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Společnost Dentamechanik s.r.o. úspěšně působí na českém trhu více než
7 let. Cíl naší společnosti je stále stejný. Nabídnout Vám, jako našim obchodním partnerům, kvalitu a špičkový servis. Společnost Dentamechanik hledí
do budoucna, motivuje nás každé splněné přání a nový zákazník.
Našimi zákazníky jsou:
STOMATOLOGICKÉ ORDINACE (turbínky, kolénkové násadce, přímé
násadce, scalery, rychlospojky, vzduchové a elektrické motory,
prostředky péče o nástroje)
ZUBNÍ LABORATOŘE (laboratorní mikromotory a technické násadce)
STOMATOCHIRURGOVÉ (chirurgické jednotky, chirurgická kolénka,
chirurgické násadce, chirurgické pilkové násadce a dentální implantáty)
Považujeme za samozřejmost:
- prodej v praxi ověřených kvalitních výrobků na vysoké technické úrovni
- kompletní obchodní služby a prodej za nejnižší možné ceny podpořený
snižováním nákladů
- cenové akce, speciální nabídky a výhody stálým zákazníkům
- 100% záruční a pozáruční servis na zboží W&H
- vzdělání zákazníků a kompletní vzdělávací systém zahrnující praktické
kurzy, informace o technických novinkách a nových postupech
Obchodní podmínky:
Objednávky
Vybrané zboží můžete objednávat:
- písemně na adrese:
Dentamechanik s.r.o., U Pily 581, 370 01 České Budějovice
- telefonicky: +420 386 351 165, GSM +420 777 102 488
- faxem: + 420 386 360 114
- na e-mailové adrese: info@dentamechanik.cz
-
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www.dentamechanik.cz,
kde si můžete objednat zboží se slevou 5 %.

v internetovém obchodě -

Dodávky
Objednané zboží zasíláme přepravní společností resp. poštou na Vámi
uvedenou adresu. Poštovné ani balné u standardních dodávek neúčtujeme.
Vaše objednávky vyřizujeme okamžitě a zboží expedujeme, podle
stavu skladových zásob, ihned. Pokud zboží není na skladě, dodáme jej
v nejbližším možném termínu, nejpozději do 4 týdnů od přijetí objednávky.
Platební podmínky
Ceny v katalogu jsou již uvedeny s daní z přidané hodnoty. Splatnost
faktur je 14 dnů. Se zbožím zasíláme fakturu a dodací list. Při prodlení
se zaplacením faktury jsme oprávněni účtovat odběrateli úroky z prodlení
(podle ustanovením § 369 obchodního zákoníku).
Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost
Pokud není uvedeno jinak, na jakost dodaného zboží – na vady materiálu
– poskytujeme záruku 12-ti měsíců ode dne prodeje (tj. datum na faktuře).
Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (žárovky, těsnění, baterie,
náplně tiskáren...).
Odběratel je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně po jeho
převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené
při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí zboží
do dokumentace dopravce.
Reklamace skrytých vad musí být učiněna nejpozději do 12-měsíců ode
dne přejímky zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně.
Na provedené opravy dentální techniky poskytujeme záruku 6 měsíců.
Vrácení zboží
Odběratel má právo vrátit zboží do 7 dnů od převzetí bez udání důvodu.
Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužité a v původním obalu,
na adresu určenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí
odběratel.

OBSAH
Ordinace – Záchovná stomatologie
Synea turbínky				
2
Synea násadce				
4
Alegra turbínky				
5
Alegra násadce				
7
Endodoncie
Synea endo násadce			
Endo NiTi kolénkové násadce		
Entran					

9
9
11

Profylaxe a periodontologie
Vzduchové scalery			
Proxeo					
Synea Profin				
Piezo scalery				
Prozone				

12
14
15
16
18

Stomatochirurgie, implantologie
ImplantMED				
ElcoMED				
Chirurgické nástroje			
Chirurgické pilkové nástroje		
IDC – implantologický distanční set
Chirurgické odsávání			

19
20
20
23
24
25

Motory a připojení
Rychlospojky Roto Quick		
Vzduchové motory			
Elektrické motory			

36
27
28

Laboratoř
Laboratorní mikromotory		

29

Ošetřování
Péče o nástroje				

31

Sterilizace
Sterilizátory				
Příslušenství sterilizátorů		

34
35

Servis
Servis					

37

Poznámka

Ceny uvedené v katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Uvedené obrázky jsou pouze
ilustrativní. Za tiskové chyby neručíme.
Společnost Dentamechanik s.r.o. si vyhrazuje právo korekce ceny uvedeného zboží
v důsledku výrazné změny kurzu EUR.
KaVo Multiflex® je registrovanou obchodní známkou
Kaltenbach & Voigt GmbH &Co.KG, Biberach
NSK Mach® a NSK QD-J® je registrovanou obchodní známkou NSK NAKANASHI INC., Japan
BienAir Unifix® je registrovanou obchodní známkou Bien-Air Dental SA, Bienne
Sirona® je registrovanou obchodní známkou Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim
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SYNEA TURBÍNKY

Ordinace – Záchovná stomatologie
SYNEA TURBÍNKY

Sofistikovaná LED technologie nabízí jedinečné osvětlení pracovního prostoru. Osvětlení jako nikdy
předtím. Pětibodový sprej nabízí optimální chlazení z pěti směrů. Malá hlavička řady TA-97 umožňuje
lepší přístup do ošetřovaných oblastí.
-

Osvětlení v kvalitě denního světla (25.000 lux)
Pětibodový sprej – optimální chlazení z 5 směrů
Antiretrakční ventil zabraňující nasátí aerosolu dobíhajícím rotorem z úst pacienta
Integrovaná ocelová nebo keramická ložiska
Připojení turbínek na RotoQuick a na systém KaVo Multiflex®
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 18 měsíců na nástroje s ocelovými a 24 měsíců na nástroje s keramickými ložisky

PŘIPOJENÍ NA rychlospojku ROTO QUICK:
TA-97 LED/TA-97 C LED
Turbínka s LED osvětlením s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 17W, hlavička o Ø 10 mm.
TA-97 LED
s ocelovými ložisky 		
10069700		
25 170,TA-97 C LED
s keramickými ložisky		
10069705		
29 990,TA-97/TA-97 C
Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 17W, hlavička o Ø 10 mm.
TA-97		
s ocelovými ložisky		
10069701		
20 550,TA-97 C		
s keramickými ložisky		
10069706		
23 490,TA-98 LED/TA-98 CLED
Turbínka s LED osvětlením s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm.
TA-98 LED		
s ocelovými ložisky		
10069800		
25 170,TA-98 CLED
s keramickými ložisky		
10069805		
29 990,-
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SYNEA TURBÍNKY

TA-98/TA-98 C
Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm.
TA-98
s ocelovými ložisky		
10069801		
20 550,TA-98 C
s keramickými ložisky		
10069806		
23 490,-

PŘIPOJENÍ KAVO MULTIFLEX®:
TA-97 M/TA-97 CM
Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG
vrtáčky Ø 1,6 mm, 17W, hlavička o Ø 10mm. Připojení na KaVo Multiflex®.
TA-97 M s ocelovými ložisky		
10069711		
20 550,TA-97 CM s keramickými ložisky		
10069716		
23 490,TA-97 LM/TA-97 CLM
Světelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, 17W, pro FG vrtáčky
Ø 1,6 mm, hlavička o Ø 10mm. Připojení na KaVo Multiflex®.
TA-97 LM		
s ocelovými ložisky		
10069710		
25 170,TA-97 CLM
s keramickými ložisky		
10069715		
28 550,TA-98 M/TA-98 CM
Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm. Připojení na KaVo Multiflex®.
TA-98 M s ocelovými ložisky		
10069811		
20 550,TA-98 CM s keramickými ložisky		
10069816		
23 490,TA-98 LM/TA-98 CLM
Světelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm. Připojení na KaVo Multiflex®.
TA-98 LM		
s ocelovými ložisky		
10069810		
25 170,TA-98 CLM
s keramickými ložisky		
10069815		
28 550,-
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Synea násadce
SYNEA NÁSADCE

