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Oferta de Toamnă

CABINET

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021
Prețurile conțin TVA și sunt valabile în limita stocului disponibil.



OFERTE AVANTAJOASE DE 
FINANȚARE PENTRU MEDICII 
STOMATOLOGI

Dotarea cabinetelor cu echipamente și sisteme de ultimă generație a devenit acum mult mai accesibilă și 
mai ușoară. Cu noul program de finanțare poți achiziționa în rate lunare produsele de care ai nevoie.

*Prețurile afișate sunt valabile pentru perioade de finanțare de minim 2 ani, maxim 5 ani, cu avans minim de 15%, prin Raiffeisen Leasing.

Avantajele ofertei de finanțare de la Raiffeisen Leasing:
•  5% avans pentru finanțările eligibile pentru programul COSME, în 

cadrul facilității de garantare a împrumutului instituit în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1287/2013;

• 15% avans minim pentru tranzacțiile neeligibile COSME;
• Perioada de finanțare: 1 - 5 ani;
• Valoare reziduală: 1%;
• Rambursare rate: lunară.

Caracteristici: bunuri eligibile pentru finanțare - echipamente pentru 
cabinet și laborator: unituri dentare, microscoape, lasere, autoclave etc. 
Valuta finanțării: Lei sau Euro. Cui ne adresăm: CMI / persoane juridice.

www.dentotal.ro

MICROSCOP PRIMA 
DNT LABOMED  

SCANNER INTRAORAL
TRIOS 3 POD 3Shape

UNIT STERN WEBER
S300 CONTINENTAL

AUTOCLAV STERN WEBER 
SW-22L PLATINUM

APARAT ANESTEZIE 
QUICKSLEEPER 5 

Pentru alte echipamente sau oferte personalizate contactați reprezentantul Dentotal:
Sorina Petrescu - telefon: 0731.555.813, email: sorina.petrescu@dentotal.ro

LASER WISER 16W 980nm 
DOCTOR SMILE 

839
lei

291
lei

650
lei

1.800
lei

670
lei

1.970
lei

Condiții finanțare:
• Avans minim - 10%;
• Număr de rate - de la 12 la 60.

Caracteristici:
•  Valoare reziduală 10%, clientul are opțiunea să cumpere 

bunul finanțat la final de contract.

Valoarea minimă finanțată pe contract: 5.000 Euro sau 
echivalentul sumei de 25.000 Lei, pentru finanțările în Lei. 
Valuta finanțării: Lei sau Euro.
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15 Octombrie - Pitești  
WAVEONE GOLD & TRUNATOMY - SUCCESUL PREPARĂRII 
SPAȚIULUI ENDODONTIC 
• Dr. Alexandru Popescu

16 Octombrie - Constanța   
UTILIZAREA MICROSCOPULUI ÎN STOMATOLOGIA 
MODERNĂ
• Dr. Mihai Caba

22 Octombrie - Brașov  
DEEP MARGIN ELEVATION - O PROVOCARE? PAȘII CĂTRE 
SUCCES ÎN REZOLVAREA CAVITĂȚILOR CU GRAD MARE DE 
DIFICULTATE
• Dr. Simona Aiordăchioae

În cadrul workshop-ului va avea loc prezentarea cu tema: 
“Anestezia intraosoasă - Avantajele sistemului de anestezie 
QuickSleeper5” susținută de Dr. Ioana Crînganu

22 Octombrie - Sibiu  
WAVEONE GOLD & TRUNATOMY - SUCCESUL PREPARĂRII 
SPAȚIULUI ENDODONTIC
• Dr. Alexandru Popescu

23 Octombrie - Iași  
TRATAMENTUL ENDODONTIC CU UN SINGUR AC RECIPROC, 
MIT SAU REALITATE? SISTEMUL WAVE ONE GOLD
• Dr. Sebastian Lupu

23 Octombrie - Ploiești  
PROTOCOL PREDICTIBIL & REPETABIL PENTRU REALIZAREA 
MORFOLOGIEI DINȚILOR POSTERIORI
• Dr. Eduard Mărgelatu

30 Octombrie - Iași  
PROTOCOL PREDICTIBIL & REPETABIL PENTRU REALIZAREA 
MORFOLOGIEI DINȚILOR POSTERIORI
• Dr. Eduard Mărgelatu

30 Octombrie - Oradea
REALIZAREA UNEI OBTURAȚII ESTETICE & FUNCȚIONALE, 
PRINTR-UN PROTOCOL SIMPLU, ÎN ZONA ANTERIOARĂ 
• Dr. Vlad Niță

În cadrul workshop-ului va avea loc prezentarea cu tema: 
“Beneficiile utilizării laserului în stomatologie – Avantajele 
laserului diodă Doctor Smile – Wiser” susținută de 
Dr. Ioana Crînganu

30 Octombrie - Buzău  
TRATAMENTUL ENDODONTIC CU UN SINGUR AC RECIPROC, 
MIT SAU REALITATE? SISTEMUL WAVE ONE GOLD
• Dr. Sebastian Lupu

Prețurile în EURO se calculează la cursul BNR din ziua efectuării plății + 1%. Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără 
notificare prealabilă, în condițiile variației cursului de schimb valutar peste 1 EURO = 4,95 Lei. Imaginile din oferte sunt cu titlu informativ și nu crează obligații contractuale.

Pentru detalii și înscrieri contactați agentul din zona dumneavoastră.

CURSURI  DENTOTAL 2021
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06 Noiembrie 2021 - Iași  
MICROSCOPUL ÎN 
STOMATOLOGIA CONTEMPORANĂ
• Dr. Rareș Magheru

06 Noiembrie - Cluj   
WAVEONE GOLD & TRUNATOMY - SUCCESUL PREPARĂRII 
SPAȚIULUI ENDODONTIC
•  Dr. Alexandru Popescu

13 Noiembrie - Buzău  
REALIZAREA UNEI OBTURAȚII ESTETICE & FUNCȚIONALE, 
PRINTR-UN PROTOCOL SIMPLU, ÎN ZONA ANTERIOARĂ 
• Dr. Vlad Niță

19 Noiembrie - București  
PREVENIREA INFECȚIILOR ÎN CABINETUL DENTAR: 
PROTOCOALE ȘI PROCEDURI PENTRU DEZINFECTARE ȘI 
STERILIZARE CORECTĂ
• Dr. Alexandru Iordache

19 Noiembrie - Piatra Neamț  
RESTAURAREA DIRECTĂ A LEZIUNILOR PROXIMALE PE 
DINȚII LATERALI: PROTOCOALE CLINICE SIMPLIFICATE
• Dr. Simona Stoleriu

20 Noiembrie 2021 - Baia Mare  
MICROSCOPUL ÎN STOMATOLOGIA CONTEMPORANĂ
• Dr. Rareș Magheru

20, 21 Noiembrie 2021 - București
ANALOG & DIGITAL WORKFLOW WITH KLOCKNER 
IMPLANTS
Curs hands-on implantologie și protetică pe implanturi
• Dr. Maria Cristina Hârceagă

03 Decembrie - Baia Mare
DEEP MARGIN ELEVATION - O PROVOCARE? PAȘII CĂTRE 
SUCCES ÎN REZOLVAREA CAVITĂȚILOR CU GRAD MARE DE 
DIFICULTATE
• Dr. Simona Aiordăchioae

04 Decembrie - Baia Mare
DEEP MARGIN ELEVATION - O PROVOCARE? PAȘII CĂTRE 
SUCCES ÎN REZOLVAREA CAVITĂȚILOR CU GRAD MARE DE 
DIFICULTATE
• Dr. Simona Aiordăchioae

04 Decembrie - București  
UTILIZAREA MICROSCOPULUI ÎN STOMATOLOGIA 
MODERNĂ
• Dr. Mihai Caba
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Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

Sistemul CAD-CAM

Mașină de frezat pentru 
cabinet QUANTUM

Soluția completă pentru un rezultat optim

Tehnologia a devenit indispensabilă în cabinetele de medicină dentară. Pacienții își 
doresc lucrări protetice estetice, realizate într-un timp cât mai scurt și cu disconfort 
minim. De aceea vă punem la dispoziție soluția completă CAD-CAM. 

Scanner intraoral 
Medit i500 

Un scanner intraoral care oferă:
• Valoare;
• Eficiență;
• Productivitate.

Avantaje:
• Precizie de la 4 microni;
• Ecran color;
• Ultra-rapid (aproximativ 40 secunde/arcadă);
• Vârf de scanare mic; 
• Sistem CAD/CAM deschis.

Mașină de frezat pentru cabinetele 
stomatologice. Quantum este mașina de frezat 
optimă pentru cabinetele stomatologice, simplu 
de instalat, precisă, de dimensiuni reduse și 
bineînțeles AUTONOMĂ!

Avantaje:
• Calibrare complet automată;
• Autodiagnosticare;
• Plug & Play;
• Frezare umedă și uscată;
• Compresor încorporat;
• 11 freze, 5 axe, 60.000 RPM;
• Posibilitatea de a alege 3 moduri de frezare: 

standard, rapid și calitate superioară.

51.199€

PREȚ
SPECIAL 
PACHET

16.889€

39.999€

Scannere intraorale 
TRIOS 3Shape
Soluția digitală ideală

Echipamentele de scanare 3Shape stabilesc 
standardele în ceea ce privește viteza, precizia și 
eficiența fluxului digital în stomatologie.

Portofoliul remarcabil de scannere 3D și software 
CAD-CAM schimbă și simplifică modul de lucru al 
profesioniștilor din medicina dentară.

Scannerele intraorale Trios utilizeză tehnologie de 
ultimă generație cu scopul de a obține rezultate de 
excepție. NOU

-10%
REDUCERE

DISPONIBIL
LA COMANDĂ!

DISPONIBIL
LA COMANDĂ!
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SLEEPERONE 5
Stilou electronic pentru anestezii fără durere.

Ace Effitec
Anestezii fără durere.

Sistem de anestezie electronică ideal pentru anesteziile în țesuturile moi, intraligamentare și cu 
posibilitatea anesteziei intraosoase la copiii cu vârsta până în 7 ani.

Indispensabil oricărui cabinet
• Sistemul de anestezie asigură o manoperă fără durere; 
• Anesteziile sunt mai ușoare, profunde și precise, astfel 

asigură confort atât pacientului cât și medicului;
• Injectare automată, lentă, fără efort muscular pentru o 

eficiență maximă. 
• Injectare controlată în totalitate cu ajutorul pedalei 

wireless care nu necesită încărcare; 
• Funcționează cu orice tip de ac, dar sunt recomandate 

acele de înaltă calitate Effitec; 
• Selectarea facilă a modului de injectare: osteocentral 

copii, intraligamentar, plexal sau troncular.

Bizoul specific sub formă de lamă de 
bisturiu asigură o anestezie lipsită de 
durere. Disponibile în variantele: 
0,30 x 9 mm; 0,30 x 16 mm; 0,40 x 16 mm; 
0,40 x 35 mm. Cutie – 100 buc.

SOAN
Noul sistem electronic de anestezie, complet wireless.

Sistem de anestezie electronică wireless, ideal pentru anesteziile în țesuturile moi, intraligamentare și 
cu posibilitatea anesteziei intraosoase la copiii cu vârsta pană în 7 ani.

Inovație și precizie
• Intuitiv: Piesă de mână wireless care permite priza cât 

mai aproape de ac;
• Inovativ: Calculează în timp real rezistența țesuturilor 

și ajustează viteza și presiunea în consecință pentru 
obținerea unor anestezii complet lipsite de durere; 

• Anesteziile intraligamentare sau intraseptale sunt 
mai ușoare, mai profunde, fără torsiunea acelor și fără 
pierdere de timp;

• Anesteziile tronculare sunt precise;
• Funcționează cu orice tip de ac, dar sunt recomandate 

acele de înaltă calitate Effitec;
• Injectare controlată, lentă, fără efort muscular și 

anesteziile realizate sunt nedureroase pentru pacient.

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

QUICKSLEEPER 5 
Beneficiile anesteziei intraosoase

Sistem complet de anestezie electronică, pentru utilizarea în toate tipurile de anestezii, în 
țesuturile moi, intraligamentare, dar și anestezia intraosoasă la adulți și copiii de toate vârstele. 

Cea mai eficientă tehnică de anestezie
• Este o tehnică sigură, rapidă și necesită cantități mici de 

anestezic;
• Confort pentru pacienți: fără durere, fără amorțeala 

țesuturilor moi; 
• Confort pentru medic: fără riscul de lezare a unui vas 

sau nerv și eficiență maximă pe molarii mandibulari;
• Comenzile aparatului se realizează cu ajutorul unei 

pedale wireless care nu necesită încărcare;
• Funcționează cu acele de înaltă calitate Effitec; 
• 3 moduri de injectare: lent, rapid, intraosos, este 

un sistem special conceput pentru orice tehnică de 
anestezie dentară.

NOU

NOU

-15%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

11.999Lei

19.238Lei

10.362Lei

10.199Lei

15.390Lei

8.808Lei

90,79Lei
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Lasere diodă
Gama completă de lasere stomatologice asigură tratamente 
mai rapide, intervenții chirurgicale fără sângerare, timp de 
vindecare scurtat, mai puțină anestezie, mai puțină durere: 
bine ați venit în cabinetul dentar perfect.

NOU

Laserul WISER 3 ideal pentru toate 
procedurile stomatologice, performanță și eficiență 
prin utilizarea celor trei lungimi de undă.

12W combinație optimă a trei lungimi de undă 
450 nm Chirurgie, 635 nm- PDT, 808nm- Terapie.

Piesă de 
Biostimulare

Piesă de 
Albire

Laserul WISER 2 este timpul pentru a vă 
încrede în cel mai puternic laser diodă pentru 
țesuturi moi.

16W cel mai puternic laser diodă de pe piață, 
lungime de undă de 980 nm.

+ CADOU + CADOU

Parodontologie
Decontaminarea 
pungilor, biostimulare 
gingivală

Endodonție
Decontaminare 
radiculară

Chirurgie
Evicțiune gingivală, 
gingivectomii, 
frenectomii, 
hemostază, abcese, 
hiperplazii

Implantologie
Expunerea implantului, 
periimplantite, 
biostimulare

Terapie
Biostimulare, 
desensibilizări, 
herpes, afte

Cosmetică dentară
Albire, gingivoplastie, 
hemangioame

Conservativ
Decontaminarea 
cavităților

Simpler 2 este un laser diodă esențial, 
accesibil și indispensabil în practica 
stomatologică modernă de zi cu zi.

8W lungime de undă 980 nm, 
ergonomic și intuitiv

Laserul diodă 
SIMPLER 2
Simplu și eficient!

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

KIT DE KIT DE 
ALBIRE ALBIRE 

+ CADOU

-20%
REDUCERE

28.970Lei

23.176Lei

43.970Lei

35.176Lei

Piesă de 
Albire

+ CADOU

-20%
REDUCERE

46.270Lei

37.016Lei
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ADMIRA FUSION  

LEDEX™ WL-070

TETRIC EVOCERAM  EVETRIC

COLOURFLOWCOLOURFLOW DISCURI FINISARE SET TOR VM

FUTURABOND U    

LEDEX™ WL-090+

DIACOMP PLUS TWISTDIACOMP PLUS TWIST

NANO COXONANO COXO

Seringă 3g. 
Nanohibrid bazat pe tehnologia 
ORMOCER, biocompatibil, universal.

Lampă fotopolimerizare, cu led, fără 
fir, intensitate minimă 1000 mW/cm. 
Piesă de mâna ușoară, diferite culori.

