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130 lat
doświadczenia

w produkcji unitów 
stomatologicznych

made in Germany

Unit Ultimate Comfort
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ViscoStat Clear 25% chlorku glinu (30ml) 
Ultradent (USA) + dowolna nić Ultrapak 
GRATIS
  NIE PRZEBARWIA DZIĄSEŁ
•   Tamuje niewielkie krwawienie w strefie estetycznej
•   Lepki żel łatwo się spłukuje
•   Nie ma negatywnego wpływu na wiązanie

Bawełniane nici Ultrapak o oryginalnym prążkowanym splocie,
zapewniają idealne wyciski. Rozmiar do wyboru 000,00,0,1,2,3.

Ultra Etch IndiSpense (30 ml) 
Ultradent (USA) + Peak Universal 
Bond 1strz. Ultradent (USA) GRATIS

ZAPOBIEGA NADWRAŻLIWOŚCI!
Inteligentny wytrawiacz o właściwościach 

samoograniczających, wytrawia do 1,9 μm głębokości, nie 
spływa, 35% roztwór kwasu fosforowego.

Peak Universal Bond 1strz. Ultradent (USA)
Zawiera 0,2% chlorheksydyny, która zapewnia długotrwałą 
wytrzymałość wiązania. Wiąże z zębiną, szkliwem, porcelaną, 
tlenkiem cyrkonu, metalem, kompozytem.

Opalescence Boost Intro Kit Ultradent (USA) 
+ Opalescence Endo (1 strz.) Ultradent (USA) 
GRATIS
DO MEDYCZNEGO WYBIELANIA ZĘBÓW!
•  40% nadtlenek wodoru – bez potrzeby naświetlania
•  Dwie 20-minutowe aplikacje
•  Zawiera formułę PF, azotan potasu i fluor, co pomaga zachować 

zdrowe szkliwo, zmniejsza  nadwrażliwość i zapobiega próchnicy.

Opalescence Endo (1 strz.) Ultradent (USA)
•  Bezpiecznie wybiela zęby martwe w 3 dni
•  35% nadtlenku wodoru
•  Gęsty i łatwy w aplikacji
•  Nagrodzony prestiżową nagrodą Reality 2018

GRATIS

265 zł

210 zł 

599 zł

499 zł 

GRATIS
Endo Eze MTA Flow – cement naprawczy 
Ultradent (USA)
IDEALNA KONSYSTENCJA DO KAŻDEJ PROCEDURY
•  Bioaktywna zdolność tworzenia apatytu
•  Mieszanie do gładkiej konsystencji
•  Odporność na wymywanie
•  Możliwość aplikacji końcówką 29 ga NaviTip® w zależności 

od konsystencji
•  Szybkie utwardzenie
•  Możliwość dostosowania proporcji mieszania w zależności 

od zabiegu
•  Zastosowanie: pokrycie miazgi, pulpotomia, perforacja 

komory miazgi, resorpcja, apeksyfikacja, korek 
wierzchołkowy, wsteczne wypełnienie kanałów

•  Zestaw zawiera: proszek 2g MTAFlow, żel 2ml MTAFlow, 
miarka, podkładka do mieszania, 10 strz. Skini, 10 zatyczek 
złącza Luer Lock, 20 końcówek Micro 20ga

ENAMELAST – lakier fluorkowy Ultradent 
(USA) (50 blistrów)
NIEWIDOCZNA I GŁADKA POWIERZCHNIA PO 
APLIKACJI!
•  Lepsze uwalnianie i absorpcja fluoru
•  Prawie niewidoczny na powierzchni zębów
•  Pozostawia uczucie gładkich zębów
•  Wyjątkowe smaki: Walterberry, Orange Cream, Bubble 

Gum, Cool Mint, Carmel

359 zł 

329 zł

279 zł 

PORCELAIN ETCH & SILAN Ultradent (USA)
zestaw (2 strz. 1,2 ml)
ORYGINALNA AMERYKAŃSKA JAKOŚĆ!
System do wytrawiania i silanizacji porcelany – wytrawiacz 
9% kwas fluorowodorowy lepki i łatwy do kontroli i aplikacji, 
nie przebarwia kompozytów ani cementów na bazie żywic, 
umożliwia uzyskanie największej wytrzymałości wiązania 
porcelany do żywicy.
Zastosowanie: naprawa porcelany, starych wypełnień  
kompozytowych, wytrawianie przed założeniem licówek,  
wkładów.

159 zł

99 zł 

NOW
OŚĆ

Zyskujesz do 56 zł

Zyskujesz 116 zł

Zyskujesz 265 zł

Zyskujesz 50 zł

Zyskujesz 60 zł

Zyskujesz 40 zł

NOWY SMAK
CARMEL

165 zł 

12018
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Japońskie szczoteczki Crystal Fresh 
z naturalną  ceramiką
MYCIE ZĘBÓW BEZ UŻYCIA PASTY!
•  Włosie szczoteczki Crystal Fresh zbudowane jest z naturalnej 

ceramiki i specjalnego apatytu
•  Ma wyjątkowe właściwości czyszczące, usuwa złogi i płytkę 

nazębną. Dzięki antybakteryjnym anionom, Crystal Fresh 
sprawia, że zęby są czyste i lśniące

•  Naturalna ceramika to rodzaj łupku kwarcowego 
produkowanego tylko w prefekturze Aichi w Japonii. Jest 
wytrzymałym materiałem o wysokiej odporności na ścieranie, 
ciepło i czynniki chemiczne.

•  Dostępne również szczoteczki Crystal Miswak, których 
włosie oprócz naturalnej ceramiki wzbogacone są dodatkowo 
w sproszkowaną gałąź z drzewa arakowego Miswak

89 zł
79 zł 

1 strz. 4g

265 zł

199 zł 

Kompozyt iGOS firmy Yamakin (Japonia)
Przy zakupie 5 strz. + 1 strz. GRATIS
•  Unikalna technologia wypełniaczy YAMAKIN!
•  Wyjątkowo łatwa aplikacja
•  Niezwykła stabilność koloru
•  Doskonała polerowalność
•  Stałe uwalnianie fluoru i wysoka wytrzymałość

GRATIS

Opalescence GO Ultradent (USA) 
REWOLUCYJNE, GOTOWE, WYJĄTKOWO WYGODNE 
NAKŁADKI ULTRAFIT Z ŻELEM WYBIELAJĄCYM
•  Bez wycisków i modeli
•  Żel zawiera formułę PF (azotan potasu i fluor)
•  Smak: mięta i melon
•  6% nadtlenku wodoru
•  Teraz z pastą do zębów Opalescence (29 g) 

UVENEER – unikalny system matryc do 
licówek kompozytowych + 3 strz. kompozytu 
Mosaic firmy Ultradent (USA) GRATIS
Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy z cyrkonem,  
który zapewnia piękne, trwałe i naturalne wypełnienia.

35 zł

28 zł 

Pasta Opalescence Original firmy Ultradent  
(133 g) (USA)
•  Podtrzymuje efekt wybielania
•  Łagodzi zapalenie dziąseł
•  Niski stopień RDA zapewnia maksymalną  ochronę szkliwa 

i uzupełnień

Opalescence PF zestaw PA KIT 10% lub 
16% Ultradent (USA) + UltraEz – 3% azotanu 
potasu (2 strz.) GRATIS
LIDER W WYBIELANIU ZĘBÓW!
Zestaw Opalescence PF zawiera 8 strz. żelu Opalescence 10% 
lub 16% nadtlenku karbamidu, pastę do zębów Opalescence 
(28,3 g), pudełko na nakładki, kolornik

Teraz w nowych  
opakowaniach!

