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G-Premio 
BOND

de la GC
Sistem de  

adeziune universal,  
monocomponent, fotopolimerizabil

Aveți încredere în 
zero compromisuri

Îndrăzniți să  
optați pentru....

Zero  eșecuri în adeziune

Zero  decolorări

Zero  sensibilitate 
post-operatorie

Zero  greșeli

Zero  probleme

Zero  pierderi



Bonturi
cu index

Bonturi
fără index

NOU

ActiveBoneControl™
Stabilitatea primară foarte  

bună în toate tipurile de os.

Descoperiţi 
opţiunea  
de indexare  
cu Ankylos®
C/X

De 30 de ani, Ankylos® cu conexiunea conică Tissue Care pentru menţinerea 
ţesutului dur şi moale contribuie la estetica roz-alb pe termen lung.

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.

Cumpăraţi trusa chirurgicală S 
(D3,0-D3,8) şi primiţi gratuit  

8 implante XiVE S
preţ ofertă 2.699 Euro 

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

Suprafaţa FRIADENT® plus
Microstructura Friadent Plus 
realizată prin sablare şi trata-
ment acid la temperaturi înalte 
excelează prin formarea osoasă 
rapidă pe suprafaţa implantului. 

Protetică uşoară şi versatilă
Gamă de bonturi prefabricate şi individualizate ce determină versati-
li tate în protetică. Conexiunea internă butt-joint (hexagon) cu 
proprietăţi individuale de ghidare 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 păstrarea nivelului 
osos crestal în concordanţă cu condiţiile favorabile  
pentru menţinerea ţesutului moale.

Implantologie fără limite

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

Weld One
Weld One concept - unic la nivel mondial
Facilitează soluţii stabile şi durabile efectuate direct 
în cabinetul dentar. Conceptul Weld One deter-
mină o structură stabilă pasivă pentru protezările 
dentare temporare în cazul restaurărilor imediate în 
aceeaşi zi cu etapa chirugicală. Reprezintă cea mai 
economică şi rapidă soluţie de restaurări parţiale 
sau totale necesare încărcării imediate pe implante.

Weld One & Ankylos 
• 70 x Implanturi Ankylos C/X;
• 10 x Cape de sudură pentru bonturile standard; 
• 5 x Bonturi provizorii de sudură;
• 3 x Bare titan;
• 1 x WELD ONE Unit;
• 1 x Curs de iniţiere în tehnica Weld One (Prof. 
Degidi)
** pachetul nu include costurile de transport şi cazare

Preţ pachet 16.355 EURO

Weld One & XiVE 
• 60 x Implanturi XiVE S;
• 10 x Cape de sudură pentru bonturile MP;
• 5 x Bonturi provizorii de sudură D3,4;
• 3 x Bare titan;
• 1 x WELD ONE Unit;
• 1 x Curs de iniţiere în tehnicaWeld One  
(Prof. Degidi).
**pachetul nu include costurile de transport şi cazare

Preţ pachet 15.775 EURO

Avantajele conceptului WeldOne:
• Răspunde solicitărilor pacienţilor pentru 
restaurări imediate;
• Reducerea costurilor şi a timpului;
• Risc scăzut de fractură a lucrărilor provizorii;
• Tratament de încărcare imediată a implante-
lor sigur şi predictibil;
• Nu sunt necesare amprente suplimentare la 
nivelul implantelor. 



Dr. Sebastian Şoicu

Absolvent al Facultăţii de Medi ci-
nă Dentară din cadrul UMF “Vic-
tor Babeş” Timişoara 1997.Asis tent 
Universitar  la Clinica de Protetică 
Dentară, Facultatea de Medicină 
Dentară Timişoara 1998-2008.At-
estat de Studii Complementare în 
Implantologie Orală 2006.Medic 
primar stomatologie generală 

2008;Doctor în ştiinţe medicale al UMF “Victor Babeş” Timişoara 
din 2010.Absolvent al NYU Curriculum Certiÿcate Program 
2011-2012 (director de program Dr. Galip Gurel). A publicat nu-
meroase articole de specialitate.Coautor la cartea “Bazele Clinice 
şi Tehnice ale Protezării Fixe”, Ed. Medicală Bucureşti, 2003.În 
prezent este medic dentist la clinica Dental House din Piteşti.

