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Aparatură cabinet

•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E 
(cu �bră optică)

•Micromotor electric fără
perii cu �bră optică - BL ISO E

•Furtun Midwest
cu �bră optică

PACHET ADVANCE

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 aspirație salivă
   Furtun de aspirație chirurgicală
   Bloc scuipătoare    
   
Lampă de lucru LEDlight

INTEGO
Fotoliu pacient
   Tapițerie premium
   Tetieră magnetică
   Pedală electronică C+
   Joystick comenzi fotoliu pacient
 
Masa medicului
   Seringă apă aer - Sprayvit E (cu �bră optică)
   Furtun Midwest cu �bră optică
   Tastatură EasyPad 
   Micromotor electric fără perii cu 
   �bră optică BL ISO E

Consola asistentei 
   Furtun aspirație salivă
   Furtun de aspirație chirurgicală

Lampă de lucru LEDlight 

INTEGO PRO

PREŢ
începând

de la
8.449 EUR

PREŢ
începând

de la
13.959 EUR

3 ANI
garanţie

3 ANI
garanţie

•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E

•Micromotor electric fără perii
cu �bră optică BL ISO E

•Furtun Midwest cu �bră optică

•Detartraj cu LED SIROSONIC L 

•Lampă de lucru LEDview

PACHET INNOVATION
•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E

•Micromotor electric fără perii 
cu �bră optică - BL ISO E

•Furtun Midwest cu �bră optică

•Detartraj cu LED SIROSONIC L 

•Lampă de lucru LEDview

•Tastatură EasyTouch

PACHET ADVANCE PRO
•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E

•Două micromotoare  electrice fără 
perii cu �bră optică - BL ISO E

•Furtun Midwest cu �bră optică

•Detartraj cu LED SIROSONIC L 

•Lampă de lucru LEDview

•Tastatură EasyTouch

•Seringă apă aer - Sprayvit E
la consola asistentei

PACHET INNOVATION PRO

•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E 
(cu �bră optică)

•Micromotor electric fără
perii cu �bră optică - BL ISO E

•Furtun Midwest
cu �bră optică

PACHET ADVANCE

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 aspirație salivă
   Furtun de aspirație chirurgicală
   Bloc scuipătoare    
   
Lampă de lucru LEDlight

INTEGO
Fotoliu pacient
   Tapițerie premium
   Tetieră magnetică
   Pedală electronică C+
   Joystick comenzi fotoliu pacient
 
Masa medicului
   Seringă apă aer - Sprayvit E (cu �bră optică)
   Furtun Midwest cu �bră optică
   Tastatură EasyPad 
   Micromotor electric fără perii cu 
   �bră optică BL ISO E

Consola asistentei 
   Furtun aspirație salivă
   Furtun de aspirație chirurgicală

Lampă de lucru LEDlight 

INTEGO PRO

PREŢ
începând

de la
8.449 EUR

PREŢ
începând

de la
13.959 EUR

3 ANI
garanţie

3 ANI
garanţie

•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E

•Micromotor electric fără perii
cu �bră optică BL ISO E

•Furtun Midwest cu �bră optică

•Detartraj cu LED SIROSONIC L 

•Lampă de lucru LEDview

PACHET INNOVATION
•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E

•Micromotor electric fără perii 
cu �bră optică - BL ISO E

•Furtun Midwest cu �bră optică

•Detartraj cu LED SIROSONIC L 

•Lampă de lucru LEDview

•Tastatură EasyTouch

PACHET ADVANCE PRO
•Pedală electronică C+

•Seringă apă aer - Sprayvit E

•Două micromotoare  electrice fără 
perii cu �bră optică - BL ISO E

•Furtun Midwest cu �bră optică

•Detartraj cu LED SIROSONIC L 

•Lampă de lucru LEDview

•Tastatură EasyTouch

•Seringă apă aer - Sprayvit E
la consola asistentei

PACHET INNOVATION PRO
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Aparatură cabinet

T3 Racer
SIRONA

Turbină cu rulmenţi metalici; aprox. 
400.000 rpm la 2,3 bar; putere 17 W, 
conexiune fixă Borden sau Midwest. 
Oferă calitate ,,made in Germany’’ la 
un preţ atractiv. Funcţionalitate, înaltă 
performanţă şi durabilitate.Super preţ 200 EUR

C8+ întruchipează toate soluţiile tehnice 
în cercate şi testate ale uniturilor Sirona: 
ergonomie, poziţionarea confortabilă a 
pacientului (Ergo Motion), calitate deosebită a 
materialelor şi o interfaţă intuitivă cu utilizatorul. 
O dovadă a acestor calităţi este vânzarea a 
peste 40.000 de unităţi în toată lumea.
� Un acces dovedit la tehnologie
� Interfaţă intuitivă cu utilizatorul
� Intreţinere uşoară
� Ergonomie şi interfaţă intuitivă
� Materiale de mare fiabilitate
� Garanţia calităţii „made in Germany”

Unit stomatologic 
Sirona C8+

Pentru oferte personalizate 
la uniturile Sirona, contactaţi 
Departamentul tehnic:  
Liviu Paşolescu – 0724.549.855
Traian Beclea – 0722.576.793

T2 LINE

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 
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

piesă C.U. A200L, raport 5:1

piesă dreaptă AH 40L

piesă C.U. A40L, raport 1:1

SIRONA 
Calitatea pe care  
te poţi baza

530 EUR

310 EUR

390 EUR 795 EUR

3 ani garanţie

preţ începând de la 10.500 EUR 
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pachetul conţine:
• sistem de amprentare digitală CereC 

Blue CAM
• unitate strunjire MCX

pachetul conţine:
• sistem de amprentare digitală CereC 

Omnicam
• unitate strunjire MCX

pachetul conţine:
• sistem de amprentare digitală CereC 

Omnicam
• unitate strunjire MCXL – Premium 

Package

CEREC Premium
Sistemul pentru dentiştii cu laborator de tehnică 
dentară. Profitaţi de avantajul unei game complete 
de restaurări şi de diversitatea materialelor oferite 
de softul CEREC  de la  Sirona în practica dum-
neavoastră. Realizaţi în cabinet inlay-uri, onlay-uri, 
coroane, faţete şi bonturi implantare ca să numim 
doar câteva. În completare, puteţi freza sau prelu-
cra punţi din oxid de zirconium, ghiduri chirurgicale 
şi toate lucrările de laborator. Puteţi folosi toate 
materialele pentru CAD/CAM – ceramică, poli-
meri, oxid de zirconiu, metal. Poate freza blocuri de 
până la 85 mm.

potrivit pentru oricine. Trei variante de pachete care acoperă cerinţele specifice ale dentiştilor
CereC: de la amprentă la restaurarea finală

CEREC Classic
Sistem CAD/CAM pentru nou veniţi.
Sunteţi utilizator nou de sisteme  CAD /
CAM sau acordaţi o importanţa mărită  unei 
amortizări rapide? Vă doriţi înainte de toate 
să realizaţi restaurari unidentare total fiziono-
mice? Atunci CEREC Classic este alege-
rea potrivită. Indicaţii: inlay-uri, onlay-uri, 
coroane, faţete. Frezează blocuri de până la 
40 mm.