Rozdíl může vypadat jako malý, ale má velký vliv:
malá hlavička kolénkových násadců SYNEA zjednodušuje přístup do ošetřované oblasti
a rozšiřuje zorné pole.
-

Zmenšená hlavička
WA-99 s pětibodovým sprejem
Světelné provedení s kompaktním světlovodem
Tichý chod
Lehké nástroje
Keramická ložiska
Optimalizovaný kompaktní tvar nástroje
Dlouhá životnost
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 24 měsíců

WA-99 LT/WA-99 A
Rychloběžný kolénkový násadec 1:5 s pětibodovým sprejem, integrovanými keramickými ložisky,
tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.
WA-99 LT světelné		
10269900		
35 260,WA-99 A nesvětelné
10269901		
26 340,WA-56 LT/WA-56 A
Kolénkový násadec 1:1 s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým
upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.
WA-56 LT světelné		
10265600		
24 080,WA-56 A nesvětelné
10265601		
17 720,WA-66 LT/WA-66 A
Kolénkový násadec 2:1 s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým
upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.
WA-66 LT světelné		
10266600		
26 340,WA-66 A nesvětelné
10266601		
19 370,-
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Synea násadce

Alegra turbínky

WA-86 LT/WA-86 A
Kolénkový násadec 10:1 s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým
upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.
WA-86 LT světelné		
10268600		
28 700,WA-86 A nesvětelné
10268601		
21 050,HA-43 LT/HA-43 A
Přímý násadec 1:1 s jednobodovým sprejem, otočný upínací systém, pro HP a RA vrtáčky
o Ø 2,35 mm.
HA-43 LT
světelné		
10164300		
23 490,HA-43 A		
nesvětelné
10164301		
15 160,-

ALEGRA TURBÍNKY

NOVINKA

Spolehlivé, trvanlivé a kompatibilní. Díky všestrannému připojovacímu systému jsou turbínky ALEGRA kompatibilní
s většinou používaných rychlospojek s různým připojením. Elegantní a robustní konstrukce činí současně z této
nové řady turbínek ALEGRA ideální, odolný nástroj pro každodenní práci.
-

Vysoký výkon
Kompatibilita
Robustní design
Hygienický systém hlavičky
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 12 měsíců

TE-95
Nesvětelná turbínka s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm,
max. výkon 14W, Ø hlavičky 12,2 mm.
TE-95 		
připojení RotoQuick			
10059508		
11 340,TE-95 BC		
připojení na 2(3)děrovou hadici		
10059509		
11 340,TE-95 RM		
připojení na 4děrovou hadici		
10059510		
11 340,-
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Alegra turbínky
TE-97
Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm,
max. výkon 12W, Ø hlavičky 10,4 mm.
TE-97		
připojení RotoQuick		
10059708
14 840,TE-97 BC		
připojení na 2(3)děrovou hadici
10059709
14 840,TE-97 RM		
připojení na 4děrovou hadici
10059710
14 840,TE-97 M		
připojení na KaVo Multiflex®
10059711
14 840,10059712
14 840,TE-97 N		
připojení na NSK Mach®
TE-97 B		
připojení na Bien Air Unifix®
10059713
14 840,10059714
14 840,TE-97 NQ		
připojení na NSK QD-J®
10059715
14 840,TE-97 S		
připojení na Sirona®		
TE-98
Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky,
tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 14W,
Ø hlavičky 12,2 mm.
TE-98		
připojení RotoQuick		
10059808
14 840,TE-98 BC		
připojení na 2(3)děrovou hadici
10059809
14 840,TE-98 RM		
připojení na 4děrovou hadici
10059810
14 840,TE-98 M		
připojení na KaVo Multiflex®
10059811
14 840,TE-98 N		
připojení na NSK Mach®
10059812
14 840,TE-98 B		
připojení na Bien Air Unifix®
10059813
14 840,TE-98 NQ		
připojení na NSK QD-J®
10059814
14 840,TE-98 S		
připojení na Sirona®
10059815
14 840,-

TE-97 C
Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými keramickými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm,
max. výkon 12W, Ø hlavičky 10,4 mm.
TE-97 C		
připojení RotoQuick		
10059724
17 220,TE-97 C BC		
připojení na 2(3)děrovou hadici
10059725
17 220,TE-97 C RM
připojení na 4děrovou hadici
10059726
17 220,TE-97 C M		
připojení na KaVo Multiflex®
10059727
17 220,TE-97 C N		
připojení na NSK Mach®
10059728
17 220,TE-97 C B		
připojení na Bien Air Unifix®
10059729
17 220,TE-97 C NQ
připojení na NSK QD-J®
10059740
17 220,TE-97 C S		
připojení na Sirona®		
10059741
17 220,-
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Alegra turbínky

Alegra násadce

TE-98 C
Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými keramickými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem,
pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 14W, Ø hlavičky 12,2 mm.
TE-98		
připojení RotoQuick		
10059824
17 220,TE-98 BC		
připojení na 2(3)děrovou hadici
10059825
17 220,TE-98 RM		
připojení na 4děrovou hadici
10059826
17 220,TE-98 M		
připojení na KaVo Multiflex®
10059827
17 220,10059828
17 220,TE-98 N		
připojení na NSK Mach®
TE-98 B		
připojení na Bien Air Unifix®
10059829
17 220,10059840
17 220,TE-98 NQ		
připojení na NSK QD-J®
10059841
17 220,TE-98 S		
připojení na Sirona®		

ALEGRA NÁSADCE		

NOVINKA

Rychloběžné kolénkové násadce ALEGRA nabízejí osvětlení v kvalitě denního světla díky nové LED technologii.
Zásluhou unikátní W&H technologie s integrovaným generátorem nejste závislí na externím zdroji světla Vaší soupravy.
-

Nezávislé LED osvětlení
Osvětlení v kvalitě denního světla
Robustní design
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 12 měsíců

WE-99
Rychloběžný kolénkový násadec 1:4,5 s trojbodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky,
tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.
WE-99 LED G
světelné s LED, vnitřní 3-bod.sprej
10259900		
27 820,WE-99 A		
nesvětelné, vnitřní 3-bod.sprej		
10259901		
21 190,WE-56
Kolénkový násadec 1:1 s integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem,
pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.
WE-56 LED G
světelné s LED, vnitřní 1-bod.sprej
10255600		
20 460,WE-56 A		
nesvětelné, vnitřní 1-bod.sprej		
10255601		
14 870,WE-56 E		
nesvětelné, vnější sprej		
10255602		
8 300,WE-56 		
nesvětelné, bez chlazení		
10255603		
6 770,-
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Alegra násadce
WE-66
Kolénkový násadec 4:1 s integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím
systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.
WE-66 LED G
světelné s LED, vnitřní 1-bod.sprej
10256600 22 370,WE-66 A		
nesvětelné, vnitřní 1-bod.sprej		
10256601 15 990,WE-66 E		
nesvětelné, vnější sprej		
10256602
9 420,WE-66		
nesvětelné, bez chlazení		
10256603
7 510,-

WE-57 E
Kolénkový násadec 1:1 s vnějším sprejem, integrovanými ocelovými ložisky,
tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm,
Ø hlavičky 10,1 mm.
WE-57 E
nesvětelné, vnější sprej		
10255702		
9 420,-

HE-43
Přímý násadec 1:1 s otočným upínacím systémem pro HP a RA vrtáčky
o Ø 2,35 mm.
HE-43 A nesvětelný, vnitřní 1-bod.sprej		
10154301
HE-43 E nesvětelný, vnější sprej		
10154302
HE-43
nesvětelný, bez chlazení		
10154303
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13 540,7 220,5 600,-

SYNEA ENDO NÁSADCE

ENDO NiTi KOLÉNKOVÉ NÁSADCE

Endodoncie

SYNEA ENDO NÁSADCE
Ve srovnání s manuální technikou, je mechanická preparace kořenových
kanálků pomocí ručních nástrojů mnohem rychlejší, cenově efektivnější
a umožňuje jednodušší léčbu. Endodontické nástroje od W&H jsou:
-