Dr. Rareş Buduru 
A absolvit Facultatea de Stomato-
logie UMF  “Iuliu Haţeganu”, are 
competenţă în radiodiagnostic şi 
implantologie. Dr. Buduru a fost 
lector în cadrul congresului in-
ternaţional “Implants Connected 
to nature” de mai multe ori şi a 
absolvit cursuri de specializare în 

implantologie şi în tehnica reconstrucţiei osoase.
Activitatea practică principală este axată pe aplicarea de implan-
turi, reconstrucţii protetice pe suport implantar, estetica zonei an-
terioare prin reconstrucţii combinate dinţi-implanturi. Activitatea 
ca lector a acoperit în principal aceste domenii: implantologie-pro-
tetică estetică.

27-28 mai 2016
 „Implantarea imediata  

in zonele maxilare cu deficit osos’
Lector.  Dr. Rares Buduru

Locatie: Clinica Stomestet
Tipul cursului: Live OP, teoretic si practic

Informaţii suplimentare şi înscrieri:  
office@plurifarmdent.ro. Tel: 0728.808.883

24-25 iunie 2016
 „Restaurari pe implanturi cu conexiune conica: 

concept/ abordare chirurgicala si protetica”
Lector: Dr. Sebastian Soicu

Locatie : Dental House, B-dul Republicii nr 150, Pi-
testi, Judetul Arges

Tipul cursului: Live OP, teoretic si practic
Informaţii suplimentare şi înscrieri:  

office@plurifarmdent.ro. Tel: 021.316.22.22 / 23 / 24

13 mai 2016 ora 15.00-16.00  
“The chamber concept for immediate placed 

implants”
Lector:Prof.  Dr. Paul Weigl

Locatie : hotel Marriot, sala 2, in cadrul celui de-al 
13-lea Congres International de Estetică Dentară 

organizat de SSER Romania
Tipul cursului: prezentare ştiinţifică

Informaţii suplimentare şi înscrieri: www.sser.ro

14 mai 2016, ora 9.00-11.00
“A recipe for clinical success with esthetic 

implants restoration”
Lector:Prof.  Dr. Paul Weigl

Locatie : hotel Marriot, sala 2, in cadrul celui de-al 
13-lea Congres International de Estetică Dentară 

organizat de SSER Romania
Tipul cursului: hands on

Informaţii suplimentare şi înscrieri: www.sser.ro

Cursuri şi evenimente

Dr. Paul Weigl
JW Goethe-University 
Frankfurt am Main
Sef al Departmentului de 
Educatie Postuniversitara
Faculty of Oral and Dental 
Medicine

Dr. Paul Weigl a absolvit Universitatatea de Medicina Den-
tara din Munchen in anul 1989. Din 1992 a lucrat ca asistent 
professor si director de studii preclinice al Departamentului 
de Protetica al Universitatii Johann Wolfgang Goethe din 
Frankfurt am Main. Dr.Weigl s-a dedicat in mod special 
domeniului proteticii pe implante. El este de asemenea un 
Specialist senior al Departamentului de Protetica al Univer-
sitatii din Frankfurt. In plus, conduce proiectele R&D pentru 
dezvoltarea conceptului de terapie minim invaziva pentru 
rezultate estetice predictibile. Departamentul sau nou de 
educatie Postuniversitara ofera un curs tip master “Master 
of Science of Oral Implantology” (www.moi.uni-frankfurt.de). 
In prezent departamentul are 340 de participanti din apro-
ximativ 54 de tari.



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.

459 ROnPREţ OfERtă

912 ROnPREţ OfERtă

641,50 ROnPREţ OfERtă

207 ROnPREţ OfERtă

858 ROnPREţ OfERtă

239 ROnPREţ IntRO KIt935 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 687 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 mlCumpăraţi 5 seringi
tetric EvoCeram bulk fill x 3 g  orice 

nuanţă şi primiţi CADOU 
1 seringă x 3 g tetric EvoCeram bulk fill 
+ 1 Adhese Universal VivaPen x 0,1 ml

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

1186 ROnPREţ OfERtă

Variolink Esthetic LC Promo Pack

Variolink Esthetic DC Promo Pack
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Hârtie de articulaţie 
ROEKO

