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Wironit® LA
Twardo-elastyczny stop kobaltowo-
-chromowy na protezy klamrowe 
i do prac kombinowanych. Pozwala na 
wykonanie cienkich płyt protez.  
Umożliwia aktywowanie klamer. Łatwy 
do odlewania,  polerowania  i topienia 
laserem. Posiada certyfikat BIO.                     
                  
Cena 1g poniżej 1 kg – 0,69 zł
Cena 1g przy min. 1 kg – 0,59 zł
Przy zakupie min. 2 kg 
50 tarcz IDP gratis!

Wironit® Extrahart
Stop kobaltowo-chromowy o wyjąt-
kowo wysokiej twardości. Najbar-
dziej sprawdza się przy wykonywa-
niu prac kombinowanych.
Cena 1g poniżej 1 kg – 0,69 zł
Cena 1g przy min. 1 kg – 0,59 zł
Przy zakupie min. 2 kg 
20 tarcz IDP gratis!

Protezy ruchome
szkieletowe 

Wironit® 
Stop kobaltowo-chromowy na protezy 
klamrowe. Pozwala na aktywowanie 
klamer. Jest łatwy w obróbce. 
Posiada certyfikat BIO.
Cena 1g – 0,65 zł
Przy zakupie min. 2 kg 
20 tarcz IDP gratis!

Wirofine®

Masa osłaniająca do protez szkieletowych. 
Wygrzewana konwencjonalnie i na szybko.
Cena 1 torebki (400 g): 9,90 zł

Cena 1 kartonu (45 szt.): 402,75 zł   
dodatkowo 1 butelka Begosol K (1 l) 
GRATIS

Cena 2 kartonów (90 szt.): 805,50 zł
dodatkowo GRATIS:
• 2 butelki Begosol K (1 l) 
• szczotki do polerowania prac  

metalowych (HA1480N) – 5 szt.
• szczotki do polerowania prac  

metalowych (HA1144N) – 5 szt.   

Wirovest®

Popularna masa osłaniająca do protez  
szkieletowych. Wygrzewana konwen-
cjonalnie.
Cena 1 torebki (400 g): 8,90 zł

Cena 1 kartonu (45 szt.): 357,75 zł  
dodatkowo 1 butelka  Begosol (1 l)
GRATIS

Razem do 
sukcesu!

Tarcze IDP do 
obcinania kanałów
Wymiary 38,1 x 1 mm.  
Wolno zużywają się i nie pękają. 
Wyprodukowane w USA. 
Cena 1 szt. - 1,23 zł

Tarcze IDP 
przy zakupie 

min. 2 kg 

dowolnego stopu

gratis

  Strona 2 | www.dental.pl | www.dentalshop.pl 

Protezy stałe 
korony i mosty

Wiron Light
Stop niklowo-chromowy na korony  
i mosty. Najbardziej korzystny cenowo  
w tej grupie stopów. Po wygrzaniu tworzy 
jasną warstwę tlenków, łatwą do usunięcia.
Łatwo topi się i odlewa oraz szybko obrabia. 
Nie zawiera berylu. Posiada certyfikat BIO.
Cena 1g poniżej 1 kg – 0,88 zł
Cena 1g przy min. 1 kg – 0,79 zł

Wirobond® C
Stop kobaltowo-chromowy na korony  
i mosty. Szeroko stosowany w rozwiąza-
niach implantoprotetycznych. Nie zawiera 
niklu i berylu. Posiada certyfikat BIO.
Cena 1g - 1,80 zł

Wirobond® 280
Stop kobaltowo-chromowy na korony  
i mosty. Posiadając twardość 280 stopni 
Vickersa, jest najbardziej miękkim  
stopem kobaltowo-chromowym. Łatwy 
do topienia i odlewania. Nie zawiera niklu 
i berylu. Posiada certyfikat BIO.
Cena 1g poniżej 1 kg - 1,68 zł
Cena 1g przy min. 1 kg - 1,55 zł

Bellavest® SH
Masa osłaniająca do koron, mostów  
i techniki prasowanej. Wygrzewana  
konwencjonalnie i na szybko.
Cena 1 torebki (160g): 5,60 zł

Cena 1 kartonu (80 tor.): 396 zł
dodatkowo 1 butelka  Begosol HE (1 l) 
GRATIS

Cena 2 kartonów (160 tor.): 792 zł 
dodatkowo GRATIS
• 2 butelki Begosol HE (1 l)
• szczotki do polerowania prac  

metalowych (HA1480N) – 4 szt. 
• szczotki do polerowania prac  

metalowych (HA1144N) – 4 szt.

Bellavest® DR
Technologicznie nowa masa osłaniająca 
do koron i mostów. Dzięki zredukowa-
nej ilości pyłów zmniejsza ryzyko ich 
wdychania podczas pracy. Wygrzewana 
konwencjonalnie i na szybko.                                      
Cena 1 torebki (160 g): 5,60 zł

Cena 1 kartonu (80 tor.): 396 zł
dodatkowo 1 butelka  Begosol HE (1 l) 
GRATIS

Christoph Weiss
Dyrektor Generalny BEGO

Drut na klamry  
ze stopu Wironit
Świetnej jakości drut. 
Teraz w promocyjnej cenie.
średn. 0,6 mm    dł. 40 m
średn. 0,7 mm    dł. 30 m
średn. 0,8 mm    dł. 20 m
0,65 x 1.30 mm  dł. 10 m
0,75 x 1.50 mm  dł. 10 m

Cena rynkowa:  85 zł/1 op.
Teraz: 69 zł/1 op. 
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Zestaw do polerowania
VITA Suprinity 
26 kolorów: 1M1 - 5M3

zastosowano szereg najnowzych roz-
wiązań technicznych, np. automatyczną 
kalibrację temperatury przed każdym 
startem programu, funkcję automa-
tyczwać dodatkową ilość piecó

Nowa drukarka 3D
VARSEO S

Varseo S drukarka 3D 
Nowe urządzenie BEGO Varseo S jest   
udoskonaloną wersją drukarki BEGO Varseo. 
Wyposażone zostało w platformę produkcyjną 
większą o około 30% w porównaniu z poprzed-
nim modelem. Zwiększa to jego efektywność 
oraz umożliwia wykonanie większej ilości obiek-
tów w trakcie jednego procesu drukowania.

Urządzenie może być dostarczane w kilku 
wersjach - od wersji umożliwiającej drukowa-
nie tylko jednego typu prac do wersji otwartej, 
umożliwiającej wykonywanie wszystkich 
wydruków:
• modeli protetycznych    

(pełnych, częściowych, składanych)
• modeli ortodontycznych
• szablonów chirurgicznych
• szyn terapeutycznych
• szyn do przenoszenia zamków   

ortodontycznych
• koron i mostów tymczasowych
• płyt protez

Wersja umożliwiająca wykonanie  

jednego typu prac  49 900 zł
w cenie urządzenia:
• kartridż typu A lub B – 1 szt.
• system otwarty na wykonywanie   

jednego typu prac
• program CAMbridge z licencją na 1 rok

Wersja umożliwiająca wykonanie

wszystkich prac  79 500 zł
w cenie urządzenia:
• kartridż typu A lub B – 1 szt.
• system otwarty na wykonywanie   

wszystkich prac
• program CAMbridge z licencją na 1 rok

Już od 
49 900 zł

Miditherm 100MP
Sterowany mikroprocesorem piec 
do wygrzewania form odlewniczych 
do koron, mostów i protez szkie-
letowych. 4-strefowe ogrzewanie 
komory zapewnia równomierne 
wygrzewanie pierścieni. Wielkość 
komory pozwala na wygrzewanie:                                        
dwunastu pierścieni nr 3 lub czterech 
dużych pierścieni na protezy szkiele-
towe. Posiada możliwość zapamięta-
nia 9 indywidualnych programów. 

Easy Blast
Piaskarka protetyczna z dwiema dysza-
mi piórkowymi wyposażonymi w lampki 
oświetlające piaskowany obiekt. Urządzenie 
przeznaczone jest do dokładnego usuwania 
pozostałości mas osłaniających i tlenków 
z powierzchni odlewanych obiektów. 
Zastosowano w nim nowy typ oświetlenia 
LED, które dobrze oświetla wnętrze komory 
oraz zapewnia oszczędne zużycie prądu. 
Może być wyposażona w 2–4 pojemniki na 
materiał.

Cena z 2 pojemnikami     6 500 zł
Cena z 3 pojemnikami     8 600 zł
Cena z 4 pojemnikami   10 500 zł

Korostar Z
Piaskarka z dyszą stacjonarną. 
Przeznaczona do wstępnego 
oczyszczania z mas osłaniających. 
Ergonomiczny kształt umożliwia  
wygodną pracę i swobodne opero-
wanie rękoma w komorze. Posiada 
komorę oświetlaną lampami LED.