CereC Advanced
Sistemul pentru dentiştii care îşi doresc mai 
mult. În completarea restaurărilor antomice 
unidentare, vă doriţi să obţineţi punţi şi bon-
turi dentare? Vreţi să obţineţi amprente op-
tice color fără pudrare antireflexivă? Atunci 
aruncaţi o privire asupra sistemului CEREC 
Advanced.
Indicaţii: inlay, onlay, coroane, faţete şi punţi de 
până la 4+5 elemente, bonturi implantare, ghiduri 
chirurgicale. Frezează blocuri de până la 40 mm.

inLab: arta tehnologiei dentare inovativeinLab MC X5
- Masina de frezat complet deschisa, concepu-

ta special pentru laborator
- Tehnologie in 5 axe
- Frezare umeda, uscata sau combinatia umed/

uscata, functie de material
- Prelucreaza cuburi si discuri (toata gama de 

indicatii, inclusiv o punte totala)
- Schimbare automata a frezelor

Un sistem complet, format din componente 
care sunt pe deplin testate, atât individual, cât şi 
în combinaţie.
Toate produsele din linia inLab sunt proiectate 

să corespundă unei game largi de cerinţe a 
laboratorului de tehnica dentara. Sistemul inLab 
conecteaza soluţii digitale pentru a creea soluţii 
integrate.

inEOS X5 inLab Soft

inLab MC X5

inFire HTC



ORTHOPHOS XG 3D
Noul Orthophos XG 3D combină perfect avantajele radiologiei 2D şi 
3D într-un singur aparat complet. Cu o scanare 3D a unui cilindru cu 
diametrul de 8 cm şi înălţimea de 8 cm, cu o rezoluţie standard de 160 
µm,  Orthophos XG 3D este adaptat perfect rutinei zilnice a cabinetului 
dentar. Poate capta imaginea întregului maxilar al pacientului într-o 
singură expunere. Volumul scanat este suficient de larg pentru a evita 
repetarea unei expuneri. Dacă un volum mai mic este suficient pentru 
ceea ce doriţi, puteţi alege varianta de volum 5 x 5,5 cm cu o rezoluţie 
de 100 µm. Ori de câte ori aveţi nevoie să vedeţi mai mult, modulul 
2D al Orthophos XG 3D, cu programe panoramice şi cefalometrice 
(modul opţional), vă poate livra imaginile de care aveţi nevoie.

62290 EUR

��Instalaţie radiologică de rontgendiagnostic intraoral tip Helodent 
Vario DG – uşor, simplu şi economic

��Parametri de expunere ajustaţi optim, inclusiv pentru senzori 
digitali

��Excelentă calitate a imaginii pentru o cât mai bună diagnosticare
��Integrare flexibilă în cabinet: model fixat pe perete şi model pe stand 

mobil

�Calitate remarcabilă a imaginii graţie 
tehnologiei CsI

�Schimbare uşoară a cablului
�Senzori de trei mărimi

HELIODENT Plus este sistemul de radiologie care este orientat către 
cerinţele echipei dvs. de practicieni. Este un sistem durabil, care asigură în 
mod constant o utilizare uşoară. În conexiune cu senzorii Sirona stabiliţi, 
 HELIODENT Plus furnizează imagini digitale de primă clasă. Softwa-
re-ul SIDEXIS XG afişează aceste imagini în timp real şi simplifică fluxul 
de lucru cu uneltele de procesare şi arhivare. Designul pentru interfaţă 
vă ajută să faceţi expuneri rapide. Procesul de expunere poate fi de ase-
menea controlat din afara camerei în care se află sistemul cu ajutorul unui 
panou de control sau al unui temporizator. Declanşatorul manual poate fi 
detaşat de pe panoul de control şi folosit separat.

Senzorii care pot fi returnaţi pentru a 
beneficia de această promoţie sunt: Sidexis 

IO Sensor, Xios Sensor, Xios Plus, Xios XG.

SIrONA • senzor intraoral
XIOS XG Supreme Wi‑Fi

Heliodent  
Vario DG 
SIRONA

Ofertă specială
Cumpăraţi Heliodent plus + Xios XG 

Supreme Wi‑Fi la preţul special de 7.650 eurOfertă specială
Cumpăraţi Heliodent Vario DG + Xios XG 

Select USB la preţul special de 4.630 eur

Ofertă buy‑back
Schimbă senzorul vechi  

cu unul de ultimă generaţie!

3500 EUR2410 EUR

 2850  EUR

Heliodent pLuS 
SIRONA

Bucuraţi-vă de o diagnoză în HD. Experienţa 
unei noi ere in calitatea imaginii.  
Posibil cu senzorul XG Supreme!
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Cea mai populara unitate de radiologie 
din lume. Acum si cu imagini 3D!

OrthOPhOS XG 3D

preţ OferTă 
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Aparatură cabinet

1160 EUR2145 EUR2269 EUR

4130 EUR

Igienic
• Mâner de oţel al lămpii unitului.
• Sistem de aspirare şi separator apă/aer.
• Scuipătoare de sticlă mobilă şi demontabilă pentru 

o curăţare uşoară.
• Operare “fără mâini” pentru evitarea contaminării 
încrucişate. Toate componentele sunt integrate în 
baza scaunului, nu sunt cabluri pe podea, igienic şi 
curat.

Uşor de folosit
• 3 poziţii presetate ale scaunului
• Sistem de lucru simultan scaun - lampă
• Lampa unitului cu 2 intensităţi luminoase
• Sistem de blocare a instrumentelor pentru operare 
sigură
• Mişcarea scaunului, apa la scuipătoare şi lumina 
unitului sunt controlate de pedală.
O investiţie sigură
Cu un design unic, noua generaţie de unituri FONA 
1000 vă oferă o calitate dovedită şi folosinţă de lungă 
durată. Uşor de folosit şi de întreţinut vă lasă posibili-
tatea să vă concentraţi asupra lucrului.
Conceptul de operare tip  “mâini libere” al unitului 
FONA 1000 face ca tratamentul  să fie întotdeauna 
convenabil şi igienic.
Calitate dovedită
Calitatea este garantată de structura ope raţ ională 
simplă şi de componentele noi.

Fona 1000 C

Livrarea se face în 15 zile de la comandă. 

Cu un design unic, noua generaţie FONA 
1000 vă oferă fiabilitate și longevitate. 
Principalele scopuri ale fotoliului FONA 
au fost întotdeauna: ușurinţa în utilizare 
și întreţinere. Conceptul de operare al 
FONEI 1000, „cu mâinile libere”, face ca 
tratamentul să se desfășoare într-un mod 
confortabil și igienic.

