Gazeta promocyjna
Oferta obowiązuje od 1 stycznia do 31 marca 2016 lub do wyczerpania zapasów
Ceny podane w gazecie są cenami brutto.

AKDENT w Krakowie
ZAPRASZAMY NA TARGI KR
w dniach 10–12 marca 2016 r.
hala Wisła, stoisko 48
Mnóstwo promocji i atrakcji
o!
dla odwiedzających nasze stoisk

Przy zakupie produktów
z oferty firmy Cezal
powyżej 1500,00 zł –
odzież medyczna firmy
Cherokee (bluza lub spodnie)
za 1,00 zł
440~480 nm
1100–1200 mW/cm2

Lampa polimeryzacyjna
Światłoutwardzalna C02

– 6 czasów polimeryzacji: 5, 10, 15, 20, 25, 30 s
– 3 programy polimeryzacji
– waga 160 g
– rozmiary: 23,5×2,7 cm
kolory: czarny, jasnoniebieski, jasnozielony,
limonkowy, niebieski, biały, żółty, zielony, różowy

+ miernik mocy światłowodu
+ osłonka pomarańczowa

650,00 zł
Akcesoria
stomatologiczne

Końcówki Oral Tips Premium Plus
opakowanie 100 szt.

34,00 zł

Końcówki mieszające Penta
Premium Plus czerwone
opakowanie 50 szt.

59,00 zł

Aplikatory stomatologiczne
Premium Plus w rozmiarach
Regular, Fine, Ultrafine
opakowanie 400 szt.

Pudełko na aparaty
ortodontyczne
Premium Plus
(różne kolory)

36,00 zł

3,50 zł

Miska gumowa mała
transparentna Premium Plus
(kolory: niebieski, czerwony,
fioletowy, zielony, żółty)

17,00 zł

Łańcuszki do serwet Premium
Plus (kolory: czerwony, fioletowy,
niebieski, różowy)

14,00 zł

Podajnik do wałeczków
stomatologicznych Premium
Plus (kolory: lawendowy, zielony,
biały, niebieski)

29,00 zł

www.cezal.com.pl

EASY Fill Bulk

EASY Fill Bulk NanoComposite

strzykawka 2 g

strzykawka 4 g

85,00 zł

SILAXIL
Masy wyciskowe silikonowe typu C
firmy LASCOD polecane w technice precyzyjnych
wycisków dwuwarstwowych

54,00 zł

125,00 zł

SILAXIL zestaw

53,00 zł

EASY Fill Flowable

światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy:
– do wszystkich klas ubytków
– wysoka odporność na ścieranie i przebarwienia
– bardzo łatwe nakładanie i polerowanie

strzykawka 2 g

(I warstwa PUTTY + II warstwa SILAXIL LIGHT
Body + 2 opakowania katalizatora ENERSYL)

SILAXIL ENERSYL

25,00 zł

SILAXIL PUTTY

70,00 zł

SILAXIL LIGHT Body

35,00 zł

katalizator 40 ml

53,00 zł

900 ml
140 ml

Antema
środek hamujący krwawienie
o podwójnym działaniu –
hemostatycznym i odbudowującym
tkanki
50 tamponów kolagenowych
1×1×0,5 cm

320,00 zł

EASY Fill Micro Hybrid
Composite

TAW
ZES RCIE
FE
W O ALNEJ
J
SPEC

CEMENTY glasjonomerowe KROMOGLASS firmy LASCOD

strzykawka 4 g

KROMOGLASS 3

KROMOGLASS 2

49,00 zł
EASY Fill
Bond LC

7 ml

170,00 zł

cement glasjonomerowy firmy Lascod
do mocowania uzupełnień
protetycznych

cement glasjonomerowy
do wypełnień
firmy Lascod mieszany
z wodą destylowaną

opakowanie 35 g

opakowanie 20 g

79,00 zł

69,00 zł
Kupując produkty firmy Lascod w kwocie 100,00 zł,
dodajemy łopatkę do mieszania mas silikonowych za 1,00 zł

Wkłady koronowo-korzeniowe
z włókna szklanego
Polydentia GF POST
(1,1; 1,3; 1,5)

Encore

Materiał do odbudowy zrębu
koronowo-korzeniowego
i cementowania wkładów
koronowo-korzeniowych

pakowane po 10 szt.