11 400 zł 6 400 zł

„MDR Ready” – oznacza, że system umożliwia przeprowadzenie pełnej  
dokumentacji procesu – od skanowania do ostatecznego wykonania.   
Dzięki temu BEGO Varseo S spełnia najsurowsze wymagania stawiane  
produkcji wyrobów medycznych.
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15 990 zł

Fornax T
Kompaktowa, wirówkowa odlewnia indukcyjna ze zintegrowa-
nym systemem chłodzenia. Umożliwia ciągłą pracę odlewni, 
bez konieczności jej przestoju. Maksymalna temperatura 
odlewania wynosi 1550°C i tym samym pozwala na topienie 
wszystkich dostępnych na rynku stopów (oprócz tytanu). 
Urządzenie wyposażone jest w system szybkiego ustawienia 
ramienia z pierścieniem - bez konieczności dodatkowego 
wyważania. Rozpoznawalną cechą odlewni jest jej wieloletnia 
niezawodność. 

Urządzenie do polimeryzacji
drukowanych żywic 
Otoflash

o 30% większa
platforma drukująca

o 40 % mniejsze 
wymiary zewnętrzne

nowa forma 
sprzedaży

Sprawdź ofertę 
na materiały 
protetyczne
 firmy BEGO

www.dentalshop.pl

Cementowane 
oraz przykręcane 

rozwiązania
 implantologiczne. 

Łączniki prefabrykowane
czy bazy do odlewu?

Markus Cassau | Termin: 16-20.10.2017
Brema, Niemcy

SZKOLENIA - KURSY

Pakiet do wykonywania
dodatkowego typu prac  

4 700 – 5 700 zł
Dodatkowy kartridż 

typu A lub B  

 3 565 zł

38 450 zł

3 200 zł

Teraz 
dodatkowo 
otrzymasz:

 1 kg Wiron Light, 

1 kg Wironit LA,
 1 kg Wironit
 Extrahart.

gratis

Otoflash
Urządzenie do przeprowadzania szybkiej, 
końcowej polimeryzacji wydrukowanych 
obiektów w technologii druku 3D Varseo. 
Wyposażone jest w dwie lampy w komorze 
polimeryzacyjnej, które umożliwiają szybkie 
utwardzenie żywic. Dostosowany do materia-
łu zakres fal zapewnia prawidłową polime-
ryzację prac, przez co obiekty posiadają 
oczekiwane właściwości fizyczne.

Środowisko gazu ochronnego zabezpiecza 
przed wchłanianiem tlenu, gwarantuje   
całkowitą polimeryzację obiektów tworząc 
„nie klejącą się” powierzchnię i całkowitą 
redukcję monomeru resztkowego. 
Urządzenie przeznaczone do fotopolimery-
zacji wszystkich materiałów światłoutwar-
dzalnych, które polimeryzują pod wpływem 
światła w zakresie 300 - 700 nm.
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SZKOLENIA - TEMATY

VITA V60 I-line
Kompaktowy piec do wypalania 
wszystkich typów ceramiki. 
Posiada wbudowany panel sterowa-
nia. Jest intuicyjny i prosty 
w obsłudze. Jego konstrukcja 
umożliwia mniejsze zużycie energii 
w trakcie pracy (nawet o 70%). 
Korzystny cenowo.  

BIO-logiczna protetyka.
Metoda ustawiania 

zębów VITA.
Viktor Fürgut | Termin: 22-23.09.2017

Łódź

Ceramika VITA VM®9 
bez tajemnic. Jednodniowy, 

zaawansowany kurs 
pracy z ceramiką 

na tlenku cyrkonu.
Hubert Karbowiak | Termin: 21.10.2017

Bydgoszcz

700 zł

1 200 zł

Master Class 
Implantoprotetyka. 
Mistrzowski kurs

 z ceramiką 
VITA VM®9.

Patrick Rutten | Termin: 12-13.10.2017
Warszawa

1 600 zł

VITA VACUMAT 6000 M / MP
W urządzeniach zastosowano szereg 
najnowszych rozwiązań technicznych 
np.: automatyczną kalibrację tempera-
tury przed każdym startem programu, 
funkcję automatycznego oczyszczania 
komory i zapobiegania kondensacji 
wody w materiale izolacyjnym. Piece 
są lekkie i łatwe do przenoszenia. 

W zależności od wymogów użytkownika 
mogą być sterowane poprzez vPad com-
fort lub vPad excellence. Każdy ze ste-
rowników może obsługiwać dodatkową 
ilość pieców. Zestaw zawiera: piec, panel 
sterujący oraz pompę. Piec Vacumat 
6000 MP dodatkowo wyposażony  
w funkcję tłoczenia ceramiki.

NOWOŚĆ 

Przydatny w pracowni 
przy gabinecie dentystycznym

VITA Smart.Fire
VITA Smart.Fire
Do przeprowadzania procesów  
krystalizacyjnych, wypalania glazury 
oraz dobarwiania. W celu łatwego  
wypalania w urządzeniu zostały wstęp-
nie zapisane programy odpowiednie dla 
specyfiki określonych materiałów. Dzięki 
szczególnie kompaktowym wymiarom 
piec jest wyjątkowo oszczędny pod 
względem zajmowanej przestrzeni. 

Wyposażony w odporną i szczelną obu-
dowę łatwą do utrzymania w czystości. 
Wbudowana szuflada serwisowa umoż-
liwia chowanie akcesoriów. W pełni 
automatyczna kalibracja temperatury 
zapewnia niezawodne efekty. Sterowany 
za pomocą 10-calowego dotykowego 
wyświetlacza. Piec można wyposażyć 
dodatkowo w pompę próżniową i napa-
lać ceramikę na krótkich mostach.

Cena do negocjacji!

Cena do negocjacji!

Cena do negocjacji!

  Strona 6 | www.dental.pl | www.dentalshop.pl 

VITA VM®9
Ceramika do licowania podbudów z tlenku 
cyrkonu oraz do indywidualizowania uzupełnień 
wykonanych z materiałów VITABLOCS i VITA 
PM®9 natłoczonych na strukturę cyrkonową. 
Materiał dostępny w kolorach VITA SYSTEM 
3D-MASTER i VITAPAN classical A1 – D4.

VITA VM®13
Ceramika do licowania podbudów z metali  
szlachetnych i nieszlachentych w zakresie  
WRC 13,8 - 15,2. Materiał dostępny w kolorach 
VITA SYSTEM 3D-MASTER i VITAPAN   
classical A1 – D4.

VITA VM®7
Materiał przeznaczony do licowania pełno-
cermicznych podbudów z VITA In-Ceram  
ALUMINA oraz ZIRCONIA w zakresie WRC 
7,2–7,8. Jest dostępny wyłącznie w  
kolorach VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITA VMK MASTER®

Ceramika przeznaczona do licowania po-
dudów metalowych w zakresie WRC 13,8-
15,2. Dostępna w kolorach VITA SYSTEM 
3D-MASTER i VITAPAN classical A1 – D4.

VITA VM®7 - VITA VM®9 - VITA VM®13 pojemność cena za 1 op.  
przy 1-2 szt.

przy zakupie
3-4 szt.

przy zakupie
5 szt. 

i więcej

proszki standardowe 12 g 72 zł

rabat 5% rabat 10% 
proszki standardowe 50 g 240 zł

proszki specjalne 12 g 82 zł

proszki Effect Liner 12 g 209 zł

VITA VMK MASTER®

proszki standardowe 12 g 54 zł

rabat 5% rabat 10%
proszki standardowe 50 g 189 zł

proszki specjalne 12 g 64 zł

proszki Luminary 12 g 174 zł

Problem z kolorem uzupełnienia?
Akzent Plus Chroma Stains
Zestaw farbek do charakteryzowania 
prac ceramicznych. Farbki stosuje się 
w przypadku, gdy kolor uzupełnienia 
protetycznego różni się od koloru  
naturalnych zębów pacjenta.

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS 
umożliwia dostosowanie do oczekiwane-
go koloru, dzieki czemu nie ma potrzeby 
ponownego wykonywania pracy.  

280 zł

Kolekcjonuj 

kolorowe kubki 
VITA!

Zamów dowolną 
porcelanę firmy VITA 

za kwotę powyżej 400 zł, 
a w prezencie otrzymasz 

kubek w wybranym 
kolorze!
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VITA Enamic High Translucent 
Bloczki hybrydowe jednobarwne o   
podwyższonej translucencji. Dostępne kolory: 
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2. 

EM 10 - 8x10x15 mm (5 szt.)  430 zł 
EM 14 -12x14x18 mm (5 szt.)  485 zł

TECHNOLOGIE CAD/CAM

Zestaw do polerowania
VITA Suprinity 
26 kolorów: 1M1 - 5M3
W urządzeniach 

zastosowano szereg najnowzych roz-
wiązań technicznych, np. automatyczną 
kalibrację temperatury przed każdym 
startem programu, funkcję automa-
tyczwać dodatkową ilość piecó

VITA Enamic MultiColor
High Translucent 
Bloczki hybrydowe 6-warstwowe   
(szyjka, dentyna, brzeg sieczny) 
o podwyższonej translucencji. Dostępne 
kolory: 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2. 

EM 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) 610 zł

Vitablocs Mark II
Jednobarwne bloczki ceramiczne

I8 - 8x8x15 mm (5 szt.)  225 zł
Dostępne kolory: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 
2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3.

I10 - 8x10x15 mm (5 szt.)  225 zł
Dostępne kolory:  1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 
2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3, 
A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D3.