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

Avantaje: • Motorul opereaza in siguranta 
controland viteza de rotatie • Cuplajul vitezei de 
rotatie utilizabil cu toate sistemele NiTi • Selectie 
individuala a vitezei pentru toate sistemele NiTi 
• Program individual de memorare a maxim 15 
setari de lucru • Opereaza si cu baterii motorul 
functioneaza si in timpul incarcarii • Precis, usor 
de operat, prietenos cu incepatorii • Control 
cuplu cu Autostop-Reverse in modul rotativ

VDW Silver Reciproc 
Motor

VDWVDW

VDW Gold Motor
MOTOR PENTRU ENDODONţIE 
CU APEXLOCATOR INTEGRAT

VDW • În dezvoltarea acestui 
motor focusa rea a fost asupra nevoilor 
den  tistului, astfel încât func ţ iile să 
fie prac tice şi operarea să fie simplă. 
Dispozitive de si guranţă ca torque con-
trol, semnale acus tice şi stop/ reverse 
automatic sunt bineînţeles incluse. 

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

raypex® 6 

New  
generation!

860 EUR

1800 EUR
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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

• 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 • pom-
pă de vacuum de mare performanţă • două programe de 
sterilizare la 121º C • două programe de sterilizare la 134º C 
• un program prion •  test vacuum, Bowie&Dick, Helix test 
• imprimantă incorporată • termen de garanţie:  2 ani

Autoclavă e9 Med  promo pack
EURONDA 

preţ OferTă 

preţ pACHeT 

preţ OferTă 

preţ OferTă preţ OferTă 390 EUR 635 EUR

429 EUR640 EUR

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; Intensitate 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

2405 EUR

4289 EUR

Tau Steril 2000 
TAU STERIL
Sterilizator cu aer cald • putere absorbită 600w 
• temperatura reglabilă 90-200ºC • timp reglabil  
0-120 min • dimensiuni: 376 x 200 x 230 • volum: 17 l

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

+

Euroseal 2000
Aparat pentru sigilat pungi

DURR

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

Compresor 
Tornado 1 

1245 EUR

359 EUR



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 
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

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

Fermin 
DETAX
ciment sulfat de 
zinc pentru obturaţii 
provizorii

flacon 150 ml

flacon 30 g

320 EUR95,60 RON

213,90 RONpreţ OferTă

preţ OferTă

preţ OferTă 103,70 RON

21 RONpreţ OferTă

cartuş 25 g

70,60 RONpreţ CArTuş

179 RONpreţ OferTă 169,30 RONpreţ OferTă182,60 RONpreţ OferTă

93,70 RONpreţ OferTă

9 RONpreţ OferTă

37,30 RONpreţ OferTă

Implantgel perio
DETAX
Gel cu acid hialuronic 1,1% pentru manage-
mentul tesuturilor moi din jurul implantelor, in 
special in etapa de montare semi-permanenta a 
suprastructurilor pe implante. 

2 seringi x 1 ml

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 
1 seringă Tetric 

evoceram bulk fill 
x 1 g



Detax
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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.

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

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

Greenbite
DETAX
Silicon cu reactie de aditie pentru înregistra-
rea ocluziei. 
Caracteristici: • thixotropic • aplicare directa pe 
arcada dentara • priza rapida în mediul bucal (60 
sec) • duritate finala mare • aroma de mere.

cartuş 50 ml

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

98 RONpreţ OferTă

99,90 RONpreţ OferTă

175,10 RONpreţ OferTă329 RONpreţ OferTă

71,10 RONpreţ CArTuş

Cumpăraţi Detaseal Hydroflow putty (2 x 250 ml) + Detaseal Hydroflow lite (2 x 50 ml) 
şi primiţi GratUIt 1 seringă x 1 g Tetric evoceram bulk fill

Cumpăraţi 5 cartuşe Greenbite  
şi primiţi GratUIt  1 seringă x 

1 g Tetric Evoceram Bulk Fill
Cumpăraţi 2 seturi x Silaplast / 
Silasoft  şi primiţi GratUIt  

1 cutie măşti faciale



Cumpăraţi compozit foto Gradia Direct 
Premium Kit (7 seringi x 2,7 ml, culori A1, A2, 

A3, A02, A03, PA2, PA3) + G‑Bond  
la preţul SPECIAL de 1020 RON

Cumpăraţi 5 seringi compozit 
Gradia Direct  şi primiţi GratUIt 

1 seringă compozit Gradia Direct 

Cumpăraţi 9 seringi compozit 
Gradia Direct  şi primiţi GratUIt 

1 adeziv G‑Bond 

Cumpăraţi  Fuji IX GP 1‑1  
şi primiţi GratUIt 
1 cutie ace Kerr FFDM

Cumpăraţi  Fuji 
I set 1‑1 şi primiţi 

GratUIt 
benzi de celuloid 

x 100 buc.

Cumpăraţi  Fuji Plus set 1‑1  şi primiţi 
GratUIt benzi de celuloid x 100 buc.

GC
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GC Gradia Direct
GC 
Compozit de restaurare  fotopolimerizabil
Compozit rășinic hibrid cu microumplutură 
realizat după renumitul sistem de laborator 
Gradia • un sistem de restaurare pentru toate 
necesităţile dumneavoastră.

Ciment ionomer de sticlă conden-
sabil pentru restaurări definitive, 
înlocuitor de amalgam.

Fuji Plus set 1‑1

Fuji I set 1‑1
GC

Glasionomer pentru  
cimentări definitive

GC
Ciment ionomer de 
sticlă îmbunătăţit cu 
rășină pentru cimen-
tări definitive.

Gradia Direct flo
GC

Gradia Direct Flo este o rãsinã microhibridã 
fotopolimerizabilã radioopacã special 
conceputã pentru a fi folositã în combinatie 
cu GC Gradia Direct. Datoritã proprietãtilor 
ei fizice, caracteristicilor de fluiditate 
corespunzãtoare si aplicãrii directe cu o seringã, 
acest material este ideal ca liner sub restaurãrile 
de compozit.

Fuji IX GP 1‑1
GC

2 seringi x 1,3 g

GC Capsule 
Glasionomer
GC

163,40 RONpreţ OferTă

377,90 RON

259 RON

358,90 RON

preţ OferTă

preţ OferTă

711 RONpreţ OferTă

1279 RONpreţ OferTă

Cumpăraţi  6 cutii glasionomer 
GC (pentru restaurare 

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

1 amalgamator GC Silvermix + 1 
pistol aplicator

Cumpăraţi  2 cutii glasionomer GC 
(pentru restaurare sau pentru 

cimentare) şi primiţi GratUIt 
1 pistol aplicator sau 1 seringă 

Gradia  Direct A2 sau A3

Cumpăraţi 30 seringi 
compozit Gradia Direct 

sau 25 seringi compozit 
G‑aenial 

şi primiţi GRATUIT 
lampa fotopolimerizare 

D‑Light Duo 

GRATUIT



GC MI Paste

GC Tooth  
Mousse

EverStick Perio

GC Reline™

EverStick C&B 
1 x 8 cm eep

GC MI Varnish

GC 

Cremă topică remine-
ralizantă, fără zahăr ce 
conţine RECALDENTTM 
CPP-ACP.