130,00 zł

Zestaw 18 g materiału + 24 końcówki mieszające

349,00 zł
Wkłady koronowo-korzeniowe
z włókna szklanego Polydentia GF POST
(1,1; 1,3; 1,5) w asortymencie
+ 4 wiertła do poszerzania kanałów

350,00 zł

Kliny drewniane hemo (hamujące
krwawienie) w rozmiarach
12, 13, 15
pakowane po 100 szt.

49,00 zł

FluoroDose

lakier fluorkowy zawierający 5% fluorek sodu
!
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w jednorazowych dawkach po 0,3 ml

Przy zakupie 120 szt. FluoroDose otrzymają
Państwo gwarantowaną cenę

4,00 zł za jedną sztukę

Jedna dawka FluoroDose wystarczy na jednorazowe
nałożenie na wszystkie zęby.

MTA Plus
opakowanie:
proszek 1 g
+ żel 3 ml

165,00 zł

Zastosowanie:
zamykanie
wierzchołka korzenia,
apeksyfikacja,
wypełnienie
perforacji, resorpcja
korzenia, pokrycie
miazgi, jako podkład
do ubytku

kliny rozmiar 11
pakowane po 200 szt.

99,00 zł

kliny w asortymencie
pakowane po 400 szt.

140,00 zł

NO
Chemaseal

WO
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Do wypełniania i uszczelniania kanałów
korzeniowych. Produkt w formie proszku,
przed użyciem należy zarobić Eugenolem
opakowanie 14 g

99,00 zł
www.cezal.com.pl

430,00 zł

SYNERGY CO3244

Uniwersalny, wysoce estetyczny, kompozyt
nanohybrydowy

Skład zestawu:
SYNERGY D6 Promo Kit – strzykawki 3×4 g,
One Coat 7 Universal 1×5 ml,
Swissflex Trial Pack, 1 zestaw
+ Brilliant Flow A1/B1 za 1,00 zł do wyczerpania
zapasu
+ nakładacz ProDentis za 1,00 zł do
wyczerpania zapasu

NEXCORE – idealny do osadzania Glassix PLUS
towar dostępny od połowy stycznia 2016

zestaw dostępny
od lutego 2016

Uniwersalny, podwójnie utwardzalny materiał na bazie żywicy do
odbudowy rdzenia oraz do cementowania wkładów
koronowo-korzeniowych.
Dostępny w kolorze zębinowym, białym lub niebieskim.
Każdy zestaw zawiera: strzykawka Automix 9 g × 2 szt.,
końcówki mieszające 20 szt., końcówki wewnątrzustne 10 szt.,
końcówki Endo 10 szt.

140,00 zł za zestaw

Uzupełnienie zawiera strzykawkę 9 g

99,00 zł

EQMASTER

Dezynfekcja i higiena rąk
STERILLIUM CLASSIC PURE
500 ml

15,00 zł

Przy zakupie 3 opakowań
lotion myjący BAKTOLIN PURE
500 ml – 1,00 zł

Dozownik łokciowy

123,00 zł

+ lotion myjący BAKTOLIN PURE
500 ml – 1,00 zł

Urządzenie do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło.

Zestaw zawiera: 1 × gorący plugger, 1 × pistolet, bateria × 3 szt., ładowarka do
baterii, końcówki do gorącego pluggera w rozmiarze F i FM, osłonki ochronne na
pistolet × 5 szt., igły do pistoletu w rozmiarze 25 × 3 szt., w rozmiarze
23 × 3 szt., klucz do przykręcania igieł, ćwieki gutaperkowe asortyment 60 szt.
× 3 opakowania, gutaperka w pałeczkach do pistoletu 100 szt., szczotka do
czyszczenia pistoletu, podstawka pod plugger i pod pistolet.
+ pałeczki gutaperki za 1,00 zł
+ Adseal – uszczelniacz kanałowy – 13,5 g/za 1,00 zł

BACTOLION BASIC PURE

delikatny lotion do mycia higienicznego i chirurgicznego
rąk i skóry, nie zawiera substancji zapachowych
i barwników, przyjazny dla skóry pH 5,5. Nie zawiera
substancji zasadowych i mydła

