
NIĆ CHIRURGICZNA AMIFIL
Monofil barwiony niebieski, 
niewchłanialne i sterylizowane 
tlenkiem etylenu

NIĆ CHIRURGICZNA DAFILON
Nić sterylna, syntetyczna, 
niewchłanialna, jednowłóknowa

NIĆ CHIRURGICZNA NOVOSYN
Szew powlekany, pleciony, wykonany 
z poliglaktyny.

1 szt.

6,00 zł

 

1 szt. 

3,90 zł

 

1 szt. od 

8,90 zł

OSTRZA SKALPELA
Ostrza skalpela Swann-Morton.
Różne kształty. 

UCHWYT SKALPELA
Uchwyt #3 - do rozmiaru 20
Uchwyt #4 - od rozmiaru 20

GELATAMP 
Gąbki kolagenowe gelatamp

CUTANPLAST 
Miejscowy środek hemostatyczny 
do stosowania po ekstrakcji zębów

SANITEX SMART
Fartuch jałowy wykonany z materiału
SMMS. Rozmiar M lub L

SERWETA JAŁOWA
Serweta jałowa MATODRAPE. 
Najpopularniejsze serwety 
chirurgiczne jałowe.

20 szt. 

45,50 zł
50 szt. 

119,00 zł

1 szt

11,99 zł
24 szt. 

38,00 zł

 

1 szt.

7,00 zł

130x80 cm. 

2,60 zł
160x90 cm. 

3,40 zł

SIEDZIBA 
 ul.  Wyspiańskiego 36  
35-111 Rzeszów 
tel . :(17) 852 36 09 

MAJ - LIPIEC 2021

40x60 cm. 

1,70 zł
80x45 cm. 

1,80 zł 
90x80 cm. 

2,05 zł

Oferta skierowana jest wyłącznie do lekarzy stomatologów. Od podanych cen nie obowiązują rabaty. Ilość zestawów ograniczona. W rzeczywistości produkty mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych na zdjęciach w ulotce. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia przedstawionych produktów innymi o podobnej cenie po uzgodnieniu tego faktu z klientem. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy promocji dla podmiotów zalegających z płatnościami. 
Gazetka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Okres trwania promocji 01.05.2022 - 31.03.2022 lub do wyczerpania towaru. Niektóre gratisy mogą być wpisywane za 1 zł netto.

1 szt. 

0,59zł
12D - 1 szt. 

0,95 zł

Doradca klienta:
ANETA JAŹWA
a.jazwa@dentech.pl 

731 984 268
Rzeszów, Mielec, Dębica, 
Kolbuszowa, Ropczyce
Sędziszów, Strzyżów, Brzozów, 
Sanok, Lesko

Doradca klienta:
KRZYSZTOF
MROCZKA 
k.mroczka@dentech.pl

533 518 570
Rzeszów, Lubaczów, 
Krosno, Jasło, Chorzelów, 
Sieniawa, Przecław

Doradca klienta: 
WIKTOR 
KUNECKI
w.kunecki@dentech.pl

535 991 169
Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, 
Przeworsk, Łańcut, Leżajsk, 
Nisko, Stalowa Wola,Tarnobrzeg

Doradca klienta:
KINGA 
MARYNOWSKA-
KORZEŃ 
k.korzen@dentech.pl

696 739 399
Dąbrowa Tarnowska, Tarnów, 
Brzesko, Bochnia, Gorlice, 
Nowy Sącz

Doradca klienta:
MARIAN 
KWIATKOWSKI
m.kwiatkowski@dentech.pl

662 272 166
Kraków, Zakopane, Nowy Targ, 
Sucha Beskidzka, Wadowice, 
Myślenice, Wieliczka, Oświęcim, 
Olkusz, Chrzanów, Miechów, 
Proszowice

OLEJ 
UNIWERSALNY 
TOP-DENTAL 

   
CENA HIT!

27,00 zł



SERWETY KOLOROWE
Serwety podfoliowane, różne kolory.

WAŁECZKI BAWEŁNIANE
Wałeczki stomatologiczne, 
niesterylne, 2000 szt.

TACKI JEDNORAZOWE
Tacki na asystor z przegródkami.
Opakowanie 100 szt.

KOŃCÓWKA ŚLINOCIĄGU
Ślinociagi firmy MOLTENI

STRZYKAWKI  
JEDNORAZOWE 
BD Discardit / BBraun

STRZYKAWKI LUER 
Strzykawki jednorazowe z gwintem 
typu luer

Białe 

17,90 zł
Kolorowe 

20,50 zł

100 szt 

8,50 zł

2000 szt #2 

49,00 zł
500 szt 

65,00 zł

3 ml - 1 szt.

0,35 zł 
5 ml - 1 szt. 

0,89 zł

MASECZKI WZÓR KWIATY 
Maseczki MEDICOM z wzorem 
kwiatów. Opakowanie: 60 szt

MASECZKI  
Maseczki białe, 5 warstw FFP2 
Lub
Maseczki z filtrem grafenowym  

MASECZKI CHIRURGICZNE
Klasyczne maseczki chirurgiczne 
w niebieskim kolorze, na gumce.

STRZYKAWKA CARPULA
Strzykawka z automatyczną aspiracją 
Projection-System. DA.315.180

STRZYKAWKA CARPULA
Karpula z możliwością
 aspiracji 1,8 ml. J105 / J107

IRRIGASET
Wężyki do fizjodyspensera.
110001 - W&H / 110054 - KAVO

1 szt 

39,90 zł

 

1 szt

99,00 zł

FFP2 - 10 szt 

8,90 zł 
Z grafenem  

11,5 zł

1 szt 

11,00 zł

1 szt 

23,90 zł

50 szt 

6,50 zł

300g

Esenticare #2/3 

11,50 zł
300g 

Omnident #1/2/3 

24,50 zł

2 ml - 100 szt 

9,90 zł 
5 ml - 100 szt 

10,50 zł

BBraun

10 ml - 1 szt 

0,16 zł
20ml - 1 szt

0,22 zł

2 ml - 100 szt 

13,90 zł 
5 ml - 100 szt 

14,50 zł

BD Discardit

10 ml - 1 szt 

0,16 zł
20ml - 1 szt

0,22 zł



JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE DENATLINE 
Najpopularniejsze zamienniki oryginalnych końcówek do mieszania materiałów takich jak masy, cementy, materiały do wykonywania 
tymczasowych koron i mostów.

1 szt. od 

0,79 zł

PASTA DURAPHAT 5000
Specjalistyczna pasta do zębów z
dużą ilością fluoru

DURAPHAT 0,4ml
Materiał do fluoryzacji w 
opakowaniach typu single dose. 

