
Duże
FOV

PAPAYA 3D Premium

Redukcja Dawki
Tworzy zoptymalizowane  
badania  przy minimalnej  
ekspozycji na promieniowanie.

made in Korea

Jakość obrazowania  I   Niezawodność I  Innowacyjność            .
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DVAS features

Cool timeX-ray exposureErrorReady

7

Wskaźnik LED - dioda LED wskazuje miejsce 
wykonania zdjęcia rentgenowskiego, 

jest aktywowana na pacjencie

Ekran dotykowy

Wskaźnik świetlny stanu aparatu

Nr 1 

 wśród aparatów wewnątrzustnych  
koreańskiej firmy GEONORAY

Zaawansowany rentgen wewnątrzustny GENORAY zapew-
nia łatwe i precyzyjne pozycjonowanie, intuicyjną obsługę.
Nowe rozwiązania gwarantują zawsze precyzyjne wykony-
wanie zdjęć bez błedów spowodowanych niewłaściwym 
pozycjonowaniem.

Małe ognisko zapobiega  
powstawaniu półcieni obiek-
tów obrazowanych za pomo-
cą aparatów wewnątrzust-
nych RTG

Digital 
Valuable 
Advanced 
Standard 
X-ray

RTG DVAS 
Gwarancja 5 lat

Radiografia  
PORTVIEW
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Skanuj
Projektuj

Drukuj

AORALSCAN 3
ŁATWY W OBSŁUDZE 
INTELIGENTNE SKANOWANIE
REALISTYCZNE KOLORY
SKANOWANIE BEZPUDROWE

ACUFAB L4D
SYSTEM OTWARTY
PRECYZYJNE WYDRUKI
DOSTĘPNE MATERIAŁY
WSPARCIE TECHNICZNE

Aoralscan 3  
SHINING 3D  

New Intraoral Scanner  
 

AcuFab L4D 

Zapewnia wysoką dokładność wydruku 
oraz niezwykły workflow w stomatologii 

cyfrowej od skanowania wewnątrzustnego 
do szybkiego druku 3D.

JUST SCAN IT 
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Konsole lekarza 
DCI EDGE oferują 
technologie zwiększające 
efektywność pracy 
i porządkują  
przestrzeń roboczą. 
Ciesz się elastycznością 
rozwiązań, korzystaj 
z nich dzisiaj i bądź 
gotowy na przyszłość.

Dwa zintegrowane 
touchpady zapewniają 
wygodny i ergonomiczny 
dostęp do sterowania 
wyposażeniem, eliminując 
zbędny ruch.

5 lat Gwarancji  
na unit nie podlega żadnym wykluczeniom. 

Doskonałe rozwiązania techniczne sprawiają,  
że praca stomatologa staje się wygodna, 

ergonomiczna i mniej męcząca.

Elastyczny i łatwy dobór konfiguracji

UNITY STOMATOLOGICZNE DCIEDGE I WYPOSAŻENIE sklep: www.dentalholding.com.pl
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Komfort pracy
w skandynawskim stylu

Modułowość  systemu Fimet NEO ułatwia pracę  stomatologowi  
i asystentce. Sprawia również, że leczenie staje się przyjemniejsze 
dla pacjenta. Sterowanie systemem odbywa się za pomocą 
bezprzewodowego sterownika nożnego, joysticka lub cyfrowego 
panelu lekarza. 

Zapewnia 
integracje z kamerą  

i monitorem.

Regulowana pozycja 
fotela i  mocy 

instrumentów.

Ergonomiczna 
konsola z 5 

instrumentami.

Ramiona 
i hydrogrupa  

ruch w zakresie 90°.

Wysokość może 
być regulowana w 

zakresie 45 do 95 cm.

Pozycje ssaka  
w zakresie  

od 9 do 3 godziny. 

Łatwy w obsłudze 
bezprzewodowy 
sterownik nożny.

Niewielka podstawa 
pasuje do małych 

gabinetów.

90°

The Art of Medical Design

Luksus dostępny dla każdego poznaj 
szczegóły unitów FIMET NEO

Niestety obrazy i opisy nie są w stanie zaprezentować przemyślanych rozwiązań oferowanych  
dla naszych klientów. Zapoznaj się z unitami FIMET NEO bezpośrednio u dystrybutorów. 

Wszystkie instrumenty i podzespoły wchodzące 
w skład systemu NEO pochodzą od znanych  
i cenionych za wysoką jakość dostawców.