Pro ruční kořenové nástroje
S kompaktním světlovodem
S malou hlavičkou – pro lepší viditelnost
Navrženy pro optimální hygienu, pohodlí a přilnavost
Tiché a mají dlouhou životnost
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 24 měsíců

WA-62 LT/WA-62 A
Kolénkový násadec 4:1 s jednobodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem pro ruční kořenové nástroje s Ø dříku 3,6-4,0 mm.
WA-62 LT		
světelný			
10266200		
24 960,WA-62 A		
nesvětelný		
10266201		
17 600,-

ENDO NiTi KOLÉNKOVÉ NÁSADCE
Endo NiTi kolénkové násadce jsou určené pro mechanickou preparaci kořenových kanálků pomocí rotačních kořenových nástrojů vhodných
pro rotaci 360° a to zejména nikl-titanové nástroje s dříkem o Ø 2,35 mm podle normy EN ISO 1797-1:1995.
-

Pro rotační nástroje na kořenové kanálky
Optimální otáčky
Malá hlavička – lepší viditelnost
Násadce Endea s výrazně zmenšenou hlavičkou
Tlačítkový upínací systém
Optimální hygiena díky novému designu
Tichý chod a dlouhá životnost
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 24 měsíců

NOVINKA
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ENDO NiTi KOLÉNKOVÉ NÁSADCE
NOVINKA
EB-75
					
Endea NiTi nesvětelný kolénkový násadec 16:1 se zmenšenou hlavičkou pro lepší přístup
do ošetřované oblasti.
EB-75		
12227501		
14 690,NOVINKA
EB-79						
Endea NiTi nesvětelný kolénkový násadec 2:1 se zmenšenou hlavičkou pro lepší přístup
do ošetřované oblasti.
EB-79		
12227901		
13 215,WD-73 M
Nesvětelný kolénkový násadec 70:1, pro motory s max. 25.000 ot/min (vzduchové motory).
WD-73 M
10217302		
14 690,WD-74 M
Nesvětelný kolénkový násadec 128:1, pro motory s max. 40.000 ot/min (elektrické motory)
WD-74 M 		
10217402		
15 490,WD-77 M
Nesvětelný kolénkový násadec 4:1, pro motory s max. 10.000 ot/min
WD-77 M		
10217702		
9 860,-
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ENTRAN
ENTRAN

Bezdrátový Endo násadec, kterým společnost W&H prezentuje své pojetí bezdrátového násadce pro preparaci kořenových kanálků a to bez ohledu na to,
zda je upřednostňována technika crown-down nebo single-length. Entran vždy poskytuje jemnou, bezpečnou a spolehlivou práci.
-

EB-300
EB-16
EB-3 H

Bezdrátová Endo jednotka pro NiTi kořenové nástroje = kompletní svoboda pohybu
5 přednastavených krouticích momentů (0,5/1/1,5/2,5/4 Ncm)
Funkce auto-revers / auto-forward při dosažení přednastaveného krouticího momentu
Nová výrazně menší hlavička pro lepší přístup
NOVINKA
do ošetřované oblasti a lepší viditelnost 		
Výška hlavičky 9,3 mm, Ø 8,3 mm
Jednoduché použití
Rychlá výměna nástrojů
Stabilní otáčky 300 ot/min na kořenovém nástroji
Dlouhá životnost dobíjecí baterie (Li-Ion 3.7 V)
Výdrž baterie až 30 ošetření
Kolénková hlavička sterilizovatelná do 135°C a termodezinfikovatelná
Záruka 24 měsíců (na baterii Li-Ion 3,7V záruka 12 měsíců)
Obsah balení: kolénková hlavička EB-16, jednotka násadce EB-3 H, dobíjecí stanice,
dobíjecí baterie Li-Ion 3.7 V, napájecí kabel a přehled použitelných nástrojů

ENTRAN - Endo bezdrátový násadec
kolénková hlavička ENTRAN 16:1
jednotka násadce ENTRAN		

12923000		
12321601		
12820300		

37 970,9 990,21 337,-
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VZDUCHOVÉ SCALERY

Profylaxe a periodontologie
VZDUCHOVÉ SCALERY
SYNEA VZDUCHOVÉ SCALERY

Vzduchové scalery s integrovaným chlazením jsou ideální pro mechanické odstraňování
plaku a zubního kamene, stejně tak i pro čištění povrchu kořene. Působí jemně a efektivně.
Ke scalerům SYNEA je dodáváno široké spektrum pracovních špiček.
-

Kompaktní design
Snadné ovládání výkonu
Výkonný světelný zdroj
Připojení na RotoQuick nebo KaVo Multiflex®
Sterilizovatelný do 135°C
Záruka 24 měsíců

ZA-55/ZA-55 L
Vzduchový scaler s připojením na RotoQuick, s možností regulace
výkonu. V základním balení se špičkami 1-3 a klíčkem
na výměnu špiček.
ZA-55
nesvětelný
10035501		
28 850,ZA-55 L světelný		
10035500		
42 680,ZA-55 M/ZA-55 LM
Vzduchový scaler s připojením na KaVo Multiflex®, s možností regulace výkonu.
V základním balení se špičkami 1-3 a klíčkem na výměnu špiček.
ZA-55 M		
nesvětelný
10035503		
28 850,ZA-55 LM
světelný		
10035504		
42 680,-
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VZDUCHOVÉ SCALERY
ALEGRA VZDUCHOVÉ SCALERY
Vzduchové scalery s integrovaným chlazením pro snadné, výkonné a bezpečné
mechanické odstraňování plaku a zubního kamene. Ke scalerům Alegra je dodáváno
široké spektrum pracovních špiček.
-

Pevné připojení 2(3)- nebo 4-děrovou hadici
Nesvětelné provedení bez regulace výkonu
Ergonomický tvar a kompaktní hygienický povrch
Sterilizovatelné do 135°C
Záruka 12 měsíců

ZE-55
Kompaktní nesvětelný vzduchový scaler pro připojení na hadici bez regulace výkonu.
Frekvence špičky 6.000 Hz.
ZE-55 RM připojení na 2(3)děrovou hadici 11015500
14 720,ZE-55 BC připojení na 4děrovou hadici
11015501
14 720,Špičky ke Scaleru (sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné)
04204600 - č.1 - Univerzálně použitelné, i pro zakřivené
plochy s molárním linguálním sklonem			
2 208,04204700 – č.2 - Pro přední zuby v dolní čelisti,
linguální povrchy, v případě velkého nánosu zubního kamene

2 208,-

04204800 – č.3 - Pro odstraňování usazenin na krčku
s cervikálních oblastí a pro odstraňování nikotinových skvrn

2 208,-

04204900 – č.4 – Pro vyhlazení povrchu kořene před
chirurgickými zákroky (jako doplněk kyretáže)		

2 502,-

04205000 – č.5 – Použití: vpravo dole bukálně/vlevo
linguálně, vpravo nahoře palatinálně/vlevo bukálně		

2 502,-

04205100 – č.6 – Použití: vpravo dole linguálně/vlevo
bukálně, vlevo nahoře palatinálně/vpravo bukálně		

2 502,-
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PROXEO
NOVINKA
PROXEO					
System Universal
Profylaktické univerzální kolénkové násadce pro všechny standardní šroubovací (závit 1-72 UNF 2A)
a zacvakávací (za použití adaptéru) kalíšky a štětečky.
System Young
Profylaktické kolénkové a přímé násadce pro Young šroubovací kalíšky a štětečky a Young
jednorázové kolénkové násadce s plastovými kolénky, systém Doriot.
Dlouhá životnost je výsledkem speciálního těsnícího systému
Efektivní ošetření díky ergonomickému designu
Osvědčený povrch nabízí dobrou manipulaci
Snadné čištění a hygiena
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 24 měsíců
WP-64 MU
System Universal – kolénkový násadec 4:1
vč. nacvakávacího adaptéru a klíčku.
WP-64 MU		
10216443		
10 840,WP-64 M
System Young – kolénkový násadec 4:1
s nacvakávacím adaptérem a klíčkem
WP-64 M 		
10216403		

