по време на 
дентални лечения, като значително намалява риска от инфекция и 
поддържа въздуха чист.
Супер мощният му мотор осигурява перфектно аспириращо действие, 
и благодарение на антибактериалния филтър HEPA H14 с активен 
въглен и увеличена повърхност, позволяваща висок въздушен поток, 
сертифициран по EN 1822, който спира вируса и микробите до 0,01 μm. 
(Coronavirus 0,1 μm). 
Mоже да работи непрекъснато 24 часа на ден без прегряване или 
каквито и да било затруднения.

8 600 лв.

864 лв. 367 лв.

18 312 лв. 8 278 лв.

Аспирация за Аерозол Cattani Aspi Jet 25

Технически характеристики:
• Захранващо напрежение: AC220V 50Hz
• Истински вакуум мотор Cattani UNI JET 75 
1AC TWIN VANE
• Мощност: 0.5kw - 3.7A 230V 50Hz
• Максимален въздушен поток 2500 l/min - 
145mᶟ/h
• Максимален ниво на засмукване - 140 mbar
• Скорост на въздуха >45m/s (при 25mm)
• Клас на HEPA филтъра: H14 ≥99.99 0.01μm
• Размери: Ш/Д/В 400 х 410 х 750 mm
• Тегло 40 кг
• Ниво на шум 56 dB
• Работна температура - +5⁰ C - +40⁰ C
• Максимална дължина на рамото: 1250 мм
• Обем на контейнера - 1 л
• Дължина на захранващия кабел 2,5 м
• Производител Cattani, Италия

Противопенливи и 
дезинфекциращи 
таблетки за 
аспирационни 
системи 50 бр. 

MELAG 
MELAdest 65 
Дестилатор

MELAG 
MELAseal 100+ 
Опаковъчна 
машина

ново

Сензор 
KaVo IXS



118 80 лв.

 Great White Z Diamonds са превъзходна 
линия от диамантени борери, проектирани да 
се справят с циркониеви корони без усилие, 
намалявайки износването на наконечника.

Great White® Z борери са 
произведени с фини диамантени 
частици и патентована техника за 
диамантено свързване, при която 
е доказано, че намалява микро-
фрактурите, вибрациите и повишава 
удовлетвореността на пациентите.
 
Great White ® Z :
• Четири специални форми борери в 
един кит
• Отстраняване на циркониеви и 
метало-керамични възстановявания
• Ендодонтски достъп през цирконий
• Корекции при циркониеви корони и 
мостове 

Great White Z Introductory Kit
Интро кит борери за цирконий

Достъп през 
циркония за 
по-малко от 
минута.

НОВО

5+1
ПОДАРЪК

171 98 лв.
32 40 лв.

9 42 лв.Fissurotomy
борер за консервативна препарация1

9 89 лв.
GREAT WHITE 557SL
прав фисурен хирургичен 
твърдосплавен борер

2

9 89 лв.
GREAT WHITE GW6RSL
кръгъл хирургичен
твърдосплавен борер

3

21 3 4

Endo Guide Molar Kit 
Микро ендодонтски 
молар кит - 7 накрайника

SSWhite Great White 2
Най-здравият 
твърдосплавен борер за 
сваляне на корони и мостове

СПЕСТЯВАТЕ 20%

5 90 лв.Great White 330
прав фисурен твърдосплавен борер4

CERASMART 270 
Universal/Cerec

CERASMART LRF 
Universal/Cerec

169 лв.

134 лв.

179 лв.

191 лв.

Размер 12/5 бр.

Размери:
12/5 бр.
14/ 5 бр.
14L/5 бр.

Размер 14/5 бр.

Размер 14L/5 бр.