• dreaptă 
bicoloră  80 µ

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

53,40 ROnPREţ OfERtă

57,40 ROnPREţ OfERtă

117,10 ROnPREţ OfERtă

30,90 ROnPREţ OfERtă

2,10 ROnPREţ CARnEt

25,60 ROnPREţ OfERtă

5,70 ROnPREţ CARnEt

142,60 ROnPREţ CUtIE

26,00 ROnPREţ OfERtă

11,20 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

Cumpăraţi 5 pungi Rulouri de bumbac 
şi primiţi GRATUIT 

1 carneţel hârtie articulaţie dreaptă

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 

Retracto 
ROEKO

Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu 
clorură de aluminiu.

57,00 ROnPREţ OfERtă

nr. 1, nr. 2

• potcoavă 
bicoloră 80 µ

Consumabile cabinet



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 EUR94,60 ROn

216,80 ROnPREţ OfERtă

PREţ OfERtă

PREţ OfERtă 102,80 ROn

22 ROnPREţ OfERtă

cartuş

73,00 ROnPREţ CARtUş

81,20 ROnPREţ OfERtă 165,30 ROnPREţ OfERtă171,7 0 ROnPREţ OfERtă

94,40 ROnPREţ OfERtă

9,30 ROnPREţ OfERtă

37,00 ROnPREţ OfERtă

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.

drala eco
dEtAX 
Ciment policarboxilat de Zinc pentru cimen-
tarea coroanelor, punţilor şi inlay-urilor,  
ca şi pentru baza cavităţilor. 

set cu 80 g pudră + 40 ml lichid



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.

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.

97 ROnPREţ OfERtă

175,40 ROnPREţ OfERtă326,80 ROnPREţ OfERtă

70,60 ROnPREţ CARtUş

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

Cumpăraţi 5 cartuşe Greenbite  
şi primiţi GRATUIT  

1 cutie de măşti faciale
Cumpăraţi 2 seturi x silaplast / 
silasoft  şi primiţi GRATUIT  

1 cutie măşti faciale

98,60 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 restaurările 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

1769,20 ROnPREţ OfERtă

199 ROnPREţ sERInGă

190 ROnPREţ sERInGă

187,30 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

713,60 ROnPREţ PACHEt

Cumpăraţi 9 seringi compozit 
Gradia direct  şi primiţi GRATUIT 

1 adeziv G-Bond 
1215 ROnPREţ OfERtă

135 ROnPREţ sERInGă

Cumpăraţi 30 seringi 
compozit Gradia direct 

sau 25 seringi compozit 
G-aenial / Essentia
şi primiţi GRATUIT 
lampa fotopolimerizare 

d-light duo 

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.

Adeziv generaţia a 7-a, 
fotopolimerizabil, mono-
component, autodemine-
ralizant. 
Nu conţine HEMA.
Flacon x 5 ml

everX Posterior
GC

G-aenial Bond
GC

259 ROnPREţ OfERtă 1497 ROnPREţ OfERtă

nOU

nOU

GC everX Posterior este un compozit imbu-
natatit cu fibre de sticla utilizat pentru inlocuirea 
dentinei, impreuna cu compozitele  convenţio-
nale cum ar fi G-aenial Posterior, utilizat pentru 
inlocuirea smaltului. Datorita proprietatilor uni-
ce, GC everX Posterior ofera noi posibilitati 
de restaurare in cabinet a cavităţilor de mari 
dimensiuni.

Cumpăraţi  2 x 15 unitipuri everX Posterior  
şi primiţi GRATUIT 

1 seringă Gradia direct PA2 sau PA3

Cumpăraţi  1 Essentia starter Kit + 
2 seringi Essentia  şi primiţi GRATUIT 

1 Adeziv G-aenial Bond
plic x 15 unitipuri

Gradia direct
GC 

Compozit de restaurare foto-polimerizabil 
pentru anterior & posterior. Compozitie unica 
cu o reflexie interna a luminii identica cu cea 
a dintelui 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 ca-
vitati. Manipulare confortabila. Lustruire simpla 
si rapida pentru o suprafata neteda si lucioasa. 
Tehnologie unica, patentata GC, a Radioopa-
citatii cu Densitate Ridicata (RDR) pentru un 
control radiologic facil. Rezistenta ridicata la 
fisurare si la flexie combinata cu un coeficient 
scazut de elasticitate. 