Seringă 3gSeringă 3g
Compozit universal nano-hibrid pentru restaurări Compozit universal nano-hibrid pentru restaurări 
anterioare și posterioare.anterioare și posterioare.

Seringă 3.5g
Rășină compozită universală nano-hibridă, 
cu nano-pigmenți de culoare integrați 
pentru un efect cameleonic excepțional.

Seringă 1g.Seringă 1g.
Compozit fluid Compozit fluid 
fotopolimerizabil, culori fotopolimerizabil, culori 
pastelate: alb, roz, galben, pastelate: alb, roz, galben, 
portocaliu, verde, albastru, portocaliu, verde, albastru, 
mov și roșu.mov și roșu.

Set 40 discuri finisare: 10 
discuri finisare grosieră, 
10 discuri conturare, 10 
discuri finisare, 10 discuri 
lustruire, 1 mandrină 
12 mm.

Monodoză.
Adeziune sigură pe metal, dioxid de 
zirconiu sau oxid de aluminiu, ceramică 
silicată, fără să necesite primer.

Lampă fotopolimerizare + indicator 
de carie și placă bacteriană, fără fir. 
Intesitate luminoasă 600-1800 mw/cm.

Gume de lustruit, cu lamele flexible.Gume de lustruit, cu lamele flexible.
Granulație medie (roz) pentru reducerea Granulație medie (roz) pentru reducerea 
rugozității suprafeței sau granulație fină rugozității suprafeței sau granulație fină 
(gri) pentru etapa de lustruire finală.(gri) pentru etapa de lustruire finală.

Lampă fotopolimerizare, cu led, fără fir, Lampă fotopolimerizare, cu led, fără fir, 
intensitate luminoasă: ≥1100mw/cm. Vârf intensitate luminoasă: ≥1100mw/cm. Vârf 
mic și rafinat, cu diametrul exterior de mic și rafinat, cu diametrul exterior de 
numai 13,5 mm. Capul se poate roti 360°.numai 13,5 mm. Capul se poate roti 360°.

NOU

NOU

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

316Lei 8,98Lei 43,85Lei

293,88Lei 8,36Lei 40,78Lei

-25%
REDUCERE

-30%
REDUCERE

-30%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

52Lei

2.162,40Lei 859Lei

40,79Lei

275,50Lei

39Lei

1.513,68Lei 601,30Lei

36,71Lei

155Lei

-15%
REDUCERE

1.033,93Lei

878,84Lei
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FILTEK SUPREME 
FLOWABLE   

CHARISMA DIAMOND 
ONE SHADE  

ADPER SINGLE BOND 
UNIVERSAL 5 ml

GLUMA BOND 
UNIVERSAL  

FILTEK ONE BULK 
capsule / seringă 

OPTISHADE 
UNIVERSAL   

SONICFILL 3   

FILTEK ULTIMATE  

CHARISMA CLASSIC   CHARISMA SMART  

2 seringi x 2g. 
Nano-compozit 
fotopolimerizabil, 
fluid, indicat 
pentru restaurări 
universale. 

Seringă 4g
Soluția cea mai simplă pentru 
restaurările posterioare într-o singură 
nuanță.

Sistem adeziv 
monocomponent, 
autogravant, 
fotopolimerizabil. 

4 ml. Adeziv universal fotopolimerizabil, 
indicat în orice tehnică de aplicare.

20 capsule x 0,2g / 4g.
Nanocompozit fotopolimerizabil, 
indicat pentru restaurări posterioare. 

Seringă Capsule

Seringă 4g. Compozit universal 
fotopolimerizabil, care acoperă toate cele 
16 nuanțe clasice VITA, cu doar 3 nuanțe: 
deschis (light), mediu (medium) și închis 
(dark). Rezistență excelență la uzură, 
ciobire sau fracturare datorită tehnologiei 
ART.

Combină în mod unic atributele unui 
compozit fluid cu cele ale unui compozit 
universal, cu proprietăți excelente de 
modelare și lustruire. 

Seringă 4g
Compozit fotopolimerizabil bazat pe 
nanotehnologia unică dezvoltată de 
compania 3M. 

Compozit fotopolimerizabil universal 
pe bază de Microsticlă, radioopac.
• Combi Kit: 8 seringi x 4 g + Gluma 

2Bond
• Minikit: 4 seringi x 4 g 

Kit 8 seringi x 4g (nuanțele A1, 2 x A2, 2 
x A3, A3.5, B2, Dentin) + Gluma 2Bond + 
accesorii. Compozit fotopolimerizabil hibrid 
submicronic, radio-opac, pentru restaurări 
anterioare și posterior.

LAMPĂ ELIPAR 
DEEPCURE-L            
Lampă fotopolimerizare, ergonomică, 
fără fir, intensitate 1.470 mW/cm2. 
Fibră optică: 10mm, înveliș negru, 
autoclavabilă, cu rotațiela 360°.

NOU

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

297Lei 285Lei

276,21Lei 265,05Lei

-50%
REDUCERE

4.800Lei

2.400Lei

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

389Lei

167Lei

238,71Lei 230Lei 299,98Lei

503,81Lei

327,73Lei291,31Lei

350,10Lei

150,30Lei

214,84Lei 213,90Lei 278,98Lei

468,54Lei

304,79Lei270,92Lei

595,40Lei

Combi Kit Minikit

340Lei
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G-AENIAL ACHORD    

LAMPĂ FOTO X-CURE 
LED GUILIN   

VIOPASTE

ESCOM 100  

BASE.IT  

ES FLOW    

CALCIMOL  

ESBOND

CALCIMOL LC  

SDR PLUS   PALODENT V3 & 360 
promo set  

G-AENIAL UNIVERSAL 
INJECTABLE      

G2-BOND UNIVERSAL    
Compozit universal de ultimă 
generație, fotopolimerizabil, 
pentru restaurări anterioare cât și 
posterioare. 
• Seringă 4g

Seringă x 3g.
Compozit universal bazat pe tehnologia 
SphereTEC a unui material de umplutură 
granulat.

Lampă de fotopolimerizare, 
wireless, cu Led de înaltă 
intensitate, cu indicator de carie. 
Culoare argintiu sau auriu.

Seringă 2g. Pastă pe bază 
de hidroxid de calciu 
pre-amestecată cu sulfat de 
bariu indicată pentru obturația 
temporară de canal.

Compozit rășinic nano-hibrid, 
fotopolimerizabil.
• Seringă 4g
• Kit 5 seringi + FineEtch, 

EsBond, accesorii.

Seringă 2g. Liner 
fotopolimerizabil pe bază de 
calcium hidroxiapatatită.

Seringă 2g.
Compozit fotopolimerizabil, 
fluid, de tip rașinic.

Bază 13g + catalizator 11g.
Pastă de hidroxid de calciu 
autopolimerizabilă utilizată 
pentru coafaj indirect sau 
bază sub toate materialele de 
obturație. 

5ml. Sistem adeziv pe bază de 
acetonă, de generația a V-a, 
recomandat pentru toate clasele 
de restaurări compozite directe.

Seringă 2,5g. Pastă de hidroxid 
de calciu, fotopolimerizabilă, 
radio-opacă. Ajută la stimularea 
neodentinogenezei.

15 compule. Material compozit 
de umplutură conceput să 
înlocuiască dentina pentru 
cavitățile mari de clasa I, II, III și 
clasa a V-a.

Sistem revoluționar de matrici 
cu design inovator. 

Seringă 1ml. 
Compozit de înaltă rezistență 
care este adecvat pentru orice 
tip de cavități.

Sistem universal complex, cu 2 componente, 
oferă rezultate de încredere în ambele 
moduri, autodemineralizare și demineralizare 
și spălare.

-10%
REDUCERE

189Lei588Lei

170,10Lei529,20Lei

-7%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

172,38Lei

1.874,80Lei 68Lei380Lei

259Lei 2.139Lei

160,32Lei

1.593,58Lei

-20%
REDUCERE

65,55Lei

52,44Lei

-20%
REDUCERE

35,27Lei

28,22Lei

-20%
REDUCERE

113Lei

90,40Lei

-20%
REDUCERE

128Lei

102,40Lei

54,40Lei304Lei

240,87Lei 1.989,27Lei

Kit Refill 5 ml.

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

146,88Lei219,80Lei

132,19Lei204,42Lei

NEO SPECTRA ST 
SERINGĂ HV/LV   

Kit Seringă

-25%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

36,62Lei 65Lei

27,46Lei 52Lei
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EQUIA FORTE HT 
CLINIC PACK  

CIMENTURI IONOMERI DE STICLĂ 

CIMENTURI DUALE

KETAC UNIVERSAL 
APLICAP  

KAVITAN PLUS   IONOLUX

EQUIA FORTE HT FIL KETAC UNIVERSALKETAC UNIVERSAL

200 capsule. Sistem de reconstituire 
coronară de tip ionomer de sticlă hibrid.
EQUIA Forte HT este un nou produs 
inovator al familiei Glass Hybrid GC.

50 capsule. Ciment ionomer de sticlă 
utilizat pentru restaurări coronare rapide, 
ușoare și rezistente.

15g pulbere + 15g lichid.
Ciment ionomer de sticlă, radioopac, 
biocompatibil și autopolimerizabil, 
foarte rezistent în timp.

12g pulbere + 5ml lichid.
Ciment ionomer de sticlă, fotopolimerizabil, 
pentru restaurări clasa III și V.

50 capsule.
Ciment glasionomer, cel mai nou 
produs în gama GC Glass Hybrid.

12,5 g pulbere + 8,5ml lichid.12,5 g pulbere + 8,5ml lichid.
Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru 
tehnica BULK&GO. tehnica BULK&GO. 

VARIOLINK ESTHETIC DC REFILL              VARIOLINK ESTHETIC DC REFILL              

G-CEM ONE 

VARIOLINK ESTHETIC LC REFILL              

RELYX U200 
AUTOMIX

Seringă 5 g. Seringă 5 g. Noua generație Noua generație 
de compozite pentru de compozite pentru 
cimentare cu dublu mecanism cimentare cu dublu mecanism 
de priză. Bazat pe formulele de priză. Bazat pe formulele 
compozitelor pentru compozitelor pentru 
cimentare Variolink II și cimentare Variolink II și 
Variolink Veneer.Variolink Veneer.

Ciment rășinic auto-adeziv universal.

SYSTEM KIT
2 x 4,6 g seringă G-CEM 
One A2, TR + 15 vârfuri 
GC Automix Regular + 5 
vârfuri GC Automix Endo + 
4 ml G-CEM One Adhesive 
Enhancing Primer.

TWIN REFILL
2 seringi x 4,6 g 
G-CEM ONE

Seringă 2 g. Compozit 
fotopolimerizabil utilizat 
pentru cimentare 
permanentă. Flexibil, 
consistent în funcție de 
situația clinică - o combinație 
ideală între stabilitate și 
fluiditate.

Seringă automixabilă 5 ml (8,5 g).
Ciment rășinic dual autoadeziv.

-7%
REDUCERE

2.191,60Lei

2.038,19Lei

-10%
REDUCERE

549,99Lei

494,99Lei

-20%
REDUCERE

448Lei

358,40Lei

-7%
REDUCERE

449Lei

417,57Lei

-12%
REDUCERE

642,97Lei

565,81Lei

-12%
REDUCERE

109,98Lei

96,78Lei

510Lei

-12%
REDUCERE

455,38Lei

400,73Lei

-10%
REDUCERE

610Lei

549Lei

222,40Lei

-10%
REDUCERE

519,16Lei

467,25Lei
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ES TEMP IMPLANT        

CIMENTARE PROVIZORIE

CIMENTARE DEFINITIVĂ

PROVICOL QM AESTHETIC   TEMP BOND   

PREVISION TEMP   PREVISION TEMP   
Seringă 8g
Ciment temporar rașinic, fără eugenol, 
indicat pentru cimentări temporare de 
lungă durata a restaurărilor pe implanturi.

Seringă 5mlSeringă 5ml
Ciment provizoriu, translucid, cu hidroxid Ciment provizoriu, translucid, cu hidroxid 
de calciu, fără eugenol.de calciu, fără eugenol.

Set: 1 tub x 50 g baza + 1 tub x 15 g catalizator Set: 1 tub x 50 g baza + 1 tub x 15 g catalizator 
+ accesorii.+ accesorii.  Material de cimentare provizorie 
autopolimerizabil, fără eugenol, pe bază de oxid de 
zinc, pentru cimentare coroane și punți.

Cartuș 50ml.Cartuș 50ml.
Material bicomponent, autopolimerizabil, Material bicomponent, autopolimerizabil, 
dispus în cartușe 10:1 indicat pentru dispus în cartușe 10:1 indicat pentru 
realizarea de coroane și punți temporare, realizarea de coroane și punți temporare, 
incrustații, onlay-uri și fațete.incrustații, onlay-uri și fațete.

ADHESORADHESOR KETAC CEM PLUS 
80g pulbere + 55 ml 80g pulbere + 55 ml 
lichid.lichid.
Ciment fosfat de Ciment fosfat de 
zinc, granulație fină.zinc, granulație fină. 2 clickere 2 x 11 g

Ciment ionomer de sticlă modificat cu rășini pentru 
cimentări definitive, sistem pastă/pastă.

BREEZE  
Seringă 4ml. Ciment rășinic autoadeziv, 
elimină etapele demineralizării 
individuale.

FUJI CEM EVOLVE AUTOMIX / HANDMIX 
Ciment ionomer de sticlă îmbunătățit cu rășină conceput 
pentru a oferi o utilizare simplă și performantă în cazul 
lucrărilor protetice standard, de la restaurări retentive 
metalice și până la cele din zirconia.

HANDMIX
Seringă automixabilă 
9,2 g (5 ml)

-20%
REDUCERE

129,98Lei

103,99Lei

-7%
REDUCERE

195,01Lei

181,35Lei

-10%
REDUCERE

306,92Lei

276,23Lei

-10%
REDUCERE

99,90Lei

89,91Lei

-10%
REDUCERE

33,59Lei

30,23Lei

-7%
REDUCERE

278,40Lei

258,91Lei

-10%
REDUCERE

790Lei428,40Lei

711Lei385,56Lei

-12%
REDUCERE

117,30Lei

103,22Lei

324,45Lei

301,74Lei

1 clicker 11 g

AUTOMIX
Seringă automixabilă 
9,2 g (5 ml).
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Rebilda DC Quickmix

RTD 
MatchPost 

RTD D.T. 
Light-Post 

RTD Macro
Lock-Post

Core It Dual Yellow 

Build-It 

Cytec Pivoți de fibră de sticlă

Compozit fluid cu 
polimerizare duală indicat 
pentru reconstituirea 
de bonturi și cimentarea 
pivoților din fibră de sticlă.

Rebilda DC QuickMix 10g 
(Dentin/White) + vârfuri 
mixare tip 11 + vârfuri 
intraorale tip 4

Pivoți din fibră de sticlă 
transparenți, extrem de 
rezistenți, radioopaci. 

Patru dimensiuni diferite, 
se adaptează perfect 
morfologiei dentare. 

10 buc./folie

10 buc./folie 10 buc./folie

Noua tehnologie patentată Illusion, 
asigură pivoților culoarea în funcție 
de dimensiunea acestuia, nuanță 
care virează catre transparent după 
ce acesta este plasat și care poate 
reveni oricând la culoarea sa inițială.

Dimensiunea pivoților corespunde 
dimensiunii frezei utilizate pentru 
preparație. 
Design anatomic, cele patru 
dimensiuni se adaptează perfect 
morfologiei dentare.