GC 

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

GC 

Rasina pentru cabinet, fara metilmetacrilat, pentru 
captusirea rezistenta pe termen lung a protezelor 
totale sau partiale. Fara MMA, prin urmare nu irita 
chimic tesuturile orale. Miros placut. Finisare finala 
dupa 5 min 30 sec de la inceperea mixarii.
Contine: 80 gr pulbere, 50 ml lichid, 15 gr agent 
de adeziune si accesorii.

GC 

EverStick C&B este un compozit pentru coroane 
si punti. Indicatii: • Punti fixate pe suprafata • Punti 
inlay/onlay • Punti hibride si provizorii • Punti 
realizate in laborator.

GC 

cu RECALDENT™ (CPP-ACP)
Fluor, fosfat si calciu biodisponibil,
pentru un tratament îmbunătăţit
Oferiţi suport, completaţi si protejaţi cu
o simplă atingere de pensulă.

GC
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G‑aenial
GC

Oferte compozit 
G‑aenial
GC

698 RON 225 RONpreţ SerINGă

56,20 RONpreţ pACHeT

216 RONpreţ OferTă

103 RONpreţ OferTă

210 RONpreţ OferTă

523 RONpreţ OferTă

52,30 RONpreţ OferTă

194,50 RONpreţ SerINGă

1765 RONpreţ OferTă

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

G‑aenial Bond + gel demineralizant + 
accesorii LA Un PREţ SPECIAL  

Cumpăraţi  G‑aenial trusa x 7 seringi + 2  
seringi G‑aenial şi primiţi GratUIt 

1 adeziv  G‑aenial Bond

Cumpăraţi  5 seringi compozit 
G‑aenial şi primiţi GratUIt 
1 seringă compozit G‑aenial  

Cumparati 5 seringi G‑aenial flo‑X / 
Universal Flo si primiti GratUIt 

1 seringă G‑aenial flo‑X / universal flo

preţ pACHeT

GC

Cremă topică remineralizantă, fără zahăr  
ce conţine RECALDENT™ CPP-ACP şi fluor.



Hârtie de articulaţie 
ROEKO

• dreaptă 
bicoloră  80 µ
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Gelatamp 
ROEKO
Bureţi hemostatici sterili din colagen; impreg-
naţi cu argint coloidal. Total resorbabili. 

cutie x 20 buc

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

51,60 RONpreţ OferTă

55,60 RONpreţ OferTă

112,20 RONpreţ OferTă

30,40 RONpreţ OferTă

2,00 RONpreţ CArNeT

25,30 RONpreţ OferTă

5,50 RONpreţ CArNeT

Cumpăraţi  3 pungi de rulouri  
şi primiţi GRATUIT 

1 cutie Ace Kerr FFDM

136,70 RONpreţ OferTă

26,20 RONpreţ OferTă

11 RONpreţ SerINGă

Calasept Plus
NORDISKA DENTAL
Are un conţinut foarte ridicat de hidroxid  
de calciu 41%, oferind o mare concentraţie  
de ioni de hidroxil. Acesta  
generează un PH  
ridicat de 12,4,  
cu un pronunţat  
efect bactericid.
O seringă conţine  
1,5 ml de material.

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 x 30 g

Cumpăraţi  5 seringi  Ana Liner 
şi primiţi GRATUIT 

1 Super Buff Trial Kit

Flacon 30 g 

12,60 RONpreţ SerINGă

Ana Etching Gel 
NORDISKA DENTAL
Acid fosforic 37%

Cumpăraţi  5 seringi  
Ana Etching Gel  

şi primiţi GRATUIT 
1 seringă Calasept 

Retracto 
ROEKO
Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu 
clorură de aluminiu.

55,10 RONpreţ OferTă

nr. 1, nr. 2

Cumpăraţi  1 flacon  Calasept Temp 
şi primiţi GRATUIT 

1 Super Snap Trial Kit

• potcoavă 
bicoloră 80 µ

Consumabile cabinet



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.

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.

Seringă x 3 g

Bluephase 20i
IVOCLAR VIVADENT
Bluephase 20i este o lampa 
de polimerizare dual LED 
de inalta performanta care 
produce lumina albastră 
(2000 nW/cm2) si ofera o 
polimerizare in doar 5 secun-
de. Pentru toate tipurile de 
materiale. Indicatii: pentru 
polimerizarea materialelor 
- lungime de unda cuprinsa 
intre 380-515 nm

Bluephase Style
IVOCLAR VIVADENT
Bluephase Style este o lampa performanta LED fara fir pentru 
polimerizarea materialelor (1100mW/cm2).
Indicatii: Pentru polimerizarea materialelor- lungime de unda cuprin-
sa intre 385 si 515 nm.
Avantaje: Intensitate mare a luminii 1100 mW/cm2  • Forma ergo-
nomica  • Lungime de unda 385-515 nm • Lampa fara fir • Utilizare 
usoara (2 butoane) • Baterie pe baza de litium - 20 minute de 
operare continua

114 RONpreţ SerINGă

257 RONpreţ INTrO KIT191,20 RONpreţ SerINGă

191 RONpreţ SerINGă

1435 RON1040 RON

Cumpăraţi Evetric Assortment (8 seringi x 3,5g culori A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, A3,5 den-
tin, T) la preţul de 668 ROn şi primiţi CADOU 

1 Evetric intro Pack (2 seringi x A2, 2 seringi A3) + 1 excite f refill.

Cumpăraţi Lampă Bluephase Style sau Bluephase 20i şi pri-
miţi cadou produse Ivoclar Vivadent în valoare de  150 EUR

Cumpăraţi Tetric EvoCeram 
Assortment (8 seringi x 3 g) 

la preţul de 1305 ROn 
şi primiţi CADOU 

3 seringi x 1 g Tetric EvoCeram Bulk Fill

Cumpăraţi Te‑Econom Plus Intro Pack 
(4 seringi x 4 g) şi primiţi CADOU 
1 cutie Ace Kerr asortate FFDM 

Cumpăraţi 4 seringi x 3 g Tetric 
 EvoCeram orice nuanţă 

şi primiţi CADOU 
Adhese unisystem Viva pen 2 ml

Cumpăraţi 3 seringi
Tetric evoCeram bulk fill x 3 g  orice 

nuanţă şi primiţi CADOU 
1 seringă x 2 g Tetric EvoFlow

Cumpăraţi 3 seringi Evetric x 3,5 g 
şi primiţi CADOU 

1 flacon adeziv evetric Bond
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SHOFU

Base Cement
SHOFU
Ciment glasio-
nomer pentru 
bază

SHOFU • Set universal pentru finisarea
și lustruirea suprafeţelor din porţelan, 
compozit, glasionomeri.

Super Snap  
polishing system

Beautifil  II
SHOFU
Giomer pentru restaurări. Estetică ridica-
tă şi eliberare masivă de fluor

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 
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.