251 ROnPREţ OfERtă

GC

G-aenial Universal flo

G-aenial flo-X

G-aenial
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Cumpăraţi  fuji I set 1-1 
şi primiţi GRATUIT  
1 pungă aspiratoare

Ciment ionomer de sticlă condensabil pentru 
restaurări definitive, înlocuitor de amalgam.

Conţine: 15 g pudră + 8 g lichid

fuji Plus set 1-1

fuji I set 1-1
GC

GC
Ciment ionomer de sticlă 
îmbunătăţit cu rășină pentru 
cimentări definitive.

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

425,80 ROn

312,80 ROn

354,70 ROn

599 ROn

PREţ OfERtă

PREţ OfERtă

PREţ OfERtă

PREţ CUtIE

Cumpăraţi  fuji IX GP 1-1  
şi primiţi GRATUIT 

1 kit Euronda huse universale 
pentru unitul dentar

Cumpăraţi  fuji 
Plus set 1-1  

şi primiţi 
GRATUIT 

1 pungă aspiratoare

GC fujiCEM 2 sl
GC

371 ROnPREţ CARtUş x 13,3 g

 Cumpăraţi 2 cutii capsule Equia forte 
şi primiţi GRATUIT  

1 seringă Gradia direct sau 1 pistol aplicator

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 + 
1 pistol aplicator

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.

224,70 ROnPREţ OfERtă219,70 ROnPREţ OfERtă 166,40 ROnPREţ OfERtă

EQUIA forte refill pack
GC
Inovaţia noii tehnologii a sticlei hibride pentru pacienţi în-
tre 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 întâmpinarea 
așteptărilor pacienţilor dumneavoastră.
EQUIA Forte Fil este disponibil în următoarele nuanţe 
Vita®: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3 și C4.

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

Glasionomer pentru cimentări 
definitive

Conţine: 35 g pudră + 25 g lichid

GC

cutie x 50 capsule



SeptoDont
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detartrine
sEPtOdOnt  

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

251,50 ROnPREţ OfERtă

38,90 ROnPREţ OfERtă

141 ROnPREţ OfERtă
516,50 ROnPREţ OfERtă

120,30 ROnPREţ OfERtă 372,60 ROnPREţ OfERtă

101,40 ROnPREţ OfERtă

192,40 ROnPREţ OfERtă

469,20 ROnPREţ OfERtă

122,90 ROnPREţ OfERtă

88,70 ROnPREţ OfERtă
Flacon x 45 g

sEPtOdOnt
Material pentru 
obturaţia definitivă a 
canalelor radiculare

Endomethasone n

lichid x 13 ml

pudră x 14 g

pudră x 42 gseptoject
sEPtOdOnt
Ace atraumatice pentru anestezia 
loco-regională, disponibile în două mărimi.

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

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  

244,20 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.



SeptoDont

Oferte Speciale martie-aprilie 2016    |   11Comenzi la tel: 021–316 22 22, 316 22 24 • www.plurifarmdent.ro

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.



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.

16,70 ROnPREţ OfERtă

6,20 ROnPREţ OfERtă

47,80 ROnPREţ OfERtă

54,70 ROnPREţ OfERtă

36,00 ROnPREţ OfERtă

62,00 ROnPREţ OfERtă

250,80 ROnPREţ OfERtă

8,30 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 kit 

huse universale pentru unitul dentar
+ agendă/planning Monoart

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. 

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.

cu model floral

Cutie x 50 bucati

Cutie x 50 bucati

23,30 ROnPREţ OfERtă

19,00 ROn

38,00 ROn

PREţ OfERtă

PREţ OfERtă

lăţime 5 cm

lăţime 7,5 cm

lăţime 10 cm

39,10 ROnPREţ OfERtă

55,50 ROnPREţ OfERtă

78,00 ROnPREţ OfERtă

cutie cu 200 buc.  
– 90 x 250 mm
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Pachet Reciproc
VdW

70,20 ROnPREţ OfERtă

70,44 ROnPREţ OfERtă

379,70 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.