Noua tehnologie patentată Illusion, 
asigură pivoților culoarea în funcție 
de dimensiunea acestuia, nuanță care 
virează catre transparent după ce 
acesta este plasat și care poate reveni 
oricând la culoarea sa inițială.

Dimensiunea pivoților corespunde 
dimensiunii frezei utilizate pentru 
preparație. Design anatomic și retentiv 
pentru un plus de stabilitate pe termen 
lung. Cele șase dimensiuni se adaptează 
perfect morfologiei dentare.

Sistem de pivoți 
intraradiculari din fibră 
de sticlă, total fizionomici 
pentru restaurări estetice.

Pivoți fibră refill Cytec 
Blanco: 1 pungă x 10 buc 
pivoți (mărimi: 0, 1, 2, 3 
sau 4).

Material fotopolimerizabil 
pentru reconstituiri 
corono-radiculare.

Seringă 4ml

Material compozit cu priză 
duală pentru refaceri 
estetice de bonturi.

Seringă dublă, 
automixabilă, cu câte 10 g  
(bază + catalizator).

RTD – Pivoți din fibră de sticlă

NOU

-15%
REDUCERE

89,81Lei

76,34Lei

193,51Lei

164,48Lei

349,48Lei

297,06Lei

-10%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

359Lei

323,10Lei

129,51Lei

103,61Lei

-15%
REDUCERE

149,27Lei

126,88Lei

75,80Lei

68,22Lei
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Prima DNT 
Microscop endodontic

COXO Micromotor Electric 
C-PUMA Master

Prima Mµ
Microscop endodontic

• Binocular înclinabil 0°-210°
• Sistem de iluminare LED 120.000 lux
• 5 trepte de magnificație 

Micromotor electric C-Puma 2:1: micromotor electric și 
endomotor.

Avantaje:
• Ecran LED touch screen, 

color, de 5 inch, rezoluție 800 
x 480 px, asigură o vizibilitate 
optimă;

• Motor fără perii, cu inducție;
• Viteză reglabilă între 250 și 

200.000 rpm;
• Programe: 7 poziții 

memorabile.

• 3 trepte de magnificație

MADE IN GERMANY

ENDO
MOTOR

APEX 
LOCATOR

DOWN 
PACK

BACK 
FILL

ULTRA 
SONIC BATERIE WIRELESS

Kavo Kerr Elements IC Woodpecker Motopex
Sistem de obturare nou, 
fiabil și complet care 
combină sursa de încălzire 
cu o unitate de condensare 
verticală la cald și cu piesă 
de injectare.

Piesa de mână Downpack, 
piesa de mână Backfill, 2 
cartușe gutapercă, o ansă 
termică 06 și stand de 
încărcare.

iPex II DTE Woodpecker
DPEX V Apex LocatorApex locator digital

Măsoară cu acuratețe 
lungimea canalelor 
radiculare uscate, 
umede sau cu sânge.

DPEX V Apex Locator
Apex locator cu ecran tip LCD.
Oferă măsurători foarte precise 
mai ales în mediu umed; avertizări 
vizuale și sonore prin diferite culori 
a poziției acului pe canal. Accesorii 
autoclavabile, volum ajustabil.

Motor endodontic silențios, fără perii, 
cu apex locator inclus.

Determinarea lungimii de lucru face 
ca tratamentul endodontic să fie mai 
sigur și mai eficient.  Include memorie 
incorporată cu 30 de programe ale 
diferitelor tipuri de sisteme rotative.

NOU

Soluția completă în 
cabinetul stomatologic: 
o singură unitate 
modulară care asigură 
realizarea unui 
tratament endodontic 
complet.

EndoPilot2 set Comfort Plus

NOU

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

55.460Lei

44.368Lei

42.014Lei

33.611Lei

4.449Lei

3.559Lei

19.294Lei

16.400Lei

795,60Lei

676,26Lei

4.628Lei

3.702Lei

-10%
REDUCERE

8.975Lei

8.077Lei

-10%
REDUCERE

3.165Lei

2.848,50Lei

Non-stop to a perfect endo
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BIOSEAL

NOU ÎN PORTOFOLIU!

CREOSOTO MD

RADIOPACA 
IODOFORMIC PASTE

SUPERSEAL

CRESATINA

ENDOIDROX 

NICLOR 5

PARASOLUTION 10

ENDOIDROX PASTE

EDTA  17%

CALIFORM CLOREXIMIDCLOREXIMID
10 g pulbere + 6 g lichid. Ciment pentru 
canalele radiculare cu oxid de zinc și 
eugenol, radioopac, îmbunătățit cu 
hidroxilapatita, biocompatibil. Timp 
de priză NORMAL (timp de lucru 10-15 
minute).

15 g. Gel cu vâscozitate scăzută adjuvant 
în tratamentul pulpitei, pentru a ameliora 
senzațiile de arsură, de durere și de iritare.

15g. Pastă cu iodoform, radio-opacă 
indicată pentru tratamentul intermediar 
al canalelor radiculare.  Compoziție: 
Iodoform - Camfor - Paraclorofenol - 
Mentol.

10 g pulbere + 6 g lichid. Ciment 
radio-opac care, datorită proprietăților 
sale mecanice superioare, este indicat 
pentru chirurgia endodontică, în special 
pentru obturații retrograde și repararea 
perforațiilor radiculare.

15 g. Soluție pe bază de acetat de m-crezil 
pentru tratamentul canalelor radiculare 
înainte de obturația permanentă. 
Compoziție: acetat de m-crezil 100 %.

30 flacoane pulbere x 200 mg + 2 
flacoane lichid x 10 ml. Hidroxid de 
calciu pur indicat pentru tratarea 
canalelor radiculare. Tratamente 
intermediare ale canalelor necrotice și 
vitale și în toate situațiile clinice în care 
se recomandă hidroxidul de calciu.

250 ml. Soluție pe bază de hipoclorit de 
sodiu indicată pentru lavajul canalelor 
radiculare.

3 seringi predozate x 0,5 ml soluție.
Soluție pe bază de camfor p-clorfenol indicată 
pentru tratamentul pungilor parodontale și al 
șanțurilor gingivale marginale.

Seringă 2,5 g. Pastă de hidroxid de calciu și 
bariu, radio-opacă, gata de utilizare. Textură 
optimă, care permite poziționarea rapidă și 
precisă a pastei în locul care urmează să fie 
tratat.

50 g. Soluție EDTA 17% pentru curățarea 
canalelor radiculare.

Seringă 2,5 g. Pastă pe bază de 
hidroxid de Calciu și Iodoform pentru 
canale. 

12 flacoane x 50 g. 12 flacoane x 50 g. Soluție pe bază de Soluție pe bază de 
digluconat de clorhexidină și cetrimidă digluconat de clorhexidină și cetrimidă 
pentru clătirea canalelor radiculare.pentru clătirea canalelor radiculare.

-10%
REDUCERE

574,90Lei

232,50Lei

260,50Lei

439,25Lei

309,90Lei

313,90Lei

307,90Lei

69,70Lei

322,75Lei

188,50Lei

517,41Lei

209,25Lei

234,45Lei

395,33Lei

278,91Lei

282,51Lei

277,11Lei

62,73Lei

290,48Lei

169,65Lei

238,20Lei

158,50Lei

214,38Lei

142,65Lei
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FOLII DIGĂ 
DR. PROTECT

VIOSEAL ENDOREZ REFIL KIT

Folii de digă din latex, grosime medie, 
culoare verde sau albastră.
Cutie 36 bucăți.

Seringă 10 g. Material pentru obturație 
de canal definitivă pe bază de rășină 
Epoxy și fosfat de Calciu. Seringă 
automixabilă.

Sigilant de canal pe bază de rășină 
biocompatibilă, cu UDMA, cu polimerizare 
duală. Oferă o etanșare completă și corectă.
Se aplică prin injectare cu ajutorul seringii, 
până în treimea apicală.

NOU

Dr. Protect 

ACE TF ADAPTIVE              ACE TF ADAPTIVE              

ACE DR. PROTECT 

PROTAPER GOLD ROTATIV    

PULP X   PULP X   AH PLUS JET   

23 mm / 27 mm ML1, ML2, ML3. 23 mm / 27 mm ML1, ML2, ML3. Ace Ace 
TF Adaptive bazate pe tehnologia TF Adaptive bazate pe tehnologia 
“Adaptive Motion” pot face rotație “Adaptive Motion” pot face rotație 
sau reciprocitate în funcție de sau reciprocitate în funcție de 
situație. Rezultatul: îndepărtarea situație. Rezultatul: îndepărtarea 
extraordinară a detritusului extraordinară a detritusului 
dentinar, cu mișcarea de rotație a dentinar, cu mișcarea de rotație a 
sistemului Twisted File și scăderea sistemului Twisted File și scăderea 
efectului de “pull-in” datorită efectului de “pull-in” datorită 
tehnologiei Adaptive Motion. tehnologiei Adaptive Motion. 

19 mm / 21 mm / 25 mm / 31 mm.
Conicitatea progresivă patentată (de la 2 la 19%) și designul 
avansat al sanţurilor asigură flexibilitatea și eficiența în 
obținerea constantă a succesului în curățarea și lărgirea 
canalelor radiculare.

ACE K-FILES 
•  Ace Kerr, flexibile, 

6 ace/cutie

ACE H-FILES
•  Ace Headstroem, 

6 ace/cutie

ACE TIRRE NERFS
• 10 ace/folie

ACE LENTULLO
• 4 ace/cutie

FREZE PESSO 
REAMERS
• 6 freze/cutie

6 g.6 g. Pastă  Pastă 
devitalizantă fără devitalizantă fără 
arsenic, pe bază de arsenic, pe bază de 
paraformaldehidă.paraformaldehidă.

Seringă 15 g. Material bicomponent pentru sigilarea 
canalelor radiculare bazat pe chimia rășinilor epoxidice. 
Biocompatibil, stabilitate dimensională.

Dr. Protect 
ÎN 

CURÂND!

-7%
REDUCERE

294,98Lei

274,33Lei

15,54Lei

15,54Lei

19,34Lei

23,54Lei

38,89Lei

-7%
REDUCERE

379Lei

352,47Lei

-10%
REDUCERE

703Lei

632,70Lei

-7%
REDUCERE

174Lei

161,82Lei

-15%
REDUCERE

56,70Lei

48,20Lei

-15%
REDUCERE

27,30Lei

23,20Lei

-15%
REDUCERE

96,37Lei

81,91Lei
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Ofertă 
Oxasil Light/Very Light Flow: 
Putty 900ml + Light Flow/Very 
Light Flow 140ml + Activator 60ml.

OXASIL

COLTENE SPEEDEX KIT V-POSIL     

VARIOTIME DYNAMIX MONOPHASE VARIOTIME DYNAMIX MONOPHASE 
Oxasil reprezintă noul material de 
amprentare de tip silicon de condensare 
varianta îmbunătățită a predecesorului 
Optosil / Xantopren. 

Material de amprentă de tip silicon de condensare cu 
proprietăți fizice similare siliconilor de adiție. Poate fi folosit 
în tehnicile simple cu două vâscozități sau în tehnicile de 
dublă amprentare.

Silicon de adiție super hidrofilic cu precizie maximă. Fixarea 
rapidă reduce timpul de lucru în zonele critice, minimalizând 
riscurile de distorsiune.

Prezentare:
• Speedex Standard Kit - 

Speedex Putty 910 ml; 
• Speedex light body 140 ml; 
• Speedex Universal Activator 

60 ml.

Silicon de tip A, hidroactiv. Tixotropic.Silicon de tip A, hidroactiv. Tixotropic.
Ambalaj indicat pentru aparatul de mixare automată.Ambalaj indicat pentru aparatul de mixare automată.
Timp de lucru variabil: între 1’ și 2’30’’;Timp de lucru variabil: între 1’ și 2’30’’;
• Timp de priză în cavitatea bucală constant: 2’30’’• Timp de priză în cavitatea bucală constant: 2’30’’
• 2 cartușe (bază + catalizator) x 380 ml.• 2 cartușe (bază + catalizator) x 380 ml.

ASTRINGENT PASTĂASTRINGENT PASTĂ IMPRINT 4 PENTA PUTTY REFILLIMPRINT 4 PENTA PUTTY REFILL

STRUCTUR 3 STRUCTUR 3 STRUCTUR PREMIUM   STRUCTUR PREMIUM   

5 capsule5 capsule
Pastă astringentă de Pastă astringentă de 
retracție, pe bază de retracție, pe bază de 
clorură de aluminiu.clorură de aluminiu.

Material de amprentă tip Material de amprentă tip 
silicon de adiție, cu timp de silicon de adiție, cu timp de 
priză intraorală scurt, cu priză intraorală scurt, cu 
precizie foarte mare.precizie foarte mare.

Cartuș 50 ml.Cartuș 50 ml. Material  Material 
compozit autopolimerizabil compozit autopolimerizabil 
pentru coroane și punți pentru coroane și punți 
provizorii.provizorii.

Cartuș 75ml. Material 
compozit estetic pentru 
fabricarea coroanelor 
și punților provizorii cu 
estetică deosebită.

V-POSIL SET:
Putty Fast 2 x 450 ml + Light Fast 
2 x 50 ml Primer x 4 ml.

V-POSIL LIGHT FAST 
2 cartușe x 50 ml

-7%
REDUCERE

144,62Lei

134,50Lei

-7%
REDUCERE

226,30Lei

210,46Lei

-10%
REDUCERE

861Lei

774,90Lei

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

396,78Lei

259Lei

369,01Lei

240,87Lei

-7%
REDUCERE

665Lei

618,45Lei

-10%
REDUCERE

73,90Lei

66,51Lei

-7%
REDUCERE

515Lei

478,95Lei

-7%
REDUCERE

569Lei

529,17Lei
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OFERTĂOFERTĂ

OFERTĂOFERTĂ

zetapluszetaplus

Cumpărați 2 Oferte 
Zhermack și primiți 

GRATUIT 1 
Indurent Gel!

+ CADOU

2x

Light 2 x 50 ml

Cumpărați 
Elite P&P Putty 

2 x 250 ml 
+ Light 2 x 60ml 

+ pad amestec la 
un preț special 

SUPER
PREȚ

2 x 450ml

Putty Soft 
Normal set

2 x 250ml

Light Body 
Normal set Monophase

2 x 50ml 2 x 50ml

Compozit autopolimerizabil pentru realizarea 
coroanelor și punților provizorii.

acrytempacrytemp

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

138,50Lei

163,20Lei79,04Lei

337,60Lei 211,33Lei 136,97Lei 137,05Lei

366,66Lei

124,65Lei

146,88Lei71,14Lei

297,09Lei 185,97Lei 120,53Lei 120,61Lei

330Lei

249,30Lei

Preț kit
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OFERTĂ SPECIALĂ
SYMPRESS + HYDRORISE
Alegeți între:
Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Putty
2x380 ml și Hydrorise Light Body  2 x 50 ml  

Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Heavy Body
2x380 ml și Hydrorise Light Body 2 x 50 ml  

Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Monophase
2x380 ml și Hydrorise Monophase  2 x 50 ml

GRATUITGRATUIT

+

hydrorise implanthydrorise implant

Heavy body 
380 ml + 5 mixing tips

Pentru tehnica 
monophase cu două 
vâscozități

Medium body 
380 ml + 5 mixing tips

Pentru tehnică
monophaseLight 

2 x 50 ml

Cumpăraţi 
Hydrorise implant 

Heavy Body 380 ml 
sau Hydrorise 

implant 
Medium Body 380 ml 

şi primiţi CADOU 
 Zeta 6 Hydra 1L 

+ CADOU

hydrorisehydrorise

Putty  
2 x 300 ml

Light 
2 x 50 ml

Cumpărați 
Hydrorise Putty 2 x 300 ml 
+ Hydrorise Light 2 x 50 ml 
și primiți CADOU 
Zeta 6 Hydra 1L 

+ CADOU

-15%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

6.169,57Lei

406,98Lei406,98Lei

309,83Lei

181,58Lei

209,07Lei

5.244,13Lei

358,14Lei358,14Lei

272,65Lei

159,79Lei

183,98Lei
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ALGINATE

OCCLUFAST+ COLOR          OCCLUFAST ROCK 

HYDROGUM 5 HYDROCOLOR 5 ORTHOPRINT TROPICALGIN NEOCOLLOID

MX-300 ESTE UN 
MIXER AUTOMAT 
PENTRU ALGINATE 
CARE ÎMBUNĂTĂȚEȘTE 
CALITATEA MATERIALELOR 
COMPARATIV CU MIXAREA 
MANUALĂ.

