ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental Motorized Legrest

АКЦІЯ

Anthos L9 Motorized Legrest Continental

Anthos L9 Motorized Legrest Continental

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos L9 Continental Motorized Legrest (ML) з
верхнім підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря з FULL TOUCH
дісплеєм, пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, світильника та столика лікаря, які закріплені на підлозі. Крісло
безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 користувачів), навантаження 190 кг. Гомілкова частина крісла з окремим електромеханічним керуванням складається до сидячого положення пацієнта. Висувна підставка для п’ят.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 5,3 Н/см зі світлом LED
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 5 інструментів, на пантогафічному плечі з
вертікальною фіксацією
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з правим і
лівим підлокітником
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією
Стабілізаційна основа

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 13 807 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора/ рентгена
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Педаль керування «POWER»
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

+41 €
+143 €
+527 €
+404 €
+404 €
+0€
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий, автоклавуємий,
5,3 Н/см зі світлом LED
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos)
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Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці
Апекслокатор з візуалізацією на повнокольоровому
дісплеї столика лікаря LAEC
Модуль для реципрокного обертання мікромотору

Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by W&H),
сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх проводів

1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €
798 €
962 €

245 €
440 €

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Підігрів води для інструментів на столику лікаря

610 €
1 968 €
78 €

Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів
Роздільне включення шлангів слюно та пило відсмоктувача
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

303 €
610 €
1968 €
95 €
130 €
69 €

Додаткові системи:
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Перистальтична помпа – фізіодіспенсер на 2 інструменти
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та
водопостачальної системи
Запорний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка
Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 кольор)

397 €
1 167 €

282 €
476 €

Стільці:

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

Cистеми навісні на установку:

Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

364 €
449 €
743 €
600 €
164 €
245 €
160 €
806 €
168 €
377 €
134 €
106 €
62 €
118 €
99 €
350 €
664 €
350 €
38 €

3 030 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS L9 Motorized Legrest SIDE DELIVERY

АКЦІЯ

Anthos L9 Motorized Legrest

Блок лікаря

Anthos L9 Motorized Legrest

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos L9 MOTORIZED Legrest SIDE DELIVERY
(ML SD) з нижнім підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря з
FULL TOUCH дісплеєм, пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, світильника та столика лікаря, які закріплені
на підлозі. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 користувачів), навантаження 190 кг. Гомілкова частина
крісла з окремим електромеханічним керуванням складається до сидячого положення пацієнта. Висувна підставка для п’ят.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 5,3 H/см зі світлом LED
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 5 інструментів, на пантогафічному плечі з
вертікальною фіксацією
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з правим
і лівим підлокітником
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією
Стабілізаційна основа

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 13 837 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора/ рентгена
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Педаль керування «POWER»
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

+41 €
+143 €
+527 €
+404 €
+404 €
+0€
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий, автоклавуємий,
5,3 Н/см зі світлом LED
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos)
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці

397 €
1 167 €

1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €
798 €
962 €
1 968 €
282 €

Апекслокатор з візуалізацією на повнокольоровому
дісплеї столика лікаря LAEC
Модуль для реципрокного обертання мікромотору
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by W&H),
сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх проводів
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт\см.
Підігрів води для інструментів на столику лікаря

476 €
245 €
440 €
610 €
78 €

Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів
Роздільне включення шлангів слюно та пило відсмоктувача
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

303 €
610 €
1968 €
95 €
130 €
69 €

Додаткові системи:
Трей-столик на окремому повному пантографічному
плечі, що закріпленний на гідро блоці Auxillary
“PROFESSIONAL” Tray holder
Негатоскоп на столику лікаря або на «Professional» tray-holder
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Перистальтична помпа – фізіодіспенсер на 2 інструменти
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та
водопостачальної системи
Запорний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

886 €
175 €
364 €
449 €
743 €
600 €
164 €
245 €
160 €
806 €
168 €
377 €
134 €
106 €
62 €
118 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 кольор)

99 €

Стільці:

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

350 €
664 €
350 €
38 €

Cистеми навісні на установку:

Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

3 030 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental Fixed Legrest

АКЦІЯ

Anthos L9 Fixed Legrest Continental

Anthos L9 Fixed Legrest Continental

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos L9 Continental Fixed Legrest (FL)
з верхнім підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря з FULL
TOUCH дісплеєм, пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку світильника та столику лікаря. Гідроблок, світильник
та столик лікаря закріплені на підлозі. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 користувачів), навантаження
190 кг, синхронізація спинки та ножної частини без відокремленого
руху гомілкової частини сидіння.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 5,3 H/см зі світлом LED
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 5 інструментів, на пантогафічному плечі з
вертікальною фіксацією
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Крісло з сінхронізованим рухом спинки та ножного кінця
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією
Стабілізаційна основа

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 13 154 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
та можливістю встановлення плеча монітора/ рентгена
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного
типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Педаль керування «POWER»
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для
дезінфекції

+41 €
+143 €
+527 €
+404 €
+404 €
+0€
+37 €

Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий, автоклавуємий,
5,3 Н\см зі світлом LED
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos)
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці
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Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів
Роздільне включення шлангів слюно та пило відсмоктувача

3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

Додаткові системи:

Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Перистальтична помпа – фізіодіспенсер на 2 інструменти
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та
водопостачальної системи
Запорний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

Крісло:

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:

Апекслокатор з візіалізацією на повнокольоровому дісплеї
столика лікаря LAEC
Модуль для реципрокного обертання мікромотору
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by W&H),
сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх проводів
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Підігрів води для інструментів на столику лікаря

397 €
1 167 €
1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €
798 €
962 €
1 968 €
282 €

Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 кольор)
Правий обертовий підлокітник
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта

476 €
245 €
440 €
610 €
78 €
303 €
610 €
1 968 €
95 €
130 €

69 €
364 €
449 €
743 €
600 €
164 €
245 €
160 €
806 €
168 €
377 €
134 €
106 €
62 €
118 €
99 €
99 €
99 €

Стільці:
Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

350 €
664 €
350 €
38 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

3 030 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS L9 Fixed Legrest SIDE DELIVERY

АКЦІЯ

Anthos L9 Fixed Legrest

Anthos L9 Fixed Legrest

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos L9 Fixed Legrest SIDE DELIVERY (FL
SD) з НИЖНІМ підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря з FULL
TOUCH дісплеєм, пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, світильника та столика лікаря, які закріплені на підлозі. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми
для 4 користувачів), навантаження 190 кг. Гомілкова частина крісла з
окремим електромеханічним керуванням складається до сидячого положення пацієнта. Висувна підставка для п’ят.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 5,3 H/см зі світлом LED
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 5 інструментів, на пантогафічному плечі з
вертікальною фіксацією
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з правим
і лівим підлокітником
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією
Стабілізаційна основа

13 358 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора/ рентгена
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Педаль керування «POWER»
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

+41 €
+143 €
+527 €
+404 €
+404 €
+0€
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий, автоклавуємий,
5,3 Н\см зі світлом LED
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos)
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці

Апекслокатор з візіалізацією на повнокольоровому
дісплеї столика лікаря LAEC
Модуль для реципрокного обертання мікромотору

476 €

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Підігрів води для інструментів на столику лікаря

610 €
78 €

245 €
440 €

Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by W&H),
сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх проводів

Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів
Роздільне включення шлангів слюно та пило відсмоктувача
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

303 €
610 €
1 968 €
95 €
123 €
69 €

Додаткові системи:
Трей-столик на окремому повному пантографічному
плечі, що закріпленний на гідро блоці Auxillary
“PROFESSIONAL” Tray holder
Негатоскоп на столику лікаря або на “Professional” tray-holder
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Перистальтична помпа – фізіодіспенсер на 2 інструменти
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та
водопостачальної системи
Запорний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

886 €
175 €
449 €
743 €
600 €
164 €
245 €
160 €
806 €
168 €
377 €
134 €
106 €
62 €
118 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 кольор)

397 €
1 167 €

Стільці:

1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €
798 €
962 €
1 968 €
282 €

Cистеми навісні на установку:

99 €

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців
Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

350 €
664 €
350 €
38 €

3 030 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка Anthos L6 Continental

АКЦІЯ

Anthos L6 Continental

Anthos L6 Continental

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos L6 Continental з верхнім підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря з FULL TOUCH дісплеєм, пневмофіксація. Крісло
пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, світильника та столика лікаря, які
закріплені на підлозі. Столик асистента на одинароному пантографі без вертікального зміщення. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 користувачів), навантаження 190 кг. Cинхронізація спинки та ножної
частини без відокремленного руху гомілкової частини сидіння крісла.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 3,3 H/см без світла
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 4 інструменти, на горизонтальному пантогафі без
вертікального переміщення
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова, керамічна
Педаль керування з джойстиком без пам’яті останнього значення
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux)
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця
Підголівник механічний артикуляційний
Стабілізаційна основа

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

11 100 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з можливістю встановлення плеча монітора /рентгена
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелю
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
та можливістю встановлення плеча монітора /рентгена
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором СATTANI
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії
Педаль керування з пам’яттю останнього положення
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Педаль керування «POWER»
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фіксацією
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі світлом LED
Мікромотор безщітковий автоклавуємий, 5,3 Н\см зі світлом LED
Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, з
фіксацією положень у вертикальній площині
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для
дезінфекції

+41 €
+143 €
+204 €
+245 €
+347 €
+180 €
+690 €
+41 €
+404 €
+41 €
+404 €
+323 €
+184 €
+470 €
+240 €

+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий, автоклавуємий,
5,3 Н/см зі світлом LED
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr без світла
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr-L зі світлом LED
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом
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397 €
1 167 €
694 €
880 €
1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos)
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці
Модуль для реципрокного обертання мікромотору
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Підігрів води для інструментів на столику лікаря

610 €
1 968 €
78 €

Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів

303 €
610 €
1968 €
95 €

3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

Додаткові системи:
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі

Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі

Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER-S
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та
водопостачальної системи
Запорний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновідсмоктувача.
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

Крісло:

Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 кольор)
Правий обертовий підлокітник
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з пам’яттю)

Стільці:

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

Cистеми навісні на установку:

Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

798 €
962 €

282 €
245 €

69 €

364 €

449 €
592 €
800 €
164 €
245 €
160 €
168 €
377 €

134 €
130 €
106 €
62 €
102 €
99 €
99 €
99 €

350 €
664 €
350 €
38 €

3 030 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS L6 SIDE DELIVERY

АКЦІЯ

Anthos L6 SIDE DELIVERY

Anthos L6 SIDE DELIVERY

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos L6 SIDE DELIVERY з НИЖНІМ підведенням
шлангів інструментів. Столик лікаря з FULL TOUCH дісплеєм, пневмофіксація.
Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, світильника та столика
лікаря, які закріплені на підлозі. Столик асистента на одинароному пантографі
без вертікального зміщення. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 користувачів), навантаження 190 кг. Cинхронізація спинки
та ножної частини без відокремленного руху гомілкової частини сидіння крісла.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 3,3 H/см без світла
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 4 інструменти, на горизонтальному пантогафі без
вертікального переміщення
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова, керамічна
Педаль керування з джойстиком без пам’яті останнього значення
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux)
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця
Підголівник механічний артикуляційний
Стабілізаційна основа

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

11 200 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з можливістю встановлення плеча монітора /рентгена
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелю
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
та можливістю встановлення плеча монітора /рентгена
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором СATTANI
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії
Педаль керування з пам’яттю останнього положення
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Педаль керування «POWER»
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фіксацією
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі світлом LED
Мікромотор безщітковий автоклавуємий, 5,3 Н/см зі світлом LED
Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, з
фіксацією положень у вертикальній площині
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для
дезінфекції

+41 €
+143 €
+204 €
+245 €
+347 €
+180 €
+690 €
+41 €
+404 €
+41 €
+404 €
+323 €
+184 €
+470 €
+240 €
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий, автоклавуємий,
5,3 Н/см зі світлом LED
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr без світла
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3H/см iMMr-L зі світлом LED
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом

397 €
1 167 €
694 €
880 €
1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos)
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці
Модуль для реципрокного обертання мікромотору
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Підігрів води для інструментів на столику лікаря

798 €
962 €
282 €
245 €
610 €
1 968 €
78 €

Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

303 €
610 €
1968 €
95 €
69 €

Додаткові системи:
Трей-столик на окремому повному пантографічному плечі, що
закріпленний на гідро блоці Auxillary “PROFESSIONAL” Tray holder
Негатоскоп на столику лікаря або на “Professional” tray-holder
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER-S
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та
водопостачальної системи
Запорний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновідсмоктувача.
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

886 €
175 €
364 €
449 €
592 €
800 €
164 €
245 €
160 €
168 €
377 €
134 €
130 €
106 €
62 €
102 €

Крісло:

Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 кольор)
Правий обертовий підлокітник
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з пам’яттю)

99 €
99 €
99 €

Стільці:

350 €
664 €
350 €
38 €

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

3 030 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS A7 PLUS

АКЦІЯ

Anthos A7 Plus Continental

Anthos A7 Plus International

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Стоматологічна цифрова установка Anthos A7 Plus з верхнім або нижнім
підведенням шлангів: пневматична фіксація столика лікаря, SMART-TOUCHSCREEN комбінована панель керування функціями установки та крісла з повнокольоровим екраном, плювальниця керамічна обертова
6-ти функційний пістолет лікаря (з підігрівом води)
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий мікромотор 3,3 Н/см зі світлом LED
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною артикуляцією та
вертикальною фіксацією: слиновідсмоктувач та пилосос
Система відсмоктування WET-LINE
Крісло ANTHOS з лівим підлокітником (12 програм крісла)
Стандартний артикуляційний підголівник
Оббивка крісла
Педаль керування з джойстиком з пам’ятю останнього положення
Світильник VENUS PLUS (35 000 Lux, 4900 K)
Підводи для підключення інтраоральної камери та монітору

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 11 305 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової
моделі:
Повносенсорна (ємністна) TOUCH-SCREEN панель керування
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча монітора
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем та
можливістю встановлення плеча монітора
«Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI
Електромеханічний привод плювальниці з детектором
наповнення склянки
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапаном
для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)
Комплект оббивки крісла з ефектом пам’яті
Педаль керування “POWER” з джойстиком
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною
фіксацією
Заміна модуля мікромотору зі світлом 3,3 Н/см на модуль
мікромотору зі світлом 5,3 Н/см що автоклавується
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для
дезінфекції

+490 €
+43 €
+204 €
+245 €
+347 €
+180 €
+143 €
+527 €
+404 €
+0 €
+404 €
+323 €
+286 €
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Електричний мікромотор безщітковий
ANTHOS, Torque 3,3 Н/см: iMMr-L зі світлом
Електричний безщітковий мікромотор ANTHOS, Torque 5.3 N/sm:
iMMs зі світлом (автоклавуємий), 100 - 40 000 об./хв., регулювання
обертового моменту, автореверс, автофорвард
Скалер SATELEC Newtron LED зі світлом
Скалер SATELEC без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла

397 €
880 €
1 167 €
1 250 €
1 020 €
1 204 €
1 368 €
798 €

Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці
Апекслокатор LAEC з візуалізацією на повнокольоровому
дисплеї столику лікаря
Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см
Підігрів води для інструментів на блоці лікаря
Додатковий трей-столик на блоці лікаря для нижнього підводу
Тримач 6-го інструмента*
Модуль для реципрокного обертання мікромотору
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by W&H),
сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх проводів
Блок асистента:
6-ти функційний пістолет асистента (з підігрівом)
Діодна фотополімерна лампа T-LED
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента
Столик асистента для інструментів
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

Додаткові системи:

962 €
2 156 €
282 €
486 €
610 €
78 €
238 €
38 €
245 €
440 €

303 €
610 €
2 156 €
95 €
69 €

Негатоскоп для панорамних знімків*
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція шлангів на блоці лікаря BIOSTER
Система підготовки та дезінфекції води WHE (Water Hygienisation Equipment)
Система промивки шлангів інструментів “Flushing”
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та
водопостачальної мереж
Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 (DURR)
Перистальна помпа - фізіодіспенсер на 2 інструменти
Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S.
Сепаратор амальгами CATTANI
Роздільний електропневматичний клапан для
централізованої лінії відсмоктування CATTANI
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновідсмоктувача.
Реле вмикання аспіраційної помпи
Запорний клапан плювальниці DURR

62 €
377 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник з кольоровою накладкою
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 кольор)
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з пам’яттю)

155 €
99 €
45 €

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

350 €
750 €
350 €
38 €

Стільці:

Cистеми навісні на установку:

Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

176 €
364 €
449 €
743 €
600 €
164 €
168 €
160 €
806 €
245 €
82 €
106 €
134 €
130 €

3 030 €

* тільки для установок з нижнім підводом
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ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS A6 PLUS

АКЦІЯ

Anthos A6 Plus Continental

Anthos A6 Plus International

Базова комплектація:

Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом

Стоматологічна цифрова установка Anthos A6 Plus з верхнім або нижнім
підведенням шлангів: блок асистента з слиновідсмоктувачем та пилососом
6-ти функційний пістолет лікаря
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий мікромотор 3,3 Н/см без світла i-MMr (100 - 40000 об./хв.)
Система чистої води
Система відсмоктування WET-LINE
Крісло ANTHOS з лівим підлокітником
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною артикуляцією
та вертикальною фіксацією: слиновідсмоктувач та пилосос
Оббивка крісла
Ножна педаль керування з джойстиком
Світильник VENUS Plus (35 000 Lux, 4900 K)

ЗАГАЛОМ
9 700 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча
монітора
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем та
можливістю встановлення плеча монітора
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI
Електромеханічний привод плювальниці
Детектор присутності склянки на гідроблоці
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором центробіжного типу CS1 (DURR) з клапаном для централізованого вакууму
Комплект оббивки крісла з ефектом пам’яті
Педаль керування “POWER” з джойстиком керування кріслом
Педаль керування з пам’яттю останнього положення
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та
пневматичною фіксацією
Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий
ANTHOS, Torque 3.3 Nsm: iMMr-L зі світлом 100 - 40 000 об./хв.
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

+41 €
+204 €
+245 €
+347 €
+180 €
+143 €
+53 €
+527 €
+404 €
+41 €
+41 €
+404 €
+323 €
+184 €
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Електричний мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque
3.3 N/sm: iMMr без світла 100 - 40 000 об./хв.
Електричний мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque
3.3 N/sm: iMMr-L зі світлом LED 100 - 40 000 об./хв.
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом
Скалер SATELEC Newtron LED зі світлом
Скалер SATELEC без світла
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла

397 €
694 €
880 €
1 204 €
1 368 €
1 250 €
1 020 €
798 €

962 €

Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці

282 €

Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку
Підігрів води для інструментів на блоці лікаря
Додатковий трей-столик на блоці лікаря для нижнього підводу
Тримач 6-го інструмента*

610 €
1 968 €
78 €
238 €
38 €

Блок асистента:
3-х функційний пістолет асистента
6-ти функційний пістолет асистента (з підігрівом)
Діодна фотополімерна лампа T-LED
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента
Столик асистента для інструментів
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача
Підігрів води для наповнювача склянки

196 €
305 €
610 €
1 968 €
95 €
69 €
139 €

Додаткові системи:
Негатоскоп для панорамних знімків*
Плече монітору з подовжувачем стійки світільника
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція шлангів на блоці лікаря BIOSTER-S
Система підготовки та дезінфекції води WHE (Water
Hygienisation Equipment)
Система промивки шлангів інструментів “Flushing”
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та
водопостачальної мереж
Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу
CS1 (DURR)
Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S.
Сепаратор амальгами CATTANI
Роздільний електропневматичний клапан для
централізованої лінії відсмоктування CATTANI
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновідсмоктувача.
Реле вмикання аспіраційної помпи
Запорний клапан плювальниці DURR
Мультимедійна підготовка

176 €
364 €
449 €
592 €
800 €
164 €
168 €
160 €
245 €
75 €
106 €
134 €
130 €
62 €
377 €
102 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 кольор)
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок
з пам’яттю)

155 €
99 €
45 €

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

350 €
750 €
350 €
38 €

Стільці:

Cистеми навісні на установку:

3 030 €

Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий
постійного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere
* тільки для установок з нижнім підводом

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS A5 PLUS

АКЦІЯ

Anthos A5 Plus Continental

Anthos A5 Plus International

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Додаткове обладнання та опції:

Стоматологічна цифрова установка Anthos A5 Plus з верхнім або
нижнім підведенням шлангів, столік лікаря до 5 інструментів з негатоскопом. Мікропроцесорне керування всіма функціями установки,
4 вільних та 2 стаціонарні програми крісла, керамічна обертова плювальниця. Блок асистента до 4 інструментів.
Базовий комплект у складі:
3- функційний пістолет лікаря
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий мікромотор 3,3 Н/см без світла i-MMr (100 - 40000 об./хв.)
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на пантографічному плечі з одним шарніром:
слиновідсмоктувач та пилосос
Система відсмоктування WET-LINE
Крісло ANTHOS програмоване
Стандартний артикуляційний підголівник
Лівий підлокітник
Оббивка крісла безшовна
Педаль керування реостатного типу з джойстиком керування крісла
Світильник VENUS (22 500 Lux, 4900 K) с захисним склом

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux, 4900 K)
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення
плеча монітора
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем
та можливістю встановлення плеча монітора
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI
Система відсмоктування ежекторного типу (повітряна) з
2 фільтрами
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапаном для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)
Комплект оббивки крісла з ефектом пам’яті
Педаль керування “POWER” з джойстиком
Педаль керування з пам’яттю останнього положення
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення
Пістолет 6-ти функційний на столику лікаря
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та
пневматичною фіксацією
Пневматична фіксація столика лікаря
Електромеханічний привід плювальниці
Заміна модуля мікромотору зі світлом 3.3 H/см на модуль
мікромотору зі світлом 3.3 H/см (100 - 40000 об./хв.)
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною артикуляцією
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною
артикуляцією та вертикальною фіксацією положення
Спинка крісла вузька
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції
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9 050 €

+208 €
+250 €
+412 €
+453 €
+555 €
+180 €
+123 €
+527 €
+404 €
+41 €
+41 €
+404 €
+106 €
+323 €
+172 €
+143 €
+184 €
+110 €
+494 €
+0 €
+37 €

Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Електричний мікромотор безщітковий
ANTHOS, Torque 3.3 Н/см: iMMr-L зі світлом LED
Скалер SATELEC Newtron LED зі світлом
Скалер SATELEC Newtron без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла
Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом
Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку
Підігрів води для інструментів на блоці лікаря
Додатковий трей-столик на блоці лікаря для нижнього підводу
Тримач 6-го інструмента*
Блок асистента:
3-х функційний пістолет асистента
Діодна фотополімерна лампа T-LED
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента
Столик асистента для інструментів
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача
Додаткові системи:
Негатоскоп для панорамних знімків*
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Дезінфекція шлангів на блоці лікаря BIOSTER-S
Система підготовки та дезінфекції води WHE (Water Hygienisation Equipment)
Система промивки шлангів інструментів “Flushing”
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та
водопостачальної мереж
Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 (DURR)
Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S.
Сепаратор амальгами CATTANI
Роздільний електропневматичний клапан для
централізованої лінії відсмоктування CATTANI
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Реле вмикання аспіраційної помпи
Запорний клапан плювальниці DURR
Мультимедійна підготовка

397 €
880 €
1 250 €
1 020 €
1 204 €
1 368 €
798 €
962 €
610 €
2 156 €
78 €
238 €
38 €
196 €
610 €
2 156 €
95 €
69 €
176 €
364 €
449 €
743 €
600 €
164 €
168 €
160 €
245 €
82 €
106 €
134 €
62 €
377 €
102 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 кольор)
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з
пам’яттю)

155 €
99 €
45 €

Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

350 €
750 €
350 €
38 €

Стільці:

* тільки для установок з нижнім підводом

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS A3 PLUS

АКЦІЯ

Anthos A3 Plus Continental

Anthos A3 Plus International

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВОК ОБМЕЖЕНА! Звертайтесь до наших менеджерів для уточнення.

Базова комплектація:

Додаткове обладнання та опції:

Стоматологічна цифрова установка Anthos A3 Plus з верхнім або нижнім
підведенням шлангів, столік лікаря до 5 інструментів з негатоскопом. Мікропроцесорне керування всіма функціями установки, 4 вільних та 2 стаціонарні програми крісла, скляна обертова плювальниця. Блок асистента
до 4 інструментів.
Базовий комплект у складі:
3- функційний пістолет лікаря
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий мікромотор 3,3 Н/см без світла i-MMr (100 - 40000 об./хв.)
Система чистої води з байонетним з’єдненням пляшки
Блок асистента на пантографічному плечі з одним шарніром:
слиновідсмоктувач та пилосос
Система відсмоктування WET-LINE
Крісло ANTHOS програмоване
Стандартний артикуляційний підголівник
Лівий підлокітник
Оббивка крісла безшовна
Педаль керування реостатного типу без джойстика керування кріслом
Світильник VENUS-E (26 000 Lux, 4100 K) із захисним склом

8 050 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

Світильник VENUS-E з можливістю встановлення плеча монітора
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux, 4900 K)
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча
монітора
Світильник Venus Plus LED No Touch (50000 Lux) з
безконтактним вимикачем
Світильник Venus Plus LED No Touch (50000 Lux) з безконтактним вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Система відсмоктування ежекторного типу
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапаном для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)
Педаль керування “POWER” з джойстиком
Педаль керування реостатного типу з джойстиком
керування кріслом
Мультифункційна педаль керування функціями установки
та крісла з пам’яттю останнього значення з джойстиком
Заміна модуля мікромотору без світла на модуль зі світлом
Електромехінічний привід плювальниці
Пневматична фіксація столика лікаря
Комплект обивки з ефектом пам’яті
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною
фіксацією
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною
артикуляцією
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

+37 €
+280 €
+318 €
+467 €
+505 €
+599 €
+112 €
+164 €
+483 €
+135 €
+97 €
+135 €
+183 €
+131 €
+157 €
+370 €
+300 €
+101 €
+34 €

Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Турбінний шланг мідвест
Електричний безщітковий мікромотор ANTHOS, Torque 3.3
Н/см i-MMr без світла (100 - 40 000 об./хв.)
Електричний безщітковий мікромотор ANTHOS, Torque
3.3 Н/см i-MMr-L зі світлом, (100 - 40 000 об./хв.)
Підігрів води для інструментів
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла
Скалер u-PZ7 (Anthos) зі світлом
Лампа фотополімерізаційна T-LED
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку
Додатковий трей-столик на блоці лікаря нижн. підводу
Тримач 6-го інструмента*
Панорамний негатоскоп

78 €
1 104 €
1 254 €
718 €
868 €
596 €
1 792 €
226 €
37 €
161 €

Блок асистента:
3 функційний пістолет асистента
Діодна фотополімерна лампа T-LED
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента
Підігрів води для наповнювача склянки
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

180 €
596 €
1 792 €
72 €
64 €

352 €
240 €
625 €
794 €

Додаткові системи:
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Мультимедійна підготовка
Сепаратор амальгами
Flushing-автоматична система промивки шлангів
інструментів
Роздільний електропневматичний клапан для
централізованої лінії відсмоктування CATTANI
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Реле вмикання аспіраційної помпи
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електрота водопостачальної мереж
Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 (DURR)
Запорний клапан плювальниці DURR

Крісло:
Правий обертовий підлокітник
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 кольор)
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з
пам’яттю)
Стільці:
Стілець лікаря Anthos S7
Стілець лікаря Ergonomic S9
Стілець асистента Anthos S8
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

90 €
75 €
150 €
98 €
124 €
61 €
734 €
154 €
146 €
346 €
127 €
90 €
41 €
350 €
750 €
350 €
38 €

* тільки для установок з нижнім підводом

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com

333 €
411 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка Anthos А5 Сomplete СART
Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos А5 Сomplete СART з НИЖНІМ підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря до 6-и інструментів з монохромним дисплеєм, рухається на окремому пересувному візку, що з’єднаний
з гідроблоком гофрованим шлангом L-3м. Крісло пацієнта рухається незалежно від пересувного візку, регулюється по висоті та з пневматичною
фіксацією Гідроблок та світильник закріпленні на кріслі пацієнта. Столик
асистента на одинарному пантографі без вертикального зміщення. Крісло
безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми), навантаження
190 кг, синхронізація спинки та ножної частини.
Базовий комплект у складі:
Пістолет «вода-повітря» 3-х функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 3,3 H/см без світла
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Тримач інструментів закріплений на гідроблоці
Блок асистента на 4 інструментів ERGO 01 на пантографічному плечі з
одинарним шарніром
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова, керамічна
Педаль керування з джойстиком керування кріслом без пам’яті
останнього значення
Світильник VENUS (22500 Lux, 4900 К) із захисним склом
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ніжного кінця
Підголівник механічний, артикуляційний

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

9 548 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник VENUS з можливістю встановлення плеча монітора
Світильник Venus Plus (35000 Lux) закріплений на гідроблоці
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з можливістю встановлення
плеча монітора/рентгена
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелі
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним
вимикачем, закріплений на гідроблоці
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним
вимикачем з можливістю встановлення плеча монітора
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелю
Шланг-кабель 4,5м
Шланг-кабель 6,0 м
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелю
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
Світильник Venus Plus LED (50000 Lux) з безконтактним вимикачем
та можливістю встановлення плеча монітора /рентгена
Електромеханічний привод плювальниці
Система відсмоктування ежекторного типу, повітряна з 2 фільтрами
та 2 шлангами
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором CATTANI
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором DURR CS1 та
клапаном для централізованої лінії
Пістолет столика лікаря 6-ти функційний
Педаль керування з пам’яттю останнього положення
Педаль керування «POWER»
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення
Електромеханічний привод плювальниці
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною
фіксацією
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі світлом LED
Пантогаф блока асистента з подвійною артикуляцією, з фіксацією
положень у вертикальній площині ERGO 03
Пантогаф блока асистента з подвійною артикуляцією без
вертикального переміщення ERGO 02

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

+41 €
+208 €
+250 €
+351 €
+412 €
+453 €
+555 €
+134 €
+163 €
+143 €
+450 €
+491 €
+143 €
+123 €
+180 €
+527 €
+106 €
+41 €
+41 €
+404 €
+143 €
+404 €
+323 €
+184 €
+240 €
+110 €

+37 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:

Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr без світла
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3H /см iMMr-L зі світлом LED
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397
694
880

Anthos А5 Сomplete СART
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos)
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Підігрів води для інструментів на столику лікаря
Тримач 6-го інструменту

Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 3-х функційний
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів закріплений на пульті
асистента
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

Додаткові системи:

Трей столик і Auxillary»PROFESSIONAL»
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Негатоскоп для панорамних знімків закріплений на блоці
лікаря або на тримачі інструментів PROFESSIONAL
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER-S
Система підготовки та дезінфекції водиWHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cсистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Пристрій для автоматичної промивки сепаратора
центробіжного типу DURR
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електрота водопостачальної системи
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Запірний клапан плювальниці
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

Крісло:
Правий обертовий підлокітник
Подушка на сидіння крісла для дітей (колір тільки №121)
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок
з пам’яттю)
Стільці:
Стілець лікаря Anthos S7
Стілець асистента Anthos S8
Стілець лікаря Ergonomic S9
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

1204 €
1368 €
1020 €
1250 €
798 €
962 €
610 €
1968 €
78 €
38 €

196 €
610 €
1968 €
95 €
69 €
731 €
364 €
449 €
176 €
592 €
800 €
164 €
245 €
160 €
168 €
106 €
134 €
377 €
62 €
102 €

155 €
99 €
45 €
350 €
350 €
664 €
39 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка Anthos А5 Крісло пацієнта з гідроблоком та блоком асистента
Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos А5 Крісло пацієнта з гідроблоком та
блоком асистента. Гідроблок закріплений на кріслі пацієнта. Столик асистента на пантографі з 2 шарнірами без вертикального зміщення ERGO 02.
Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програми), навантаження 190 кг, синхронізація руху спинки та ножної частини
Базовий комплект у складі:
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки (S.H.S.)
Блок асистента на 4 інструментів ERGO 02 на плечі з подвійним
шарніром
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова, керамічна
Світильник VENUS (22500 Lux, 4900 К) з захисним склом
Крісло ANTHOS A2.5 з синхронізованим рухом спинки та ніжного
кінця,з лівим підлокітником та великою спинкою та пультом
керування
Підголівник механічний, артикуляційний

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

6 255 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до
базової моделі:
Світильник VENUS (22500 Lux, 4900 K) з захисним склом з
можливістю встановлення плеча монітора
Світильник Venus Plus (35000 Lux), закріплений на
гідроблоці
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з можливістю
встановлення плеча монітора
Світильник Venus Plus (35000 Lux( з кріпленням на стелі
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним
вимикачем, закріплений на гідроблоці
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним вимикачем з можливістю встановлення плеча монітора
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним
вимикачем з кріпленням на стелі
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором CATTANI
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором DURR
CS1 та клапаном для централізованої лінії
Cистема відсмоктування ежекторного типу з 2 шлангами
Педаль керування з джойстиком керування кріслом без
пам’яті останнього положення
Педаль керування з пам’я ттю останнього положення
Педаль керування «POWER»
Комплект оббивки з ефектом пам’яті
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та
пневматичною фіксацією
Тримач інструментів «PROFFESSIONAL» на
пантографічному плечі
Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, з
фіксацією положень у вертикальній площині ERGO 03
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

41 €
208 €
250 €
351 €
412 €
453 €
555 €
180 €
527 €
123 €
131 €
+172 €
+172 €
+404 €
+323 €
+731 €
+240 €
+37 €

Додаткове обладнання та опції:

Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 3-х функційний
Турбінний шланг Мідвест з фіброоптикою
Мікромотор електричний безщітковий ANTHOS i-MMr
Torque 3.3 Н/см без світла
Скалер п’єзоелектричний ANTHOS uPZ 6 без світла
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD
Столик асистента для інструментів закріплений на
пульті асистента
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача

Anthos А5 Крісло пацієнта з гідроблоком та блоком асистента
Додаткові системи:
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
одинарному шарнірі
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Негатоскоп для панорамних знімків закріплений на
Тримачі інструментів
Дезінфекція і промивка шлангів інструментів на столику
лікаря BIOSTER-S
Система підготовки та дезінфекції води WHE
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING
Cистема промивки та дезінфекції шлангів
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електрота водопостачальної системи
Запірний клапан плювальниці
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування з сепаратором Cattani
Роздільний клапан для централізованої системи
відсмоктування Wet line
Реле вмикання аспіраційної помпи
Мультимедійна підготовка

364 €
449 €

176 €
592 €
800 €
164 €
245 €
168 €
377 €
106 €
134 €

62 €
102 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник
Подушка на сидіння крісла для дітей (колір тільки
№121)
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок
з пам’яттю)
Стільці:
Стілець лікаря Anthos S7
Стілець асистента Anthos S8
Стілець лікаря Ergonomic S9
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

155 €
99 €
45 €

350 €
350 €
664 €
39 €

196 €
397 €
694 €
796 €
610 €
1 968 €
95 €
69 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стоматологічні установки ANTHOS та інтраоральна камера MyRay (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка Anthos А5 СART
Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos А5 СART з НИЖНІМ підведенням шлангів інструментів. Столик лікаря до 6-ти інструментів з монохромним дисплеєм, рухається на окремому пересувному візку
Базовий комплект у складі:
Пістолет «вода-повітря» 3-х функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 3,3 H/см без світла
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Система відсмоктування WET-LINE
Педаль керування реостатного типу

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ

4 560 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової
моделі:
Пістолет вода-повітря 6-ти функційний
Шланг-кабель 4,5 м
Шланг-кабель 6,0 м
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі світлом LED

+106 €
+134 €
+163 €
+184 €

Додаткове обладнання та опції:
CART (блок лікаря ):
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см i-MMr
без світла (100 - 40000 об./хв.)
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см i-MMr –L
зі світлом LED (100 - 40000 об./хв.)
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON без світла
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED зі світлом
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі
світлом

397 €
694 €
880 €
1 204 €
1 368 €
1 020 €
1 250 €

Anthos А5 СART
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos)
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos)
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см
Підігрів води для інструментів на столику лікаря
Тримач 6-го інструменту
Додаткові системи:
Негатоскоп для панорамних знімків закріплений на
блоці лікаря
Стільці:
Стілець лікаря Anthos S7
Стілець асистента Anthos S8
Стілець лікаря Ergonomic S9
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців

798 €
962 €
610 €
78 €
38 €
176 €

350 €
350 €
664 €
39 €

Інтраоральна камера MyRay CU-2 HD (Cefla, Італія)

Інтраоральна камера MyRay CU-2 HD

• Інтраоральна камера HD якості з HD CMOS сенсором останнього покоління та революційними можливостями.
• Focus-free технологія: intraoral, extraoral, відеозйомка, наявність Macro
cap насадки Freeze frame (стоп кадр).
• HD роздільна якість 1280х720 (Freeze frame 1920х1080). Full 16:9 сенсор,
FOV 90°, intraoral resolution 20 мкм. Мінімальна дистанція 5 мм (1 мм з
Macro cap), максимальна дистанція 70 мм, оптимальна дистанція 8 мм.
• Оптична система: 7 скляних линз високої чистоти та якості.
• Освітлення: 8 потужних LED ламп з гомогенною дифузією.
• Прогресивна скан-технологія з автоматичною експозицією для найкращого Image freeze (стоп кадра).
• Тонка голівка з можливістю зйомки в малодоступних місцях те Retro-fex
Vision функцією.
• Вбудоване програмне забезпечення IRYS, яке працює з усіма 2D та 3D
рентгенами MyRay.
• Пряме USB 2.0 та USB 3.0 з’єднання з комп’ютером.
• Збільшення 100х (з використанням Macro cap) та 50х (intraoral).

Інтраоральна камера MyRay CU-2 HD

CU-2 HD у комплекті: наконечник камери, USB кабель зі стальним конектором, активний holster для
автоматичного вмик./вимик. камери, програмне забезпечення IRYS, 50 гігієничних прозорих одноразових
чохлів.
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1 090 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS R7
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ (CONTINENTAL, INTERNATIONAL)
Cтоматологічна установка ANTHOS R7, верхній або нижній підвід інструментів, навісна на крісло. Самобалансуюче плече пантографу столика лікаря, механічна фіксація. Столик лікаря до 5 інструментів, Smart Touch панель керування комбінована, ліво- або правостороння. Крісло програмоване до
8 вільнообираємих програм, гідравлічний привід, навантаження 160 кг, система запобігання наїзду
на перешкоди без латерального обертання, синхронізація ножної частини крісла з рухами спинки.
Плювальниця керамічна обертова без електроприводу.
Турбінний шланг Мідвест зі світлом
6-функційний пістолет вода-повітря з підігрівом (прямий, кутовий)
Модуль електромотору зі світлом i-MMr-L 3.3 Н/см, (100 – 40000 об./хв.)
Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання
Система відсмоктування Wet-Line
Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник
Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла
Оббивка крісла
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux) з можливістю руху в трьох площинах

ЦІНА

Anthos R7

10 760 €

Стоматологічна установка ANTHOS R7 CART

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Cтоматологічна установка ANTHOS R7, нижній підвід інструментів, пересувна. Можливість вертикального переміщення столика лікаря до 20 см. Столик лікаря до 5 інструментів. Smart Touch панель керування комбінована. Крісло програмоване до 8 вільнообираємих програм, гідравлічний привід, 160 кг навантаження, система запобігання наїзду
на перешкоди, без латерального обертання, синхронізація сидіння крісла з рухами спинки. Плювальниця керамічна обертова без електроприводу. Турбінний шланг Мідвест зі
світлом. 6-функційний пістолет вода-повітря з підігрівом (прямий, кутовий). Модуль електромотору зі світлом i-MMr-L 3.3 H/см, 100 – 40000 об./хв. Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання. Система відсмоктування Wet-Line. Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник. Мультифункційна педаль керування функціями установки та
крісла. Оббивка крісла. Світильник VENUS PLUS (35000 Lux) з можливістю руху в трьох площинах. Кабель з’єднання, L=3 m.

10 760 €

ЦІНА

Крісло пацієнта R7.0.P
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Крісло пацієнта R7/0 P окремо розташоване, без латерального обертання, 160 кг навантаження,
електрогідравлічне, стандартний двошарнірний артикуляційний підголівник, оббивка крісла з
можливістю під’єднання світильника та блоку асистента, широка спинка.

ЦІНА
Опція: латеральний рух крісла навколо вісі +/- 30°

4 150 €
220 €

Крісло пацієнта R7.0.P

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Стоматологічна установка ANTHOS R7 без блоку лікаря

Cтоматологічна установка ANTHOS R7 без блоку лікаря. Трей столик на само балансуючим плечі з механічною фіксацією. Столик лікаря до 5 інструментів.
Крісло з гідравлічним приводом, 160 кг навантаження система запобігання наїзду на перешкоди без латерального обертання, синхронізація сидіння крісла з рухами
спинки, передустановленні 2 програми (Тренделенбурга та Висадки\посадки). Плювальниця керамічна обертова без електроприводу. Можливість облаштування блоку
асистента пневмовихідом Мидвест зі світлом, пістолетом асистента, лампою фотополімерізаційною.
Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання
Система відсмоктування Wet-Line з двома фільтрами
Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник
Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла
Оббивка крісла
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux) з можливістю руху в трьох площинах

ЦІНА

7 500 €

Стоматологічна установка ANTHOS R7М (без блоку плювальниці) Continental, International, Cart

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Cтоматологічна установка ANTHOS R7 , верхній або нижній підвід інструментів, навісна на крісло. Самобалансуюче плече пантографу столика лікаря, механічна фіксація. Столик лікаря до 5 інструментів, Smart Touch панель керування комбінована, ліво- або правостороння. Крісло програмоване до 8 вільнообираємих програм, гідравлічний привод, навантаження 160 кг., система запобігання наїзду на перешкоди, без латерального обертання, синхронізація нижньої
частини крісла з рухами спинки. Плювальниця керамічна обертова без електроприводу
Турбінний шланг Мідвест з світлом
3-х функційний пістолет вода повітря (прямий, кутовий)
Модуль електромотору без світла i-MMr 3.3 Н/см, (100 – 40000 об./хв.)
Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання
Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник
Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла
Оббивка крісла
Світильник VENUS (27000 Lux)

ЦІНА

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

7 807 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Стоматологічна установка ANTHOS R7
Заміна функціональних вузлів з доплатою
до базової комплектації:
Крісло А.1.0. з можливістю латерального обертання + 30° з
механічною фіксацією
Крісло А.1.0. з можливістю латерального обертання + 30° з
пневматичною фіксацією
Кабель з’єднання 4.5 м ****
Кабель з’єднання 6,0 м ****
Комплект оббивки крісла з ефектом пам’яті
Педаль керування функціями установки та крісла мультифункційна з пам’ятю останнього значення
Педаль керування функціями установки та крісла POWER
з джойстиком
Бездротова педаль керування функціями установки та
крісла мультіфункційна
Бездротова педаль керування функціями установки та
крісла мультифункційна з пам’яттю останнього значення
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фіксацією
Пневматична фіксація пантографу столика лікаря ***
Заміна мікромотору i-MMr-L на мікромотор 5,3 Н/см i-MMs зі
світлом (100-40000 об./хв.), що автоклавується
Заміна мікромотору без світла i-MMr на мікромотор
3,3 Н/см i-MMr-L зі світлом (100 -40000 об./хв.)
Електромеханічний привід плювальниці
Світильник VENUS 27 000 Lux з можливістю встановлення
плеча монітору для установок R7M *****
Світильник VENUS PLUS для установок R7M
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча
монітора для установок R7M
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча
монітора
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем з
можливістю встановлення плеча монітора
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем з
кріпленням на стелю
Система відсмоктування ежекторного типу
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором Cattani
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіжного типу CS1 (DURR), клапан вибору для централізованої системи відсмоктування включений
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні
для дезінфекції

Ціна, €
43
223
121
159
424
43
172
426
429
339
189
300
193
150
43
219
262
54
204
245
347
128
188
553
+37

Додаткове обладнання та опції
Блок лікаря

Турбінний шланг з фіброоптикою
Електромотор безщітковий без світла i-MMr 3,3 Н/см (100
– 40000 об./хв.)
Електромотор зі світлом безщітковий i-MMr-L 3,3 Н/см
(100-40000 об./хв.)
Електромотор зі світлом безщітковий i-MMs 5,3 Н/см (10040000 об./хв.), що автоклавується
Cкелер п’єзоелектричний SATELEC NEWTRON зі світлом LED
Cкелер п’єзоелектричний SATELEC без світла
Cкелер п’єзоелектричний зі світлом u-PZ-6
Cкелер п’єзоелектричний безсвітола u-PZ-7
Лампа фотополімерна T-LED, 6 програм
Камера інтраоральна СU-2 HD
Модуль для реципрокного обертання мікромотору
Апекслокатор LAEC з візуалізацією на повнокольоровому
дисплеї столику лікаря
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by W&H),
сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх проводів
Система підігріву води на інструменти
Додатковий асиметричний трей-столик на столику лікаря **
Тримач 6-го інструмента 2***

416
729
922
1222
1312
1068
836
1008
639
2258
245
486

6-функційний пістолет асистента
Лампа фотополімерна T-LED, 6 програм
Бойлер підігріву води
Камера інтраоральна СU-2 HD

317
639
146
2258

Негатоскоп для панорамних знімків **
Плече монітора з подовжувачем стійки світильника
Плече монітору з подовжувачем стійки світильника на
подвійному плечі
Захисне скло світильника VENUS (27 000 Lux)
Система дезінфекції та промивки BIOSTER-S напівавтоматична
Система промивки та дезінфекції аспіраційних шлангів
(тільки для системи відсмоктування DRY LINE)
Мультимедійна підготовка
Швидкоз’ємне підключення води, повітря, електромережі
Прилад для промивки сепаратора СS-1 (DURR)
Роздільний клапан для централізованої системи відсмоктування з сепаратором Cattani
Роздільний клапан для централізованої системи відсмоктування WET-LINE
Реле вмикання аспіраційної помпи
Запорний клапан плювальниці
Модуль асистента на пантографічному плечі с фіксацією
вертикального руху з 2 шлангами та фільтром з можливістю встановлення: лампа фотополімерна T-LED, пневмовихід зі світлом, пістолет асистента (3-х та 6-ти функційний).
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P
Конектор до крісла пацієнта для під’єднання монітору або
світильника.
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P
Світильник VENUS 27 000 Lux
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P
Світильник VENUS PLUS 35000 lux
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча
монітора.
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P
Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P
Світильник VENUS PLUS LEDз безконтактним вимикачем з
можливістю встановлення плеча монітора.
***** Тільки для крісла пацієнта R7.0 P

184
425
416

Додаткові системи

40
382
172
107
176
168
112
142
43
395
1200

442
767
943
986
1415
1458

Крісло R7.0 P

Правий та лівий обертовий підлокітник
Подушка для дітей
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок
з пам’яттю)

291
103
39

Тільки для установок R 7 INTERNATIONAL з нижнім підведенням шлангів
інструментів
*** Тільки для установок R 7 INTERNATIONAL, CONTINENTAL, R7M
2*** Тільки для установок R 7 INTERNATIONAL
**** Тільки для установок R 7 СART
***** Опціонально тільки для крісла пацієнта R7.0 P
**

440
82
249
40

Блок асистента
3-х функційний пістолет асистента
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ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)
Фотографії можливих опцій та аксесуарів

Пневматичний підголівник
з 3D артикуляцією

Артикуляційний
підголівник

Широка та вузька спинки
крісел A3, R7, L6

Широка та вузька спинки
крісел L9 FL, A7, A6, A5

Широка та вузька спинки
крісел L9 ML

Світильник VENUS PLUS
35000 Люкс

Світильник VENUS
27000 Люкс

Світильник
Venus Plus LED 50000 Люкс

Світильник
Venus-E

Ножна бездротова педаль
керування з джойстиком

Ножна педаль з джойстиком та
пам’яттю останнього положення

Ножна педаль з джойстиком

Ножна педаль “POWER”
з джойстиком

Система чистої
води

Повносенсорна (TOUCH SCREEN)
панель керування L9, А7

Система дезінфекції
шлангів BIOSTER

Система промивки та дезінфекції
системи відсмоктування A.C.V.S.

Стілець лікаря
Ergonomic

Стілець лікаря Anthos S7

Стілець асистента Anthos S8

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стоматологічні установки VICTOR (Cefla)
Стоматологічні установки VICTOR V286, V586

V286

V586

Базова комплектація для всіх установок, спільні складові
(верхній “Continental” та нижній “International” підвід шлангів):
• Світильник CPV LED (30000 Lux, 5000 K) з плавним регулюванням потужності.
• Система чистої води з байнонетним з’єднанням пляшки.
• Підігрів води.
• Система відсмоктування Wet-line (мокра лінія) з слиновідсмоктувачем та
пиловідсмоктувачем на столику асистента (плавне регулювання потужності).
• Столик асистента з панеллю керування рухами крісла та функцією установки.
• Ножна багатофункційна педаль керування “Push” обертами мікромотора,
потужністю скалера, продувкою вода-повітря, вмик./вимик. світильника,
рухами та програмами крісла.

Відмінності у складових базової комплектації V286:
Столик асистента на плечі з подвійною артикуляцією

• Столік лікаря з LCD дисплеєм на пульті керування з цифровим відображенням обертів мікромотора, потужності скалера та кода помилки всієї установки.
• 3-функційний сталевий пістолет лікаря.
• Безщітковий мікромотор i-XR3 LED (Cefla) з підсвіткою (3.3 Н/см,
100 - 40000 об./хв.) зі спреєм.
• Турбінний шланг М6 Midwest з підсвіткою.
• Крісло електромеханічне VICTOR вантажопідйомністю 190 кг з лівим та правим підлокітниками.
• Блок під’єднання комунікацій інтегрований в крісло.

Відмінності у складових базової комплектації V586:
Столик асистента на плечі з подвійною артикуляцією та декількома
фіксованими положеннями по висоті
Ультразвуковий скалер Woodpecker N3 LED зі світлом на блоці лікаря

Ультразвуковий скалер Woodpecker N2 без світла на блоці лікаря
Стоматологічна установка навісна на крісло
Світильник, столик лікаря та столик асистента рухаються синхронно з
рухами крісла

Гідроблок зі світильником та блоком асистента, які кріпляться до
підлоги та не зв’язані з кріслом механічно

7250 €

7 770 €

Додаткове обладнання (набори для розширення базової комплектації):
3-функційний пістолет асистента

95 €

Пиловідсмоктувач від повітряного ежектора

Турбінний шланг М4

90 €

Додатковий мікромотор i-XR3 (100 - 40000 об./хв.)