GRATIS

1790 zł LICÓWKI  
W 15  MIN.

195 zł

165 zł
4 strz. – 72 zł 

Zyskujesz 567 zł

Zyskujesz 7 zł

Zyskujesz 62 zł

Zyskujesz 139 zł

Zyskujesz 66 zł

14,90 zł 
NOW

OŚĆ

pasta 
GRATIS

12018



U LT R A D E N T. C O M

Nowy, uniwersalny
kompozyt nanohybrydowy z cyrkonem

ODBIERZ BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ

Zobacz więcej: www.dornwell.pl/mosaic

U LT R A D E N T. C O M

Nowy, uniwersalny
kompozyt nanohybrydowy z cyrkonem

ODBIERZ BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ

Foto: Dr. Gaetano PaoloneFoto: Dr. Rafael Beolchi

Foto: Dr. Gaetano PaoloneFoto: Dr. Rafael Beolchi

Foto: Dr. Gaetano PaoloneFoto: Dr. Rafael Beolchi

 

Foto: Dr. Rafael Beolchi, Foto: Dr. Gaetano Paolone

*

Zestaw
890 zł 

5 strz. x 4 g (A1, A2, A3, EN, ET), 
Peak Universal Bond 4 ml, 
kolornik
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Końcówka turbinowa z generatorem światła 
LED X4-SG M4
•  Wbudowany generator światła LED
•  Do montażu na zwykły rękaw Midwest do każdego unitu
•  Główka Standard
•  Poczwórny spray wodny
•  Wytrzymały rotor
•  Koszt nowego rotora 290 zł

Końcówka turbinowa ze światłem LED X4-SL-NK
•  Światło LED
•  Na szybkozłączkę NSK
•  Główka Standard
•  Niemieckie łożyska
•  Poczwórny spray wodny
•  Koszt nowego rotora 290 zł

Szybkozłączka do turbiny X4-N-LED 
•  Światło LED
•  Wygodna w użyciu
•  Kompatybilna z turbinami NSK

Mikrosilnik pneumatyczny ze światłem LED  
XT-LIW-M LED
•  Światło LED 
•  Prędkość do 25000 obr./min
•  Chłodzenie wewnętrzne
•  Możliwość sterylizacji w 134ºC

Kątnica na mikrosilnik 
ze światłem LED XT-LIW FC
•  Światło LED
•  Złącze ISO
•  Przełożenie 1:1
•  Ceramiczne łożyska
•  Wymiana wierteł na przycisk
•  Maksymalne obroty 40 000 obr./min

890 zł 

360 zł 

1390 zł 

1190 zł 

Bezpośrednie źródło światła LED
Dioda LED jest optymalnie umieszczona na powierzchni rękojeści, 
aby zapewnić większe pole operacyjne niż tradycyjne systemy 
światłowodowe

Niemieckie łożyska ceramiczne
Końcówka jest specjalnie zaprojektowana do płynnej 
i cichej pracy. Zapewnia także wysoki moment obrotowy 
i długą żywotność

Powierzchnia Micro-Tex
Mikrostruktura końcówki jest odporna na 
zarysowania oraz zmniejsza możliwość 
wyślizgnięcia się  podczas pracy

4-drożny spray wodny
Skutecznie chłodzi całą powierzchnię 
wiertła, co zapobiega jego przegrzaniu 
i zapewnia lepszy komfort pacjentowi

Kompatybilność
Turbiny dostępne w systemie Midwest,  
na szybkozłączki NSK oraz Kavo

750 zł 
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ZAPROJEKTOWANY W USA  
NIEZAWODNY 
PNEUMATYCZNY

UNIT DORNWELL DW 2000

4 LATA
GWARANCJI

Zestaw końcówek TWOCORE (mikrosilnik, kątnica i turbina)  
+ bezolejowy kompresor JW

Zestaw końcówek NSK ze światłem LED (elektryczny
mikrosilnik NBX, kątnica M25L i turbina M600L
z szybkozłączką) + bezolejowy kompresor JW

Zestaw końcówek NSK  ze światłem LED (elektryczny
mikrosilnik NBX, kątnica M25L i turbina M600L
z szybkozłączką) + bezolejowy kompresor JW + ssak 
stomatologiczny Cattani

PAKIET Y  DO  W YBORU  PRZ Y  ZAKUPIE  UNITU

1.

2.

3.

Każdy unit może być skonfigurowany pod indywidualne potrzeby lekarza.

+
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4 800 zł 

8 800 zł 

12 900 zł 

od

27900 zł 

UNITY DORNWELL linia DW 

PROGRAM
BUY-BACK

SEPARATOR 
AMALGAMATU 

GRATIS
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W  ZESTAWIE  TANIEJ

Zapytaj o inne zestawy!

Fotel
•  Cała konstrukcja unitu zabezpieczona  

antykorozyjnie
•  Fotel podnosi się razem ze stolikiem lekarza, 

miską spluwaczki i lampą główną
•  Minimalna wysokość fotela 410 mm,  

maksymalna 750 mm
•  Siłowniki fotela duńskiej firmy LINAK  

gwarantują cichą i bezawaryjną pracę
•  Wyjątkowo wygodny do pracy z pacjentem  

w pozycji leżącej jak i siedzącej
•  2 pozycje fabryczne + programowalne  

3 pozycje pracy fotela
•  Wielofunkcyjny sterownik nożny (ciśnienie 

napędowe, chip-blower, lampa, woda)
•  Ruchy oparcia i siedziska niezależne  

w czasie pracy
•  Bezszwowa, bardzo wygodna, 

wyprofilowana tapicerka fotela (Ultra Soft) 
pozwalająca utrzymać higienę i aseptykę 
fotela

•  Zagłówek profilowany chirurgiczny,  
dwuprzegubowy

Pulpit i końcówki robocze
•  Pulpit przystosowany do obsługi 5-ciu 

końcówek roboczych
•  Rękawy silikonowe przygotowane pod 

końcówki ze światłem
•  Wysięgniki rękawów z bocznymi 

pochyleniami pozwalające na swobodne 
operowanie rękawem i końcówką w czasie 
pracy

•  Tacka narzędziowa dwuprzegubowa 
z regulacją

•  Blokada pneumatyczna położenia ramienia  
w płaszczyźnie pionowej

•  Możliwość zaprogramowania 3 pamięci  
pozycji fotela

•  Wywołanie z pulpitu pozycji 
„spluwaczkowej” i powrót do pozycji pracy

•  Funkcja dmuchawki w końcówkach (chip  
blower – sterownik nożny)

Blok spluwaczki
•  Rozbudowany panel asysty (lampa główna, 

regulacja fotela, dmuchawka, ssak, ślinociąg, 
nalewanie do kubka i spłukiwanie miski)

•  Ślinociąg i ssak powietrzny/wodny  
(przygotowanie pod pompę ssaka)

•  Uchylny blok spluwaczki z uchylną misą  
porcelanową

•  Wewnętrzny zbiornik wody destylowanej  
na końcówki pozwalający na dłuższą  
bezawaryjną pracę i pełną aseptykę

•  Możliwość przełączania zasilania wodą  
unitu (awaryjnie na pobór wody miejskiej)

UNIT DORNWELL 
DW 1000

Unit stomatologiczny DW900 gotowy do pracy  
+ Punktowy rentgen RTG Owandy RX2

Unit stomatologiczny DW1000 gotowy do pracy  
+ Laser diodowy Ultradent GEMINI

Unit stomatologiczny Ritter Ultimate Comfort Smart  
+ Panorama Asahi Cypher E

1.

2.

3.