Blok ssaka jest wyposażony w węże ssące 
o dużej i małej średnicy oraz opcjonalne 
instrumenty, takie jak strzykawka, lampa 
polimeryzacyjna i kamera wewnątrzustna. 

Blok spluwaczki  może zawierać zintegrowany 
separator amalgamatu oraz  zawory do 

mokrego systemu ssącego. 

Konsola instrumentów, tacki i stolik asysty  
są wyposażone w silikonowe nakładki w celu 

zapobiegania zakażeniom krzyżowym.

Unit NEO posiada zintegrowany system 
przepłukiwania  

dla wszystkich instrumentów, co zapewnia 
zwiększenie poziomu higieny.

Instrumentami NEO można sterować za 
pomocą bezprzewodowego, wielofunkcyjnego 
sterownika nożnego lub za pomocą przycisków 

na panelu sterującym. 

UNITY STOMATOLOGICZNE FIMET I WYPOSAŻENIE sklep: www.dentalholding.com.pl

unit Fimet NEO
 Gwarancja 5 lat

CENA:   78 000 zł 
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F1 ARCUS - jesteśmy dumni, że możemy 
zaprezentować Państwu wysokiej klasy 
unit, który jest ergonomiczny w użyciu 
i niezawodny przez wiele lat.

The Art of Medical Design

Nowy niezawodny unit FIMET ARCUS
Niestety obrazy i opisy nie są w stanie zaprezentować przemyślanych rozwiązań oferowanych  

dla naszych klientów. Zapoznaj się z unitami FIMET NEO bezpośrednio u dystrybutorów. 

Instrumenty mogą być zamocowane na 
ramionach lub uchwytach z rękawami typu 

wiszącego. Dostępna jest również wersja 
sufitowa konsoli oraz  mobilna typu CART.

Możliwość wyposażenia w wiele różnych 
rodzjów lamp operacyjnych o jasnosci do 60 
000 luxów. Lampy mogą być wyposażone w 
filtry antypolimeryzacyjne.

Blok spluwaczki  może zawierać zintegrowany 
separator amalgamatu, podwójny system 
zasilania wodą oraz  zawory do mokrego  

systemu ssącego.

System higieny na najwyższym poziomie. Unit 
jest w 100% przygotowany do pracy w trudnych 

warunkach higienicznych oferując system 
dezynfekcji rękawów w standardzie.

Konsola instrumentów, tacki i stolik asysty  są 
wyposażone w łatwo zdejmowane pokrywy 

higieniczne w celu zapobiegania zakażeniom 
krzyżowym.

Stabilna konstrukcja, skandynawski styl, 
niezawodność i bogate wyposażenie. Dlatego 

lekarze od wielu lat wybierają rozwiązania 
dostępne w unitach marki FIMET

UNITY STOMATOLOGICZNE FIMET I WYPOSAŻENIE sklep: www.dentalholding.com.pl

FIMET ma długą historię w tworzeniu sprzętu stomatologicznego, która 
rozpoczęła się na początku lat 80-tych.  Nasze produkty są z dumą  
produkowane w Finlandii, dlatego łączą legendarną jakość, 
niezbędny minimalizm, ergonomie i wygode dla użytkowników.

Misją firmy FIMET jest projektowanie i produkowanie w przystępnej 
cenie, wysokiej jakości unitów stomatologicznych, które spełnią 
Państwa potrzeby i oczekiwania pacjentów. 

EASY COLOR 
spełniaj swoje marzenia 
wiele elementów 
unitu można zamówić 
indywidualnie

unit Fimet ARCUS
 Gwarancja 5 lat

CENA:   84 000 zł 
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Zaawansowane sterowanie 
ENDO

(opcja dodatkowa)

Poliuretanowa 
osłona fotela

(opcja dodatkowa)

Dotykowy panel  
sterowania  

z wyświetlaczem LCD

Dochylana 
i odchylana  
spluwaczka

Prince GO 7
Ergonomiczny blok spluwaczki  
ze stolikiem asysty:

• Szklana, łatwo demontowalna  spluwaczka.
• Stolik asysty z klawiaturą sterującą.
• Odchylany cały blok spluwaczki.
• Ssak i ślinociąg napędzany pompą.
• Ergonomiczne metalowe,  

trwałe ramię asysty.