1 100 €

180 €
1 300 €

Турбінний шланг М6 з фіброоптикою

235 €

Додатковий мікромотор i-XR3 LED зі світлом (100 - 40000 об./хв.)

DRY-LINE сепаратор CATTANI з дренажною помпою

790 €

Стілець лікаря 038 B

225 €

Плече монітора

370 €

Стілець асистента 038

190 €

Слюновідсмоктувач від водяного ежектора

150 €
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Стоматологічні установки CHEESE (CHIRANA Medical, Словакія)
Стоматологічні установки CHEESE, CHEESE Effectiv, CHEESE Lift, Mini 04

CHEESE (Lift)

CHEESE (Easy)

Базова комплектація:
• 3-х функційний пістолет лікаря
• Турбінний пневмовихід MIDWEST з підсвіткою
• Шланг для мікромотору CH660 (без мікромотору)
• Крісло SMILE SK1-01 з лівим фіксованим підлокітником і педаллю керування
• Chirana Cheese Exclusive тільки з кріслом SK1-08
• Світильник FARO EDI
Chirana Cheese Effectiv з кріслом SK1-01
Chirana Cheese (Lift) (крісло SK1-01 на блоці установки)
Chirana Cheese (Lift) SU (карт) (крісло SK1-01 на блоці установки)
Chirana Cheese (Easy) з кріслом SK1-01
Chirana Cheese (Easy) стаціонарна з кріслом SK1-01
Chirana Cheese (Easy) SU (карт) (ціна без крісла)
Chirana Smile Mini 04

• Слиновідсмоктувач ежекторний
• Система “чистої води”
• Негатоскоп
• Столик лікаря на пантографічному плечі
• Поворотна чаша плювальниці
Нижнє підведення шлангів
інструментів
10 745 €
9 940 €
10 475 €
8 790 €
9 120 €
4 125 €
7 610 €

Верхнє підведення шлангів
інструментів
11 240 €
10 435 €
10 970 €
9 285 €
9 615 €
8 105 €

Додаткові інструменти, обладнання і функції:
Найменування
Мікромотор СН660 з повітряним охолодженням і внутрішнім підводом води на
наконечник
Мікромотор СН660 LED з підсвіткою, повітряним охолодженням і внутрішнім підводом
води на наконечник
Мікромотор електричний безщіточний зі світлом CH 660 Bless LED (з заміною шланга)
Пістолет Luzzani Minimate 3F (заміна)
Додатковий пневмовихід
Додатковий шланг для мікромотору СН660 або СН660 Light
Скалер п’єзоелектричний Chirana LM LED
Скалер п’єзоелектричний WOODPECKER з підсвіткою та ендофункцією
Каутер
Фотополімеризатор MECTRON
Фотополімеризатор WOODPECKER
Доплата за верхній підвод шлангів (за кожен шланг)
Світлодіодний операційний світильник Faro Maia Led 6000 – 35000 lux
Світлодіодний операційний світильник Faro Alya Led 6000 – 50000 lux
Пилосос ежекторний
Пістолет асистента Chirana
Система дезінфекції шлангів
Система відсмоктування CATTANI
Система відсмоктування DURR CS1
Плече блоку асистента з регулюванням по висоті
Підігрів води
Мультифункційна ножна педаль (поворотна) з джойстиком керування кріслом
Мультифункційна ножна педаль (натискна) з джойстиком керування кріслом
Tray-столик під столиком лікаря (для верхнього підводу)
М’яка оббивка крісла
Правий підлокітник
Плита під крісло
Тримач монітору
TV монітор медичний Chirana LED з тримачем монітору
Комбінація кришок різного кольору на стоматустановці
Комбінація кришок різного кольору на кріслі

Cheese E (Effectiv)

Cheese (Easy),
Cheese Lift

Mini 04

415 €

415 €

415 €

490 €

490 €

490 €

780 €
100 €
295 €
410 €
1 045 €
705 €
200 €
1 015 €
585 €
165 €
860 €
1 209 €
300 €
210 €
270 €
490 €
1 275 €
570 €
195 €
370 €
750 €
280 €
390 €
160 €
430 €
745 €
1 850 €
350 €
300 €

760 €
30 €
145 €
260 €
880 €
540 €
200 €
850 €
305 €
165 €
350 €
780 €
260 €
210 €
270 €
490 €
1 040 €
570 €
195 €
370 €
750 €
280 €
390 €
160 €
430 €
505 €
1 610 €
350 €
300 €

590 €
30 €
145 €
175 €
880 €
540 €
200 €
850 €
305 €
165 €
350 €
780 €
175 €
195 €
390 €
160 €
430 €
350 €
300 €

Крісло стоматологічне SK 1-01 з лівим підлокітником і педаллю керування
Крісло стоматологічне SK 1-08 з лівим підлокітником і педаллю керування
Стілець лікаря-стоматолога Smile
Дитяче сидіння

3 555 €
4 970 €
375 €
95 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стоматологічні установки SIGER
Стоматологічні установки SIGER S60, S30

SIGER S60

SIGER S30

Базова комплектація SIGER S60:

Базова комплектація SIGER S30:

Стоматологічна установка стаціонарного типу
Сенсорні (one touch) пульти керування на століку лікаря та ассистента.
Електромагнитні клапани SIRAI
Столик лікаря:
- 1 Трифункційний пістолет лікаря
- 2 Турбінний шланг мідвест без світла
- 3 Турбінний шланг мідвест без світла
- 4 Турбінний шланг мідвест без світла
- 5 Місце для інструменту з гніздом для нижнього або важелем для
верхнього підводу
Столик асистента на пантографічному плечі з фіксацією
положення по висоті
- 3-х функційний пістолет асистента
- Слиновідсмоктувач ежекторний або Wet line
- Пиловідсмоктувач ежекторний або Wet line
Система чистої води з автоматичним висуванням ємкості
Крісло SIGER з лівим підлокітником та моторними приводами LINAK
(Данія). Оббивка крісла Technodent (Італія)
Мультифункційна натискна педаль керування установки та крісла
пацієнта
Світильник операційний світлодіодний (9000 - 33 000 Lux)

Стоматологічна установка стаціонарного типу
Сенсорні (one touch) пульти керування на століку лікаря та асистента
Столик лікаря:
- 1 Трифункційний пістолет лікаря
- 2 Турбінний шланг мідвест без світла
- 3 Турбінний шланг мідвест без світла
- 4 Турбінний шланг мідвест без світла
- 5 Місце для інструменту з гніздом для нижнього або важелем для
верхнього підводу
Столик асистента на пантографічному плечі з фіксацією
положення по висоті
- 3-х функційний пістолет асистента
- Слиновідсмоктувач ежекторний або Wet line
- Пиловідсмоктувач ежекторний або Wet line
Система чистої води
Крісло SIGER з лівим підлокітником та моторними приводами LINAK
(Данія)
Мультифункційна натискна педаль керування установки та крісла
пацієнта
Світильник операційний світлодіодний (9000 - 33 000 Lux)

5200 $

6 600 $

Крісло Siger S60/S90 стоматологічне окреме електромеханічне; пульт керування на кріслі, 3D підголівник, правий та
лівий підлокітники; італійська оббивка; мотори LINAK.

2 050 $

Додаткове обладнання:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою

+95 $

Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об. /хв.
з внутр. спреєм
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм та світлом
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Світильник операційний Siger галогеновий 26000 lux,

490 $

3-х функційний пістолет лікаря / асистента Luzzani

339 $

6-ти функційний пістолет лікаря Luzzani

462 $

Ножна педаль керування поворотна з джойстиком

+50 $

590 $
700 $
800 $
690 $
30 $

Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції *
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції*
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та ендофункцією*
Ультразвуковий Скалер SIGER NP1 (No Pain) з титановими
насадками (Perio- та Scaling) зі світлом LED*
Лампа фотополімерна Led G
Правий підлокітник
Плече монітору
Плата керування ножної педалі
Артикуляційний підголівник з 3D орбітальними рухами та
механічною фіксацією
Стілець лікаря SIGER
Стілець асистента SIGER

195 $
230 $
240 $
345 $
185 $
85 $
107 $
168 $
175 $
250 $
250 $

* Ціни наведені при умові заміни турбінного шлангу Midwest базової комплектації
установки
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Стоматологічні установки SIGER
Cтоматологічні установки SIGER U200

SIGER U200

SIGER U200

Пульт лікаря

Пульт асистента

Базова комплектація SIGER U200:
Стоматологічна установка навісна на крісло
Сенсорні (one touch) пульти керування на століку лікаря та асистента
Столик лікаря:
- 1-Трифункційний пістолет лікаря
- 2 Турбінний шланг мідвест без світла
- 3 Турбінний шланг мідвест без світла
- 4 Турбінний шланг мідвест без світла
- 5 Місце для інструменту з гніздом для нижнього або важелем для верхнього підводу
Столик асистента
- 3-х функційний пістолет асистента
- Слиновідсмоктувач ежекторний або Wet line
- Пиловідсмоктувач ежекторний або Wet line
Система чистої води
Крісло SIGER з лівим підлокітником
Ножна педаль керування натискна з джойстиком
Світильник операційний світлодіодний (9000 - 33 000 Lux)

3 750 $
Додаткове обладнання:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою

+95 $

Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм та світлом
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Інтегрований блок фіброоптики

490 $

Світильник операційний Siger галогеновий 26000 lux,

590 $

Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та
ендофункцією*
Ультразвуковий Скалер SIGER NP 1 (No Pain) з
титановими насадками (Perio- та Scaling) зі світлом LED*
Лампа фотополімерна Led G

700 $

Правий підлокітник

800 $

Плече монітору

690 $
35 $
30 $

Ножна педаль керування поворотна з джойстиком

+50 $

Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції *

195 $

Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції*

230 $

240 $
345 $
185 $
85 $
107 $

Плата керування ножної педалі

168 $

Артикуляційний підголівник з 3D орбітальними рухами та
механічною фіксацією
М’яка шовна оббивка крісла (доплата)

175 $
+275 $

Стілець лікаря SIGER

250 $

Стілець асистента SIGER

250 $

* Ціни наведені при умові заміни турбінного шлангу Midwest базової комплектації
установки
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стоматологічні установки SIGER
Cтоматологічні установки SIGER U100

SIGER U100

SIGER U100

З’ємна керамічна плювальниця

Базова комплектація SIGER U100:
Стоматологічна установка навісна на крісло з мембранними пультами керуванням на століку лікаря та асистента
Столик лікаря:
- 1-Трифункційний пістолет лікаря
- 2 Турбінний шланг мідвест без світла
- 3 Турбінний шланг мідвест без світла
- 4 Турбінний шланг мідвест без світла
- 5 Місце для інструменту з гніздом для нижнього або важелем для верхнього підводу
Столик асистента
- 3-х функційний пістолет асистента
- Слиновідсмоктувач ежекторний або Wet line
- Пиловідсмоктувач ежекторний або Wet line
Система чистої води
Крісло SIGER з лівим підлокітником
Ножна педаль керування натискна з джойстиком
Світильник операційний світлодіодний (9000 - 33 000 Lux)

3 000 $
Додаткове обладнання:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою

+95 $

Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та ендофункцією*

240 $

Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм та світлом
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Інтегрований блок фіброоптики

490 $

Ультразвуковий Скалер SIGER NP1 (No Pain) з титановими
насадками (Perio- та Scaling) зі світлом LED*
Лампа фотополімерна Led G

345 $

Світильник операційний Siger галогеновий 26000 Lux,

590 $
700 $

85 $

Плече монітору

107 $

Плата керування ножної педалі

168 $
175 $

35 $

Артикуляційний підголівник з 3D орбітальними рухами та
механічною фіксацією
Заміна мотора крісла на мотор LINAK

30 $

Стілець лікаря SIGER

250 $

Стілець асистента SIGER

250 $

800 $
690 $

Ножна педаль керування поворотна з джойстиком

+50 $

Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції *

195 $

Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції*

230 $
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Правий підлокітник

185 $

320 $

* Ціни наведені при умові заміни турбінного шлангу Midwest базової комплектації
установки
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки SIGER
Cтоматологічні установки SIGER S30 (на пересувній стійці)
Базова комплектація SIGER S30
на пересувній стійці:
Стоматологічна установка стаціонарного типу:
гідроблок у вигляді напольної тумби
Сенсорні (one touch) пульти керування на століку
лікаря та асистента
Столик лікаря на пересувній стійці типу СART:
- 1 Трифункційний пістолет лікаря
- 2 Турбінний шланг мідвест без світла
- 3 Турбінний шланг мідвест без світла
- 4 Турбінний шланг мідвест без світла
- 5 Місце для інструменту з гніздом для нижнього або
важелем для верхнього підводу

SIGER S30 Cart

Столик асистента на пантографічному плечі з фіксацією положення по висоті
- 3-функційний пістолет асистента
- Слиновідсмоктувач ежекторний або Wet line
- Пиловідсмоктувач ежекторний або Wet line
Система чистої води
Крісло SIGER з лівим підлокітником та моторними приводами LINAK
Мультифункційна натискна педаль керування установки та крісла пацієнта
Світильник операційний світлодіодний (9000 - 33 000 Lux)
5 200 $
Додаткове обладнання:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. З
внутр. спреєм
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. З
внутр. спреєм та світлом
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. з
внутр. спреєм безколекторний
Електричний мікромотор Micro NX (Корея) 40000 об./хв. З
внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом
Світильник операційний Siger галогеновий 26000 lux
Ножна педаль керування поворотна з джойстиком
Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції *
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції*

+95 $
490 $
590 $
700 $
800 $
690 $

+30 $
+50 $
195 $
230 $

Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та ендофункцією*
Ультразвуковий Скалер SIGER NP1 (No Pain) з титановими
насадками (Perio- та Scaling) зі світлом LED*
Лампа фотополімерна Led G
Правий підлокітник
Плече монітору
Плата керування ножної педалі
Артикуляційний підголівник з 3D орбітальними рухами та механічною фіксацією
Заміна мотора крісла на мотор LINAK
Стілець лікаря SIGER
Стілець асистента SIGER

240 $
345 $

185 $
85 $
107 $
168 $
175 $
320 $
250 $
250 $

* Ціни наведені при умові заміни турбінного шлангу Midwest базової комплектації
установки

Блок лікаря U100 Cart на пересувній стійці
Столик лікаря U100
2 пневмовиходи MIDWEST M4
3-функційний пістолет
Вбудований негатоскоп
Система чистої води
Регулювання висоти столика за допомогою електромотору
Багатофункційна педаль
1 700 $
U100 Cart

Блок лікаря S30 Cart на пересувній стійці
Столик лікаря S30 з сенсорною панеллю керування і рідкокристалічним екраном
2 пневмовиходи MIDWEST M4
3-функційний пістолет
Вбудований негатоскоп
Система чистої води
Регулювання висоти столика за допомогою електромотору
Багатофункційна педаль
2 370 $

S30 Cart

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Продукція компанії NSK (Японія)
Пристрій для чищення та змащування наконечників Care 3 Plus

Care 3 Plus

Мікромоторний наконечник

Турбінний наконечник

Мікромоторні наконечники.
Мікромоторні наконечники складаються з зубчастих механізмів, яким необхідно підвищене
проникнення розчину. Тому порт системи Care3
Plus обертає зубчастий механізм всередині мікромоторного наконечника, полегшуючи проникнення розчину до всіх внутрішніх деталей.
У той же час забруднення, що знаходяться в
каналах охолодження і повітряних каналах, вимиваються розчином для чищення.

Турбінні наконечники.
Care3 Plus ретельно очищає і змащує всі деталі
наконечника, а також всі канали подачі води і
повітря.