ZAPROJEKTOWANY 
W USA
NIEZAWODNY 
PNEUMATYCZNY

ZAPROJEKTOWANY 
W USA
NIEZAWODNY 
PNEUMATYCZNY

UNIT DORNWELL 
DW 900

36 100 zł 

52 100 zł 

90 600 zł 

Oszczędzasz:
4 500 zł

Oszczędzasz:
5 500 zł

Oszczędzasz:
8 000 zł

7

PROGRAM
BUY-BACK

od

19900 zł 

od

23900 zł PROGRAM
BUY-BACK

SEPARATOR 
AMALGAMATU 

GRATIS

SEPARATOR 
AMALGAMATU 

GRATIS
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made in 
Germany

Unit stomatologiczny Ritter Ultimate Comfort/UC Smart 
(GERMANY)
DOSTĘPNA WERSJA DLA LEKARZY PRAWO- I LEWORĘCZNYCH!
•  Komfortowy i wytrzymały 
•  Siłowniki hydrauliczne zapewniające stabilność i cichą pracę fotela 
•  Duży zakres regulacji wysokości fotela (500-790 mm) 
•  Udźwig fotela aż do 250 kg 
•  Wyjątkowo wygodny fotel pacjenta, z bardzo miękką tapicerką (ultra-soft) 
•  Zsynchronizowane ruchy siedziska i oparcia
•  Dwu-przegubowy wygodny zagłówek
•  Ruchoma miska spluwaczki
•  Pionowa i pozioma regulacja wysięgnika asysty 
•  Podgrzewana woda w kubku i końcówkach

130 lat
doświadczenia

w produkcji unitów 
stomatologicznych

NIEMIECKA 
SOLIDNOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ

wersja SMART 
od

36900 zł 
PROGRAM
BUY-BACK
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Unit stomatologiczny Ritter ARIA SR
PERSONALIZACJA GRAFIKI NA ELEMENTACH 
UNITU M.IN. DLA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ!
•  Możliwość umieszczenia dowolnej grafiki np. logo 

Twojego gabinetu, przyjaznej dla dzieci postaci 
rysunkowej, pejzaży itp. na elementach unitu 

•  Wybór wysokiej jakości materiałów, bardzo 
atrakcyjny wygląd i wybitna funkcjonalność 
gwarantuje sukces w gabinecie stomatologicznym

•  W zakresie projektowania ARIA SR zadziwia 
eleganckimi szklanymi elementami i świeżymi 
kolorami 

•  Proste i praktyczne rozwiązania zastosowane 
w unicie podwyższają codzienną efektywność pracy

•  Aria Excell SR – wersja unitu z rękawami od dołu,  
6 rękawów. Aria Prima SR – wersja unitu z rękawami 
od góry, 5 rękawów 

•  Wielofunkcyjny sterownik nożny: płynna 
regulacja prędkości instrumentów, szybkie i łatwe 
uruchomienie wszystkich funkcji fotela

•  Stylowy i ergonomiczny fotel zapewnia zarówno 
pacjentowi jak i lekarzowi maksymalny komfort

•   Ergonomiczna i fizjologiczna pozycja pacjenta, 
wynikająca z synchronizowanych ruchów oparcia 
i siedziska fotela

•  Bezpieczne i wygodne pozycjonowanie pacjenta 
nawet przy ekstremalnie trudnych zabiegach

•  Gładka, bezszwowa tapicerka, łatwa do czyszczenia 
i dezynfekcji 

•  3 zaprogramowane pozycje fotela
•   Opcjonalnie ruchomy prawy podłokietnik

made in 
Germany

9

NOW
OŚĆ4700 zł 2600 zł 

Pompa ssąca Cattani TURBO-Jet
KOMPAKTOWA, BARDZO MOCNA I CICHA!
•   Moc: 0,42 kW – 4A
•   Przepływ maksymalny: 650 l/min
•   Maksymalny poziom roboczy dla pracy ciągłej: 1500 mm H

2
0

•   Poziom ciśnienia akustycznego: 60 dB(A)
•   Silnik z zabezpieczeniem termicznym
•   Wymiary:szer. – 250 mm, głęb. – 390 mm, wys. – 495 mm
•   Do gabinetów jedno- lub wielostanowiskowych. Możliwość 

rozbudowy o separator amalgamatu

Pompa ssąca JW
WYSOKA WYDAJNOŚĆ I BEZPIECZNA PRACA!
•   Moc 0,6 kW
•   Przepływ maksymalny 1200 l/min
•   Wyjątkowo cicha – poziom hałasu 55 dB
•   Wbudowany panel kontrolny (dla pomp 

wielostanowiskowych)
•   Elektroniczny wyświetlacz pokazuje aktualne 

parametry robocze maszyny podczas zasysania
•   Do gabinetów jedno lub wielostanowiskowych
•   Silnik z zabezpieczeniem termicznym
•   Dostępna w wersji na 3 unity

od

40900 zł PROGRAM
BUY-BACK

SEPARATOR 
AMALGAMATU 

GRATIS
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Cyfrowy aparat pantomograficzny Solio-X 2D 
Asahi
NAJNOWSZA JAPOŃSKA TECHNOLOGIA 
OBRAZOWANIA. NIEZAWODNOŚĆ, PRECYZJA ORAZ 
INTUICYJNA OBSŁUGA W JEDNYM!
•  Technologia tomosyntezy – tryb obrazowania 

pantomograficznego w przekroju od -15 mm do +15 mm 
licząc od zogniskowanej warstwy łuku zębowego.

•  Najtrwalsza obecnie lampa RTG na rynku Toshiba 
D-052SB – ognisko lampy – 0,5 mm

•  Szybkie i bezproblemowe ustawienie pozycji pacjenta przy 
pomocy wiązki 3 laserów

•  Intuicyjna obsługa urządzenia – przyciski pozycjonowania 
zintegrowane z kolumną aparatu

•  Zastosowanie inwertera DC o bardzo wysokiej 
częstotliwości ponad 4-krotnie zmniejsza dawkę 
promieniowania X

•  Detektor wykonany w technologii CMOS – lepsza jakość 
otrzymywanych zdjęć w krótszym czasie niż w przypadku 
detektorów CCD

•  Precyzyjne powiększenie obrazu o 1.2x-1.3x
•  Wykonanie badania nigdy nie było prostsze – ustawianie 

parametrów ekspozycji to zaledwie jedno okno 
oprogramowania

•  Szeroki zakres napięć lampy – od 60kV do 80kV  
(skok o 1 kV)

•  Regulowany zakres prądu anodowego – od 2 mA do 8 mA 
(skok o 1 mA)

Cyfrowy aparat pantomograficzny Owandy 
I-MAX (FRANCJA)
IDEALNY DO MAŁYCH I ŚREDNICH GABINETÓW
•  Najnowsza generacja aparatów pantomograficznych!
•  Montaż na ścianie 
•  Nowoczesny design połączony z ergonomią
•  Wyjątkowa jakość obrazu
•  Prosta i intuicyjna obsługa
•  Najlżejszy system panoramiczny na rynku
•  Poziomowanie pacjenta metodą „face to face”
•  Automatyczne wybieranie najlepszych ujęć bez 

interwencji ze strony lekarza
•  24 programy spełniające wszystkie wymagania stawiane 

przez stomatologów
•  Czas ekspozycji: Pan 13,8 s / Ceph od 4,5 s
•  Zastosowanie wysokiej jakości matrycy CCD i lampy 

rentgenowskiej RTG pozwala uzyskać najlepszą jakość 
obrazu
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Zapytaj
o cenę

Zapytaj
o cenę

PROGRAM
BUY-BACK

PROGRAM
BUY-BACK

NOW
OŚĆ

Zapytaj o rozszerzoną ofertę radiologiczną.  