I12 - 10x12x15 mm (5 szt.)  225 zł
Dostępne kolory :  0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 
2M2, 2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, 
A3, A3,5, A4, B2, B3, C2, C3, D3.

I14 - 12x14x18 mm (5 szt.)   260 zł
Dostępne kolory: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 
2M3, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2, A1, A2, A3. 

Bloczki
ceramiczne do 
frezowania
CEREC/In-Lab,  LYRAMILL

Vitablocs Triluxe
Bloczki ceramiczne trzywarstwowe (szyjka, 
dentyna, brzeg sieczny). Dostępne kolory: 
1M2,  2M2, 3M2, A1, A2, A3.
TRI 12 - 10x12x15 mm (10 szt.)  560 zł
TRI 14 - 12x14x18 mm (5 szt.)      320 zł
TRI 14/14 14x14x18 mm (5 szt.) 365 zł

Vitablocs Triluxe Forte
Bloczki ceramiczne czterowarstwowe 
(szyjka, podwójna warstwa dentyny, brzeg 
sieczny). Dostępne kolory: 1M2,  2M2, 3M2,
A1, A2, A3, A3,5.
TF 12 - 10x12x15 mm (5 szt.)       280 zł
TF 14 - 12x14x18 mm (5 szt.)       320 zł
TF 14/14 14x14x18 mm (5 szt.)    370 zł

VITA Suprinity PC
Bloczki z ceramiki szklanej wzmocnione  
dwutlenkiem cyrkonu. Dostępne jako 
bloczki translucentne (T) i o podwyższo-
nej translucencji (HT). Dostępne kolory: 
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2, A1, A2, 
A3, A3,5, B2, C2, D2.

LS 14 - 12x14x18 mm (5 szt.)  440 zł

Vitablocs RealLife
Estetyczne bloczki ceramiczne warstwowa-
ne anatomicznie, przeznaczone do wykony-
wania zębów przednich. Dostępne kolory: 
0M1, 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 3M2.  

TF 14/14 14x14x18 mm (5 szt.)  400 zł

VITA Enamic Translucent 
Bloczki hybrydowe jednobarwne, 
translucentne. Dostępne kolory:    
0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2. 
EM 14 - 12x14x18 mm (5 szt.) 485 zł

Zestaw do 
polerowania 
VITA Enamic
zestaw dla techników 
dentystycznych 

 440 zł

Zestaw do 
polerowania 
VITA Enamic
zestaw kliniczny
dla lekarzy 

 195 zł 

Zestaw do 
polerowania 
VITA Suprinity
zestaw kliniczny
dla lekarzy 

 266 zł

Zestaw do 
polerowania 
VITA Suprinity
zestaw dla techni-
ków dentystycznych 

 849 zł

VITA Enamic Stains Kit
Zestaw farbek i glazury do 
charakteryzowania prac z VITA 
Enamic.

1 790 zł
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NOWOŚĆ

Frezarka LyraMill 
Czteroosiowa frezarka do szybkiego wyko-
nywania uzupełnień protetycznych (wkła-
dów, nakładów, licówek, koron i mostów do 
trzech punktów). Bardzo prosta w obsłudze. 
Przystosowana do większości bloczków. 
Nie wymaga podłączenia dopływu 

i odpływu wody. Tylko jeden rodzaj frezu do 
wszystkich rodzajów materiałów. System 
otwarty współpracujący z większością 
programów do projektowania np.: 3Shape 
Dental System czy TRIOS Design Studio.

125 000 zł

Nowoczesne 
rozwiązania protetyczne

Podążaj za postępem!

Zaprojektowana
i wyprodukowana 

we Francji

VITA Akzent Plus
Zestaw farbek i glazur do   
charakteryzowania prac   
z bloczków ceramicznych
Vitablocks i Suprinity.

1 780 zł

VITA Karat 
Zestaw z pastą diamentową do 
polerowania prac z bloczków serii 
Vitablocs. 

590 zł

AdiMill (1 L)
Olej do frezarek LyraMill oraz innych  
dostępnych na rynku. 75 ml oleju 
wystarcza na wykonanie 16 cykli 
frezowania.

340 zł 

Frezy do LyraMill
1 frez wystarcza do wykonania 3 punktów.

1 komplet (5 szt.) 145 zł

DLA LABORATORIUM
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VITA MFT®

Trójwarstwowe zęby akrylowe klasy 
„standard”. Wykonane z gęsto usiecio-
wanego materiału dzięki czemu są od-
porne na ścieranie, pękanie i tworzenie 
płytki nazębnej. Łatwe do polerowa-
nia. Posiadają naturalne kształty  
i łatwo łączą się z materiałem protezy. 
Dostępne w kolorniku klasycznym  
(A1, A3, D3, C3) oraz VITA SYSTEM  
3D MASTER.

płytka (boki)       18,90 zł
płytka (przody)  18,90 zł

VITA Physiodens®

Wielowarstwowe zęby kompozytowe 
klasy „premium”. Ręcznie wykonywane. 
Mogą być indywidualizowane przy uży-
ciu kompozytu VITA VM LC. Posiadają 
naturalnie wyglądającą powierzchnię 
z cechami morfologicznymi. Występują 
w szerokiej gamie fasonów i kolorów 
wg kolornika klasycznego.

płytka (boki)       73,00 zł
płytka (przody)   87,00 zł

VITA Lumin® Vacuum
Zęby porcelanowe klasy „premium”.
Przeznaczone do wykonywania 
protez całkowitych i częściowych. 
Dzięki opalizacji i luminescencji 
najlepiej naśladują zęby naturalne. 
Mogą być indywidualizowane 
farbkami VITA. Dostępne w kolorni-
ku klasycznym.

płytka (boki)      69,00 zł
płytka (przody) 89,00 zł

Już w naszej ofercie!

VITAPAN EXCELL
Nowe, przednie zęby o wysokiej estetyce, 
kontynuacja linii VITAPAN
• znakomite odzwierciedlenie koloru
• dynamika światła
• perfekcyjny kształt
• najwyższa estetyka
• w kolorniku klasycznym

płytka (przód)      73,00 złVITA Easy Shade V
Urządzenie do rozpoznawania koloru zębów. 
Pozwala na: 
• sprecyzowanie koloru zębów pacjenta,
• określenie koloru zębów sztucznych, 
• dobór odpowiedniego koloru bloczka 

do uzupełnienia wykonywanego   
w technologii CAD/CAM,

• stwierdzenie prawidłowości utrzymy-
wania koloru przy napalaniu w pracowni 
poszczególnych warstw ceramiki,

• zweryfikowanie przez lekarza kolorysty-
ki pracy otrzymanej z pracowni.

Urządzenie odczytuje kolory w skali  
VITA classical (A1-D4) i VITA SYSTEM 3D 
MASTER. Posiada kolorowy wyświetlacz 
dotykowy, 32 bitowy mikroprocesor oraz 
zasilanie akumulatorowe.

Rozwiązania, na których 
mogą polegać pacjenci!

VITA Lingoform®

Wysokiej klasy kompozytowe zęby 
boczne dostępne w 6-ciu kolorach wg 
kolornika klasycznego. Wykonane
z mieszanki materiałów organicznych, 
nieorganicznych i pigmentów. 
Są odporne na obciążenia mechanicz-
ne i dają się dowolnie szlifować. 
Łatwe w ustawianiu. Stanowią świetne 
uzupełnienie zębów przednich Physio-
sens i VITAPAN Excell.

płytka (boki)       68,00 zł

DOBÓR KOLORU ZĘBÓW

5 950 zł 

NOWOŚĆ
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Preci Sagix
Zewnątrzkoronowy zatrzask kulkowy do protez 
częściowych i prac na implantach. Wymienną 
matrycę umieszcza się bezpośrednio w prote-
zie szkieletowej. Patryca może być wykonana 
w dwóch wersjach: z tworzywa spalającego się 
bezresztkowo lub gotowa z metalu.

Preci Sagix występuje w dwóch średnicach:  
Mini 1,7 mm i Standard 2,2 mm.

Cena patrycy – 10,90 zł

Matryce dostępne są w dwóch średnicach: 
Mini 1,7 mm i Standard 2,2 mm oraz 
3 wartościach siły retencji
• białe o zredukowanej sile retencji 
• żółte o średniej sile retencji
• czerwone o podwyższonej sile retencji 

Cena matrycy – 9,90 zł

Preci Clix
Zewnątrzkoronowy zatrzask kulko-
wy do protez i konstrukcji z belkami.

W wersji 1281 tytanowa obudowa 
matrycy jest wpolimeryzowana do 
tworzywa protezy a patryca
z tworzywa jest odlewana wspólnie 
z utrzymywaczem patrycy.

Cena 1 kompletu - 128 zł

W wersji 1282 matryca z tworzywa 
jest montowana w protezie szkiele-
towej a tytanowa patryca wklejana 
do utrzymywacza patrycy.

Cena 1 kompletu – 97 zł 

Ceka Revax
Zatrzask zewnątrzkoronowy z regulo-
waną siłą utrzymania protezy. 
W wersji RE 0185 TI część retencyjną 
należy wkleić przy pomocy Ceka Site. 
W skład każdego kompletu wchodzi za-
trzask oraz 3 plastikowe utrzymywacze 
matrycy, każdy pod innym kątem: 30, 45 
i 60 stopni.
Cena rynkowa RE 0185 TI - 214 zł

Cena promocyjna – 171 zł
Przy zakupie 5 szt. i powyżej – 161 zł

Klucz A1
Klucz do wkręcania główek 
zatrzasków M2 i M3 oraz ich 
aktywacji.