Характеристики:
• Безпечний пристрій для обслуговування
• Використовує відфільтроване повітря для обертання наконечника
• Система масляних фільтрів

• Індикатор рівня розчину
• Легке очищення після використання
• Повітряне продування для очищення від всіх залишкових домішок

2 136 $
2 432 $

Пристрій для чищення та змащування наконечників Care 3 Plus (тип 1)
Пристрій для чищення та змащування наконечників Care 3 Plus (тип 2)

Комплект для вбудови мікромотору NLX та багатофункційна панель керування для вбудованих систем Multipad
Характеристики:
• Інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс користувача
• Параметри відображаються на дисплеї
навіть під час роботи інструмента
• Збереження в пам’яті до 8 програм
(тільки для мотора)
• Підтримка 5 мов (англійська, іспанська, італійська, французька, німецька)
Технічні характеристики:
• Вх. напруга: DC +12 В
• Вх. струм: 100 мА
• Макс. потужність: 1,2 Вт
• Розміри: Ш95 x Д138 x В31 (мм)

Мікромотор NLX Plus

Підключення Multipad

Комплект для вбудови мікромотору NLX Plus з ендофункцією та панеллю керування Multipad
Комплект для вбудови мікромотору NLX Nano та панеллю керування Multipad
Панель управління Multipad + мікромотор NLX Plus + Скалер Various 170 (для вбудовування)

2 370 $
2 462 $
3 150 $

Мотори клінічного призначення NLX Nano з підключенням до турбінного шлангу установки
Характеристики:

• Самий маленький і легкий мікромотор з усіх існуючих на даний момент *
• Крутний момент 3,4 Н•см
• Компактний корпус чудово збалансований
• Підсвічування з технологією LED забезпечує освітленість у 32 000 Люкс **, що гарантує ясний і чіткий
огляд поверхні
• Зносостійкий цільний титановий корпус і покриття
DURACOAT , що не дряпається
• Автоклавується при температурі до 135° С

NLX Nano

Мотори клінічного призначення NLX Nano
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* За даними на листопад 2009 р.
** За даними лабораторії NSK

2 300 $
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Стоматологічні прилади NSK (NSK, Японія)
Електричний ендодонтичний мікромотор
Характеристики:
• Апарат працює від вбудованого акумулятора
• Час повного заряду батареї - 5 годин
• Час роботи від повністю зарядженої батареї до 2-х годин (в залежності від навантеженості)
• Змінна головка фіксується у наконечнику в 6
положеннях через кожні 60° по колу
• Вмикання та вимикання мікромотору
виконується кнопкою на наконечнику двома
варіантами.
• Легкий наконечник (92 г) зі зручним вимикачем
• Рідкокристалевий екран
• Вибір варіанта автореверса
• Діапазон швидкостей від 100 до 13 000 об/хв
• Діапазон значень обертового моменту (торку)
від 0,6 до 5,2 Н/см
• 9 програм

ENDO-MATE AT

ENDO-MATE TC2

ENDO-MATE DT - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MP-F16R (16:1)

900 $

ENDO-MATE DT - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MPA-F16R (16:1)
для профайлів та для з’єднання з апекслокатором

940 $

ENDO-MATE AT - електричний ендодонтичний мікромотор без голівки
ENDO-MATE DT - електричний ендодонтичний мікромотор без голівки

850 $
697 $

ENDO-MATE TC2 - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MP-F16R (16:1)
бездротовий

900 $

ENDO-MATE TC2 - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MPA-F16R
(16:1) бездротовий

945 $

Мініатюрна голівка MP-F16R (16:1) для профайлів

300 $
320 $

Мініатюрна голівка MPА-F16R (16:1) для профайлів та для з’єднання з апекслокатором

Апекслокатор

iPex

Характеристики:
•	Точне вимірювання довжини кореневого
каналу, зокрема сухого, вологого та такого,
що кровоточить
•	Автоматичний вибір найкращої комбінації
частот
• Автоматичне відключення
• Великий висококонтрасний дисплєй
•	Звукове сигналізування з можливістю
регулювання гучності
• Живлення від батарей типу ААА 1,5В
• Час роботи від батарей: приблизно 50 годин
• Розміри: Ш80 х Г80 х В95 (мм)
• Вага блоку: 185 г
Комплектація:
• Блок iPex
• Зразок
• Зажим файлу (3шт)
• Губний гачок (3шт)
• Подовжувач
• Марганцеві батарейки типу ААА (4шт)

iPex II

Апекслокатор iPex
Апекслокатор iPex II
ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
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760 $
790 $
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Продукція компанії NSK (Японія)
Хірургічна система VarioSurg
Область застосування:
• кісткова хірургія
• синусліфтінг
• парадонтологічна хірургія
• ендодонтична хірургія
• ортодонтія
Характеристики:
• частота: 27-34,5 кГц
• макс. потужність насосу: 5-80 мл/хв
• три режима (Surg - хірургічний, Endo - ендодонтичний,
Perio - парадонтологічний)
• імпульсна функція
• число програм: 9 (Surg - 5, Endo - 2, Perio - 2)
• режим автоматичної очистки
• наконечник з фіброоптикою
• автоматичне налаштування
• широкий вибір насадок
Комплектація VarioSurg:
пристрій керування, мікродвигун з кабелем 2м, наконечник
(з оптикою, без оптики), педаль керування та інші аксесуари

VarioSurg

Хірургічна система VarioSurg 3 з наконечником без фіброоптики та набором Basic S Kit

5 800 $

Хірургічна система VarioSurg 3 з наконечником із фіброоптикою та набором Basic S Kit

6 250 $

Насадки до VarioSurg:
Насадка для кісткової хірургії SG1

235 $

Насадка для кісткової хірургії SG2R правостороння

235 $

Насадка/шпатель з трьома робочими кромками (кістковий скребок) SG3

235 $

Насадка/шпатель з робочою кромкою (кістковий скребок) SG4

235 $

Фізіодиспенсер SURGIC PRO, SURGIC PRO OPT

SURGIC PRO, SURGIC PRO OPT

Характеристики:
• макс.потужність, обертовий момент: 210 Вт , 80 Н/см
• макс.потужність насосу: 75 мл/хв
• число програм: 10
• швидкість двигуна: 200 - 40 000 об /хв
• освітлення 25 000 люкс (тількі у моделі SURGIC PRO OPT)
• багатофункційна ножна педаль (регулювання швидкості,
охолодження, напрямку хода)
• мікромотор на 16,2 мм коротше та на 42 г легше стандартного
хирургічного микромотору з оптикою.
Комплектація SURGIC PRO:
пристрій керування, мікромотор у титановому корпусі з кабелем
1.8 м , кутовий наконечник SGM-E20RI (20:1), педаль керування, трубка
подавання води (5 шт.) та інші аксесуари
Комплектація SURGIC PRO OPT:
пристрій керування, легкий (280 г) та зменшений (81.9 мм) мікромотор
у титановому корпусі з оптикою та кабелем 1.8 м , кутовий титановий
наконечник з оптикою X-SG20L (20:1), педаль керування, трубка
подавання води (5 шт.) та інші аксесуари

Фізіодиспенсер SURGIC PRO з кутовим наконечником SMax-20I (20:1)

3 400 $

Фізіодиспенсер SURGIC PRO OPT з кутовим тітановим наконечником X-SG20L (20:1, з оптикою)

3 500 $
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Стоматологічні прилади NSK (NSK, Японія)
Ультразвукові Скалери

VARIOS 370

VARIOS 570

VARIOS 970

Компактний багатофункційний Скалер Varios 170.
• один робочий режим (зняття зубного каменю) • частота коливань 28-32кГц

595 $

Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 370.
• три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) • частота коливань 28-32кГц

930 $

Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 570.
• три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) • частота коливань 28-32кГц

1 080 $

Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 970.
• три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) • частота коливань 28-32кГц
• дві ємкості зовнішньої подачі розчину

1 640 $

Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 970 Lux (з підсвіткою).
• три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) • частота коливань 28-32кГц
• дві ємкості зовнішньої подачі розчину

1 880 $

Мікромотор лабораторний
UMXL-DT

UMXL-GT

UMXL-KT

PRESTO
AQUA II

Мікромотор лабораторний ULTIMATE XL-DT (настільновертикальна система)
• безщітковий мікромотор потужністю 250 Вт
• блок керування на основі мікрокомп’ютера
• функція автоматичної фіксації швидкості
• система самодіагностування
• захист від перенавантаження
• швидкість 1 000 - 50 000 об/хв

1 850 $

Мікромотор лабораторний
ULTIMATE XL-GT (настільно-горизонтальна система)
• безщітковий мікромотор потужністю 250Вт
• блок керування на основі мікрокомп’ютера
• функція автоматичної фіксації швидкості
• система самодіагностування
• захист від перенавантаження
• швидкість 1 000 - 50 000 об/хв

1 682 $

Мікромотор лабораторний (система управління колінного типу) ULTIMATE XL-КT
• безщітковий мікромотор потужністю 250Вт
• блок керування на основі мікрокомп’ютера
• функція автоматичної фіксації швидкості
• система самодіагностування
• захист від перенавантаження
• швидкість 1 000 - 50 000 об/хв

1 811 $

Турбіна зуботехнічна PRESTO AQUA IІ
• швидкість 320 000 об./хв.
• регулювання подачі охолоджуючей рідини
• не потребує змащування
• низький рівень шуму та вібрації
• унікальний механізм захисту від пилу

1 726 $
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Продукція компанії NSK (Японія)
Наконечники турбінні
Турбіна Z-Max L, з голівкою типу Standart (Z800L, 21W) або Torque
(Z900L, 22W). Тітановий корпус; з кнопкою, оптикою, системою
очищювання голівки, 4-х канальним спреєм, клапаном “Анті-СНІД”;
360 000-450 000 об/хв., підвищеної потужності, система захисту від
надмірного тиску.

665 $

X600L
X700L

Картридж до наконечників Ti-Max XL

200 $

S-MAXM600L

Турбіна S-MAX, з голівкою типу Standart, керамічні підшипники; з кнопкою, оптикою, системою очищення голівки, 4-х канальним спреєм, клапаном “Анті-СНІД”,
350 000 - 430 000 об/хв.

490 $

M 600 LG
DynaLED

Турбіна S-MAX, з голівкою типу Standart, керамічні підшипники;
з кнопкою, оптикою та внутрішнім генератором напруги

460 $

S-MAX-SU
S-MAX-TU

Картридж до наконечників S-MAX

165 $

PTL-CL-LED

Швидкоз’ємний перехідник з оптикою, захисним клапаном
“Анті-СНІД та LED світлом

211 $

Pana-Max 2

Турбіна Pana-Max 2 з голівкою типу Standart; з кнопкою,
системою очищення голівки, 2-х канальним спреєм, 350 000 450 000 об/хв., роз’єм Midwest

150 $

Pana-Max

Роторна група до наконечників Pana-Max

120 $

Pana-Max
Plus

Турбіна Pana-Max Plus (підсилена) з голівкою типу Torque; з
кнопкою, системою очищення голівки, 4-х канальним спреєм,
350 000 - 450 000 об/хв., роз’єм Midwest

200 $

Pana-Max

Роторна група до наконечників Pana-Max Plus

165 $

Z900L
Z800L

Титанові та металеві мікромоторні наконечники зі спреєм
M-25 (1:1)
M-25L (1:1)
Картридж
M25/M-25L
M-95 (1:5)

Наконечник кутовий, металевий, з оптикою
(M-25L) або без (M-25), з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для
кутових борів, передача обертання 1:1
Картридж до наконечника кутового M-25 та M-25L
Наконечник кутовий, металевий, з оптикою
(M-95L) або без (M-95), з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для
турбінних борів, передача обертання 1:5

M-95L (1:5)
Картридж
M95/M-95L
Z-25L
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270 $
400 $
95 $
400 $
500 $

Картридж до наконечника кутового M-95 та M-95L
Наконечник
кутовий,
титановий,
з
оптикою,
з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для кутових борів,
передача обертання 1:1

Z-95L

Наконечник кутовий, титановий, з оптикою,
з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для турбінних борів,
передача обертання 1:5

M-65

Наконечник прямий мікромоторний зі спреєм

120 $
765 $

1 093 $

260 $

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні прилади NSK (NSK, Японія)
Наконечники мікромоторні без спрею
BB-EC
(1:1)

Наконечник кутовий для кутових борів, з фіксатором, швидкість
до 40 000 об/хв, передача обертання 1:1 без спрею

170 $

BB-ER16
(16:1)

Наконечник кутовий для кутових борів, з фіксатором, швидкість
до 40 000 об/хв, передача обертання 16:1 без спрею

344 $

BB-03

Картридж до наконечника кутового ВВ-ЕС , ВВ-ЕR16 та головки BB-Y

55 $

FPB-03

Картридж до наконечника кутового FPВ-ЕС , та головки FPB-Y

65 $

Наконечник кутовий для кутових борів, з кнопочна фіксація,
швидкість до 40 000 об/хв, передача обертання 1:1 без спрею

230 $

BB-Y

Головка для наконечника BB-EC

115 $

FPB-Y

Головка для наконечника FPB-EC

160 $

Хвостовик наконечника EC, передача обертання 1:1

120 $

TEP-Y

Головка для кутового наконечника зворотно-поступальний
рух на 90°, для ручних файлів, кнопковий затискувач

160 $

FX-65

Наконечник прямий мікромоторний без спрею

180 $

Мініатюрна голівка для профайлів

312 $

FX-25
(1:1)

EC

MP-F16R
(16:1)
MPАF16R
(16:1)

Мініатюрна голівка для профайлів та для з’єднання з
апекслокатором

365 $

Мікромотори
M40N XS

Електричний мікромотор з внутрішнім підведенням води,
швидкість 40 000 об/хв., роз’єм BienAir 4VLM, 4VR400, B4

536 $

M40 XS

Електричний мікромотор з внутрішнім підведенням води,
швидкість 40 000 об/хв., роз’єм BienAir 4VLM, з LED світлом

623 $

M-205

Пневмомотор з внутрішнім підведенням води, швидкість
до 22 000 об/хв., захистний клапан “Анті-СНІД”, реверс,
роз’єм Midwest

375 $

FX-205

Пневмомотор із зовнішнім підведенням води, швидкість до
22 000 об/хв., реверс, роз’єм
Midwest

315 $

Профілактика
ProphyMate

PerioMate

Наконечник для видалення м’яких зубних відкладень
та пігментації, полірування зубної поверхні. У комплект
входить порошок (5 пакетиків по 12 гр.)

Наконечник для видалення біоплівки в зубоясневій кишені
одного зуба та для лікування періімплантиту в межах глибини 5 мм в області запаленого ясна.
У комплект входять: наконечник, насадка (40 шт.), резервуар для порошку та набір для обслуговування.

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

705 $

840 $
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Продукція компаній NSK (Японія) та CHIRANA Medical (Словакія)
Наконечники для хірургії NSK
X-DSG
20L

Кутовий наконечник титановий з підсвіткою (20:1,
мініатюрна головка, фіксатор, охолодження через бор,
зовнішне охолодження)

1 105 $

X-SG 20L

Кутовий наконечник титановий з підсвіткою (20:1,
мініатюрна головка, фіксатор, охолодження через бор,
зовнішне охолодження)

1 035 $

X-SG 65L

SGMER20I

S-Max
SG20

Наконечник прямий для імплантології титановий
Зовнішня система охолодження

Кутовий наконечник (20:1, мініатюрна головка, фіксатор,
охолодження через бор, зовнішне охолодження)

Кутовий наконечник (20:1, мініатюрна головка,
кнопковий фіксатор, охолодження через бор, зовнішне
охолодження)

688 $

565 $

737 $

Продукція компанії CHIRANA Medical (Словакія)
Наконечники турбінні
TG 656

Без підсвітки, 5-точковий спрей, 300 000 об./хв., кнопкове
кріплення бору, роз’єм Midwest (4-ISO)

195 €

TGL 656

З підсвіткою, 5-точковий спрей, 300 000 об./хв., кнопкове
кріплення бору, роз’єм Midwest (6-ISO)

320 €

Електричні мікромотори
CH660
CH660
LIGHT
P2ED
460
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Електромотор з підсвіткою (CH660 LIGHT) або без (CH660)
та покращеним повітряним охолодженням, 60 - 40 000 об./
хв., з внутрішнім двоканальним (вода, повітря) підведенням охолодження на наконечник , універсальний роз’єм
Електромотор з повітряним охолодженням, 60 - 40 000 об./
хв., з внутрішнім двоканальним (вода, повітря) підведенням охолодження на наконечник

415 €
490 €
390 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
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Стоматологічні наконечники ANTHOS (Cefla, Італія)
Наконечники турбінні ANTHOS (Silent Power), малошумні.
Evo 2L

Турбіна Silent Power, 22W, керамічні підшипники; з кнопкою,
з оптикою, 4-х канальним спреєм, 350 000 об/хв., рівень шуму
57 дб, прямо на шланг.

520 €

Evo 4L

Турбіна Silent Power, 22W, керамічні підшипники; з кнопкою,
з оптикою, 4-х канальним спреєм, 350 000 об/хв., рівень шуму
57 дб, для швидкоз’ємного перехідника Anthos.

520 €

Evo 4L-K

Турбіна Silent Power, 22W, керамічні підшипники; з кнопкою,
з оптикою, 4-х канальним спреєм, 350 000 об/хв., рівень шуму
57 дб, для швидкоз’ємного перехідника KAVO.

520 €

Evo
Miniature/
Evo
Miniature K

Турбіна Silent Power,16W, з голівкою типу Mini, керамічні підшипники; з кнопкою, оптикою, 3-х канальним спреєм,
400 000 об/хв., рівень шуму 57 дб, для швидкоз’ємного
перехідника Anthos/KAVO.

570 €

Швидкоз’ємний перехідник

200 €

Coupling
Anthos

Мікромоторні наконечники Goldspeed Evo (ANTHOS by W&H) зі спреєм
Goldspeed
Evo S1-L (1:1)
Goldspeed
Evo S1 (1:1)

Наконечник кутовий, з оптикою (Evo S1-L) або без (Evo S1), з
внутрішнім спреєм, з кнопкою, передача обертання 1:1, 40
000 об/хв.

550 €
440 €

Goldspeed
Evo M5-L (1:5)

Наконечник кутовий, з оптикою, з внутрішнім спреєм, з
кнопкою, для турбінних борів, передача обертання 1:5, до
200 000 об/хв.