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
SHOFUCumparati 3x Beautifil II 

seringă si primiti gratuit 
1 x Super Snap Trial Kit +  

1 One Gloss Trial Kit

Cumpăraţi 3 seringi x 2,2  g Beautifil flow 
Plus şi primiţi GRATUIT 

1 set pahare

Cumpăraţi 2 CX Plus şi primiţi  
GratUIt 1 spatulă ciment

Cumpăraţi 2 Base Cement
şi primiţi  GRATUIT  
1 spatulă ciment

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

şi primiţi GRATUIT 
1 suport bavete rolă  

(în valoare de 88,80 RON)

preţ SerINGă 

preţ SerINGă 

154 RON

102,60 RON

189,80 RON

143,60 RON

145 RON

preţ OferTă 94,80 RON

preţ OferTă 845 RON

43,20 RON

15 g pudră + 5 ml lichid

preţ OferTă

preţ OferTă preţ OferTă

seringă x 4,5 g 

seringă x 2,2 g 

35 g pudră + 17 ml lichid
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set x 6 buc.

197,40 RONpreţ OferTă

65,30 RONpreţ OferTă

65,70 RONpreţ OferTă
357 RONpreţ OferTă

VDW

freze pesso / Gates
VDW

Filecare® EDTA

set x 6 buc.

seringă x 3 ml

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

cutie x 10 buc

cutie 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.Ace Hedstroem

KENDO

Ace Kerr
KENDO

cutie x 6 buc

cutie x 6 buc

17,80 RONpreţ OferTă

23,20 RONpreţ OferTă

56,30 RONpreţ OferTă

29,90 RONpreţ OferTă

14,40 RONpreţ OferTă

14,40 RONpreţ OferTă 94 RONpreţ OferTă

171,40 RONpreţ OferTă

18,70 RONpreţ OferTă

40,90 RONpreţ OferTă

48 RONpreţ OferTă

38,90 RONpreţ OferTă

19 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%.
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3m espe

•  Un singur pas, un singur strat de aplicat, 
într-o perioadă de 35 secunde

•  Nu necesită refrigerare; depozitaţi la tempe-
ratura camerei pentru 2 ani

• îmbunătăţit, uşor de aplicat demineralizantul; 
gamă variată de indicaţii

filtek™ Z550 seringă 
3M ESPE

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

relyX™ u200 
3M ESPE
Ciment răşinic autoadeziv cu reacţie de întărire duală (auto şi fotopolimerizare) în varianta de 
spatulare manuală (nuanţa A2)
•  Cimentarea definitivă a inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor şi punţilor dentare: metalice 

şi metalo-ceramice; cu infrastructură din alumină sau oxid de zirconiu; compozite, integral 
ceramice de tip ceramică sticloasă

•  Fixarea adezivă a dispozitivelor corono-radiculare metalice, din fibră de sticlă sau oxid de 
zirconiu

132,50 RON

203,20 RON

122,90 RON

Cumpăraţi 1 x cartuş 50 ml, 15 vârfuri de 
amestecare Protemp™ 4 
şi primiţi GRATUIT 

1 relyX Temp Ne

Cumpăraţi 1 x relyX™ u200 
şi primiţi GRATUIT 1 relyX Temp Ne

Cumpăraţi Filtek Z550 
kit introductiv  
(8 seringi x 4 g; )  

şi primiţi GRATUIT 
1 seringi x 4 g Filtek Z550 

A2 + 1 adeziv 
Adper Single Bond 2

Filtek™ Z550  
kit introductiv
3M ESPE

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. 

Protemp™ 4  
3M ESPE

Material compozit pentru coroane şi punţi 
temporare cu amestecare şi dozare automată 
cu ajutorul dispenserului Garant™.
Pentru finisarea restaurărilor nu este necesară 
lustruirea cu discuri sau benzi de finisare ci doar 
ştergerea lor cu un serveţel îmbibat cu etanol. 
(Protemp™ 4 Refill nuanţele A2 şi A3)

Adper™ Single Bond 2  

Filtek™ Ultimate 
3M ESPE

Cumpăraţi 3 seringi Filtek Ultimate 
(1 x 4g A3D + 1 x 4g A2D + 1 x 4g A3E)

şi primiţi GRATUIT 
1 Single Bond universal

Cumpăraţi 2 seringi Filtek Ultimate 
(1 x 4g A3D + 1 x 4g A2D)

şi primiţi GRATUIT 
1 seringă Filtek Ultimate A3E

Material compozit fluid pentru restaurări.
Estetică excelentă
Menţinerea neegalată a lustrului
Nivel redus de uzură
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eURONDa

Pungă 100 buc

Monoart® Bavete rolă
EURONDA

Monoart®
EURONDA 
Aspiratoare de salivă

Monoart®
EURONDA 
Bavete premium
Dimensiuni: 48 x 32 cm

Kit Monoart®  
5 produse
EURONDA 
Kitul contine:  500 aspiratoare, 500 bavete 
premium (48 x 32 cm), 160 bavete hartie (61 x 
53 cm), 500 pahare, 200 masti faciale

Cutie x 500 buc.

Pungi pentru sterilizat autoadezive

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® Self
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.

16,90 RONpreţ OferTă

6,20 RONpreţ OferTă

48,90 RONpreţ OferTă

56,10 RONpreţ OferTă

43,40 RONpreţ OferTă

64,10 RONpreţ OferTă
271,10 RONpreţ OferTă

8,50 RONpreţ OferTă

Cumpăraţi 10 pungi Aspiratoare 
de salivă şi primiţi GRATUIT 

1 x pungă Aspiratoare

Cumpăraţi 2 x Kituri Monoart – 
5 produse  şi primiţi GRATUIT 

1 ceas euronda

Măşti faciale 
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

22,70 RONpreţ OferTă

18,50 RONpreţ OferTă

lăţime 5 cm

lăţime 7,5 cm

lăţime 10 cm

43,60 RONpreţ OferTă

62,20 RONpreţ OferTă

88,80 RONpreţ OferTă

cutie cu 200 buc.  
– 90 x 250 mm
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193,40 RONpreţ OferTă

161,90 RONpreţ OferTă

30 RONpreţ OferTă

89,60 RONpreţ OferTă 345,10 RONpreţ OferTă

249,10 RONpreţ OferTă

74,80 RONpreţ OferTă 263,30 RONpreţ OferTă

66,40 RONpreţ OferTă

129,90 RONpreţ OferTă

314 RONpreţ OferTă

82,20 RONpreţ OferTă

SEPTODONT
Material pentru 
obturaţia definitivă a 
canalelor radiculare

endomethasone Nforfenan
SEPTODONT
Tratament complex şi obturaţie pentru canalele 
radiculare infectate.

lichid x 13 ml

pudră x 14 g

pudră x 42 g

5 capsule

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

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.

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

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

Cimpat N
SEPTODONT 

Ciment sulfat 
de zinc pentru 
obturaţii și cimentări 
provizorii.

Deshidratant și 
degresant pentru 
cavităţi şi bonturi 

preparate.
Caracteristici: • în-

depărtează simultan 
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  
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Septanest
Anestezic injectabil.

• Substanţă activă: articaină 4%. 
• Vasoconstrictor:

1/100.000 sau 1/200.000 adrenalină.
Cutie x 50 de fiole.

Scandonest
Anestezic injectabil.

• Substanţă activă: 
clorhidrat de mepivacaină. 

• Cu sau fără vasoconstrictor.
Cutie x 50 de fiole.