Konsola FEDESA 
Konsola wyposażona jest w wygodny panel ste-
rujący, dużą obrotową tacę na instrumenty 
oraz silikonową podkładkę pod rękawy. 
Ramiona rękawów  wyposażone w blokady  
i hamulce 
(do wyboru).
Instrumenty odłączane od rękawów. 
Wszystkie ramiona rękawów wyposażone  
są w rolki gwarantujące sprawną pracę  
w szerokim zakresie (bardzo długie  
rękawy instrumentów).

Fotel wersja LUX:
Stabilny fotel z wyjątkowo cichym  
sprawnym napędem elektromechanicznym  
i podwójnym sterowaniem
Wytrzymała tapicerka MEMORY FOAM 
Poliuretanowy podnóżek pod nogi pacjenta.

Lampa operacyjna FARO MAIA LED :
Trwałe źródło światła typu LED - 35 000 lux

Oparcie typu
FEDESA 

ERGONOMIC
Zagłówek  

chirurgiczny  
FEDESA

UNITY STOMATOLOGICZNE FEDESA I WYPOSAŻENIE sklep: www.dentalholding.com.pl

Dlaczego wybieram ten unit...

unit Fedesa PRINCE
 Gwarancja 5 lat

CENA:   63 000 zł 

Uwaga: symulacja raty finansowania dotyczy okresu 6 lat przy wpłacie własnej 20%
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Fedesa Astral LUX   
Jest owocem wieloletnich doświadczeń w projektowaniu i eks-
ploatacji unitów stomatologicznych.  Unit FEDESA ASTRAL łączy 
zalety konstrukcji klasycznych oraz podwieszanych na bloku 
higienicznym. Szeroka  tapicerka o anatomicznym ukształtowa-
niu zapewnia wygodę dla pacjenta nawet przy najdłuższych za-
biegach.  Nowoczesna konsola zgodna z wymogami ergonomii 
wyposażona jest w 5 rękawów. Zastosowane najwyższej jakości 
materiały i technologie gwarantują  wieloletnią niezawodną eks-
ploatację oraz wygodę zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. 

• Nowoczesna konsola lekarza z 5 wydłużonymi rękawami
• Elastyczne ramiona pantograficzne z blokadą  

lub bez w standardzie
• Strzykawka trójfunkcyjna Luzzani
• Stolik asysty wyposażony w ssak oraz ślinociąg
• Bezcieniowa lampa operacyjna LED FARO MAIA 
• Ssak oraz ślinociąg na stoliku asystenckim
• Wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki
• Odchylana i dochylana spluwaczka
• Rozbudowany stolik asystencki z 2 wolnymi  

miejscami instrumentów.

Fedesa Arco LUX   
Stanowi wzór ergonomii i wygody pracy. Dzięki zastosowaniu 
fotela podwieszonego na bloku higienicznym Unit FEDESA ARCO 
charakteryzuje się doskonałą stabilnością oraz dostępnością do 
pacjenta. Zintegrowany panel kontrolny pozwala na pełną kon-
trolę pracy  unitu oraz sterowanie pracą mikrosilnika z trybem 
ENDO.  Unity FEDESA ARCO produkowane są z dbałością o każdy 
detal z najwyższej klasy materiałów  dzięki czemu stanowią do-
skonałą inwestycję na długie lata. 

• Nowoczesna konsola lekarza z 5 wydłużonymi rękawami
• Elastyczne ramiona pantograficzne z blokadą  

lub bez w standardzie
• Strzykawka trójfunkcyjna Luzzani
• Stolik asysty wyposażony w ssak oraz ślinociąg
• Bezcieniowa lampa operacyjna LED FARO MAIA 
• Ssak oraz ślinociąg na stoliku asystenckim
• Wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki
• Odchylana i dochylana spluwaczka
• Rozbudowany stolik asystencki z 2 wolnymi  

miejscami instrumentów.

unit Fedesa ASTRAL
 Gwarancja 5 lat

CENA:   67 000 zł unit Fedesa ARCO
 Gwarancja 5 lat

CENA:   69 000 zł 
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Konfiguracja zestawów unitów SIGER U250
Konsola z ramionami z rękawami od góry :
Dmuchawka 3 funkcyjna z wymienną końcówką.
Konsola wyposażona jest w wygodny panel sterujący,  
dużą obrotową tacę na instrumenty oraz łatwo  
zdejmowaną silikonową podkładkę pod rękawy. 
Rękawy wyposażone w blokady i hamulce.
Instrumenty odłączane od rękawów - ergonomiczne rękawy 
instrumentów, hamulec pneumatyczny ramion.

