
18 iulie – 18 septembrie 2016

ZIRCONIA, PUR SI SIMPLU MAI RAPID.
Restauraţii integrale din zirconiu într-o singură vizită  
în cabinetul dentar – doar cu CEREC.



Fotoliu pacient
•  Tapiţerie premium
•  Tetieră magnetică
•  Pedala pneumatică
Masa medicului
•  Seringă apă-aer standard
•  Două furtune Midwest cu fibră optică
•  Tastatura EasyPad
Consola asistentei
•  Furtun aspiraţie salivă
•  Furtun de aspiraţie chirurgicală
•  Bloc scuipătoare
Lampă de lucru LEDIight

INTEGO
PERFORMANţA  
PE CARE Vă PUTEţI BAZA

PACHET ADVANCE
•  Pedală electronică C+
• Seringă apă aer- Sprayvit E [cu fibră optică]
•  Micromotor electric fără perii cu fibră optică - BL ISO E
•  Furtun Midwest cu fibră optică
•  Lampă de lucru LEDlight

PACHET INNOVATION
•  Pedală electronică C+
•  Seringă apă aer - Sprayvit E
•  Micromotor electric fără perii cu fibră optică BL ISO E
•  Furtun Midwest cu fibră optică
•  Detartraj cu LED SIROSONIC L
•  Lampă de lucru LEDview

ÎNCEPâND  
DE LA 

8660 EUR
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 305  EURPreţ ofertă 

T2 LINE A 40L
T2 LINE reprezintă seria 
robustă de piese contra-unghi 
şi drepte din clasa Confort. Cu 
funcţionalitatea şi fiabilitatea lor, 
veţi fi capabil să vă concentraţi 
din toată inima asupra tratării 
pacientului. 
��Plăcută şi uşor de prins 

datorită carcasei din titan
�Rulmenţi ceramici rezistenţi
��Cuplare ISO pentru 

motoare cu sau fără lumină.

SIRONA 

 660  EUR 199  EUR Preţ ofertă Preţ ofertă 

T3 Racer
SIRONA

Turbină cu rulmenţi; aprox. 
400.000 rpm la 2,3 bar; putere 
30 W, conexiune fixă Borden 
sau Midwest. Oferă calitate 
,,made in Germany’’ la un preţ 
atractiv. Funcţionalitate, înaltă 
performanţă şi durabilitate.

SIRONA 
Mai puternică, cap mai mic,  
mai silenţioasă. 

T2 Boost

Caracteristici tehnice:
�Turaţie maximă (rpm) aprox. 370.000

�Patru orificii pentru spray apa. 
�Putere (W) aprox. 23

�Rulmenţi ceramici de înaltă calitate.

cuplă inclusă

Cumpără 
t3 racer 
şi primeşti 
gratuit 
1 Spray 
ungere  T1 
x 250 ml
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Restaurările din zirconiu, acum și în cabinet
Densply Sirona a adaugat la familia sa de produse 
și tehnologii cuptorul CEREC SpeedFire și blo-
curile din oxid de zirconiu CEREC Zirconia. Ast-
fel, sistemul CEREC introduce acum un proces 
complet nou în practica dentară.
Combinând noul cuptor CEREC  SpeedFire și 
materialul CEREC Zirconia, medicii stomato-
logi pot oferi acum coroane și punţi mici, total 
anatoforme, fabricate din oxid de zirconiu, într-o 
singură vizită.
Daca pana acum pașii complicaţi necesari ob-
ţinerii restaurărilor din oxid de zirconiu limitau 
fabricarea acestora doar in laboratorul dentar, 
acum cu noul SpeedFire si CEREC Zirconia se 
pot realiza restaurări din oxid de zirconiu, rapid si 
simplu, si in cabinetul dentar.

Profitaţi de avantajul unei game complete de restaurări şi de diversitatea materialelor oferite de sof-
tul CEREC de la Sirona în practica dumneavoastră. Realizaţi în cabinet inlay-uri, onlay-uri, coroane, 
faţete şi bonturi implantare ca să numim doar câteva. Poate freza blocuri de până la 85 mm.

Pachetul conţine:
•	 sistem de amprentare digitală CEREC 

Omnicam
•	 unitate strunjire MCXL – Premium Package
•	CEREC SpeedFire
•	 Sitem de aspiratie Informatii suplimentare : Ing. Liviu Pasolescu – 0724.549.855

CereC Premium 

CAD-CAM laborator – sistem complet
ineos X5 - Scanner 
digital de laborator
Va permite sa scanati diverse 
tipuri de modele in laboratorul 
dvs si sa le transformati in modele 
digitale pe baza carora  
puteti proiecta o gama larga de 
indicatii.

inLab SW 15.0 - 
Software de design
Va permite sa proiectati o gama 
larga de indicatii precum: 
• încrustatii, fatete, coroane, punti, 
cape individuale, structuri de punti, 
multilayer.
• bonturi customizabile si coroane 
insurubate, punti si bare insurubate 
pe implanturi, ghiduri chirurgicale.
• telescoape, bare, attachments, 
modele pentru proteze partiale.

inLab MC X5 - Masina 
de frezare
Masina de frezat complet deschisa, 
conceputa special pentru laborator.
• Tehnologie in 5 axe
• Frezare umeda, uscata sau combi-
natia umed/uscata, functie de material
• Prelucreaza cuburi si discuri (toata 
gama de indicatii, inclusiv o punte 
totala)
• Schimbare automata a frezelor 

infire HtC speed - 
Cuptor de sinterizare
Cel mai rapid cuptor de sinteriza-
re, este potrivit pentru sinterizarea 
tuturor materialelor care pot fi 
produse cu ajutorul masinilor de 
frezare inLab.
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XIoS Scan
SIRONA

 3385 EUR

SIroNA • senzor intraoral
XIoS XG Supreme Wi-fi

 4189  EUR

• calitate remarcabilă a ima ginii graţie 
tehnologiei CsI

• schimbare uşoară a cablului
• disponibil în 3 dimensiuni

Preţ ofertă 
5 ANI 

GArANţIe

 5865 EURPreţ ofertă 

Preţ ofertă 

Plurifarm Dent este autorizata 
CNCAN pentru furnizarea , 

manipularea, instalarea si service-ul 
echipamentelor radiologice Sirona.

Acest sistem, în cobinaţie cu un ansamblu intraoral de tuburi cu raze X, 
este folosit pentru a crea radiografii intraorale digitale. 
• Scanare de calitate superioară, cu o rezoluţie de 22 lp/3 mm
• Scanare laser fără zgârieturi şi detector automat de film;
• Plăci fosforice în patru dimensiuni;
• Imagini digitale de înaltă calitate, pentru o diagnosticare corectă;
• Calitate Made in Germany. 

• operare intuitivă şi sigură
• calitate germană
• flexibilitate crescută datorită celor 

3 variante de lungime de braţ
• tensiune ajustabilă a tubului: 60 

sau 70 kV
• tehnologie DC

Heliodent PLUS 
SIRONA

PACHet rADIoLoGIe INtrAorALă:  
Heliodent Plus + XIoS XG Supreme Wi-fi

Preţ SPeCIAL: 7425 EUR

DAC UNIVERSAL curata, lubrifiaza si sterilizeaza 6 instrumente in 
doar 12 minute – in totalitate automat, prin atingerea unui singur buton. 
Economiseste timpul necesar unei igienizari manuale si foloseste aceasta 
metoda fiabila de a proteja atat pacientii cat si pe dumneavoastra.
Curatarea instrumentelor inainte de sterilizarea lor este esentiala pentru o 
sterilizare de succes.

DAC UNIVERSAL
SIRONA

3979 EURPreţ ofertă

Cumpăraţi 
DAC 

UNIVERSAL 
şi primiţi 

gratuit 
6 adaptoare 

pentru piesele 
de mână 

SIro Laser Blue
SIRONA

Dispozitiv compact, este primul laser 
cu diode care are 3 diode cu emisie in 
albastru, infrarosu si rosu. Acest lucru, 
face sa acopere o plaja de 21 de indi-
catii si practic infinite posibilitati de tra-
tament
��Albastru – chirurgie de tesuturi moi 

si hemostaze
��Infrarosu – periodontologie, 

endodontie,afte, herpes
��Rosu – biostimulare
��Baterie integrată
��Ultimele 50 de aplicaţii ale fiecarui 

utilizator sunt memorate
��Interfata intuitivă, touch screen 

 technology
��Piesa de mana autoclavabilă
��2 ani garantie

6455 EUR
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SL 2D combina o calitate a imaginii fara precedent cu un 
flux de lucru excelent. Impreuna cu o simplitate intuitivă a 
noului soft SIDEXIS 4, ORTHOPHOS SL 2D, devine o 
solutie RX completă pentru fiecare cabinet dentar
��Sensor cu conversie directa pentru o calitate 

incomparabila a imaginii
��Sharp Layer (SL) Tehnology – scanare multipla pentru o 

imagine cat mai detaliata

Solutie RX completa pentru fiecare ca-
binet dentar. Orthophos SL 3D este un 
veritabil aparat RX all-in-one. De la incre-
dibile imagini 2D captate cu noul senzor 
cu conversie directa si Sharp Layer tech-
nology, la o completa flexibilitate 3D da-
torita simplei selectari a volumului dorit. 
Pozitionare usoara si sigura a pacientului 
pentru o imagine perfecta.
��Senzor cu conversie directa
��Volume 3D:
��Sharp Layer technology (SL)
��Sidexis 4- soft de prelucrare a imaginii 

modern si intuitiv, cu instrumente unice
��Pozitionare optima a pacientului 

multumita unor solutii ingenioase si 
patentate 

ORTHOPHOS SL 2D 
o revolutie in radiologia 2D

ORTHOPHOS 
SL 3D 
o revolutie in 
radiologia 3D

 28.195 EUR

 58.100 EURîNCEPâND DE LA

��Noul soft de  imagine SIDEXIS 4 – 
modern, intuitiv, cu instrumente unice
��Optional cu brat Ceph
��Upgradabil la 3D
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Aparatură cabinet

Lampă fotopolimeri-
zare cu LED, fără fir,
şase programe, 
display color, design 
ergonomic, putere 
mare: 1.600Mw/cm2 
(pe programul Tur-
bo), folosind cea mai 
nouă tehnologie în 
domeniu.