Rockle’s
SEPTODONT

Septomixine
SEPTODONT
pastă cu antibiotic pentru tratamentul 
gangrenei; tub 7,5g

Grinazole
SEPTODONT
pastă cu antibiotic pentru tratamentul 
gangrenei; tub 7,5g

Cresophene
SEPTODONT  Tratament local pentru 
dezinfecţia canalelor radiculare.
Conţine: paraclorfenol, timol, camfor, dexa-
metazonă

Neocones
SEPTODONT
Conuri alveolare cu antibiotic pentru tra-
tamentul alveolitelor uscate sau purulente; 
flacon cu 50 conuri

Tratament local pentru dezinfecţia canalelor
radiculare. Conţine: fenol, gaiacol, 
dexametazonă. Recomandări speciale:
gangrenă simplă şi complicată.

Xylonor Spray
SEPTODONT Spray anestezic. Conţine 
lidocaină.
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Aparatură cabinetConsumabile cabinet

Dycal
DENTSPLY DETREY
Ciment cu hidroxid de calciu pentru coafaje 
pulpare directe sau indirecte.

Cumpăraţi  1 Dycal  
şi primiţi GRATUIT 

1 cutie ace Kerr asortate FFDM

87,70 RONpreţ OferTă

126,50 RONpreţ OferTă112,70 RONpreţ OferTă

114,10 RONpreţ OferTă

36,30 RONpreţ OferTă

7,20 RONpreţ OferTă

7 RONpreţ OferTă

56 RONpreţ OferTă

uşor pudrate, din latex
cut. x 200 buc

29,60 RONpreţ OferTă

Mănuşi examinare
CLICHé 

cut. x 200 buc

38,80 RONpreţ OferTă

din nitril, diverse culori

11,80 RONpreţ OferTă

Microaplicatoare 
MICROBRUSH

Set x 100 buc

tub x 50 ml

Indicaţii: • afte • inflamări ale tonsilelor şi ale 
inelului gâtului • răguşeală • inflamări ale 
pielii şi ale membranei mucoasei bucale • 
leziuni în urma extracţiilor dentare • gingivite 
banale • aspect inflamat al măselelor de minte 
inferioare • decubitus, instalat prin punctele de 
presiune ale protezei.

Neydent® este conceput în special pentru 
tratamentul la domiciliu. Neydent® este crema 
dentară medicinală care conţine substanţe 
organoterapeutice biomoleculare. 

Neyparadent®
VITORGAN

Neydent®
VITORGAN

flacon x 15 ml

13,60 RONpreţ OferTă

Ace Hedstroem
FFDM‑THOMAS

cutie x 6 buc

14,80 RONpreţ OferTă

Ace Kerr
FFDM‑THOMAS cutie x 6 buc

18,70 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

Soluţii Developat
HERAEUS KULTZER

Dentus M2 Comfort
HERAEUS KULTZER 
Dentus M2 Comfort oferă: • Imagini extrem de 
bine definite • Contrast ideal • Nivel ridicat de 
strălucire • Claritate excelentă.

cutie x150 buc.flacoane x 1 l

prophy paste 
DIRECTA DENTAL
Pastă profilaxie cu fluor pentru periaj 
profesional.  

tub x 60 ml 

Developator   + 
Fixator
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Aparatură cabinetConsumabile cabinet
Gel demineralizant
TEMREX
Seringă x 12g

plic x 454 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

Elevator

Seringă cu aspiraţie

plane – 1 buc.

concave – 1 buc.

Oglinzi

50,20 RONpreţ SerINGă
16,50 RONDE LA

9,2 RONpreţ OferTă

7,30 RONpreţ OferTă

24,90 RONpreţ OferTă

51,60 RONpreţ OferTă

19,60 RONpreţ OferTă

2,80 RONpreţ OferTă

4,50 RONpreţ OferTă

32,60 RONSuper preţ

17,50 RONstandard 80 x 50 x 10 mm

21,70 RON
blister x 8 buc.

19,30 RONSuper preţ

7,00 RONSuper preţ

7,00 RONSuper preţ

8,20 RONSuper preţ

4,10 RONSuper preţ

30,80 RONpreţ OferTă

Cumpăraţi  5 truse consultaţie  
şi primiţi GRATUIT 

1 cutie Ace Ker asortate FFDM

40 RONpreţ OferTă

Cape celuloid
ANGER

cutie x 32 buc. 

Matrice metalică rolă 
ANGER

Grosime 0,5 mm sau 0,6 mm.

Lanţ metalic  
pentru bavetă 

Pahare
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.

ANGER
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ISORAPID® Floor
ORO CLEAN 
Dezinfectant-detergent concentrat lichid cu 
parfum proaspăt, ce nu conţine aldehide, fenoli, 
sodă caustică şi compuşi organici volatili, pen-
tru curăţarea şi dezinfecţia  suprafeţelor mari, 
a obiectelor sanitare şi instalaţiilor medicale 
rezistente la apă ce pot fi şterse cu ajutorul 
mopului sau prin frecare. Prezintă putere mare 
de curăţare. Produs extrem de economic: la 
o concentraţie de 0,5%. Spectru de acţiune: 
bactericid, fungicid, HBV, HCV, HIV, Vaccinia 
Virus, tuberculocid.

Orocid‑Multisept® 
Plus
ORO CLEAN
Dezinfectant concentrat sub formă lichidă 
pentru curăţarea şi dezinfecţia  instrumentarului 
medical, freze, instrumentar endodontic, etc. 
Caracteristici: • foarte mare putere de curăţ are 
• bactericid, inclusiv MRSA, fungicid, tubercu-
locid. Activ asupra: hepatita B, hepatita C, HIV, 
Adenovirus, Coronavirus (SARS). Timp de 
acţiune: 15 min. - 60 min. Concentraţ ie 2%.

OROLIN® Intra
ORO CLEAN 
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 stomato-
logice, a pieselor contra-unghi şi a turbinelor cu 
cuplă. OROLIN® Intra inactivează bacteriile, 
fungii şi virusurile într-un minut, la temperatura 
camerei.

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. 

Orolin® burbath
ORO CLEAN
Dezinfectant lichid ultrarapid, gata preparat 
pentru curăţarea şi dezinfecţia instrumentarului 
stomatologic (freze, instrumente diamantate 
şi de polizat, etc.). Caracteristici: • bactericid, 
fungicid, tuberculocid. Activ asupra: hepatită B, 
hepatită C, HIV, Adenovirus. Timp de acţiune: 
30 secunde–5 minute 

5 litri

500 ml

Adaptor Borden / Midwest

2 litri 2 litri

2 litri

1 litru 1 litru

1 litru

1 litru

Dentiro® Wipes
ORO CLEAN
Şerveţele impregnate cu soluţie parfumată, 
gata preparată, pentru dezinfecţia supra fe ţelor 
(inclusiv unituri dentare, obiecte de inven-
tar, etc.), suprafeţelor instrumentarului mic 
şi aparaturii medicale din mediul spitalicesc, 
cabinete medicale şi stomatologice. Parfum 
lămâie verde.
Caracteristici: • bactericid, fungicid, tuberculo-
cid. Virucid: heptatita B, hepatita C, HIV, polio. 
Timp de acţiune: 30 sec.-60 sec.

