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HIT

GRADIA DIRECT

Jeden z najpopularniejszych

!

HIT

HIT

G-PREMIO BOND 5 ml
1 szt. / 2.7 ml

materiałów kompozytowych na rynku.115,00

zł

!

wszystkimi technikami trawienia

G-AENIAL UNIVERSAL INJECT.
1 szt.

249,00 zł

!

HIT

zł

odbudowy o wysokiej wytrzymałości

1 szt.

125,00 zł

HIT

OPTIBOND SOLO

Jednobutelkowy system wiążący
typu total-etch

Światłoutwardzalny kompozyt do

!

HIT

OPTRAGATE ASSORTMENT

Bezlateksowy rozwieracz jamy ustnej 80 szt.
40x small + 40x regular
449,00

System łączący kompatybilny ze

CALASEPT 4x 1,5ml
3 ml

105,00 zł

Wodorotlenek wapnia w paście wraz
z igłami

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 01.10.2022 - 30.12.2022 lub do wyczerpania towaru. Niektóre gratisy mogą być wpisywane za 1 zł netto.

79,90zł

MAXCEM ELITE

1szt

Cement kompozytowy, dualnie
139,00
utwardzany, wihte / white op / yellow / clear

PIASEK OMNIFLOW

zł

300 g.

Piasek do piaskarek niemieckiej
firmy Omnident smak lemon

89,00 zł

PIASEK KAVO

7,30 zł

15 g.

Piasek do piaskarek niemieckiej
firmy Kavo Dental

99,00 zł

WYTRAWIACZ ARKONA

19,90 zł

Preparat o zawartości
36% kwasu o-fosforowego

OPTISHADE

1 szt

Nowy optymalny kompozyt do
135,00
wszystkich klas ubytków, 3 kolory zamiast 16

PIASEK AIR-FLOW

Piasek do piaskarek szwajcarskiej
firmy EMS

PIASEK NSK

zł

300 g.

119,00 zł

15 g.

6,50 zł

250 g.

Piasek do piaskarek japońskiej
firmy NSK

79,90 zł

13 g.

WYTRAWIACZ BLUE-ETCH

21,90 zł

60 g.

79,00 zł

Preparat o zawartości
36% kwasu o-fosforowego

OLEJ TOP-DENTAL

Uniwersalny olej do smarowania
końcówek stomatologicznych

PIASEK AIR-FLOW PLUS

Piasek do piaskarki, do terapii
nad- i poddziąsłowej

ULTRA-ETCH

300 g.

Preparat o zawartości
35% kwasu o-fosforowego

10 ml

WYTRAWIACZ CHEMA

50 ml

79,00 zł

Preparat o zawartości
36% kwasu o-fosforowego

1 szt

27,00 zł

120 g.

125,00 zł

1,2 ml

12,59 zł

13 g.

14,90 zł

OPALESCENCE 16% / 10%

2 szt.

46,00 zł

Żel do wybielania metodą
nakładkową

OPALESCENCE DR. KIT 16%

Eleganckii zestaw do wybielania
nakładkowego wraz z akcesoriami

1 szt

189,00 zł

OPALESCENCE GO 6% MINT
Gotowy system do wybielania
nakładkowego, miętowy

1 szt

24,00 zł

4754 - 1 strzyk

95,00 zł

OPALESCENCE ENDO

1 szt.

Żel do wybielania martwych zębów.
Stężenie środka wybielającego 35%

134,00 zł

BEYOND ŻEL

235,00 zł

3,5 ml

Żel do wybielania gabinetowego 35%

2,2 ml

189,00 zł

ULTRAPAK

Nici do retrakcji dziąsła.
000 - najcieńsza / 3 - najgrubsza

od 00 do 3

49,50 zł
000

59,00 zł

OPALESCENCE BOOST

Preparat do wybielania zębów
metodą gabinetową o stężeniu 40%

LC BLOCK-OUT RESIN

Żywica blokująca, płynny koferdam

4751- 2 strz+akc

270,00 zł

4750- 4 strz+akc

529,00 zł

1,2 ml

25,00 zł

PUDEŁKA ORTODOTYCZNE
Etui na nakładki termokurczliwe

PASTA OPALESCENCE

Wybielająca pasta do czyszczenia
zębów o smaku miętowym

BLUESEAL

Koferdam płynny firmy Beyond

133g

32,00 zł

1.5 ml

46,50 zł

PASTA PEARL WHITE
1 szt

5,90 zł

Wybielająca pasta do czyszczenia
zębów firmy beyond

130g

42,00 zł

SERWETY WEBER CLASSIC

Serwety podfoliowane, różne kolory.
Pudełko 80 szt.

