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01-04-2018

ważny od:

CHIRURGIA

Cena brutto (zł)

geistlich biomaterials

Preparaty przeznaczone do regeneracji tkanek i kości: błony Geistlich Bio-Gide®,
granulaty Geistlich Bio-Oss®, bloczki Geistlich Bio-Collagen®, matryca Geistlich Mucograft®
Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa 0,25 – 1 mm:
0,25 g – małe granulki – objętość 0,5 cm³

290

0,5 g – małe granulki – objętość 1,0 cm³

360

1 g – małe granulki – objętość 2,0 cm³

690

2 g – małe granulki – objętość 4,0 cm³

1 250

Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa 1 – 2mm:
0,5 g – duże granulki – objętość 1,6 cm³

360

1 g – duże granulki – objętość 3,0 cm³

690

2 g – duże granulki – objętość 6,0 cm³

1 250

Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa Pen:
0,25 g – małe granulki – objętość 0,5 cm³

350

0,5 g – małe granulki – objętość 1,0 cm³

420

0,5 g – duże granulki – objętość 1,5 cm³

420

Blok kości gabczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa Block:
wym. 1 × 1 × 2 cm – objętość 2,0 cm³

1 530

Bloczek kolagenowy Geistlich Bio-Oss® Collagen:
100 mg granulatu Spongiosa + 10% kolagenu – objętość 0,3 cm³

390

250 mg granulatu Spongiosa + 10% kolagenu – objętość 0,8 cm³

800

Geistlich Bio Gide® wchłanialna dwuwarstwowa błona kolagenowa:
wym. 13 × 25 mm (3,25 cm²)

490

wym. 25 × 25 mm (6,25 cm²)

580

wym. 30 × 40 mm (12 cm²)

890

Geistlich Bio-Gide® Perio wchłanialna dwuwarstwowa błona kolagenowa:
wym. 16 × 22 mm (3,52 cm²)

550

Geistlich Perio-System Combi Pack:
zawiera: Geistlich Bio-Gide® Perio 16 × 22 mm oraz Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg
Geistlich Bio-Gide Shape błona kolagenowa w kształcie „rożka do lodów” :

840

nowość

wym. 14 × 24 mm (kształ nieregularny)

Produkty oznaczone tym symbolem
objęte są promocją w ramach
Bonusowni FM Dental

460
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Geistlich Bio-Gide Compressed dwuwarstwowa błona kolagenowa:

nowość

wym. 13 × 25 mm (3,25 cm²)

490

wym. 20 × 30 mm (6 cm²)

580

Geistlich Combi-Kit Collagen:
zawiera: Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm oraz Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg

690

Geistlich Basic Kit:
zawiera: Geistlich Bio-Gide® 13 × 25 mm (3,25 cm²) oraz Geistlich
Bio-Oss® 0,25 g małe granulki – obj. 0,5 cm3

760

Geistlich Mucograft® wchłanialna, dwuwarstwowa, trójwymiarowa matryca kolagenowa:
wym. 15 × 20 mm (3,0 cm²)

820

wym. 20 × 30 mm (6,50 cm²)

1 010

wym. (krążek) średnica 8 mm

270

oferty specjalne – geistlich
gwarantowany bonus 10%
Przy jednorazowym zakupie 10 opakowań takich samych produktów
1 dodatkowe opakowanie tegosamego produktu w cenie:
gwarantowany bonus 290,Przy jednorazowym zakupie 10 opakowań różnych produtków
1 dodatkowe opakowanie Geistlich Bio-Oss (S) 0,25 g w cenie:

1 zł netto

1 zł netto

mectron piezosurgery®

Opatentowane utradźwiękowe urządzenie do chirurgii kostnej.
Wersja TOUCH BASIC (z rękawem roboczym)

25 370

Wersja WHITE (bez rękawa roboczego)

13 380

Rękaw roboczy ze światłem LED (do Piezo White i Piezo Touch)

4 320

Rękaw roboczy (bez światła, do Piezo White)

3 640

Końcówki robocze do urządzenia

od 270

UWAGA: W cenniku przedstawiono ceny orientacyjne końcówek. Pełna oferta to ponad
100 różnych końcówek roboczych, dostępnych osobno jak i w zestawach

oferty specjalne – mectron piezosurgery
RABAt 5 000,- NA URZĄDZENIE MECTRON PIEZOSURGERY TOUCH
(urządzenie z rękawem roboczym i światłem)

25 370
+ BONUS 710,- PRZY ZAKUPIE URZĄDZENIA MECTRO PIEZOSURGERY WHITE
(urządzenie z rękawem roboczym i światłem) końcówka robocza OT12S
lub innej o tej samej wartości (710,-) w cenie

Produkty oznaczone tym symbolem
objęte są promocją w ramach
Bonusowni FM Dental

1 zł netto
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rabat 17% na końcówki robocze
Przy jednorazowym zakupie min. 3 szt. dowolnych końcówek roboczych niższa cena

od 224

rabat 15% na końcówki robocze
Przy jednorazowym zakupie min. 2 szt. dowolnych końcówek roboczych niższa cena

od 229

wirówka prf duo quattro

Urządzenie do pozyskiwania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej – A-PRF+ oraz I-PRF.

nowość

zestaw FULL SYSTEM
zawiera: 1 × wirówka PRF DUO QUATTRO, 2 × PRF box (zestaw narzędzi), probówki do frakcji
A-PRF – 100 szt., probówki do frakcji płynnej – 48 szt., zestaw do pobierania krwi – 25 szt.