DURAPHAT 10 ml
Materiał do fluoryzacji w 
tubie, 50 mg/ml

PIASEK KAVO PROPHYPEARLS
Klasyczny piasek do codziennogo 
uzytku w gabinecie

PIASEK KAVO
Piasek firmy KAVO w saszetkach,
różne smaki/aromaty do wyoru

CALASEPT 4x 1,5ml
Preparat podkładowy na bazie 
sterylnego wodorotlenku wapnia

1 szt 

5,59 zł

 

250 g.

91,00 zł

50 szt. 

299,00 zł
1 szt 

32,90 zł

1 szt 

79,90 zł

GUMKI KENDA
Gumki polerskie KENDA, różne 
gradacje, płomyk, talerzyk, kielich 
mały i duży

WAVE 
Płynny materiał kompozytowy firmy 
SDI.

MERIDOL
Specjalistyczny płyn do płukania jamy 
ustnej o działaniu antybakteryjnym z
pompką

A1 /A2/A3 

29,90 zł 
A3,5 

52,00 zł

1 szt

od 

3,90 zł
1000 ml 

59,00 zł

1 szt. 

125,00 zł

HIT!

ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ

ZAPYTAJ O SPECJALNĄ OFERTĘ



nowa RODZINA PRODUKTÓW  PROSTO Z UK!

Za zakup dowolnych pakietów na kwotę min. 500 PLN – skórzana kosmetyczka GRATIS
Czas trwania promocji: 1 maj- 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów

2x Phago’Gel 500 ml z pompką  
+ 1x Phago’Gel 500 ml z pompką GRATIS

Phago’Gel preparat w żelu na bazie 
etanolu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk.

2x Phago’Gel 1000 ml z pompką  
+ 1x Clinell 200 szt. GRATIS

Phago’Gel preparat w żelu na bazie 
etanolu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk.

1x Mediquick 5l + 1x Mediquick 1l  
z pompką + 1x Clinell 200 szt. GRATIS

Mediquick preparat do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych.

PAKIET 5 PAKIET 6 PAKIET 749 zł brutto 55 zł brutto 125 zł brutto

3x Sterisol 700 ml – do wyboru: Phago’Gel, 
Ethanol, Preop) + 1x dozownik GRATIS

Preparaty na bazie etanolu  
do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji 
rąk konfekcjonowane w worki  
do dozowników Sterisol.

1x Enzymex L9 1l + 1x Phago’Gel 500 ml 
z pompką GRATIS

Enzymex L – trójenzymatyczny preparat 
w koncentracie do manualnego mycia 
i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz 
innych wyrobów medycznych.

2x AHD 1000 1l + 1x Clinell tuba GRATIS

AHD 1000 preparat w płynie na bazie 
etanolu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk.

PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 499 zł brutto 75 zł brutto 65 zł brutto

zestaw pióro i długopis Medilab 
+ Certyfikat Bezpieczny Gabinet 
+ Plan Higieny Stomatologiczny  

+ Schemat Higieniczna Dezynfekcja

Mycie rąk stomatologa • Przed rozpoczęciem pracy
• Po wyjściu z toalety
• Po dłuższej przerwie
• Przy widocznym zabrudzeniu
• Przed dezynfekcją higieniczną, 
 jeśli ręce są zabrudzone

Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika 
porcję płynu myjącego, rozprowadzić 
zgodnie ze schematem wg Ayliffe’a, 
następnie dokładnie spłukać i osuszyć 
dłonie. 

Sterisol Äkta Liquid Soap 
Farena 
Dozownik łokciowy Sterisol
Dozownik uniwersalny łokciowy

Dezynfekcja rąk stomatologa • Przed zabiegiem wykonywanym  
 pacjentowi
• Po zabiegu wykonywanym pacjentowi
• Przed założeniem i po zdjęciu rękawic
• Po kontakcie z zanieczyszczonymi 
 przedmiotami i sprzętem

  
UWAGA! Ręce przed dezynfekcją muszą 
być czyste i suche.

Dezynfekcja higieniczna:
Na suchą skórę rąk nanieść preparat 
dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać 
w skórę rąk zgodnie ze schematem 
wg Ayliffe’a, a następnie aż do 
wyschnięcia przez minimum 30 s.

Dezynfekcja chirurgiczna:
Na uprzednio umyte i dokładnie osuszone 
ręce i przedramiona nanieść preparat 
dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać 
w skórę rąk i przedramion, aż do 
wyschnięcia przez minimum 1,5 min. 

Sterisol AHD 1000 
Sterisol Phago’Gel 
Dozownik łokciowy Sterisol

Pielęgnacja skóry rąk
stomatologa

• Przed dłuższymi przerwami
• Po zakończonym dniu pracy
• Według indywidualnych potrzeb 
 i wymagań skóry rąk

Nanieść na czyste ręce porcję kremu lub 
lotionu pielęgnacyjnego, rozprowadzić na 
skórze i odczekać do całkowitego 
wchłonięcia. 

Mediwax

RĘCE I SKÓRA
CO? KIEDY? JAK? CZYM?

Narzędzia stomatologiczne
i przybory wielokrotnego 
użytku poddawane sterylizacji 
np. zgłębnik, lusterko, sonda, 
wiertło

• Po zastosowaniu u pacjenta • Przygotować roztwór roboczy preparatu 
 myjąco-dezynfekującego w wannie 
 dezynfekcyjnej z sitem i pokrywą. Opisać 
 wannę nazwą preparatu, stężeniem i datą 
 przygotowania roztworu.
• Narzędzia zanurzyć całkowicie
 w roztworze.   
• Po upływie wymaganego czasu ekspozycji 
 narzędzia wyjąć na sicie, dokładnie 
 opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć. 
• Narzędzia przygotować do procesu 
 sterylizacji.

Enzymex L9
min. 0,5% – 10 min
5 ml koncentratu/1 l wody

lub 

Lysoformin 3000 
min. 1,5% – min. 30 min
15 ml koncentratu/1 l wody 

UWAGA!
Dezynfekcja i mycie: roztwory 
wymieniać codziennie!