10 840,-

HP-44 M
System Young – Přímý násadec 4:1 s jednorázovými plastovými
kolénky, systém Doriot
HP-44 M		
10114403		
7 510,-
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Jednorázové leštící štětečky, kalíšky a špičky
YD052101 Leštící prophy kalíšek TURBO – šedý, měkký		
YD052301 Leštící prophy kalíšek TURBO – bílý, tvrdý		
YD053101 Leštící prophy kalíšek TURBO PLUS – šedý, měkký
YD053301 Leštící prophy kalíšek TURBO PLUS – bílý, tvrdý
YD059101 Leštící špička – šedá, měkký			
YD090101 Leštící štěteček – standardní			
YD090201 Leštící štěteček špičatý – standardní		
YD090401 Leštící štěteček – malý			
YD090501 Leštící štěteček špičatý – malý			

55,55,55,55,55,111,111,111,111,-

SYNEA PROFIN
SYNEA PROFIN

Profin® kolénkový násadec byl vyvinut pro použití v subgingivální,
interdentální a proximální oblasti, protože tradiční rotační nástroje
zde nedosahují uspokojivých výsledků. Jemný, přesný a bezpečný
oscilační zdvihový pohyb všech brousících nástrojů a pilníčků.
-

Bezpečné a efektivní přepracování přesahujícího výplňového
materiálu, cementu a bondingu
Důkladné čištění a leštění proximálních a interdentálních
oblastí, stejně jako subgingiválních povrchů
Jemné leštění dřevěnými pilníčky
Tvarování a úprava papilární oblasti přírodních forem zubu
Broušení vodicích ploch konkávních předních zubů
Jemné zpracování drážek a dutin
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 24 měsíců

WA-67
Kolénkový násadec 2:1 s jednobodovým sprejem, zdvih 1,1 mm, pro nástroje DENTATUS TIPS
(u setu je součástí balení sada nástrojů Dentatus – obj.č. 02655400).
WA-67 A		
nesvětelný		
10266701		
16 630,WA-67 A set
nesvětelný set		
10266703		
23 550,WA-67 LT		
světelný			
10266700		
23 990,WA-67 LT set
světelný set		
10266702		
30 910,-
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PIEZO SCALERY
PIEZO SCALERY
PYON 1 – Piezo scaler nesvětelný
Ultra-sonické zařízení Pyon 1 bylo vyvinuto speciálně pro profylaxi a aplikaci
v oblasti ozubice (peridotu).
-

Snadná manipulace – snadné spuštění!
Univerzální špičky a periodontologické špičky s momentovým klíčkem pro
úplné odstranění plaku ve všech kvadrantech
Ergonomický tvar násadce s úzkým zakončením – umožňuje snadný
přístup a viditelnost v ošetřované oblasti a delší pohodlnou práci
W&H kvalita – Made in Austria
Výborný poměr ceny a výkonu – vysoká efektivita
Násadec sterilizovatelný do 135°C
Záruka 12 měsíců
Balení obsahuje: řídící jednotku s hadicí 1,8 m vč. připojení, násadec, klíček
na výměnu špiček vč. špičky 1U, klíček na výměnu špiček vč. špičky 3U,
nožní ovladač, transformátor, hadici chlazení s filtrem, čistič chlazení, čistící
kartáček, O-kroužky a zkušební šablony pro kontrolu opotřebení špiček

PC-123 Pyon 1 bílý		
PC-123 řídící jednotka
PC-1 násadec nesvětelný
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13911000		
05063800		
04133500		

20 580,9 418,9 006,-

PIEZO SCALERY
NOVINKA
PYON 2 – Piezo scaler s LED		
První piezo scaler ve své cenové třídě s LED osvětlením – což znamená všechny výhody
denního osvětlení v oblasti ošetření – bez dalších finančních nákladů. Nový piezo scaler je
určený pro použití v oblastech odstraňování zubního kamene, periodontologii, endodoncii
a záchovné stomatologii.
-

Umožňuje práci při osvětlení denní kvality
LED prstýnek s 5 sterilizovatelnými světelnými diodami
Přesné zobrazení barvy pacientových zubů
Umožňuje mnohem lépe vidět kontrasty
Kompletní řada špiček
Ergonomický tvar
Rozebíratelný násadec pro snazší čištění
Násadec sterilizovatelný do 135°C
Záruka 24 měsíců
Balení obsahuje: řídící jednotku s hadicí 1,8 m vč. připojení, násadec, hlavičku
násadce s LED, hlavičku násadce nesvětelnou, klíček na výměnu špiček vč. špičky
1U, klíček na výměnu špiček vč. špičky 3U, klíček na výměnu špiček vč. špičky
1P, nožní ovladač, transformátor, hadici chlazení s filtrem, čistič chlazení, čistící
kartáček, O-kroužky a zkušební šablony pro kontrolu opotřebení špiček

PB-223 Pyon 2 bílý			
PB-223 řídící jednotka		
PB-2 násadec s LED			

13922000		
05849000		
05371700		

36 790,15 687,14 686,-

Špičky PYON (sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné)
Univerzální špička 1U			
05076200		
1 737,Univerzální špička 2U			
05076300		
1 884,Univerzální špička 3U			
05368200		
2 178,Univerzální špička 4U			
05849201		
1 884,Parodontální špička 1P		
05370400		
2 473,Špička pro záchovnou stom. 1R		
05849401		
2 473,& protetiku
Set špiček 1U, 3U a 1P vč. šablony
05851800		
6 387,-
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PROZONE - Generátor ozonu
PROZONE - Generátor ozonu

NOVINKA

Prozone to je nový generátor ozonu od W&H, který je perfektním
dezinfekčním řešením v široké oblasti stomatologické praxe a nejen zde.
Zásluhou plynného skupenství dosáhne směs ozonu do všech oblastí, které
potřebují dezinfekci a oplach ozonem. Ozon proniká do každé štěrbiny.
W&H doporučuje použití ozonu jako přirozené kyslíkové směsi k odstranění
patogenních zárodků, jako prevenci proti infekci v oblasti:
-

Endodoncie: pro dezinfekci kořenových kanálků
Profylaxe a periodontologie: pro dezinfekci periodontálních kapes
Záchovné stomatologie a protetiky: pro dezinfekci při preparaci
v zubní dutině
Implantologie/chirurgie: pro dezinfekci operačních ran
Rychlost: oproti tradičním dezinfekčním prostředkům pracuje ozon okamžitě
Efektivnost: díky plynnému skupenství a řadě speciálních špiček, dosáhne ozon z generátoru Prozone do všech oblastí, které potřebují dezinfekci.
Riziko nové infekce se tak snižuje na minimum.
Bezpečnost: koncentrace O3 je nastavena na řídící jednotce – nadměrná dávka/riziko předávkování není možné.
Jednoduchost: Prozone je ruční, snadno ovladatelný nástroj.
Násadec sterilizovatelný do 135° a termodezinfikovatelný
Záruka 24 měsíců
Obsah balení: Generátor ozonu (100-240 V AC), násadec, hadice násadce
s připojením, nožní ovladač, napájecí kabel, filtrační patrona, Coro špičky,
Endo špičky a Perio špičky (á 20ks)

-

Prozone ozonová jednotka			
Prozone násadec				
Jednorázové Prozone Coro špičky (20 ks)		
Jednorázové Prozone Perio špičky (20 ks)		
Jednorázové Prozone Endo špičky (20 ks)		
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12930100		
05875200		
05863700		
05863900		
05863800		

144 900,8 918,854,1 031,1 619,-

IMPLANTMED

Stomatochirurgie, implantologie
IMPLANTMED

Dobře promyšlené, kompletní řešení pro dentální chirurgické práce,
které přesahují běžné základní odstranění zubů. Otevírá nové možnosti
pro ústní, zubní a maxilofaciální chirurgii.
-

SI-923
SI-923
SI-923
SI-923

Krátký a lehký motor
Spolehlivý bezuhlíkový a bezúdržbový motor
Endo funkce
Výkon 70 W
Široký rozsah rychlosti otáček – 300-40.000 ot/min na motoru
Přesně omezený krouticí moment 5-50 Ncm
Integrovaná pumpa chlazení
Jednorázové nebo sterilizovatelné vyplachovací hadice
Dostupný v modré nebo zelené barvě
Motor vč. kabelu s klipy, držák motoru a stojánek sterilizovatelné do 135°C
Záruka 12 měsíců
Obsah balení: kompletní řídící jednotka, nožní ovladač (S-NU nebo S-N1), motor
s kabelem 1,8 m vč. 5 klipů, napájecí kabel, podložka motoru, stojánek, blokovací
kolíčky, jednorázové vyplachovací hadice
S-NU, zelený
S-NU, modrý
S-N1, zelený
S-N1, modrý