•  Amestecare perfectă, rapidă 
și omogenă, reducerea 
semnificativă a numărului de bule 
prezente în material;

•  Calitate perfectă de fiecare dată: 
rezultate perfecte de fiecare 
dată, indiferent de persoana care 
realizează amestecul;

•  Mixare inteligentă: design 
modern, compact, afișaj digital 
color.

Cumpărați un 
MX-300 

și primiți CADOU 
12 x Hydrogum 5.

12x

2 cartușe x 50 ml.2 cartușe x 50 ml.
Silicon termocromatic, cu duritate finală ridicată, creat Silicon termocromatic, cu duritate finală ridicată, creat 
special pentru a realiza o înregistrare precisă și fiabilă a special pentru a realiza o înregistrare precisă și fiabilă a 
ocluziei.ocluziei.

2 x 50 ml (Bază + Catalizator) + 12 canule amestec, verzi.2 x 50 ml (Bază + Catalizator) + 12 canule amestec, verzi.  
Silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei.Silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei.

-12%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

4.894,98Lei

35,02Lei 35,02Lei 36,07Lei 29,42Lei 44,49Lei

4.307,58Lei

30,82Lei 30,82Lei 31,74Lei 25,89Lei 39,15Lei

-20%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

175Lei 130,23Lei

140Lei 121,12Lei
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Zetaclave B Lampă bactericidă 
AN-AIR3040

Zeta Roll

• Autoclav clasă B facilitează o sterilizare sigură pentru 
orice tip de instrumentar: solid, poros, cavernos - 
ambalate sau neambalate;

• Imprimantă termică încorporată;
• Display grafic ce permite alegerea și controlul ciclului de 

sterilizare dorit;
• Include 12 programe presetate;
• Cameră de sterilizare din inox cu volumul de 18 l sau 23 l.

Lampă bactericidă pentru dezinfecția aerului 
MIDAS AnAir3040 cu montare pe perete.

•  Împiedică răspândirea virusurilor, germenilor, 
bacteriilor și poate fi utilizată cu personalul 
în încăpere

Purificator de aer pentru 
cabinete Q3/Q7 Woodpecker
Purificator de aer cu plasmă Q3 / Q7 utilizat pentru curățarea și dezinfectarea aerului din 
încăperi. Purificatoarele de aer cu plasmă sunt superioare purificatoarelor clasice cu filtre 
clasice HEPA deoarece pot filtra particule mult mai mici, nu necesită schimbarea filtrelor și 
asigură curățarea unui volum mult mai mare de aer în aceeași unitate de timp.

Q3

Q7

Lampă bactericidă 
cu grile LBAG-E 30W

Aparat pentru 
aerosoli 
GS-E1000 
Greeloy

Lampă bactericidă cu montare pe perete, cu un tub 
bactericid,  utilizată pentru dezinfecția aerului (ATENȚIE! Nu 
dezinfectează suprafețe).

Avantaje:
• Ecologică, economică și eficientă 99,99 %;
• Siguranță totală în utilizare ca dispozitiv special pentru 

dezinfecția aerului în prezența cadrelor medicale și a 
pacienților;

• Dezinfecția aerului se face permanent distrugând pe loc 
orice agent patogen;

• 18.000 ore de funcționare eficientă a tuburilor bactericide 
UV-C Biocomp pentru dispozitivele de dezinfecție aer 
clasic sau economic tip LBAG.

• Debit aspirație: 4.000 L / min;
• Filtrare: filtru HEPA + primar 

cu carbon activ, filtru HEPA 
+ secundar cu carbon activ, 
randament filtrare> 99,97%;

• Dezinfecție: Sterilizator 
plasmă incorporat și lampă 
UV dezinfecție.

Pungi de sterilizare instrumentar, sub 
formă de rolă, pentru autoclav.

18 Litri 23 Litri

50mm x 200m 52,84 lei 47,55Lei

75mm x 200m 76,95 lei 69,25Lei

100mm x 200m 103,36 lei 93,03Lei

250mm x 200m 235,45 lei 211,91Lei

-30%
REDUCERE

-50%
REDUCERE

-40%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

19.557Lei

4.793Lei

5.699Lei

1.426,98Lei

22.879Lei 1.937Lei

13.690Lei

2.396,50Lei

3.419,40Lei

-25%
REDUCERE

4.384,98Lei

3.288,74Lei1.284,28Lei

20.591Lei 1.743Lei
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Cea mai rapidă mașină de spălat și dezinfectat de pe piață. 
Prespălarea, spălarea cu ultrasunete, clătirea, dezinfecția termică  
și uscarea se realizează în doar 35 minute.

• 6  programe de spălare/ 
dezinfecție,  
inclusiv 3 programe editabile;

• Display touch-screen color 
4,3”; 

• Spălare eficientă cu 
ultrasunete;

• Dezinfecție termică la 90°C;

• Sistem de uscare cu aer;
• Dedurizator de apă integrat 

cu regenerare volumetrică 
automată;

• Port USB (pentru transfer 
de date în computer)  și port 
pentru conectarea la rețeaua 
de calculatoare.

Mașină de spălat și dezinfectat

Autoclavul Stern Weber clasa B simplifică munca, optimizează 
timpii și costurile. Calitatea și funcțiile avansate asigură un înalt 
nivel de siguranță și fiabilitate.

1 2 3 4

Decontaminare: 
reducerea conținutului 

bacterian

Spălarea cu ultrasunete: 
îndepărtarea reziduurilor 

organice și anorganice

Dezinfecția termică: 
reducerea drastică a numarului 

de microorganisme

Uscarea cu aer cald: 
uscarea perfectă a 

instrmentelor

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

BAIE STERILIZARE 
INSTRUMENTAR 1,2 litri

TETHYS H10

AUTOCLAV STERN WEBER

Recipient cu coș 
dedicat sterilizării 
instrumentarului. 

Ec
hi

pa
m

en
te
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NOU

Avantaje:Avantaje:
• • Ecran LCD cu interfață prietenoasă;Ecran LCD cu interfață prietenoasă;
• • WiFi integrat;WiFi integrat;
• • Monitorizează și raportează ciclurile de sterilizare din memoria Monitorizează și raportează ciclurile de sterilizare din memoria 

internă (poate stoca până la 10.000 cicluri) în format PDF internă (poate stoca până la 10.000 cicluri) în format PDF 
prin portul USB integrat (pe stick-ul de memorie), prin portul USB integrat (pe stick-ul de memorie), eliminând eliminând 
necesitatea imprimantei încorporatenecesitatea imprimantei încorporate;;

• • Software dedicat, inclus, pentru descărcarea automată prin rețea Software dedicat, inclus, pentru descărcarea automată prin rețea 
a rapoartelor ciclurilor de sterilizare;a rapoartelor ciclurilor de sterilizare;

• • 6 programe de sterilizare (ciclu personalizat inclus);6 programe de sterilizare (ciclu personalizat inclus);
• • Informează utilizatorul asupra necesității efectuării testelor Informează utilizatorul asupra necesității efectuării testelor 

Vacuum test, Helix test și Bowie&Dick test;Vacuum test, Helix test și Bowie&Dick test;
• • Durată de viață mai lungă datorită senzorului  de conductivitate a Durată de viață mai lungă datorită senzorului  de conductivitate a 

apei, integrat.apei, integrat.

Pachet  Autoclav
Autoclav 17 litri,  
sigilator și distilator

Autoclav 
17 litri

Pachet  Autoclav
Autoclav 22 litri,  
sigilator și distilator

Pachet  Autoclav
Autoclav 28 litri,  
sigilator și distilator

SW 17 SW 22 SW 28 -15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

83Lei

70,55Lei

23.825Lei 26.792Lei 30.785Lei

20.251Lei 22.774Lei 26.167Lei

-20%
REDUCERE 20.475Lei

16.380Lei

Autoclav 
22 litri

Autoclav 
28 litri

-15%
REDUCERE 23.421Lei

19.908Lei

-15%
REDUCERE 27.300Lei

23.205Lei

-15%
REDUCERE

20.976Lei

17.830Lei
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Hexigel Forte
dezinfectant gel pentru mâini

Dento Viractis 
șervețele dezinfectante pop-up 100 buc. 

BACTERIOSEPT™ 

KLINNEX® 

SPORYCIDE™ STERISOL™ 

HYGENIC GEL™ 

Sanosil S010Ag 

Cutie decontaminare
cu capac, indicată pentru dezinfectarea 
instrumentelor.

• Soluție dezinfectantă, 
cu acțiune biocidă, gata 
de utilizare, pe bază de 
peroxid de hidrogen și 
cationi de argint; 

• Bidon 10 litri.

• Disponibil 
la 1 litru și 
5 litri.

• Culori disponibile: bleu și roz;
• Capacitate 3 litri.

• Șervețele 
dezinfectante 
pentru suprafețe 
cu acțiune 
bactericidă și 
virucidă. 

• Antiseptic 
hidroalcoolic 
pentru mâini, 
1 litru 

• Săpun lichid antimicrobian, 
cu clorhexidrină 2%;

• Variante disponibile 500 ml 
și 1 litru.

500 ml 1 litru

• Dezinfectant 
concentrat pentru 
instrumentar și 
suprafețe 1 litru.

• Dezinfectant de nivel 
înalt RTU pentru 
suprafețe, gata de 
utilizare 1 litru.

• Gel dezinfectant 
fără clătire pentru 
mâini, 1 litru 

1 litru 5 litri

BIOCID

BIOCID

-10%
REDUCERE

44,92Lei 202,98Lei

40,43Lei 182,68Lei

-10%
REDUCERE

969,01Lei

872,10Lei

-25%
REDUCERE

25Lei

18,75Lei

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

129,92Lei

116,93Lei

55,99Lei

44,79Lei

44,99Lei

36Lei

24,99Lei

19,99Lei

83,99Lei

67,19Lei

29,50Lei

26,55Lei

52,99Lei

42,39Lei
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ZETA 1 ULTRA 1L 100,97 lei 90,87 lei

ZETA 1 ULTRA 5L (5x1L) 449 lei 404,10 lei

ZETA 2 ENZYME 1.200g 122,32 lei 110,09 lei

ZETA 2 SPOREX 900g 224,40 lei 201,96 lei

ZETA 3 FOAM 750ml 36,71 lei 25,70 lei -30%
ZETA 3 FOAM 3L 96,90 lei 87,21 lei -10%
ZETA 3 SERVEȚELE POP-UP 
- 100 buc

40,72 lei 36,65 lei -10%

ZETA 3 SERVEȚELE TOTAL - 
cutie 120 buc

40,72 lei 28,51 lei -30%

ZETA 3 SERVEȚELE TOTAL - 
refill 120 buc

35,01 lei 31,51 lei -10%

ZETA 3 SOFT 5L 209,11 lei 188,20 lei -10%
ZETA 3 SOFT 750ml 40,72 lei 36,65 lei -10%

ZETA 6 DRYGEL 1L 91,70 lei 82,53 lei -10%

ZETA 6 HYDRA 1L 61,20 lei 42,84 lei -30%

ZETA 6 HYDRA 5L 226,43 lei 181,15 lei -20%

D
ez
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Dezinfectarea şi sterilizarea la 
rece a instrumentarului

DEZINFECTAREA ȘI STERILIZAREA DEZINFECTAREA ȘI STERILIZAREA 
LA RECE A INSTRUMENTARULUILA RECE A INSTRUMENTARULUI

IGIENIZAREA ŞI CURĂȚAREA IGIENIZAREA ŞI CURĂȚAREA 
SUPRAFEȚELOR LAVABILESUPRAFEȚELOR LAVABILE

DEZINFECTAREA AMPRENTELORDEZINFECTAREA AMPRENTELOR

DEZINFECTAREA ȘI CURĂȚAREA  
SUPRAFEȚELOR DISPOZITIVELOR MEDICALE

DEZINFECTANT SISTEME 
DE ASPIRAŢIE

IGIENIZAREA ȘI CURĂȚAREA MÂINILOR

• Zeta 1 Ultra
• Zeta 2 Enzyme
• Zeta 2 Sporex

Dezinfectarea şi curăţarea  suprafeţelor 
dispozitivelor medicale
• Zeta 3 Soft
• Zeta 3 Wipes TOTAL
• Zeta 3 Foam
• Zeta 3 Wipes POP-UP

Dezinfectant sisteme de 
aspiraţie

• Zeta 5 Power Act

Igienizarea și 
curățarea mâinilor

• Zeta 6 Hydra

Igienizarea şi curățarea 
suprafețelor lavabile

• Zeta 4 Wash

Dezinfectarea 
amprentelor

• Zeta 7 Spray
• Zeta 7 Solution

23 www.dentotal.ro    |    Oferta de toamnă 2021    |   Cabinet

-10%
REDUCERE

ZETA 7 SOLUTION 1L 101,92 lei 71,35 lei

ZETA 7 SPRAY 750ml 73,36 lei 51,35 lei

-30%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

65,19Lei 153Lei

58,67Lei 137,70Lei

ZETA 4 WASH 3L ZETA 5 POWER ACT 1 L



24

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021
P

ro
te

cț
ie

 ș
i c

on
su

m
ab

ile

 www.dentotal.ro    |    Oferta de toamnă 2021    |   Cabinet

PACHET PROMO MASCĂ  
DR. PROTECT  DREAPTĂ  
ALBĂ 

MASCĂ DE PROTECȚIE 
KN95 COXO fără valvă x 5 
bucăți 

HYGITECH HYGISLEEVE 
10 perechi

BONETE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ, PPE, 
100 buc. - albastre

BOTOȘI CPE

BOTOȘI PPE

MASCĂ DE PROTECȚIE 
3M  AURA  FFP2 9320+ x 1 
bucată

HUSĂ UNIT DENTAR 
MONOART

HALAT DR. PROTECT - 
NESTERIL - set 10 bucăți

Variante culoare pachete: 
alb, roz, verde, bleu.

Preț pachet

Protectori din PVC de unică folosință, 
proiectați special pentru implantologie.
Dimensiunile corespund dimensiunilor 
standard ale tuburilor: 120 cm lungime x 
8 cm lățime. 

Prezentare: 
• Set 10 perechi.

Halat nesteril 
cu manșete, din 
material nețesut, 
polipropilenă 25g/m2.
10 bucăți/set. 
Mărime L.