• Po zastosowaniu u pacjentaNarzędzia stomatologiczne
i przybory wielokrotnego 
użytku, wykonane z materiału 
wrażliwego na wysoką 
temperaturę, których nie 
można sterylizować 
w autoklawie należy poddać 
dezynfekcji wysokiego 
poziomu

• Przygotować roztwór roboczy preparatu  
 myjąco-dezynfekującego w wannie 
 dezynfekcyjnej z sitem i pokrywą. 
 Opisać wannę nazwą preparatu, 
 stężeniem i datą przygotowania roztworu.
• Narzędzia zanurzyć całkowicie 
 w roztworze.
• Wszystkie narzędzia muszą być 
 zanurzone w płynie. 
• Po upływie wymaganego czasu ekspozycji 
 narzędzia wyjąć na sicie, dokładnie 
 opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.
• Narzędzia wykonane z materiału 
 wrażliwego na wysoką temperaturę, 
 których nie można poddać sterylizacji 
 w autoklawie, zanurzyć całkowicie 
 w wannie dezynfekcyjnej wypełnionej 
 płynem do dezynfekcji wysokiego
 poziomu.  
• Po upływie czasu ekspozycji 
 dezynfekowane narzędzia wyjąć,
 dokładnie opłukać czystą 
 mikrobiologicznie lub sterylną wodą,
 osuszyć.

Enzymex L9
min. 0,5% – 10 min
5 ml koncentratu/1 l wody

UWAGA!
Dezynfekcja i mycie: roztwory 
wymieniać codziennie!

Phagocide D
gotowy do użycia – 30 min
Używany preparat zachowuje 
aktywność biobójczą do 45 dni.
UWAGA! Dezynfekcja wysokiego 
poziomu: przed użyciem należy 
sprawdzić aktywność preparatu 
testem kontrolnym.

NARZĘDZIA I SPRZĘT
CO? KIEDY? JAK? CZYM?

POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE

Mycie i dezynfekcja 
powierzchni oraz 
elementów wyposażenia 
wrażliwych na działanie 
alkoholu (np. fotele, 
uchwyty lampy, blaty, 
krzesła)

• Po każdym pacjencie Nanieść preparat bezpośrednio na dezynfekowaną 
powierzchnię z odległości 30 cm lub na suchą, 
czystą ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić za 
pomocą chusteczki po całej powierzchni. Nie 
wycierać do sucha, nie spłukiwać, pozostawić do 
wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. 

Przetrzeć powierzchnię gotową do użycia 
chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. 
Odczekać zalecany czas ekspozycji. 

Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia – min. 5 min
lub
Lysoformin Plus-Schaum
pianka gotowa do użycia – min. 5 min 
lub 
Mediwipes DM 
chusteczki gotowe do użycia – min. 5 min
Oxivir Sporicide/Wipe
gotowa do użycia sporobójcza 
pianka/chusteczki – min. 1 min

Dezynfekcja powierzchni 
i elementów 
wyposażenia odpornych 
na działanie alkoholu 
(wykonanych ze szkła, 
metalu, inoxu, ceramiki, 
pokrytych laminatem, 
emalią np. stolik na 
narzędzia)

• Po każdym pacjencie Preparat równomiernie zaaplikować na całej 
dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie 
rozprowadzić za pomocą chusteczki. Nie wycierać, 
nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. 
Odczekać zalecany czas ekspozycji.

Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do 
wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. 

UWAGA! 
Preparaty stosować na niezanieczyszczone 
organicznie powierzchnie. 

MediQuick
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 30 s
lub
Aerodesin 2000
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 1 min
lub
Mediwipes Plus
chusteczki gotowe do użycia – min. 1 min                  

Mycie i dezynfekcja podłóg, 
blatów, drzwi, glazury, mebli 
i innych dużych powierzchni

oraz 

wszystkich powierzchni 
małych znajdujących się 
poza gabinetem np. pulpity, 
blaty, stoliki, miejsca 
siedzące, telefony, biurka, 
klawiatury, myszki, monitory

• Codziennie po  
 zakończeniu pracy 
 (podłogi, blaty i inne 
 powierzchnie poziome,  
 obudowy urządzeń)

• Raz w tygodniu
 i zawsze w razie 
 potrzeby (glazura, 
 meble, parapety, 
 drzwi itd.)

Za pomocą mopów i ściereczek myć 
i dezynfekować, przecierając dokładnie całą 
powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.

TASKI Sprint Degerm
koncentrat do mycia i dezynfekcji 0,5% – min. 5 min
5 ml koncentratu/1 l wody
Oxivir Plus
koncentrat do dezynfekcji 3,5% – min. 5 min
35 ml koncentratu/1 l wody
Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia – min. 5 min
lub
Lysoformin Plus-Schaum
pianka gotowa do użycia – min. 5 min
lub 
Mediwipes DM 
chusteczki gotowe do użycia – min. 5 min

Mycie i dezynfekcja 
umywalek, 
sanitariatów 
oraz innego 
wyposażenia
i powierzchni 
zanieczyszczonych 
organicznie

• Po każdym pacjencie
 (w okresie zwiększonego 
 zagrożenia epidemicznego)
• Raz dziennie po 
 zakończeniu pracy 
 (umywalki, zlewy, 
 muszle klozetowe)
• Natychmiast po
 zanieczyszczeniu
 danej powierzchni
 substancjami
 pochodzenia
 organicznego np.:
 plamy krwi, wydaliny,
 wydzieliny

Tabletki rozpuścić w wodzie. Powierzchnie zmyć 
roztworem myjąco-dezynfekującym. 
Odczekać wymagany czas ekspozycji.

Zanieczyszczone miejsce zalać roztworem środka 
myjąco- dezynfekcyjnego i przykryć jednorazową 
włókniną. Odczekać zalecany czas dezaktywacji. 
Ostrożnie zebrać zanieczyszczenie i umieścić 
w pojemniku na odpady zakaźne. Ponownie 
zdezynfekować powierzchnię nowym roztworem 
roboczym i odczekać zalecany czas ekspozycji.
Chusteczki inkrustowane chlorem zwilżyć wodą, 
odcisnąć nadmiar wody. Powierzchnie zmyć 
roztworem myjąco-dezynfekującym. 
Odczekać wymagany czas ekspozycji.
Położyć suchą chusteczkę inkrustowaną chlorem 
bezpośrednio na plamę. Odczekać, aż materiał 
biologiczny sie wchłonie. Ostrożnie zebrać 
chusteczki z zanieczyszczeniem i umieścić 
w pojemniku na medyczne odpady zakaźne.
Powierzchnie ponownie zdezynfekować 
używając nowej chusteczki  nasączonej zimną 
wodą przez 1–2 sekundy (wycisnąć nadmiar 
wody). Odczekać zalecany czas ekspozycji.

