












Имплант студио според д-р Тан позволява:
1. Намален брой на посещенията в практиката.
2. Хирургът е в състояние да се съсредоточи по-добре върху пациента, отколкото вър-

ху позицията на импланта.
3. Отлични резултати благодарение на опростената реставрационна конструкция с 

правилни контури и структура.
4. Възможност за създаване на провизори преди поставянето на импланта или на ин-

дивидуални гингиво оформители като се контролират контурите на меките тъкани 
след поставянето на импланта благодарение на системата за интеграция (Dental 
System integration).

5. Последователен трансфер на данни между софтуерните модули 3Shape без загуба 
на информация

3Shape променя стоматологията заедно 
с дентални специалисти по целия свят 
чрез разработване на иновации, които 
осигуряват по-добра стоматологична по-
мощ за пациентите. Нашето портфолио 
от 3D скенери и CAD/CAM софтуерни ре-
шения за денталната индустрия включва 
многократно награждавания Интраора-
лен скенер 3Shape TRIOS, предстоящия 
3Shape X1 CBCT скенер, и водещи на па-
зара скан и дизайниращ софтуер за сто-
матологични лаборатории.

За 3Shape

д-р Филип Тан
Специалист по дентална медицина в Мелбърн

Д-р Тан завършва Университета в Мелбърн 
със специалност Дентална медицина, след ко-
ето работи 2 години в частна практика преди 
да продължи образованието си. Преминава 
своето обучение по протезиране в САЩ и се 
дипломира там. Работил е в Америка няколко 
години преди да се върне в Мелбърн, за да 
практикува там. Опитът на д-р Тан и внимани-
ето към детайлите също са признати в меж-
дународната стоматологична общност. Той 
е носител на множество престижни награди. 
Статиите на д-р Тан са публикувани в мно-
жество научни издания и той е рецензент в 
няколко стоматологични списания. Той е меж-
дународно търсен лектор по темата за естети-
ката и употребата на импланти и технологии 
във възстановителната стоматология.

Предимствата на 
хирургичните водачи и 
дигиталния работен поток

Ползите от цифровата технология 
за д-р Тан и неговите пациенти:
Основен компонент за имплантираното лечение е създаването на възстановявания, които 
не могат да се различат от зъбите поддържани от пациента, възможно най-дълго и подле-
жащи на повторно лечение, ако е необходимо. Най-добрият начин за постигането им е чрез 
правилно планиране. С помоща на софтуера лесно могат да бъдат избегнати грешки, без да 
се компроментира лечението. Появата на цифровите технологии успя да подобри процеса 
на планиране и да доведе до по-добра визуализация, на процеса на планиране, както и подо-
бряване на подготовката за окончателното възстановяване. Има много налични софтуерни 
пакети за планиране на импланти, но те имат проблеми с лошото пасване на хирургичния 
водач,централизирано производство с високи разходи, липса на интеграция с CAD/CAM въз-
становяване, ограничен подбор в имплантологичната библиотека и ограничена подкрепа 
или одобрение от компаниите производители на импланти.
Един съвременен софтуер за планиране на импланти, който се е доказал като успешен, е 
Implant Studio от 3Shape. Освен точността, осигурена от системата, предлага широка гама 
от имплантни системи, одобрени от производителите на импланти и като утвърден работен 
процес. Системата също така позволява местното производство на водачите и най-важното 
пълна интеграция в зрял и утвърден CAD/CAM пакет за реставрация. Последното е особе-
но важно, тъй като позволява на лекуващия лекар да премине отвъд простото планиране 
на местоположението на импланта, но и създаването на индивидуални компоненти преди 
операцията.
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Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

PROPHYpearls 15 г 
Сферични перли за почистване на петна, плака и зъбен камък - па-
кет 15 г. НОВО ПОКОЛЕНИЕ сода за почистване, БЕЗ увреждане на 
емайла, без химическа реакция с влажността на въздуха, по-бързо 
почистване.
Подходящи за всички системи за почистване чрез въздух. 
Вкусове: касис, мента, портокал, праскова и неутрал.
Mix 4 вида (x 5 бр.)

ПОКАЗАНИЯ: 
Широката гама от индикации и лесна манипулация, скоро ще направят 
вашия PROPHYfl ex 4 един от най-използваните въздушни инструменти 
в практиката ви. Просто добавете PROPHYfl ex на прах или PROPHYpearls 
и започнете професионалното почистване на зъбите. Насладете се на 
отлични и бързи резултати от лечението с много индикации, всеки ден.