760 €

Goldspeed
Evo E16 (16:1)

Наконечник для ендодонтії, без оптики, з зовнішнім спреєм,
з кнопкою, для кутових борів, передача обертання 16:1

440 €

Goldspeed
Evo E4 (4:1)

Ендо наконечник 4:1, сумісний з апекслокатором LAEC (ANTHOS) та реципрокним мотором i-MMs (ANTHOS) без будьяких зовнішніх проводів.

440 €

Goldspeed
Evo R20-L
(20:1)

Кутовий наконечник хірургічний (20:1, мініатюрна головка,
кнопковий фіксатор, охолодження зовнішнє + внутрішнє,
генератор, LED підсвітка).

999 €

Goldspeed
Evo D1-L (1:1)
Goldspeed
Evo D1 (1:1)

Наконечник прямий мікромоторний зі спреєм з оптикою
(Evo D1-L) або без (Evo D1) передача обертання 1:1, 40 000
об/хв.
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398 €
688 €
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Ультразвукові Скалери SIGER
Ультразвуковий періодонтальний лікувальний пристрій SIGER серії NP

NP COMPACT

NP PRO

Безболісне лікування завдяки новітнім технологіям. Еліптична вібраційна траекторія руху насадок розсіює
ударну силу між насадкою та зубом,
реалізуючи на всі 360° скейлінг та поліровку. Амплітуда насадки дуже мала,
в середньому 20-60 мкм, що приблизно 1/3 діаметру волоса людини. Насадки з медичного титану мають низку
жорсткість та більшу еластичність та
є більш комфортними для пацієнта,
особливо під час періодонтальних

лікувань. Профессійний наконечник
PL200 у металевому автоклавуємому
корпусі з LED підсвіткою, насадки типу
EMS. Автоматична, комфортна для використання система подачі розчину
без шлангів. Наявність своєї переносної прозорої ємності для рідини 600
мл з зручною шкалою вимірювання
(NP COMPACT, NP PRO). Матеріали, із
яких вироблено пристрій, дозволяють використовувати медичні розчини, такі як Hydrogen perioxide, Sodium

NP I

hypochloride, Chlorhexidinе та інші.
Інтелектуальна система з сенсорним
екраном панелі керування дуже зручна для роботи та гігієни. Пристрій має
сертифікат відовідності технічному регламенту України щодо виробів медичних, а також Европейські сертифікати.
Технічні характеристики:
• робоча частота - 28±3кГц;
• глибина дослідження – 14 мм;
• амплітуда вібрації – 20 – 90 мкм;
• 10 рівнів потужності.

NP COMPACT: періо, ендо та скайлинг функції; 2 наконечника з LED-підсвіткою; комплект титанових насадок у
металевому боксі: PP1 – 2 шт., PPL – 3 шт., PPR – 3 шт.; металеві насадки G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.; ендо насадки Е1 – 1 шт., Е9
– 1 шт.; кругла педаль; ємність для розчину – 600 мл; можливість підключення до зовнішнього джерела води. Окремий
металевий кейс.
NP COMPACT (комплектація Light): періо, ендо та скайлинг функції; 1 наконечник з LED-підсвіткою; комплект
титанових насадок: PP1 – 1 шт., PPL – 1 шт., PPR – 1 шт.; металеві насадки G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.; ендо насадки Е1 – 1 шт., ;
кругла педаль; ємність для розчину – 600 мл; можливість підключення до зовнішнього джерела води.
NP PRO: періофункція та скайлинг; 1 наконечник з LED-підсвіткою; комплект титанових насадок у металевому боксі:
PP1 – 1 шт., PPL – 1 шт., PPR – 1 шт.; металеві насадки G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.; ключ; кругла педаль; ємність для розчину – 600
мл.
NP I – для вбудови в стоматустановку: періофункція та скайлинг; 1 наконечник з LED-підсвіткою; комплект титанових
насадок у металевому боксі: PP1 – 1 шт., PPL – 1 шт., PPR – 1 шт.; металеві насадки: G1 – 1 шт., G4 – 1 шт.; ключ; кругла
педаль; підключення до системи води стоматустановки.

1 100 $
795 $
455 $
295 $

Ультразвукові автономні (настільні) Скалери SIGER серії Е

E3

E4

• періо-, ендо- функції та скайлінг;
• зйомний наконечник, що автоклавується;
• автоматичний контроль частоти;

Технічні характеристики:
• робоча частота – 25-31 кГц;
• живлення – 220В, 50/60 Гц.

E3: періо-, ендо– функції та скайлінг; комплект насадок у металевому боксі:
G1 – 2 шт., G2, G4, P1; підключення до зовнішнього джерела води.
E4: періо-, ендо– функції та скайлінг; комплект насадок у металевому боксі:
G1 – 2 шт., G2, G4, P1, E1; наконечник з LED-підсвіткою; підключення до зовнішнього джерела води.
E5: періо-, ендо– функції та скайлінг; комплект насадок у металевому боксі:
G1, G2, G4, P1, P3, P3D, E1, E3; наконечник з LED-підсвіткою; автономна ємність для розчину – 600 мл.
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E5

185 $
200 $
315 $

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Ультразвукові Скалери SIGER
Ультразвукові Скалери для вбудови в стоматустановку:
Е-серії – використовуються насадки EMS-типу;
S-серії – використовуються насадки SATELEC-типу
• періо-, ендо– функції та скайлінг;
Технічні характеристики:
• зйомний наконечник, що автоклавується;
• робоча частота – 25-31 кГц;
• автоматичний контроль частоти.
• живлення – 24В, 50/60Гц.
E1
- періофункції та скайлінг;
- комплект насадок у металевому боксі: G1 – 2 шт.,
G2, G4, P1

S1
- періофункції та скайлінг;
- комплект насадок у металевому боксі: SG1 – 2 шт.,
SG2, SG4, SP1;

145 $

E2
- періофункції та скайлінг;
- комплект насадок у металевому боксі: G1 – 2 шт.,
G2, G4, P1, Е1;
- наконечник з LED-підсвіткою

S2
- періофункції та скайлінг;
- комплект насадок у металевому боксі: SG1 – 2 шт.,
SG2, SG4, SP1;
- наконечник з LED-підсвіткою

170 $

E2+
- періо-, ендо- функції та скайлінг;
- комплект насадок у металевому боксі: G1 – 2 шт.,
G2, G4, P1, E1;
- наконечник з LED-підсвіткою

S2+
- періо-, ендо- функції та скайлінг;
- комплект насадок у металевому боксі: SG1 – 2 шт.,
SG2, SG4, SP1;
- наконечник з LED-підсвіткою

190 $

Насадки для Скалерів SIGER
Тип насадки

Ціна, $

Тип насадки

Ціна, $

Тип насадки

Ціна, $

Тип насадки

Ціна, $

Насадки для зняття зубного каменю
G1

3,30

GS1

5,60

GK1

14,50

GC1

14,50

G2

3,30

GS2

5,60

GK2

14,50

GC2

14,50

G3

4,20

GS3

6,50

GK3

14,50

A1

14,50

G4

4,20

GS4

6,50

GK4

14,50

A2

14,50

G5

4,20

GS5

6,50

GK5

14,50

G6

4,20

GS6

6,50

GK6

14,50

G7

4,20

GS7

6,50

GK7

14,50

G8

4,20

GS8

6,50

Лікування пародонту
P1

4,20

PS1

Препарування порожнин
6,50

Безболісні (титанові)

SB1

12,30

P3

7,80

PS3

10,00

PP1

34,60

SB2

12,30

P4

7,80

PS4

10,00

PPL

34,60

SB3

12,30

P3D

12,30

PS3D

14,50

PPR

34,60

SBL

12,30

SBR

12,30

Ендодонтичне лікування
E1

7,80

E10

12,30

ES1

10,00

ES10D

19,00

E2

7,80

E10D

16,70

ES2

10,00

ES11

14,50

E3

7,80

E11

12,30

ES3

10,00

ES11D

19,00

E3D

12,30

E11D

16,70

ES3D

14,50

ES14

12,30

P4D

12,30

E14

10,00

PS4D

14,50

ES14D

16,70

E4

10,00

E15

10,00

ES4

12,30

ES15

12,30

E4D

14,50

E14D

14,50

ES5

12,30

ES15D

16,70

E5

10,00

E15D

14,50

ES10

14,50

E5D

14,50

Наконечник для Скалера EH100 / SH100 без світла, типи насадок EMS / Satelec, для Скалеров Е / S серій
Наконечник для Скалера EL200 / SL200 з LED підсвіткою, типи насадок EMS / Satelec, для Скалеров Е / S серій
Наконечник для Скалера PL200 для NP-серії, з LED підсвіткою, тип насадок EMS
Кабель для наконечника Скалера
Ключ для насадок динамометричний (S / E)TW01
Ключ для насадок динамометричний PTW01
Ключ для ендодонтичних насадок EEW01

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

88 $
112 $
170 $
20 $
12 $
15 $
5$
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Цифрові панорамні рентгени HYPERION X5 з функцією 3D томографа (MyRay, Cefla, Італія)
Цифровий компактний панорамний рентген HYPERION X5

2D

2D Focus-Free System

HYPERION X5

Найбільш компактний у світі панорамний рентген. Можливе настінне
виконання «Air». Потребує площу лише S=0.85 кв.м. Вага лише 70 кг.
Розміри порівняні із звичайним прицільним рентгеном. Легкий у використанні. Усі параметри експозиції виставляються автоматично, у тому
числі комплекція пацієнта, завдяки функції MRT. Просте та стабільне позиціювання пацієнта за допомогою 3 лазерних променів, дзеркала та до
4-х точок фіксації голови. Focus-free технологія динамічного автофокусу
MULTI PAN за одне сканування робить 5 панорамних зображень з різним
фокусом і вибирає найкращє. Для оптимізації якості 2D знимків (чіткості, якості, контрастності) застосовується технологія PiE.
Керування рентгена з комп’ютера та/або віртуальної консолі
(iPhone/Android Phone), та відображення 2D знімків.
Quick Pan – швидке сканування (лише 6,6 с) з мінімальною дозою випромінювання (10 μSv).
Інтуітивне програмне забезпечення IRYS єдине для 2D, інтраоральних
та 3D досліджень.
Неможливість заказу та добудови цефалостату.
Отримав нагороду за дизайн reddot award у 2015 році.

Цифровий компактний панорамний рентген HYPERION X5
Цифровий компактний панорамний рентген HYPERION X5 – навісний (настінний) варіант “Air“.
Цифровий компактний панорамний рентген HYPERION X5 – підлоговий варіант, кріплення до стіни.

16 590 €
16 890 €

Додаткові комплектуючі для HYPERION Х5
Підлогова опора без кріплення до стіни (для підлогового варианту)
Стул рентгенологічний пацієнта (MyRay)

520 €
580 €

Цифровий компактний томограф HYPERION X5 3D з функцією панорамного 2D рентгена

3D/2D

HD voxel = 0.08 mm

HYPERION X5 3D

Найновіша концепція.
Простота використання, надійність та якість діагностики.
Самий компактний у світі дентальний 3D томограф. Потребує площину лише S=0,85 кв.м.
Можливе настінне виконання «Air».
Вага лише 75 кг.
2D дослідження – як у HYPERION X5, додаткова 5-та точка
фіксації голови. 22 різних 2D програми.
Революційна технологія з використанням одного Quick
Scan sensor (детектор) для 2D та 3D досліджень.
Саме за рахунок цього досягається революційна ціна.
Зона сканування FOV 10x10 см.
MultiFOV: зона від 6х6 см до 10х10 см.
3D дослідження з можливістю вибору:
• з max HD якістю – HD Scan (воксель 80 мкм);
• з min дозою – QuickScan (воксель 160 мкм).
Інтуітивне програмне забезпечення IRYS, єдине для 2D,
3D досліджень, Implant simulation з бібліотекою імплантів і визначенням щільності кісткової тканини.
Опція: 3D Smart (Steak Metal Artifact Reduction Technology)
фільтр зменшення впливу металевих артефактів у роті.

Цифровий компактний томограф HYPERION X5 3D з функцією панорамного 2D рентгена
3D томограф з функцією панорамного рентгена HYPERION X5 3D “AIR” – навісний (настінний) варіант
3D томограф з функцією панорамного рентгена HYPERION X5 3D – підлоговий варіант, кріплення до стіни

43 990 €
44 290 €

Додаткові комплектуючі для HYPERION Х5
Підлогова опора без кріплення до стіни (для підлогового варианту)
Стул рентгенологічний пацієнта (MyRay)
3D Smart license (Steak Metal Artifact Reduction Technology – фільтр для зменшення впливу артефактів
наявності металу у роті пацієнта (включно імпланти, штіфти, коронки і т. п.)
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520 €
580 €
980 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

3D комп’ютерний томограф HYPERION (MyRay, Cefla, Італія)
3D комп’ютерний томограф HYPERION X9 (MyRay, Cefla, Італія)

Transformer від PAN до PAN+CEPH та PAN+CEPH+3D (3 в 1)
Універсальна система з функціями панорамного рентгену,
цефалометрії та комп’ютерної
томографії в одному пристрої.
Апарат дозволяє робити як
тривимірні томографічні дослідження, бічні та прямі проекції
черепа, так і звичайні ортопантомограми.
Два типу 3D детектора з двома
областями сканування:
FOV = (d=11см х h=5см).
FOV = (d=11см х h=8см).
Мультизонне сканування FOV
від 11х8 до 5х5 см.

HYPERION X9

HYPERION X9 з цефалостатом
• Мікропроцесор з персоналізованим лазерним скануванням позиції
• 3D дослідження
• 39 програм для 2D дослідження
• Короткий час сканування
• Функція Extend View – збільшення зони сканування до розміру 11х13 см
(детектор 11х8 см) або до 11х8 см (детектор 11х5 см) за рахунок двух
послідовних сканувань.

• Програмне забезпечення IRYS Software
• Один детектор PAN/CEPH, що переставляється
• Розмір вокселя 0,075 мм для 3D
• Розмір пікселя 0,048 мм для 2D
•
Відображення панелі пристрою та рентгенівських 2D
знимків на IPad

Варіанти комплектації:

1. Комплектація Light – панорамний детектор PAN, для вбудови CEPH потрібно плече з окремим детектором.
2. Комплектація Full – один детектор PAN/CEPH, що переставляється до CEPH (треба окремо придбати плече CEPH).
3. Комплектація Ceph Titanum – один пересувний детектор PAN/CEPH з плечем CEPH.
4. Комплектація 3D Ready – панорамний детектор PAN або PAN+CEPH, готовий до upgrade 3D.
5. Upgrade – модернізація рентгену прямо на робочому місці у будь-який час до будь-якої модифікації !

Комп’ютерний томограф HYPERION X9 (PAN без CEPH та без 3D)
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 3D Ready Light
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 3D Ready Full
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 (PAN + CEPH без 3D)
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 3D Ready CEPH Titanum
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 (PAN+ 3D без CEPH )
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x5) Light
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x8) Light
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x5) Full
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x8) Full
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 (PAN + 3D + CEPH)
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x5) CEPH Titanum
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x8) CEPH Titanum
Комп’ютерний томограф HYPERION X9 CB3D (11x8) CEPH Platinum (окремо PAN та CEPH детектори)
Upgrade 3D Ready до 3D
Детектор FOV 11x5
Детектор FOV 11x8
CEPH upgrade для 3D Ready
Upgrade HYPERION X9 CB3D Light до комплектації CEPH Platinum (окремо PAN та CEPH детектори)
Upgrade HYPERION X9 CB3D Full до комплектації CEPH Titanum (1 пересувний детектор PAN/CEPH)

Додаткові комплектуючі для HYPERION Х9
Функція Extend View – збільшення зони сканування до розміру 11х13 см
(детектор 11х8 см) або до 11х8 см (детектор 11х5 см) за рахунок двух послідовних сканувань
Стандартна напольна опора
Напольна опора для інвалідних візків
Стул рентгенологічний пацієнта (MyRay)
Базова програма планування імплантів (NiP)
Мастер-програма планування імплантів (NiP)
3D Smart license (Steak Metal Artifact Reduction Technology – фільтр для зменшення впливу артефактів наявності металу
у роті пацієнта (включно імпланти, штіфти, коронки і т. п.)