Skontaktuj się z działem radiologii  502-701-094, 502-701-095
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Radiowizjografia cyfrowa Owandy OPTEO V2 
(Francja)
DOSKONAŁA JAKOŚĆ W ERGONOMICZNYM WYDANIU!
•  Połączenie bezpośrednio do komputera przez gniazdo USB,  

brak modułu pośredniczącego 
•  System automatycznej aktywacji czujnika
•  Detektor CMOS o rozdzielczości rzeczywistej – 20 pl/mm
•  Rozmiar piksela 20 μm
•  14-bitowa rozdzielczość skali szarości
•  Podwójnie wzmacniany, giętki kabel o długości 3 metrów 
•  Czujnik jest całkowicie wodoodporny
•  Obszar aktywny czujnika T1 – 30 mm x 20 mm (600 mm2)  

T2 – 34 mm x 26 mm (900 mm2)
•  Dwa rozmiary czujników do wyboru T1 (1500x100 px) oraz 

T2 (1700x1300 px)
•  Żywotność czujnika – ponad 100 000 cykli

Punktowy aparat rentgenowski OWANDY RX 2 
(Francja)
DOSTĘPNY W WERSJI NAŚCIENNEJ I MOBILNEJ!
•  Przejrzysty wyświetlacz LCD – ustawienie parametrów 

ekspozycji sprowadza się do kilku przycisków 
•  Jeszcze lżejsza regulacja pozycji ramienia
•  Wielkość ogniska 0,4 mm x 0,4 mm (IEC 336)
•  Regulowany czas ekspozycji – od 0,02 sekundy do 3 sekund
•  Generator wysokoczęstotliwościowy skutecznie redukuje 

promieniowanie X 
•  Kontrola dawki promieniowania – informacja o dawce 

wyświetlana na ekranie
•  Wartość napięcia zasilania lampy rentgenowskiej – 65 kV
•  Wartość prądu anodowego lampy rentgenowskiej – 7 mA
•  Opcjonalnie – bezprzewodowy wyzwalacz ekspozycji
•  Współpracuje z każdym rodzajem radiowizjografii, 

pamięciowymi płytkami fosforowymi oraz  
filmami analogowymi

•  3 długości ramienia do wyboru – 30 cm, 60 cm, 80 cm

Punktowy aparat rentgenowski RTG Ritter 
(Niemcy)
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI LAMPA RTG!
•  Możliwość współpracy z każdym rodzajem radiografii cyfrowej
•  Czytelny i przejrzysty wyświetlacz zapewniający prostą 

i intuicyjną obsługę
• Wybór „rodzaju” pacjenta: dziecko (mały) lub dorosły (duży)
•  Nowoczesna głowica (małe gabaryty, podłużny kształt), 

gwarantująca najwyższą jakość zdjęć
•  Stabilne ramię o dużym zasięgu dzięki czemu zapewnione  

jest łatwe i pewne pozycjonowanie głowicy
•  Automatyczne ustawianie czasu ekspozycji w standardzie, 

 a także dodatkowa możliwość ręcznego ustawienia czasu 
ekspozycji w zależności od potrzeby

•  System samotestowania i zabezpieczenia lampy przed 
przegrzaniem

•  Automatyczna kompensacja wahań napięcia sieciowego
•  Sygnalizacja błędów za pomocą kodów wyświetlanych  

na panelu sterowania
•  Dostępny w wersji mobilnej

Radiowizjografia cyfrowa Handy HDR
•  Czujnik podłączany bezpośrednio do komputera przez 

gniazdo USB 
•  Wysokiej jakości detektor CMOS o rozdzielczości  

27 lp/mm
•  Możliwość wyboru rozmiaru czujnika
•   Obszar aktywny T1 – 22,5 mm x 30 mm, T2 – 27 mm x 36 mm 
•  Oprogramowanie TWAIN kompatybilne z programami 

KODAK, SIRONA, SCHICK 
•  Żywotność czujnika ponad 100 000 ekspozycji

10500 zł 
NOW

OŚĆ

11900 zł 
11900 zł 

od
10900 zł 

PROGRAM
BUY-BACK
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Autoklaw parowy klasy B EUROS Melody 
 CICHY I NIEZAWODNY. CYKLE JUŻ OD 15 MINUT!
•  Nowoczesna konstrukcja połączona z prostą obsługą 
•  Pojemność 12 litrów 

•  Potrójna próżnia 
•  Dwie temperatury sterylizacji 121°C i 134°C 

•  System bezpieczeństwa wyłączający autoklaw 
po przekroczeniu parametrów sterylizacji 

•  Programy testowe helix, B&D i test próżni 
•  Wbudowane pojemniki na wodę 

destylowaną i wodę zużytą 
•  Wbudowana drukarka – monitorowanie 

procesu sterylizacji

Autoklaw MELAG Vacuklav 31 B+ 
(Niemcy) 
NIEZAWODNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI (POLSKIE 
MENU)!
•  Opatentowane chłodzenie powietrzem pompy próżniowej
•  Kontrola jakości wody uzdatnionej i elektroniczny 

monitoring zapobiegają błędom operatora
•  Możliwość sterylizacji do 5 kg instrumentów na maks.  

5 tacach
•  Elektroniczny pomiar jakości wody
•  Mocna pompa próżniowa i potężny generator pary 

zapewniają krótkie czasy cyklu

Autoklaw parowy klasy B EUROS E
NIEZAWODNY, CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY 
PROCES STERYLIZACJI!
•   Autoklaw klasy B – potrójna próżnia frakcjonowana
•   Czytelny wyświetlacz LCD
•  Cykle już od 15 minut
•  Monitorowanie i zapis procesu sterylizacji (drukarka 

lub złącze USB)
•  Wbudowane zbiorniki na czystą i zużytą wodę
•  17 zdefiniowanych programów, w tym programy 

testowe helix, B&D i test próżni

Autoklaw Midmark Newmed B18 (USA)
NAJNOWSZY AMERYKAŃSKI AUTOKLAW
•  Wbudowana drukarka i port USB zapewniają rejestrację 

procesu sterylizacji
•  Autoklaw nadaje się do narzędzi wgłębionych, pełnych 

i porowatych. Opakowanych lub nieopakowanych
•  Możliwość wykonania testów próżni, Helix  

oraz Bowie & Dick 
•  Technologia QuikSteamTM firmy Midmark pozwala 

na skrócenie cyklu nawet o 20% co przekłada się na 
oszczędność czasu i energii

•  Automatyczne zamykanie drzwi gwarantuje całkowite 
bezpieczeństwo personelu podczas zaprogramowanych 
cykli

•  Automatyczne zasysanie wody destylowanej przez 
wbudowaną pompę

AUTOKLAW
BEZ  

RYZYKA*

AUTOKLAW
BEZ  

RYZYKA*

AUTOKLAW
BEZ  

RYZYKA*

16500 zł 
18 l

12900 zł 

*  W okresie gwarancji na czas awarii lub przeglądu 
otrzymasz bezpłatnie autoklaw zastępczy

18 l

6900 zł 
23 l

7900 zł 
5600 zł 

AUTOKLAW
BEZ  

RYZYKA*
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Gemini 810+980 laser diodowy do tkanek 
miękkich Ultradent (USA)
NAJMOCNIEJSZY LASER DO PRACY NA TKANKACH 
MIĘKKICH!
•  Pierwszy laser działający w podwójnej długości fali. Ta 

unikalna kombinacja łączy optymalną absorpcję fali przez 
melaninę o długości 810 nm z absorpcją przez wodę fali 
o długości 980 nm

•  Prosty interfejs użytkownika i 19 wstępnie ustawionych 
procedur zwiększają łatwość obsługi

•  Szczytowa moc 20 W co oznacza szybsze  
i płynniejsze cięcie przy mniejszym uszkodzeniu tkanek.