00900100		
00900101		
00900104		
00900105		

71 990,71 990,77 850,77 850,-

Vyplachovací hadice
04363600		
s ovládáním 2,2 m na jedno použití (6 ks)
Sprejová hadicová souprava
04719400
s ovládáním 2,2 m – sterilizovatelná (1 ks)

1 418,1 990,-
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ELCOMED

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

ELCOMED	
				
Elcomed SA-310 je inovovaná pohonná jednotka nejvyšší kvality pro čelistní chirurgii, implantologii, mikrochirurgii a malou kostní chirurgii.
Společně s chirurgem tvoří chirurgická jednotka klíčový faktor úspěchu chirurgických zákroků.
-

Jeden displej – tisíce možností
Všechny parametry lze nastavit v jednom kroku
6 nastavitelných programů pro nejčastější a opakující se operační postupy
Točivý moment 80 Ncm
Menší, lehčí motor s otáčkami 50.000 ot/min
Nožní ovládání slouží k přepínání programů, ke změně směru chodu a regulaci chlazení
Pro zajištění kompletní dokumentace se data ukládají na USB (bitmap a csv formát)
pro import do standardních programů a pro analýzu
Pro přenos dat do PC není potřeba dalšího softwaru
Motor vč. kabelu i držák motoru jsou termodezinfikovatelné a sterilizovatelné do 135 °C
Záruka 12 měsíců

SA-310 D se zaznamenáváním, kabel 1,8 m		
SA-310 D se zaznamenáváním, kabel 3,5 m		
SA-310
bez zaznamenávání, kabel 1,8 m			
SA-310
bez zaznamenávání, kabel 3,5 m			
Vyplachovací hadice s ovládáním 2,2m na jedno použití (6 ks)
Sprejová hadicová souprava s ovládáním
2,2m – sterilizovatelná (1 ks) 		
		

15933100		
15933101		
15933102		
15933103		
04363600		

124 200,127 200,115 400,118 300,1 418,-

04719400		

1 990,-

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
CHIRURGICKÉ NÁSTROJE S LED
Chirurgické nástroje s LED (světlo emitující diody) vytváří čisté bílé světlo přes integrovaný generátor,
který dodává energii do LED.
-
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Barva světla v kvalitě denního
Jas 5.000 – 31.000 Lux
Delší životnost než u tradičních halogenových žárovek
Systém připojení ISO 3964
Nově i rozebíratelné provedení pro lepší hygienu
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 12 měsíců

NOVINKA

CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
NOVINKA
SI-11 LED G/S-11 LED G			
Chirurgický přímý násadec 1:1 s LED a generátorem, páčkový upínací systém, pro chirurgické vrtáky
a frézky Ø 2,35 mm (také systém Stryker), pro motory s max. 40.000 ot/min.
SI-11 LED G
nerozebíratelný		
00001120		
35 760,S-11 LED G		
rozebíratelný 		
00001130		
37 965,NOVINKA
WI-75 LED G/WS-75 LED G			
Chirurgický kolénkový násadec 20:1 s LED a generátorem, tlačítkový upínací systém se šestihranem,
pro kolénkové chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (tvrdost upínací části vrtáku 50 HRC, 520
HV), systém vnitřního chlazení vrtáku Kirschner/Meyer, pro motory s max. 40.000 ot/min.
WI-75 LED G
nerozebíratelný		
10207560		
37 530,WS-75 LED G
rozebíratelný		
10207530		
39 730,CHIRURGICKÉ NÁSTROJE NESVĚTELNÉ
Řada přímých a kolénkových násadců pro maxilofaciální chirurgii, implantologii a mikrochirurgii.
-

Dlouhá životnost – vyrobeno z nerezové oceli vysoké kvality
Snadné čištění – rozebíratelný bez pomoci nástrojů (kromě WI-75 E/KM)
Úzký tvar – lepší přehled v ošetřované oblasti
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 12 měsíců

S-11
Chirurgický přímý násadec 1:1 s páčkovým upínacím systémem, pro chirurgické vrtáky a frézky o Ø 2,35 mm
(také systém Stryker)
S-11		
krátký, do max. 50.000 ot/min 00001100		
23 310,SL-11 		
dlouhý, do max. 30.000 ot/min 00001101		
26 930,S-10
Chirurgický úzký ohnutý násadec 1:1 s páčkovým upínacím systémem, pro chirurgické vrtáčky
a frézky o Ø 2,35 mm.
S-10		
do max. 50.000 ot/min
10101000		
34 880,-
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CHIRURGICKÉ NÁSTROJE
S-9
Chirurgický ohnutý násadec 1:1 s páčkovým upínacím systémem, pro chirurgické vrtáčky a frézky
o Ø 2,35 mm (také systém Stryker).
S-9		
do max. 50.000 ot/min		
10100900		
30 170,S-12
Chirurgický úzký ohnutý násadec 2:1 s páčkovým upínacím systémem pro chirurgické vrtáčky
a frézky o Ø 2,35 mm.
S-12		
do max. 40.000 ot/min		
10101200		
34 880,WS-75 E/KM
Chirurgický kolénkový násadec 20:1 s tlačítkovým upínacím systémem se šestihranem pro kolénkové chirurgické
vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (tvrdost upínací části vrtáku >50 HRC, >520 HV), Kirschner/Meyer systém vnitřního
chlazení
WS-75 E/KM		
10207500		
30 610,WS-56 E
Chirurgický kolénkový násadec 1:1 s tlačítkovým upínacím systémem pro kolénkové chirurgické vrtáčky a frézky
o Ø 2,35 mm.
WS-56 E		
10205601		
26 200,WS-92 E/3
Chirurgický kolénkový násadec 1:2,7 s trojbodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem pro chirurgické
FG vrtáčky a frézky o Ø 1,6 mm.
			
WS-92 E/3		
10209201		
30 470,WI-75 E/KM
Nerozebíratelný chirurgický násadec 20:1 s tlačítkovým upínacím systémem se šestihranem pro kolénkové
chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (tvrdost upínací části vrtáku >50 HRC, >520 HV),
Kirschner/Meyer systém vnitřního chlazení.
WI-75 E/KM		
10207550		
24 430,-
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CHIRURGICKÉ PILKOVÉ NÁSADCE
CHIRURGICKÉ PILKOVÉ NÁSADCE

Práce ve všech směrech. Násadce S-8 R, S-8 S a S-8 O nabízí perfektní a dlouhodobé řešení pro osteotomii nebo odstranění kosti sagitálním,
oscilačním nebo zpětným pohybem.
-

Vyrobeno ze 100% nerezové oceli
Nízké vibrace a velmi tichý chod
Široký výběr čepelek
Vysoká řezná frekvence pro dobrou sílu řezání
Plně rozebíratelné
Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
Záruka 12 měsíců

S-8 R
Pilkový násadec se zpětným pohybem 3,25:1 s čepelkami R-15, R-20 a R-30 (á 2ks). Zdvih 1,8 mm, frekvence 12.300 zdvihů/min.
S-8 R		
10100801		
38 150,S-8 O
Pilkový násadec s oscilačním pohybem 3,4:1 s čepelkami O-8 a O-15 (á 2ks). Úhel otočení 12°, frekvence 11.500 zdvihů/min.
S-8 O		
10100802		
47 150,S-8 S
Pilkový násadec s pohybem v sagitální rovině 3,25:1 s čepelkami S-6 a S-10 (á 2ks). Úhel otočení 3°, frekvence 12.300 zdvihů/min.
S-8 S		
10100803		
44 150,-