BV SET CHIRURGICAL STERILBV SET CHIRURGICAL STERIL
20 componente (câmpuri + halate 20 componente (câmpuri + halate 
+ mănuși + măști)+ mănuși + măști)

OFERTĂ:OFERTĂ:  La achiziționarea a La achiziționarea a 
2 bucăți2 bucăți  BV SET CHIRURGICAL BV SET CHIRURGICAL 
STERIL,STERIL, primiți  primiți CADOUCADOU  1 set   1 set 
Aspiratoare salivare Dr. Protect - Aspiratoare salivare Dr. Protect - 
100 buc./pungă!100 buc./pungă!

Culori disponibile: Culori disponibile: alb, albastru, galben, alb, albastru, galben, 
mov, portocaliu, verde și lime.mov, portocaliu, verde și lime.

CÂMP CHIRURGICAL STERIL 

15 x 38 cm - albaștri, 100 buc/pungă.15 x 38 cm - albaștri, 100 buc/pungă.

17 x 40 cm, 17 x 40 cm, 
antiderapanți, antiderapanți, 
albaștri, 100 buc/albaștri, 100 buc/
pungă.pungă.

Dr. Protect 

3+1
GRATIS

+ CADOU

NOU

Dr. Protect 68,94Lei

-35%
REDUCERE

69,81Lei

45,37Lei

-10%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

19Lei 16,51Lei

17,10Lei 13,20Lei

-30%
REDUCERE

30,59Lei

21,42Lei

-30%
REDUCERE

12,89Lei

9,02Lei

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

83,37Lei

75,03Lei

35 x 50 cm 3,50 lei 2,97 lei

50 x 75 cm 3,99 lei 3,39 lei

75 x 90 cm 5,90 lei 5,02 lei

-15%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

91,70Lei 37,70Lei

16,51Lei

77,95Lei 30,16Lei

12,38Lei
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BAVETE ROLĂ 
DR. PROTECT

TĂVIȚĂ PLASTIC UNICĂ TĂVIȚĂ PLASTIC UNICĂ 
FOLOSINȚĂ FOLOSINȚĂ 50 buc/cutie 50 buc/cutie 

Pahare Eco Dr. Protect
100 buc./set

PUREVAC RHODIUM TRUSĂ DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ - DR. PROTECT

ASPIRATOARE SALIVARE 
DR. PROTECT 100 buc./
pungă

BAVETE PLIATE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ  DR. PROTECT 

80 buc./rolă.80 buc./rolă.
Culori disponibile: Culori disponibile: bleu, roz, verde, lime, bleu, roz, verde, lime, 
roșu, mov, galben, portocaliu, albastru, roșu, mov, galben, portocaliu, albastru, verde verde 
închis,închis, galben, vișiniu, fucsia,  galben, vișiniu, fucsia, violet,violet,  apricot.apricot.

Culori disponibile: bleu,mov, verde, 
portocaliu, roz.

Pahare de hârtie de unică folosință, 
biodegradabile
Culori disponibile: bleu, mov, portocaliu 
și verde lime, galben, fucsia, vișiniu, verde 
mentă, roz.

Aspirator de volum mare cu oglindă. 

Culori disponibile: bleu, roz, 
verde, lime, roșu, mov, galben, 
portocaliu, albastru, verde 
închis, galben, vișiniu, fucsia, 
violet, apricot.

Culorile disponibile sunt 
atât  pentru role cât și pentru 
bavetele la cutie!

Culori disponibile: Culori disponibile: albastru, albastru, 
lime, vișiniu, roz, verde, mov, lime, vișiniu, roz, verde, mov, 
portocaliu, albastre sau portocaliu, albastre sau 
transparente.transparente.

Ambalaj steril cu 3 instrumente cu capăt Ambalaj steril cu 3 instrumente cu capăt 
dublu: oglindă, pensă și sondă dentară.dublu: oglindă, pensă și sondă dentară.

RULOURI ABSORBANTE 
Rulouri stomatologice absorbante, 
împletite, 100% bumbac. 
1.000 buc./pungă.

Dr. Protect Dr. Protect 

Găsiți setul de 125  bavete 
într-o nouă prezentare!

vișiniu roz

fu
chsiagalben

ve

rde mentă

Culori noi!
ECO

OCHELARI MONOART 
EVOLUTION
Ochelari de protecție cu formă turnată Ochelari de protecție cu formă turnată 
pentru a garanta o adaptare excelentă și pentru a garanta o adaptare excelentă și 
confort prin memorarea formei dorite. confort prin memorarea formei dorite. 
Variante disponibile:Variante disponibile: transparenți sau  transparenți sau 
portocalii.portocalii.

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

100,97Lei

34,13Lei 10,50Lei

68,98Lei 18,20Lei

85,83Lei

29,01Lei

25Lei

22,50Lei

49Lei

44,10Lei

2,69Lei

2,29Lei

-10%
REDUCERE

48,33Lei

43,49Lei

8,92Lei

58,64Lei 15,47Lei

500 bucăți 125 bucăți

PAHARE PLASTIC UNICĂ 
FOLOSINȚĂ 100 buc./set
Culori disponibile:  albastru, 
galben, mov, verde lime, 
portocaliu, roz, verde, vișiniu.

Model floral

-10%
REDUCERE

13,99Lei

11Lei

12,59Lei

9,90Lei

Simple

-15%
REDUCERE

13,49Lei

11,47Lei
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Dotare unit standard:
• Scaunul pacientului prezintă o 

concepţie ergonomică net superioară, 
mişcările orizontale şi cele rotative 
sunt corelate, conferind un confort 
desăvârşit;

• Scuipătoare integral ceramică turnată 
într-o singură piesă, poziţionată 
ergonomic şi cu posibilităţi de rotire;

• Unitul este dotat cu un dispenser de 
serveţele, dispenser de  pahare şi un 
stativ pentru deservirea pacienţilor;

• Dublu sistem de igienizare cu apă 
distilată şi soluţii antiseptice. Cele 2 
tancuri sunt poziţionate într-o nişă 
acoperită, uşor accesibilă, cu control 
facil al presiunii hidraulice sau a aerului;

• Componentele de comandă şi mişcare 
sunt din import Germania și Danemarca;

• Prezintă 9 poziții memorate ale 
scaunului stomatologic;

• Lampă scialitică cu iluminare LED;
• Design modern, cu accente ergonomice 

de ultimă generație.

Unit dentar cu design deosebit, animat și colorat, dedicat 
copiilor. Oferă micilor pacienți o experiență plăcută și relaxată 
în cabinetul stomatologic.

Configurație standard:.
• 9 programe de control memorate în sistem;
• Tapițerie din piele;
• Cotieră bilaterală;
• Lampă de operare tip LED;
• Pachet 2 în 1 – suport pahare + suport șervețele;
• Aspirație;
• Modul seringă apă-aer cu 3 căi (apă rece-apă caldă);
• Scuipătoare din ceramică;
• Masa medicului tip cart cu panou touch color;
• Negatoscop;
• Sursa de apă distilată și furtune de aer;
• Scaun medic;
• Braț pentru tabletă.

Optionale:
• Detartraj;
• Lampă fotopolimerizare;
• Cameră intraorală;
• Turbină;
• Micromotor;
• Tabletă LCD.

OPȚIUNI INTEGRATE:
• Pachet piese NSK - optice

-  Micromotor pneumatic optic 
(27.000 rpm) X205L 

- Piesă cot optică 1:1 M25L;
-  Turbină optică M900L (rulmenți 

ceramici, turație înaltă, 4 spray-uri apă, 
cap standard, fibră optică);

-  Cuplă rapidă cu iluminare PTL - CL- LED.
•  Lampă Led DTE Woodpecker Lux E Plus 

wireless
- Intensitate luminoasă 1600W/cm2

•  Aparat detartraj Guilin DTE V6 optic:
-  5 anse incluse, sistem de filet de tip 

Satelec;
- Fiabilitate deosebită;
- Vibrații de minim 32kHz, putere 8W;
- Greutate mică a piesei, 115 g;
- Control cu microprocesor.

• Compresor Italia:  
  - Putere: 1000 W; 
  - Debit ieşire 100l/min. rezervor 24l; 
  - Producător: 4Tek - Italia.

Dr. Protect 
Unit Dr. Protect 
brațe pe sus 
+ opțiuni integrate

Unit Dr. Protect 
brațe pe jos 
+ opțiuni integrate

Unit DentarUnit Dentar
Dr. ProtectDr. Protect

Unit dentar pentru copii Unit dentar pentru copii 
Join Champ Join Champ 

Unit Dentar Dr. ProtectUnit Dentar Dr. Protect
(opțiuni integrate)(opțiuni integrate)

+ Autoclav Clasa B cu + Autoclav Clasa B cu 
LCD Dr. Protect 23LLCD Dr. Protect 23L

Brațe Brațe 
pe suspe sus

Brațe Brațe 
pe jospe jos

6.699€

6.399€

PACHETPACHET

 Preț Preț SPECIALSPECIAL

8.300€

 Preț Preț SPECIALSPECIAL

8.000€

NOU

La achiziționarea unui autoclav Dr. Protect (18/23 L) primiți 20% reducere.

-20%
REDUCERE

7.150€

5.720€

DISPONIBIL
LA COMANDĂ!
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Susținem medicii stomatologi! Susținem medicii stomatologi! 
De aceea vă punem la dispoziție cele mai potrivite și complete soluții pentru un cabinet perfect.  De aceea vă punem la dispoziție cele mai potrivite și complete soluții pentru un cabinet perfect.  

PACHET UNIT DENTAR 
DR. PROTECT 1
• UNIT DENTAR DR. PROTECT CU BRAȚE PE SUS
• PACHET AUTOCLAV ZETACLAVE 18 L
• SLEEPERONE 5 - sistem de anestezie electronică
• APARAT DETARTRAJ GUILIN V2 / V6 OPTIC
• LAMPĂ FOTO LUX E PLUS GUILIN

PACHET UNIT DENTAR STERN WEBER 1 
•  UNIT STERN S200 CONTINENTAL / INTERNAȚIONAL, 

(configurație standard)
•  PACHET AUTOCLAV SW-17L + SIGILATOR 

+ DISTILATOR STERN WEBER
•  SOAN - sistem de anestezie electronică wireless
•  MICROSCOP ENDODONTIC PRIMA Mµ DNT

3 trepte de magnificație
•  DOCTOR SMILE LASER WISER 16W 980nm

PACHET UNIT DENTAR STERN WEBER 2
•   UNIT STERN WEBER S300 CONTINENTAL / 

INTERNAȚIONAL (configurație standard)
•  PACHET AUTOCLAV SW-28L + SIGILATOR + 

DISTILATOR STERN WEBER
•  QUICKSLEEPER 5 - sistem de anestezie electronică
•   MICROSCOP ENDODONTIC PRIMA DNT 5 trepte 

de magnificație
•  DOCTOR SMILE LASER WISER 3

PACHET UNIT DENTAR 
DR. PROTECT 2
• UNIT DENTAR DR. PROTECT CU BRAȚE PE SUS
• PACHET AUTOCLAV SW-22L + SIGILATOR 

+ DISTILATOR STERN WEBER
• APARAT ANESTEZIE QUICKSLEEPER 5
•  FIZIODISPENSER IMPLANT-X LED 

DTE-WOODPECKER
• LAMPĂ FOTO LUX E PLUS GUILIN
• APARAT DETARTRAJ 
• PIEZOELECTRIC GUILIN PT5 LED

Unitul dentar este configurat cu:
• Turbină NSK FO S-Max M900L
• Cuplă LED turbină NSK FO 
• Piesă cot NSK FO S-Max M25L
• Micromotor pneumatic NSK FO Ti-Max X205L

Unitul dentar este configurat cu:
• Turbină NSK FO S-Max M900L
• Cuplă LED turbină NSK FO
• Piesă cot NSK FO S-Max M25L
• Micromotor pneumatic NSK FO Ti-Max X205L

St
ar

t-
up

 c
ab

in
et

27
Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

ALEGE ACHITAREA ÎN RATE PRIN PROGRAMUL DE FINANȚARE

* Pachetele se pot personaliza la cerere, cu mențiunea că prețurile variază în funcție de selecție.

NOU

-17%
REDUCERE

12.200€

10.150€

-18%
REDUCERE

40.050€

32.850€

-15%
REDUCERE

17.970€

15.300€

-18%
REDUCERE

50.990€

41.860€
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PERFORMANȚĂ ȘI FIABILITATE LA SUPERLATIV

Unit dentarUnit dentar
Stern WeberStern Weber S200 S200

Paleta de culori disponibile:

Unitul dentar este compus din:Unitul dentar este compus din:
Masa medicului situată pe un braț dublu articulat, cu 47cm reglaj Masa medicului situată pe un braț dublu articulat, cu 47cm reglaj 
pe verticală.pe verticală.

Include:Include:
 › Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică;
 › Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 LED - 

40.000rpm/ Torque 3.3 Ncm);
 › Modul detartraj ultrasonic Stern Weber SC-A2 (cu 4 anse);
 › Modul cu spray aer/apă cu 3 căi.

• • Masă suplimentară extractibilă din inox pentru 2 tăvițe de Masă suplimentară extractibilă din inox pentru 2 tăvițe de 
instrumente.instrumente.

• • Panou de control Digit Touch Screen cu display.Panou de control Digit Touch Screen cu display.
• • Pedală de picior multifuncțională echipată cu Joy-stick pentru Pedală de picior multifuncțională echipată cu Joy-stick pentru 

activarea mișcărilor fotoliului dentar.activarea mișcărilor fotoliului dentar.
• • Grup hidric integrat în scaun, completat cu scuipătoare din Grup hidric integrat în scaun, completat cu scuipătoare din 

ceramică cu posibilitatea rotirii la 270°.ceramică cu posibilitatea rotirii la 270°.
• • Masa asistentei tip ”1 A” (o articulație), echipată cu 3 poziții, 2 Masa asistentei tip ”1 A” (o articulație), echipată cu 3 poziții, 2 

pentru canulele de aspirație chirurgicală și 1 pentru canula de pentru canulele de aspirație chirurgicală și 1 pentru canula de 
aspirație salivară.aspirație salivară.

Sistem de aspirație care include: Sistem de aspirație care include: 
• • Aspirație hidraulică a salivei;Aspirație hidraulică a salivei;
• • Kit pentru aspirația chirurgicală uscată cu pompă de drenaj Kit pentru aspirația chirurgicală uscată cu pompă de drenaj 

Cattani și separator de amalgam;Cattani și separator de amalgam;
• • Motor aspirație + Releu de control al motorului de aspirație.Motor aspirație + Releu de control al motorului de aspirație.

Lampă stomatologică Venus Plus-LED montată pe unit, Lampă stomatologică Venus Plus-LED montată pe unit, 
prevăzută cu:prevăzută cu:
• • Intensitate luminoasă de 50.000 lux, colour temperature Intensitate luminoasă de 50.000 lux, colour temperature 

49.000 K, intensitate luminoasă reglabilă (8.000 – 50.000 lux) și 49.000 K, intensitate luminoasă reglabilă (8.000 – 50.000 lux) și 

sistem integrat de răcire;sistem integrat de răcire;
• • Mânere demontabile; ecran de protecție ușor de curățat;Mânere demontabile; ecran de protecție ușor de curățat;
• • Sistem de rotație în jurul a 3 axe.Sistem de rotație în jurul a 3 axe.

Scaun stomatologic Stern 300 P electromecanic cu:Scaun stomatologic Stern 300 P electromecanic cu:
• • Tetieră tip “Universal” cu dublă articulație și control manual;Tetieră tip “Universal” cu dublă articulație și control manual;
• • Tapițerie cu spătar standard + protecție transparentă pentru Tapițerie cu spătar standard + protecție transparentă pentru 

fotoliu. fotoliu. 