Cena – 120 zł

Ceka Bond
Specjalistyczny preparat 
zapobiegający wykręcaniu się 
główki zatrzasku.

Cena 1 opak. (5 ml) – 50 zł

3C Bond
Materiał do pokrycia konstruk-
cji z Co-Cr i Ni-Cr przed wypa-
laniem ceramiki. Skutecznie 
eliminuje zielonkawe i szare 
przebarwienia w ceramice 
oraz poprawia siłę połączenia 
ceramiki z metalem. Należy 
nakładać go na konstrukcję 
metalową jak washopaker.

Cena 1 opak. (20 g) – 268 zł  

Ceka Site
Dwuskładnikowy klej kompozy-
towy do sklejania metalowych 
części zatrzasków.
Łączy on elementy tylko w 
miejscu, gdzie brak jest dostępu 
powietrza. Czas wiązania kleju 
wynosi 10 minut, a jego nadmiar  
daję się łatwo usunąć.

Cena 1 opak. (2 x 2 g) - 250 zł

Zatrzaski i attachmenty
Ceka Preci Line
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Multimat NTX
Solidny piec do wypalania cera-
miki. Posiada możliwość wpro-
wadzenia 1000 indywidualnych 
programów. Zastosowano w nim 
wydajny procesor zapewniający 
sprawną i bezbłędną pracę. 

Nowoczesne oprogramowa-
nie i podzespoły wpływają na 
oszczędzanie energii i trwałość 
urządzenia. Piec posiada funkcję 
zabezpieczenia danych przy 
krótkotrwałej przerwie w dosta-
wie prądu.

Multimat NTX Press
Solidny, uniwersalny piec do wypa-
lania i tłoczenia wszystkich typów 
ceramiki, także e.max. Posiada
nowoczesny design, dotykowy ekran 
oraz miejsce do zapisu własnych 
programów.  

Wysoka dokładność wypalania 
uzyskiwana jest dzięki najnowocze-
śniejszej technologii, ciągłej kontroli 
i regulacji temperatury. Nowe opro-
gramowanie oraz wydajny proce-
sor gwarantują doskonałe efekty 
wypalania.

Wysokotopliwa ceramika do licowania  
pojedynczych i wielopunktowych uzupełnień 
protetycznych, wykonanych ze stopów 
szlachetnych i nieszlachetnych.

Porcelana
Ceramco®3

23 900 zł

Zestaw startowy 
w promocji!
Skorzystaj z okazji i zamów zestaw 
startowy w kolorze A2 lub A3 
w preferencyjnej cenie 699 zł. 

W zestawie otrzymasz:
2 op. (2 g) opakerów w paście
2 op. (10 g) kryształków
5 op. (15 g) proszków ceramicznych
1 op. (100 ml) płynu do modelowania

Ceramco®3
Ceramika na podbudowy metalowe. Pewna, 
łatwa i szybka w nakładaniu. Dostosowana 
do większości stopów.

pasta bazowa (2 g)        84 zł
opaker w paście (2 g)  84 zł
proszki (15 g) 82,70 zl
proszki (50 g) 245 zł
proszki (100 g) 433 zł
farbki (3 g)                79 zł
kryształki (10 g) 134 zł
pojemnik na kryształki 159 zł
płyn do modelowania (100ml) 120 zł
płyn do farbek i glazury (100 ml) 187 zł

Wymień
nieużywaną 
ceramikę na 

Ceramco®3
Skontaktuj się 

z nami, aby poznać warunki 
wymiany promocyjnej

tel. 22 717 58 70 

26 500 zł
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Wprowadzenie w system
ceramiki Ceramco®3 do 

pracy metodą podstawową
i zaawansowaną. Odbudowa 

trzonowca oraz siekacza 
z efektami indywidualizacji. 
Masy do uzyskania efektów 

specjalnych.
Agnieszka Jankowska | Termin: do uzgodnienia

SZKOLENIA - TEMATY

300 zł

Zastosowanie proszków 
specjalnych. Most 3-punk-

towy: prawidłowa separacja, 
budowa anatomiczna przęseł. 
Wykorzystanie mas o różnej 
przezierności. Masy opale-

scentne i modyfikujące.
Agnieszka Jankowska | Termin: do uzgodnienia

Odbudowa zęba młodego 
i dojrzałego. Indywidualne 

efekty w technice zaawanso-
wanego warstwowania. 

Uzyskanie efektu wtórnej 
zębiny, pęknięcia szkliwa, 

rozjaśnianie zęba młodego, 
tekstura powierzchni.

Katarzyna Subotowicz | Termin: do uzgodnienia

Ceramco®PFZ
Łatwa w pracy porcelana na podbu-
dowy z tlenku cyrkonu. Wszystkie 
proszki dają efekt fluorescencji.

proszki  (28,4 g) 185 zł

press liner (2 ml) 204 zł

farbki (3 g) 141 zł

płyn do modelowania 
(100 ml) 195 zł

Farbki 
Universal Stains & Glaze

Porcelana
Ceramco®PFZ

do licowania koron i mostów z tlenku cyrkonu

Farbki Universal Stains&Glaze prze-
znaczone są do dobarwiania każdego 
rodzaju ceramiki, w szczególności prac 
pełnokonturowych, z tlenku cyrkonu 
lub ceramiki prasowanej jak np.: inlay’e, 

onlay’e, licówki. Przygotowane w formie 
gęstej pasty. Mogą być rozcieńczane 
płynem do glazury. Nie blokują światła. 

3 680 zł

450 zł 800 zł
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Urządzenie holenderskiej firmy Vertex Dental przeznaczone 
do wykonywania protez elastycznych metodą wtrysku. 
Wymaga podłączenia do kompresora i uzyskania ciśnienia 
roboczego w wysokości 6,5 bara. Temperaturę roboczą
(290°C) urządzenie uzyskuje w ciągu 8 min. od momentu  
włączenia, natomiast gotowość do wykonania kolejnej pracy 
– po 3 min. Zaletą wtryskiwarki jest wysoka precyzja ustawia-
nia żądanej temperatury i jej utrzymanie, przy tolerancji mniej-
szej niż 1 procent. Do urządzenia należy stosować kartridże  
o średnicy 22 mm.

ThermoSens do wykonywania protez
techniką wtryskową

Wtryskiwarka
ThermoJect 22

Kartridże puste 
(o średnicy 22 mm i 25 mm)

wielkość M    3,25 zł
wielkość L     3,63 zł
wielkość XL   4,06 zł

Materiał 
ThermoSens

opakowanie 200 g        149,90 zł
opakowanie 400 g        269,40 zł
opakowanie 1000 g      612,00 zł
opakowanie 4000 g  2 330,00 zł

Kartridże 
z materiałem
ThermoSens 
(o średnicy 22 mm i 25 mm)

wielkość M     27,30 zł
wielkość L      30,65 zł
wielkość XL   34,00 zł

Emulsja do 
polerowania
prac z Thermosens 
30 ml (HAEM50)  

30,50 zł

Pasta
do polerowania
prac z akrylu 100 g 
(HAPP100)

22,15 zł

PROMOCJA
W zestawie promocyjnym:
• kuweta ThermoFlask
• kartridże o wielkości L z materiałem w kolorze 

T10 – 12 szt.
• wosk na kanały 4,5 mm (450 g)
• preparat ThermoFlow (500 ml)
• płyn ThermoFusing (30 ml)
• emulsja do polerowania prac HAEM50 (50 ml)
• szczotka do polerowania HA8280N - 1 szt. 
• szczotka HA9245N - 1 szt.
• szczotki do polerowania (25 mm) - 3 szt.
• gumki silikonowe do polerowania prac - 3 szt.
• szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych 

(KAGEZA120HP)
• szmaciak 6-warstwowy HA162100
• szmaciak 16-warstwowy HA862100
• filc do polerowania HA173

13 250 zł

Thermoflow
izolator w płynie 
gips / ThermoSens
500 ml

173 zł

Thermo Fusing
płyn do stosowania 
przy naprawach protez 
z ThermoSens 

152 zł

Dostosowany do wykonywania protez całkowitych, 
częściowych i szkieletowych oraz ich napraw. 
Dostępny w szerokiej gamie kolorów. Łatwy 
w obróbce ze względu na brak porów w strukturze 

materiału. Prace wykonane z Thermosens nie 
przebarwiają się i są łatwe w utrzymaniu higieny. 
Ze względu na brak monomeru resztkowego  
są szczególnie wskazane dla osób alergicznych.
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Filc do 
polerowania
dł. 50 mm, śr. 25 mm 
(HA173) 

21,60 zł

Narzędzia do
polerowania

SZKOLENIA - TEMATY

Wykonywanie elastycznych 
protez częściowych i szkieletowych 

z materiału poliamidowego 
ThermoSens 

Dragan Skrobić | Termin: do uzgodnienia

600 zł
Wykonywanie protez elastycznych 

całkowitych, częściowych 
i szkieletowych techniką wtryskową. 