БЕЗ ЗАПУШВАНЕ!
Работете спокойно без да се притеснявате от честите запушвания, 
характерни за предлагани от други фирми подобни инструменти.

ПОДАРЪК 

 15 бр. 
неутрални 

перли

PROPHYpearls 250 г 
Без увреждания на емайла, без 
химическа реакция с влажността 
на въздуха, по-бързо почистване
• Подходящи за всички системи за 
почистване чрез въздух. 
Вкусове: неутрал

ПОДАРЪК 

5 бр. 
неутрални 

перли

PROPHYfl ex 4  
Въздушен инструмент за МУЛТИФЛЕКС или Sirona куплунг за полиране след 
почистване на зъбен камък, почистване на фисури и оклузални повърхности 
преди силанизиране. 
• По-ергономичен, по-малък и по-лесен за употреба от всички останали
• Ръкохватка, която може да се върти на 360 градуса
• Смесителна камерна система
• Ниско ниво на прах, благодарение на фокусиран поток
• Пълна преработка на перлите/содата
• Две различни дължини на накрайника
• Възможност за активно почистване за предотвратяване на запушване  
• Под и надвенечно почистване
• Комфорт за по-чувствителни пациенти, благодарение на възможноста
за регулиране на количеството сода при работа

• Гъвкавост при употреба, благодарение на Мултифлекс куплунга
• С възвратен клапан за непропускане на перлите за почистване
• Изцяло дезинфекцируем и автоклавируем 

KaVO PROPHYfl ex 4 Perio Kit
съдържа малка, прецизна канюла за 
фокусирано и нежно подгингивално 

лечение, както и почистване на 
мостове, импланти и корони. Безопасно, 

целенасочено почистване на джоба и 
отлична достъпност благодарение на 

добрата видимост и стабилност на супер 
тънкия накрайник .

KaVo PROPHYfl ex 
Perio powder 
(глицин) 
Сега можете да работите и 
в подгингивални области, 
особено задълбочени и 
нежни. По този начин можете 
да лекувате периодонтит 
и пери-имплантит с 
дългосрочен успех

1 919 лв.

733 лв.

772 лв.

52 лв.

за 100 г

72 лв.

за 20 бр.

48 90 лв.

за бр.

Превърнете въздушното 
полиране в удоволствие!
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Моделът работи по метода на фракционен вакуум - ино-
вативна система с изключително ефективна вакуумна 
помпа, осигуряваща отлични резултати при предвари-
телния вакуум и ефективно изсушаване в края на цикъ-
ла. Това обуславя дългия срок на съхранение на опако-
ваните материали.
Този автоклав е автономен вариант, без включване 
към водната инсталация. Затова и разполага с два от-
делни резервоара за деминерализирана и отработена 
вода.

• Камерата е с размери Ø 25 см х 35 см и 
вместимост 18 л.

• 3 тавички, възможност за поставяне на 
контейнери и барабани. 

• Външни размери: 42.5 cм x 47.5 cм x 60 cм 
(подходящи за 50 cм плот).

• Документиране: чрез принтер, флаш карта 
(допълнително).

РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

VACUKLAV 31В+ 
клас В автоклав

*попитайте ни за схемата на изплащане

7 960 лв.*

Амалгам 
сепаратор 

Iso 4

Амалгам 
сепаратор 

Iso 6

Амалгам 
сепаратор 

Iso 18

Дренажна система 
за свързване към амалгам сепаратор

Промоциите важат до изчерпване на количествата

* амалгам сепараторите 
са само за 
аспирационните 
системи на Cattani  

Амалгам сепаратори   
Cattani Италия 
Амалгамният сепаратор е устрой-
ство за събиране на живак, което 
се намира на аспирационната сис-
тема обикновено в помещението 
за оборудване. Стоматологичните 
отпадъчни води преминават през 
вакуумната линия и преминават 
през амалгамния сепаратор, къде-
то се отделят и събират фрагменти 
от зъби, зъбна амалгама и живак. 
Филтрираната вода продължава да 
тече, докато се съхраняват тежки 
отпадъци и седименти.

7 550 лв.

при еднократно 
плащане

при разсрочено 
плащане

1 704 лв.

1 190 лв.

1 315 лв.

Дренажен клапан 
за плювалник
Свързва 
плювалника заедно 
с асистентската част 
в една търба която 
след това, отива 
към аспирацията на 
която има монтиран 
амалгам сепаратор.