Ergonomiczny blok spluwaczki ze stolikiem asysty:
Odchylana i dochylana porcelanowa, łatwo demontowalna  
spluwaczka, ssak + ślinociąg hydrauliczny.

Fotel SIGER seria U i V:
Stabilny fotel z wyjątkowo cichym i sprawnym 
napędem elektromechanicznym i podwójnym sterowaniem.
Zagłówek fotela z dwuprzegubowym systemem blokowania 
i dużym zakresem pracy.
Trwała tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorów.
Niezawodne siłowniki - 10 lat gwarancji na napęd fotela. 

Lampa LED V2 - bezcieniowa lampa operacyjna: 
Trwałe źródło światła typu LED. Filtr antypolimeryzacyjny. 
Wysoka jasność - 30 000 lux, 5 lat gwarancji na źródło światła.

Lampa FARO MAIA

sterownik V2 WiFi

ramię asysty SWG

Lampa V2

sterownik V2

Mikrosilnik bezszczotkowy

UNITY STOMATOLOGICZNE SIGER  I WYPOSAŻENIE sklep: www.dentalholding.com.pl

Unity SIGER dzięki kompaktowej budowie 
i zastosowaniu elementów  opartych  na 
metalowej, trwałej i stabilnej konstrukcji  

są idealnym rozwiązaniem  
dla intensywnej eksploatacji w gabinecie 

stomatologicznym. 
Unity SIGER gwarantują wygodę pracy, dostęp 

do pacjenta w każdych warunkach.

unit Siger U250
 Gwarancja 3 lata

CENA:   43 000 zł unit Siger V1000
 Gwarancja 3 lata

CENA:   39 000 zł 

Dlaczego warto wybrać unit  

SIGER V 1000

• Sprawdzona od wielu lat na rynku konstrukcja
• Serwis i wsparcie techniczne  na terenie Polski
• Prosta konstrukcja - sterowanie pneumatyczne
• Bogate wyposażenie już w wersji standardowej
• 3 lata gwarancji producenta
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Marka SAEVO
Marka SAEVO powstała na bazie ponad 50 letnich do-
świadczeń dwóch głównych dostawców unitów sto-
matologicznych w Ameryce Południowej.
Dzięki ogromnym inwestycjom marka jest w stanie 
oferować teraz produkty wysokiej jakości skutecznie 
konkurujące na wielu rynkach  na całym świecie.

lampa V2

sterownik V2

mikrosilnik bezszczotkowy

długie rękawy

sterowanie gestem

stołek w zestawie

Konfiguracja zestawów unitów SAEVO
Konsola z ramionami z rękawami od góry  
Dmuchawka 3 funkcyjna z wymienną końcówką.
Rękawy wyposażone w blokady i hamulce.
Instrumenty odłączane od rękawów (Bardzo długie rękawy instru-
mentów, hamulec pneumatyczny ramion).

Ergonomiczny blok spluwaczki ze stolikiem asysty:
Odchylana i dochylana porcelanowa, łatwo demontowalna  splu-
waczka, ssak + ślinociąg pneumatyczny.

Fotel SAEVO seria S 300 i S 400
Fotel z cichym i sprawnym napędem elektromechanicznym i po-
dwójnym sterowaniem. Zagłówek fotela z dwuprzegubowym sys-
temem blokowania i dużym zakresem pracy.
 
Lampa operacyjna LED- bezcieniowa lampa operacyjna: 
Trwałe źródło światła typu LED.  Wysoka jasność - 30 000 lux.

Pneumatyczne niezawodne 
rozwiązania.

sklep: www.dentalholding.com.pl

unit Saevo S300
 Gwarancja 3 lata

CENA:   37 000 zł  
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Autoklaw Siger AMI 17B
  Gwarancja 3 lata

CENA: 12 900 zł 

Dlaczego wybieram
rozwiązania SIGER
Marka z ponad 15 letnia historią w Polsce
Serwis i częsci zamienne w Polsce

●    3 lata pełnej gwarancji
●    Programy klasy B
●    System archiwizacji przebiegu sterylizacji
●    Dostępne pojemności 17 i 23 litry