18,70 ROnPREţ OfERtă

24,50 ROnPREţ OfERtă

31,60 ROnPREţ OfERtă 95,40 ROnPREţ OfERtă182,20 ROnPREţ OfERtă

19,80 ROnPREţ OfERtă

41,80 ROnPREţ OfERtă

48,30 ROnPREţ OfERtă

39,10 ROnPREţ OfERtă

18,90 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.

196,80 ROnPREţ OfERtă

Ace Hedstroem
KEndO

Ace Kerr
KEndO

cutie x 6 buc

cutie x 6 buc

14,40 ROnPREţ OfERtă

14,40 ROnPREţ OfERtă



+

filtek Z550™ trial kit 
3M EsPE

Ochelari de protecţie

4 x 4g seringi, nuanţele A2, A3, A3.5, 
OA2; 1 x 6ml adeziv Adper™
Single Bond 2; 1 x 3ml seringă deminera-
lizant Scotchbond™; Accesorii;

Compozit 
microhibrid 
universal cu 
rezistenta 
mare la uzura 
si fracturare 
si lustruire 
excelenta
Indicatii: resta-
urari anterioa-
re si posteri-
oare cavitati 

pentru clasele I-V; restaurari indirect: inlay-uri, 
onlay-uri, fatete; tehnica sandwich 

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

210,60 ROn

123,80 ROn

620 ROn

119 ROn

114,00 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 

Ketac™ Cem  
Radiopaque
Ciment ionomer de sticlă pentru ci-
mentări definitive: 33 g pulbere, 12 ml 
lichid, 1 x pad pentru amestecare

Ketac™ Molar  
Easymix ARt
Ciment ionomer de sticlă pentru restaurări: 12.5 g 
pulbere nuanţa A3, 8.5 ml lichid, accesorii

Valux™ Plus intro kit
3M EsPE

327,80 ROn

Cumpăraţi Valux intro kit (9 seringi x 4 g)  
+ Adeziv Adper™ single Bond 2 

la preţul special de 721 ROn

Cumpăraţi 1 Ketac 
Cem Radiopaque + 

1 Ketac Molar  
Easy Mix ARt

şi primiţi GRATUIT 
1 Relyx temp nE

flacon x 6 ml

+

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

RelyX™ U200
Ciment răşinic autoadeziv cu reacţie de 
întărire duală (auto şi fotopolimerizare) pentru: 
• 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 cera-
mice de tip ceramică sticloasă • Fixarea adezivă 
a dispozitivelor corono-radiculare metalice, din 
fibră de sticlă sau oxid de zirconiu

PREţ OfERtă

PREţ OfERtă

PREţ sERInGă

PREţ OfERtă

450,30 ROn

GRAtUIt

RelyX™ temp nE
3M  EsPE

Film de ciment cu grosime redusă pentru 
fixarea eficientă a restaurării pe dinţi dar şi înde-
părtare cu uşurinţă a restaurării temporare
Nu conţine eugenol: ulterior se poate realiza 
cimentare convenţională sau cimentare adezivă

antizgâriere / 
anticondens, 
lentile incolore din 
policarbonat pachet promoţional



OROlIn® Intra
ORO ClEAn 
OROLIN® Intra este o soluţie inovatoare, gata 
de utilizare pentru dezinfecţia, curăţarea şi lubri-
fierea,  într-o singură etapă, a pieselor de mână 
utilizate în domeniul medicinei stomatologice, 
a pieselor contra-unghi şi a turbinelor cu cuplă. 
OROLIN® Intra inactivează bacteriile, fungii şi 
virusurile într-un minut, la temperatura camerei.
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oRo Clean

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%.

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.

45,00 ROn 44,60 ROn

96,00 ROn

87,50 ROn

28,00 ROn

24,00 ROn

64,00 ROn

67,00 ROn

82,00 ROn 79,00 ROn

115,00 ROn

193,00 ROn



43,10 ROn

Preţ OfERtă 816,20 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

Eyespecial C-II 

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.

sHOfU 
Cu sensor 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 
1 suport bavete rolă  

(în valoare de 88,80 RON)

Preţ sERInGă 

PREţ sERInGă 

155,20 ROn

99,20 ROn

2475 EUR

178,90 ROn

71,60 ROn 138,90 ROn

148,20 ROn

PREţ OfERtă 123,30 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 

35 g pudră + 17 ml lichid



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

cutie x 100 buc., drepte / curbe
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ConSUmbabIle CabInet

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.