• Dostępna końcówka fotobiomodulacyjna

24900 zł 
35900 zł

ZAMÓW 
PREZENTACJĘ
W GABINECIE

NOW
OŚĆ

Końcówka  
do fotobiomodulacji

  

4890 zł 

Lampa diodowa Valo  
+ 2 soczewki VALO do wyboru GRATIS
PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZA LAMPA 
POLIMERYZACYJNA NA RYNKU!
•  Nowa szerokopasmowa technologia LED 395-480 mn
•  Utwardza w 3 sekundy
•  W odróżnieniu od tradycyjnych lamp LED aktywizuje 

wszystkie fotoinicjatory w materiałach światłoutwardzalnych
•  Możliwy wybór mocy: 1000–1400–3200 mW/cm2

•  Dodatkowe soczewki: ProxiCure,TransLume, PointCure, 
EndoGuide oraz do wykrywania fluorescencji.

ZAMÓW 
PREZENTACJĘ
W GABINECIE

Amerykański cyfrowy mikroskop Camsight 
(USA)
INNOWACYJNY, IDEALNY DLA WYKŁADOWCÓW!
•  Powiększenie max:15-22x optyczne
• Oświetlenie: lampa LED
• Odległość robocza: 380-510 mm
•   Jednostka sterująca: wydajny komputer z klawiaturą 

bezprzewodową
•  Sterowanie nożne: ostrość, powiększenie, jasność,  zdjęcie, 

nagrywanie
•  Sterowanie ręczne: ostrość, powiększenie,  jasność

34900 zł 
66900 zł

Skaler Woodpecker PT Master3
BEZBOLESNY  WOLNOSTOJĄCY  PIEZOELEKTRYCZNY 
SKALER ZE ŚWIATŁEM LED!
•  27 lat badań i doświadczenia w produkcji skalerów
•  Najlepsza światowa technologia i jakość
•  System SMART:

•  Dotykowy panel sterownika
•  Wyjątkowo czułe przyciski
•  Wodoodporny ekran i obudowa

•  Dzięki specjalnie zaprojektowanej obrotowej  
końcówce skalera leczenie periodontyczne jest BEZBOLESNE!

•  W zestawie: 2 rękojeści skalera ze światłem,  
10 tytanowych końcówek, pudełko do sterylizacji

3290 zł 



Najnowszy, japoński kompozyt 
firmy YAMAKIN!

Materiał do odbudowy zębów na bazie żywicy

• Unikalna technologia wypełniaczy Yamakin 
• Wyjątkowa łatwa  aplikacja 
• Niezwykła stabilność koloru
• Stałe uwalnianie fluoru
• Doskonała polerowalność
• Wysoka wytrzymałość

  

Materiał adhezyjny

• Innowacyjny adhezyjny monomer
• Wyjątkowo wysoka siła wiązania

INTERNATIONAL201 70301

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

Rzeczywisty kolor produktu może się różnić.

The original performance could not be exhibited depending on the cases.

Produkty powiązane

Linia produktów

iGOS Universal  4g (2 ml)

Pojedynczy
zestaw

iGOS Flow  2,6 g (1,5 ml) iGOS Low Flow  2,6 g (1,5 ml)

iGOS
Universal

iGOS
Flow

iGOS-BOND (5ml): 1 butelka
· jednorazowe aplikatory 50 szt.
· jednorazowe pojemniczki 25 szt.

Zestaw

Zestaw iGOS-BOND (5ml): 2 butelki
jednorazowe aplikatory: 50 szt.
jednorazowe płytki: 50 szt.

Akcesoria

Needle Tip: 20 szt.Akcesoria

iGOS-BOND (5ml)

Multi Primer LIQUID (7ml)
For Metal and Ceramics 

Osiąga wysoką adhezję nawet 
w wilgotnych warunkach

iGOS-Bond i Multi Primer Liquid są łatwopalne

Umożliwia kompozytową naprawę 
uzupełnień opartych na metalu, ceramice 
i żywicy.

Bond do szkliwa i zębiny

Materiał łączący do metalu, ceramiki i żywic

iGOS
Low Flow

(Low Flowable Type)(High Flowable Type)

·Starter Pack (Universal) ...... A2, A3, OA2, OA3, E, iGOS-BOND
·Starter Pack (Flow) ............ A2, A3, OA2, OA3, E, iGOS-BOND
·Starter Pack (Low Flow) ..... A2, A3, OA2, OA3, E, iGOS-BOND
·iGOS Universal Dentine 3pcs Pack (3pcs. of the Same Shade) ....... A2, A3, A3.5
·iGOS Flow Dentine 3pcs Pack (3pcs. of the Same Shade) .......... A2, A3, A3.5
·iGOS Low Flow Dentine 3pcs Pack (3pcs. of the Same Shade).... A2, A3, A3.5
·Repair Pack ........................ iGOS-BOND, Multi Primer Liquid

Zestawy:

Kolornik
Nazwa produktu

•Bleaching White
•Enamel

•Bleaching White
•Enamel

•Bleaching White
•Enamel

Type Inne

4g (2 ml)

2,6g (1,5 ml)

2,6g (1,5 ml)

16

10

10

Liczba
odcieni

Zawartosć
g (ml)

iGOS Universal

iGOS Flow

iGOS Low Flow

Zębina
Opaker

Zębina
Opaker

Zębina
Opaker

A2 A3A1 A3.5 A4 A5 B1 B2 B3 C2 C3 D2

Materiał adhezyjny

Zastosowanie

Metale szlachetne

o o o o o o o o ×

Au Alloy Au-Ag-Pd
Alloy

Ti
Ti Alloy

Ni-Cr
Alloy

Co-Cr
Alloy

Porcelain
Resin Resin

Zirconia
(ZrO2)

Metale nieszlachetne Ceramika Kompozyt

(Z wypeł-
niaczami
nieorga-
nicznymi)

(Bez wypeł-
niaczy

nieorga-
nicznych)

http://www.yamakin-global.com

090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, 
Konan-shi, Kochi, 781-5451 Japan

Producent:

ul. Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa-Wilanów
tel.: 22 834 77 25, 22 834 66 30, 22 663 49 98
www.dornwell.pl, e-mail: info@dornwell.pl

••
•
•

•
• •• •
• •• •
• •

• ••
• ••
• ••

• • •• • •

Stałe uwalnianie fluoru i wysoka wytrzymałość
Materiał do odbudowy zębów na bazie żywicy

Pojedyncza 
strzykawka

Pojedyncza 
strzykawka

Pojedyncza 
strzykawkaAkcesoria: końcówki 10 szt. Akcesoria: końcówki 10 szt.

20sec. 10sec.
or more

Nałóż iGOS-BOND na cały suchy ubytek 
i poczekaj 20 sek.

Rozdmuchaj powierzchnię do momentu aby 
przez min 5 sek. nie było widać ruchu płynu. 
Po przeciwnej stronie trzymaj ssak.

Spolimeryzuj używając lampy o natężeniu 
300 mW/cm² przez 10 sek lub więcej.

Rozdmuchanie NaświetlenieAplikacja

•Naprawa uszkodzonych lub startych uzupełnień porcelanowych, cyrkonowych i kompozytowych 
zawierających nieorganiczne wypełniacze.