533 лв.

Предлагаме цялостна концепция за привеждане на ва-
шия дентален юнит към изискванията на наредбата за 
събиране и третиране на отпадъците.

Свържете се с нашите специалисти! 
За съдействие: 0885 731 460

ПРЕДЛАГАМЕ ВСЯКАКЪВ ВИД АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ CATTANI 
СЪС И БЕЗ АМАЛГАМ СЕПАРАТОР!
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Промоциите важат до изчерпване на количествата

• Избор между горно и долно окачване.
• Интегриран дисплей с директни бутони 

(всяко действие с конкретен бутон).
• Избор между 2 заключващи позиции 
за всеки инструмент или незаключва-
не на инструмента при горно окачва-
не.

• Индивидуализирана подредба на ин-
струментите върху стоматологичната 
част.

• SMARTdrive TECHNOLOGY – управле-
ние на мотора: запазване на висок 
въртящ момент при ниски обороти и 
липса на вибрации при старт.

• Пациентски стол, който заема най-нис-
кото (35 cм) и най-високото положение 
(83 cм). Тегло на пациента – до 180 кг.

• KaVo мултифункционален педал – уп-
равление на стола и инструментите.

• Асистентска част с директни бутони и 
опция за движение на 60˚.

• Intensive germ reduction (интензивно 
минимизиране нивото на микроорга-
низмите).

• Осветително тяло MAIA LED рефлектор 
(димер).

• В окомплетовката са включени: Три-
пътна ръкохватка, турбинен шлаух, 
БЕЗЧЕТКОВ микромотор, Piezo ска-
лер.

KaVo Estetica E30 
Най-компактният дентален юнит на KaVo 
100% произведен в Германия 

Наличен демо юнит на Е30 в офиса ни в гр. София 

24 250 лв.
цени от:

KaVo Spray
(500 ml)
Почистващо и смазва-
що масло за по-дълъг 
живот на вашите 
инструменти.

EXPERTtorque Lux E680L
• Турбина 62 dB(A);
• 18 W мощност;
• Керамични лагери;
• 25 000 LUX;
• Патентована комбинация от ъгли 

(100° глава/19° ръкохватка);
• EXPERTGRIP покритие на цялата турбина;
• Четворен спрей;
• Сменяем воден микрофилтър;
• Пуш бутон с 30 N сила  на задържане.

EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1 

(син пръстен);
• Малка глава;
• 25000 LUX;
• Вграден воден спрей 
и въздух с единичен 
спрей за охлаждане.

MULTIfl ex coupling 460 LE
Мултифлекс куплунг с 4 отвора - 
със светлина и възвратен клапан, 
без пръстен за регулиране на спрея.

Всички цени са с включен ДДС

MASTERtorque Lux 9000L 
със светлина
• За Мултифлекс куплунг;
• САМО 57 dB(A) ;
• 23 W МОЩНОСТ;
• Моментално спиране: САМО за 1 сек.;
• Керамични лагери;
• 25 000 LUX;
• Патентована комбинация от ъгли (100°гла-
ва/ 19° ръкохватка);

• Четворен спрей;
• Сменяем воден микрофилтър;
• Пуш бутон с 32 N сила на задържане и авто-
матичен контрол на налягането;

• Обратен клапан на водата за спрея
• Изключително лека;
• Турбината се предлага в 3 различни цвята!
• Предлага се и за Sirona куплунг.

1965 лв.

2134 лв.

2 362 лв.

2 979 лв.

49 90 лв.

55 лв.

ПОДАРЪК 
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Промоциите важат до изчерпване на количествата

79 лв.
2 х 262 ml

158 лв. 
2 х 688 ml

Conturprint Duo Soft
А-силикон, база и катализатор
(2 х 688 ml) 

Conturprint Duo Soft
А-силикон, база и катализатор
(2х 262ml) 

3 БРОЯ Коректури по избор 
Conturprint Duo за А-силикон Medium x 50 ml
или Conturprint Duo за А-силикон Light x 50 ml 

или

Transpasil– А-силикон
за регистриране на захапки, 50 мл 

Ец гел Kaniedenta, 50 мл. - 1 бр.
- 33% фосфорна киселина
- гелообразна форма

81 90 лв.
за 3 бр. 