Rez. x 120 buc.

Cut. x 120 buc.

46 RON 46 RON

85 RON

90 RON

29 RON

25 RON

66 RON

69 RON

85 RON 82 RON

119 RON

199 RON



BODe
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Sterillium
BODE 
Antiseptic alcoolic pentru mâini aditivat cu fac-
tori de protecţie pentru piele.
Acţiune microbacteriologică: bactericid, fungi-
cid, tuberculocid, virucid împotriva virusurilor în-
capsulate (incl. HBV, HIV, HCV), SARS, adeno, 
papova şi rota virus.
Dozaj şi timp de acţiune: 
Dezinfecţia igienică a mâinilor - 30 sec (3 ml).
Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor - 1,5 min. (10 ml).

Korsolex plus
BODE 
Produs concentrat destinat curăţării şi dezin-
fecţiei instrumentarului termo-stabil şi termo-
labil înaintea sterilizării. Recomandat şi pentru 
utilizarea în băi de ultrasonare.
Acţiune microbacteriologică: bactericid, 
fungicid, tuberculocid, virucid (incl. HIV, HBV, 
HCV), papovavirusuri, rotavirusuri.
Timp de acţiune: 15 – 60 min. (în funcţie de 
diluţie).  Concentraţie recomandată – 1%.
Soluţie activă timp de 7 zile.

Mikrobac Dent
BODE
Dezinfectant instrumentar Mikrobac dent este 
un dezinfectant fara aldehide cu o excelenta 
putere de curatare si un spectru larg de efect, 
produs special pentru a inlatura problemele 
ce survin, de obicei, in curatarea si dezinfectia 
aspiratoarelor. Ca urmare a compozitiei sale, 
Dezinfectant instrumentar Mikrobac dent,  
acest produs are un efect spumant extrem de 
redus, astfel putand fi folosit fara probleme cu 
orice tip de aspiratoare.

cut. x 100 buc.

rez. x 100 buc.

Bacillol Tissues
BODE 
Şerveţele impregnate cu BACILLOL AF pentru 
dezinfecţia rapidă a suprafeţelor şi a dispozitive-
lor medicale, respectiv a mobilierului medical.

Baktolin basic
BODE 
Este o loţiune de spălat uni-
versală pentru toate do-
meniile în care spălarea 
frecventă a mâinilor 
este necesară. • 
curăţare eficientă 
• cu surfactanţi de 
generaţie nouă, 
delicaţi • nu con-
ţine săpunuri sau 
substanţe alcaline 
• ph neutru - fără 
coloranţi

Korsolex ready to use
BODE 
Sterilizant chimic, 
soluţie gata de utilizare 
pe bază de glutaralde-
hidă. Produs destinat 
sterilizării instrumenta-
rului şi aparaturii optice 
termo-labile. Soluţie 
activă 28 zile de la 
deschidere.

Bacillol AF
BODE 
Soluţie gata de utilizare pentru dezinfecţ ia rapi-
dă, prin pulverizare sau ştergere, a suprafeţelor 
şi aparaturii medicale. Acţiune microbacteri-
ologică: bactericid, fungicid, mycobactericid 
(incl. M. tuberculosis), virucid (incl. HBV, HIV, 
HCV), adenovirus, rotavirus.
Timp de acţiune: 30 sec

22,10 RONSuper preţ 26 RONSuper preţ

32,70 RONSuper preţ 37,60 RONSuper preţ

22,10 RONSuper preţ

149,05 RONSuper preţ 168,30 RONSuper preţ

149 RONSuper preţ 172,10 RONSuper preţ

101 RONSuper preţ

32,70 RONSuper preţ

37,60 RONSuper preţ

190,40 RONSuper preţ

500 ml 500 ml

1 litru 1 litru

1 litru

5 litri 5 litri

2 litri 2 litri

5 litri

5 litri
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sHoFU laborator

Solidex
SHOFU 

Ceramage
SHOFU

Ceramage 8 color set 
SHOFU

Descoperiţi CERAMAGE, un compozit 
unic, micro-ceramic, care nu necesită suport 
metalic: • Estetica porţelanului fără abrazarea 
dinţilor antagonişti • Reparabil  
• Puternic dar delicat • Uşor de întreţinut

Avantajele unui compozit fotopolimerizabil cu 
estetica portelanului.
Solidex indeplineste standardele rasinilor fo-
topolimerizabile. In timpul producerii acestui 
material de obturatie ceramic, compozit mi-
cro-hibrid s-a acordat o importanta deosebita 
potrivirii naturale a nuanţelor ca si caracteristi-
cilor unei manevrabilităţi uşoare.
Bazat pe un material cu înaltă transmitere a 
luminii, Solidex oferă o rezistenţă mare la abra-
ziune, cu elasticitate optimă. Solidex body, 
Opalul smalt şi pastele de efect oferă
posibilitatea de a obtine restaurari de tipul 
portelanului combinate cu o fluorescenta si 
opalescenta naturale.

Solidex este valabil in 16 nuante VITA si 15 NCC. 

Ceramage 8 Color Set conţine toate compo-
nentele necesare pentru reproducerea restau-
rărilor estetice în nuanţele A1 – A4, B2, B3 şi C3 
conform VITA* Classical Color System.
Conţine
• Pre-Opaque, 2ml
• 10 culori Opaque, 2ml: A1O, A2O, A3O, 

A3.5O, A4O, B2O, B3O, C3O, BGO, 
MO

• 4 culori Cervical, 4.6g: AC1, AC2, BC1, 
CC1

• 8 culori Opaque Dentin, 4.6g: ODA1, ODA2, 
ODA3, ODA3.5, ODA4, ODB2, ODB3, ODC3

• 8 culori Body, 4.6g: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, 
B2B, B3B, C3B

• 3 culori Incisal, each 4.6g: 58, 59, 60
• 4 culori Translucent, 4.6g: HVT, T, LVT, T-Glass
• 3 culori Flowable Composite, 2ml: F-59, F-A3B, 

F-rootAB
M.L. Primer, 5ml; Modelling Liquid, 6ml; Oxy-Barri-
er, 10ml; Separator, 7 ml; Spacer, 7ml; Dispo Dishes, 
10 pcs.; Mixing Pad; Light shield cover; Color Table

Vintage MP Uni-Layer, pudră modernă de micro-ceramică într-un singur strat, vă permite să obţineţi 
estetică excelentă mai repede şi mai eficient. Echilibrând într-un mod ideal difuzia luminii şi cromatica, 
această ceramică reuşeşte să combine caracteristicile optice ale pudrelor de dentină şi incizal într-un singur 
material. Produsul este disponibil în translucenţă crescută sau redusă, pentru a întruni toate cerinţele. 