Menno Pot | Termin: 25-26.09.2017

800 zł

Szczoteczka 
do polerowania
bardzo miękka, 
średnica 25 mm 
(HA25625HP)  

7,50 zł 

Szczoteczka 
do polerowania
miękka, średnica 25 mm 
(HA25525HP) 

7,50 zł

Szczoteczka 
do polerowania
średniotwarda, 
średnica 25 mm 
(HA25125HP) 

7,50 zł

Szczoteczka
do polerowania
zgrubna, średnica 25 mm 
(HA25025HP)  

7,50 zł

Szczoteczka 
do przestrzeni 
miedzyzębowych
(HAGEZA120HP)  

7,50 zł

Szmaciak 
do polerowania
z mikrofibry, 15-warstwo-
wy, średnica 100 mm 
(HA862100) 

33,20 zł

Szmaciak 
do polerowania
z mikrofibry, 
6-warstwowy, 
średnica 100 mm 
(HA162100) 

38,20 zł

Szczotka 
1-rzędowa
średnica 44 mm 
(HA1144N)    

8,85 zł

Szczotka 
4-rzędowa
średnica 80 mm  
(HA1480N)

25,50 zł

Szczotka 
4-rzędowa
średnica 80 mm  
(HA148N)

26,00 zł

Szczotka 
5-rzędowa
(włosie i tkanina), 
średnica 80 mm 
(HA5380N)  

37,60 zł

Szczotka 
7-rzędowa
(włosie, tkanina 
i mikrofibra), średnica 
80 mm (HA8280N) 

27,70 zł

Szczotka 
3-warstwowa
(włosie i mikrofibra),
średnica 45 mm 
(HA9245N)

21,00 zł

Szczotka 
3-warstwowa
(włosie i mikrofibra) 
średnica 45 mm 
(HA9255N)               -  

22,15 zł

Szczotka 
3-warstwowa
(włosie i mikrofibra), 
średnica 80 mm 
(HA9280N)               -  

28,80 zł

Mikropalnik
Do zastosowania 
w technice dentystycznej. 
Napełniany gazem.

30 zł
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Sprawdź pełną ofertę na materiały 
protetyczne firmy Vertex Dental

www.dentalshop.pl

Akryle Vertex Dental na 
protezy zębowe
Rapid Simplified
Akryl do techniki prasowanej. Przeznaczony 
do polimeryzacji „na gorąco”. 

Zestaw 
4 + 2 
Rapid Simplified

4 kg proszku 
2 x 1 litr płynu

dodatkowo w pakiecie:
• pasta do polerowania prac   
 akrylowych HAAP100 (100 g)
• szmaciak 6-warstwowy do   
 polerowania prac (HA162100)

Zestaw
25 +10
Rapid Simplified

25 kg proszku 
2 x 5 litrów płynu 

dodatkowo w pakiecie:
• pasta do polerowania prac 

akrylowych HAAP100 
(100 g)

• szmaciak 6-warstwowy 
do polerowania prac 
(HA162100)

• filc do polerowania prac 
(HA173)

• szczotka do polerowania 
7-warstwowa (HA8280N)

• Divosep blue – 2 x 1 litr
• wosk modelowy – 2 x 1 kg

cena rynkowa 4 120 zł

teraz 3 549 zł

Urządzenie do polimeryzacji prac akrylowych 
techniką na zimno, gorąco i prac ortodontycz-
nych. Posiada możliwość ustawienia czasu i tem-
peratury polimeryzacji oraz ciśnienia roboczego.

Urządzenie do topienia agaru
stosowanego przy wykonywaniu 
protez szkieletowych oraz protez 
akrylowych metodą wlewową.

8 200 zł12 200 zł

Polimeryzator
MultiCureAgarownica

GelMelt 8

cena rynkowa 867 zł

teraz 749 zł
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Precyzja i jakość 
niemieckich 
produktów

Nowe mieszadło próżniowe
Wassermann 
Vamix Touch
Nowy mieszalnik do mas osłaniających, gipsu 
i silikonu. Jest łatwy w obsłudze dzięki dotykowemu 
panelowi sterowania. Posiada możliwość zaprogramo-
wania 30 indywidualnych programów. Zaprogramowa-
ne parametry próżni i ilości obrotów są kontrolowane  
za pomocą specjalnego czujnika.

8 250 zł

Urządzenie do automatycznej polimeryzacji prac akrylowych  
w technologii na zimno i gorąco. Dodatkowo może być stoso-
wane jako komora ciśnieniowa. Posiada dużą komorę 
o średnicy 240 mm i głębokości 160 mm, mieszczącą duże 
artykulatory. Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający 
szybką i prostą obsługę.

Mniejsza wersja urządzenia do automatycznej polimeryzacji  
na zimno i gorąco. Dodatkowo może być stosowane jako  
komora ciśnieniowa. Posiada komorę o średnicy 160 mm. 
Wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający szybką i prostą 
obsługę.

16 400 zł 12 400 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Polyquick 260 Polyquick 160
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Duran®

Twardo-elastyczne płytki transparentne 
stosowane do wykonywania m.in. szyn 
nagryzowych, szablonów implantolo-
gicznych, aparatów przeciw chrapaniu, 
retainerów. Nr kat. 3415.1 - śr. 125 mm   
gr. 1,0 mm (10 szt.) 

78 zł 

Biostar VII
Uniwersalne urządzenie do termoformowa-
nia ciśnieniowego przeznaczone 
do wykonywania prac w technice 
dentystycznej i ortodoncji. 

Urządzenie wyposażone jest w czytnik 
kodów kreskowych. Zeskanowany kod infor-
muje na ekranie o wszystkich typach prac, 
które mogą być wykonane z danej folii oraz 
o etapach wykonywania tych prac. 

Wszystkie parametry pracy tzn. czas 
podgrzewania, temperatura i czas schła-
dzania mogą być wprowadzone ręcznie lub 
zeskanowane z folii oraz automatycznie 
zaprogramowane przez urządzenie.
Biostar VII posiada podwyższone do 
6 barów ciśnienie robocze. Dzięki pro-
miennikowi podczerwieni podgrzewanie 
folii rozpoczyna się w ciągu 1 sekundy od 
momentu włączenia urządzenia.

Copyplast®

Płytki elastyczne stosowane do wyko-
nywania m.in. szyn wybielających, szyn 
do transferowania zamków i form do 
powielania. Nr kat. 3179.1 - śr 125 mm  
gr. 1,0 mm (10 szt.)

 50 zł

Efekt 50 lat doświadczenia w technice

termoformowania

Folie i płytki
miękkie, twarde
i elastyczne

Bioplast®

Miękkie płytki elastyczne stosowane przy 
wykonywaniu m.in. ochraniaczy sporto-
wych, pozycjonerów. Nr kat. 3187.1 
śr. 125 mm  gr. 3,0 mm (10 szt.)

130 zł 17 000 zł

Brux Checker®

Cienkie, jednostronnie barwione płytki 
przeznaczone do rejestracji zwarcia   
i bruksizmu. Do stosowania w protetyce 
i ortodoncji.  Nr kat. 3209.1 - śr. 125 mm  
gr. 0,1 mm (10 szt.)

198 zł
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7 390 zł

Opatentowany system
przesuwania zębów 
i leczenia wad zgryzu

CA® Clear Aligner
Zastosowanie w protetyce 
do estetycznego ustawiania wła-
snych zębów pacjenta przed wyko-
naniem uzupełnienia protetycznego

Zastosowanie w implantologii
do przestawiania zębów w celu 
znalezienia najkorzystniejszego 
miejsca do wszczepienia implantu 

Zastosowanie w ortodoncji 
do leczenia wad zgryzu

Wykonywanie techniką 
termoformowania ciśnieniowego szyn 

transferowych do aparatów stałych 
Dragan Skrobić | Termin: do uzgodnienia

SZKOLENIA - TEMATY

Wykonywanie szyn terapeutycznych, 
ochraniaczy sportowych oraz 

retainerów Osamu 
Dragan Skrobić | Termin: do uzgodnienia

Wykonywanie aparatów przeciw 
bezdechowi z zastosowaniem 

mechanizmu IST.
Tomasz Spryngacz | Dragan Skrobić

Termin: do uzgodnienia

Kurs podstawowy certyfikujący 
do systemu Clear Aligner.

Tomasz Spryngacz | Dragan Skrobić
Termin: do uzgodnienia

Nowa generacja 
Ministar®S

Ministar S
Urządzenie do termoformowania ciśnienio-
wego wyposażone w technologię skanowa-
nia: skaner odczytuje kod z folii, który auto-
matycznie programuje wszystkie parametry, 
takie jak: czas nagrzewania, temperaturę 
i czas chłodzenia. Dzięki opatentowane-
mu systemowi nagrzewania promieniami 
podczerwonymi oraz ciśnieniu roboczemu 
4.0 bar osiągane są bardzo dobre efekty 
termoformowania. Nowa generacja Ministar S 
wyposażona jest w przyjazną dla użytkowni-
ka klawiaturę membranową i duży wyświe-
tlacz. Wszystkie parametry operacyjne 
prezentowane są na wyświetlaczu.