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

21 500 €
23 500 €
26 500 €
49 900 €
57 990 €
51 500 €
59 990 €
54 500 €
62 990 €
74 000 €
29 500 €
37 200 €
16 500 €
5 500 €
5 990 €
595 €
960 €
580 €
2 300 €
3 050 €
980 €
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Цифрові панорамні рентгени HYPERION та система HY-Scan, (MyRay, Cefla, Італія)
Технічні характеристики цифрового томографа HYPERION X9:
Найменування параметру

Значення параметру

Технології руху

Multi-мотор з цифровим контролем траєкторії

3D технології

Конус променевої комп’ютерної томографії (CBCT)

Генератор

високої частоти (200 кГц), постійного потенціалу

Фокусна пляма

розміром 0,5 (EN 60336)
2D + 3D сенсор

Технології

Amorphous SiliconFlat Panel with Cesium Iodide (CsI) scintillator screen

Активна область екрану

108 х 80 мм

Розмір пікселя

0,048 мм

Розмір вокселя

0,075 мм

Перебудований об’єм (FOV - область сканування)

циліндричний, 108x50 мм (діаметр х висота) або 108x80 мм
Датчик Ceph

Технологія

CCD sensor with Cesium Iodide (CsI) scintillator screen

Активна область

6 x 220 мм

Розмір пікселя

0,048 мм

Розмір зображення

2291 х 3125 пікселів (Макс Ceph)
Електричні характеристики

Напруга живлення

110-120 / 220-240 В

Частота

50/60 Гц
Механічні характеристики

Вага системи 2D+3D

170 кг для настінного кріплення, можливість кріплення до підлоги

Вага системи 2D+3D+Ceph

190 кг для настінного кріплення, можливість кріплення до підлоги

Загальна висота

2450 мм
настінне кріплення (стандарт) або на підлозі (з можливістю встановлення додаткової
напольної бази)

Монтажні можливості

Cистема сканування фосфорних пластин MyRay HY-Scan (MyRay, Cefla, Італія)
Система сканування фосфорних пластин, носіїв інформації (image plate), Прилад
останнього покоління, фактично бездротовивий радіовізіограф, де носієм інформації є спеціальні фосфорні пластини. Дуже малі розміри пристрою (117х156х284 мм,
вага 4.6 кг). Роздільна здатність, як у багатьох радіовізіографів – 17 lp/мм, 30 мкм –
розмір пікселя. Система вставки та розпізнавання пластин Touch-free автоматично
включає пристрій при введенні пластин, за 4-8 сек. считує інформацію з пластин,
імпортує на комп’ютерта автоматично стирає її з пластини, звільняючи місце для нового знімку. Програмне забезпечення all-in-one IRYS, єдине для 2D та 3D досліджень.
При використанні додатку APP IRYS Viewer, зображення моментально з’являється на
iPAD і вам зручно демонструвати його пацієтну. Використання фосфорних пластин
має свої переваги: пластини тонкі, гнучки, мають 100% робочої поверхні, а головне – ви не маєте таких проблем, як пошкодження кабелю візіографа. Ця система
найбільш зручна для клінік з великою кількістю робочих місць. Сканер може бути
як у горизонтальному виконанні, так і у вертикальному (опція). Розміри пластин:
розмір 0 – 22х31 мм, розмір 1 – 24х40 мм, розмір 2 – 31х41 мм, розмір 3 – 27х54 мм.

Myray HY-Scan

Cистема сканування фосфорних пластин MyRay HY-Scan
HY-Scan система сканування фосфорних image plate
Набір 2 фосфорних пластин одного (любого) розміру +20 захисних чохлів + 25 одноразових чохлів
Starter Kit пластини розміру 0,1,2,3 по одній шт. + 10*4 одноразових чохлів + 25*4 захисних чохлів
Позіціонер для фосфорних пластин.
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5 150 €
206 €
390 €
150 €

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Cистеми рентгенівські візіографічні MyRay (MyRay, Cefla, Італія)
Cистема рентгенівська візіографічна MyRay Zen-X

Myray Zen-X

Найсучасніша технологія багатошарового
HD сенсора Csl + FOP + HD CMOS, 20 мкм/
піксель, 25 пар ліній на мм, динамічний діапазон 14 bit, Direct USB 2.0/3.0 з’єднання з
РС. Тонкий, гнучкий та протиударний корпус HD сенсора зі закругленими краями та
вологозахисним покриттям (Waterproof,
IP67 стандарт сертифіковано). До комплекту поставки входить найновіше IRYS
software all-in-one єдине для 2D та 3D зображень. з Dicom 3.0 інтерфейсом. Програмне забезпечення IRYS дає вільний
доступ до APP IRYS viewer для iPad, що дає
можливість миттєво після знимку получати зображення на iPad, далі дуже зручно
демонструвати знімок пацієнту. До комплекту поставки входить набір позіціонерів
та захисні одоразові чохли.

Cистема рентгенівська візіографічна MyRay Zen-X

Система рентгенівська візіографічна MyRay Zen-X з HD сенсором, розмір 1 (38,9х24,9 мм),
довжина кабелю 2 м, програмне забезпечення IRYS, набір позіціонерів для сенсора та захисні
одоразові чохли.
Система рентгенівська візіографічна MyRay Zen-X з HD сенсором, розмір 2 (41,9х30,4 мм),
довжина кабелю 2 м, програмне забезпечення IRYS, набір позіціонерів для сенсора та захисні
одоразові чохли.

2 890 €
3 150 €

Cистема рентгенівська візіографічна MyRay xPod
Система рентгенівська візіографічна MyRay xPOD –
портативний бездротовий радіовізіограф з великим (4,3 “)
touch-screen HD дісплеем, bluetooth з’єднанням для передачі
даних та вбудованою SD memory card для зберігання знімків.
Csl + FOP + HD CMOS технологія, 20 мкм/піксель, 25 пар ліній
на мм, динамічний діапазон 14 bit, IRYS software.

Cистема рентгенівська візіографічна
MyRay xPod

Система рентгенівська візіографічна MyRay
xPod з HD сенсором, розмір 1 (38,9х24,9 мм),
LCD touch-screen (4.3”) HD дісплей, програмне
забезпечення IRYS, набір позіціонерів для
сенсора та захисні одоразові чохли.
Система рентгенівська візіографічна MyRay
xPod з HD сенсором, розмір 2 (41,9х30,4мм),
LCD touch-screen (4.3”) HD дісплей, програмне
забезпечення IRYS, набір позіціонерів для
сенсора та захисні одоразові чохли.

4 350 €

4 550 €

Myray xPod

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Дентальні рентгени MyRay (Cefla, Італія), Siger
Дентальні рентгени MyRay RXDC

Myray RXDC
Myray RXDC мобільний

Myray RXDC HyperSphere

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Myray RXDC HyperSphere
автоматична сенсорна фіксація положення рентгенівської трубки
ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Myray RXDC з пультом дротовим / бездротовим

2 999 €
2 400 / 2 650 €
3 050 / 3 300 €

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Myray RXDC мобільний з пультом дротовим / бездротовим
Технічні характеристики рентгенів:

Найменування параметру
кріплення
генератор
коліматор у комплекті
рентгенівська трубка
розмір фокусної плями
поле опромінення
напруга на аноді
струм на аноді
час експозиції
відстань фокус-шкіра

Модель
Myray RXDC

настінний / мобільний
постійного струму
круглий
Toshiba
0,4 mm (IEC 336)
35х45 mm - прямокутник або коло
діаметром 60 mm
60-65-70 кВ
4-8 мА
0,01-1 секунда
30 см з прямокутним коліматором або
20 см з круглим

пульт керування
довжина першого плеча
(окрім мобільної версії)

Myray RXDC HyperSphere

дротовий / бездротовий

настінний
постійного струму
круглий та прямокутний
Toshiba
0.4 mm (IEC 336)
35х45 mm - прямокутник або коло
діаметром 60 mm
60-65-70 кВ
4-8 мА
0,01-1 секунда
30 см з прямокутним коліматором або
20 см з круглим
автоматична сенсорна фіксація за
допомогою електромагнітних клапанів
(HyperSphere)
бездротовий

40 / 60 / 90 см

40 / 60 / 90 см

механічна самозбалансована система
фіксації

фіксація трубки

Модель

Дентальний рентген Siray DC (Siger)
Технічні характеристики рентгену:

Найменування параметру
кріплення
генератор
коліматор у комплекті
рентгенівська трубка
розмір фокусної плями
напруга живлення
напруга на аноді
струм на аноді
час експозиції
фіксація трубки
пульт керування
Siray DC
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Модель
Siray DC

настінний
постійного струму
круглий
Toshiba
0,7 mm (IEC 60336)
220 В, 50 Гц
60-70 кВ
4-7 мА
0,02-3.2 секунди
механічна самозбалансована система фіксації
дротовий

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Siray DC з пультом дротовим

2 070 $

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 (OPTOMIC, Іспанія)

Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 (OPTOMIC, Іспанія), made in Spain
Прекрасні оптичні та механічні характеристики від системного
Європейського виробника. Висока якість линз, паралельна оптика,
зручна стереоскопічна голівка. Компактний дизайн та використання
подвійного пантографічного плеча, система коничних циліндрів та
унікальна гальмівна система забезпечують зручність використання.
1) 5-кроковий перемикач збільшення по Галілею, який дозволяє
збільшувать від 2х до 34х.
2) Ширококутний окуляр з 10-кратним збільшенням.
Опціонально: 12.5х та 16х. Великий діаметр линз.
3) Об’єктив з фокусом f=250 мм.
Опціонально: 200 мм, 300 мм, 400 мм.
4) Бінокуляр, фіксований під кутом 45°.
Бінокуляр зі змінним кутом (0° - 240°).
Бінокуляр зі змінним кутом (0° - 240°) і можливістю обертання (лише
з 16х бінокуляром).
5) Джерело світла – галоген (150 W), LED.
6) Фільтри – в залежності від джерела світла, – жовтий, зелений,
синій.
7) Механічна діафрагма та автоматична зміна фільтров (опція).
8) Можливість дооснащення фото- та відеоприставкою, ПО.
9) Можливості кріплення: підлогове колісне (зірковоподібна
основа), підлогове пересувне, настінне, стельове.

OP-DENT 5

Дентальний мікроскоп OP-DENT 5
Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 з фіксованим бінокуляром (45°)
Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 зі змінним кутом нахилу бінокуляра (0° – 240°)

Джерело освітлення
Галоген (150 W)
LED
7 530 €
7 820 €
9 890 €
10 180 €

До вартості мікроскопа необхідно додати вартість кріплення:

1 080 €
1 030 €
200 €
700 €
2 060 €
1 110 €

Підлогове колісне
Підлогове (фіксується до підлоги)
Настінне
Настінне з плечем 30 см
Стельове (висота стелі до 3 м)
Підлогове колісне, подовжене по висоті (h=1200 мм)

Опції:

250 €
80 €
2 990 €
500 €
850 €

Об’єктиви: 200 мм, 250 мм, 300 мм або 400 мм (мал. 3)
Коробка з двома запасними фільтрами
Beam Splitter (80% / 20%) + конектор для камери Sony (мал. 2, але без камери)
Плече монітора для мікроскопу
Можливість обертання бінокуляру зі змінним кутом (лише разом зі 16-кратним бінокуляром)
Опції для фото- та відеодокументування – по окремому запиту

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати
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Стерилізаційне обладнання
Стерилізаційне обладнання виробництва Siger
EGO-23B+
23 L
EGO-17B+
17 L
EGO-23B
23 L

Автоматичний автоклав класу «В» з повнокольоровим Touch-Screen LCD дісплеєм пульта керування.
Можливість підключення USB пристроїв – 1 порт.
Кількість програм стерилізації – 5.
Кількість програм тестових – 4.
Кількість лотків для інструментів: 17 л та 23 л –
3 або 6 шт.
Вбудований бак чистої води - 5 л.
Зачинення дверцят:
- механічне (EGO-17B, EGO-23B);
- електромеханічне (EGO-17B+, EGO-23B+).

EGO-17B
17 L

3 130$

2 900$

2 980 $

2 680 $

Стерилізаційне обладнання виробництва Getidy

KD-23-A(23А)
23 L

KD-18-A(23)
23 L
KD-18-A(18)
18 L
KD-12-A(23)
23 L
KD-12-A(18)
18 L
KD-12-A(16)
16 L

KDF-500

KDZ-4000
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• Автоклав класу В
• Повнокольоровий Touch-Screen LCD дисплей
пульта керування та електромеханічне зачинення
дверцят (тільки для KD-23-A(23А) 23 L)
• Мікропроцесорне управління
• Вакуумна сушка
• LCD екран
• 15 програм
• Габарити: 660х550х560 мм
• Розмір камери:23L - Ø 250х450 мм
18L - Ø 250х355 мм

• Автоклав класу В
• Мікропроцесорне управління
• Вакуумна сушка
• LED -екран
• 6 програм
• Габарити: 660х550х560 мм
• Розмір камери:23L - Ø 250х450 мм
18L - Ø 250х355 мм
16L - Ø 230х360 мм

3 300 $

2 680 $

2 460 $
2 460 $
2 300 $
2 160 $

• Пакувальна машина
• Кришка з нержавіючої сталі
• Подвійний ріжучий пристрій

310 $

• Аквадистилятор
• Продуктивність 1.5 л/год
• Вага 3.5 кг

210 $

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стерилізаційне обладнання
Автоклави ANTHOS та додаткове обладнання для стерилізації (Cefla, Італія)

3 роки гарантії або 3000 циклів!!!!
Anthos A17
Anthos A22
Anthos A28
Anthos A17+
Anthos A22+

Anthos A28+

Автоматичний автоклав класу «В» з монохромним LCD дісплеєм пульта керування.
Можливість підключення USB пристроїв – 1 порт.
Кількість програм стерилізації – 5.
Кількість лотків для інструментів:
17 л – 3 шт.; 22 л – 5шт.; 28 л – 6 шт.
Максимальне завантаження 6.0, 7.5 , 9 кг.
Габарити 480х500х600 мм.
Час повного циклу стерилізації: при універсальній програмі
(134°, 4 хв.): 37 хв. (А17), 41 хв. (А22), 48 хв. (А28).
6 програм стерилізації та 3 тестових.
3 роки гарантії або 3000 циклів!!!
Автоматичний автоклав класу «В» з повнокольоровим LCD дісплеєм пульта керування та унікально потужною вакуумною
помпою.
Можливість підключення USB пристроїв – 1 порт.
Підключення до мережі Ethernet – 1 порт.
LED підсвітка робочого поля.
Кількість програм стерилізації – 5.
Кількість лотків для інструментів:
17 л та 22 л – 5 шт.; 28 л – 6 шт.
Максимальне завантаження 6.0, 7.5, 9 кг.
Габарити 480х500х600 мм.
Час повного циклу стерилізації: при універсальній програмі
(134°, 4 хв.): 31 хв. (А17+), 36 хв. (А22+), 45 хв. (А28+)
6 програм стерилізації та 3 тестових.
3 роки гарантії або 3000 циклів!!!

Tethys H10

Пристрій для автоматичного миття та дезінфекції інструментарія, що об’єднує процеси:
• деконтамінація;
• мийка в ультразвуковій ванночці;
• температурна дезінфекція 90°С;
• сушка.
Touch-screen інтерактивний кольоровий дисплей пульта
керування.
Програмування 3-х програм з 6-и для будь-якої кількості
користувачів:
Тривалість повного циклу -35 хв.
Об’єм камери 6 л або 2 кг.
Об’єм використовування води для 1 циклу – 15 л.
Витрати детергенту – 0,7 л на 12 повних циклів.
USB та Ethernet порти.
Вага 37 кг.
Габарити 470х430х500.
Електрична потужність 2300 W.

Принтер

Стандартний принтер на термопапері. Роздруковує дані процесу стерилізації.

WiFi kit

Модуль для безпроводної передачі даних про хід стерилізації
(опція).

Pure 500
deminiralizer

Фільтр зворотнього осмосу для очистки води перед використанням у автоклаві з прямим поєднанням до нього.

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

3 520 €
3 940 €
4 850 €
4 100 €
4 550 €

5 550 €

4 300 €

335 €

195 €

835 €

41

Стерилізаційне обладнання
Предстерилізаційне пакування ANTHOS
MILLSEAL + EVO
Автоматичне
пакування

MILLSEAL +
MANUAL
Механічне
пакування

STILLO

Апарати для предстерилізаційного пакування
інструментів та приладдя у захисні термопакети.
Ширина шову – 12 мм.
Ширина пакету – до 300 мм.
Потужність – 0,1 кВт.
Розміри (ШхГхВ): 474х374х200 мм.

1 750 €

Гарантія 2 роки.

599 €

Аквадистилятор потужністю 4 літри дистилята
за 6 годин з автоматичним відключенням.
Потужність 1,5 кВт.

210 €

Вакуумні помпи METASYS (Австрія)
Вакуумна помпа з центробіжним сепаратором для мокрої
EXCOM лінії. Продуктивність – 1100 л/хв. Негативний тиск – 120 мбар.
hybrid 1s Вага – 15 кг. Рівень шуму – 63 дб. Розміри (ВхШхГ):
530х320х350 мм. Потужність агрегату 0,55 кВт (1-2 установки).

830 €

EXCOM
hybrid 2

Вакуумна помпа з центробіжним сепаратором для мокрої лінії
для 2-3 установок. Продуктивність – 1750 л/хв. Негативний
тиск – 180 мбар. Потужність агрегату 0,75 кВт (2-3 установки).

2 300 €

EXCOM
hybrid 5

Вакуумна помпа з центробіжним сепаратором для мокрої лінії
для 3-5 установок. Продуктивність – 2400 л/хв. Негативний
тиск – 180 мбар. Потужність агрегату 1,1 кВт (3-5 установок).

3 050 €

VAC 1s

Вакуумна помпа сухого відсосу, на 2 установки.
Продуктивність – 1100 л/хв. Негативний тиск – 140 мбар.
Вага – 11 кг. Рівень шуму – 56 дб. Розміри (ВхШхГ):
280х245х244 мм. Потужність 0,63 кВт.