Opaque

seringă x 4,6 g

Opaque, seringă x 4 g

seringă x 4 g

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

1 set

refill x 50 g

125 EURpreţ SeT

51 EURpreţ fLACON

Cumpăraţi 1 x Ceramage 8 color set 
şi primiti GRATUIT 

Ceramage Finishing & Polishing Kit  
la preţul special de 1120 eur

Cumpăraţi 1 x Ceramage 8 color set + 
cuptor Solidilite V 

la preţul special de 2999 eur

107 RONpreţ SerINGă

127,40 RONpreţ SerINGă

68 RONpreţ SerINGă

93,20 RONpreţ SerINGă

109 RONpreţ SerINGă

Universal Opaque 
SHOFU

Răşină opacă universală fotopolimerizabilă, cu 
putere mare de acoperire. Compatibil cu orice 
tip de compozit. Indicat în mascarea culorii 
metalice a coroanei. Uşor şi rapid de apicat, 
adeziune crescută. Se foloseşte împreună cu 
Universal Pre-Opaque.  
Disponibil în 32 de nuanţe.



100 RONpreţ OferTă

Gradia refill opaq 2,4 ml

Gradia refill dentină / incizal 2,9 ml

Gradia refill opaq dentină 2,9 ml

142 RONpreţ OferTă

186 RONpreţ OferTă

186 RONpreţ OferTă

GC Gradia
GC

Armonie estetică totală 
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.

cutie 5 kg

Cumpăraţi Gradia standard set + 
cuptor LaboLite LV III +  

lampa Steplight SL‑I  
la preţul special de 3805 EUR

Cumpăraţi 5 seringi Gradia 
şi primiţi GratUIt

1 seringă Gradia

GC Stellavest
GC

Gips dentar tip IV
Calitatea superioară a gipsului dentar tip IV este 
ideală pentru toate tipurile de proteze, având 
o precizie mare, duritate ridicată şi stabilitate la 
presiune crescută. Astfel se obţine un model exact 
pentru o lucrare protetică exactă.

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.

CerasmartTM

GC

Bloc CAD/CAM din ceramică hibridă amortizor 
de forţă. Precizie, forţă şi flexibilitate… combinate 
cu un lac pentru caracterizare uşor de utilizat.
o Cea mai ridicată rezistenţă la flexiune din 

categoaria sa
o Cea mai ridicată flexibilitate pentru amortizarea 

presiunii masticatorii 
o O suprafaţă cu un luciu ridicat uşor de obţinut.

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 cutie ceară inlay violet 

sau un cantar 
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GC laborator

299,30 RONpreţ OferTă 92 EURDE LA127,90 RONDE LA

97 RONpreţ OferTă

2 kg pudră

set x 5 blocuri

950 ml lichid

GC Fujirock EP
GC



143 RONpreţ OferTă
set 1-1
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Consumabile laborator

Ducinox
UGIN
Aliaje Cr Ni pentru punţi şi coroaneCreuzete seria 3

UGIN

ugirex
UGIN

Aliaje Cr Ni  
pentru punţi  

şi coroane  
din ceramică

100 g 100 g

39 RON

565 EUR

565 EUR

7450 EUR

190 EUR

23,60 RON

43 RON 23,60 RON

20,70 RON

preţ OferTă

FORTE 100

FORTE 200

97,50 RONpreţ OferTă

preţ OferTă

preţ OferTă

preţ OferTă

DE LA preţ OferTă

preţ OferTă

64,3 RONpreţ OferTă27,1 RONpreţ OferTă
creuzet simplu

46,8 RONpreţ OferTă
creuzet dublu

Ceară coroane 
MORSA

cutie x 50 g

flacon x 15 g

51 RONpreţ OferTă
adeziv lichid x 10 ml

cutie x 50 g
Ceară cervicală
MORSA  

Ceară roz pentru 
modelat
MORSA 

Ceară plăci calibrată
MORSA

Bile retenţie
SHOFU

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 Micromotor  Forte 200 SaEShin
Funcţia de control la viteză mare la 50.000 rpm 
şi putere mare, minimalizează vibraţia, furnizând 
o putere egală chiar la viteză redusă. 
Mediu de lucru silenţios şi curat fără praful de 
la periile de cărbune aduce o muncă eficientă, 
îmbunătăţind capacitatea de bună concentrare. 
Funcţia de auto-diagnostic şi afişare a erorilor 
Funcţia de stocare în memorie a activităţii 

Micromotor STRONG 207B
SaEShin

• Motor cu perii de carbon. 
• Până la 35.000 rpm
• Design compact şi ergonomic
• Sistem de protecţie automat
• Montare pe stânga sau pe dreapta



Acry rock
RUTHYNIUM
Garnitură de dinţi  completă

21,50 RONpreţ / GArNITură

Acry C&B
RUTHYNIUM

Acrilat termo-baro polimerizabil (cervical, incizal)

opac 10 ml

rezervă 100 g

Monomeri Self Curing /  
Regular / Special186,8 RON

176 RON

246 RON302 RON

preţ OferTă

47,50 RONpreţ OferTă

56,80 RONpreţ OferTă

29 RONpreţ OferTă

Acry Tray LC 
RUTHYNIUM
placi foto Acry Tray LC indicate pentru : linguri individuale , portamente 
individuale .
Bazandu-se pe o rasina fotopolimerizabila, aceste placi sunt foarte simplu de 
folosit, au o excelenta stabilitate dimensionala si o buna rezistenta. Acry Tray 
LC pot fi folosite cu toate cuptoarele foto cu halogen (lungime de unda 420-
480 nm) si echipamente cu lumina UV (lungime de unda 350-400 nm).

ruthinium Labor Mass  
RUTHYNIUM
Silicon de condensare chitos pentru laborator. Indicat pentru chei şi 
reparaţii. • Activator sub formă de pastă • Duritate  85Sh.A. • Stabil la 
temperaturi înalte.

Duplistar 70   
RUTHYNIUM

1000 g  + 500 ml
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Ruthinium

Cutie x 50 bucati

5 kg chitos + 3 x 40 ml activator1,5 kg Baza A + 1.5 kg Catalizator B

Silicon de adiţie  pentru 
laborator indicat pentru: 
pregatirea machetelor de 
control , chei de inregis-
trare a ocluziei , duplicarea 
protezelor totale si partiale, 
chei pentru prepararea 
protezelor temporare. • 
Duritate  70Sh.A. • Stabi-
litate la temperaturi inalte 
(>200°C). • Stabilitate di-
mensionala (<0,2%) • Com-
patibil cu toate gipsurile.

Acry pol‑r
RUTHYNIUM
Răşină acrilică 
termopolimerizabilă. 
Rezistenţă mecanica 
buna; stabilitate 
dimensională şi 
coloristică.



Ofertele prezentate în această revistă sunt valabile în limita sto cului disponibil. Preţurile prezentate conţin TVA 24%. Preţ urile pot fi modificate fără o notificare 
prealabilă în condiţiile variaţiei cursului de schimb peste 1 EUR = 4,45 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
iAşi tel.: 0232.435435

ARGEş tel : 0348.439747
PRAhOVA tel.: 0344.801808
BRAşOV tel.: 0732.114168
BACăU tel.: 0234.588788
TâRGU-jiU tel.: 0723.935175

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