ŁAŃCUSZEK DO SERWET

Metalowy łańcuszek do serwet J159

80 szt

23,00 zł

TACKI JEDNORAZOWE

Tacki na asystor z przegródkami.
Opakowanie 100 szt.

Serwety podfoliowane, różne kolory.
Rolka 40 szt.

40 szt.

11,60 zł

ŚLINIAKI MUSTAF
12,90 zł

ŚLINIAKI PLUS

Śliniaki foliowe o dużej powierzchni
krycia pacjenta 60x51cm

SERWETY CLASSIC ROLKA

Jednorazowe śliniaki z kieszenią
i troczkami

100 szt

36,90 zł

TRAYPAPER EURONDA
18,60 zł

Białe

16,90 zł
Kolorowe

19,90 zł

Cięty papier krepowy.
250 szt.

KUBKI PLASTIKOWE

Plastikowe kubki o pojemności
200 ml. 100 szt

SERWETY KOLOROWE

62,00 zł

ŚLINIAKI DENTIX PRO

50 szt.

Jednorazowe śliniaki z kieszenią
i troczkami

17,90 zł
szary/bordo/granat

20,90 zł

WKŁADY MISY SPLUWACZKI
26,90 zł

Białe

5,60 zł
Kolorowe

8,90 zł

500 szt

Serwety podfoliowane, różne kolory.
Pudełko 500 szt.

Wkłady do misy spluwaczki
w różnych kolorach. 50 szt.

KOŃCÓWKA ŚLINOCIĄGU
Ślinociagi firmy ASADENTAL

50 szt

3,90 zł

100 szt

11,50 zł

MASECZKI

Maseczki białe, 5 warstw FFP2
lub maseczki niebieskie z filtrem

RĘKAWICE ABENA

Rękawice nitrylowe bezpudrowe
do wyboru w różnych kolorach

FFP2 - 10 szt

8,90 zł

z dod. filtrem

9,50 zł

kolor

18,90 zł
niebieskie

15,00 zł

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

RĘKAWICE EASYCARE

Rękawice nitrylowe bezpudrowe
niebieskie, ZARYS.

50 szt

6,50 zł

100 szt.

12,90 zł

MASECZKI WZÓR KWIATY
Maseczki MEDICOM z wzorem
kwiatów.

RĘKAWICE SAFEHAND

60 szt

11,00 zł

100 szt

Rękawice nitrylowe bezpudrowe z
powłoką z owsa.

29,90 zł

WACIKI ZELLETEN

2x500 cienki

300g / 550 szt.
Esenticare #3

WAŁECZKI BAWEŁNIANE
Wałeczki stomatologiczne,
niesterylne, 2000 szt.

11,50 zł

300g / 550 szt.
Omnident #1/2/3

25,50 zł

WATA CELULOZOWA

Wata celulozowa w zwoju lub
płatach po 5kg.

rolka

2,85 zł
płaty 5kg

85,00 zł

Kompresy z celulozy odwijane z rolki
do odrywania, grube lub cienkie

SUCHY LÓD EURONDA

Opatrunek chłodzący, aktywowany
zgnieceniem

25,00 zł
1 szt

2,90 zł

KOMPRES MATOCOMP
Włókninowe 8 wartstwowe
kompresy niejałowe

11,90 zł

5x5x100 szt

5x5x100 szt

7,5x7,5x100 szt

7,5x7,5x100szt

5,90 zł

karton 24 szt.

9,90 zł

2x500 gruby

10,90zł

10x10x100 szt

14,90 zł

2,39 zł

KOMPRES BATIST

Włókninowe 8 wartstwowe
kompresy niejałowe.

3,50zł

10x10x100 szt

10,80 zł

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

OSTRZA SKALPELA

Ostrza skalpela Swann-Morton.
Różne kształty.

1 szt.

4,50zł
opakowanie

43,00 zł

1 szt.

0,59zł
12D - 1 szt.

1,09 zł

3/0 i 4/0

NIĆ CHIRURGICZNA DAFILON
Nić sterylna, syntetyczna,
niewchłanialna, jednowłóknowa
DS19 75cm 3/0 4/0 5/0

UCHWYT SKALPELA

Uchwyt #3 - do rozmiaru 19
Uchwyt #4 - od rozmiaru 20

1 szt.

