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20.00 zł / szt.

Kompatybilne z:
W&H* (Implantmed Classic, Elcomed)
NOBELBIOCARE* (80 / OsseoSet 100 / 200 / 300 Osseocare) 
FRIADENT* (Frios unit S / Si)
3i* (surgical unit)
STRAUMANN* (ZimmerDental, Lifecore center pulse, Innova Corp)

Kompatybilne z:
NSK* (Surgic Pro / Surgic Pro Led / Surgic XT / Surgic XT Plus, ViaroSurg) 
BIOMET 3i* (Osseocision) 
KYOCERA* (Implantor Neo) 
Aseptico* (Aeu 7000 / Aeu 6000) 

Kompatybilne z:
NOUVAG* 3000 / 7000 / MD10 / MD20 / MD11 / MD30
STRAUMANN* SM12

Kompatybilne z:
*ANTHOGYR, FRIADENT, STARAUMANN,
NOUVAG, KAVO, FRIEDRICHSFELD, BIEN AIR, NEO SURGE i SAESHIN

*Przy zakupie 20 szt. tego samego produktu 
dorzucamy 3 szt. w cenie 1zł netto / szt.
Promocja dostępna do wyczerpania zapasów.

*Przy zakupie 20 szt. tego samego produktu 
dorzucamy 3 szt. w cenie 1zł netto / szt.
Promocja dostępna do wyczerpania zapasów.

PD10 - 3

PD10 - 7

PD10 - 6

PD10 - 8

WĘŻYKI DO FIZJODYSPENSERA

20.00 zł / szt.sterylne

sterylne

sterylne

20.00 zł / szt.

17.50 zł / szt.sterylne

do

20 szt.

+3 szt. za 1 zł*

do

20 szt.

+3 szt. za 1 zł*

Ceny brutto



Ceny brutto

Kompatybilne z:
KAVO* INTRASURG 300 / 300 Plus / 500 / 1000 / 1000 AIR
ATR* 2000-3000
NSK* (Surgic Pro / Surgic Pro Led / Surgic XT / Surgic XT Plus, ViaroSurg) 

Kompatybilne z:
KAVO* (EXPERTsurg LUX / MASTERsurg LUX)

Kompatybilne z:
BIEN AIR* (iChiropro / Chiropro L / Chiropro)

*wszystkie nazwy produktów oraz ich marek powyżej stanowią własność 
ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celu identyfikacji produktu.

PD10-9

PD10-1

PD10-4

20.00 zł / szt.
sterylne

25.00 zł / szt. NOWOŚĆ!

25.00 zł / szt. NOWOŚĆ!

Taśma przeznaczona do oklejania uchwytów lamp, unitów, paneli mikrosilników, 

myszek i klawiatur. Stosowanie jej minimalizuje ryzyko zakażeń krzyżowych. 

Nie pozostawia śladów przy zdejmowaniu.

sterylne

5.50 zł / op. 1 szt.PD03 - 1

14.50 zł / op. 4 szt.PD03 - 4

*Przy zakupie 5 op. 
tego samego produktu  
dodatkowo 1 op.  
w cenie 1 zł netto.

Jałowa taśma (osłona) adhezyjna 20 x 20 cm
Wymiary listka: 20 x 20 cm

do

5 op.

+1 op. za 1 zł*

sterylne

sterylne



Ceny brutto

Osłona (rękaw) na przewody i końcówki
z kartonową prowadnicą

230 x 8 cm 5.70 zł / 1 szt.

2.85 zł / 1 szt.    kupując karton / 50 szt.
*Promocja dostępna do wyczerpania zapasów

sterylne

rabat

50%
przy zakupie 50 szt.*

*Do każdego zakupionego 
opakowania otrzymują 
Państwo to samo  
opakowanie w cenie 1 zł. 
Promocja dostępna do 
wyczerpania zapasów

Końcówka do ssaka chirurgicznego
Opakowanie:

Ø 2.5 mm

Ø 1.2 mm

90.00 zł / op. 20 szt.

100.00 zł / op. 20 szt.

Każdy kartonik zawiera adapter   
(tzw. przejściówka 16 mm / 11 mm / 6.5 mm)
Możliwość zakupu końcówek na tzw. sztuki.

sterylne

drugie op. za 1 zł netto
1op. + 1op.

NR 004 - 1
NR 004 - 2
NR 004 - 3

19.90 zł / op. 25 szt.