Chlor-Clean
tabletki – 2 tabl./1 l wody,
10 tabl./5 l – min. 5 min

Powierzchnie zanieczyszczone organicznie
1 tabl./100 ml wody, 10 tabl./1 l wody 15 min

lub

Chlor-Clean Wipes
inkrustowane chlorem suche chusteczki 
– min. 5 min

Powierzchnie zanieczyszczone organicznie
– min. 5 min

Klamki, drzwi wejściowe, 
poręcze wewnątrz i na 
zewnątrz

• Co godzinę lub 
 po wyjściu każdego 
 pacjenta

Preparat równomiernie rozprowadzić za pomocą 
chusteczki. Nie wycierać, nie spłukiwać, 
pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany 
czas ekspozycji.

Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić 
do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas 
ekspozycji. 

UWAGA! 
Preparaty  stosować na niezanieczyszczone 
organicznie powierzchnie. 

MediQuick
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 30 s
lub
Aerodesin 2000
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 1 min
lub
Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia – min. 5 min
lub
Mediwipes Plus
alkoholowe chusteczki gotowe do użycia
– min. 1 min.                  

CO? KIEDY? JAK? CZYM?

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska • T:  085 747 93 53 • F:  085 747 93 28 • e-mail: handlowy@medilab.pl   

PLAN HIGIENY GABINET STOMATOLOGICZNY 

UWAGA: Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy po przeprowadzonej dezynfekcji dokładnie zmyć wodą zdatną do picia.

CHIRURGICZNA
DEZYNFEKCJA
RĄK
Procedurę przeprowadzać na czystej
i suchej skórze rąk.
Czas trwania procedury – 3 min.  

medilab.pl

Zanurz na 5 sekund palce
prawej dłoni w preparacie
dezynfekcyjnym w celu odkażenia
skóry pod paznokciami.    

Okrężnymi ruchami rozprowadź
preparat dezynfekcyjny
na prawym przedramieniu.

Kontynuuj wcieranie preparatu,
aż do łokcia włącznie, do momentu
jego całkowitego odparowania. 

Powtórz schemat od 1 do 4
z uwzględnieniem lewej dłoni 
i przedramienia, dozując kolejną
5 ml porcję środka
dezynfekcyjnego.

Rozprowadź preparat
na dłoniach. Pocieraj 5-krotnie
o siebie wewnętrzne
powierzchnie dłoni.

Z dozownika ściennego nanieś
5 ml alkoholowego środka
dezynfekcyjnego Phago’Gel 
Sterisol, AHD 1000 Sterisol,
Sterisol Preop lub Sterisol Ethanol.

Połóż prawą dłoń na grzbiecie
lewej dłoni przeplatając
palce obu dłoni. Pocieraj
5-krotnie. Zamień ręce.

Złóż razem wewnętrzne strony
dłoni przeplatając palce.
Pocieraj 5-krotnie, aż do
zagłębień międzypalcowych.

Grzbiet zgietych palców dłoni
schowaj w drugiej dłoni
zawijając do wewnątrz palce.
Pocieraj 5-krotnie.

Pocieraj 5-krotnie obrotowo
lewy kciuk zaciśnięty
w prawej dłoni. Zamień ręce.

Sterylną odzież operacyjną
i rękawice załóż dopiero
po całkowitym wyschnięciu rąk. 

Z dozownika ściennego nanieś
5 ml alkoholowego środka
dezynfekcyjnego Phago’Gel
Sterisol, AHD 1000 Sterisol, 
Sterisol Preop lub Sterisol Ethanol.   
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Na podstawie wytycznych i materiałów informacyjnych WHO dotyczących higieny rąk w służbie zdrowia, maj 2009.
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PAKIET 1 GRATIS
wartość pakietu: 229 zł brutto



TG SE BOND 7ML
światłoutwardzalny
samotrawiący bond.

TG LUTOGLASS
osadzeniowy cement
glassionomerowy

TG RESTOGLASS
glasjonomer chemoutwardzalny 
wraz z lakierem

TG BOND
światłoutwardzalny
bond V generacji

nowa RODZINA PRODUKTÓW  PROSTO Z UK!

130,- 85,- 86,- 65,-

I-FLOW 4x2g
Zestaw kompozytu typu flow, 
światłoutwaardzalny.

I-EXCITE
Zestaw światłoutwardzalnego 
kompozytu mikrohybrydowego

TGNANOHYBRID
Światłoutwardzalny kompozyt 
nano-hybrydowy  

4g 

49,00 zł
4x4g 

196,00 zł
4x2g 

120 zł

GUMKI DO MAZANIA
Przestrzenne gumki do mazania w
kształcie zęba.  

GUMKI DO MAZANIA
Klasyczne gumki do mazania w
kształcie zęba. 

KLEPSYDRY
Zegary piaskowe dmierzajce czas 
2 minut. 
 

DŁUGOPIS - LATARKA
Długopisy z żarówką LED i pokrywką

POJEMNIK NA ZĘBY MLECZNE
Uchwyt na zęby ratatouille

TEMPERÓWKA ZĄBEK
Temperówka do ołówków Bader

 

40 szt.

56,00 zł

100 szt 

86,00 zł
48 szt  

99,00 zł

 

60 szt.

50,00 zł

24 szt

53,00 zł

 

72 szt

113 zł

Za zakup dowolnych pakietów na kwotę min. 500 PLN – skórzana kosmetyczka GRATIS
Czas trwania promocji: 1 maj- 30 czerwca lub do wyczerpania zapasów

2x Phago’Gel 500 ml z pompką  
+ 1x Phago’Gel 500 ml z pompką GRATIS

Phago’Gel preparat w żelu na bazie 
etanolu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk.

2x Phago’Gel 1000 ml z pompką  
+ 1x Clinell 200 szt. GRATIS

Phago’Gel preparat w żelu na bazie 
etanolu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk.

1x Mediquick 5l + 1x Mediquick 1l  
z pompką + 1x Clinell 200 szt. GRATIS

Mediquick preparat do szybkiej 
dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych.

PAKIET 5 PAKIET 6 PAKIET 749 zł brutto 55 zł brutto 125 zł brutto

3x Sterisol 700 ml – do wyboru: Phago’Gel, 
Ethanol, Preop) + 1x dozownik GRATIS

Preparaty na bazie etanolu  
do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji 
rąk konfekcjonowane w worki  
do dozowników Sterisol.

1x Enzymex L9 1l + 1x Phago’Gel 500 ml 
z pompką GRATIS

Enzymex L – trójenzymatyczny preparat 
w koncentracie do manualnego mycia 
i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz 
innych wyrobów medycznych.

2x AHD 1000 1l + 1x Clinell tuba GRATIS

AHD 1000 preparat w płynie na bazie 
etanolu do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk.