Firma Scheu-Dental 
posiada w ofercie sprzęt 
oraz folie i płytki do ter-
moformowania. Znajdują 
szerokie zastosowanie 
w pracowniach protetycz-
nych i ortodontycznych 
m.in. przy wykonywaniu 
szyn terapetycznych, 
nagryzowych, retainerów, 
aparatów ortodontycz-
nych, pozycjonerów, łyżek 
indywidualnych, prac tym-
czasowych, szablonów 
chirurgicznych, form do 
powielania, ochraniaczy 
sportowych itp. 

600 zł

800 zł

1 800 zł

3 000 zł
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Wkrocz w świat 
drukowania 3D

Imprimo LC Impression
Utwardzana światłem żywica 
na bazie metakrylanu do tworzenia  
indywidualnych łyżek wycisko-
wych. Przeznaczona do drukarek  
3D ze żródłem światła o długości 
fal 385 nm.

Imprimo LC Model
Utwardzana światłem żywica 
na bazie metakrylanu metylu  
do produkcji precyzyjnych modeli 
dentystycznych o gładkich 
powierzchniach. Przeznaczona 
do drukarek 3D ze żródłem 
światła o długości fal 385 nm.

Nowa drukarka 3D 

ASIGA MAX 3D
System Imprimo zawiera teraz drukarkę ASIGA MAX 3D, 
oferującą intuicyjną obsługę oraz szybkie i dokładne efekty 
drukowania. Wbudowany panel LCD z funkcją ekranu dotyko-
wego zapewnia w czasie rzeczywistym informacje 
o procesie budowania i umożliwia interaktywną kontrolę. 
Wiele zadań drukowania można zapisać na zewnętrznym 
dysku SSD i zarządzać nimi za pośrednictwem ekranu 
dotykowego lub zdalnie za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej. Drukowanie prac może odbywać się za po-
średnictwem sieci Ethernet lub Wi-Fi. Dzięki asortymentowi 
IMPRIMO 385 nm i niezawodnej technologii DLP ASIGA MAX 
może być stosowana we wszystkich dziedzinach stoma-
tologii. Prace do drukowania można tworzyć przy użyciu 
oprogramowania Asiga Composer dodawanego bezpłatnie 
do każdej drukarki ASIGA MAX.

• Rozdzielczość 62 μm
• Technologia DLP 385 nm
• Wi-Fi
• Interaktywny ekran dotykowy

NOWOŚĆ

Imprimo LC Splint
Utwardzana światłem żywica na bazie 
metakrylanu metylu do produkcji precyzy-
nych, przezroczystych szyn terapeutycznych              
oraz szablonów implatologicznych. Po utwar-
dzeniu żywica charakteryzuje się względną 
elastycznośćią i zapewnia wysoką wygodę no-
szenia, zmniejszoną podatność na złamania 
i posiada doskonałe właściwosci polerowania. 

Korzystając ze specjalnych żywic 
światłoutwardzalnych możesz drukować 
szereg prac stosowanych w nowocze-
snej stomatologii. Dzięki drukarce 3D 
i żywicom możesz w laboratorium 
wydrukować modele, szyny, protezy 
szkieletowe i prace tymczasowe.

79 000 zł
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Promocja! Drukarka ASIGA MAX 3D
+ NIESPODZIANKA o wartości 4 000 zł GRATIS!
Promocja ograniczona ilościowo.

13 500 zł

NextDent LC 3D Print Box
Urządzenie do końcowej polimeryzacji prac wydrukowanych 
z materiałów światłoutwardzalnych. Jest wyposażone 
w dwanaście lamp UV, które umieszczono w strategicznych 
miejscach komory. Zapewnia to równomierne oświetlanie 
obiektów ze wszystkich stron, co powoduje szybkie i równo-
mierne utwardzanie pracy. Przestronne wnętrze (średnica 
26 cm, wysokość 19,5 cm) LC-3D Print Box pozwala na 
jednoczesne utwardzanie wielu prac. Wewnętrzne wymiary 
komory pozwalają na umieszczenie w niej prac w artykula-
torach. Dodatkową zaletą urządzenia jest łatwość wymiany 
żarówek UV.

Materiały 
do drukarek 3D

BEGO VarseoWax Model 
Materiał do modeli 1000 g 1 619 zł

BEGO VarseoWax Splint
Materiał do szyn 1000 g 1 795 zł

BEGO VarseoWax Surgical Guide
Materiał do szablonów implantologicznych 1000 g 1 516 zł

BEGO VarseoWax CAD/CAST
Materiał do protez szkieletowych 1000 g 1 260 zł

BEGO VarseoWax Tray 
Materiał do łyżek indywidualnych 1000 g 1420 zł

NextDent Base (różowy) 
Materiał do baz protez

1000 g 1 110 zł

NextDent C&B (A3.5) 
Materiał do koron i mostów

1000 g 975 zł

NextDent Model (Oker) 
Materiał do modeli

1000 g 860 zł

NextDent Model Ortho (beżowy) 
Materiał do modeli ortodontycznych

1000 g 860 zł

NextDent Ortho Clear (przeźroczysty) 
Materiał do zastosowań ortodontycznych

1000 g 1 110 zł

NextDent Ortho Rigid (niebieski) 
Materiał do zastosowań ortodontycznych 

1000 g 1 110 zł

NextDent Ortho IBT (przezroczysty) 
Materiał do zastosowań ortodontycznych

1000 g 1 350 zł

NextDent Surgical Guide (pomarańczowy) 
Materiał do szablonów chirurgicznych 

1000 g 975 zł

NextDent Tray (niebieski)
Materiał do łyżek indywidualnych 

1000 g 975 zł

NextDent Tray (różowy) 
Materiał do łyżek indywidualnych

1000 g 975 zł

NextDent Cast (purpurowy) 
Materiał do protez szkieletowych

1000 g 860 zł

NextDent Gingiva Mask (różowy)
Materiał do masek dziąsłowych

1000 g 860 zł

SCHEU DENTAL Imprimo LC Model
Materiał do modeli 1000 g 1 230 zł

SCHEU DENTAL Imprimo LC Splint
Materiał do szyn 1000 g 1 410 zł

SCHEU DENTAL Imprimo LC Impression 
Materiał do łyżek wyciskowych 1000 g 1 105 zł

Scheu Dental 

LC Mini Light
Lampka przeznaczona do stabilizowania elementów i wstępnej 
polimeryzacji prac wykonanych z materiałów DURASPLINT® LC  
i CLEAR BLOKKER®. Wyposażona w 14 diod LED. Idealna do szyb-
kich prac technicznych przy wykonywaniu m.in. aparatów przeciw 
chrapaniu, szyn do wybielania zębów itd. LC MINI LIGHT zasilana 
jest bateriami AAA. Długość fali: 400-405 nm.

370 zł
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Perełki szklane
Materiał do opracowywania oraz nabłyszcza-
nia delikatnych powierzchni ceramicznych 
oraz konstrukcji z metali szlachetnych.
Wielkość ziaren 50 mikronów. Wiaderko 5 kg.

60 zł

Deno Blast 
Piasek z korundu szlachetnego o wielkości 
ziaren 110 i 250 mikronów. Worek 20 kg.

289 zł

Deno Arti Natur
Gips artykulacyjny I klasy. 
Do precyzyjnego montażu modeli
w artykulatorze. Kolor biały. 
Worek 20 kg.

160 zł

Deno Stone 3
Ortodontyczny gips IV klasy. 
Do wykonywania modeli 
roboczych, kontrolnych i modeli 
zębów przeciwstawnych.
Kolory biały. Worek 20 kg.

209 zł

Deno Dur 
Ortodontyczny gips III Klasy. 
Do wykonywania podstaw modeli, 
modeli roboczych i sytuacyjnych, modeli 
zębów przeciwstawnych przy pracach 
ortodontycznych oraz do modeli przy 
naprawach. Kolor biały. Worek 20 kg. 

140 zł

Deno Rock 4
Super twardy gips V klas. 
Przeznaczony do wykonywania wszystkich 
modeli poglądowych i diagnostycznych,  
łuków zębowych, pojedynczych filarów, mo-
deli roboczych, dzielonych i prac implantolo-
gicznych. Kolor kość słoniowa. Wiadro 5 kg.

99 zł

Deno Flow
Super twardy gips IV klasy. 
Przeznaczony specjalnie do wykony-
wania filarów bez potrzeby stosowania 
stolika wibrującego, do podstaw modeli.
Kolor morelowy. Worek 20 kg.

199 zł

Deno Stone 1
Super twardy gips IV klasy. 
Przeznaczony do modeli kontrolnych 
i roboczych, modeli zębów przeciwstaw-
nych oraz na podstawy. Idealny do tech-
niki wykonywania protez szkieletowych.
Kolor brązowo-złoty. Worek 20 kg.

218 zł
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Cyfrowe 
rozwiązania ortodontyczne
Ortho SystemTM2017

Tips, tricks and 
NEWS from 
the BEST

28 PAŹDZIERNIKA 2017 ŁÓDŹ

Zapisz się już teraz 
Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować 
się na wydarzenie odwiedź stronę:
3shape.evenea.pl

Wireless

Archiwizacja 
modeli cyfrowych
Rozszerz zakres swoich usług 
o wykonywanie modeli cyfrowych 
z tradycyjnych modeli gipsowych, 
wycisków konwencjonalnych
i skanów wewnątrzustnych,
a następnie ich zarchiwizowanie.