Accesorii incluse:Accesorii incluse:
• • Scaun cu cotieră model T8Scaun cu cotieră model T8
• • Kit NSK: Piesă cot 1:1 cu FO și Turbină optică și cuplă rapidă + Kit NSK: Piesă cot 1:1 cu FO și Turbină optică și cuplă rapidă + 

piesă dreaptăpiesă dreaptă
• • Compresor Mirage 100 Compresor Mirage 100 

TVA Inclus.

-20%
REDUCERE

21.320€

16.970€

Disponibil și 
în varianta 

Internațional 
(brațe pe jos)
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* Configurația unitului se poate personaliza, cu mențiunea că prețul variază în funcție de selecție.

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

DISPONIBIL
LA COMANDĂ!
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Unitul dentar  este compus din:Unitul dentar  este compus din:
Masa medicului situată pe un braț dublu articulat, cu 47cm reglaj Masa medicului situată pe un braț dublu articulat, cu 47cm reglaj 
pe verticală.pe verticală.

Include:Include:
  ›› Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică;Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică;
  ›› Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 LED - Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 LED - 

40.000rpm/ Torque 3.3 Ncm);40.000rpm/ Torque 3.3 Ncm);
  ›› Modul detartraj ultrasonic Stern Weber SC-A3 cu fibră optică Modul detartraj ultrasonic Stern Weber SC-A3 cu fibră optică 

(cu 4 anse);(cu 4 anse);
  ›› Modul cu spray aer/apă cu 6 căi.Modul cu spray aer/apă cu 6 căi.

• • Masă suplimentară extractibilă din inox pentru 2 tăvițe de Masă suplimentară extractibilă din inox pentru 2 tăvițe de 
instrumente.instrumente.

• • Panou de control Full Touch Clinic cu touch screen 7”, panou cu Panou de control Full Touch Clinic cu touch screen 7”, panou cu 
interfață G2 “ESSENTIAL UI” pentru personalizarea și controlul interfață G2 “ESSENTIAL UI” pentru personalizarea și controlul 
facil al tuturor funcțiilor unitului. facil al tuturor funcțiilor unitului. 

• • Conexiuni pentru aplicațiile multimedia și conexiunea cu Conexiuni pentru aplicațiile multimedia și conexiunea cu 
calculatorul.calculatorul.

• • Pedală de picior multifuncțională echipată cu Joy-stick pentru Pedală de picior multifuncțională echipată cu Joy-stick pentru 
activarea mișcărilor fotoliului dentar.activarea mișcărilor fotoliului dentar.

• • Grup hidric integrat în scaun, completat cu scuipătoare din Grup hidric integrat în scaun, completat cu scuipătoare din 
ceramică cu  posibilitatea rotirii la 270°.ceramică cu  posibilitatea rotirii la 270°.

• • Masa asistentei tip ”2 A” (două articulații), cu braț ajustabil pe Masa asistentei tip ”2 A” (două articulații), cu braț ajustabil pe 
verticală, echipată cu 3 poziții, 2 pentru canulele  de aspirație verticală, echipată cu 3 poziții, 2 pentru canulele  de aspirație 
chirurgicală și 1 pentru canula de aspirație salivară.chirurgicală și 1 pentru canula de aspirație salivară.

Sistem de aspirație care include: Sistem de aspirație care include: 
• • Aspirație hidraulică a salivei;Aspirație hidraulică a salivei;
• • Kit pentru aspirația chirurgicală uscată cu pompă de drenaj Kit pentru aspirația chirurgicală uscată cu pompă de drenaj 

Cattani și separator de amalgam;Cattani și separator de amalgam;
• • Motor aspirație + Releu de control al motorului de aspirație.Motor aspirație + Releu de control al motorului de aspirație.

Sistem de igienă care include:Sistem de igienă care include:
• • Sanaspray – sistem separat de alimentare sau dezinfecțieSanaspray – sistem separat de alimentare sau dezinfecție

Lampă stomatologică “Venus Led MCT” cu senzor pentru Lampă stomatologică “Venus Led MCT” cu senzor pentru 
pornirea și ajustarea intensității luminoase, prevăzută cu:pornirea și ajustarea intensității luminoase, prevăzută cu:

  ›› Intensitate luminoasă de 50.000 lux, ajustabilă prin  Intensitate luminoasă de 50.000 lux, ajustabilă prin  
potențiometru (5.000 – 50.000 lux);potențiometru (5.000 – 50.000 lux);

  ›› Temperatură de culoare reglabilă pe 3 niveluri: lumină caldă Temperatură de culoare reglabilă pe 3 niveluri: lumină caldă 
4.300K, lumină neutră 5.000K, lumină rece 5.500K 4.300K, lumină neutră 5.000K, lumină rece 5.500K 
pentru a se adapta la diferite necesități clinice; pentru a se adapta la diferite necesități clinice; 

  ›› Activarea facilă a modului “Compozit”;Activarea facilă a modului “Compozit”;
  ›› Sistem de rotație în jurul a 3 axe; Sistem de rotație în jurul a 3 axe; 
  ›› Mânere demontabileMânere demontabile

Scaun stomatologic Stern 300 P Scaun stomatologic Stern 300 P 
electromecanic cu:electromecanic cu:
Tetieră tip “ATLAXIS” cu mișcare Tetieră tip “ATLAXIS” cu mișcare 
tridimensională și control pneumatic;tridimensională și control pneumatic;
Tapițerie cu spătar standard + protecție Tapițerie cu spătar standard + protecție 
transparentă pentru fotoliu. transparentă pentru fotoliu. 

Accesorii incluse:Accesorii incluse:
• • Scaun cu cotieră model T8Scaun cu cotieră model T8
• • Kit NSK: Piesă cot 1:1 cu FO și Turbină optică și cuplă rapidă + Kit NSK: Piesă cot 1:1 cu FO și Turbină optică și cuplă rapidă + 

piesă dreaptăpiesă dreaptă
• • Compresor Mirage 100 Compresor Mirage 100 

PERFORMANȚĂ ȘI FIABILITATE LA SUPERLATIV

Paleta de culori disponibile:

Unit dentarUnit dentar
Stern WeberStern Weber S300 S300

TVA Inclus.

-20%
REDUCERE

26.380€

20.980€

Disponibil și în varianta 
Internațional (brațe pe jos)
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* Configurația unitului se poate personaliza, cu mențiunea că prețul variază în funcție de selecție.

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

DISPONIBIL
LA COMANDĂ!
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Chiurete Gracey

Chiurete Langer

Chiuretă McCal Perio Set 1

Chiurete Columbia

C&L SINUS KITC&L SINUS KIT

PRF–SYSTEM KIT

SYSTEM OF TORQUE DRIVER KIT IMPLANT POSITIONING KIT 

TOLA KIT II

BONE MILL 

• Instrumente pentru 
îndepărtarea tartrului 
subgingival. Mărimi 
disponibile 1-18.

• Instrumente pentru 
îndepărtarea tartrului 
localizat în zonele greu 
accesibile.

• Mărimi disponibile: 1/2, 
3/4, 5/6.

• Chiuretă universală pentru 
îndepărtarea tartrului.

• Set instrumente 
parodontale.

• Include: 1 casetă, 
3 chiurete Gracey 
(1/2, 11/12, 13/14), 
1 chiuretă McCall 17-18, 
1 Mini Sickle 

• Chiurete universale 
indicate pentru 
îndepartarea tartrului 
moderat sau dur.

• Mărimi disponibile: 
2L-2R, 4L-4R.

• Kit utlizat pentru 
manoperele chirurgicale 
de sinus lift cu abordare 
crestală sau laterală

• Kit utilizat pentru 
îndepărtarea 
șuruburilor și 
a implanturilor 
fracturate. 

• Cutie din inox, 
autoclavabilă, 
pentru prelucrarea 
membranelor PRF.

• Moară pentru os.

• Kit utilizat pentru 
a stabili poziția 
implanturilor. 

• Kit utlizat pentru 
manopera chirurgicală 
de sinus lift cu abordare 
laterală.

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

209,79Lei

209,79Lei

4.297,71Lei

678,59Lei

3.845,32Lei

3.421,25Lei

2.007,48Lei

1.460,84Lei

209,79Lei

209,79Lei 1.136,09Lei

178,32Lei

178,32Lei

3.653,05Lei

576,80Lei

3.268,52Lei

2.908,06Lei

1706,36Lei

1.241,72Lei

178,32Lei

178,32Lei 965,68Lei

NOU ÎN PORTOFOLIU! -15% REDUCERE
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FIZIODISPENSER 
SURGIC PRO2 
Disponibil în varianta optic și non-optic, noul Surgic Pro2 
este un fiziodispenser dedicat profesioniștilor. 

Optic

Pro+ LED

Non-Optic

Disponibil și cu suport 
metalic de legatură.

• Piesă cot implanto X-DSG20L
• Piesă dreaptă implanto X-SG65L
• Piesă VarioSurg3 VS3-LED-HPSC

În variantele: optic și Pro+ LED.

Caracteristici:
• Programe 8 programe / sisteme de implant;
• Dimensiuni L 245 x D 235 x H 90 mm;
• Cuplul 5-80 Ncm;
• Viteza motorului 200-40.000 min-1;
• Puterea luminii (Micromotor optic) +32.000 LUX;
• Funcții pedală - Buton de volum pentru debitul 

lichidului de răcire, butonul PRG (program), butonul 
înainte / înapoi, pedală de control a vitezei.

Include:
• Unitate de control;
• Micromotor Optic SGL80M/ Non-Optic SG80M;
• Piesă de mână optică X-SG20L / non- optică SG20 (20:1 

Reducție);
• Pedală WIRELESS;
• Tub irigare (pachet – 3 buc) + alte accesorii.

DISPONIBIL
LA COMANDĂ!

FIZIODISPENSER 
Surgic Pro+ LED 
+ VarioSurg3 
+ ICart Duo 

FIZIODISPENSER Surgic Pro

FIZIODISPENSER 
DTE-WOODPECKER 
Implant-X Led 

Piese cadou:
•  Piesă contraunghi X-SG20L
• Piesă dreaptă optică X-SG65L

Piese cadou:
•  Piesă contraunghi X-DSG20L
• Piesă dreaptă optică X-SG65L

+ CADOU

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

Sistem ultrasonic pentru chirurgie - optic

Domenii de aplicare:
• Intervenții chirurgicale la nivelul osului 
• Sinus lift • Intervenții chirurgicale periodontale
• Intervenții chirurgicale endodontice

Fiziodispenser 
ideal pentru 
implantologie, cu 
fibră optică, echipat 
cu micromotor 
electric puternic, pe 
inducție (fără perii), 
cu iluminare LED.Cumpărați VarioSurg 3 

și primiți GRATUIT: 
1 piesă de mână optică  
+ 1 trusă de sterilizare  

+ 1 set de anse Basic-H-S 

NOU

+ CADOU

-7%
REDUCERE

14.039Lei

13.056Lei

18.419Lei

17.130Lei

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-12%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

41.599Lei

23.990Lei 8.010Lei

19.799Lei

38.687Lei

22.310Lei 7.049Lei

18.413Lei

Optic

18.429Lei

17.139Lei
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Evoluăm prin performanță! 
Sistemul de implanturi Klockner include știința în 
implantologie încă din anul 1987.

FIZIODISPENSER 
DTE-WOODPECKER 
Implant-X Led 

OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU 
GAMA CONE ESSENTIAL 

VEGA® VEGA®+

Pentru mai multe detalii: Andreea Chiriac | 0725.555.243 | andreea.chiriac@dentotal.ro

Inovăm prin ContacTi! Suprafața bioactivă care permite încărcarea definitivă a implantului în numai 4 săptămâni.

1.490€

+

20 x20 x  implanturi implanturi 
VEGA+ / VEGA*VEGA+ / VEGA*

1x trusă chirurgicală

* 10 șuruburi de acoperire + 10 bonturi de vindecare.

PACHET 1

4.550€

+

20 x implanturi 
VEGA+ / VEGA**

1x trusă chirurgicală

1x 
Fiziodispenser 
Surgic Pro optic 
NSK

1x 
Fiziodispenser 
DTE-Woodpecker 
Implant-X Led

* *10 șuruburi de acoperire + 10 bonturi de vindecare. * *10 șuruburi de acoperire + 10 bonturi de vindecare.

PACHET 2

2.400€

+

+

20 x implanturi 
VEGA+ / VEGA**

1x trusă chirurgicală

PACHET 3

Penguin RFA este 
un dispozitiv utilizat 
pentru măsurarea 
stabilității și 
osteointegrării 
implanturilor, simplu și 
ușor de manevrat

Avantaje: 
• Monitorizează perfect 

osteointegrarea 
în mai puțin de 1 
secundă; 

• Reduce timpul de 
tratament prin 
alegerea celui 
mai bun moment 
pentru încărcarea 
implantului; 

• Permite gestionarea 
pacienților cu risc.

3+1
GRATIS

-20%
REDUCERE

2.017€

1.614€



34

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021
C

on
su

m
ab

ile
 c

hi
ru

rg
ie

 www.dentotal.ro    |    Oferta de toamnă 2021    |   Cabinet

NOU ÎN PORTOFOLIU!

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

CONURI COLAGEN RESORBA

MEMBRANĂ DE COLAGEN 
FORTE RESORBA

FIRE DE SUTURĂ 
PREMIUM RESORBA

OS SINTETIC RESORBA 
• Conuri colagen și Gentamicină Resorba;
• Ideale pentru utilizarea postextracțională; 
• Stimulează osteoinducția, iar cele care conțin antibiotic 

pot preveni infecțiile;
• 10 buc. / cutie.

• Concentrație ridicată de colagen pentru o eficientă 
maximă (1 cm2 conține 6.0 – 8.0 mg fibre naturale 
colagen de origine ecvină)

• Resorbabilă în 12-16 săptămâni. 
• Variante disponibile: 16 mm x 25 mm, 22 mm x 25 mm, 

32 mm x 25 mm, 64 mm x 25 mm.

Gamă completă pentru utilizarea 
în orice intervenție chirurgicală.
• Mod de prezentare: 1 x buc 

fir cu ac.   

Biomaterial sintetic, cu potențial 
osteoconductiv și cu resorbție lentă, 
utilizat ca grefă pentru augumentările 
osoase. 

• Variante disponibile:
 › 0,5 mm - 1 mm, 0.5 cc
 › 0,5 mm - 1 mm, 1.0 cc
 › 1 mm - 2 mm, 2.0 cc

• Seringă - 0,5 mm - 1 mm, 0,5 cc
• Compoziție: Hidroxiapatită și Fosfat 

Tricalcic (60% HA/ 40% β – TCP)

KIT INSTRUMENTAR 
PINI SURGIDENT

PINI DIN TITAN pentru 
fixarea membranelor

MEMBRANĂ DIN TITAN

Include:
• Instrument aplicare pini;
• Instrument îndepărtare pini;
• Ciocănel;
• 2 x cutii metalice pentru sterilizare pini
*  Nu include pinii, produsele din kit se pot 

achiziționa și separat.

Variante disponibile: ø 2,0 mm, 
L 3,5 mm / 5,0 mm

Membrană din Titan – pentru fixarea 
grefelor osoase în cadrul manoperelor 
chirurgicale de augumentare. 

Diametrul porilor: 0,6 sau 1,4. 

Variante disponibile: 36 mm x 22 mm 
x 0,1 mm, 44 mm x 44 mm x 0,1 mm.