6,00 zł

1 szt.

7,70 zł

NIĆ CHIRURGICZNA
9,90 zł
NOVOSYN / NOVOSYN QUICK 5/0 i 6/0
Szew powlekany, pleciony, wykonany
z poliglaktyny.

GELATAMP

Gąbki kolagenowe gelatamp

11,90 zł

20 szt.

45,50 zł
50 szt.

119,00 zł

40x60 cm.

1,99 zł
80x45 cm.

2,15 zł
90x80 cm.

SURGISPON DENTAL

Miejscowy środek hemostatyczny
do stosowania po ekstrakcji zębów

SMART SENTINEX
32 szt.

47,00 zł

DŹWIGNIE LUXATORY

Świetnie wyważone dźwignie
luksujące. 2/3/4 mm

Fartuch jałowy wykonany z materiału
SMMS. Rozmiar M lub L

SERWETA JAŁOWA
1 szt

9,90 zł

OCTENISEPT
1 szt.

70,00 zł

Produkt leczniczy, przeznaczony do
dezynfekcji tkanek przed zabiegami

Serweta jałowa MATODRAPE.
Najpopularniejsze serwety
chirurgiczne jałowe.

2,45 zł
130x80 cm.

4,75 zł

160x90 cm.

3,80 zł

IRRIGASET
250 ml

29,90 zł

Wężyki do fizjodyspensera.
110001 - W&H / 110054 - KAVO
110034 - NSK

1 szt

23,90 zł

nowa RODZINA PRODUKTÓW PROSTO Z UK!
TG SE BOND 7ML
światłoutwardzalny
samotrawiący bond.

TG LUTOGLASS
osadzeniowy cement
glassionomerowy

I-FLOW 4x2g

4x2g

139 zł

Zestaw kompozytu typu flow,
światłoutwardzalny.

GUMKI DO MAZANIA ŚMIESZKI

DŁUGOPIS - LATARKA

Długopisy z żarówką LED i pokrywką

glasjonomer chemoutwardzalny
wraz z lakierem

90,-

120,-

Zabawne żółte gumki do mazania
dla dzieci.

TG RESTOGLASS

70,00 zł

48 szt

99,00 zł

światłoutwardzalny
bond V generacji

105,-

I-EXCITE

Zestaw światłoutwardzalnego
kompozytu nanohybrydowego

4x4g

240,00 zł

GUMKI DO MAZANIA
36 szt

TG BOND

Klasyczne gumki do mazania w
kształcie zęba.

POJEMNIK NA ZĘBY MLECZNE
Uchwyt na zęby ratatouille

70,-

TGNANOHYBRID

Światłoutwardzalny kompozyt
nano-hybrydowy

4g

75,00 zł

KLEPSYDRY
60 szt.

50,00 zł

100 szt

86,00 zł

Zegary piaskowe odmierzajce czas
2 minut.

TEMPERÓWKA ZĄBEK
Temperówka do ołówków

40 szt.

110,00 zł

24 szt

53,00 zł

Specjalistyczny bezpieczny
transport leków

MEPIDONT 3%

Roztwór do wstrzykiwań,
mepivacaina 30 mg/ml.

XYLODONT 2%

Roztwór do wstrzykiwań,
(20 mg + 0,01 mg)/ml

SEPTANEST 1:100 000

Roztwór do wstrzykiwań, adrenalina
z artykainą

UBISTESIN FORTE 4%

Roztwór do wstrzykiwań, adrenalina
z epinefryną (0,012 mg/ml)

99,00 zł

109,00 zł

131,90 zł

CITOCARTIN 100/200
Roztwór do wstrzykiwań.
Opakowanie: 50 ampułek

SEPTANEST 1:200 000

Roztwór do wstrzykiwań, adrenalina
z artykainą

UBISTESIN 4%

Roztwór do wstrzykiwań, adrenalina
z epinefryną (0,006 mg/ml)

99,00 zł

89,90 zł

109,00 zł

131,90 zł

MEPIDONT 2%

Roztwór do wstrzykiwań, z adrenaliną 75,00 zł
1:100 000, 20 mg/ml. Opakowanie: 50 ampułek

MOLTENI-JET IGŁY
DO KARPULI

0,3 x 12 / 16 / 21 / 25; 0,4 x / 25 / 36

SCANDONEST 3%

Roztwór do wstrzykiwań na bazie
mepivacainy

MEPIVASTESIN 3%

Roztwór do wstrzykiwań,
mepivacaina (30mg/ml)