Dr’s Light

Compresor
WertHer

Camera intraorală

GoodDoctors GoodDoctors
• funcţie dublă: albire 
şi fotopolimerizare 
• putere 1600 mW 
+/-10% • afişaj color 
• fără fir; brat articulat 
de fixare pe 
suportul lămpii 
• silentioasa, 
ergonomica 
• 6 programe 
polimerizare; 2 
programe albire 
• polimerizare în 5 sec

Dr’s Light W
Dr’s Light At

• Trei moduri de vizualizare: în timp real, imagi-
ne statică şi 4 imagini simultan
• Iluminare cu led-uri, fără înceţoşarea sau 
distorsionarea imaginii
• Sistem optic CCd Sony Super HAD
• Camera este dotată cu telecomandă

TPC

autoclavă clasa B • volumul 
camerei de sterilizare: 24 l 
• pompă de vacuum de mare 
performanţă • două progra-
me de sterilizare la 121º C • 
două programe de sterilizare 
la 134º C • un program prion 
•  test vacuum, Bowie&Dick, 
Helix test • imprimantă incor-
porată • termen de garanţie:  
2 ani

Distilator apa care permite obtinerea de apa 
distilata prin fierbere si condensarea ulterioara 
a aburului.
Distileaza 700 ml de apa pe ora.
Capacitate de 4 litri

Mașină sigilare electronica ,ciclu continuu și tem-
peratură constantă. Dimensiunile reduse permit 
o montare ușoară în dulapuri standard. Bara de 
roll-blocare de metal este conceputa pentru a 
îmbunătăţi performanţele mașinii, care menţine 
ruloul permanent în interiorul zonei de sigilare. 
Suprafaţa netedă și designul ergonomic permit 
curăţarea mașinii ușor. Banda sigilanta 12 mm.

Prophy Jet P555
TPC DENTAL, USA 
Aparat profilaxie cu o constructie ergonomica
2 varfuri (duze) incluse
Conectare directa si simpla la furtun
Borden sau Midwest 

Autoclavă e9 Med  Promo Pack

Preţ PACHet 

Preţ ofertă 

Preţ ofertă Preţ ofertă 400 EUR 670 EUR

410 EUR630 EUR

4225 EUR

+

the euroseal
Aparat pentru sigilat pungi

euroseal 2001 Plus
Aparat pentru sigilat pungi

Aquadist
Aparat pentru distilat apa

Aquadist
Aparat pentru distilat apa

+

• cu aer uscat 
•  debit maxim:  

150 l/min 
• rezervor 58 l 
•  nivel de zgomot 

64 dB 
•  putere motor 

1500 W

245 EUR

445 EUR 75 EUR

200 EUR

• Lampă pentru fotopoli-
merizare

• 4 programe de fotopoli-
merizare

• Putere: 1200 mW/cm²
• Baterie interschimbabila 

Lithium-Ion (Samsung 
cell)

• Greutate : 130 g
• Lungime de unda : 440-

490 nm
• Compacta si usor de 

folosit

GoodDoctors

EURONDA 
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Aparatură cabinet

HD 450 Basic
IC Medical

Preţ ofertă 

CU USCARE

CU USCARE

Motor cu inductie de mare 
performanta; turatie motor  
0-40.000 rpm; Plaja de 
turatie: 30-2.000rpm (cu 
piesa contraunghi 20:1); 
Torque: 5-55Ncm (20:1); 
Piesa contraunghi 20:1 cu 
LED; torque maxim: 80 
Ncm; Pompa peristaltică 
cu debit 75 l/min; Inten-
sitate LED: 25.000 Lux; 
Funcţie de protectie la 
supraîncărcare (depăşire 
torque setat); 10 programe 
configurabile; Torque-ul si 
turatia sunt afisate live pe 
display in timpul lucrului

fiziodispencer
SAeSHIN – KoreA

2400 EUR

Compresor fara ulei, 
cu un cilindru. Debit de 

aer la iesire la o presiune 
de  5 bar: 67 l/min. 

Capacitate rezervor de 
aer: 20 l

Nivel de zgomot: 64 dB

Compresor fara 
ulei cu doi cilindri
Debit de aer la 
iesire la o presiune 
constanta de 5 bar: 
124l/min
Capacitate 
rezervor de aer: 20l
Nivel de zgomot: 
68 dB

DURR

DURR

Compresor tornado 1 

Compresor tornado 2 

1190 EUR

2025 EUR

2035 EUR

2960 EUR 1070 EUR 5145 EUR

750 EUR1900 EUR2115 EUR

Pompă V300 S uscată
DURR
Pompa de aspiratie uscata pentru un unit dentar
- Alimentare 230V/50Hz
- Consum curent 2.9 A
- Putere motor 0.58 kW
- Viteza 2.850 rpm
- Mod de lucru non-stop
- Nivel de zgomot 60dB

Printr-o miscare de reciprocitate, micromotorul 
VDW.GOLD RECIPROC prepara usor, sigur 
si rapid canalele. Face posibila prepararea cana-
lelor anatomice dificile cu rezultate predictibile 
folosind un singur ac. Setarile preprogramabile 
fac posibila prepararea sigura si rapida utilizand 
acele NiTi rotative RECIPROC. Unitatea 
poate lucra si cu alte ace NiTi rotative .

Obturaţie de canal tridimensională, densă şi 
durabilă. Avantaje: • Cele mai bune rezultate de 
umplere prin compactare verticală caldă • Com-
pactarea verticală este cea mai sigură metodă 
de obtinere a durabilitatii si garantiei obturatiilor 
radiculare 3D • Obturatie sigura si in canalele 
laterale • Risc minim de fracturare a radacinii • 
Restaurare completa intr-o singura sedinta.

VDW Gold  
reciproc Motor

VDW Beefill®  
2in1

+ 
System  

Kit 
VDW

VDW

VDW • Apex locator de inalta tehnologie 
pentru determinarea precisa a lungimii de lucru, 
stabileste noi standarde prin usurinta folosirii si 
design, ecran color « touch screen » 3D, unic. 

raypex® 6 

HD 450 Basic este o masina se spalat si termodez-
infectare instrumentar.
Datorita design-ului compact, HD 450 poate fi 
in te grat cu usurinta in orice cabinet stomatologic, 
putand fi asezat pe un corp de mobilier sau inte-
grat in acesta.
Fiecare proces de curatare si dezinfectie poate 
procesa instrumentar in greutate de pana la 6 Kg.



Adhese Universal 
VivaPen
IVOCLAR 
VIVADENT
Adeziv universal 
fotopolimeriza-
bil pentru bon-
ding direct si indirect. Metoda VivaPen asigura o 
aplicare rapida si convenabila a adezivului direct in 
gura pacientului. 
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Ivoclar Vivadent

evetric
IVOCLAR VIVADENT

Rășină compozită universală nano-hibridă de 
înaltă ţinută calitativă.
Caracteristici: • Nuanţele coloristice ale 
dentinei și smalţului au grade diferite de 
translucenţă pentru a obţine restaurări ce 
imită izbitor naturalul atât în zona frontală, 
cât și laterală  • Disponibil în 10 nuanţe co-
loristice nano-pigmenţi de culoare pentru 
un efect de cameleon impresionant.

IVOCLAR VIVADENT
Compozit fotopolimerizabil (LC), respectiv 
compozit cu dublu mecanism de priza (DC), 
pentru cimentari permanente. Bazat pe formulele 
compozitelor pentru cimentare Variolink II si Va-
riolink Veneer, Variolink Esthetic reprezinta noua 
generatie de compozite pentru cimentare.
Avantaje:
• Fluorescenta naturala
• Indepartare usoara si precisa a rezidurilor
• Flexibil, consistent in functie de situatia clinica - 

o combinatie ideala intre stabilitate si fluiditate

tetric evoCeram
IVOCLAR VIVADENT
Ceramică plastică nanooptimizată.
Caracteristici: • umplutură ceramică optimizată 
prin nano-tehnologie • stabilitatea ridicată permi-
te modelarea anatomică după dorinţă • se adap-
tează ideal la pereţii cavităţii pentru o închidere 
marginală etanşă • materialul este prepoli merizat 
- contracţie de polimerizare 1,4 % vol. • nu aderă 
deloc de instrumentul de modelat.

te-econom Plus®
IVOCLAR VIVADENT
Compozit hibrid fotopolimerizabil. 
Intro Pack: 4 seringi x 4g (A2, A3, A3,5, 
B2), adeziv monocomponent, demineralizant, 
accesorii

tetric evoCeram  
bulk fill
IVOCLAR VIVADENT
Compozit fotopolimerizabil radioopac de 
ultimă generaţie.