NÁHRADNÍ ČEPELKY (sterilizovatelné do 135°C)
R-15
R-15
R-20
R-20
R-30
R-30

délka pilky 15 mm (1 ks)
délka pilky 15 mm (5 ks)
délka pilky 20 mm (1 ks)
délka pilky 20 mm (5 ks)
délka pilky 30 mm (1 ks)
délky pilky 30 mm (5 ks)

04726000		
04800100		
04725900		
04800000		
04725700		
04799900		

400,1 810,400,1 810,400,1 810,-

O-8
O-15
S-6
S-6
S-10
S-10

šířka pilky cca 8 mm		
šířka pilky cca 15 mm		
šířka pilky cca 6 mm (1 ks)
šířka pilky cca 6 mm (5 ks)
šířka pilky cca 10 mm (1 ks)
šířka pilky cca 10 mm (5 ks)

04800500		
04800400		
04726200		
04800300		
04726100		
04800200		

590,590,400,1 810,400,1 810,-
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IDC - IMPLANTOLOGICKÝ DISTANČNÍ SET
IDC - IMPLANTOLOGICKÝ DISTANČNÍ SET

Určení správné vzdálenosti je důležitým předpokladem pro úspěšnou implantaci.
IDC je sada měřících šablon, které – bez ohledu na průměr implantátu – zajišťují dodržování správné
„biologické šíře“ mezi zubem a implantátem, stejně jako mezi dvěma implantáty.
IDC lze používat s inovativními W&H chirurgickými kolénky – WI/75 E/KM, WI-75 LED G, WS-75 E/KM
a WS-75 LED G.
-

Jednoduché - logické přípravné kroky
Bezpečný - přesné otvory
Rychlý – bez používání šablon a měrek vrtáků
Ekonomický - efektivní díky bohaté možnosti využití
Sterilizovatelný do 135°C a termodezinfikovatelný
Záruka 12 měsíců

IDC
Sada měřících šablon – adaptér, centrovací vrták Ø 2 mm, distanční pouzdra A-C a distanční trny 1-9
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IDC sada				
Adaptér			
Centrovací vrták Ø 2 mm		

05001600		
04825100		
04726400		

21 190,6 720,1 360,-

Distanční pouzdro A (3,8 mm)		
Distanční pouzdro B (4,3 mm)		
Distanční pouzdro C (5,1 mm)		

04830500		
04830600		
04867900		

960,960,960,-

Distanční trn 1 (6,1 mm)		
Distanční trn 2 (6,6 mm)		
Distanční trn 3 (7,1 mm)		
Distanční trn 4 (7,6 mm)		
Distanční trn 5 (8,0 mm)		
Distanční trn 6 (8,6 mm)		
Distanční trn 7 (9,1 mm)		
Distanční trn 8 (9,6 mm)		
Distanční trn 9 (11,5 mm)		

04824900		
04825000		
04830100		
04830200		
04830300		
04830400		
04903700		
04929500		
04929600		

1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,1 140,-

CHIRURGICKÉ ODSÁVÁNÍ
CHIRURGICKÉ ODSÁVÁNÍ

Krev, sliny a solný roztok stejně jako části kostí a okolní tkáně, mohou způsobit ucpání Vašeho odsávacího systému.
Odsávací systém v zubní soupravě není ideální pro chirurgické a implantologické zákroky. Bezporuchový provoz je nezbytně nutný pro nepřerušované
a úspěšné ošetření. To zaručuje chirurgické odsávání SI-1500, které chrání odsávání v zubní
soupravě před ucpáním.
-

Ochrana vakuové pumpy před ucpáním
Žádná kontaminace
Vhodný pro připojení na odsávací hadici Ø 11 a 16 mm
Ergonomické jednorázové odsávací násadce
Možnost připojení kostního filtru
Snadné čištění
Sterilizovatelný do 121°C a termodezinfikovatelný
Záruka 24 měsíců

SI-1500
Chirurgické odsávání – nádoba, víčko s těsněním, spodní část nádoby pro bezpečné
postavení, 6ks sterilních jednorázových odsávacích hadiček s odsávacím násadcem
SI-1500 chirurgické odsávání		
Náhradní jednorázové hadičky (6 ks)

05276400		
05354500		

7 510,1 450,-
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RYCHLOSPOJKY ROTO QUICK

Motory a připojení
RYCHLOSPOJKY ROTO QUICK

Mnohostranný systém připojení Roto Quick spojuje standardizované turbínkové hadice k W&H turbínkám, motorům nebo vzduchovým scalerům.
-

Rychlá a snadná výměna nástrojů
Snadné otáčení nástrojů (360°)
Antiretrakční ventil
Sterilizovatelné pro optimální hygienu
Sterilizovatelné do 135°C
Záruka 24 měsíců

RQ-03
Rychlospojka s 2(3)-děrovým připojením (Borden)
RQ-03		
nesvětelný
10400300		

4 300,-

RQ-04
Rychlospojka se standardním 4-děrovým připojením (Ritter-Midwest)
RQ-04		
nesvětelný
10400400		
4 300,RQ-14
Rychlospojka se standardním 4-děrovým připojením (Ritter Midwest), s regulací spreje
RQ-14		
nesvětelný
10401400		
5 920,RQ-24
Rychlospojka se standardním 6-děrovým připojením (Ritter-Midwest)
RQ-24		
světelný		
10402400		
7 100,RQ-34
Rychlospojka se standardním 6-děrovým připojením (Ritter-Midwest), s regulací spreje
RQ-34		
světelný 		
10403400		
8 130,-
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VZDUCHOVÉ MOTORY
VZDUCHOVÉ MOTORY				
Vzduchové motory se vyznačují vysokým výkonem a dlouhou životností. Výkon lze ovládat plynule
v obou směrech – pravý/levý
-

Kratší a lehčí pro lepší manipulaci
Dlouhá životnost
Plynule měnitelný pravý/levý chod
Vysoký výkon – stabilní rychlost 5.000 – 25.000 ot/min
Osvědčená a úspěšná technologie
Jemný a tichý chod
Sterilizovatelné do 135°
Záruka 24 měsíců

NOVINKA

AM-25 LT/A
Vzduchové motory světelné/nesvětelné s vnitřním chlazením – 5.000 – 25.000 ot/min, pro kolénkové a přímé násadce
AM-25 LT		
světelný, připojení RotoQuick		
10002500		
23 400,AM-25 A		
nesvětelný, připojení RotoQuick		
10002501		
16 340,AM-25 A BC
nesvětelný, připojení 2(3)-děrová hadice 10002502		
16 930,AM-25 A RM
nesvětelný, připojení 4-děrová hadice
10002503		
16 930,AM-25 E
Vzduchové motory nesvětelné s vnějším (externím) chlazením – 5.000 – 25.000 ot/min,
pro kolénkové a přímé násadce
AM-25 E		
nesvětelný, připojení RotoQuick		
10002510		
13 690,AM-25 E BC
nesvětelný, připojení 2(3)-děrová hadice 10002511		
14 280,AM-25 E RM
nesvětelný, připojení 4-děrová hadice
10002512		
14 280,AM-25
Vzduchové motory nesvětelné bez chlazení – do 20.000 ot/min, pro kolénkové a přímé násadce
AM-25		
nesvětelné, připojení RotoQuick		
10002520		
8 690,AM-25 BC		
nesvětelné, připojení 2(3)-děrová hadice 10002521		
9 280,AM-25 RM		
nesvětelné, připojení 4-děrová hadice
10002522		
9 280,-

27

ELEKTRICKÉ MOTORY

ELEKTRICKÉ MOTORY										
NOVINKA
Bezuhlíkové motory jsou kompaktní a výkonné nástroje umožňující
provádění celé řady stomatologických prací.
-

Motor kompletně sterilizovatelný
Krátké s nízkou hmotností
Světelné provedení s LED
Velmi výkonný
Bezuhlíkový – bezúdržbový
Široké použití
Osvědčená a úspěšná motorová technologie
Sterilizovatelné do 135°
Záruka 24 měsíců na motor a 12 měsíců na stolní řídící jednotku

EM-E6
Bezuhlíkový bezúdržbový motor, výkon 3 Ncm, 2.000 – 40.000 ot/min, váha 64 g,
délka 38,6 mm (bez ISO připojení). Doporučené použití s násadci Alegra LED G.
EM-E6		
nesvětelný
10530601		
17 365,STOLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
Stolní řídící jednotku lze velmi snadno připojit na turbínovou hadici. Poté je přístroj okamžitě připraven
k provozu.
Balení obsahuje: řídící jednotku, turbínovou hadici bílou/šedou (4-děrové připojení)
a externí napájení.
EM-E6 TP řídící jednotka bez motoru
10531600		
32 960,Společnost W&H také nabízí verzi k zabudování pro výrobce souprav, techniky a firmy zabývající
se přizpůsobením zubních souprav pro koncové zákazníky.
Pro více informací o verzi pro zabudování nás prosím kontaktujte.