60sec.*¹

10sec.*²

Rozdmuchaj powierzchnię do momentu aby
przez min 5 sek. nie było widać ruchu płynu. 
Po przeciwnej stronie trzymaj ssak.

Spolimeryzuj używając lampy o natężeniu 
300 mW/cm² przez 10 sek lub więcej.

Aplikacja Multi Primer Liquid 
i suszenie

Schropowacenie, płukanie 
i suszenie powierzchni przylegania

Rozdmuchanie Naświetlenie

Nałóż iGOS-BOND dokładnie na całą 
powierzchnię przylegania 
i pozostaw na 20 sek.

Po płukaniu i wysuszeniu, nałóż Multi 
Primer Liquid i rozdmuchaj.

Aplikacja iGOS-BOND

Schropowacenie diamentowym wiertłem, 
płukanie, wysuszenie.

Proste kroki

*1: Natural drying
*2: Air-blowing

•Odbudowa światłoutwardzalnym kompozytem

20sec.

10sec.
or more



Najnowszy, japoński kompozyt 
firmy YAMAKIN!

Materiał do odbudowy zębów na bazie żywicy

• Unikalna technologia wypełniaczy Yamakin 
• Wyjątkowa łatwa  aplikacja 
• Niezwykła stabilność koloru
• Stałe uwalnianie fluoru
• Doskonała polerowalność
• Wysoka wytrzymałość

  

Materiał adhezyjny

• Innowacyjny adhezyjny monomer
• Wyjątkowo wysoka siła wiązania

INTERNATIONAL201 70301

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

Rzeczywisty kolor produktu może się różnić.

The original performance could not be exhibited depending on the cases.

Produkty powiązane

Linia produktów

iGOS Universal  4g (2 ml)

Pojedynczy
zestaw

iGOS Flow  2,6 g (1,5 ml) iGOS Low Flow  2,6 g (1,5 ml)

iGOS
Universal

iGOS
Flow

iGOS-BOND (5ml): 1 butelka
· jednorazowe aplikatory 50 szt.
· jednorazowe pojemniczki 25 szt.

Zestaw

Zestaw iGOS-BOND (5ml): 2 butelki
jednorazowe aplikatory: 50 szt.
jednorazowe płytki: 50 szt.

Akcesoria

Needle Tip: 20 szt.Akcesoria

iGOS-BOND (5ml)

Multi Primer LIQUID (7ml)
For Metal and Ceramics 

Osiąga wysoką adhezję nawet 
w wilgotnych warunkach

iGOS-Bond i Multi Primer Liquid są łatwopalne

Umożliwia kompozytową naprawę 
uzupełnień opartych na metalu, ceramice 
i żywicy.

Bond do szkliwa i zębiny

Materiał łączący do metalu, ceramiki i żywic

iGOS
Low Flow

(Low Flowable Type)(High Flowable Type)

·Starter Pack (Universal) ...... A2, A3, OA2, OA3, E, iGOS-BOND
·Starter Pack (Flow) ............ A2, A3, OA2, OA3, E, iGOS-BOND
·Starter Pack (Low Flow) ..... A2, A3, OA2, OA3, E, iGOS-BOND
·iGOS Universal Dentine 3pcs Pack (3pcs. of the Same Shade) ....... A2, A3, A3.5
·iGOS Flow Dentine 3pcs Pack (3pcs. of the Same Shade) .......... A2, A3, A3.5
·iGOS Low Flow Dentine 3pcs Pack (3pcs. of the Same Shade).... A2, A3, A3.5
·Repair Pack ........................ iGOS-BOND, Multi Primer Liquid

Zestawy:

Kolornik
Nazwa produktu

•Bleaching White
•Enamel

•Bleaching White
•Enamel

•Bleaching White
•Enamel

Type Inne

4g (2 ml)

2,6g (1,5 ml)

2,6g (1,5 ml)

16

10

10

Liczba
odcieni
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iGOS Flow
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Zębina
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A2 A3A1 A3.5 A4 A5 B1 B2 B3 C2 C3 D2
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Au Alloy Au-Ag-Pd
Alloy

Ti
Ti Alloy

Ni-Cr
Alloy
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Alloy
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Resin Resin
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(ZrO2)

Metale nieszlachetne Ceramika Kompozyt
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nicznymi)

(Bez wypeł-
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nicznych)
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Konan-shi, Kochi, 781-5451 Japan

Producent:

ul. Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa-Wilanów
tel.: 22 834 77 25, 22 834 66 30, 22 663 49 98
www.dornwell.pl, e-mail: info@dornwell.pl
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Stałe uwalnianie fluoru i wysoka wytrzymałość
Materiał do odbudowy zębów na bazie żywicy

Pojedyncza 
strzykawka

Pojedyncza 
strzykawka

Pojedyncza 
strzykawkaAkcesoria: końcówki 10 szt. Akcesoria: końcówki 10 szt.

20sec. 10sec.
or more

Nałóż iGOS-BOND na cały suchy ubytek 
i poczekaj 20 sek.

Rozdmuchaj powierzchnię do momentu aby 
przez min 5 sek. nie było widać ruchu płynu. 
Po przeciwnej stronie trzymaj ssak.

Spolimeryzuj używając lampy o natężeniu 
300 mW/cm² przez 10 sek lub więcej.

Rozdmuchanie NaświetlenieAplikacja

•Naprawa uszkodzonych lub startych uzupełnień porcelanowych, cyrkonowych i kompozytowych 
zawierających nieorganiczne wypełniacze.

60sec.*¹

10sec.*²

Rozdmuchaj powierzchnię do momentu aby
przez min 5 sek. nie było widać ruchu płynu. 
Po przeciwnej stronie trzymaj ssak.

Spolimeryzuj używając lampy o natężeniu 
300 mW/cm² przez 10 sek lub więcej.

Aplikacja Multi Primer Liquid 
i suszenie

Schropowacenie, płukanie 
i suszenie powierzchni przylegania

Rozdmuchanie Naświetlenie

Nałóż iGOS-BOND dokładnie na całą 
powierzchnię przylegania 
i pozostaw na 20 sek.

Po płukaniu i wysuszeniu, nałóż Multi 
Primer Liquid i rozdmuchaj.

Aplikacja iGOS-BOND

Schropowacenie diamentowym wiertłem, 
płukanie, wysuszenie.

Proste kroki

*1: Natural drying
*2: Air-blowing

•Odbudowa światłoutwardzalnym kompozytem

20sec.

10sec.
or more

TM

WWW. D O R N W E L L . P L

TM

Cement naprawczy na bazie mineralnego agregatu trójtlenkowego

IDEALNA KONSYSTENCJA 
DO KAŻDEJ PROCEDURY!

POKRYWANIE MIAZGI RESORPCJA APEKSYFIKACJA KOREK 
WIERZCHOŁKOWY

WSTECZNE 
WYPEŁNIENIE 
PO RESEKCJI  

PERFORACJA DNA 
KOMORY MIAZGI

AMPUTACJA 
PRZYŻYCIOWA

Łatwa 
aplikacja końcówką 

29 g NaviTip®!