Prophy Paste Pro
dIRECtA dEntAl GROUP

Cumpăraţi 4 x luxator 
şi primiţi GRATUIT 1 luxator

Cumpăraţi 4 x Prophy Paste 
şi primiţi GRATUIT 1 Prophy Paste

Cumpăraţi 4 x Prophy Paste Pro 
şi primiţi GRATUIT 1 Prophy Paste Pro

PREţ OfERtă 316,60 ROn

PREţ OfERtă 22,10 ROn

PREţ OfERtă 25,00 ROn

cutie x 18 buc. PREţ 87,60 ROn

cutie x 18 buc. PREţ 160,50 ROncutie x 36 buc. PREţ 101,60 ROn

PREţ OfERtă 78,20 ROn

cutie x 36 buc. PREţ 175,20 ROn

PREţ OfERtă 64,40 ROn

PREţ OfERtă 60,40 ROn

PREţ OfERtă 355,60 ROn

PREţ OfERtă 1082,10 ROn

PREţ OfERtă 1798,60 ROn

Cursuri shofu semestrul I 2016
18 martie 2016 - “ Beautifil Giomer - posibilitati 
nelimitate in restaurarea cu rasini composite”
Lector: Dr. Raluca Popescu
Locatie: sediul SSER
Tipul cursului: teoretic si hands on

8 aprilie 2016 – “Inovatie si traditie de la Shofu. 
Glasionomeri, giomeri, instrumente rotative”
Lector: Dr. Raluca Popescu
Locatie: sediul SSER
Tipul cursului: teoretic si hands on

12 mai 2016 ora 18.00-19.00 – “PRG tehnology in 
combination with composite resin in modern dentistry”
Lector: Prof.  Dr. Kosmas Talidis
Locatie: hotel Marriot, sala 2, in cadrul celui de-al 13-lea 
Congres International de Estetică Dentară organizat de 
SSER Romania
Tipul cursului: prezentare stiintifica in cadrul congresului

13 mai 2016 ora 9.00-11.00 – “Practical use and 
standard in modern dentistry”
Lector: Prof.  Dr. Kosmas Talidis
Locatie: hotel Marriot, sala 2, in cadrul celui de-al 13-lea 
Congres International de Estetică Dentară organizat de 
SSER Romania
Tipul cursului:  hands on

refill

refill 1S, DE3, DE5

kit x 4 buc.

kit x 7 buc.

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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Aparatură cabinetConsumabile cabinet

93,40 ROnPREţ OfERtă

55,70 ROnPREţ OfERtă

7,50 ROnPREţ OfERtă

6,80 ROnPREţ OfERtă
46,90 ROnPREţ OfERtă

39,00 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

39,80 ROnPREţ OfERtă

din nitril, diverse culori

11,70 ROnPREţ OfERtă

40,10 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

13,30 ROnPREţ OfERtă

Ace Hedstroem
ffdM-tHOMAs

cutie x 6 buc

14,20 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.
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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

Benzi celuloid
tEMREX

Elevator

seringă cu aspiraţie

plane – 1 buc.

concave – 1 buc.

Oglinzi

47,50 ROnPREţ sERInGă
15,90 ROndE lA

9,00 ROnPREţ OfERtă

23,60 ROnPREţ OfERtă

51,40 ROnPREţ OfERtă

18,60 ROnPREţ OfERtă

2,70 ROnPREţ OfERtă

4,50 ROnPREţ OfERtă

30,30 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.

18,40 ROnsUPER PREţ

6,70 ROnsUPER PREţ

6,70 ROnsUPER PREţ

8,50 ROnsUPER PREţ

4,00 ROnsUPER PREţ

30,10 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.
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Consumabile laborator

solidex
sHOfU 

solidex  
flow Opaque

sHOfU 

Ceramage
sHOfU

Sistem compozit fotopolime-
rizabil cu particule microcera-
mice pentru coroane şi punti. 
Solidex contine pana la 53% 
particule micro-ceramice, pen-
tru a realiza lucrari fizionomice.Vintage MP Uni-Layer, pudră modernă de micro-ce-

ramică într-un singur strat, vă permite să obţineţi este-
tică 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. 