456 RONPreţ ofertă

925 RONPreţ ofertă

651 RONPreţ ofertă

207 RONPreţ ofertă

240 RONPreţ INtro KIt976 RONPreţ ofertă

Cumpăraţi evetric Assortment (8 seringi x 3,5g culori A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, A3,5 
dentin, T) la preţul de 675 rON şi primiţi CADOU 

1 evetric intro Pack (2 seringi x A2, 2 seringi A3) + 1 evetric Bond.

Cumpăraţi 5 seringi tetric  evoflow 
orice nuanţă şi primiţi CADOU 

1 seringă tetric evoflow + 1 Adhese 
Universal VivaPen x 0,1 ml

Cumpăraţi te-econom Plus Intro Pack 
(4 seringi x 4 g) şi primiţi CADOU 

1 cutie seringă tetric evoCeram  x 1 g

Cumpăraţi 5 seringi x 3 g Tetric 
 evoCeram orice nuanţă 

şi primiţi CADOU 
1 seringă tetric evoCeram + 1 Adhese 

Universal VivaPen x 0,1 ml

Cumpăraţi 1 x Variolink esthetic LC 
System Kit la preţul SPECIAL de 849 

RON şi primiţi gratuit 1 Proxit x 55 ml.

Cumpăraţi 1 x Variolink esthetic DC 
System Kit la preţul SPECIAL de 1183 RON 

şi primiţi gratuit 1 Proxit x 55 ml.

Cumpăraţi 5 seringi
Tetric evoCeram bulk fill x 3 g  orice 

nuanţă şi primiţi CADOU 
1 seringă x 3 g tetric evoCeram bulk fill 

Cumpăraţi 4 seringi evetric x 3,5 g 
şi primiţi CADOU 1 seringă evetric x 3,5g 

+ 1 seringă tetric evoceram x 1 g

Cumpăraţi Adhese Universal 
 VivaPen  x 2 ml şi primiţi CADOU 
2 seringi tetric evoflow Bulk x 1 g

Variolink esthetic  LC/DC 
Promo Pack



Prophy Paste Pro
DIRECTA DENTAL GROUP
O singura procedura 
de curăţare pentru 
indepartarea petelor 
si lustruirea finala. 
ProphyPaste PRO 
este o pasta pentru o 
curatare & lustruire cu 
rezultate remarcabile. 
Conţine agent de 
desensibilizare.
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145,30 RONPreţ CUtIe

26,30 RONPreţ ofertă

11,20 RONPreţ SerINGă

Calasept Plus
NorDISKA DeNtAL

Ana Liner
NorDISKA  DeNtAL
Glasionomer modificat cu răşină, fotopolime-
rizabil, pentru obturaţii de bază

Calasept temp
NorDISKA DeNtAL
Pasta autopolimerizabila pentru obturatii 
provizorii, gata de utilizare; priza 
rapida cu  adeziune marita la 
dentina. 

cutie x 4 seringi

Cumpăraţi  1 cutie  
Calasept Plus x 

4 seringi şi primiţi 
GRATUIT 

1 Calasept temp

Cumpăraţi  2 cutii  Calasept Plus x 
4 seringi şi primiţi GRATUIT 

3 Calasept temp

Cumpăraţi  5 
seringi  Ana 

Liner 
şi primiţi 

GRATUIT 
1 seringă Ana 

Liner

Flacon 30 g 

13,00 RONPreţ SerINGă

Ana etching Gel 
NorDISKA DeNtAL
Acid fosforic 37%

Cumpăraţi  5 seringi  
Ana etching Gel şi primiţi 

GRATUIT 1 seringă 
Calasept Plus 

Consumabile cabinet

fender Wedge
DIRECTA DENTAL 
GROUP
Protejeaza dintele adiacent in 
timpul prepararii!

fender Mate
DIRECTA DENTAL 
GROUP
O combinatie revolutionara 
intre o matrice metalica si 
o pana, pentru restaurarea 
cavitatilor de clasa a II-a.

fender Mate 
Prime
DIRECTA DENTAL 
GROUP
O combinatie unica pentru 
obturatii de clasa a II-a a 
dintilor temporari. 

fender 
Wedge Prep
DIRECTA DENTAL 
GROUP
FenderPrep protejeaza dintele vecin si gingia in tim-
pul preparatiilor cum ar fi coroane, fatete, inlay-uri.

Depărtător
DIRECTA DENTAL  

GROUP

Indicator placă 
bacteriană
DIRECTA DENTAL GROUP
Refill: 1 cut x 200 buc.

Benzi celuloid
DIRECTA DENTAL GROUP

Luxator
DIRECTA DENTAL GROUP
Pastreaza integritatea osoasa si duce la extractii 
atraumatice

Prophy Paste
DIRECTA DENTAL GROUP
Pasta pentru periaj profesional, disponibila in 
tuburi codate prin 4 culori ce faciliteaza iden-
tificarea celor 4 granulatii diferite, de la foarte 
abraziva la extrem de fina.

Preţ ofertă 24 RON

Preţ ofertă 26,80 RON

cutie x 18 buc. Preţ 90 RON

cutie x 18 buc. Preţ 171,60 RON

cutie x 36 buc. Preţ 108 RON

Preţ ofertă 68,00 RON

cutie x 36 buc. Preţ 180,20 RON

Preţ ofertă 56,00 RON

Preţ ofertă 59,60 RON

oferte LUXAtor
•  Cumpăraţi Luxator refill la preţul de 275 RON 

şi primiţi gratuit 1 cutie măşti faciale
•  Cumpăraţi Luxator refill 1S, De3, De5 la 

preţul de 304,20 RON şi primiţi gratuit 1 
cutie măşti faciale

•  Cumpăraţi Luxator kit x 4 buc. la preţul 
de 1157,40 RON şi primiţi gratuit 1 cutie 
bavete

•  Cumpăraţi Luxator kit x 7 buc.  la preţul de 
1805 RON şi primiţi gratuit 1 selfie stick

Are un conţinut 
foarte ridicat de 
hidroxid de calciu 
41%, oferind o 
mare concen-
traţie de ioni de 
hidroxil. Acesta 
generează un PH 
ridicat de 12,4, 
cu un pronunţat 
efect bactericid.

cutie x 100 buc., 
drepte / curbe

tub x 60 ml

tub x 60 ml



Detax
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Mollosil Long-term

Smartseal & Loc f
DetAX 
Cea mai nouă generaţie de sigilanţi de fisuri 
creată pentru a putea fi folosită pe smalţul 
umed

Smartprotect
DetAX
Desensibilizant cu acţiune uşoară, pe bază de 
oxanat

tempofit Premium
DetAX

tempofit 
DetAX
compozit autopolimerizabil pentru restaurări 
temporare pe termen scurt sau lung;  
nuanţe A2, A3, A3,5; 

Cavidex

DetAX
Lichid 
pentru 
curăţarea şi 
degresarea 
cavităţilor; 

DetAX
material pe bază de 
silicon de adiţie pen-
tru căptuşire proteze; 
pachet cu 30 ml bază, 
30 ml catalizator + 5 
ml adeziv + 2 x 5 ml 
varnish

Implantlink semi forte
DetAX
Ciment pentru suprastructuri pe implante creat 
pentru fixarea semipermanenta pe bonturi cu 
adeziune redusa a suprafetei.

Set cu cartuş  
cu automixare x 5 ml + 10 canule de amestec

fermin 
DetAX
ciment sulfat de 
zinc pentru obturaţii 
provizorii

flacon 150 ml

flacon 30 g

Greenbite
DetAX

Silicon cu reactie de 
aditie pentru înregis-

trarea ocluziei. 

cartuş 50 ml

320 EUR98,50 RON

218,20 RONPreţ ofertă

Preţ ofertă

Preţ ofertă 107,60 RON

22 RONPreţ ofertă

cartuş

74,50 RONPreţ CArtUş

173 RONPreţ ofertă189,50 RONPreţ ofertă

96,90 RONPreţ ofertă

70,60 RONPreţ CArtUş

Smartseal cervi
DetAX
Lac de sigilare pentru protejarea dentinei radi-
culare expuse, hipersensibile. Creste stabilitatea 
mecanica, formand o bariera eficienta si scade 
sensibilitatea cervicala. 

Flacon picurator x 5ml,  
50 aplicatoare, 24 godeuri de plastic.

Cumpăraţi 
2 Mollosil 

Long-term 
şi primiţi 

gratuit 
1 cutie măşti 

faciale 

Cumpăraţi 5 cartuşe 
tempofit şi primiţi 

gratuit 
aplicatoare 

Microbrush set x 100 buc.