455 €

50 €

Плата керування для усіх вакуумних помп METASYS

Компресори стоматологічні SIGER (Китай)
Найменування

WSC 32000
WSC 22000
WSC 21000
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Продуктивність
(л/хв при тиску
5 бар) (макс. витрати аспіратору
л/хв)

Робочий тиск
Ресивер
компресора
компресо(бар) (мін. вакура (літрів)
ум (кПа))

Кількість
установок

Рівень шуму
без шафи (в
шафі) (дБ)

Потужність
двигуна

Ціна без
шафи

170

макс. 7,5

58

2

65

1,7 kW

1 050 $

85

макс. 7,5

38

1

63

0,85 kW

655 $

60

макс. 7,5

30

1

62

0,55 kW

510 $

ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
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Стоматологічні компресори та вакуумні помпи (MGF, Італія)

Компресори (MGF, Італія). Низький рівень шуму. 2 роки гарантії.

MGF 24/10 GENESI S

MGF 24/10 GENESI M

MGF 50/15 PRIME S + CS

MGF 50/15 PRIME M

MGF ASPIR 1

MGF ASPIR-COMP 30/25 PRIME MC

MGF 100/30 TANDEM S

MGF 100/30 TANDEM PRIME M

Продуктивність
л/хв при 5 бар,
(без осушувача/
з осушувачем)
* витрати аспіратору л/хв

Робочий тиск
компресора
(мбар)
(мін. вакуум
(кПа))

Ресивер
компресора
(літрів)

Кількість
установок

Рівень
шуму без
шафи
(в шафі)
(дБ)

Потужність
двигуна
(кВт)

Ціна без
шафи
(€)

Ціна в
шафі
(€)

Ціна з
мембранним
осушувачем
повітря
(точка роси
-20°С) (€)

24/10 GENESI S/M

135/120

5-7

24

1-2

65

1.1

942

-

1 604

24/10 GENESI S/M + Mini box
kit 24 L

135/120

5-7

24

1-2

50

1.1

-

1 564 /
2 474

-

50/10 GENESI S/M

135/120

5-7

40

2

65

1.1

995

-

1 715

-

2 218 /
3 329

-

Найменування

CS 50/15 PRIME S/M

170/152

5-7

40

3

66

1.5

50/15 PRIME S/M

170/152

5-7

40

3

66

1.5

1 402

-

2 345

50/25 PRIME S/M

250/225

5-7

40

4

66

2.2

1 791

-

2 665

100/30 TANDEM PRIME S/M

100

340/305

5-7

6

69

1.5 + 1.5

3 290

-

4 970

*Аспіратор ASPIR 1

1230*

-120 мбар

1

58

0.37

525

-

-

*Аспіратор ASPIR 2

2280*

-140 мбар

2 -3

62

0.75

716

-

-

*Аспіратор ASPIR 3

2280*

-170 мбар

3

63

1.1

750

-

-

* плата керування аспіратором ASPIR - 50 €

Компресори та вакуумні помпи в одній шафі

ASPIR-COMP GENESI 24/10
S/M + Dry ASPIR 2

132/120

5 -7

24

1-2

53

1.1/0.75

-

2 639 /
3 364

-

ASPIR-COMP GENESI 30/15
S/M + Dry ASPIR 3

170/152

5 -7

40

2-3

55

1.5/1.1

-

3 364 /
4 347

-

ASPIR-COMP GENESI 24/10
S/M + Semi-Wet Hybrid 1S

132/120

5 -7

24

1-2

52

1.1/0.63

-

3 364 /
4 100

-

Компресори для CAD/CAM (робочий тиск 6-8 бар, макс. 10 бар, мембранний осушувач).
50/15 PRIME M, 10 bar

103,
8 бар

6 - 8,
макс. 10

40

-

66

1.5

-

-

2 419

50/25 PRIME M, 10 bar

148,
8 бар

6 - 8,
макс. 10

40

-

66

2.2

-

4 112

2 748

50/25 PRIME S+M, 10 bar

158,
8 бар

6 - 8,
макс. 10

40

-

66

2.2

-

-

3 288

100

-

69

3.0

-

-

5 680

100/30 TANDEM PRIME S+M,
206,
6 - 8,
10 bar
8 бар
макс. 10
* максимальні витрати (л/хв) для відсмоктуючого агрегату
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Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Lemi (Італія)
Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань TESERA 4M
(імплантологія, щелепно-лицьова хирургія)
Базова комплектація:

4 електричних двигуна забезпечують
рухи крісла:
- по висоті;
- нахил спинки;
- гомілкової частини ніг;
- транделенбург.
Стандартний анатомічний матрац
високої якості з широким вибором
кольорів оббивки.
Вантажопідйомність до 200 кг.
Механічне подовження ножної частини крісла.
Підголівник без артикуляції (опція – з подвійною артикуляцією).
Лівий та правий підлокітники з функцією flat (при русі спинки крісла завжди
залишаються паралельними сидінню, є можливість відкинути назад).
Ручний дротовий пульт керування кріслом.
Опціонально:
Можливість guide couple – планки з отворами для кріплення інструментів,
що прикріплені з обох боків сидіння крісла та/або з обох боків спинки крісла
(лише за відсутності flat підлокітників).

4 250 €

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань TESERA 4M

Додаткові аксесуари
Арт. 100
Екстра комфортний
матрац (без стиків) з
ефектом пам’яти

Арт. 313
Медичний підлокітник
(кріпиться зажимом
арт. 345 )

250 €

Арт. Lem151
Тримач пляшки для
крапельниці

160 €

170 €

Арт. 314
Підлокітник для
відбору крові з
кріпленням до планки
на сидінні

400 €

170 €

Арт. 354
Трей столик з
кріпленням на планку

190 €

55 €

Арт. 345
Фіксовані зажими для
кріплення інструментів
до планки

160 €

Арт. 342
Підголівник
з подвійною
артикуляцією

280 €

16 €

Арт. 346
Обертові зажими для
кріплення інструментів
до планки

160 €

270 €

Арт. 334
Арт. ROT
Обертання крісла від
-90° до +90° (180°)

150 €

Планки з отворами
для кріплення
інструментів
прикріплені з обох
боків сидіння крісла
Арт. 335

Арт. Lem067
Ножна дротова педаль
керування

Арт. Prot. Gambe
Чохли на крісло під
ноги

Арт. Lem139
Гумові коліщата зі
стопором (ціна за 1
шт.)
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150 €

Планки з отворами
для кріплення
інструментів
прикріплені з обох
боків спинки крісла
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Світильники безтіньові та бактерицидні

Опромінювачі бактерицидні, відкритого типу
Тип
Тип
К-сть
Продуктивність, Габарити, Вага,
Найменування
розміщення лампи ламп, шт
м3/год
мм
кг
ОБП 1-30
підвісний
TUV30
1
75
ОБП 2-30
підвісний
TUV30
2
150
Опромінювачі-рециркулятори бактерицидні, закритого типу
К-сть ПродукВага,
Тип
Тип
Найменування
ламп, тивність, Таймер Габарити, мм
кг
розміщення лампи
шт
м3/год
Фіолет-01
підвісний TUV15
2
36
140 х 54 х 1000
3
Фіолет-Т02
підвісний TUV15
2
36
+
140 х 54 х 1000
3

ЦІНА
27 $
51 $

ЦІНА
140 $
154 $

Світильники світлодіодні безтіньові на тросовому підвісі

Потужність споживання, Вт

Спектр випромінювання, К

Максимальна
освітленість, лк

Індекс кольоропередачі

Габаритні розміри, мм; вага, кг

Світильники LED (світлодіодні) з бездротовим пультом керування з регуляцією потужності освітлення. Корпус
алюмінєвий. Кріплення тросове на стелю.

Ціна, $

Світильник «Тріо»
ДСО-3 х 576- 001
три режими освітлення,
дистанційне керування,
бездротовим пультом

225

6000

6 000

87

1750х430х170
15

880

Світильник ДСО-576- 001
три режими освітлення,
дистанційне керування
бездротовим пультом

168

6000

5 640

87

1270х600х35;
8.0

580

Світильник ДСО-480- 001
п’ять режимів освітлення,
дистанційне керування
бездротовим пультом

140

6000

4 700

87

1275х560х35;
8.0

480

Світильник ДСО-384- 001
два режими освітлення,
дистанційним керування
бездротовим пультом

112

6000

3 760

87

1275х450х35;
6.0

400

Світильник ДСО-156- 001
два режими освітлення, ручне
керування

56

5000

2 000
1 000

87

975х370х35;
4.5

240

Найменування світильника

Світильники безтіньові
Світильник безтіньовий (4 лампи, Україна)
Світильник безтіньовий з дистанційним керуванням (4 лампи, Україна)
Світильник безтіньовий (6 ламп, Україна)
Світильник безтіньовий з дистанційним керуванням (6 ламп, Україна)
Світильник безтіньовий MEDILUX 4HF (MEDILUX, Словаччина)
Світильник безтіньовий MEDILUX 4HF DO (MEDILUX, Словаччина)
ТОВ “УКРМЕД дентал”, 03057, м. Київ, вул. Довженко 18, тел/факс (044) 537-38-78, 458-47-60. www.ukrmed-dental.com
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362 $
413 $
450 $
470 $
675 €
760 €
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Камери ультра-фіолетові ПАНМЕД (Україна)
Панмед 1Б

Камера УФ для зберігання стерильного
інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
970 х 610 х 1210 мм

з металевою
кришкою

651 $

зі скляною
кришкою

828 $

Панмед 1С

Камера УФ для зберігання стерильного
інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
670 х 610 х 1210 мм

з металевою
кришкою

566 $

зі скляною
кришкою

737 $

Панмед 1М

Камера УФ для зберігання стерильного
інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
502 х 414 х 310 мм

з металевою
кришкою

329 $

зі скляною
кришкою

444 $

Панмед 5С

Камера УФ для зберігання стерильного інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
670 х 392 х 278 мм

405 $

Панмед 5М

Камера УФ для зберігання стерильного інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
600 х 267 х 252 мм

347 $

Панмед 10С

Камера УФ для зберігання стерильного інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
440 х 425 х 662 мм

702 $

Панмед 10М

Камера УФ для зберігання стерильного інстументу.
Габарити (довжина - ширина - висота):
315 х 315 х 662 мм

584 $

Комплекти металевих меблів Eddaredo (Італія)
Ламінована стільниця з інтегрованою
мийкою.
Модуль з внутрішніми скляними
полицями.
Модуль з 4 шухлядами.
WINN
Мобільний модуль з 4 шухлядами.
2 150 €
PRO
Система м’якого закриття шухляд Soft
Close.
Пластикові вставки у верхніх шухлядах.
Габарити (довжина - ширина - висота):
2080 х 500 х 865/905 мм
Ламінована стільниця з інтегрованою
мийкою.
Модуль з внутрішніми скляними
полицями.
Модуль з 4 шухлядами.
WINN
Стаціонарний модуль з 4 шухлядами.
2 700 €
PLUS
Система м’якого закриття шухляд Soft
Close.
Пластикові вставки у верхніх шухлядах.
Габарити (довжина - ширина - висота):
2080 х 500 х 865/905 мм
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Умови продажу стоматологічного обладнання
1) Вартість обладнання не включає:
• вартості доставки покупцю (крім Києва та області),
• вартості виїзду сервісного інженера для пусконаладки,
• вартості гарантійного обслуговування.
2) Гарантійне обслуговування провадиться тільки при умові проведення
пусконалагоджувальних робіт інженером «УКРМЕД дентал».
3) Вартість виїзду сервісного інженера для пусконаладки:

Стоматологічні установки
Siger
Стоматологічні установки
Chirana, Anthos, Victor
Інтраоральні рентгени,
візіографи, автоклави
Панорамні рентгени
Комп‘ютерні томографи

Київ і область

До 500 км
(Суми, Харьків,
Дніпро, Запоріжжя,
Одеса, Миколаїв,
Херсон, Вінниця,
Хмельницький,
Тернопіль, Рівне,
Луцьк, Житомир)

Понад 500 км
(Львів, Ужгород,
Івано-Франківськ,
Чернівці, Ізмаїл)

150 $

200 $

250 $

150 €

200 €

250 €

100 €

150 €

200 €

200 €

250 €

270 €

500 €

500 €

500 €

* При монтажі рентгенівського апарата на гіпсокартонну стінку – доплата 40 €

Вартість гарантійного обслуговування:

Стоматологічні установки
Siger
Стоматологічні установки
Chirana, Anthos, Victor
Інтраоральні рентгени,
візіографи, автоклави
Панорамні рентгени
Комп‘ютерні томографи

Київ і область

До 500 км
(Суми, Харьків,
Дніпро, Запоріжжя,
Одеса, Миколаїв,
Херсон, Вінниця,
Хмельницький,
Тернопіль, Рівне,
Луцьк, Житомир)

Понад 500 км
(Львів, Ужгород,
Івано-Франківськ,
Чернівці, Ізмаїл)

200 $

за домовленністю

за домовленністю

250 €

за домовленністю

за домовленністю

100 €

за домовленністю

за домовленністю

250 €

за домовленністю

за домовленністю

500 €

500 €

500 €
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Регіональні представники ТОВ “УКРМЕД ДЕНТАЛ”
Центральний офіс
ТОВ “УКРМЕД ДЕНТАЛ”
www.ukrmed-dental.com
e-mail: info@ukrmed-dental.com
м. Київ, вул. Довженка-18
ТЕЛ: (044) 537-38-78, 458-47-60
ФАКС: (044) 455-63-98
Центральна Україна
м. Хмельницький
ТОВ “УКРМЕД”
вул. Подільська-17/1
ТЕЛ: (050) 376-37-92

м. Кропивницький
ПП “Котлов А.П.”
ТЕЛ: (067) 521-07-50
kotlov@bk.ru

м. Чернігів
ПП “Бабяк В.І.”
ТЕЛ: (0642) 61-04-11, 23-71-00

м. Вінниця
Express Dent
Вул. Р. Скалецького, 15а, оф. 11
ТЕЛ: (097) 964-05-53
(098) 311-69-96

м. Івано Франківськ
ТОВ “МЕДМАРКЕТ”
вул. Незалежності-57/2
ТЕЛ: (0342) 75-03-50
ФАКС: (0342) 77-50-70

м. Ужгород
ПП “МАГНУМ ЛАЙТ”
вул. Волошина-2, оф.5
ТЕЛ: (0312) 61-70-12

м. Нововолинськ
ФОП Люшин С.
ТЕЛ: (050) 265-64-35

м. Рівне
ТОВ “АІТАС ПЛЮС”
вул. Дубеньска, БОС-217
ТЕЛ: (0362) 62-05-16, 63-00-71
ФАКС: (0362) 63-19-35

м. Львів
“А Дент”
вул. Антоновича, 122
ТЕЛ: (097) 929-98-77
(032) 235-29-60
www.a-dent.com.ua

м. Чернівці
ФОП Качановський В.Б.
ТЕЛ: (050) 374-31-63

м. Полтава
ФОП Кужим Ю.
ТЕЛ: (095) 020-61-91
ТОВ “РОДИНА”
вул. Миру, 6
ТЕЛ: (0532) 69-29-11, 68-97-57
(067) 499-19-11

Західна Україна

“МТ Сервіс”
вул. Відінська, 39Б
ТЕЛ: (050) 956-47-96
mtservice@rivne.com

ФОП Каратушин В.Ю.
ТЕЛ: (097) 528-52-83
ФОП Шевчун В.І.
ТЕЛ: (063) 307-12-35

Східна Україна
м. Маріуполь
(Донецька та Луганська обл.)
ТОВ “ДОНДЕНТ”
вул. Варганова, 2
ТЕЛ: (050) 368-04-33

м. Дніпро
ТОВ “УКРМЕД дентал”
ТЕЛ: (050) 351-69-63
www.ukrmed-dental.com

м.Харків
“Мідент Плюс”
ТЕЛ: (099) 785-77-80
mident@yandex.ru

ФОП Шевченко С.І.
ТЕЛ: (050) 362-18-01

ФОП Гончаров І.В.
ТЕЛ: (093) 890-85-39
Igoncharov1@gmail.com

ФОП Дев’яткіна К.В.
ТЕЛ: (067) 634-35-35
Південна Україна
м. Одеса
ПП “Стоматсклад”
ТЕЛ: (096) 994-32-07
ФОП Подолянець А.Б.
ТЕЛ: (097) 827-39-30
aleksspodolski@gmail.com
ФОП Ковальов І.М.
(099) 757-53-45
stomaland@mail.ru
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м. Херсон
ФОП Шургалін В.М.
вул. В. Грушкевича, 1
ТЕЛ: (095) 475-41-41
ФОП Кошіль
ТЕЛ: (050) 562-83-79

м. Запоріжжя
ФОП Кірєєнков Р.О.
ТЕЛ: (050) 486-11-53
м. Миколаїв
ПП “Романенко”
вул. Шевченко-73/14
ТЕЛ: (0512) 47-81-60, 47-83-02
(067) 515-38-06
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