Analiza 
ortodontyczna   
Wykorzystaj w łatwy sposób 
swoje oprogramowanie do anali-
zy każdego przypadku ortodon-
tycznego.

Usługi w zakresie 
planowania leczenia 
We współpracy z lekarzem orto-
dontą zaplanuj przebieg leczenia, 
w tym rozmieszczenie zamków 
na zębach pacjenta.

Kompletny 
proces CAD/CAM  
Wykorzystaj swoje oprogramo-
wanie do zaprojektowania apa-
ratu ortodontycznego. Stosując 
pliki wyjściowe wydrukuj
pracę na drukarce 3D.

Oprogramowanie ortodontyczne firmy 3Shape pozwala na integrację
wszystkich danych klinicznych pacjentów oraz zaspokaja potrzeby 
dotyczące leczenia ortodontycznego. „Ortho SystemTM” umożliwia 
w prosty i dokładny sposób analizę oraz planowanie zabiegów.

System przeznaczony jest do: 
• rejestrowania właściwości topograficznych zębów poprzez skano-

wanie fizycznych modeli gipsowych lub wycisków konwencjonal-
nych pełnych łuków zębowych,

• uzyskiwania dostępu do zeskanowanych modeli 3D i zarządzania 
tymi modelami,

• wykonywania pomiarów, analiz, kontroli i wizualizacji zeskanowa-
nych modeli ortodontycznych,

• wirtualnego planowania leczenia ortodontycznego,
• projektowania aparatów ortodontycznych w 3D na podstawie zeska-

nowanych modeli.

Spotkanie z udziałem 
specjalistów w zakresie  
skanowania wewnątrzustnego! 

Gość specjalny: 
Dr Nelson Silva   
(New York University)

Koszt uczestnictwa: 
500 zł

Użytkownicy skanerów  
TRIOS w cenie udziału  
otrzymają oprogramowanie 
Smile Design o wartości   
990 euro netto!

Opcjonalnie dla uczestników 
konferencji bankiet na zakoń-
czenie.
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Dlaczego warto zainwestować w skanery 3Shape z linii E?

Wkrocz do świata cyfrowej stomatologii
ze skanerami 3Shape serii E

Skaner E2
Większa wydajność i funkcja skanowania 
tekstur
• 2 kamery o rozdzielczości 5 MP, tech-

nologia Blue LED, skaner wieloliniowy
• Dokładność (ISO 12836/implant):   

10 μm/12 μm
• Prędkość skanowania łuku: 30 s
• Prędkość skanowania filara: 20 s
• Prędkość skanowania   

wycisku pełnego łuku: 90 s
• Tekstura: czarno-biała

Skaner E1
Podstawowe funkcje skanowania na 
potrzeby laboratoriów cyfrowych

• 2 kamery o rozdzielczości 5 MP, tech-
nologia Blue LED, skaner wieloliniowy

• Dokładność (ISO 12836/implant):   
10 μm/12 μm

• Prędkość skanowania łuku: 40 s
• Prędkość skanowania filara: 25 s
• Prędkość skanowania    

wycisku pełnego łuku: 130 s
• Tekstura: n/d

W erze cyfrowej niezawodny system CAD/CAM stał się 
niezbędnym rozwiązaniem nawet w laboratoriach 
o mniejszych możliwościach finansowych. Wprowadza-
jąc na rynek nowe, przystępne cenowo skanery serii E, 

firma 3Shape podniosła poprzeczkę dla podstawowych 
rozwiązań, jednocześnie dając laboratoriom dowolnej 
wielkości dostęp do zaawansowanych technologii 
CAD/CAM.

Skaner E3
Najwyższa wydajność i dokładność

• 2 kamery o rozdzielczości 5 MP,  
 technologia Blue LED, skaner   
 wieloliniowy
• Dokładność (ISO 12836/implant):   
 7 μm/10 μm
• Prędkość skanowania łuku: 24 s
• Prędkość skanowania filara: 18 s
• Prędkość skanowania    
 wycisku pełnego łuku: 80 s
• Tekstura: Kolor

Najlepszy
stosunek 
jakości 
do ceny
Zaawansowane funk-
cje skanowania oraz 
procedury projekto-
wania CAD 
w przystępnej cenie.

Szybkie 
skanowanie
Umożliwia pracę nad 
większą liczbą przy-
padków w krótszym 
czasie.

Najnowsze
technologie
Kamery 5 MP, 
technologia Blue LED 
oraz funkcja skano-
wania wieloliniowego 
zapewniają optymal-
ną dokładność
i umożliwiają uchwy-
cenie szczegółów.

Skanowanie
wycisku
Możliwość bezpo-
średniego skanowania 
wycisku bez potrzeby 
odlewania modelu 
pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze.

Funkcji 
Autostart
Nie ma potrzeby naci-
skania przycisku Start. 
Skanowanie rozpocznie 
się od razu po umiesz-
czeniu modelu 
w urządzeniu.

BEZ SUBSKRYPCJI

E1 Scan Only   45 500 zł 
E1 Premium  63 500 zł

E2 Premium 76 400 zł E3 Premium 99 600 zł
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SZKOLENIA - TEMATY

Szkolenia z zakresu
projektowania

 i obsługi systemów 
CAD/CAM 

z zastosowaniem 
oprogramowania 

3Shape - protetyka
(podstawowy)  

Dariusz Moradi 
 Termin: indywidualny

Szkolenia z zakresu
projektowania

 i obsługi systemów 
CAD/CAM 

z zastosowaniem 
oprogramowania 

3Shape - protetyka 
(zaawansowany)   

Dariusz Moradi 
 Termin: indywidualny

Szkolenia z zakresu
projektowania

 i obsługi systemów 
CAD/CAM 

z zastosowaniem 
oprogramowania 

3Shape - ortodoncja  
(podstawowy)  

Michal Dudkowski
 Termin: indywidualny

Szkolenia z zakresu
projektowania

 i obsługi systemów 
CAD/CAM 

z zastosowaniem 
oprogramowania 

3Shape - ortodoncja
(zaawansowany)   

 Michal Dudkowski
 Termin: indywidualny

1 400 zł

2 500 zł

NOWOŚĆ
Łatwe i precyzyjne skanowanie  
implantów dzięki transferom 
do skanowania firmy 3Shape
W ofercie firmy dostępne są nowe, precy-
zyjne tytanowe pozycjonery do skanowania 
prac implantoprotetycznych dla wszystkich 
głównych systemów implantologicznych. 
Zastosowano w nich unikatowy kod iden-
tyfikujący, który automatycznie rozpoznaje 
rodzaj połączenia oraz system implanto-
logiczny. Transfery zgodne dostosowane 
są do skanerów laboratoryjnych oraz 
wewnątrzustnych.

Co nowego w oprogramowaniu
Dental System 2017
Cyfrowa stomatologia nie leży już w sferze rozwiązań przyszłości, ale jest dostępna 
dziś i z pewnością będzie się dalej rozwijać. W dzisiejszych czasach laboratoria 
dentystyczne bardziej niż dotychczas muszą przechodzić na rozwiązania cyfrowe, 
ponieważ w przeciwnym wypadku pozostaną daleko w tyle za konkurencją.  
3Shape Dental System 2017 to szybkie, precyzyjne i niezawodne rozwiązanie CAD/CAM 
do wykonywania prac dentystycznych, stanowiące dobrą inwestycję na przyszłość, 
a jednocześnie znajdujące się w zasięgu finansowym laboratoriów dowolnej wielkości. 
Dostępne ze wszystkimi skanerami 3Shape.

NOWOŚĆ
Możliwość skorzystania z subskrypcji 
3Shape LabCare. 
Firma zmodyfikowała koncepcję doty-
czącą opłacania subskrypcji i oferuje  
w chwili obecnej dwie opcje: 

1. 3Shape LabCare – ulepszony pakiet 
subskrypcji oraz wsparcia klienta. 
Użytkownicy, którzy zdecydują się na 
opłacanie licencji, otrzymują w jej 
cenie dostęp do wszelkich aktualizacji, 
pomocy technicznej, wsparcia meryto-
rycznego, szkoleń oraz dodatkowych 
rabatów. Ponadto mogą skorzystać 
 z opcjonalnego pakietu gwarancyjnego  
z możliwością wymiany skanera. 

2. Pakiet podstawowy – brak opłat licen-
cyjnych oferujący ograniczony zakres 
usług. Idealne rozwiązanie dla doświad-
czonych laboratoriów stawiających na 
ekonomię.

NOWOŚĆ 
Możliwość skanowania wszystkich 
rodzajów łyżek wyciskowych
Uzyskaj możliwość obsługi łyżek indy-
widualnych oraz funkcji rejestrowania 
zwarcia. 

NOWOŚĆ
Przenoszenie prawidłowych pozycji 
oraz ograniczenie potrzeby  
ręcznego dokonywania zmian
Stosowana przez firmę 3Shape udosko-
nalona płytka transferowa artykulatora 
precyzyjnie przenosi pozycję z artykula-
tora fizycznego do wirtualnego, ograni-
czając potrzebę ręcznego dokonywania 
zmian. Można również pominąć skan 
zgryzu i zaoszczędzić sobie dodatkowy 
krok podczas skanowania. Program jest 
kompatybilny ze wszystkimi artykula-
torami.