+



Елате в ерата на дигиталното
СТУДЕНТСКИ

DENTATECHNICA.COM

МАРАТОН 2020
възможностите са безкрайни

06-08 ноември
Следете за 

програма

Съвременни концепции в превенцията и постигането на анатомични 
възстановявания. 
Лечебни подходи, съобразени с възрастовите и индивидуални потребности! 
Поведение при възстановяването на некариозни лезии на твърдите зъбни 
тъкани - какво трябва да знаем?

Дата: 24 октомври 2020г., събота
Място: Централен офис ДентаТехника

Дата: 23 октомври 2020г., петък
Място: парк хотел Пловдив зала Пълдин

Теория първа част: 9:00 - 11:30ч.

Зъбни тъкани - съвременен поглед
Диагностика, профилактика и лечение на заболяванията на 
зъбите в 21-ви век.
Биомиметичните възстановявания спряма възрастовите и 
индивидуалните потребности ( деца, младежи, възрастни)
Цялостен клиничен подход при лечение на некариозни лезии на 
ТЗТ - абразио, ерозио, клиновидни дефекти.
Поведение при пациенти с бруксизъм
Избор на възстановителен материал според клиничната 
ситуация
Нови концепции в постигането на естетика с композитни 
материали
Компомерите и мястото им в ежедневната практика

Промоциите важат до 15 ноември 2020 г., или до изчерпване на количествата.

ОБУЧЕНИЯ

Курсове през октомври

д-р Мариета 
Дочева

гр. Пловдив гр. София

Кафе пауза: 11:30 - 12:00ч.

Теория втора част: 12:00 - 13:00 ч.
Практика: 13:00 - 14:45 ч.
Възстановявания във фронталния и дисталния участък, I, II и IV 
клас;
Улеснени протоколи на работа за предвидими и дългосрочни 
резултати;
Работа с новия материал на Dentsply Sirona - Neo Spectra ST
Матрични системи PALODENT V3 и Palodent 360
Prime & Bond Universal
полирна система Enhance
Dyract Family
Calibra Family
 Връчване на сертификатите: 14:45 - 15:00 ч.

Такса участие: 90 лв. без ДДС

Промоциите важат от до 31 2020 или до изчерпване на количествата1 октомври

НОВО

Бъдете

първи -

направете

невидими

при всяко

осветление

възстановявания!

Поръчайте G-aenial A'CHORD
НА СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ

GC Europe представя изключителният G-aenial A'CHORD - нов
универсален възстановителен композит с опростена
цветове система и с уникална комбинация от технологии. G-
aenial A'CHORD Ви позволява да работите в перф ктнае
хармония във всяка клинична ситуация!

Поръчките ще се правят след 01 октомври

ПОРЪЧАЙТЕ G-aenial A'CHORD 226.90 лв зана цени от
3 шприци 30 лв за 5 компюли(A2,A3,AO2,AE,JE) или
(A2,A3,AO2,AE,JE)

GREAT WHITE-2,
н здравиятай- борер
за сваляне на корони
и мостове!

Твърдосплавен
автоклавируем
борер с
крушовидна форма!

Приложение:

- за сваляне на корони и мостове

- за отстраняване на амалгама и
постериорни възстановявания

- орална хирургия

- ендодонтия

Твърдосплавните борери се
автоклавират без предварително
накисване!

3240
лв.

5 +1 бр.
ПОДАРЪК
5 +1 бр.
ПОДАРЪК

Вече в опаковка
от 5 бр.и с
неустоима
оферта!
Спестявате
20%!

Фотополимеризираща лампа

LED Elipar DeepCure-L

КУПЕТЕ
20 бр. шприци /
компюли FILTEK
+ 2 бр. Single Bond
Universal ml5 и
ПОЛУЧАВАТЕ

ПОДАРЪК

2600
лв.

Циркумферентна
(обиколна, примковидна)

система.10 бр. матрици
размер: 4.5 мм; 5.5 мм; 6.5 мм;

Използвайте при:

Липсваща стена; Липсващ съседен зъб;

Зъб извън зъбната редица ;

С цел изолация за възстановяване на
единични корони.