© 2019 Ultradent Products, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Lupy zabiegowe ze sportową oprawką 
Q-Optics 
AMERYKAŃSKI STANDARD POWIĘKSZENIA!
• Powiększenia: 2,5x; 3,0x; 3,5x
•  Optymalny stosunek wagi lup do wielkości pola 

operacyjnego
•  Fabrycznie laserowo ustawiona zbieżność – gotowe  

do pracy
•  Pionowa regulacja zwiększa komfort pracy pozycji  

przy pacjencie
•  Wersja SPORT. Wygodne, wytrzymałe i nowoczesne 

oprawki gogle firmy TIFOSI

Lupy zabiegowe New York  
NAJWIĘKSZE POLE WIDZENIA!
• Powiększenia: 2,5x; 3,0x; 3,5x
•  Wyjątkowo lekkie – największe pole widzenia wśród lup  

na rynku stomatologicznym
• Uchylne typu „Flip-Up”
•  Dzięki specjalnemu dwudzielnemu przegubowi mamy  

możliwość dowolnych ustawień
• Indywidualna regulacja rozstawu źrenic i kąta widzenia

Diodowe światło do lup (USA)
MOC ŚWIATŁA!
• Płynna regulacja natężenia światła LED
• Filtr przeciwpolimeryzacyjny
•  Unikalny system mocowania oświetlenia do większości 

popularnych lup zabiegowych
•  Specjalna opaska piankowa do pracy z oświetleniem 

bezpośrednio na głowie
• Natężenie światła do 53 000 lux
•  Akumulator litowo-jonowy – nawet tydzień pracy  

bez ładowania

Diodowe światło do lup (NY)

•  Płynna regulowana moc intensywności oświetlenia  
15 000-35 000 LUX

•  Idealnie okrągłe pole oświetlenia
•  Akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy 

ok. 8 godzin
•  Trwała dioda led o mocy 2 W
•  Nieduża waga akumulatora ok. 100 g

Lupy zabiegowe z tytanową oprawką 
Q-Optics 

TYTANOWA, NIEZNISZCZALNA OPRAWKA!
• Powiększenia: 2,5x; 3,0x; 3,5x 
• Możliwość doposażenia lup w szkła korekcyjne
•  Optymalny stosunek wagi lup do wielkości pola 

operacyjnego
•  Fabrycznie laserowo ustawiona zbieżność – gotowe do 

pracy
•  Wersja tytanowa, z dożywotnią gwarancją na oprawki
•  Pionowa regulacja zwiększa komfort pracy pozycji przy 

pacjencie

Lupy wklejane TTL New York

PROFESJONALNE I IDEALNIE DOPASOWANE
• Powiększenie 2,5x; 3,0x
•  Indywidualnie dopasowane – laserowo ustawiona 

zbieżność oraz rozstawienie soczewek 
• Brak konieczności regulacji
•  Soczewka umieszczona poza szkłem, zapewnia 

ostrzejszy obraz i większe pole widzenia
•  Wyjątkowo lekkie – zapewniają wysoki komfort pracy 

podczas długich zabiegów

16

2290 zł 
2500 zł

1200 zł 
1300 zł

od

1990 zł 

2290 zł 

1990 zł 

PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI

PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI

990 zł 
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Bezprzewodowy system znieczuleń  
SMART JECT firmy KMG (Korea)  
BEZBOLESNE I NADZWYCZAJNIE KOMFORTOWE 
ZNIECZULENIA DZIĘKI TECHNOLOGII NO PAIN!
Smart Ject to bezprzewodowe, precyzyjne urządzenie do 
komputerowego znieczulenia. Lekkie i wygodne w użyciu. 
Dodatkowy akumulator pozwala na komfortową obsługę bez 
ryzyka wyłączenia się urządzenia z powodu rozładowania. 
Wyświetlacz LCD informujący o wszystkich parametrach 
podawanego znieczulenia (ilość, szybkość, ciśnienie wtrysku). 
Ergonomicznie rozmieszczone przyciski na obudowie 
ułatwiają obsługę.
•  System mikroprocesorowy
•  Gwarancja bezbolesnego znieczulenia poprzez 

elektronicznie dozowaną dawkę
•  Intuicyjna obsługa wszystkich funkcji
•  Programowana prędkość od 1 do 9 podawania znieczulenia 

za pomocą jednego przycisku
•  Specjalny sensor kontrolujący ciśnienie
•  Funkcja aspiracji
•  Możliwość zastosowania standardowych ampułek i igieł
•  Szerokie spektrum możliwości dawkowania znieczulenia 

(1/16, 1/8, ¼, ½, i pełna dawka)
•  Regulacja czasu trwania zabiegu, od 25 sek. do 4 min. i 45 sek.
•  Możliwość ustawienia komentarza głosowego oraz 

sygnalizacji dźwiękowej
•  Zaprogramowane 5 trybów podawania znieczulenia
•  Wyświetlacz LCD 2,5” pozwala śledzić zmianę 

wprowadzanych ustawień

Bezigłowa strzykawka do znieczuleń COMFORT-IN
(Korea)
NIEZAWODNY KOREAŃSKI SYSTEM DO BEZBOLESNEGO 
I BEZIGŁOWEGO ZNIECZULENIA!
•   Znieczulenie bezigłowe – przyjazne dla pacjenta, brak obawy 

przed zastrzykiem i ukłuciem
•   Podanie znieczulenia zajmuje 0,3 sek. przez co aplikacja jest 

praktycznie bezbolesna i nieodczuwalna 
•   Nieskomplikowany mechanizm strzykawki pozwala na 

aplikacje znieczulenia w bardzo szybki, prosty i bezpieczny 
sposób 

•   Przez śluzówkę przechodzi sam strumień leku, a nie igła przez 
co znieczulenie działa szybciej 

•   Nie powoduje uszkodzeń naczyń krwionośnych, włókien 
nerwowych i tkanki kostnej 

•   Niezawodna i wytrzymała – żywotność do 10 000 iniekcji

Urządzenie do sedacji wziewnej podtlenkiem 
azotu BALDUS (Niemcy)
SEDACJA PODTLENKIEM AZOTU STOSOWANA JEST NA 
ŚWIECIE W STOMATOLOGII OD 150 LAT!
•   Mieszanka gazu podawana z urządzenia ma właściwości 

rozluźniające, uspokajające, działa przeciwbólowo i relaksująco
• Absolutne bezpieczeństwo dzięki kontroli przepływu gazu
•   Proste analogowe urządzenie zaprojektowane 

i wyprodukowane w Niemczech
•   Trwałe i niezawodne, nie wymagające zasilania elektrycznego
•   Przepływomierz w 92% zbudowany z aluminium i stali 

nierdzewnej
•   Maseczki jednorazowe lub do sterylizacji w autoklawie 

ZAPYTAJ O KURSY!

17900 zł 

2490 zł 

4900 zł 

WhitenMAX BR 800 firmy MONITEX
PROFESJONALNY SPRZĘT DO WYBIELANIA ZĘBÓW!
•  Czytelny monitor i intuicyjne elektroniczne sterowanie
•  Dwa tryby pracy – 100% i 70% mocy (bezpieczny)
•  Regulacja czasu w zakresie: 1-20 minut
•  Szerokie spektrum światła:  

1. tryb: 450-470 nm,  
2. tryb: 620-630 nm,  
3. tryb: 450-630 nm

•  Możliwość wyboru źródła światła: niebieskie, czerwone lub 
mix obu jednocześnie

•  Blokada przeciw przegrzaniu – wbudowany wentylator
•  Mobilność – stabilna pięcioramienna podstawa lampy posiada 

kółka blokowane w ustalonej pozycji

4900 zł 

PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI
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Cyfrowy endometr  
DPEX III  Woodpecker-DTE
PRECYZYJNY ENDOMETR CYFROWY!
•  Nowoczesna i zaawansowana technologia użyta 

w DPEX III zapewnia precyzję oraz łatwość 
obsługi i użycia lekarzowi wykonującemu leczenie 
endodontyczne

•  Specjalnie zaprojektowany kolorowy wyświetlacz 
pozwala osiagnąć wyjątkową precyzję niezbędna 
w trakcie leczenia endodontycznego 