JUŻ WKRÓTCE 
Skanowanie wycisków z implantami
Zoptymalizowana funkcja skanowania 
wycisków dokładnie przechwytuje 
pozycje i kąty implantów bezpośrednio 
z wycisków implantów, umożliwiając 
pominięcie kilku kroków i ograniczając 
margines błędu.

Tips, tricks and NEWS 
from the BEST

Nelson Silva
 Termin: 28.10.2017 Łódź

1 400 zł

2 500 zł

500 zł
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komputerowego projektowania 
i wytwarzania struktur protetycz-
nych

projektowania na bazie
zeskanowanego modelu lub 
wymodelowanej struktury   
w wosku

wykonywania prac z różnych 
materiałów: cyrkon, Co-Cr, tytan, 
PMMA, IPS e-max, stopy metali 
szlachetnych

wykonywania szeregu struktur:
pojedyncze czapeczki, korony, 
mosty, łączniki indywidualne, belki 
implantologiczne, protezy szkiele-
towe, prace teleskopowe 
i kombinowane

Centrum Skanowania
i Projektowania   

CAD/CAM

Wielowarstwowy tlenek cyrkonu o szklanej trans-
lucencji. Wielokolorowy materiał KATANA* UTML 
charakteryzuje się wyjątkowym przejściem mię-
dzy odcieniami bez powstawania stopni między 
kolorami oraz bardzo wysoką translucencją. Aby 
przezierność była jak najbardziej zbliżona do 
zębów naturalnych, intensywność koloru cyrkonu 
KATANA UTML zmniejsza się wraz ze zbliżaniem 
do brzegu siecznego. Dostępny w 16 kolorach wg 
klasycznego kolornika firmy VITA.

Posiada naturalną estetykę, dzięki zastosowaniu 
czterech wzajemnie przenikających się warstw 
kolorów. Łatwa obróbka wyfrezowanej podbu-
dowy. Niezbędne jest tylko wypolerowanie lub 
nałożenie glazury. Jest idealnym materiałem dla 
pełnoceramicznych koron i mostów. 

* Nazwa handlowa/zastrzeżony znak towarowy firmy, która nie 
jest częścią grupy BEGO.

NOWOŚĆ

Korona tymczasowa
50 zł

Proteza szkieletowa
80 zł

Model ortodontyczny
50 zł

Model protetyczny 
40 zł

Szyna transferowa
90 zł

Szablon chirurgiczny
350 zł

Polecamy cyrkon

KATANA 
Zirconia UTML
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Centrum Skanowania i Projektowania BEGO Medical w firmie Denon 
Dental w spiera techników w zakresie:

Prace skanowane i projektowane są w Denon Dental, a wytwarzane 
w Niemczech w siedzibie BEGO Medical. Po około trzech dniach trafiają 
do pracowni protetycznych w Polsce. W Centrum Skanowania i Projekto-
wania przygotowywane są i drukowane w technologii 3D: modele prote-
tyczne i ortodontyczne, szablony chirurgiczne, protezy szkieletowe, szyny 
transferowe, szyny terapeutyczne, uzupełnienia tymczasowe.

  

Jakie stosujemy  

technologie?

Drukowanie 3D Rapid Prototyping

Technologia bazuje na druku 3D. Umożliwia wykonanie m.in. modeli, 
szablonów chirurgicznych oraz szyn. Obiekty mogą być wykona-
ne także z tworzywa spalającego się bezresztkowo, co umożliwia 
tworzenie podbudowy dla ceramiki prasowanej, jak również bazy do 
wykonywania protez szkieletowych. 

Spiek laserowy - Selective Laser Melting
Technologia opracowana i opatentowana przez firmę BEGO polega 
na topieniu laserem sproszkowanego metalu - warstwa po warstwie. 
Gwarantuje ona niepowtarzalną jakość wykonania podbudowy me-
talowej oraz najlepsze parametry stopów z doskonałą homogenicz-
nością. Konstrukcje charakteryzują się brakiem napięć w strukturze 
metalowej i są doskonałe dopasowane. Dzięki temu możliwe jest 
tworzenie konstrukcji o silnym połączeniu z materiałem do licowania.

Frezowanie HSC - High Speed Cutting
Technologia HSC polega na wycinaniu prac z bloczków cyrkonowych 
lub ze stopów metali przy wykorzystaniu 5-osiowych symultanicznych 
frezarek przemysłowych. Użycie silników liniowych zapewnia delikat-
ny proces frezowania, dzięki czemu osiągana jest najwyższa możliwa 
precyzja. Frezowane prace są idealnie dopasowane, bez konieczności 
dodatkowej obróbki.

Technologie hybrydowe CAD-Cast
Metoda wykonywania prac ze stopów metali szlachetnych i nieszla-
chetnych. W technologii CAM wykonywana jest podbudowa z tworzy-
wa spalającego się bezresztkowo. Następnie praca jest przemysłowo 
odlewana przy użyciu odlewni ciśnieniowo-próżniowej. 

Jakie wykorzystujemy

materiały?
Posiadamy szeroką ofertę materiałów, z których wykonujemy prace. 
Możesz zlecić u nas konstrukcje z tytanu, cyrkonu, stopu metali szla-
chetnych oraz nieszlachetnych, z materiałów na prace tymczasowe 
BeCe Temp, tworzywa sztucznego BeCe Cast spalające się bezresztko-
wo czy BeCe Wax Up - tworzywa do techniki ceramiki prasowanej. 

Jakie wykonujemy
prace?
Przy rozwiązaniach konwencjonanych wykonujemy podbudowy pod 
korony i mosty, podbudowy pod ceramikę prasowaną, inlay, onlay, liców-
ki, wkłady koronowo-korzeniowe czy szyny nagryzowe. W przypadku 
implantoprotetyki wykonujemy szablony implantologiczne, belki, łączniki 
jednoczęściowe i dwuczęściowe.  

Konstrukcje z tlenku cyrkonu 
BeCe CAD Zirkon+  
Cena za punkt 168 zł

NOWOŚĆ Korony i mosty
 z Katana Zirconia UMTL 

Cena za punkt 237 zł

Konstrukcje SLM 
z Wirobond C+

Cena za punkt 71 zł

Belki BEGO CAD / Base Bar
Cena za łącznik bazowy 475 zł

Cena za belkę 68 zł

Łączniki jednoczęściowe 
/ dwuczęściowe

cyrkonowe, tytanowe, chrom-kobalt
Cena za punkt 399 zł

Konstrukcje frezowane 
z Wirobond MI+

Cena za punkt 168 zł
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Nagroda „Gazela Biznesu”
dla Denon Dental
W marcu miała miejsce gala, podczas której oficjalnie otrzy-
maliśmy prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu. Nagrodę co roku 
przyznaje dziennik Puls Biznesu we współpracy z wywiadow-
nią gospodarczą Coface Poland. Ranking obejmuje małe 
i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki niezwykle dynamicz-
nemu rozwojowi doskonale dają sobie radę wśród nawet 
znacznie większych konkurentów. Nagrodę otrzymaliśmy  
po raz drugi z rzędu i staramy się o kolejne wyróżnienia  
w przyszłości...

Renatto Carretti w Polsce 
W maju w Krakowie ponownie gościliśmy Pana Renato Carretti 
ze Szwajcarii. Światowej sławy ceramista poprowadził dla gru-
py naszych Klientów dwudniowy kurs praktyczny dotyczący 
estetyki odcinka przedniego z zastosowaniem ceramiki VITA 
VM®9 i VM®13. W szkoleniu udział wzięli wyłączenie doświad-
czeni technicy dentystyczni, dążący do osiągnięcia perfekcji.

Jubileusz 70-lecia Szkoły w Krakowie
Firma Denon Dental, jako długoletni dostawca oraz partner 
szkoleniowy kierunku Technika Dentystyczna Krakowskiej 
Szkoły Medycznej im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1, została 
Partnerem obchodów Jubileuszu Szkoły w Krakowie. Gratu-
lujemy pięknych obchodów i życzymy powodzenia w dalszej 
pracy. 

Szkolenia dla studentów 
Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii
W kwietniu przeprowadziliśmy w Poznaniu w ramach  
przedmiotu „Współczesne techniki i metody w technice  
dentystycznej” dwa pokazy praktyczne dla przyszłych 
techników dentystycznych. Studenci mieli okazję prześledzić 
etapy wirtualnego projektowania: uzupełnień stałych,  
łączników implantologicznych oraz protez szkieletowych. 
Warsztatowa forma szkolenia była dla większości z nich 
pierwszą w życiu okazją osobistego spotkania się z wirtualną 
protetyką.

Denon Dental
Twój Partner w protetyce, implantologii, 
ortodoncji i CAD/CAM 
ul.Kolejowa 49 | 05-520 | Konstancin-Jeziorna
Telefon 22 717 58 70 | www.dental.pl | www.dentalshop.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen podanych w niniejszej gazetce w zależności od zmiany kursu euro. Promocje nie łączą się ze sobą.
 Promocje obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich. 