Jednorazowe końcówki do ssaka
- zielone Ø 4 mm
- białe Ø 2.5 mm
- niebieskie Ø 1.25 mm

Osłona (rękaw) na przewody i końcówki
z kartonową prowadnicą
120 x 8 cm

120 x 8 cm

3.80 zł / op. 1 szt.

7.00 zł / op. 2 szt.

Ergonomiczne opakowanie ułatwiające zakładanie osłony na przewód. 

Kartonowa prowadnica umożliwia proste naciągnięcie osłony. 

Taśmy samoprzylepne umieszczone na osłonie ułatwiają jej mocowanie.

sterylne

Ceny brutto



Ceny brutto

drugie op. za 1 zł netto

8.90 zł / szt.

6.90 zł / szt. kupując karton 50 szt.

Fartuch chirugiczny SMS 30g / m2

- wiązany w pasie i przy szyi na troki
- mankiet bawełniany
- kolor niebieski
Rozmiary: S, M, L, XL

sterylne

rabat

22%
przy zakupie 50 szt.

3.89 zł / szt.

4.99 zł / szt.

Fartuch ochronny PP 22g / m2

- wiązany na troki
- kolor niebieski
Rozmiar - uniwersalny

sterylne

kupując karton / 50 szt.

rabat

22%
przy zakupie 50 szt.

- mikrowłókna o wysokiej chłonności 28g PP, 
 - wodoodporna warstwa laminowana 25g PE stanowi    
doskonałą barierę dla płynów

Serweta chirurgiczna wykonana  z dwuwar-
stwowego materiału (28g PP + 25g PE)

50 x 50 cm

50 x 75 cm

75 x 75 cm

75 x 90 cm

100 x 150 cm

2.70 zł / szt. 

2.99 zł / szt. 

5.90 zł / szt.

2.20 zł / szt. 

2.40 zł / szt. 
rabat

10%
przy zakupie 50 szt.

sterylne



Ceny bruttoCeny brutto

Czepek chirurgiczny wielorazowy
- 100% czystej bawełny
- można prać w pralce
- można sterylizować w autoklawie
- produkt miękki w dotyku 20 zł / op.1 szt.

NOWOŚĆ!

PD-CZ01 PD-CN01 PD-CP01 PD-CR01 PD-CF01

Maska chirurgiczna „GO COLORS”
- 4 warstwy
- filtracja 98%
- doskonale się dopasowuje
- nie zawiera lateksu
- produkt bardzo dobrej jakości 12 zł / op. 50 szt.

CP4-002 CP4-005 CP4-006 CP4-007 CP4-009

NOWOŚĆ!

Stojak (organizer) na asystor

Nr ref. Z012 79.95 zł



*Promocja dostępna do wyczerpania zapasów

Ceny brutto



Ceny brutto

59.00 zł

Taśma adhezyjna ochronna (niebieska)
1200 listków folii na rolce
rozmiar listka: 10 x 14.5 cm

16.00 zł / op. 10 szt.Jednorazowe, plastikowe łyżki wyciskowe, perforowane (z dużymi otworami) 

59.00 zł / op. 500 szt.

Osłonka na myszkę optyczną 500 szt. / op.
Wymiary: 9 x 16 cm

NR 019



59.00 zł / op. 100 szt.

OSŁONA NA iPAD LUB TABLET
Wymiary 29 x 20 cm

Nr.ref 18-1

69.00 zł / op. 500 szt.

Osłonka na lampę polimeryzacyjną 500 szt. / op.
Wymiary:  
- długość - 32 cm
- szerokość - od 2.5 cm do 5.5 cm

NR 015 - 2

49.90 zł / op. 200 szt.

Osłona na końcówkę lampy  
polimeryzacyjnej 200 szt. / op.
Nr LamPol - S, Ø końcówki lampy: 7 - 8 mm

Nr LamPol - L, Ø końcówki lampy: 9 - 11 mm

59.00 zł / kartonik 500 szt.

Osłona na uchwyt do lampy stomatologicznej  
typ T 500 szt. / op.
Nr T1 (10.2 x 14.8 cm) 500 szt. / kartonik.

Nr T2 (7.4 x 15 cm) 500 szt. / kartonik.

Ceny brutto



69.00 zł / op. 500 szt.