13 180

zestaw SIMPLE SYSTEM
zawiera: 1 × wirówka PRF DUO QUATTRO, 1 × PRF box (zestaw narzędzi), probówki do frakcji
A-PRF – 100 szt., probówki do frakcji płynnej – 48 szt., zestaw do pobierania krwi – 25 szt.

9 920

Wersja BASIC
Zestaw zawiera: 1 × wirówka PRF Duo

7 130

Probówki do frakcji stałej A-PRF op./100 szt.

490

Probówki do frakcji płynnej i-PRF op./24 szt.

260

thera beam super osseo

System do kondycjonowania powierzchni implantów i łączników
Urządzenie do fotofunkcjonalizacji powierzchni tytanu

hemcon dental dressing pro

Hemostatyczne opatrunki stomatologiczne.
Każdy pojedynczy opatrunek zamknięty w szczelnej foliowej saszetce

54 170

nowość

HemCon Dental Dressing PRO 10x12 mm
1 op. – 12 szt. opatrunków w indywidualnych saszetkach
1 op. – 144 szt. opatrunków w indywidualnych saszetkach

1 060
12 700

HemCon Dental Dressing PRO 10x12 mm
1 op. – 12 szt. opatrunków w indywidualnych saszetkach
1 op. – 144 szt. opatrunków w indywidualnych saszetkach

1 510

18 130

serag-wiessner

Igły i nici chirurgiczne dla chirurgii stomatologicznej, periodontologii i implantologii.
UWAGA: w cenniku przedstawiono jedynie przykładową ofertę nici. Pełna oferta to ponad 3.500 różnych kombinacji nici
i igieł z różnych materiałów o różnych właściwościach. Informacja o pełnej ofercie – prosimy o kontakt.

Terylene (poliester)
Syntetyczne, multifilamentowe, niewchłanialne, sterylne nici chirurgiczne
4/0, 24 szt.; dł. 0,50 m; igła: DS 15

220

5/0, 24 szt.; dł. 0,50 m; igła: DS 15

220

Seralene (polifluorek winylidenu)
Syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, sterylne nici chirurgiczne
7/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 18

Produkty oznaczone tym symbolem
objęte są promocją w ramach
Bonusowni FM Dental
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Seralene (polifluorek winylidenu)
Syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, sterylne nici chirurgiczne
5/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: HRT 17

350

5/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DS 15

240

5/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DS 18

230

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: HRT 17

350

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 15

430

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DS 18

230

Seralon (poliamid, nylon)
Syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, sterylne nici chirurgiczne
7/0, 24 szt.; dł. 0,50 m; igła: DSS 13

380

7/0, 24 szt.; dł. 0,50 m; igła: DS 10

290

6/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 15

380

6/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DS 12

260

5/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 13

380

5/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: HS 15

230

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 13

380

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 18

380

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DSS 15

380

4/0, 24 szt.; dł. 0,75 m; igła: DS 21

210

oferty specjalne – serag-wiessner
GwarantOwany BOnuS 30%
Przy jednorazowym zakupie 2 opakowań nici Serag Wiessner Seralon lub Serafast
(24 blistry/op.; igła DS 15, nić 4,0; 5,0; 6,0; dł. 0,75) 1 dodatkowe opakowanie w cenie:

1 zł netto

silverplug

Antybakteryjny wkład do kanału łącznika implantu. Zapobiega periimplnatitis.
Zawiera zeolit srebra o właściwościach anytbakteryjnych
SilverPlug 1 op./20 szt.

570

labrida bioclean

Antybakteryjna szczoteczka montowana do kątnicy do higienizacji i oczyszczania odsłoniętych
powierzchni implantów w jamie ustnej. Wykonana z biologicznego polimeru na bazie chitozanu
Labrida BioClean 1 op./10 szt.

1 280

safescraper

Jednorazowe skrobaczki do pobierania kości autogennej
TWIST proste op./3 szt.

500

TWIST zakrzywione op./3 szt.

600

MICROSS do trudno dostępnych powierzchni op./1szt.

260

Produkty oznaczone tym symbolem
objęte są promocją w ramach
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mEDYCYNA ESTETYCZNA
MEZOPEN DERMAFIX GENOSYS
Urządzenie do mezoteriapii mikroigłowej. Sterylizowane głowice, 9 stopni
regulacji szybkości nakłuć, regulowana długość igieł: 0,25mm – 2,00 mm.