Bezpłatne konsultacje - organizacja  
zwalidowanej linii sterylizacyjnej 

tel. 693 465 185

Autoklaw Siger EGO 23B
  Gwarancja 3 lata

CENA: 15 700 zł 

3 lata  
gwarancji

●    Projektowanie sterylizatorni
●    Termodezynfektory z zapisem procesu
Atrakcyjna oferta w zestawach  
z autoklawami SIGER

AUTOKLAW  SIGER AMI

AUTOKLAW  SIGER AMI

zgrzewarka

destylarka

drukarka etykiet

napełnianie z przdu lub z góry

napełnianie z przdu lub z góry

system tacek

wbudowana pamięć przebiegu sterylizacji

ekran dotykowy

myjka ultradźwiekowa
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ENDODONCJA  I STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA sklep: www.dentalholding.com.plENDODONCJA I STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA sklep: www.dentalholding.com.pl

Mikroskop ZUMAX  OMS 2350
  Gwarancja 5 lat

Mikroskop ZUMAX  OMS 2360
  Gwarancja 5 lat

Mikroskop ZUMAX  OMS 3200
  Gwarancja 5 lat

MIKROSKOPY 
ZUMAX OMS 2360 i 2380

Nowe modele mikroskopów stomatologicz-
nych ZUMAX OMS 2360 i OMS 2380 o bardzo 
bogatym wyposażeniu standardowym.

Tylko Zumax we wszystkich nowych mikro-
skopach OMS 2360 i OMS 2380 gwarantuje:
• Najwyższą jakość - niemiecka optyka 

oparta na szkle Germany Schott®.
• Bardzo mocne światło LED umiejscowione 

bezpośrednio  
w głowicy z płynną regulacją natężenia – 
bez światłowodu.

• Ogromna regulacja zakresu pracy – 
ogniskowa 250mm  
płynna regulacja w zakresie od 200 
do 450mm.

• Jeszcze delikatniejsza i bardziej płynna 
regulacja głowicy dzięki zbalansowanemu 
ramieniu.

• Ergonomiczna budowa i zwarta 
konstrukcja  
z nowoczesnym designem.

• Płynna zmiana powiększenia w szerokim  
zakresie (1,8x – 19,4x) w modelu OMS 2380.

• Bardzo duże powiększenie maksymalne 
24,2 x w modelu OMS 2360.

• Uchylny binokular 180 stopni z płynną 
regulacją  
rozstawu źrenic i dioptrii w okularach.

• Automatyczny wyłącznik po uniesieniu 
głowicy.

• Wszelkie elementy sterujące w zasięgu 
dłoni.

• Zintegrowane filtry żółty i zielony oraz 
przesłona  
regulująca pole pracy.

• Wiele opcji montażu m.in.: jezdna, ścienna, 
sufitowa.

Aktualne ceny promocyjne dostępne są na 
stronie www.zumaxpolska.pl

MIKROSKOPY 
ZUMAX OMS 2350

Sprawdzony od wielu lat w Polsce.
Dostępny w szerokim zakresie konfiguracji.
Gotowy na nowe wyzwania - łatwość rozbu-
dowy o dodatkowe funkcje.

Konfiguracja dla mikroskopu
 ZUMAX OMS 2350
wersja jezdna na wózku
oświetlenie LED light 
powiększenie 6 stopniowe
drugie ramię mikroskopu  
o długości 600mm
uchylny binokular 0-180 

Automatyczne  
ustawianie ostrości

VARIODIST
w standardzie

Uchylny binokular
oświetlenie POWER LED



Grzybowska 80/82 
00-844 Warszawa

507 000 470 
507 000 450

www.dentalholding.com 
biuro@dentalholding.com

Gazetka  nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a stanowi jedynie informację handlową. Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów magazynowych. Wydawca MedicalHolding Sp.z o.o.

OBRAZY KLINICZNE
Zapewniamy doskonałe obrazy diagnostyczne dzięki  
know-how zdobytemu w trakcie wielolu lat prac.
Jest to powód do dumy firmy Genoray,  
która jest uwielbiana na całym świecie.

SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ 

PORTVIEW BY GENORAY

ALL-IN-ONE
Aparat RTG PORT-X IV  
i system radiografii PORTVIEW z sensorem, który można pod-
łączyć bezpośrednio. Obraz można oglądać na 2,4-calowym 
wyświetlaczu LCD IPS natychmiast po ekspozycji.

Kompaktowy, lekki, łatwy w użyciu aparat RTG 