Osłonka na kamerę stomatologiczną 500 szt. / op.
Wymiary:  
- długość - 25 cm
- szerokość - od 5 cm do 2.2 cm NR 13 - 2

100.00 zł / op. 100 szt.

Osłonka na kamerę stomatologiczną 100 szt. / op.
Wymiary:  
- długość - 25 cm
- szerokość - od 5 cm do 2.2 cm NR 013 - 1

199.00 zł / op. 250 szt.

Osłona na rentgen stomatologiczny TUBUS 
250 szt. / op.
Wymiary: 37 x 65 cm

59.00 zł / op. 500 szt.

Osłona na końcówki: turbiny, kątnice  
i prostnice 500 szt. / op.
NR 05 - 1 - szerokość: 3.7 cm
NR 05 - 2 - szerokość: 2.8 cm

Ceny brutto



69.00 zł / kartonik 200 szt.

Osłonka na zagryzak tomografu CBCT  
Carestream seria 9000 3d (Kodak)*
Jednorazowa osłonka pasująca na zagryzak do Tomografu  
CS 9000 3D, CS 9300, CS8100 dawniej KODAK*
*wszystkie nazwy producentów oraz ich marek powyżej stanowią własność ich właścicieli  
i zostały użyte jedynie w celu identyfikacji produktu.

Nr.1-3D

59.00 zł / op. 500 szt.

Osłona na skaler 500 szt. / op.
NR 012 - 1 - szerokość: 4 cm

59.00 zł / rolka 250 szt.

Osłona na przewody i końcówki  
tzw. „rękaw” 250 szt. / rolka
wymiar: 4.5 x 44 cm            NR 017 

wymiar 5.5 x 44 cm         NR 017-1 

Ceny brutto

69.00 zł / kartonik 500 szt.

OSŁONA NA DMUCHAWKO-STRZYKAWKĘ
Wymiary 18 x 12 cm            NR 06-1  



Ceny bruttoCeny brutto

59.00 zł / op. 500 szt.

Osłona do radiowizjografii 500 szt. / op.
Dostępne rozmiary:
  35 mm x 200 mm - NR 14-35
  38 mm x 200 mm - NR 14-38
  42 mm x 200 mm - NR 14-42
  45 mm x 200 mm - NR 14-45
  64 mm x 250 mm - NR 14-64

49.00 zł / op. 300 szt.

Osłony o zaokrąglonej krawędzi 300 szt. / op 
Do wyboru są 4 dostępne rodzaje osłon:
NR 11-24 (2.4 / 3.5 x 11 cm)
NR 11-35 (3.5 x 11 cm)
NR 11-40 (4.0 x 11 cm)
NR 11-50 (5.0 x 11 cm)

Osłona na zagryzak do panoramy
NR 1 - 22 - wymiar: 22 mm x 60 mm 

NR 1 - 35 - wymiar: 35 mm x 65 mm
(zaokrąglone krawędzie)

59.00 zł / op. rolka 500 szt.

49.90 zł / op. 300 szt.



DARMOWY PRÓBNIK Z RÓŻNEGO RODZAJU OSŁONKAMI MOŻEMY 
WYSŁAĆ PAŃSTWU NA WSKAZANY ADRES.  

WYSTARCZY WYSŁAĆ MAILA Z PROŚBĄ PODAJĄC ADRES GABINETU.

Osłonka płytki fosforowej RTG 300 szt. / op.
NR 2 - wymiar: 33 x 44 mm

179.00 zł / op. 300 szt.

69.00 zł / op. 300 szt.

Osłona tekturowa na płytkę fosforową  
300 szt. / op.
Dodatkowa osłonka chroniąca płytkę obrazową
Rozmiar „2” - 300 szt. / op.

79.00 zł / op. 100 szt.

Osłona płytki fosforowej RTG wraz z tekturką  
100 szt. / op.
NR 2 - wymiar: 33 x 44 mm

Osłonka płytki fosforowej RTG 

NR 0 - wymiar: 24 x 38 mm

NR 1 - wymiar: 24 x 44 mm

NR 2 - wymiar: 33 x 44 mm 

NR 3 - wymiar: 58 x 30 mm 

NR 4 - wymiar: 82 x 60 mm 79.00 zł / op. 50 szt.

55.00 zł / op. 50 szt.

55.00 zł / op. 100 szt.

55.00 zł / op. 100 szt.

55.00 zł / op. 100 szt.