28

LABORATORNÍ MIKROMOTORY

Laboratoř
LABORATORNÍ MIKROMOTORY
PERFECTA 300/600
Laboratorní mikromotory vhodné pro opracování plastů, protetiky, lehkých kovových i drahokovových prací.
Ochrana proti přetížení, měkký start, rychlostop, bezuhlíkový bezúdržbový motor. Obsah balení: řídící jednotka
230 V, napájecí kabel, násadec, držák násadce a externí řídící jednotka (u nožního typu volitelně).
-

-

Úspora času díky funkci ofukování
Více prostoru díky externí řídící jednotce
Ergonomické ovládací prvky
Přehled o všech funkcích a pracovních podmínkách
Automatické režimy
Široký rozsah otáček a točivého momentu:
1.000 – 40.000 ot/min / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
1.000 – 50.000 ot/min / 7,8 Ncm (Perfecta 600)
Perfecta 300 může být dodávána i s elektrickým motorem LA-3E (E-typ) s ISO připojením
Záruka 24 měsíců

PERFECTA 300
LA-323 T stolní provedení			
LA-323 K 	 kolenní provedení			
LA-323 F nožní provedení			

14933000		
14933100		
14933200		

42 260,42 260,36 470,-

LA-323 TE stolní provedení E-typ 		
LA-323 KE kolenní provedení E-typ 		
LA-323 KF nožní provedení E-typ 		

14933002		
14933102		
14933202		

33 420,33 420,27 640,-

PERFECTA 600
LA-623 T stolní provedení			
LA-623 K 	 kolenní provedení			
LA-623 F nožní provedení			

14936000		
14936100		
14936200		

55 270,55 270,49 490,-
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LABORATORNÍ MIKROMOTORY
PERFECTA 900
Při vývoji laboratorního mikromotoru Perfecta 900 byl kladen důraz zejména na snadnou manipulaci a ergonomický design. Na rozdíl od tradičních
laboratorních turbínek se Perfecta 900 perfektně hodí na zpracování všech materiálů, a to i oxidu zirkonia a jiných vysoce odolných keramických prací,
vzhledem ke své optimalizované rychlosti a vysokorychlostnímu násadci.
Obsah balení: řídící jednotka 230 V, externí řídící jednotka, napájecí kabel, vysokorychlostní násadec, držák násadce, vzduchová hadice, hadice chlazení
(pouze pro typ s externím chlazením).
-

Výkonný vysokorychlostní násadec s 100.000 ot./min
Menší zahřívání materiálů a delší životnost nástrojů díky optimalizované rychlosti
Lepší uzavírací systém a těsnění vzduchu
Úspora času díky funkci ofukování
Ergonomický výkon pomocí kontroly ovládání
Automatické režimy
Perfecta 900 může být dodatečně vybavena standardním násadcem LA-66
Záruka 24 měsíců

PERFECTA 900
LA-923 TT stolní provedení se zásobníkem vody
LA-923 KT kolenní provedení se zásobníkem vody
LA-923 T stolní provedení bez zásobníku vody
LA-923 K 	 kolenní provedení bez zásobníku vody

14939300		
14939400		
14939000		
14939100		

63 300,63 300,63 300,63 300,-

NÁSADCE PERFECTA
NOVINKA
Technický násadec 945 				
Násadec 1:1 pro lehké technické práce v ordinaci, bezúdržbový, otáčecí upínací systém kleštiny,
pro HP vrtáky Ø 2,35 mm. Nový tvar pro lepší držení. Záruka 12 měsíců.
945		
Technický násadec		
14124500		
15 420,Motor E-typ
pro laboratorní mikromotor Perfecta 300. ISO připojení, bez kabelu. Záruka 12 měsíců.
LA-3 E		
motor E-typ		
05138800		
19 600,-
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LABORATORNÍ MIKROMOTORY

PÉČE O NÁSTROJE

Standardní násadec
pro všechny typy laboratorních mikromotorů Perfecta, bez kabelu. Záruka 12 měsíců.
LA-66		
standardní násadec		
05201200		
28 440,Vysokorychlostní násadec
pro laboratorní mikromotor Perfecta 900, bez kabelu. Záruka 12 měsíců.
LA-9		
vysokorychlostní násadec
05015900		

31 810,-

Ošetřování
PÉČE O NÁSTROJE
ASSISTINA 301 PLUS
Údržbová jednotka pro automatické vnitřní čištění chlazení a mazání jednotlivých přímých a kolénkových násadců, turbínek, vzduchových motorů,
vzduchových scalerů, stejně jako W&H chirurgických přímých a kolénkových násadců.
-

Jednoduchý a účinný přístroj pro nástroje s ISO připojením
Automatický ošetřovací cyklus 35 sekund pro každý nástroj
Prodlouží životnost Vašeho nástroje
Mazání vnitřních částí nástrojů servisním olejem
Čištění chlazení (voda/vzduch) čistící tekutinou
Vyplachování pomocí stlačeného vzduchu
Díky adaptérům je možné použití pro nástroje všech známých výrobců
Záruka 12 měsíců

Assistina 301 Plus
Údržbová jednotka vč. servisních tekutin (02680500) a základního adaptéru (02685000)
Assistina 301 Plus		
00030125		
36 990,-

31

PÉČE O NÁSTROJE
Adaptéry pro Assistina 301 Plus – pro turbínkové nástroje
W&H RotoQuick				
02690400		
Sirona TS2 a TM1				
02692000		
KaVo Multiflex®				
04713200		
2(3)-děrová hadice (Borden)			
02083500		
4-děrová hadice (Ritter-Midwest)		
02685000 (základní)
4-děrová hadice NSK				
02671500		

4 297,4 592,2 384,2 105,1 501,1 501,-

Adaptéry pro Assistina 301 Plus – pro přímé a kolénkové násadce
NSK se snímatelnou hlavičkou			
02671000		
2 590,Sirona T1					
02691000		
4 680,Kolénkové násadce se snímatelnou hlavičkou
02679000		
2 590,W&H a Sirona FG kleštinový systém		
02693000		
2 267,Entran					
05204600		
3 974,(Pozn. Připojení KaVo Multiflex® 465 RN a Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05 mohou být
připojeny na základní adaptér 02685000. Ohledně připojení jiných značek nás kontaktujte.)
Servisní oleje a čistící tekutiny pro Assistina 301 Plus
Sada olejů W&H servisní sada (MD-500 a MC-1000)
02680500		
MD-500 W&H servisní olej F1 500 ml		
02675910		
MC-1000 W&H čistící tekutina 1000 ml		
02680200		
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2 119,1 384,735,-

PÉČE O NÁSTROJE
SERVISNÍ OLEJ F1
W&H servisní olej F1 je syntetický olej nejvyšší čistoty, který byl speciálně vyvinut
pro ošetřování W&H turbínek, přímých a kolénkových násadců, chirurgických nástrojů,
vzduchových scalerů a vzduchových motorů.
-

Prodlužuje životnost Vašich nástrojů
Vysoká materiálová snášenlivost
Odolný sterilizaci
Velmi ekonomický

MD-400 servisní olej 400ml, sprej

10940012		

890,-

Mazací koncovka kolénka		
Mazací koncovka RotoQuick		
Mazací koncovka špička		
Mazací koncovka KaVo Multiflex®

02038200		
02229200		
02036100		
04396100		

161,161,87,251,-

Mazací koncovka Sirona®		
Mazací koncovka NSK Mach®		
Mazací koncovka Bien Air Unifix®
Mazací koncovka NSK QD-J®		