PAKIET 2 PAKIET 3 PAKIET 499 zł brutto 75 zł brutto 65 zł brutto

zestaw pióro i długopis Medilab 
+ Certyfikat Bezpieczny Gabinet 
+ Plan Higieny Stomatologiczny  

+ Schemat Higieniczna Dezynfekcja

Mycie rąk stomatologa • Przed rozpoczęciem pracy
• Po wyjściu z toalety
• Po dłuższej przerwie
• Przy widocznym zabrudzeniu
• Przed dezynfekcją higieniczną, 
 jeśli ręce są zabrudzone

Na zwilżone dłonie nanieść z dozownika 
porcję płynu myjącego, rozprowadzić 
zgodnie ze schematem wg Ayliffe’a, 
następnie dokładnie spłukać i osuszyć 
dłonie. 

Sterisol Äkta Liquid Soap 
Farena 
Dozownik łokciowy Sterisol
Dozownik uniwersalny łokciowy

Dezynfekcja rąk stomatologa • Przed zabiegiem wykonywanym  
 pacjentowi
• Po zabiegu wykonywanym pacjentowi
• Przed założeniem i po zdjęciu rękawic
• Po kontakcie z zanieczyszczonymi 
 przedmiotami i sprzętem

  
UWAGA! Ręce przed dezynfekcją muszą 
być czyste i suche.

Dezynfekcja higieniczna:
Na suchą skórę rąk nanieść preparat 
dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać 
w skórę rąk zgodnie ze schematem 
wg Ayliffe’a, a następnie aż do 
wyschnięcia przez minimum 30 s.

Dezynfekcja chirurgiczna:
Na uprzednio umyte i dokładnie osuszone 
ręce i przedramiona nanieść preparat 
dezynfekcyjny. Dokładnie wcierać 
w skórę rąk i przedramion, aż do 
wyschnięcia przez minimum 1,5 min. 

Sterisol AHD 1000 
Sterisol Phago’Gel 
Dozownik łokciowy Sterisol

Pielęgnacja skóry rąk
stomatologa

• Przed dłuższymi przerwami
• Po zakończonym dniu pracy
• Według indywidualnych potrzeb 
 i wymagań skóry rąk

Nanieść na czyste ręce porcję kremu lub 
lotionu pielęgnacyjnego, rozprowadzić na 
skórze i odczekać do całkowitego 
wchłonięcia. 

Mediwax

RĘCE I SKÓRA
CO? KIEDY? JAK? CZYM?

Narzędzia stomatologiczne
i przybory wielokrotnego 
użytku poddawane sterylizacji 
np. zgłębnik, lusterko, sonda, 
wiertło

• Po zastosowaniu u pacjenta • Przygotować roztwór roboczy preparatu 
 myjąco-dezynfekującego w wannie 
 dezynfekcyjnej z sitem i pokrywą. Opisać 
 wannę nazwą preparatu, stężeniem i datą 
 przygotowania roztworu.
• Narzędzia zanurzyć całkowicie
 w roztworze.   
• Po upływie wymaganego czasu ekspozycji 
 narzędzia wyjąć na sicie, dokładnie 
 opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć. 
• Narzędzia przygotować do procesu 
 sterylizacji.

Enzymex L9
min. 0,5% – 10 min
5 ml koncentratu/1 l wody

lub 

Lysoformin 3000 
min. 1,5% – min. 30 min
15 ml koncentratu/1 l wody 

UWAGA!
Dezynfekcja i mycie: roztwory 
wymieniać codziennie!

• Po zastosowaniu u pacjentaNarzędzia stomatologiczne
i przybory wielokrotnego 
użytku, wykonane z materiału 
wrażliwego na wysoką 
temperaturę, których nie 
można sterylizować 
w autoklawie należy poddać 
dezynfekcji wysokiego 
poziomu

• Przygotować roztwór roboczy preparatu  
 myjąco-dezynfekującego w wannie 
 dezynfekcyjnej z sitem i pokrywą. 
 Opisać wannę nazwą preparatu, 
 stężeniem i datą przygotowania roztworu.
• Narzędzia zanurzyć całkowicie 
 w roztworze.
• Wszystkie narzędzia muszą być 
 zanurzone w płynie. 
• Po upływie wymaganego czasu ekspozycji 
 narzędzia wyjąć na sicie, dokładnie 
 opłukać pod bieżącą wodą i osuszyć.
• Narzędzia wykonane z materiału 
 wrażliwego na wysoką temperaturę, 
 których nie można poddać sterylizacji 
 w autoklawie, zanurzyć całkowicie 
 w wannie dezynfekcyjnej wypełnionej 
 płynem do dezynfekcji wysokiego
 poziomu.  
• Po upływie czasu ekspozycji 
 dezynfekowane narzędzia wyjąć,
 dokładnie opłukać czystą 
 mikrobiologicznie lub sterylną wodą,
 osuszyć.

Enzymex L9
min. 0,5% – 10 min
5 ml koncentratu/1 l wody

UWAGA!
Dezynfekcja i mycie: roztwory 
wymieniać codziennie!

Phagocide D
gotowy do użycia – 30 min
Używany preparat zachowuje 
aktywność biobójczą do 45 dni.
UWAGA! Dezynfekcja wysokiego 
poziomu: przed użyciem należy 
sprawdzić aktywność preparatu 
testem kontrolnym.

NARZĘDZIA I SPRZĘT
CO? KIEDY? JAK? CZYM?

POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE

Mycie i dezynfekcja 
powierzchni oraz 
elementów wyposażenia 
wrażliwych na działanie 
alkoholu (np. fotele, 
uchwyty lampy, blaty, 
krzesła)

• Po każdym pacjencie Nanieść preparat bezpośrednio na dezynfekowaną 
powierzchnię z odległości 30 cm lub na suchą, 
czystą ściereczkę. Dokładnie rozprowadzić za 
pomocą chusteczki po całej powierzchni. Nie 
wycierać do sucha, nie spłukiwać, pozostawić do 
wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. 

Przetrzeć powierzchnię gotową do użycia 
chusteczką i pozostawić do wyschnięcia. 
Odczekać zalecany czas ekspozycji. 

Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia – min. 5 min
lub
Lysoformin Plus-Schaum
pianka gotowa do użycia – min. 5 min 
lub 
Mediwipes DM 
chusteczki gotowe do użycia – min. 5 min
Oxivir Sporicide/Wipe
gotowa do użycia sporobójcza 
pianka/chusteczki – min. 1 min

Dezynfekcja powierzchni 
i elementów 
wyposażenia odpornych 
na działanie alkoholu 
(wykonanych ze szkła, 
metalu, inoxu, ceramiki, 
pokrytych laminatem, 
emalią np. stolik na 
narzędzia)

• Po każdym pacjencie Preparat równomiernie zaaplikować na całej 
dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie 
rozprowadzić za pomocą chusteczki. Nie wycierać, 
nie spłukiwać, pozostawić do wyschnięcia. 
Odczekać zalecany czas ekspozycji.

Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić do 
wyschnięcia. Odczekać zalecany czas ekspozycji. 

UWAGA! 
Preparaty stosować na niezanieczyszczone 
organicznie powierzchnie. 

MediQuick
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 30 s
lub
Aerodesin 2000
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 1 min
lub
Mediwipes Plus
chusteczki gotowe do użycia – min. 1 min                  

Mycie i dezynfekcja podłóg, 
blatów, drzwi, glazury, mebli 
i innych dużych powierzchni

oraz 

wszystkich powierzchni 
małych znajdujących się 
poza gabinetem np. pulpity, 
blaty, stoliki, miejsca 
siedzące, telefony, biurka, 
klawiatury, myszki, monitory

• Codziennie po  
 zakończeniu pracy 
 (podłogi, blaty i inne 
 powierzchnie poziome,  
 obudowy urządzeń)

• Raz w tygodniu
 i zawsze w razie 
 potrzeby (glazura, 
 meble, parapety, 
 drzwi itd.)

Za pomocą mopów i ściereczek myć 
i dezynfekować, przecierając dokładnie całą 
powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia.

TASKI Sprint Degerm
koncentrat do mycia i dezynfekcji 0,5% – min. 5 min
5 ml koncentratu/1 l wody
Oxivir Plus
koncentrat do dezynfekcji 3,5% – min. 5 min
35 ml koncentratu/1 l wody
Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia – min. 5 min
lub
Lysoformin Plus-Schaum
pianka gotowa do użycia – min. 5 min
lub 
Mediwipes DM 
chusteczki gotowe do użycia – min. 5 min

Mycie i dezynfekcja 
umywalek, 
sanitariatów 
oraz innego 
wyposażenia
i powierzchni 
zanieczyszczonych 
organicznie

• Po każdym pacjencie
 (w okresie zwiększonego 
 zagrożenia epidemicznego)
• Raz dziennie po 
 zakończeniu pracy 
 (umywalki, zlewy, 
 muszle klozetowe)
• Natychmiast po
 zanieczyszczeniu
 danej powierzchni
 substancjami
 pochodzenia
 organicznego np.:
 plamy krwi, wydaliny,
 wydzieliny

Tabletki rozpuścić w wodzie. Powierzchnie zmyć 
roztworem myjąco-dezynfekującym. 
Odczekać wymagany czas ekspozycji.

Zanieczyszczone miejsce zalać roztworem środka 
myjąco- dezynfekcyjnego i przykryć jednorazową 
włókniną. Odczekać zalecany czas dezaktywacji. 
Ostrożnie zebrać zanieczyszczenie i umieścić 
w pojemniku na odpady zakaźne. Ponownie 
zdezynfekować powierzchnię nowym roztworem 
roboczym i odczekać zalecany czas ekspozycji.
Chusteczki inkrustowane chlorem zwilżyć wodą, 
odcisnąć nadmiar wody. Powierzchnie zmyć 
roztworem myjąco-dezynfekującym. 
Odczekać wymagany czas ekspozycji.
Położyć suchą chusteczkę inkrustowaną chlorem 
bezpośrednio na plamę. Odczekać, aż materiał 
biologiczny sie wchłonie. Ostrożnie zebrać 
chusteczki z zanieczyszczeniem i umieścić 
w pojemniku na medyczne odpady zakaźne.
Powierzchnie ponownie zdezynfekować 
używając nowej chusteczki  nasączonej zimną 
wodą przez 1–2 sekundy (wycisnąć nadmiar 
wody). Odczekać zalecany czas ekspozycji.

Chlor-Clean
tabletki – 2 tabl./1 l wody,
10 tabl./5 l – min. 5 min

Powierzchnie zanieczyszczone organicznie
1 tabl./100 ml wody, 10 tabl./1 l wody 15 min

lub

Chlor-Clean Wipes
inkrustowane chlorem suche chusteczki 
– min. 5 min

Powierzchnie zanieczyszczone organicznie
– min. 5 min

Klamki, drzwi wejściowe, 
poręcze wewnątrz i na 
zewnątrz

• Co godzinę lub 
 po wyjściu każdego 
 pacjenta

Preparat równomiernie rozprowadzić za pomocą 
chusteczki. Nie wycierać, nie spłukiwać, 
pozostawić do wyschnięcia. Odczekać zalecany 
czas ekspozycji.

Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić 
do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas 
ekspozycji. 

UWAGA! 
Preparaty  stosować na niezanieczyszczone 
organicznie powierzchnie. 

MediQuick
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 30 s
lub
Aerodesin 2000
alkoholowy spray gotowy do użycia – min. 1 min
lub
Oxivir Plus Spray
spray gotowy do użycia – min. 5 min
lub
Mediwipes Plus
alkoholowe chusteczki gotowe do użycia
– min. 1 min.                  

CO? KIEDY? JAK? CZYM?

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska • T:  085 747 93 53 • F:  085 747 93 28 • e-mail: handlowy@medilab.pl   

PLAN HIGIENY GABINET STOMATOLOGICZNY 

UWAGA: Powierzchnie pozostające w kontakcie z nieopakowaną żywnością należy po przeprowadzonej dezynfekcji dokładnie zmyć wodą zdatną do picia.

CHIRURGICZNA
DEZYNFEKCJA
RĄK
Procedurę przeprowadzać na czystej
i suchej skórze rąk.
Czas trwania procedury – 3 min.  

medilab.pl

Zanurz na 5 sekund palce
prawej dłoni w preparacie
dezynfekcyjnym w celu odkażenia
skóry pod paznokciami.    

Okrężnymi ruchami rozprowadź
preparat dezynfekcyjny
na prawym przedramieniu.

Kontynuuj wcieranie preparatu,
aż do łokcia włącznie, do momentu
jego całkowitego odparowania. 

Powtórz schemat od 1 do 4
z uwzględnieniem lewej dłoni 
i przedramienia, dozując kolejną
5 ml porcję środka
dezynfekcyjnego.

Rozprowadź preparat
na dłoniach. Pocieraj 5-krotnie
o siebie wewnętrzne
powierzchnie dłoni.