Cumpăraţi 1 x tempofit 
Premium cartuş x 50 g + 10 
vârfuri aplicatoare la preţul 
de 194,10 RON şi primiţi 

1 pungă cu aspiratoare

Compozit bis-acrylic 10:1, autopolimerizabil pen-
tru coroane si punti provizorii pe termen lung. 
Estetica naturala, translucenta ridicata chiar si in 
conditii de lumina variabile, rezistenta ridicata la 
incovoiere si abraziune. Nuante: A1,A2,A3,A3.5



Detax
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1 buc. 5 ml 

Smart Clean
DetAX

Soluţie de clătire, antibacteriană, pentru şanţu-
rile parodontale, cu extracte antiinflamatorii de 
salvie. Ingrediente: Clorhexidină, triclosan şi 
extract de salvie. 

1 buc. 50 ml

Monoprint Supra
DetAX 
Silicon de transfer pentru implantologie. 
Polimerizare prin aditie, consistenta medie, 
monofazic, cu efect ”snap set”. Caracteristici: • 
ramâne în port-amprenta, proprietati excelente 
de curgere, super hidrofilic si extrem de thixo-
trofic • duritate finala mare (aprox 70 Shore A) 
• se poate folosi si pentru amprente functionale.

Detaseal Hydroflow 
Putty
DetAX 
Material de amprentă VPS, de consistenţ ă 
foarte crescută. Consistenţă moale iniţial, du-
ritate finală medie. Timp intraoral scurt (2min), 
uşor de îndepărtat. Adecvat pentru amprente 
preliminarii în doi timpi cât şi pentru metoda 
dublului amestec.

Detaseal Hydroflow 
Lite
DetAX 
Material VPS de corecţie, hidrofilic, de consis-
tenţă scăzută “light”. Reproducerea celor mai 
fine detalii, cu foarte mare precizie, de asemeni, 
în zonele umede datorită activării hidrofilice a 
suprafeţei. Tixotropic, stabilitate dimensională 
excelentă.

Silaplast
DetAX
(Silaplast 900 ml + Sila-
soft N sau S 160 ml + 
2 catalizatoare x 35 ml)

2 cartuse de 50 ml + canule  
de amestec verzi 6 buc.

96 RONPreţ ofertă

9,40 RONPreţ ofertă

183,90 RONPreţ ofertă340,30 RONPreţ ofertă

38,70 RONPreţ ofertă

Cumpăraţi Detaseal Hydroflow putty (2 x 250 ml) + Detaseal Hydroflow lite (2 x 50 ml) 
şi primiţi gratuit Ana etching Gel Nordiska x 2 ml + 1 seringă x 1,5 ml Calasept 

Plus Nordiska + 1 Calasept temp x 30 g

Cumpăraţi 2 seturi x Silaplast / 
Silasoft  şi primiţi gratuit  

1 cutie măşti faciale

99 RONPreţ ofertă

Hydro C
DetAX 
Silicon de condensare hidrofilic pentru tehnica 
amprentării într-un timp sau în doi timpi. Siste-
mul de culori permite verificarea vizuală a do-
zării şi mixării. Este potrivit şi pentru amprente 
anatomice sau rebazări şi pentru înregistrarea 
ocluziei.
Pachet cu: Hydro C putty - 1000 ml + Hydro 
C wash 150 ml + activator 60 ml
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essentia
estetica redusă la esenţă
 
Restaurările estetice sunt adesea asociate cu 
proceduri complexe de stratificare. După ani 
de cercetare, pe baza experienţei clinicienilor 
de top din domeniul esteticii, GC introduce o 
schimbare de paradigmă în stomatologia resta-
urativă cu un concept inovator și îndrăzneţ.
Essentia reprezintă esenţa pură a stratificării 
compozitului. Cu numai șapte seringi, aveţi 
acum soluţia estetică perfectă pentru toate 
restaurările dumneavoastră. Essentia aduce re-
staurările posterioare mai aproape de aspectul 
natural fără eforturi suplimentare.
 
Starter Kit Seringi
- 7 seringi, câte 1 din fiecare nuanţă: LD; MD; 
DD; LE; DE; U; ML x 2 ml
- 20 vârfuri de mixare
- Accesorii

G-aenial
GC

1740,40 RONPreţ ofertă

188,50 RONPreţ SerINGă

174,70 RONPreţ SerINGă

184,80 RONPreţ SerINGă

Pachet G-aenial 
cu 3 seringi G-aenial A2 + A3 + PA3, 

G-aenial Bond + gel 
demineralizant + accesorii  

Cumpăraţi  G-aenial trusa x 7 seringi + 
2  seringi G-aenial şi primiţi gratuit 

1 adeziv  G-aenial Bond

720 RONPreţ PACHet

1029 RONPreMIUM  KIt

Compozit de restaurare 
 fotopolimerizabil

Compozit rășinic hibrid 
cu microumplutură reali-

zat după renumitul sistem 
de laborator Gradia • 

un sistem de restaurare 
pentru toate necesităţile 

dumneavoastră.

7 seringi (culori A1, A2, A3, AO2, AO3, P-A2, 
P-A3), G-Bond 5 ml, aplicatoare, godeuri

Adeziv universal monocomponent, foto, com-
patibil cu toate tipurile de demineralizare, pen-
tru adeziune directa, reparatii, hipersensibilitate.

refill 5 ml

everX Posterior
GC

254 RONPreţ ofertă 1417 RONPreţ ofertă

NOU

NOU

GC everX Posterior este un compozit imbuna-
tatit cu fibre de sticla utilizat pentru inlocuirea den-
tinei, impreuna cu compozitele convenţionale cum 
ar fi G-aenial Posterior, utilizat pentru inlocuirea 
smaltului. Datorita proprietatilor unice, GC everX 
Posterior ofera noi posibilitati de restaurare in cabi-
net a cavităţilor de mari dimensiuni.

Cumpăraţi  2 x 15 unitipuri everX Posterior  
şi primiţi gratuit 

1 seringă Gradia Direct PA2 sau PA3 
sau pistol aplicator capsule

Cumpăraţi  1 essentia Starter Kit + 
2 seringi essentia  şi primiţi gratuit 

1 Adeziv G-aenial Bond
plic x 15 unitipuri

Gradia Direct
GC 

Gradia Direct 
Premium kit
GC 

G-Premio Bond
GC 

Compozit de restaurare foto-polimerizabil pen-
tru anterior & posterior. Compozitie unica cu o 
reflexie interna a luminii identica cu cea a dinte-
lui natural pentru o estetica excelenta. Satisface 
toate asteptarile estetice avand 22 de nunate in 
3 opacitati diferite. Consistenta si timpi de lucru 
adaptate la diferite clase de cavitati. Manipulare 
confortabila. Lustruire simpla si rapida pentru o 
suprafata neteda si lucioasa. Tehnologie unica, 
patentata GC, a Radioopacitatii cu Densitate 
Ridicata (RDR) pentru un control radiologic fa-
cil. Rezistenta ridicata la fisurare si la flexie com-
binata cu un coeficient scazut de elasticitate. 

249 RONPreţ ofertă

GC

G-aenial Universal flo

G-aenial flo-X

G-aenial

Cumpăraţi 30 seringi compozit Gradia 
Direct sau 25 seringi compozit G-aenial / 

essentia şi primiţi GRATUIT 
lampa fotopolimerizare D-Light Duo 



Inovaţia noii tehnologii a sticlei hibride pentru pacienţi 
între 7 ani și peste 77 ani.
EQUIA Forte reprezintă următoarea inovaţie în do-
meniul tehnologiei rășinilor și ionomerilor de sticlă GC. 
Acest sistem de restaurare unic, conceput pentru toate 
grupele de vârstă, vă va impresiona din toate punctele 
de vedere. Estetica impresionantă mărește gama de 
opţiuni pentru restaurarea posterioară venind în întâm-
pinarea așteptărilor pacienţilor dumneavoastră.

EQUIA Forte Fil este disponibil în următoarele nuanţe 
Vita®: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3 și C4.
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Ciment ionomer de sticlă 
condensabil pentru resta-
urări definitive, înlocuitor 
de amalgam.

Conţine: 15 g pudră + 8 g 
lichid

fuji Plus set 1-1

fuji I set 1-1
GC

GC
GC Fuji PLUS este un ciment cu indicatii mul-
tiple capabil sa cimenteze restaurari metalice 
inlay-uri ceramice coroane si punti din ceramica 
armata precum si orice fel de inlay-uri onlay-uri 
coroane si punti acrilice/rasinice.

Ciment ionomer de sticla imbunatatit cu rasina, 
pentru cimentare cu tehnologia inovatoare 
Forta & Fuziune pentru satisfactia dumnea-
voastra totala. Retentie durabila; Abilitate de 
sigilare si integritate marginala; Fara sensibilitate 
 post-operatorie; Eliberare sustinuta de fluor;
Grosime a filmului extrem de subtire.

fuji IX GP 1-1
GC

428 RON

304 RON

254 RON

575 RON

Preţ ofertă

Preţ ofertă

Preţ ofertă

Preţ CUtIe

GC fujiCeM 2 SL
GC

292 RONPreţ CArtUş x 13,3 g

Capsule Glasionomer
GC

G-Cem LinkAce 
GC

GC G-CEM LinkAce este un ciment rasinic au-
toadeziv universal cu priza duala ambalat in seringi 
cu mixare automata conceput pentru cimentarea 
adeziva a tuturor restaurarilor indirecte integral 
ceramice, metalice sau din compozit. 