•  Należy do czwartej generacji endometrów, perfekcyjnie 
pracuje zarówno w środowisku suchym jak i wilgotnym

Lampa Woodpecker-DTE LED. H Ortho
•  2 tryby pracy: pełna moc i tryb ortho 

(do 1800 mW/cm2)
•  Cyfrowy wyświetlacz LED
•  Regulowany czas, automatyczne wyłączanie
•  Bezprzewodowa, szybkie ładowanie, wydajna 

bateria litowo-jonowa
•  Wyjątkowo trwała aluminiowa rękojeść
•  W zestawie z lampą dwa światłowody 

 i radiometr

Lampa polimeryzacyjna 
bezprzewodowa SPRING – THE 
CURE CORDLESS II (USA)
NIEZWYKŁE LEKKA!
•  Wysoka moc  –1200 mW/cm2 

•  Nowy, lżejszy model, o mniejszej średnicy, 
bardziej ergonomiczny

•  Litowo jonowy akumulator – brak 
efektu pamięci, pięciogodzinne 
ładowanie wystarcza na kilkaset 
naświetlań

500 zł 

2199 zł 

990 zł 

650 zł 

870 zł 

2500 zł 

Endometr cyfrowy  
ROMIDAN A-15 (Izrael)
Dokładny i zaskakująco  
wygodny Endometr!
ZAAWANSOWANA IZRAELSKA TECHNOLOGIA! 
• Niskie koszty eksploatacji
• Kompaktowy i łatwy w obsłudze
•  W pełni automatyczne pomiary – kolorowe wskazanie 

na ekranie LCD
•  Wysoka precyzja lokalizacji wierzchołka w kanale
• Wewnętrzna samokontrola urządzenia
• Test połączeń i pomiarów
• Demo pomiarowe
• Kolorowe obudowy endometru

1890 zł 

Zgrzewarka  SEAL 2000
WYJĄTKOWO DOKŁADNIE ZGRZANE  
TOREBKI DO STERYLIZACJI!
•   Długość zgrzewu 300 mm
•  Szerokość zgrzewu 12 mm
•  Wysoka jakość materiałów
•  Prosta, niezawodna konstrukcja
•  Wyposażona w gilotynę

Destylarka DRINK10
OCZYSZCZONA WODA  
W GABINECIE!
•  Wydajny proces destylowania – 1,5 l/h
•  Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
•  Automatyczne zakończenie procesu po odparowaniu 

wody
•  Nowoczesny design połączony z prostą obsługą 

Urządzenie do czyszczenia  i smarowania 
końcówek  stomatologicznych LUBRINA
•  Ekonomiczne, bardzo wydajne, oszczędzające czas 

i pieniądze
•  Bardzo dokładnie czyści i smaruje końcówki 

stomatologiczne 
•  Funkcja przedmuchu powietrzem 
•  Trzy tryby pracy urządzenia S (short), L (long), E (extra 

long)
•  Możliwość smarowania 3 końcówek równocześnie
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Mieszalnik mas 
alginatowych GS-300 
IDEALNE I SZYBKIE WYCISKI!
•  Płynna i plastyczna masa  

bez pęcherzyków powietrza w 8 sekund
•  Automatyczne mieszanie, jednorodna konsystencja, 

elastyczność masy
•  Wygodny, prosty w obsłudze, samooczyszczający się
• Wyjątkowa niezawodność
• Mieszalnik o dużej mocy
•  Więcej wskazań do stosowania alginatowego materiału: korony, 

mosty proste
• Krótszy czas pobierania wycisku od pacjenta
• Ekonomiczny – mniej odpadów, więcej czasu

Kamera wewnątrzustna Handy TouchMI
WYSOKIEJ JAKOŚCI CZUJNIK OPTYCZNY CMOS!
•  Oświetlana 6 diodami LED o wysokiej mocy światła 
•  Rozdzielczość HD 720 p 
•  Focus 5–35 mm 
•  Nowoczesna aluminiowa obudowa z dotykowymi przyciskami
•  Podłączana do komputera przez USB 
•  Wymienny przewód o długości 2,5 m

Kamera wewnątrzustna HANDY SmartCAM
• Oświetlana diodami LED
• Wbudowany czytnik kart MicroSD – pojemność 3 GB
• Podłączana do monitora 
• Wysokiej jakości czujnik CMOS

1290 zł 

3500 zł 
4500 zł

Kamera wewnątrzustna WINUS model U CAM
WYSOKA JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA Z KOREI!
•  Nowoczesna koreańska technologia
•  Najlepszą jakość obrazu (optyka firmy SONY)
•  Regulowana 5-stopniowa ostrość obrazu
•  Zmiana natężenia oświetlenia (4 białe diody LED)
•  Ergonomiczna i wytrzymała rękojeść kamery
•  Automatyczne włączanie po podniesieniu kamery

5900 zł PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI

Kamera wewnątrzustna Handy ProMi
WYSOKIEJ JAKOŚCI CZUJNIK OPTYCZNY!
• Oświetlana 6 diodami LED
• Rozdzielczość 720 p 
•  Metalowa obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne 
•  Automatyczne ustawienie ostrości – Autofocus
•  Kamera podłączana do komputera przewodem USB

3900 zł PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI

PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI

PRZETESTUJ
BEZPŁATNIE

PRZEZ
14 DNI

2690 zł 

Kompresor bezolejowy JW
KOMPRESOR MEMBRANOWY – CICHY I NIEZAWODNY!
•   Ekonomiczny i łatwy w naprawie
•   Zbiornik emaliowany o pojemności 30 l lub 55 l
•   Mogą być wyposażone w obudowy wyciszające redukujące 

poziom hałasu w zakresie 30-50%
•   1-stanowiskowe wydajność 76 l/min
•   2-stanowiskowe wydajność 124 l/min
•   Dostępne w wersji z osuszaczem

1800 zł 
(1 unit) 

2600 zł 
(2 unity)

650 zł 

Myjka ultradzwiękowa COLLIN

•  Moc: 170 W
•  Pojemność: 2,5 l
•  Podgrzewanie cieczy w komorze
•  Częstotliwość pracy: 35 000Hz
•  Maksymalna długość narzędzia: 26 cm
•  Materiał zbiornika: stal nierdzewna
•  Ustawienia czasowe: 1-30 minut
•  Wymiary zewnętrzne: 310 mm/240 mm/200 mm
•  Waga: 3 kg



Produkty dostępne w sieci dealerów oraz skle-
pów stomatologicznych na terenie całego kraju.  
W  rzeczywistości produkty mogą nieznacznie 
odbiegać od przedstawionych na zdjęciach gazet-
ki. Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia 
w przypadku zmian cen producentów, przepisów 
celnych, przepisów podatkowych. Wszystkie ceny 
zawierają podatek VAT. Podane w ulotce informa-
cje nie są ofertą handlową w  rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego. Promocje nie łączą się. Ofer-
ta ważna od 11 kwietnia 2019 r. do wyczerpania 
zapasów magazynowych.

Hurtownia materiałów i sprzętu stomatologicznego
Salon pokazowy w Warszawie
ul. Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa-Wilanów
godz. otwarcia pon.-pt. 9:00–17:00
tel.: 22 834 77 25, 22 834 66 30, 22 663 49 98
tel. kom.: 502 70 10 94, 502 70 10 96, 509 95 14 46, 502 701 095
www.dornwell.pl
e-mail: info@dornwell.pl

Wyłączny Importer/Dystrybutor:
Partner handlowy:

OGROMNE POLE 
POLIMERYZACJI

800.552.5512 | ultradent.com
© 2018 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

www.dornwell.pl

soczewka 12 mm

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.dornwell.pl