Oferta jubileuszowa: zaoszczędź 1000,00 zł

4999,00 zł

Zestaw StaNdard – zestaw instrumentów
rotacyjnych przydatnych w każdym gabinecie

BACILLOL 30 TISSUES FLOW-PACK

Endostar E5

16,00 zł

Instrumenty rotacyjne Endostar E5 – system rotacyjnych narzędzi
niklowo-tytanowych zaprojektowanych do pracy metodą
crown-down minimalizujący ryzyko perforacji kanału.
Instrumenty Endostar Big Apical File –
rozszerzenie systemu E5 potrzebne,
gdy wierzchołkowa cześć kanału jest
szeroka i instrumenty z zestawu E5 nie
mogą jej właściwie opracować.
System GPR Endostar przeznaczony
do maszynowego usuwania gutaperki
z kanału w trakcie zabiegu powtórnego
leczenia kanałowego.
90,00 zł

chusteczki do szybkiej dezynfekcji
80 sztuk

MIKROBAC TISSUES, FLOW-PACK

Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia
delikatnych powierzchni i urządzeń medycznych wrażliwych
na działanie alkoholu
1 opakowanie – 80 chusteczek w rozmiarze 180×200 mm

18,00 zł

lub 40 chusteczek w rozmiarze XXL 250×380 mm

18,00 zł

Endostar GPR
Endostar Big Apical File

750,00 zł
Najnowsza generacja wkładów
koronowo-korzeniowych

z włókna szklanego, dających wyraźny kontrast
w promieniach RTG oraz doskonale przewodzących światło.
Anatomiczny kształt cylindryczno-stożkowy zwiększa
retencję mechaniczną.
Glassix Plus zestaw zawiera: wkłady w rozmiarach 1–4 × 20 szt.,
poszerzacze 4 szt., pilot reamer 1 szt.
Galssix Plus uzupełnienia zawierają 10 szt. wkładów jednego
rozmiaru.

Uchwyt ścienny

85,00 zł

do chusteczek w tubie

90,00 zł

47,00 zł

Uchwyt ścienny
do chusteczek Flow-Pack

94,00 zł

Przy zakupie zestawu pilników Endostar E5, Endostar GPR,
Endostar Big Apical File cena 180,00 zł za zestaw

www.cezal.com.pl
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Program higieny dla gabinetów lekarskich
Meliseptol® New Formula

szybko działający środek do dezynfekcji
małych powierzchni i sprzętu medycznego,
niewrażliwych na działanie alkoholi,
o przyjemnym zapachu
1000 ml

dezynfekcja skóry, gotowy do użycia
roztwór chlorheksydyny w alkoholu
etylowym, butelka ze spryskiwaczem

chusteczki alkoholowe do dezynfekcji
powierzchni o szerokim spektrum działania

18,00 zł

płyn do dekontaminacji jamy ustnej, przed
i po zabiegach stomatologicznych, na
bazie poliheksanidyny, może być używany
na uszkodzone błony śluzowe, np. po
ekstrakcji zęba

Box 125 sztuk – 1 opakowanie
+ 4 wkłady po 125 szt.

59,00 zł za zestaw
INCIDIN LiQuid Spray

butelka 250 ml z miarką

29,00 zł

szybka dezynfekcja, szerokie spektrum
działania bez aldehydów

Meliseptol® Foam Pure Spray

dwa opakowania: 1 litr + 650 ml

szybko działający środek do dezynfekcji
powierzchni i sprzętu medycznego
wrażliwego na działanie alkoholi
750 ml

SEKUSEPT PULVER

49,00 zł

preparat do mycia i dezynfekcji instrumentów
medycznych, endoskopów oraz powierzchni

+ SILONDA LIPID

2 kg wiadro z miarką dozującą

+ Aktywator

emulsja regenerująca do rąk i ciała
poj. 100 ml GRATIS

24,90 zł

Softa-Man® Visco Rub

2l

+ Sani CLOTH Active

preparat do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze,
w formie żelu

Dozownik MANUALNY
NEXA

500 ml

19,50 zł

SANI CLOTH 70

250 ml

19,50 zł

ProntOral®

Citroclorex 2%

przeznaczony do preparatów myjących,
dezynfekujących

Softaderm® Pearl

chusteczki bezalkoholowe
do dezynfekcji powierzchni
wrażliwych na działanie alkoholi

135,00 zł za zestaw

129,00 zł za zestaw

łagodna emulsja do mycia rąk,
nawilżająca
500 ml

13,00 zł

STABIMED® FRESH

nowoczesny środek do
mycia i dezynfekcji narzędzi
termostabilnych i termolabilnych

Viruton Classic
Proszek do mycia
i dezynfekcji narzędzi,
nie wymaga aktywatora,
działa na B, F, Tbc, V, Polio,
Adeno, Noro i Spory