Denumire produs

PGA resorbabil

Polyester

Supramid 

Dentofil – Teflon 

Resolon Polyamide

Mopylen Polypropilene

Glycolon PGA - C

0,5 mm – 1 mm, 0.5 cc 300,42 lei 240,33 lei

0,5 mm – 1 mm, 1.0 cc 400,55 lei 320,44 lei

1 mm – 2 mm, 2.0 cc 500,69 lei 400,55 lei

Seringă – 0,5 mm – 1 mm, 0.5 cc 300,42 lei 240,33 lei

16 mm x 25 mm - XS 457,16 lei

22 mm x 25 mm - S 584,93 lei

32 mm x 25 mm - M 797,10 lei

64 mm x 25 mm - L 961,21 lei

36 x 22 x 0,1 mm 44 x 44 x 0,1 mm

Colagen
Colagen + 

Gentamicină

-10%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

330,46Lei 600,83Lei

264,37Lei 480,66Lei

3+1
GRATIS

2.756,75Lei 212,06Lei

2.343,24Lei 180,25Lei

NOU ÎN PORTOFOLIU! -15% REDUCERE

168,23Lei 240,33Lei

143Lei 204,28Lei
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Pacienți
Noi

+5

Acceptarea
Pacienților 75 % $25

/consult

$400 /cost lunar

Numărul de
dispozitive 3

Pentru mai multe detalii: Dr. Ioana Crînganu | 0731.555.412 | ioana.cringanu@dentotal.ro

UNIT RADIOLOGIC 
RX-DC STERN WEBER

SENZOR RADIOLOGIC
RETROALVEOLAR
STERN WEBER X-VS

retroalveolar, de ultimă generație, cu 
montare la perete (fix) sau cu stativ cu 
roți (mobil).

Avantaje:

TEHNOLOGIA LA NIVEL DE INOVAȚIE
•  RX-DC maximizează atât performanță imagistică, 

cât și confortul pacientului, reducând semnificativ 
dozele de raze X la care este expus.

REGLAREA AUTOMATĂ
•  Programe de expunere prestabilite, personalizate 

în funcție de constituția pacientului și regiunea 
investigată.

CONTROL INTELIGENT
•  Telecomandă portabilă cu afișaj mare permite 

selectarea rapidă și facilă a celui mai potrivit 
program de captare a imaginii și verificarea dozei 
de raze X administrate.

IMAGINI DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE
•  Detalii precise, definiție excelentă a imaginii, 

margini bine definite și doze reduse de raze X 
pentru pacienți. 

•  Datorită punctului focal mic (0,4 m) și a 
colimatorului încorporat, RXDC mărește 
paralelismul razelor X, oferind o distanță 
sursă-piele de 30 cm.

Stativ mobil

Scintilatorul de 
iodură de cesiu Csl

Placă de fibră optică - FOP

Dispozitivul de achiziție - HD CMOS

Procesorul de imagine

Este un senzor de ultimă generație ergonomic 
și fiabil cu conectare direct la portul USB al 
computerului

1 Kit suporți 
poziționare 

senzor

+ CADOU

OralID
O examinare de 2 minute 
poate salva un pacient!

Depistarea precoce a leziunilor 
precanceroase. Include 
screeningul cu OralID la fiecare 
consultație!

GRATUIT:
Filtru pentru 
camera foto 
a telefonului mobil.
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-15%
REDUCERE

14.977Lei

17.479Lei

12.730Lei

14.857Lei

Montare la perete

-15%
REDUCERE

16.974Lei

14.428Lei -25%
REDUCERE

6.497Lei

4.873Lei
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Piesă contraunghi optică, inovatoare 
și polivalentă, cu posibilitatea de a 
alege tipul de pulverizare (jet sau 
aburi) prin simpla acționare a unui 
buton. 

Sistem automat de curățare, dezinfectare și 
lubrifiere a pieselor de mână.

Caracteristici:
• În doar 13 minute, 4 piese de mână pot fi curățate, lubrifiate și 

dezinfectate;
• Eliminare garantată a virușilor și bacteriilor în proporție de 99%; 
• Soluția pentru curățare și dezinfectare are efect bactericicid, fungicid și 

virucid, inclusiv asupra HBV, HIV, HCN, Herpes Simplex, H1N1, H5N1 și 
adenovirusuri;

• Toți parametrii de funcționare sunt stocați automat în memoria aparatului;
• Pentru a permite urmărirea și stocarea datelor de dezinfectare, iCare+ are 

încorporat un port USB;
• iCare+ detectează tipul piesei de mână atașate (irigare internă / externă, 

sau fără irigare), atunci când canalele sunt acoperite sau a fost ales ciclul 
greșit;

• Sistemul intern de control are senzori, care asigură consistența fiecărui 
ciclu, în conformitate cu parametrii determinați în timpul testelor în 
laborator;

• Interfața programului permite o manageriere ușoară și eficientă a datelor 
referitoare la ciclurile de dezinfectare, cu opțiunea de a adăuga date 
specifice pentru instrumente individuale, prin apăsarea unui singur buton;

• Accesorii opționale pentru cuplarea altor turbine;
• Adaptoarele disponibile pentru NSK, KaVo, W&H, Sirona se achiziționează 

separat.

TURBINĂ FO NSK Z900L + 
PANA SPRAY PLUS 500ml 

PIESĂ COT FO 
NSK Z25L 1:1

PIESĂ COT FO 
NSK Z95L 1:5

TURBINĂ FO NSK Z800L  + 
PANA SPRAY PLUS 500ml 

Z95L Promotion_A4flyer_KV_200806

JET SAU ABURI

iCARE+ C2

iCARE 
soluție 
n.cid

iCARE 
soluție 
n.clean

CARE 3
ulei 1l

-15%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-13%
REDUCERE

-13%
REDUCERE

3.318Lei

2.869Lei

92Lei 92Lei 353,03Lei

23.153Lei

4.547Lei

3.210Lei

2.820Lei

2.582,11Lei

85,56Lei 85,56Lei 328,31Lei

21.532Lei

3.955,50Lei

2.793Lei
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NOU ÎN PORTOFOLIU!

1.250Lei

89Lei 1.925Lei

1.915Lei 2.695Lei

605Lei 2.190Lei

CUPLĂ LED MICROMOTOR 
PNEUMATIC AM1006 LED

PIESĂ COT FO ECO 
LINE LE15L 1:5

TURBINĂ FO ECO LINE HE21NL

COXO TURBINĂ DENTARĂ 
CX207-B TITAN Midwest
non-optică

PIESĂ COT FO ECO 
LINE LE11L 1:1

Spray lubrifiant MK-dent Spray lubrifiant MK-dent 
Premium service oil 500mlPremium service oil 500ml

TURBINĂ ECO LINE 
HE17 M4 non-optică

La achiziționarea 
a 3 piese de mână 

MK-dent primiți 
15% REDUCERE

OFERTĂ

-10%
REDUCERE

458,99Lei

413,10Lei



38

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021
Ec

hi
pa

m
en

te
 d

et
ar

tr
aj

 &
 p

ro
fi

la
xi

e

 www.dentotal.ro    |    Oferta de toamnă 2021    |   Cabinet

Aparat profilaxie 
MK-dent

Varios Combi Pro 
Basic Set Optic

PT5 Led DTE-Woodpecker

D600 Led DTE-Woodpecker

Prophy Mate Neo
Aparat de profilaxie (cuplă NSK)

Asigură un jet de apă-aer și pulbere 
concentrat, perfect direcționat, 
crește eficiența și reduce dispersarea 
deranjantă a pulberii de bicarbonat. 

Aparatul de profilaxie MK-dent are 
o formă echilibrată care asigură o 
manoperă fără efort - chiar și în cazul 
unor tratamente de lungă durată. 

Se adaptează fiecărui unit dentar și 
este compatibil pentru conexiunea la 
cuplă NSK.

Aparat multifucțional ce poate fi 
utilizat atât pentru tratamentul 
de detartraj cu ultrasunete cât și 
pentru profilaxia cu pulbere, astfel 
economisind timp și spațiu.

Singurul aparat de detartraj ultrasonic fără durere
• Prezintă trei funcții: detartraj, perio și endo;
• Elimină placa bacteriană și tartrul cu eficiență maximă;
•  Piesă de mână cu led, autoclavabilă pentru a preveni 

infecțiile încrucișate • Ansele de titan.

•  Indicat pentru detartrajul supra și 
subgingival, endodonție, întreținerea 
implanturilor;

•  Sistem touch-screen ultra-senzitiv;
•  Prevăzut cu rezervor ușor de alimentat 

(pentru peroxidul de hidrogen, 
hipocloritul de sodiu sau clorhexidină).

Prezentare:
•  D600 – 1 unitate + piesă de mână cu 

LED + 1 rezervor + 8 anse.

Aparat de detartraj cu multiple funcționalități

Aparat de profilaxie utilizat cu pulbere pe 
bază de bicarbonat de sodiu sau calciu.

A doua piesă Prophy Mate Neo 
+ 4 x 300g pudră bicarbonat NSK

Indicații:
• Îndepărtarea plăcii bacteriene și 

a colorațiilor extrinseci dentare;
• Degresarea și gravarea minimă 

a suprafeței dintelui, înaintea 
aplicării adezivului.

Avantaje:
• Piesă de mână ergonomică, ușoară, vârful 

acesteia se poate roti la 360ºC;
• Forma vârfului permite folosirea comodă 

atât pe dinții anteriori cât și pe dinții 
posteriori;

• Sistemul intern de direcționare duală a 
jetului spre suprafața dintelui este unic, 
iar forma curbată a rezervorului reduce 
formarea rezidurilor de pudră;

• Acest sistem asigură un jet constant și precis 
pentru rezultate clinice excelente;

• Conectare ușoară pe orice cupla și acționare 
de la pedala unitului dentar.

La cerere produsul este disponibil și pentru cuplă 
KaVo, BienAir, Sirona și W&H.

2.799Lei

+ CADOU

Prezentare:
PT 5 – 1 unitate + piesă de mână cu LED + 1 
rezervor + 8 anse.

NOU

La achiziționarea unui aparat 
de profilaxie + 2 piese de 

mână MK-dent primiți 
15% REDUCERE

OFERTĂ

-7%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

17.445Lei

5.149,97Lei

2.141Lei

3.641,27Lei

16.224Lei

4.119,98Lei

1.713Lei

3.386,38Lei
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Calitate premium 
la un preț corect!

Dr. Protect 

Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de 
profilaxie. Arome: coacăze, cireșe, măr, 
lămâie, zmeură.  Tip granulație: medie / 
soft - 40 µm; mare / top - 60 µm.

PUDRĂ PROFILAXIE 
Dr. Protect
Flacon 300 g

ADMIRA PROTECT UNIDOZĂ 
desensibilizant

PASTĂ DETARTRAJ CLEANICPASTĂ DETARTRAJ CLEANIC
tub 100 gtub 100 g

MICRODONT PERIE DETARTRAJ MICRODONT PERIE DETARTRAJ 
CIRCULARĂ /CONICĂCIRCULARĂ /CONICĂ

GC TOOTH MOUSSEGC TOOTH MOUSSE
tub 40 gtub 40 g

PROFLUORID VARNISH  
tub 10 ml 

CLEANJOY pastă profilaxieCLEANJOY pastă profilaxie
Pastă abrazivă pentru periaj Pastă abrazivă pentru periaj 
profesional și lustruirea obturațiilor. profesional și lustruirea obturațiilor. 
Arome pastă tub: caramel, cireșe, Arome pastă tub: caramel, cireșe, 
mentă. Monodoze; granulație dură,  mentă. Monodoze; granulație dură,  
medie, fină.medie, fină.

NOU

NOU

NOU

•  Elimină permanent  hipersensibilitatea dentinară, •  Elimină permanent  hipersensibilitatea dentinară, 
este biocompatibil, are aderență sigură;este biocompatibil, are aderență sigură;

•  Eliberează fluor; Tehnologie specială de umplere •  Eliberează fluor; Tehnologie specială de umplere 
pentru rezistență la abraziuni.pentru rezistență la abraziuni.

TABLETE INDICATOR DE PLACĂ TABLETE INDICATOR DE PLACĂ 
BACTERIANĂ BACTERIANĂ - 10 bucați / folie- 10 bucați / folie
Tablete indicatoare care colorează placă bacteriană Tablete indicatoare care colorează placă bacteriană 
veche în albastru, iar pe cea nouă în roșu. Au aromă veche în albastru, iar pe cea nouă în roșu. Au aromă 
plăcută de fructe.plăcută de fructe.

Pastă detartraj cu sau fără fluor.Pastă detartraj cu sau fără fluor. Indicate în periajul profesional cu pastă profilactică. Indicate în periajul profesional cu pastă profilactică. 
Prezentare:Prezentare: 1 bucată, circulară sau interdentară, albă  1 bucată, circulară sau interdentară, albă 
sau neagră.sau neagră.

Cremă topică pe bază de Cremă topică pe bază de 
apă, remineralizantă.apă, remineralizantă.

Tub cu diferite arome: Tub cu diferite arome: 
pepene galben, căpşuni, pepene galben, căpşuni, 
tutti-frutti, mentă sau tutti-frutti, mentă sau 
vanilie.vanilie.

Lac desensibilizant cu conținut de fluor (5% NaF) cu Lac desensibilizant cu conținut de fluor (5% NaF) cu 
diferite arome. diferite arome. Arome:Arome: caramel, cireșe, melon, mentă. caramel, cireșe, melon, mentă.

La oricare 
flacon Cleanic   
cumpărat primiți 
CADOU 5 gume 
GUME PRO-CUP 
KERR!

-10%
REDUCERE

135,01Lei 7,98Lei

121,50Lei 7,19Lei

-15%
REDUCERE

71,79Lei

61,02Lei

-10%
REDUCERE

6,70Lei

6,03Lei

-10%
REDUCERE

11,50Lei

10,35Lei

Tub 10 ml.Tub 10 ml. Monodoze 0,4 ml.Monodoze 0,4 ml.

-10%
REDUCERE

79,99Lei 1,25Lei

71,99Lei 1,12Lei

Tub 100 gTub 100 g Monodoze 2 gMonodoze 2 g

-10%
REDUCERE

69Lei

62,10Lei

-10%
REDUCERE

81,57Lei

73,42Lei

4+1
GRATIS

1,80Lei



40

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021
Ig

ie
nă

 o
ra

lă

 www.dentotal.ro    |    Oferta de toamnă 2021    |   Cabinet

PERIUȚĂ ELECTRICĂ SONICĂ  
EW-DM81 - PANASONIC

IRIGATOR BUCAL 
EW-1211 PANASONIC

Periuță de dinți Panasonic Sonic vibration 
EW-DM81-W503, 31.000 oscilații/minut. Vibrațiile 
precise cu viteză ridicată elimină în profunzime 
tartrul din pungile parodontale, reducând la 
minimum solicitarea asupra dinților și a gingiilor.

Design ergonomic, foarte subțire, are o greutate 
redusă, astfel încât este ușor de utilizat. Lavabilă.

Culori disponibile: 
alb, negru, verde mentă.

Irigator Bucal Panasonic EW-1211, 
1.400 impulsuri/minut, 2 rezerve 
incluse, culoare alb/albastru, 
rezervor 130 ml.
Design elegant și compact.

Îndepărtează ușor resturile 
din zonele interdentare greu-
accesibile, din jurul punților, 
coroanelor, implanturilor și al 
aparatelor ortodontice. Oferă 
masaj gingival prin intermediul 
jeturilor pulsatorii de apă. Reduce 
riscul de inflamare și sângerare 
gingivală, previne parodontoza.