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 202,00 ROnPREţ flACOn

138,90 ROn

108,30 ROn

117,60 ROn

81,60 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 reprodu-
cerea restaurărilor estetice 
în nuanţele A1 – A4, B2, 
B3 şi C3 conform VITA* 
Classical Color System.

Ceramage  
Universal Opaque

Ceramage seringă

VINTAGE MP este o microceramică ultrafină, con-
cepută conform celor mal noi cunoştinţe din do-
meniul tehnologiei ceramicii. În cadrul unui dome-
niu WAK recomandat de 13,6 x 10-6K-1 -15,2 x 10-6K-1, 
toate aliajele, indiferent că au conţinut de aur pre-
ţios, semipreţios sau sunt lipsite de metal preţios, 

pot fi acoperite estetic perfect şi cu un consum de 
timp rezonabil din punct de vedere economic.
Cu ajutorul unui proces de fabricaţie nou, cu 
VINTAGE MP a fost creată o compoziţie de mate-
rial ceramic, a cărei structură prezintă în compa-
raţie cu ceramicile obişnuite şi după mai multe 

procese de ardere pigmenţi extrem de termore-
zistenţi în faza cristalină şi vitroasă. Are astfel loc 
o reprezentare uşoară şi precisă a caracteristici-
lor optico-luminoase ale dinţilor naturali. 
Sistem microceramic pentru naturaleţe îmbună-
tăţită prin reflexia difuză a luminii.

75,40 ROnflacon x 15 g

74,70 ROnflacon x 15 g

125,30 ROnflacon x 5 g

214,70 ROnflacon x 50 g

227,60 ROnflacon x 50 g

pastă opac

incizal, opac

dentină, cervical

dentină, cervical

opac dentină, incizal

VIntAGE MP 
Shofu



98,00 ROnPREţ OfERtă

Gradia refill opaq 2,4 ml

Gradia refill dentină / incizal 2,9 ml

Gradia refill opaq dentină 2,9 ml

138 ROnPREţ OfERtă

184 ROnPREţ OfERtă

184 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 refill-uri Gradia sau Gradia 
Gum sau Optiglaze în valoare de 

2650 EUR şi primiţi GRATUIT 
cuptorul labolite lV III

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.

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 
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GC laborator

Pentru separarea cerii de 
gips, tencuielii de gips, 
compozitului de gips, cerii 
de galvano-modele.
Avantaje:
• Nu conţine ulei și nu for-

mează o peliculă
• Precizie inalta de montare
• Fara reziduri
• Proprietăţi deosebite de 

separare

306,00 ROnPREţ OfERtă 318,10 ROnPREţ OfERtă125,40 ROndE lA

92,80 ROnPREţ OfERtă

2 kg pudră

950 ml lichid

GC fujirock EP
GC

Multi-sep
GC

Lichid 300 ml 



Consumabile laborator

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

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

43,60 ROn

545 EUR

545 EUR

7740 EUR

23,90 ROn

43,60 ROn

25,00 ROn

40,50 ROn

PREţ OfERtă

fORtE 100

fORtE 200

PREţ OfERtă

PREţ OfERtă

dE lA

PREţ OfERtă

62,20 ROnPREţ OfERtă

47,90 ROnPREţ OfERtă

53,70 ROnPREţ OfERtă

26,90 ROnPREţ OfERtă

74,30 ROnPREţ OfERtă

27,70 ROnPREţ OfERtă
creuzet simplu

47,30 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 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 
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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

Autoclavă E9 Med  Promo Pack

PREţ OfERtă 

PREţ PACHEt 

PREţ OfERtă 

PREţ OfERtă PREţ OfERtă 400 EUR 670 EUR

410 EUR630 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; 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

4230 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

+

Euroseal 2001 Plus
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 

1190 EUR

255 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

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 conta-
minării 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 lu-
mina 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 posibilitatea să vă concen-
traţi 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 s

Livrarea se face în 15 zile de la comandă. 4120 EUR

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
IC Medical
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, pu-
tand fi asezat pe un corp de mobilier sau integrat 
in acesta.
Fiecare proces de curatare si dezinfectie poate pro-
cesa instrumentar in greutate de pana la 6 Kg.