Cumpăraţi  6 cutii glasionomer GC 
(pentru restaurare  

sau pentru cimentare, mai puţin Fuji I)  
şi primiţi gratuit 

1 amalgamator GC Silvermix

Cumpăraţi  10 cutii 
glasionomer GC 

(pentru restaurare sau pentru cimentare) 
şi primiţi gratuit 

Lampă fotopolimerizare  
D-Light Duo

everStick Perio
everStick C&B 
1 x 8 cm

GC 

GC everStickPERIO sunt fibre de sticla preim-
pregnate, unidirectionate, pentru imobilizari minim 
invazive si sigure. Fiind estetice si avand proprietati 
de manevrare optime, ofera o alternativa dinamica 
si eficienta pentru stabilizarea si inlocuirea dintilor.

GC 

EverStick C&B sunt fibre de sticlă pentru coroane 
si punti. Indicatii: • Punti fixate pe suprafata • Punti 
inlay/onlay • Punti hibride si provizorii • Punti 
realizate in laborator.

230 RONPreţ ofertă211 RONPreţ ofertă 170 RONPreţ ofertă

eQUIA forte  
refill pack
GC

Conţine: 15 g pudră + 8 g lichid + 7 g conditioner

Conţine: 35 g pudră + 25 g lichid

Glasionomer pentru cimentări de-
finitive
Caracteristici si beneficii:
• Compatibil cu pulpa dentara si 

mucoasa gingivala cu risc redus 
de sensibilitate post-operatorie;

• Adeziune excelenta ce permite 
o inchidere marginala de durata;

• Timp de lucru prelungit spatulare 
usoara si manipulare confortabila;

• Dimensiune minima a particule-
lor componente;

• Priza rapida;
• Radioopacitate excelenta;
• Eliberare prelungita de fluor.

GC

cutie x 50 capsule



Ochelari de 
protectie  cu lentila 
sferica. Protectie 
UV, protectie la 

zgariere si aburire si un camp vizual de 180°. 
Lungimea si unghiul ramei sunt ajustabile. 
Lentile conforme cu EN166 si EN170.

eURONDa

Pungă 100 buc

Monoart® Bavete rolă
EURONDA

Monoart®
EURONDA 
Aspiratoare de salivă

Monoart®
EURONDA 
Bavete premium
Dimensiuni: 48 x 32 cm

Kitul contine:  200 
aspiratoare, 200 
bavete premium (48 
x 32 cm), 160 bavete 
hartie (61 x 53 cm), 
200 pahare, 100 masti 
faciale, 2 x 10 canule 
aspiraţie

Cutie x 500 buc.

Fabricate din material hipoalergenic pe baza de 
polipropilena, de unica folosinta. Imbinari elas-
tice care asigura o adaptabilitate deplina pentru 
toate modelele de unituri stomatologice

Fabricate din material hipoalergenic pe baza de 
polipropilena, de unica folosinta.

Pungă 50 buc.  
Dimensiuni 28 x 30 cm

Monoart Glasses 
evolution orange
EURONDA

Monoart Glasses 
UltraLight
EURONDA

Huse universale  
pentru unitul 

dentar
EURONDA

Huse tetieră
EURONDA

Monoart® eurosteril
EURONDA
Pungi pentru sterilizat rolă,

1 kit:  1x husa pentru tetiera, 
1x husa pentru spatar 

si 1x husa pentru 
scaun

Plastic. Dimensiuni: 75,3 x 53 cm 
rolă x 200 buc.

Hârtie. Dimensiuni: 61 x 53 cm 
rolă x 80 buc.

16,80 RONPreţ ofertă

6,30 RONPreţ ofertă

27,80 RONPreţ ofertă

42,10 RONPreţ ofertă

46,70 RONPreţ ofertă

39,40 RONPreţ ofertă

62,30 RONPreţ ofertă

256,80 RONPreţ ofertă

8,50 RONPreţ ofertă

Cumpăraţi 10 pungi Aspiratoare 
de salivă şi primiţi GRATUIT 

1 x pungă Aspiratoare

Cumpăraţi 1 Kit Monoart 
Smart  şi primiţi GRATUIT  

1 selfie stick

Cumpăraţi 4 cutii bavete rolă 
(plastic/hârtie) şi primiţi GRATUIT 

1 suport bavete

Măşti faciale 
EURONDA

ochelari  
EURONDA

Drepte, cu 
3 straturi, 

hipoalegenice. 
Eficienta 

de filtrare 
bacteriologica 
si de particule 

>99%. Fabricate 
din bumbac. 

cu model floral

Cutie x 50 bucati

Cutie x 50 bucati

23,20 RONPreţ ofertă

19,80 RON

27,80 RON

Preţ ofertă

Preţ ofertă

lăţime 5 cm

lăţime 7,5 cm

lăţime 10 cm

43,80 RONPreţ ofertă

62,40 RONPreţ ofertă

88,80 RONPreţ ofertă
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Kit Monoart® Smart
EURONDA 

CADOU
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Pachet reciproc
VDW

70,50 RONPreţ ofertă

70,90 RONPreţ ofertă

382,20 RONPreţ ofertă

filecare® eDtA

seringă x 3 ml

folie x 6 buc.

VDW

Condiţioner pentru 
prepararea canale-
lor radiculare.
Caracteristici: • 
preparatul conţine 
EDTA şi peroxid 
de uree într-o bază 
solubilă în apă

conicitate 4% şi 6%, cut. x 120 buc

conicitate 2%, cut. x 120 buc

Conuri Gutapercă 
VDW

Conuri Gutapercă reciproc
VDW

Conuri de hârtie reciproc
VDW

Conuri Hârtie
VDW

conicitate 4% şi 6%, cut. x 200 buc

conicitate 2%, cut. x 200 buc

Ace M-two
VDW
Ace rotative din aliaj Nichel-Titaniu de maximă 
elasticitate. Avantaje: • efect de memorie • 
flexibilitate maximă • respectarea morfologiei 
canalului radicular • rezistenţă crescută la frac-
turare • rezistenţă optimă la coroziune.

Folie x 6 buc.

Ace tire Nerfs
VDW

set x 10 buc

set x 6 buc

Ace Kerr
VDW

Grosimi de la 15 la 40.

Ace C Pilot
VDW

set x 6 buc, mărimi 15-40

set x 6 buc

Ace K-file Ni-ti
VDW
Ace manuale tip pilă flexibile din aliaj de NiTi.

19 RONPreţ ofertă

24,80 RONPreţ ofertă

32 RONPreţ ofertă 96,80 RONPreţ ofertă185 RONPreţ ofertă

19,90 RONPreţ ofertă

42,80 RONPreţ ofertă

49 RONPreţ ofertă

39,70 RONPreţ ofertă

19,30 RONPreţ ofertă

Dt Light Post
VDW
Pivoţi intraradiculari fizionomici, radioopaci și 
biocompatibili. Realizaţi din fibre de cuarţ prin-
tr-o tehnologie de ultimă oră, acești pivoţi au 
proprietăţi mecanice unice (rezistenţă ridicată și 
elasticitate optimă), suprafaţă cu design special 
pentru adeziune chimică de calitate. 

reciproc files
VDW

Incercand sa gaseasca o metoda simpla si sigu-
ra pentru prepararea endodontica de success, 
confruntandu-se in acelasi timp cu cele mai 
inalte cerinte de calitate, VDW a creat RECI-
PROC. Intr-o miscare de reciprocitate RECI-
PROC prepara canalele radiculare usor, sigur si 
rapid. Este posibila prepararea canalelor cu ana-
tomie dificila, cu rezultate previzibile, folosind un 
singur instrument • un singur instrument prepara 
canalul radicular la o conicitate mai mare • nu 
este necesara schimbarea instrumentelor • tim-
pul de lucru total este redus cu 75%.

VDW

cutie x 60 buc.

cutie x 144 buc.

Cumpăraţi 1 cutie Conuri Gutaperca 
reciproc + 1 cutie Conuri hârtie reciproc  

+ 1 folie (6 buc.)  Ace reciproc
la preţul de 499,70 RON 

Cumpăraţi 2 folii pivoţi Dt Light Post
şi primiţi gratuit 

1 kit huse universale pentru unitul dentar

set x 6 buc.