3 moduri de utilizare: Jet 
(pentru îndepărtarea resturilor 
de mâncare dintre dinți), Normal 
Air In (pentru îndepărtarea 
particulelor, masaj gingival și 
clătirea gingivală și interdentară) 
și Soft Air In (pentru masaj gingival 
ușor și delicat).

Cumpărând 1 periuță 
EW-DM81 primiți 
GRATUIT 1 set 
REZERVE PERIUȚĂ 
SONICĂ EW-DM81 
PERI FINI x 2 buc. 
PANASONIC

OFERTĂ

Cumpărând 1 
IRIGATOR BUCAL 
EW-1211 PANASONIC, 
primiți GRATUIT 1 set 
REZERVE IRIGATOR 
BUCAL EW1211 x 2 
buc. PANASONIC

OFERTĂ

ELUDRIL CLASIC 
Apă de gură
Cu rol antibacterian, 
post-tratament 
după intervenții 
stomatologice.
Ingrediente active: 
Clorhexidină 0,10% 
și Clorbutanol 0,50%.

CCu rol antibacterian u rol antibacterian 
și efect calmant. și efect calmant. 
Ingrediente active: Ingrediente active: 
Clorhexidină 0,05% și Clorhexidină 0,05% și 
Clorură de Cetilpiridinium Clorură de Cetilpiridinium 
0,05%.0,05%.

ELUDRIL EXTRA 
Apă de gură 300 ml

Eficacitate dovedită clinic împotriva plăcii bacteriene

ELUDRIL CARE 
Apă de gură 500 ml

ELUGEL 40 ml PARODIUM Gel 50 ml ELGYDIUM 
Pastă de dinți revelatoare 50 ml 

NOU
Periuța de dinți ionică este un nou concept, bazat pe o 
soluție tehnologică high-tech, produsă în Japonia.
Printr-o simplă atingere a porțiunii metalice a mânerului 
cu pielea umezită, periuța acționează eficient pentru 
îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului  prin 
intermediul efectului magnetic  de ionizare negativă. 
Culori disponibile: bleu, roz, alb. 

IONICKISS 
Periuță de dinți cu efect de ionizare

Periuță de dinți

Cap de rezervă x 2 buc.  
Medium sau Soft

Oferă îngrijire complementară în 
tratamentele parodontale și după 
implant dentar. Ingrediente active: 
Clorhexidină 0,20%. 

Soluție inițială împotriva gingivitei, 
sub formă de gel.  Ingrediente 
active: Clorhexidină 0,02% și Rheum 
palmatum (rubarbă chinezească) 
0,20%.

Conține fluoruri ce protejează smalțul dinților, 
precum și un agent de colorare specific pentru 
a evidenția placă bacteriană.

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

214,20Lei

41,70Lei

24,99Lei

36,50Lei

55,50Lei

22,96Lei 26,1Lei

34,68Lei 40,70Lei

192,78Lei

38,78Lei

23,24Lei

33,94Lei

49,95Lei

21,35Lei 25,02Lei

32,25Lei 37,85Lei

320Lei
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Spectru de lumină 460 nm 
Sursă de lumină, de putere mare, cu 
led-uri de culoare albastră, de max. 
190 mW / cm2, 3 LED-uri

Sistem inovator, 
cu card

Gel de albire 
Cu clorofilă activă, pentru 
tratamente eficiente și 
delicate

WHITE SMILE
LAMPĂ DE 
ALBIRE FLASH  

MADE IN GERMANY

La achiziționarea unei 
lămpi de albire  primiți 

GRATUIT 5 kituri de 
albire Flash 32%.

Sistem de albire rapidă,
compatibil cu lampa Flash.

Kit pentru 2 pacienți:
2 x (seringă gel x 4 g, protector 
gingival seringă x 1,5 g, 
desensibilizant seringă x 1,2 ml, 
pastă de dinți x 75 ml, depărtator, 
accesorii).

KIT FLASH 32%

Sistem de albire la domiciliu a dinților 
vitali și devitali pe bază de peroxid de 
carbamidă.

WHITE SMILE - HOME 
WHITENING 16%

Gel de albire cu o concentrație de 40% peroxid 
de hidrogen, nitrat de potasiu și fluor (PF) 
destinat tehnicii de albire în cabinet.

OPALESCENCE BOOST 40%
seringă refill 1,2 ml

Sistem profesional de albire a dinților, în 
gutiere,  cu nitrat de potasiu și fluor, în 
concentrație de 10%. Se folosește sub 
supravegherea doctorului stomatolog. 
Arome: mentă și pepene.

OFERTĂ:
La fiecare kit 
cumpărat primiți 
GRATUIT 1 tub 
Pastă de dinți 
Opalescence 29 g

OPALESCENCE 10% 
DOCTOR KIT Sistem de albire profesional recomandat pentru 

albirea dinților devitali, care au beneficiat de 
tratamente endodontice incorecte și au suferit 
modificări de culoare în timp.

OPALESCENCE 35% ENDO - seringă 1,2 ml

Kit: 8 seringi gel de 
albire x 1,2 ml, 2 seringi 
x 1,2 ml desensibilizant, 
1 seringă de protector 
gingival, 2 folii de 
gutiere, 1 tub 75 ml 
pastă de dinți.

În exclusivitate
-20%
REDUCERE

12.667Lei

10.134Lei

Sistem de ajustare 
easy-lock

-15%
REDUCERE

538,23Lei

457,49Lei

-15%
REDUCERE

194,87Lei

165,64Lei

-30%
REDUCERE

370,26Lei

259,18Lei

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

197,36Lei

116,52Lei

177,63Lei

104,87Lei
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SPRAY TESTARE 
VITALITATE ENDO 
200 ml

KIT ENDO STERY 
SUPORȚI + BUREȚI

OptraGate 3D 
REFILL - IVOCLAR

FREZE EXTRADURE 
SS WHITE

CUTIE TRANSPORT 
GUTIERĂ LARIDENT

MICRODONT BENZI MICRODONT BENZI 
CELULOID DREPTE  CELULOID DREPTE  

Spray testare vitalitate cu 
aromă de portocale.

Set 3 suporturi autoclavabile colorate 
și 50 de bureți pentru curățarea acelor 
endodontice.

Optragate este un depărtător bucal  
inovator ce permite extinderea zonei de 
lucru și este confortabil.

Prezentare: Regular, Small, Junior.

Freze de carbură, extradure pentru 
turbină și piesă contraunghi, diferite 
forme și mărimi.

Preț pe bucată

Cutie transport gutiere, material 
plastic, diferite culori: alb, albastru, 
bleu metalizat, vișiniu, galben, mov, 
roz, negru, portocaliu, verde, lime, 
roșu, fucsia.

Benzi celuloid drepte 
0,05 x 10 x 100 mm - 
100 buc./cutie

2+1
GRATIS

4+1
GRATIS

FREZE GREAT 
WHITE
Frezele de tăiat coroane Great White sunt 
alegerea perfectă chiar și pentru cele mai 
dure materiale.

FREZE 
DIAMANTATE MANI
Utilizare cu performanțe de lungă durată.

GUME FINISARE 
KENDA
Gume pentru finisat suprafețele 
obturațiilor din ionomeri de sticlă, 
compomeri și compozite. 
Culori: alb, roz, verde.

-10%
REDUCERE

27,91Lei

25,11Lei

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-35%
REDUCERE

96,89Lei

17,72Lei 6,93Lei

87,20Lei

15,06Lei 4,50Lei

8,20Lei

11,14Lei

-20%
REDUCERE

3,20Lei

2,56Lei

17,99Lei

Preț pe bucată

Preț pe bucată

4+1
GRATIS

6,96Lei
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0 800 808 809

 București

SECTOR 1:  0749.063.142 Mihai Pandelescu
SECTOR 2:  0755.063.304 Laurențiu Voicu
SECTOR 3:  0749.063.145 Rădulescu Tiberiu
SECTOR 2+3:  0749.063.143 Mărgărit Georgian 
SECTOR 4:  0755.063.003 Alexandru Roșu
SECTOR 5:  0749.063.151 Dumitru Schipor 
SECTOR 6:  0755.063.302 Dragoș Caba

ILFOV:   0749.063.013 Nicolae Irinel

REPREZENTANȚI CABINET:

  AradArad

0257.27.87.40 / 0749.063.011 - 0257.27.87.40 / 0749.063.011 - Crina RujanCrina Rujan
Arad – 0726.296.143 - Arad – 0726.296.143 - Munteanu AndreiMunteanu Andrei
Timișoara + Reșița - 0758.089.330 - Timișoara + Reșița - 0758.089.330 - Remus LucaRemus Luca
Timișoara + Lugoj - 0749.063.147 - Timișoara + Lugoj - 0749.063.147 - Ioan LucaIoan Luca

Bacău + Neamț - 0749.063.017 - Bacău + Neamț - 0749.063.017 - Dorin PandeleDorin Pandele
Bacău + Vrancea - 0749.063.651 - Bacău + Vrancea - 0749.063.651 - Adrian GhindăAdrian Ghindă

  Baia MareBaia Mare
Lupului 34, Baia Mare, MARAMUREȘLupului 34, Baia Mare, MARAMUREȘ
0262.21.30.16 / 0742.063.239 - 0262.21.30.16 / 0742.063.239 - Mariana PopMariana Pop
Maramureș - 0742.063.602 - Maramureș - 0742.063.602 - Sebastian SpanSebastian Span
Satu Mare - 0749.063.150 - Satu Mare - 0749.063.150 - Ionuț DumitreanIonuț Dumitrean

Brașov + Harghita - 0756.063.300 - Brașov + Harghita - 0756.063.300 - Paul BădescuPaul Bădescu
Brașov + Covasna - 0755.063.307 - Brașov + Covasna - 0755.063.307 - Sorin AmarandeiSorin Amarandei

Brăila + Tecuci + Tulcea - 0749.063.308 - Brăila + Tecuci + Tulcea - 0749.063.308 - Valentin MoroianuValentin Moroianu

Buzău - 0731.555.082 - Buzău - 0731.555.082 - Teodora EnacheTeodora Enache

Călărași, Ialomița - 0749.371.652 - Călărași, Ialomița - 0749.371.652 - Mihai NicolaeMihai Nicolae

Galați - 0749.063.309 - Galați - 0749.063.309 - Romică GăureanuRomică Găureanu

Constanța + Mangalia + NăvodariConstanța + Mangalia + Năvodari
0756.063.305 - 0756.063.305 - Angela DelamarianAngela Delamarian
Constanța + Cernavodă + MedgidiaConstanța + Cernavodă + Medgidia
0756.063.307 - 0756.063.307 - Dragoș DelamarianDragoș Delamarian

Cluj + Alba - 0749.063.628 - Cluj + Alba - 0749.063.628 - Marius MoldovanMarius Moldovan
Cluj + Bistrița Năsăud - 0749.063.325 - Cluj + Bistrița Năsăud - 0749.063.325 - Darius DobraDarius Dobra
Cluj + Sălaj - 0755.063.309 - Cluj + Sălaj - 0755.063.309 - Ciprian DornescuCiprian Dornescu

Dolj + Gorj - 0755.063.300 - Dolj + Gorj - 0755.063.300 - Nicolae GrecuNicolae Grecu
Dolj + Olt + Mehedinți - 0755.063.301 - Dolj + Olt + Mehedinți - 0755.063.301 - Dragoș GherebenDragoș Ghereben
Dolj + Vâlcea - 0755.063.305 - Dolj + Vâlcea - 0755.063.305 - Anca NițuAnca Nițu  

Giurgiu, Teleorman - 0749.063.156 - Giurgiu, Teleorman - 0749.063.156 - Laurențiu SaveLaurențiu Save
Hunedoara, Caransebeș - 0731.555.644 - Hunedoara, Caransebeș - 0731.555.644 - Dorin Nicula Dorin Nicula 

Iași - 0756.063.301 - Iași - 0756.063.301 - Iuliana PorfireanuIuliana Porfireanu
Iași + Vaslui - 0756.063.302 - Iași + Vaslui - 0756.063.302 - Lucian AbabeiLucian Ababei
Iași + Pașcani - 0756.063.306 - Iași + Pașcani - 0756.063.306 - Marius NechitaMarius Nechita

  OradeaOradea
Oneștilor 104, Bl. P50, parter, Oradea, BIHOROneștilor 104, Bl. P50, parter, Oradea, BIHOR
0359.41.46.56 / 0749.063.105 - 0359.41.46.56 / 0749.063.105 - Gabriela LungGabriela Lung
Bihor - 0749.063.627 - Bihor - 0749.063.627 - Daniel GavrișDaniel Gavriș

Pitești - 0742.063.626 - Pitești - 0742.063.626 - Ivan Mihai - LucianIvan Mihai - Lucian
Pitești + Câmpulung + MioveniPitești + Câmpulung + Mioveni
0749.063.041 - 0749.063.041 - Nicolae DumitrescuNicolae Dumitrescu
Pitești + Curtea de Argeș - 0749.063.021 - Pitești + Curtea de Argeș - 0749.063.021 - Mircea Ștefan Mircea Ștefan 

Ploiești + Dâmbovița - 0751.214.518 - Ploiești + Dâmbovița - 0751.214.518 - Gabriel MladinGabriel Mladin
Ploiești + Prahova - 0751.214.519 - Ploiești + Prahova - 0751.214.519 - Laurențiu PopescuLaurențiu Popescu

Sibiu + Mediaș + Sebeș + Cugir – 0749.063.045 - Sibiu + Mediaș + Sebeș + Cugir – 0749.063.045 - Tiberiu StăvaruTiberiu Stăvaru

Suceava - 0749.063.153 - Suceava - 0749.063.153 - Alina AfanasovAlina Afanasov
Suceava - 0749.063.306 - Suceava - 0749.063.306 - Lucian CordunianuLucian Cordunianu
Botoșani - 0749.063.632 - Botoșani - 0749.063.632 - Florin PreutescuFlorin Preutescu

Târgu Mureș + Reghin - 0749.063.146 - Târgu Mureș + Reghin - 0749.063.146 - Codruț PăcurarCodruț Păcurar
Târgu Mureș + Sighișoara - 0742.063.237 - Târgu Mureș + Sighișoara - 0742.063.237 - Levente ZoldLevente Zold
Târgu Mureș - 0749.063.141 - Târgu Mureș - 0749.063.141 - Adina CotoiAdina Cotoi

CATEGORY MANAGERCATEGORY MANAGER

CABINET:CABINET:
Echipamente:  Dr. Ioana Crînganu Echipamente:  Dr. Ioana Crînganu - 0731.555.412- 0731.555.412
Consumabile:  Dr. Anamaria Mateiciuc Consumabile:  Dr. Anamaria Mateiciuc - 0749.063.016- 0749.063.016

IMPLANTURI:IMPLANTURI:
Andreea Chiriac Andreea Chiriac - 0725.555.243- 0725.555.243

CALL CENTER 

»  Porfireanu Iuliana - 0756.063.301
București Sector 2 - Iași - Vaslui - Sibiu - Vrancea  

»  Pandele Daniela - 0749.063.015
București Sector 1 și Sector 5 - Zona Sud Vest - Bacău  

»  Lung Gabriela - 0749.063.105
București Sector 3 - Zona Nord Vest

»  Moroianu Iuliana - 0749.063.307
Cluj - Brașov - Zona Sud Est  

»  Afanasov Alina - 0749.063.153
București Sector 4 și 6 - Botoșani - Suceava - Neamț 
Maramureș - Sălaj - Satu Mare - Bistrița