25,00 zł

109,00 zł

131,90 zł

LIGNOCAINA 2%
Z NORADRENALINĄ

21,90 zł

HOGEN
IGŁY DO KARPULI

19,90 zł

0,00125%

0,3 x 12 / 16 / 21 / 25; 0,4 x / 25 / 36

STRZYKAWKA CARPULA

Strzykawka z automat. aspiracją
Projection-System. DA.315.180

DEVIPASTA

Bezarsenowa pasta do dewitalizacji
miazgi

122,00 zł

90,00 zł

LIGNOCAINA 2%

SEPTOJECT
IGŁY DO KARPULI

0,3 x 12 / 16 / 21 / 25; 0,4 x / 25 / 36

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

DEXADENT

Maść wskazana w leczeniu chorób
miazgi zębów

14,40 zł

36,00 zł

45,00 zł

82,00 zł

LIGNOX SPRAY 10%
Lignocaina w spray’u

LIGNOX ŻEL 5%

Lignocaina w formie żelu

CHLOREK ETYLU SPRAY
70g areozolu

METRONIDAZOL

Lek wykazujący działanie
przeciwbakteryjne, przeciwinfekcyjne

54,00 zł

53,00 zł

43,50 zł

62,00 zł

Profesjonalna dezynfekcja
Aniosyme X3 1L
Enzymatyczny myjąco-dezynfekujący koncentrat
w płynie do narzędzi.

+ Incidin Oxy Wipe GRATIS
Szybkodziałające chusteczki na bazie nadtlenku
wodoru do wszystkich rodzajów powierzchni.

GRATIS

cena pakietu 99 zł brutto

Incidin Liquid 5L
+ Incidin Liquid 1L
Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji
powierzchni.

+ Skinman Soft Protect 500 ml
GRATIS
W pełni wirusobójczy preparat do dezynfekcji
rąk z witaminą E, gliceryną i patenolem.

cena pakietu 139 zł brutto

GRATIS

Aniosyme X3 5L
Enzymatyczny myjąco-dezynfekujący koncentrat
w płynie do narzędzi.

+ Dentasept Special Rotative 2L
Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji
wierteł stomatologicznych, narzędzi
obrotowych i narzędzi kanałowych. Może być
stosowany w myjkach ultradźwiękowych.

cena pakietu 429 zł brutto

Alcohol Wipe Box + 2 wkłady
Gotowe do użycia chusteczki
do dezynfekcji wyrobów medycznych.

+ Silonda Care 100 ml GRATIS
Pielęgnująca emulsja do rąk i ciała.

GRATIS

cena pakietu 65 zł brutto

GRATIS

Sekusept Pulver + Aktywator
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi
medycznych.

+ Aniosgel 500 ml GRATIS
2 x Dentasept Aspitration AF 5L
Preparat do dezynfekcji systemów ssących
w unicie.

+ Butelka dozująca Dentasept
Aspiration GRATIS
cena pakietu 429 zł brutto
GRATIS

Alkoholowy preparat w postaci żelu
do dezynfekcji wrażliwej skóry.

cena pakietu 149 zł brutto

GRATIS

PAKIET 1
wartość pakietu:

Parasol automatyczny Medilab + Certyfikat Bezpieczny Gabinet
+ Plan Higieny Gabinet Stomatologiczny
+ Schemat Higieniczna Dezynfekcja Rąk

229 zł brutto

PLAN HIGIENY GABINET STOMATOLOGICZNY
RĘCE I SKÓRA

POWIERZCHNIE I WYPOSAŻENIE
CZYM?

CO?

KIEDY?

JAK?

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

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.

Dezynfekcja rąk stomatologa

CO?

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

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.

Sterisol AHD 1000
Sterisol Phago’Gel
Dozownik łokciowy Sterisol

• Po każdym pacjencie

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.

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

UWAGA! Ręce przed dezynfekcją muszą
być czyste i suche.

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

• 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.

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

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

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

Pielęgnacja skóry rąk
stomatologa

KIEDY?

JAK?

Mediwax

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

NARZĘDZIA I SPRZĘT
CO?

KIEDY?

JAK?

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

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

• 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

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

• 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.
• 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

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

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.

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

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.

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

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.

UWAGA!
Dezynfekcja i mycie: roztwory
wymieniać codziennie!