Z dozownika ściennego nanieś
5 ml alkoholowego środka
dezynfekcyjnego Phago’Gel 
Sterisol, AHD 1000 Sterisol,
Sterisol Preop lub Sterisol Ethanol.

Połóż prawą dłoń na grzbiecie
lewej dłoni przeplatając
palce obu dłoni. Pocieraj
5-krotnie. Zamień ręce.

Złóż razem wewnętrzne strony
dłoni przeplatając palce.
Pocieraj 5-krotnie, aż do
zagłębień międzypalcowych.

Grzbiet zgietych palców dłoni
schowaj w drugiej dłoni
zawijając do wewnątrz palce.
Pocieraj 5-krotnie.

Pocieraj 5-krotnie obrotowo
lewy kciuk zaciśnięty
w prawej dłoni. Zamień ręce.

Sterylną odzież operacyjną
i rękawice załóż dopiero
po całkowitym wyschnięciu rąk. 

Z dozownika ściennego nanieś
5 ml alkoholowego środka
dezynfekcyjnego Phago’Gel
Sterisol, AHD 1000 Sterisol, 
Sterisol Preop lub Sterisol Ethanol.   
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Na podstawie wytycznych i materiałów informacyjnych WHO dotyczących higieny rąk w służbie zdrowia, maj 2009.
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PAKIET 1 GRATIS
wartość pakietu: 229 zł brutto



MEDAL RĘKAWY DO STERYLIZACJI
Długość 200 mb. rękawy przeznaczone są do 
sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu 
lub tlenkiem etylenu. Mocny zgrzew zapewnia barierę 
antybakteryjną. Wskaźniki chemiczne pozwalają 
stwierdzić czy proces sterylizacji został przeprowadzony. 
Kierunek otwierania oznaczony jest strzałką. Produkty 
wykonane są z najlepszej jakości materiałów, 
oznakowanie CE, są wykonywane według normy 
EN868-5 oraz są zarejestrowane w URPL.

MEDAL TOREBKI DO STERYLIZACJI 200 szt.
Torebki do sterylizacji narzędzi i zestawów dedykowane 
są dla gabinetów stomatologicznych, kosmetycznych 
oraz weterynaryjnych, w których higiena pracy ma duże 
znaczenie. Torebki mają wskaźnik sterylizacji, który 
zmienia barwę informując o poprawnym procesie 
sterylizacji oraz dokładnej dezynfekcji. Ponadto torebki 
samoprzylepne eliminują problem użycia zgrzewarki. 
Torebki są przeznaczone do sterylizacji parą wodną.

57 mm x 100 mm 

15,90 zł
70 mm x 230 mm 

21,90 zł
90 mm x 230 mm 

25,00 zł
90 mm x 260 mm 

26,90 zł
135 mm x 250 mm 

42,00 zł
190 mm x 330 mm 

69,90 zł

55 mm x 200m 

36,50 zł
75 mm x 200m 

48,90 zł
100 mm x 200m 

56,90 zł
150 mm x 200m 

84,90 zł
200 mm x 200m 

109,90 zł
250 mm x 200m 

144,00 zł
300 mm x 200m 

169,00 zł

OPALESCENCE 16% / 10%
Żel do wybielania metodą 
nakładkową. 

OPALESCENCE GO 6% MINT
Gotowy system do wybielania 
nakładkowego, mietowy.

BEYOND ŻEL 3,5 ml 
Żel do wybielania gabinetowego 35%
o pomniejszonej pojemności 3,5 ml

OPALESCENCE ENDO
Żel do wybielania martwych zbów.
Stężenie środka wybielającego 35%

OPALESCENCE BOOST 4754
Preparat do wybielania zębów
metodą gabinetową o stężeniu 40%

 

1 szt. / 3.5 ml

225,00 zł

1 strzykawka 

95,00 zł
1 szt. 

139,00 zł

 

1 szt

21,50 zł

 

2 szt.

39,90 zł

PASTA OPALESCENCE
Wybielająca pasta do czyszczenia
zębów o smaku miętowym

133g 

32,00 zł



GROT SKALERA DTE DO SKALERÓW Z GWINATMI NSK/SATELEC [D] LUB WOODPECKER/EMS
Groty do sklera, różne rodzaje grotów do skalerów. Końcówki z oznaczeniem G - przeznaczone do głownie do usuwania kamienia z powierzchni 
naddziąsłowych. Końcówki P - przeznaczone do zabiegów Perio. Końcówki E - endo-chuck E1 120° lub E2 90° 

DTE TD-1L
Klucz dynamometryczny do 
grotów skalera

1 szt. 

od 

26,00 zł

 

29,00 zł

DTE LUX E
Mocna lampa polimeryzacyjna z 
3 sekundowym naświetlaniem

DTE LUX VI
Lampa polimeryzacyjna o mocy
1000-1200 mW2

RĘKOJEŚĆ SKALERA HW-3H
Rękojeść do skalerów typu EMS

RĘKOJEŚĆ SKALERA HW-5L
Rękojeść do skalerów typu EMS
ze światłem LED

DTE SKALER D3 LED
Kompaktowy skaler z podświetleniem 
LED z grotami w zestawie

DTE SKALER S6 LED
Nowoczesny skaler z dużym 
ekranem i podświetleniem LED

 

319,00 zł

 

690,00 zł
 

390,00 zł

320,00 zł450,00 zł

 

990,00 zł

G1 / G
D1

G2 / G
D2

G3 / G
D3

G4 / G
D4

G5 / G
D5

P1 / P
D1

P3 / P
D3

P3D / P
D3D

P4 / P
D4

E3D / E
D3D

E3 / E
D3

E4 / E
D4

E1 E2

KLUCZ TD-A / TD-E1
Klucz do montowania tipów.

 

25,00 zł
DTE ENDOMETR DPEX V
Precyzyjny endometr z ekranem 
dotykowym

 

790,00 zł



OPTISHADE
Uproszczony uniwersalny system 
kompozytowy z technologią ART 

1 szt 

134,00 zł
VERTISE FLOW
Materiał samoadhezyjny, 
nie wymagajcy trawienia, flow

A1/A2/A3 

89,00 zł
MAXCEM
Samowytrawiający cement na 
bazie żywic. 