05908000		
05773300		
05772000		
05907800		

251,251,251,251,-

02038200

02229200

02036100

04396100
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STERILIZÁTORY

Sterilizace
STERILIZÁTORY
LISA MB 17/22 – parní sterilizátory třídy B
Přístroj pro bezpečnou sterilizaci plných, dutých a porézních předmětů, balených
i nebalených v souladu s normou EN 13060.
-

Jednoduchá obsluha a bezpečný provoz
Dotykový displej umožňuje interaktivní komunikaci v českém jazyce
Diagnostika s výstupem na displej, paralelní kontrola procesů
Optimalizovaná spotřeba energie – příkon 2100 W
Nízká spotřeba vody – pracovní náplň pro 8-12 cyklů
Nastavené 3 sterilizační cykly
Nezávislý generátor páry
Patentovaný kondenzační sběrný systém 2CS
Dvojité uzavírání dveří
Záruka 2 roky nebo 2000 cyklů

LISA MB
Otočný rámeček pro 3 resp. 5 kazet/tácků.Velká nerezová komora u MB 17 vyrobená z jednoho kusu bez svařování.
Snadné ovládání a spolehlivá sterilizace
LISA MB 17		
komora 17 litrů
R0000000		
152 500,LISA MB 22		
komora 22 litrů
R0100000		
168 000,LISA 300 & 500 – parní sterilizátory třídy B
Pro bezpečnou a úspornou sterilizaci třídy B pevných, dutých a porézních předmětů v souladu s normou EN 13060.
Rychlý cyklus ECO-B pro malé náplně
Úspora nákladů s 2CScompact systémem
Patentovaný systém vodní separace
Inovovaný generátor páry
Vysoký výkon vakuové pumpy
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STERILIZÁTORY

-

PŘÍSLUŠENSTVÍ STERILIZÁTORŮ

PES proces hodnocení systému
Čidlo vodivosti vody
Integrovaná MMC čtečka karet pro digitální záznam sterilizačního cyklu
Automatický systém zavírání dveří
Záruka 2 roky nebo 4000 cyklů

LISA 300
Parní sterilizátor třídy B s dvojitými písty vakuové pumpy, otočný držák tácků, 5 hliníkových tácků,
trychtýř, vypouštěcí hadice.
Lisa 317		
komora 17 litrů
R2000000		
169 900,Lisa 322		
komora 22 litrů
R2100000		
188 000,LISA 500
Parní sterilizátor třídy B s detektorem vzduchu, zapisovací jednotkou LisaLog, turbovakuová pumpa,
otočný držák tácků, 5 hliníkových tácků, trychtýř, vypouštěcí hadice
Lisa 517		
komora 17 litrů
R4000000		
189 900,Lisa 522		
komora 22 litrů
R4100000		
209 000,Bakteriologický filtr 			
Těsnění dveří Lisa MB 17/22		
Těsnění dveří LISA 300/500		

W3224001		
F4605030		
F4605040		

654,949,870,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ STERILIZÁTORŮ
LisaDist
Destilační přístroj pro výrobu destilované vody z běžné vody. 4 litry vody za 4 hodiny. Tiché, lehké,
kompaktní a mobilní provedení. Robustní nerezový zásobník. Automatické vypnutí topení. Záruka 1 rok.
LisaDist 4 destilační přístroj		
H8020000		
11 500,Odstraňovač vodního kamene 500g
H8020100		
458,Uhlíkový filtr 12 ks			
H8020110		
524,-
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PŘÍSLUŠENSTVÍ STERILIZÁTORŮ
LisaDem 10/32
Demineralizační přístroj, který po připojení na vodovodní řad vyrábí demineralizovanou vodu. Kontrola kvality vyráběné
vody, hlášení o nutnosti výměny náplní. Záruka 1 rok.
LisaDem 10
ruční plnění			
H8050100		
11 120,LisaDem 32
automatické plnění 1-2 sterilizátorů
H8050110		
16 990,Náhradní pryskyřičné náplně (2x2 ks v balení)		
A8121000		
4 940,LisaOsmo
Ekonomické řešení pro demineralizaci vody. S automatickým plněním dokáže kvalitně zásobovat sterilizátory
demineralizovanou vodou. Ruční plnící pistole je vhodná pro manuální plnění a oplachování nástrojů před sterilizací.
Záruka 1 rok.
Lisa Osmo automatické plnění		
A8040010		
31 390,LisaLog
Záznamová jednotka pro ukládání průběhu sterilizačního cyklu na paměťovou kartu. Záruka 1 rok.
LisaLog pro zabudování (Lisa 300)
A8010150		
15 370,LisaLog64 stolní jednotka (Lisa MB)
A8010040		
17 660,NOVINKA
LisaSafe				
Tiskárna etiket pro připojení k Lisa 300/500. Tiskne etikety, pro dokumentaci nástrojů od sterilizace až k pacientovi. Obsahem
balení je sériový kabel, hardwarový klíč, 1 role etiket (2100 etiket), 1 inkoustová náplň. Záruka 1 rok.
LisaSafe 				
A7000050		
41 990,NOVINKA
LisaSeal2
		
Svářečka fólií s dvojitým držákem. Zaručuje 12mm nepřerušovaný svár. Záruka 1 rok.
LisaSeal2 				
A8030110		
18 990,NOVINKA
LisaWare 			
Zaznamenávání a automatické ukládání průběhů sterilizačních cyklů do počítače, a to buď formou přímého sériového
připojení nebo prostřednictvím lokální sítě (LAN). Software je plně nezávislý, nevyžaduje další manipulaci a lze přes něj
připojit až 4 sterilizátory Lisa.
LisaWare RS232			
A8010210		
11 475,Lisa Ware LAN			
A8010200		
17 365,-
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LisaSat
Připojení sterilizátoru Lisa 300/500 k LisaOsmo nebo k úpravně vody
od jiného výrobce.
LisaSat		
H8050120		
5400,-

SERVIS
Lisa DeminSat
Zařízení pro připojení LISA MB 17/22 k úpravnám vody jiných výrobců.
Záruka 1 rok.
DeminSat		
H8050050		
17 658,-

LisaPrint
Tiskárna pro automatické zaznamenávání průběhu sterilizačního cyklu. Lehká a kompaktní.
Snadná výměna role papíru i náplně. Záruka 1 rok.
LisaPrint DP-40
A7001040		
17 300,Lisa Demin20
Demineralizační přístroj pro připojení ke sterilizátoru LISA MB 17/22. Zajišťuje automatické zásobování sterilizátoru
demineralizovanou vodou. Snadné připojení na zdroj pitné vody, automatické plnění, kontrola kvality demineralizované
vody, vypouštění odpadní vody. Možnost výroby demineralizované vody i mimo sterilizátor. Záruka 1 rok.
LisaDemin 20
H8050000		
22 560,Testy
Bowie&Dick test Interster (20 testů)
Bowie&Dick test Brown (20 testů)
Helix test Interster (100 testů) 		
Helix test Brown (100 testů) 		

pro všechny sterilizátory
pro Lisa 300/500		
pro všechny sterilizátory
pro Lisa 300/500		

T8000000		
T8000020		
T8002020		
T8002030		

5 700,5 690,3 659,4 546,-

Servis
SERVIS

Zašlete nám k opravě Vaše nástroje sterilní, my je zkontrolujeme, opravíme, ošetříme značkovými oleji W&H a opět sterilní a plně funkční Vám je vrátíme
Zaručíme Vám:
-

Servis do 24 hodin prováděný servisním technikem pravidelně školeným ve výrobním závodě.
Váš nástroj Vám odešleme opravený, ošetření a sterilní do 24 hodin od doručení do našeho servisního centra.
Dlouhou životnost nástrojů díky používání originálních náhradních dílů.
V případě neúměrně vysokých nákladů na opravu Vám nabídneme nový nástroj za zvýhodněnou cenu.
Na provedené opravy poskytujeme 6-ti měsíční záruku.
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Špičkové zubní implantáty
za bezkonkurenční ceny

Spotřební materiál
pro zubní ordinace
a laboratoře

Vynikající kvalita za dobrou cenu
2