198 RONPreţ ofertă

Ace Hedstroem
KeNDo

Ace Lentulo
KeNDo

Ace Kerr
KeNDo cutie x 6 buc

cutie x 6 buc

cutie x 6 buc

14,80 RONPreţ ofertă

14,80 RONPreţ ofertă

18,20 RONPreţ ofertă



3M ESPE
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filtek Z550™ trial kit 
3M ESPE
4 x 4 g seringi, nuanţele A2, A3, A3.5, OA2; 
1 x 6 ml adeziv Adper™ Single Bond 2; 
1 x 3 ml seringă demineralizant Scotchbond™; 
Accesorii

Mepivastesin
3M  ESPE
Anestezic local injec-
tabil pentru interventii 
simple de rutina. 
Nu conţine adrenalină. 
50 carpule x 1,7 ml.

filtek™ Z250 seringă
3M ESPE

•  Adaptarea marginală excelentă, modelarea 
realizându-se cu uşurinţă

•  Proprietăţi fizice dovedite printre care redu-
cerea sensibilităţii post-operatorii, rezistenţa la 
uzură şi la fracturare

123,60 RON

126 RON

543,60 RON

122,40 RON

Cumpăraţi 
2 Soft 

Monophase 
Single Pack 

şi primiţi 
gratuit 

1 relyx 
temp Ne

Cumpăraţi 1 Impregum Soft Medium 
Body rezervă şi primiţi GRATUIT 

1 Adeziv polieter 

Ubistesin /
Ubistesin forte
3M  ESPE
Anestezic local injec-
tabil pentru interventii 
complexe ce necesita 
anestezie prelungita, 
4% Articaina, adrenalina 
1/100.000 (Ubistesin 
Forte)sau 1/200.000 
(Ubistesin), 50 carpule 
x 1,7 ml.

seringă x 4 g seringă x 4 g
Preţ ofertă

Preţ SerINGă

Valux™ Plus 
3M ESPE

Compozit microhibrid universal cu rezistenta 
mare la uzura si fracturare si lustruire excelenta
Indicatii: restaurari anterioare si posterioare 
cavitati pentru clasele I-V; restaurari indirect: 
inlay-uri, onlay-uri, fatete; tehnica sandwich 

Cumpăraţi 2 seringi Valux Plus la alegere  
şi primiţi 1 set SofLex roşii (plic x 50 buc.)

2 x

Soft Monophase™ 
Single Pack
3M ESPE

Impregum Soft 
Medium Body
3M ESPE

1 cutie conţine 1 x pastă bază 300 ml,  
1 x catalizator 60 ml

2 x 120 ml pastă bază
2 x 15 ml catalizator

215,10 RON354 RON

280,60 RON

1006 RON

Este un sistem adeziv 
cu nanoumplutura care 
asigura valori mai mari 
de adeziune la dentina, 
dezvoltarea lui bazan-
du-se pe rezultatele 
clinice si pe experienta 
indelungata a sistemului 
Adper™ Single Bond.
Adeziune excelenta; 
sensibilitate post-ope-
ratorie foarte scazuta. 

Adper™ Single Bond 2
3M ESPE 

flacon x 6 ml

filtek™ Z550 kit 
introductiv 
3M ESPE

8 x 4g seringi, nuanţele A1, A2, A3, 
A3.5, B3, C2, D3 şi OA2; 1 x 6ml adeziv 
Adper™ Single Bond 2; 1 x 3ml seringă 
demineralizant Scotchbond™; Accesorii; 
cheie de culori.

Preţ PACHet
•  Aplicare uşoară în strat de 4 mm – reducând necesitatea straturilor multiple şi riscul contaminării 

cu salivă
•  Reducerea riscului de sensibilitate post-operatorie; adaptare marginală bună; vâscozitate fluidă 

pentru adaptare uşoară în cavitatea bucală – care necesită utilizarea redusă a instrumentelor; 
nuanţa Universal



SEPtoDont
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Detartrine
SEPTODONT  

Pasta de profilaxie 
abraziva. Indicata 
dupa detartraj, eli-
minarea coloratiilor 
extrinseci si pentru 
finisarea obturatilor

137,20 RONPreţ ofertă

502,10 RONPreţ ofertă

109,90 RONPreţ ofertă 372,20 RONPreţ ofertă103,60 RONPreţ ofertă

185,40 RONPreţ ofertă

472,60 RONPreţ ofertă

122,60 RONPreţ ofertă

88,90 RONPreţ ofertă
Flacon x 45 g

SEPTODONT
Material pentru 
obturaţia definitivă a 
canalelor radiculare

endomethasone N

lichid x 13 ml

pudră x 14 g

4 seringi x 1,5 g

pudră x 42 g

Septocal LC
SePtoDoNt • Liner fotopolimerizabil cu 
fluoruri și hidroxid de calciu.
Caracteristici: • Poate fi folosit în cavităţi adânci • 
Compatibil cu restaurările din compozit • Foarte 
rezistent și insolubil în fluidele orale.

Parcan
SePtoDoNt • Soluţie antiseptică pentru 
spălături endocanaliculare pe bază de hipoclorit 
de sodiu 3%.

RTR
SePtoDoNt • RTR este un nou material 
sintetic pentru adiţie osoasă având în compoziţie 
fosfat tricalcic.  Este indicată în defectele 
osoase perimplante sau în cele determinate de 
parodontopatii.
Seringă x 0,8 cm3 granule

Deshidratant și degresant pen-
tru cavităţi şi bonturi preparate.
Caracteristici: • îndepărtează si-
multan umezeala și orice fel de 
grăsimi.

Alveogyl
SePtoDoNt • Pastă utilizată ca 
pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau 
după extracţii dentare dificile sau traumatice la 
pacienţii cu antecedente de alveolită uscată.
Flacon x 10 g.

Hydrol
SEPTODONT  

266,30 RONPreţ ofertă
5 capsule

Biodentine 
SEPTODONT
Substitut dentinar bioactiv. Contine solutie apoa-
sa de clorura de calciu si excipienti pudra pe baza 
de silicati tricalcici.

259,70 RONPreţ ofertă

Acroseal
SePtoDoNt • Material de obturaţie definitivă 
de canal, pe bază de hidroxid de calciu. 

Cumpăraţi 1 Acroseal  
şi primiţi gratuit 1 Calasept temp

Cumpăraţi 1 Septocal LC  
şi primiţi gratuit 1 Calasept temp

Cumpăraţi 
2 x endomethasone N 

şi primiţi gratuit 
1 Calasept temp

racestiptyne soluţie 
SEPTODONT

Soluţie 
hemostatică 
şi astringentă 
pentru impreg-
narea firelor de 
retracţie

145,70 RONPreţ ofertă
Flacon x 13 ml

Flacon x 45 ml Flacon x 250 ml



45,10 RON

Preţ ofertă 876,40 RON
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SHoFU

Base Cement
SHofU
Ciment glasionomer pentru bază

Mini kit: Conţine 48 discuri, 1 mandrină, 
1 gumă pentru lustruit

Super Snap  
polishing system
SHofU

Beautifil  II
SHofU
Bautifill II este un compozit nano-hibrid care elibereaza 
fluor, recomandat pentru toate clasele de restaurare.
Indicatii:
• Modificari cosmetice directe ale dintelui
• Restaurari ale cavitatilor clasele I - V
• Restaurarea eroziunii cervicale si ale cariilor radiculare
• Repararea marginilor incizale fracturate
• Fatetari laminate

Rezervă: Conţine 50 discuri pentru finisare, di-
verse granulaţii

Kit: Conţine 180 discuri pentru finisare
40 benzi abrazive, 2 pietre Dura - White, 
1 gumă pentru lustruit, 2 mandrine CA

Beautifil flow Plus
SHofU 

eyeSpecial C-II 

Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restau-
rări pe dinţii frontali şi laterali. 
Indicaţii: restaurări clasa I până la restaurări de 
clasa a V-a; aplicare uşoară prin  injectare; elibe-
rare şi absorbţie prelungită de fluor; frumuseţe 
naturală; opacitate deosebită la radiografiere.

SHofU 
Cu senzor de 12 megapixeli și 8 programe 
presetate, are aplicaţii pornind de la fotografia 
intraorală de rutină, forografia ortodontică până 
la fotografia în laboratorul de tehnică dentară. 
Toate aceste programe nu necesită setări 
suplimentare.
• Carcasa este rezistentă la abraziune, apă 
și substanţe chimice pentru a putea fi și 
 dezinfectată.

• Funcţia ID pacient permite alocarea unui ID 
unic fiecărui pacient.

Compozit bulk fill fluid fotopolimerizabil.
Indicaţii: bază pentru restaurări de clasa I şi II; 
liner sub materiale de obturare directă, obturaţii 
ale cavităţilor posterioare mici.