1 990

KARDRIDŻ DO MEZOPEN DERMAFIX GENOSYS
Kardridż zawiera 16 igieł (4 dyski po 4 igły) o heksagonalnym
kształcie minimalizującym doznania bólowe.

300

DERMAPEEL GENOSYS
Urządzenie do wykonywania ultradźwiękowego peelingu kawitacyjnego i jonoforezy.

590

wirówka prf duo quattro
Urządzenie do pozyskiwania dwóch frakcji fibryny bogatopłytkowej – A-PRF+ oraz I-PRF.
Zestaw BASIC
Zawiera: 1 × wirówka PRF Duo Qattro

7 130

ZNIECZULENIA

Cena brutto (zł)

SyStEM tHE wanD™/Sta ORAZ THE WANDTM PLUS
Urządzenie The Wand STA do wykonywania skutecznych i komfortowych znieczuleń miejscowych

14 790

Końcówki The Wand STA z igłami op./50 szt

630

Stolik jezdny do urządzenia The Wand STA

670

Końcówki The Wand Plus z igłami op./50 szt.

710

Końcówki The Wand Plus bez igieł op./ 50 szt.

810

Igły do The Wand Plus op. / 100 szt.

70

oferty specjalne – the wand
dobra umowa – urządzenie wand oraz końcówki wand
Opłaty za korzystanie z urządzenia i końcówek/msc.
zależą od wybranego wariantu umowy. Szczegóły: www.bit.ly/DobraUmowa

970

program stabilna perspektywa – końcówki robocze wand plus i wand sta
Gwarantowany bonus w formie dodatkowych opakowań końcówek – do 7 opakowań.
Ilość dodatkowych opakowań zależy od wybranego wariantu programu.
Dodatkowe opakowania w cenie:
Szczegóły: www.bit.ly/StabilnaPerspektywa

1 zł netto

oferty specjalne – the wand
gwarantowany bonus 10% na końcówki robocze wand sta lub wand plus
Przy jednorazowym zakupie 10 opakowań końcówek 1 dodatkowe opakowanie w cenie:

1 zł netto

gwarnatowany bonus 14% na końcówki robocze wand sta
Przy jednorazowym zakupie 14 opakowań końcówek 2 dodatkowe
opakowania w cenie		

2 zł netto

Optyka

sandy grendel swiss loupes

Najlżejsze lupy na świecie. W komplecie tytanowa oprawa Ti Pro, poliamidowy ekran ochronny, zespół lup, akcesoria
TP 710 – Lupy o powiększeniu 2,5 ×

6 820

TP 720 – Lupy o powiększeniu 2,5 × z oprawami na szkła korekcyjne

7 900

Produkty oznaczone tym symbolem
objęte są promocją w ramach
Bonusowni FM Dental
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sandy grendel swiss loupes

Najlżejsze lupy na świecie. W komplecie tytanowa oprawa Ti Pro, poliamidowy ekran ochronny, zespół lup, akcesoria
TP 730 – Lupy o powiększeniu 3,3 × ACHROMAT

11 360

TP 740 – Lupy o powiększeniu 3,3 × ACHROMAT z woprawami na szkła korekcyjne

12 440

sandy grendel swiss loupes – akcesoria
SwissLED Projektor światła z filtrem polaryzacyjnym

4 290

LEDMicro projektor światła z filtrem polaryzacyjnym

3 110

PROFILAKTYKA, STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I PROTETYKA
skalery piezoelektryczne mectron
Micropiezo S

3 200

Compact piezo skaler do wbudowania w unit P2K

2 200

nowość

Multipiezo Touch z wbudowanym światłem

7 900

piaskarki mectron
Turbodent

8 900

nowość

Starjet Perio na rękaw unitu

5 680

Piasek do piaskarek profilaktyczny (dwuwęglan sodu) op./500 g
Piasek do piaskarek periodontologiczny (glicynowy) op./200 g

130

nowość

180

piaskarki ze skalerami — „2 w 1”
Combi

12 900

nowość
nowość

Combi Touch Perio
Combi Touch Standard

20 990
19 990

diodowe lampy polimeryzacyjne mectron
Starlight Pro lampa bezprzewodowa

2 200

Starlight S lampa do wbudowania w unit

2 200

UWAGA: w cenniku przedstawiono przykładową ofertę urządzeń firmy Mectron. Informacja o pełnej ofercie – prosimy o kontakt.

nowość

Mectron Starlignt UNO lampa bezprzewodowa

1 595

spektrofotometr spectroshade micro
System do błyskawicznej i wiarygodnej analizy koloru zębów i prac protetycznych

16 970

KURSY I SZKOLENIA
Aktualna oferta znajduje się na stronie www.SzkoleniaFMDental.pl
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