Parte de comanda cu touch screen, extrem de sim-
plu de folosit. Pe afisaj se poate urmari fiecare pas 
al procesului in desfasurate, oferind astfel un control 
optim. Parametrii fiecarui ciclu sunt stocati intr-o 
memorie interna cu o capacitate de pana la 5.000 
de cicluri. Citirea si prelucrarea acestor parametri se 
poate face via USB stick sau prin retea, HD 450 fi-
ind dotat cu o asfel de interfata.

PREţ OfERtă 5145 EUR



CEREC Premium
Profitaţi de avantajul unei game complete de restaurări şi de diversi-
tatea materialelor oferite de softul CEREC  de la  Sirona în practica 
dumneavoastră. Realizaţi în cabinet inlay-uri, onlay-uri, coroane, 
faţete şi bonturi implantare ca să numim doar câteva. În completare, 
puteţi freza sau prelucra punţi din oxid de zirconiu, ghiduri chirurgica-
le şi toate lucrările de laborator. Puteţi folosi toate materialele pentru 
CAD/CAM – ceramică, polimeri, oxid de zirconiu, metal. Poate freza 
blocuri de până la 85 mm.

Pachetul conţine:
• sistem de amprentare digitală CEREC Omnicam
• unitate strunjire MCXL – Premium Package

CEREC – mult mai mult  
decât o restaurare

ştiaţi că... 
acum CEREC oferă  

suport în ortodonţie  
şi implantologie?

CAd-CAM  
laborator

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 
combinatia 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 
sinterizare, este potrivit 
pentru sinterizarea tuturor 
materialelor care pot fi 
produse cu ajutorul masinilor 
de frezare inlab.

• Open stl, fără taxe anuale / taxe de strunjire



 325  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 
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XIOs scan
sIROnA

 665  EUR 205  EUR

 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

PREţ OfERtă 

 5865 EURPREţ OfERtă 

PREţ OfERtă 

PREţ OfERtă 

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

t3 Racer
sIROnA
Turbină cu rulmenţi metalici; 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

PACHEt RAdIOlOGIE IntRAORAlă:  
Heliodent Plus + XIOs XG supreme Wi-fi

PREţ sPECIAl: 7425 EUR

EXPERIMEANTEAZĂ 
DIAGNOZA ÎN HD!
Beneficiază de experienţa  
unei noi ere în calitatea imaginii 
schimbând senzorul tău vechi cu 
XIOS XG Supreme WiFi Sirona 
şi primeşti 700 EUR discount.

Cumpără 
t3 Racer 
şi primeşti 
GRATUIT 
1 spray 
ungere  t1 
x 250 ml
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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 convesie directa pentru o calitate 

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

imagine cat mai detaliata

ORtHOPHOs sl 2d 
O revolutie in radiologia 2d

 28.195 EUR

Caracteristici: 
Imaginea captata nu contine numai intre-
gul maxilar cu articulatiile mandibulare, ci si 
importante structuri anatomice ale regiunii 
cranio-faciale.
Comfort Plus capteaza o sfera cu diame-
trul de 15,4 cm, aceasta continand toata 
regiunea maxilarului si regiunea sinusurilor.
Folosind cea mai scazuta doza posibi-
la, Comfort Plus garanteaza o imagine 
detaliata, bazata pe noul soft de reducere 
a artefactelor-MARS.
Acum şi cu High Definition Mode.
Aplicatii in: implantologie, endodontie, 
chirurgie buco-maxilo-faciala, ortodontie, 
stomatologie generala

Galileos Comfort Plus
sIROnA

��Sharp Layer adapteaza in mod automat 
curba panoramica la caracteristicile 
individuale ale pacientului 
��Noul soft de  imagine SIDEXIS 4 – 

modern, intuitiv, cu instrumente unice
��Optional cu brat ceph
��Upgradabil la 3D



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 = 4,48 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.: 0344.801808
BRAşOV tel.: 0732.114168
BACĂU tel.: 0234.588788
TâRGU-JIU tel.: 0723.935175
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

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

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
•  Detartrajcu LED 5IROSONIC L
•  Lampă de lucru LEDview

ÎNCEPâND  
DE LA 

8660 EUR