Clear 

124,90 zł
Yell., White, W. Op 

105,00 zł

SOAN  
bezbolesne znieczulenie  
komputerowe

Bezprzewodowy komputerowy system znieczuleń SOAN francuskiej firmy Dental Hi Tec – lidera w zakresie innowacji w znieczuleniach i twórcy QuickSleeper i SleeperOne.
kompaktowy i lekki system znieczuleń bez kabli i przewodów
• gwarantuje 100% uchwyt długopisowy w przeciwieństwie do innych systemów bezprzewodowych
• sterowanie i aktywacja bezbateryjnym i bezprzewodowym pedałem, dzięki czemu nie tracimy precyzji podczas znieczulenia
• bezbolesne i skuteczne znieczulenia, dzięki sterowanej komputerowo iniekcji
• iniekcja anestetyku bez wysiłku ze strony lekarza nawet w mało podatnych tkankach jak ozębna
• możliwe zastosowanie do wszystkich technik znieczuleń
• ekonomiczna eksploatacja – akcesoria można sterylizować a igły i anestetyk wybieramy dowolnie
• 3 tryby iniekcji dopasowane do rodzaju znieczulenia
• permanent analysis of resistance – stała kontrola oporności tkanek – pozwala na dostosowanie szybkości podawania do rodzaju tkanek
• waży tylko 86 gramów razem z baterią

CAVIWIPES
Trwałe, chusteczki nasączone 
środkiem dezynfekującym Cavicide

CAVIWIPES + CAVICIDE 5L 
Zestaw Caviwipes Flat Pack 
z środkiem do dezynfekcji Cavicide

 

1 szt.

25,90 zł
1 szt. 

89,00 zł
OPTIBOND SOLO
Jednobutelkowy system wiążący 
typu total-etch

3 ml 

108,90 zł
5 ml 

149,00 zł

+



GRADIA DIRECT
Jeden z najpopularniejszych 
materiałów kompozytowych na rynku. 

G-PREMIO BOND 5 ml 
System łączący kompatybilny ze 
wszystkimi technikami trawienia

G-AENIAL UNIVERSAL INJ. 
Światłoutwardzalny kompozyt do 
odbudowy o wysokiej wytrzymałości.

1 szt. 

239,00 zł

 

1 szt.

115,00 zł
1 szt. 

125,00 zł

GIPS STODENT ARTI III
Gips artykulacyjny klasy III

GIPS STODENT III ZAPACHOWY
Twardy gipsem ortodontycznym 
typu 3 przeznaczonym do 
wykonywania modeli roboczych.

GIPS STODENT III
Twardy gipsem ortodontycznym 
typu 3 przeznaczonym do 
wykonywania modeli roboczych.

MANGO

1 szt. - 5kg 

35,00 zł
1 szt. - 6 kg 

48,90 zł
1 szt. - 6 kg 

42,90 zł

ORTHOCLEAN
Płyn do czyszczenia ruchomych 
zamków ortodontycznych 

FORMIERZ FORPLAST
Urządzenie próżniowe do 
formowania płytek termoplastycznych

PŁYTKI FORPLAST
Płytki twarde do termofomowania 
bezbarwne.

1 szt

od 

5,00 zł

 

1 szt

2650 zł
300 ml 

19,00 zł

HIT! HIT! HIT!

W sprzedaży posiadamy produkty do ortodoncji 
renomowanej niemieckiej firmy Dentaurum





VIRUTON FORTE
Koncentrat do mycia i dezynfekcji 
narzędzi chirurgicznych

1 Litr 

49,50 zł 
5 Litrów 

199,00 zł 

MYDŁO
Antybakteryjne mydło w płynie do 
mycia rąk i całego ciała.

500 ml 

5,90 zł 
5 Litrów 

35,00 zł 

DUO WIPES
Alkoholowe chusteczki do mycia i 
szybkiej dezynfekcji

Uzupełnienie 

10,90 zł 
Box 

14,90 zł

VIRUTON BOHR
Gotowy do użycia płyn do mycia i 
dezynfekcji narzędzi obrotowych

1 Litr 

18,90 zł 
5 Litrów 

87,90 zł 

VELODES KREM
Delikatny krem do pielęgnacji 
ciała i rąk

VELOX SPRAY/TOP
Płyn do mycia i dezynfekcji 
powierzchni. Wszystkie zapachy.

VELODES SILK
Płyn do higienicznej i chirurgicznej 
dezynfekcji rąk z pompką.

1 Litr 

11,99 zł 
5 Litrów 

73,00 zł

QUATRODES EXTRA
Koncentrat do mycia i dezynfekcji 
powierzchni w obszarze medycznym

QUATRODES UNIT
Koncentrat do jednoczesnego mycia 
i dezynfekcji systemów ssących

1 Litr 

29,90 zł 
5 Litrów 

99,90 zł 

IYO+
Podreczne preparaty dezynfekcyjne,
w żelu lub sprayu, 100 ml

100 ml 

9,90 zł

100 ml 

4,90 zł 
500 ml 

12,90 zł 

1 Litr 

19,90 zł 
5 Litrów 

68,90 zł

1 Litr 

59,90 zł 
5 Litrów 

259,00 zł 

VELOX OXY ETA
Do do dezynfekcji małych 
powierzchni sprzętu medycznego

1 Litr 

35,00 zł 
5 Litrów 

149,00 zł

HIT!

DO KAŻDEGO 
ZAMÓWIENIA 

NA PRODUKTY 
MEDISEPT 

NA MINIMUM 
300 ZŁ, 

DOZOWNIK 
ŁOKCIOWY 

ZA 1 ZŁ

99,00 zł 

Dozownik łokciowy



Roztwór 
adhezyjny
w postaci filmu z olejkami eterycznymi 
do stosowania w stomatologii

WARUNKI DOSTAW:
- MINIMUM LOGISTYCZNE 100PLN
- ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 17:00 DNIA 
POPRZEDZAJĄCEGO DOSTAWĘ 
(W MIEŚCIE RZESZOWIE ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONE DO GODZ. 13 REALIZUJEMY 
W TYM SAMYM DNIU) 

DO ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 100PLN DOSTARCZANYCH NASZYM TRANSPORTEM 
DOLICZAMY KOSZT DOSTAWY W WYSOKOŚCI 10 PLN

DOSTAWY WYSYŁKOWE
Codziennie realizujemy również zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich  

DHL, DPD, Poltraf (leki). Dostawy cała Polska.

Warunki minimum dla zamówień bez opłaty za dostawę:

 wartość zamówienia powyżej 300PLN nie zawierające „leków lodówkowych”

 zamówienia zawierające „leki lodówkowe” wysyłamy bez dodatkowych opłat 
przy wartości całego zamówienia powyżej 400PLN

 zamówienia złożone do godz. 14:00  zlecamy do wysyłki w tym samym dniu

Zamówienia nie spełniające minimów zrealizujemy z dodatkową opłatą:
20PLN dla zamówień bez „leków lodówkowych”

50PLN dla zamówień zawierających „leki lodówkowe”