Viruton Extra
Enzymatyczny koncentrat do
mycia i dezynfekcji narzędzi.
Zawiera w składzie enzym
– proteazę, dzięki czemu
dobrze czyści i domywa
krew, białko. Działa na B, F,
Tbc, V, Polio, Adeno,
stężenie od 0,5% w 15 min

1000 ml

48,00 zł

1 litr

89,00 zł

DOZOWNIK LCP
do butelek 500 ml

129,00 zł

TRIXO®

szybko wchłaniająca się emulsja nawilżająca, zawiera bisabolol
i panthenol, regeneruje warstwę lipidową naskórka
500 ml

20,00 zł
Przy zakupie dowolnych
3 preparatów z oferty
dodatkowy rabat

10%

98,00 zł
Velox Top AF
Gotowy do użycia preparat alkoholowy do mycia
i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego.
Działa już w 30 s. Dostępny w 3 wersjach
zapachowych: neutral, grapefruit, eukaliptus
1 litr

24,00 zł

100 ml

16,00 zł

1 kg

Velox Wipes
Chusteczki alkoholowe
do mycia i dezynfekcji
powierzchni sprzętu
medycznego.
Działają już w 30 s.
Działają na B, F, TBC,
Rota, Adeno
opakowanie 100 szt.

13,50 zł
19,50 zł za puszkę

Velodes Soft
Gotowy do użycia płyn do chirurgicznej
i higienicznej dezynfekcji rąk.
Działa już w 30 s.
Przedłużone działanie do 3 godz.
500 ml

22,00 zł
www.cezal.com.pl
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Modułowa konstrukcja unitu A-dec 300 CLASSIC to kompleksowe
rozwiązanie, w którym możesz dopasować opcje konfiguracyjne,
utrzymując się w granicach swojego budżetu.
• stabilny blok ze szklaną, łatwo demontowalną misą spluwaczki
• idealnie wyprofilowana podstawa umożliwia bliskie podejście do
pacjenta

A-dec 300 CLASSIC

W skład zestawu wchodzi:
• fotel pacjenta z tapicerką bezszwową
• zagłówek blokowany pokrętłem (funkcja slim slide)
• konsoleta lekarza z systemem rękawów podawanych „od góry”
z panelem sterowania standard
– moduł z dmuchawką 3-funkcyjną
– moduł turbinowy ze światłem
– moduł elektryczny z mikrosilnikiem NSK M40 XS LED
• niezawodny pneumatyczny sterownik nożny instrumentów
• stanowisko asysty trzymodułowe (dmuchawka, ślinociąg, ssak)
• blok spluwaczki ze szklaną, zdejmowaną misą
• lampa zabiegowa halogenowa (mocowana na unicie)
• zestaw końcówek NSK ze światłem (kątnica S-Max M25L
+ turbina S-Max M600L z szybkozłączką)
• 5-letnia gwarancja

cena Unit z końcówkami

53 900,00 zł

ergonomiczna i zwarta
konstrukcja unitu

lampa halogenowa

opcjonalnie możliwa
zamiana na lampę LED

dostępna opcja
z rękawami od dołu

CS-8100

Najbardziej innowacyjny pantomograf na świecie

•
•
•
•
•

Panorama idealna do każdej praktyki
Unikalne, wyjątkowo łatwe pozycjonowanie
71 900,00 zł
Najnowsza generacja sensora CMOS
Idealny do niewielkich pomieszczeń
GRATIS funkcja skanów cienkowarstwowych „2D+”
o wartości 5000,00 zł
• 3D READY (możliwy upgrade do 3D 8×9 cm)
• GRATIS moduł CS ADAPT – pantomografia idealnie dopasowana do Twoich preferencji

RVG 5200

rADIOWIZJOGRAFIA

13 500,00 zł
•
•
•
•

Zaprojektowane na 100 000 ekspozycji i 10 lat intensywnego użytkowania
Wysoka rozdzielczość realna w korzystnej cenie
Wielka tolerancja na błędy w naświetlaniu
Wyjątkowo przyjazne i logiczne oprogramowanie Kodak / Carestream

W ZESTAWIE TANIEJ. Polecamy zestaw Radiowizjografia + RTG RVG 5200
+ Aparat RTG CS 2100 – GRATIS – profesjonalne oprogramowanie do zarządzania bazą DIS
+ GRATIS moduł oprogramowania 3D + GRATIS piękny fartuch + GRATIS pozycjonery) 23 500,00 zł

www.cezal.com.pl