Seringă x 2,4 g

Glasionomer CX Plus
SHofU
Ciment glasionomer pentru cimentare

Beautifil Bulk flowable
SHofU

Cumpăraţi Beautifil II 
6 Color Set (6 seringi x 4,5 g)

şi primiţi GRATUIT 
2 seringi Beautifil flow Plus 

A2 sau A3

Preţ SerINGă 

Preţ SerINGă 

162 RON

107,80 RON

2475 EUR

187,20 RON

74,90 RON 145,40 RON

Preţ ofertă 129,10 RON

15 g pudră + 5 ml lichid

Preţ ofertă

Preţ ofertă Preţ ofertă Preţ ofertă

seringă x 4,5 g 

seringă x 2,2 g 

155,10 RON

35 g pudră + 17 ml lichid
Cumpăraţi  5 seringi Beautifil flow 

Plus şi primiţi GRATUIT 
1 seringă Beautifil flow Plus

Cumpăraţi  3 seringi Beautifil Bulk 
flowable şi primiţi GRATUIT 

1 minikit Super Snap (15 discuri Super 
Snap + 10 One Gloss + 1 mandrină



Dentiro® Wipes
ORO CLEAN
Şerveţele 
impregnate cu 
soluţie parfumată, 
gata preparată, 
pentru dezinfecţia 
supra fe ţelor din 
cabinete medicale 
şi stomatologice. 
Parfum lămâie 
verde. Efect bacte-
ricid, fungicid, 
tuberculocid. 
Virucid: heptatita B, hepatita C, HIV, polio. 
Timp de acţiune: 30 sec.-60 sec.
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ConSUMbAbIlE CAbInEt

Hârtie de articulaţie 
roeKo

• dreaptă 
bicoloră  80 µ

Gelatamp 
roeKo
Bureţi hemostatici sterili 
din colagen; impregnaţi 
cu argint coloidal. Total 
resorbabili. 

blister x 20 buc

cutie x 50 buc

cutie x 20 buc

rulouri de bumbac 
roeKo

pungă x 500 buc. – nr. 2

pungă x 500 buc. – nr. 1

52,80 RONPreţ ofertă

56,90 RONPreţ ofertă

114,80 RONPreţ ofertă

31,10 RONPreţ ofertă

2,20 RONPreţ CArNet

25,90 RONPreţ ofertă

5,70 RONPreţ CArNet

Cumpăraţi 6 
pungi rulouri 

de bumbac 
şi primiţi 

GRATUIT 
1 Calasept 

temp

Cumpăraţi 2 cutii x Câmpuri de 
digă şi primiţi GRATUIT 

1 cutie măşti faciale

retracto 
roeKo

Fir pentru retracţie 
gingivală impreg-
nat cu clorură de 
aluminiu.

Câmpuri de digă 
roeKo

56,40 RONPreţ De LA

nr. 1, nr. 2

152,10 RONPreţ ofertă

• potcoavă 
bicoloră 80 µ

Fir pentru retracţie 
gingivală impregnat cu 

clorură de aluminiu.

OROLIN® Intra
ORO CLEAN 

orocid-Multisept® 
Plus
ORO CLEAN
Dezinfectant concentrat 
sub formă lichidă pentru 
curăţarea şi dezinfec-
ţia  instrumentarului 
medical, freze, instru-
mentar endodontic, 
etc. Caracteristici: • 
foarte mare putere de 
curăţ are • bactericid, 
inclusiv MRSA, fungicid, 
tuberculocid. Activ 
asupra: hepatita B, hepatita C, HIV, Adenovi-
rus, Coronavirus (SARS). Timp de acţiune: 15 
min. - 60 min. Concentraţ ie 2%.

500 ml

cutie x 30 câmpuri

Adaptor Borden / Midwest

2 litri

1 litru

96,00 RON

87,50 RON

64,00 RON

115,00 RON

ISOrapid® spray
ORO CLEAN
Produs de ultimă generaţie. Dezinfectant lichid 
ultrarapid, parfumat, gata preparat, utilizat prin 
pulverizare sau ştergere, pentru dezinfecţia 
suprafeţelor (inclusiv u ni  turi dentare, obiecte de 
inventar, etc.), instrumentarului mic şi aparaturii 
medicale din cabinete stomatologice. 
Caracteristici: • bactericid, fungicid, tuberculocid, 
virucid. Timp acţiune: 30 sec. 

5 litri

2 litri

1 litru 45,00 RON

82,00 RON

193,00 RONRez. x 120 buc. 24,00 RON

OROLIN® Intra este 
o soluţie inovatoare, 
gata de utilizare 
pentru dezinfecţia, 
curăţarea şi lubrifierea,  
într-o singură etapă, 
a pieselor de mână 
utilizate în domeniul 
medicinei stoma-
tologice, a pieselor 
contra-unghi şi a 
turbinelor cu cuplă. 
OROLIN® Intra 
inactivează bacteriile, 
fungii şi virusurile într-
un minut, la tempera-
tura camerei.
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Aparatură cabinetConSUMAbIlE CAbInEt

91,60 RONPreţ ofertă

54,60 RONPreţ ofertă

6,80 RONPreţ ofertă

6,90 RONPreţ ofertă
47,20 RONPreţ ofertă

39,20 RONPreţ ofertă

27,60 RONPreţ ofertă

37,80 RONPreţ ofertă

169,40 RONPreţ ofertă

uşor pudrate, din latex
cut. x 200 buc

32,80 RONPreţ ofertă

Mănuşi examinare
CLICHé 

cut. x 200 buc

39,50 RONPreţ ofertă

din nitril, diverse culori

12,00 RONPreţ ofertă

38,20 RONPreţ ofertă

Microaplicatoare 
MICRObRUSH

cutie x 100 buc

superfine (1,0 mm) / cutie x 80 buc

cutie x 60 buc asortate

Pivoti intraradiculari din fibra de sticla , 
radioopaci , forma conica , diferite lungimi.
Design diferit pentru mai multe indicatii: canale 
radiculare normale si largi, mici si inguste, 
reconstructii medii si mari, pentru preparatii 
ale canalului radicular fie cu instrumente 
endodontice standard fie cu instrumente NI-TI.

Pivoţi fibră de sticlă
PLURIPOST

freze conical drill
PLURIPOST

Set x 10 bucăţi

13,40 RONPreţ ofertă

Ace Hedstroem
ffDM-tHoMAS

cutie x 6 buc

14,30 RONPreţ ofertă

Ace Kerr
ffDM-tHoMAS

cutie x 6 buc

18,00 RONPreţ ofertă

Ace Lentullo
ffDM-tHoMAS

cutie x 4 buc

1 buc - începând de la 

freze diamantate 
MEISINGER • Diferite forme pentru turbină

1 buc - începând de la 

freze extradure 
MEISINGER • Diferite forme

500 ml 

1 l 

5 l 

Matrici ocluzale 
Ajuta la reconstruirea cuspizilor molarilor si 
premolarilor pentru a reda perfect anatomia 
ocluzală. Sunt facute din policarbonat, robuste - 
dar permit in acelasi timp ajustarea de catre me-
dicul dentist . Datorita trasparenţei lor, matricile 
ocluzale sunt un excellent conductor al luminii.

Scaler flexibil – banda 
metalica perforata
Scaler flexibil pentru indepartarea tartrului si 
a placii bacteriene dintre spatiile interdentare. 
Fabricata din otel inoxidabil.
Cutia contine 2m banda metalica cu latimea de 
5mm. Produsul se poate steriliza folosind orice 
metoda.

Aplicatoare tru 
by MICRObRUSH 

Acces facil datorita manerului cu lungime de 
12 cm si a varfului articulat in 2 puncte

NOU

NOU

NOU

Sterillium
bODE 
Antiseptic alcoolic pentru mâini aditivat cu 
factori de protecţie pentru piele.
Acţiune microbacteriologică: bactericid, fungi-
cid, tuberculocid, virucid împotriva virusurilor 
încapsulate (incl. HBV, HIV, HCV), SARS, adeno, 
papova şi rotavirus.

Cumpăraţi  2 cutii aplicatoare şi primiţi 
GRATUIT 1 seringă Ana Liner
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Aparatură cabinetConSUMAbIlE CAbInEt
Gel demineralizant
teMreX
Seringă x 12g

plic x 450 g

Alginat Cromatic
RUTHINIUM

Alginat cu schimbare de culoare în funcţie de 
timpii de lucru.

Pensă dentară

Sondă dentară

Spatulă bucală

Mâner oglindă

Clește extracţie
Bureţi hemostatici

Benzi celuloid
teMreX

elevator

Seringă cu aspiraţie

plane – 1 buc.

concave – 1 buc.

oglinzi

45,60 RONPreţ SerINGă
17,80 RONDE LA

9,00 RONPreţ ofertă

24,40 RONPreţ ofertă

52,20 RONPreţ ofertă

18,60 RONPreţ ofertă

3,50 RONPreţ ofertă

4,90 RONPreţ ofertă

32,60 RONSUPer Preţ

12,90 RONstandard 80 x 50 x 10 mm

16,20 RON

set x 100 buc.

21,90 RON
blister x 10 buc.

19,40 RONSUPer Preţ

6,90 RONSUPer Preţ

6,90 RONSUPer Preţ

8,30 RONSUPer Preţ

4,10 RONSUPer Preţ

30,90 RONPreţ ofertă

40,00 RONPreţ ofertă

Cape celuloid
ANGER

cutie x 32 buc. 

Matrice metalică rolă 
ANGER

Grosime 0,5 mm sau 0,6 mm.

Pahare
EURONDA

de unică folosinţă
Diferite culori.

set x 100 buc

Matrici cervicale
 ANGER

Matrici  
cu sistem 
de 
autofixare
ANGER

cutie x 50 buc.

cutie x 40 buc.