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.

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

UWAGA!
Preparaty stosować na niezanieczyszczone
organicznie powierzchnie.

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

CZYM?

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

CZYM?
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

Przetrzeć powierzchnie chusteczką i pozostawić
do wyschnięcia. Odczekać zalecany czas
ekspozycji.
UWAGA!
Preparaty stosować na niezanieczyszczone
organicznie powierzchnie.

lub
Chlor-Clean Wipes
inkrustowane chlorem suche chusteczki
– min. 5 min
Powierzchnie zanieczyszczone organicznie
– min. 5 min

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

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

1x Enzymex L9 1l, 2x AHD 1000 250 ml, 1x MediQuick 1l ze spryskiwaczem,
2x Mediwipes DM flow-pack, 1x Mediwax 500 ml z pompką,
1x Phago’Gel 500 ml z pompką

PAKIET 2

99 zł brutto

2x AHD 1000 700 ml + 1x Sterisol 700 ml
do wyboru: Phago’Gel, Ethanol,
Preop + 1x dozownik GRATIS

PAKIET 3

75 zł brutto

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

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

Enzymex L9 – trójenzymatyczny preparat
w koncentracie do manualnego mycia
i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz
innych wyrobów medycznych.

PAKIET 5

PAKIET 6

49 zł brutto

55 zł brutto

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

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.

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

PAKIET 4

65 zł brutto

2x AHD 1000 1l + 1x Clinell tuba GRATIS
AHD 1000 – preparat w płynie na bazie
etanolu do chirurgicznej i higienicznej
dezynfekcji rąk.

PAKIET 7
1x MediQuick 1l
ze spryskiwaczem

25 zł brutto

1

3 wARIAnTy zAKuPu
1x MediQuick 5l

99 zł brutto

2

1x MediQuick 5l + 1x MediQuick 1l
ze spryskiwaczem + 1x Clinell 200 szt. GRATIS

Przy zakupie dowolnych pakietów na kwotę min. 400 zł brutto

– termos Medilab GRATIS

125 zł brutto

3

Czas trwania promocji: 01.10 – 31.12.2022r.
lub do wyczerpania zapasów

MediQuick – preparat do szybkiej
dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych.

55 mm x 200m

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.

57 mm x 100 mm

34,00 zł

MEDAL TOREBKI DO STERYLIZACJI 200 szt.

75 mm x 200m

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.

52,00 zł

100 mm x 200m

64,00 zł

150 mm x 200m

85,00 zł

200 mm x 200m

113,00 zł

250 mm x 200m

149,00 zł

16,00 zł

70 mm x 230 mm

22,00 zł

90 mm x 230 mm

25,00 zł

90 mm x 260 mm

26,00 zł

135 mm x 250 mm

42,00 zł

190 mm x 330 mm

75,00 zł

300 mm x 200m

179,00 zł

990,-

o cenę pytaj
doradcę

DENTAL-X DOMINA PLUS B PREMIUM LINE

MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CLEAN 120 HD

Autoklaw z unikalnym zestawem 4 grzałek, ktore jako jedyne na rynku nie są grzałkami metalowymi ,a

•

Podgrzewanie wody do 80°C

z syntetycznego materiału przypominajacego grubą skórę, który pozwala na bezawaryjną pracę przez

•

Wysoka moc zapewniona przez 2 niezależne generatory - 120 W

dziesięciolecia. Identyczny materiał jest używany w lotnictwie na powierzchniach narażonych na oblo-

•

Sterowanie czasem pracy i temperaturą

dzenie. Dzięki okrągłemu stelażowi pomieści 30% więcej narzedzi niż autoklaw o podobnej komorze,

•

Akcesoria w zestawie: kosz metalowy, koszyk na małe instrumenty

mając 18,5 litra zapakujemy identyczną ilość wsadu jak do autoklawu 21 l.

•

Wygodny sposób spuszczania wody z myjki przy użyciu wbudowanego kranika

Posiada system samokontroli i jedyny na rynku system kalibrujący,który w równych czasowych

•

Cyfrowe wyświetlacze

odstępach kalibruje samodzielnie wszelkie odchyłki od normy bez konieczności wzywania serwisu.

Dane techniczne napięcie 230 V, 50 Hz / moc: 210 W / Wymiary (mm): 310/210/280
Wymiary zbiornika: Głębokość: 15 cm / Długość: 24 cm / Szerokość: 13,7 cm
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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°

KLUCZ TD-A / TD-E1

Klucz do montowania tipów.