Kanigum Monophase 
монофазен материал за
висококачествена протетика, 50 мл

Отпечатъкът се запазва до 5 дни

Трицветни алгинати:
• Tetrachrom Rapid - Бързотвърдяващ ортодонтски
   алгинат, Мента
• Tetrachrom - Ситуационни модели и временни корони 
   и мостове, Ванилия 
• Tetrachrom mint - Ситуационни модели и временни корони 
   и мостове, Мента
• Tropical - Подвижно протезиране, ситуационни модели, 
  Тропика

16 лв.
за 500 г

Revolution Composite 
Фотополимеризиращ течен 
рентгеноконтрастен микрохибри-
ден композит, 1.7 г. 
Цветове: А1, А2, А3, А3.5 
(включва 5 бр. смесителни 
накрайници). 
Приложим за кавитети от клас 
III и V.

Delite Cavity Liner 
течен фотокомпозит, 1ml
Фотополимерен течлив материал за под-
лoжки, обогатен с флуориди и хидрокси-
лапатит. Прилага се под всички използва-
щи се композити, цименти и амалгами.

68 лв.
за 3 бр. 

Канюли 4:1 за Protemp

1 35 лв.
за бр. 

0 70 лв.
за бр. 

Смесителни канюли
за А-силикон

8 80 лв.
за 10 бр. 

Интраорални връхчета
за смесителни
канюли - бели/жълти

94 лв.
за бр. 

33 60 лв.
за бр. 

или

28 80 лв.
за бр. 

23 лв.

29 лв. 

срок 
05. 2019

РАЗПРОДАЖБА
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SS White GW2, 1 блистер
/10 бр./ - Борчета за сваляне на корони 
и мостове

При покупка на 2 блистера
/20 бр. борери GW2/ 

59 лв.
за 1 блистер

/10 бр./

FINISHING 
BUR 7901
· Игловиден
· Диаметър 0.9 mm

8 95 лв.

FINISHING 
BUR 9904
· Игловиден
· Диаметър 1.4 mm

7 49 лв. FINISHING 
BUR 9406
· Яйцевиден
· Диаметър 1.8 mm

7 70 лв.

Финирни Борери

Fissurotomy
· Консервативна
препарация и сондиране;
· Диагностика и консер-
вативно третиране на 
скрити кариеси;

7 30 лв.Твърдосплавните борери се автоклавират
без предварително накисване!

Апликатори

2 опаковки АПЛИКАТОРИ 
х 100 бр. 

Слюносмукатели 
3 опаковки

Налични цветове: жълт, оранжев, 
зелен, лайм грийн, светло син, 
тъмно син, лилав, розов и бордо.

Лигавник на ролка
по избор (80 бр.; 53 см х 60 см)

23 80 лв.
за 2 ролки.

Налични цветове: 
жълт и лилав

15 лв.
за 3 оп. 

Melsept SF, 1л
концентриран препарат за
почистване и дезинфекция
на под и мокрещи се 
повърхности

Meliseptol
rapid, 5л
готов разтвор за 
почистване и дезинфекция 
на повърхности

Stabimed, 1л
концентриран препарат 
за ръчно почистване и 
дезинфекция на едър и 
дребен инструментариум

Softa-Man, 1л
дезинфектант за 
чувствителна кожа

Trixo-lind
500 мл
противоалергичен 
овлажняващ лосион 
опаковка

Lifosan
soft, 1л
успокояващ 
измиващ лосион

99 90 лв.
за комплект 

29 80 лв.
за комплект 

ПОДАРЪК 

диамантен 
борер 1 бр. 

Налични размери: 
Regular, Fine, Ultra fi ne, Endo

ПОДАРЪК 

18 10 лв.

1 опаковка 
х 100 бр. 

ПОДАРЪК 

125 бр. бели или 
зелени лигавници

43 60 лв.

размер: 33 см х 45 см

Лигавници
едноцветни, 
трислойни 
за щипка
1 к. х 500 бр.
цвят по избор
/2 слоя хартия
+ 1 слой полиетилен/

BК80 - синьо-червена,
200 листчета 

АРТИКУЛАЦИОННА ХАРТИЯ, 
40 микрона 

BК10 - червен цвят,
BК09 - син цвят, 
200 листчета 

BК21, BК22, BК23,
BК24, BК25, BК26, BК27
цвeтове: червен, зелен, син, черен, 
22/20 м едностранно и двустранно

27 лв.

23 70 лв.

25 90 лв.

АРТИКУЛАЦИОННО ФОЛИО, 
8 микрона 