GC Gradia
GC
GC GRADIA reprezintă un concept bine stabilit 
a unui sistem compozit micro-hibrid de rezistenţă 
mare, cu durabilitate excelentă, opalescenţă 
naturală şi estetică naturală excelentă.
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ConSUMAbIlE lAborAtor

Solidex
SHofU 

Solidex flow opaque
SHofU 

Ceramage 8 Color Set
SHofU

Cuptor Solidilite V

Sistem compozit fotopolimerizabil cu particu-
le microceramice pentru coroane şi punti. Vintage MP Uni-Layer, pudră 

modernă de micro-ceramică 
într-un singur strat, vă permite 
să obţineţi estetică excelentă 
mai repede şi mai eficient. 

seringă x 4,6 g seringă x 4 g

seringă x 2 ml

seringă x 2 ml

Vintage MP 
Uni‑Layer • SHofU

Cumpăraţi 3 flacoane Vintage MP 
Uni-Layer refill x 50 g 

şi primiţi gratuit 1 flacon Vintage MP 
Uni-Layer refill x 50 g

refill x 50 g

195,00 RONPreţ fLACoN

135,50 RON 106,50 RON

114,70 RON 80,20 RON

Cumpăraţi 1 x Ceramage 
8 color set + cuptor Solidilite V 

la preţul special de 3080 eur

+
Ceramage 8 Color Set conţine 
toate componentele necesare pentru 
reproducerea restaurărilor estetice în 
nuanţele A1 – A4, B2, B3 şi C3 con-
form VITA* Classical Color System.

Ceramage  
Universal opaque

Ceramage seringă

110,00 RON

Gradia refill opaq 2,4 ml

Gradia refill dentină / incizal 2,9 ml

Gradia refill opaq dentină 2,9 ml

145,40 RONPreţ ofertă

190,90 RONPreţ ofertă

190,90 RONPreţ ofertă

cutie 4 kg

Cumpăraţi 5 seringi Gradia 
şi primiţi gratuit 1 seringă Gradia

GC Stellavest
GC

Conceput pentru tehnici 
de performanta ridicata, 
compozitia imbunatatita 
a pulberii il fac gipsul 
ideal pentru o varietate 
mare de aplicatii.
Nuanţe: Pastel Yellow, Inca 
Brown

Pattern resin LS
GC

Răşină de modelaj pentru realizarea tuturor 
tipurilor de sisteme de ancorare, solidarizări, 
bonturi pe implante sau machete răşinice pentru 
tehnica electrolizei.

Masă de ambalat pe bază de carbon fără fosfat
Special concepută pentru a îndeplini cerinţele 
zilnice ale unei mase de ambalat şi pretabil pentru 
aliajele dentare preţioase şi nepreţioase.

Cumpăraţi Pattern resin LS 
şi primiţi GRATUIT 1 timer 

Pentru separarea cerii de gips, 
tencuielii de gips, compozitului de 
gips, cerii de galvano-modele.

312,20 RONPreţ ofertă 329,00 RONPreţ ofertă

144,20 RONDE LA

97,80 RON

2 kg pudră

950 ml lichid

fuji rock eP 
Premium line 
GC

Multi-Sep
GC

Lichid 300 ml 
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ConSUMAbIlE lAborAtor

Acry rock
RUTHyNIUM
Garnitură de dinţi  completă

Pentru prelucrarea eficienta a ceramicii silicat 
(CEREC blocs,IPS e.max CAD, IPS Empress 
CAD, VITA blocs). Pentru finisarea 

lucrarilor din lithium 
disilicat si ceramica 
silicat (CEREC 
blocs,IPS e.max 
CAD, IPS Empress 
CAD, VITA blocs).

21,60 RONPreţ / GArNItUră

Acry C&B
RUTHyNIUM
Acrilat termo-baro polimerizabil (cervical, incizal)

opac 10 ml

rezervă 100 g

Monomer Self Curing /  
Regular / Special

Monomer Special
flacon x 250 ml

Ducinox
UGIN
Aliaje Cr Ni pentru punţi şi coroane

Creuzete seria 3
UGIN

Ugirex
UGIN

Aliaje Cr Ni  
pentru punţi  

şi coroane  
din ceramică

100 g 100 g

43,80 RON

520 EUR 135 EUR 445 EUR

7550 EUR

24,80 RON

46,50 RON

25,90 RON

40,80 RON

Preţ ofertă

forte 100

Preţ ofertă

Preţ ofertă

DE LA

Preţ ofertă

62,60 RONPreţ ofertă

44,60 RONPreţ ofertă

56,10 RONPreţ ofertă

27,50 RONPreţ ofertă

76,60 RONPreţ ofertă

29,00 RONPreţ ofertă
creuzet simplu

49,50 RONPreţ ofertă
creuzet dublu

Ceară modelat 
universală 
MORSA

cutie x 65 g

cutie x 50 g
Ceară cervicală
MORSA  

Ceară roz pentru 
modelat
MORSA 

Ceară plăci calibrată
MORSA

500 g

Ducatron 
serie 4
UGIN

Maşină de turnare cu 
inducţie complet automată 
Ducatron seria 4 este 
concepută pentru turnarea 
tuturor aliajelor dentare cu 
excepţia titanului.
Caracteristici: • Răcire cu 
apă integrată • Generator 
electronic de ultimă 
generaţie • Două viteze de 
centrifugare • Viteza de 
centrifugare 500 rpm.

Micromotor  forte 100
SAESHIN

twist Polisher Kit 
GC

LUSter CAD/CAM 
Lab Kit  

GC



Bonturi
cu index

Bonturi
fără index

NOU

Descoperiţi 
opţiunea  
de indexare  
cu Ankylos®
C/X

Cumpăraţi trusa chirurgicală AB şi primiţi 
gratuit 8 implante Ankylos C/X

preţ ofertă 2.435 euro

Cumpăraţi 3 implante Ankylos C/X şi 
primiţi 1 implant Ankylos C/X gratuit 

preţ ofertă 755 euro

Puteţi selecta acum numai cu Ankylos® C/X:
• Bonturi cu index pentru o plasare simplă şi precisă;

• Bonturile fără index – cu beneficiile poziţionării liber alese;
• Ambele cu conexiunea Tissue Care demonstrată clinic  

pentru stablitate optimă şi blocare antirotaţională.

Ofertele prezentate în această revistă sunt valabile în limita sto cului disponibil. Preţurile prezentate conţin TVA 20%. Preţ urile pot fi modificate fără o notificare 
prealabilă în condiţiile variaţiei cursului de schimb peste 1 EUR = 4,53 RON. Preţurile în EUR se calculează la cursul BNR din ziua efec tuă rii plăţii + 1%.

Nu ne asumăm răspunderea pentru even tualele greşeli de tipar. foto   grafiile nu creează obligaţii contractuale.

PLURIfARm DENT TImISOARA
Str. Vulturilor nr. 5
Tel./fax: 0256.294953; 0723.025621
PLURIfARm DENT CLUj
Str. Mihai Eminescu nr. 5, ap. 4
Tel.: 0727.730038

CRAIOVA  tel.: 0722.535603
SIBIU  tel.: 0720.111231
GALAţI/ BRăILA tel.: 0730.110787
BAIA mARE tel.: 0729.984274
ARGEş tel : 0751.268224

PRAHOVA tel.: 021.316.2222
BRAşOV tel.: 0732.114169
BACăU tel.: 0234.588788
TâRGU-jIU tel.: 0728.137811
IAşI tel.: 0232.435435

Comenzi la tel.: 021/316.22.22 ; 021/316.22.23; 021/316.22.24. fax: 021/316.22.15
www.plurifarmdent.ro / office@plurifarmdent.ro

ActiveBoneControl™
Stabilitatea primară foarte bună în toate tipurile de os. Cumpăraţi trusa chirurgicală S 

(D3,0-D3,8) şi primiţi gratuit  
8 implante XiVE S

preţ ofertă 2.699 euro 

Suprafaţa fRIADENT® plus
Microstructura Friadent Plus realizată prin sablare şi 
tratament acid la temperaturi înalte excelează prin 
formarea osoasă rapidă pe suprafaţa implantului. 

Protetică uşoară şi versatilă
Gamă de bonturi prefabricate şi individualizate ce de-
termină versati li tate în protetică. Conexiunea internă 
butt-joint (hexagon) cu proprietăţi individuale de ghi-
dare şi componentele marcate cu laser pe cod de culoare 
determină o modalitate de lucru uşoară fără eroare.
Protecţie osoasã prin platform-switch
Opţiunea platform switch integrată contribuie la păs-
trarea nivelului osos crestal în concordanţă cu condiţi-
ile favorabile pentru menţinerea ţesutului moale.

Implantologie fără limite

Cumpăraţi 3 implante XiVE S  
şi primiţi 1 implant gratuit 
preţ ofertă 800 euro

membrana de colagen 
Symbios 
Este o membrana cu timp de resorbţie lent 
folosită pentru toate procedurile de chirurgie 
implantologica si orala .
Ambalare: pachet x 2 membrane

Symbios 
Este un material  de regenerare osoasa 
inorganic derivat din algele roșii marine Com-
poziţia lui conţine 20% hidroxiapatita si 80% 
betafosfattricalciu. 

235,00 EUR15x20 mm

305,00 EUR20x30 mm

54,00 EUR0,5 ml/ 0.2-1.0 mm

445,00 EUR30x40 mm

90,00 EUR1 ml/ 1.0-2.0 mm