DTE LUX E

Mocna lampa polimeryzacyjna z
3 sekundowym naświetlaniem

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

25,00 zł

450,00 zł

390,00 zł

DTE ENDOMETR DPEX V

Precyzyjny endometr z ekranem
dotykowym

DTE LUX VI

Lampa polimeryzacyjna o mocy
1000-1200 mW2

DTE SKALER D3 LED

Kompaktowy skaler z podświetle-niem LED i grotami w zestawie

650,00 zł

320,00 zł

690,00 zł

DTE TD-1L

Klucz dynamometryczny do
grotów skalera

RĘKOJEŚĆ SKALERA HW-3H
Rękojeść do skalerów typu EMS

DTE SKALER S6 LED

Nowoczesny skaler z dużym
ekranem i podświetleniem LED

29,00 zł

319,00 zł

950,00 zł

VRN Q6

Bezbolesny sklaer ultradźwiekowy
z piaskarką firmy VRN.

TURBINA CX-207A

9900,00 zł

Główka standard, pojedynczy spray
bez światła

340,00 zł

KĄTNICA CX235-C1

Kątnica bez podwietlenia i bez
chlodzenia, jak NSK FX25

TURBINA CX-207F LED

Turbina z generatorem LED,
spray potrójny

370,00 zł

640,00 zł

AIR MASTER DP-10

Piaskarka stomatologiczna
na szybkozłączkę NSK

TURBINA CX-207GN LED

1 szt

1350,00 zł

790,00 zł

Turbina z podświetleniem LED,
spray potrójny na szybkozłaczkę NSK

Roztwór
adhezyjny
w postaci filmu z olejkami eterycznymi
do stosowania w stomatologii
Leczenie kieszonek przyzębnych, zapobieganie i leczenie chorób przyzębia w celu zatrzymania ich postępu.
Ochrona przerw w ciągłości błony śluzowej jamy ustnej oraz po przeprowadzeniu ekstrakcji zębów

MAPA DOSTAW
DEDYKOWANYM
TRANSPORTEM
FIRMOWYM

Sandomierz

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Nisko

Ulanów
Rudnik nad Sanem

Kolbuszowa

Sokołów
Małopolski

Oleszyce

Sieniawa

RZESZÓW

Rzeszów, Mielec, Dębica,
Kolbuszowa, Ropczyce
Sędziszów, Strzyżów, Brzozów,
Sanok, Lesko

Doradca klienta:

533 518 570

Leżajsk

Łańcut
Sędziszów
Małopolski

731 984 268

k.mroczka@dentech.pl

Lubaczów

Dębica

ANETA JAŹWA

a.jazwa@dentech.pl

KRZYSZTOF
MROCZKA

Nowa Sarzyna

Mielec

Doradca klienta:

Rzeszów, Lubaczów,
Krosno, Jasło, Chorzelów,
Sieniawa, Przecław

Doradca klienta:

KINGA
PIENIĄDZ

k.pieniądz@dentech.pl

Przeworsk

Jarosław

535 991 169
Rzeszów, Przemyśl, Jarosław,
Przeworsk, Łańcut, Leżajsk,
Sokołów Małopolski

Strzyżów

Przemyśl

Jasło

dostawa - wtorek

Brzozów

dostawa - środa i piątek

Krosno

dostawa - poniedziałek i czwartek

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

Doradca klienta:
DAGMARA
KOC

Sanok

d.koc@dentech.pl

Lesko

532 432 656
Nisko, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg oraz
woj. Świętokrzyskie

WARUNKI DOSTAW:
- MINIMUM LOGISTYCZNE 100PLN
- ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 17:00
DNIA POPRZEDZAJĄCEGO DOSTAWĘ
(W MIEŚCIE RZESZOWIE ZAMÓWIENIE ZŁOŻONE DO GODZ. 13:00
REALIZUJEMY W TYM SAMYM DNIU)
DO ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 100PLN DOSTARCZANYCH NASZYM TRANSPORTEM DOLICZAMY KOSZT DOSTAWY
W WYSOKOŚCI 10PLN
BEZPŁATNE DOSTAWY NA TERENIE PODKARPACIA REALIZUJEMY WŁASNYM TRANSPORTEM DO WIĘKSZOŚCI LOKALIZACJI WEDŁUG
POWYŻSZEGO SCHEMATU

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”

