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Anthos L9 Continental

L9.
EVOLUTION BEYOND EXPECTATIONS
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental/International Motorized Legrest

Anthos L9 Motorized Legrest Continental

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L9 Continental Motorized 
Legrest (ML) з верхнім підведенням шлангів інструментів. 
Столик лікаря з FULL TOUCH MULTIMEDIA дисплеєм, пневмо-
фіксація пантографа. Крісло пацієнта рухається незалежно 
від гідроблоку, світильника та столика лікаря, які закріплені 
на підлозі. Крісло безшовне, електромеханічне, програмо-
ване (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. Мультимедійна підготовка. Від-
окремлене вмикання пило- та слиновідсмоктувача.
Сенсор присутності пацієнта. Набір для інтеграції сенсо-
ра присутності пацієнта. Система вибору користувача з 
інтерактивним браслетами (3 шт) та технологією NFC для 
запам’ятовування вибранних програм крісла установки. Кон-
нектори для швидкого приєднання (тип Р).
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; 
зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції
Тримачі інструментів з технологією SIDE FLEX
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента, на пантогафічному плечі з 
вертікальною фіксацією, закріплений на гідроблоці.
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням 
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом 
та детектором присутності скелянки
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення 
Push
Світильник VENUS PLUS LED МСТ (50000 Lux) зі змінною кольоровою 
температурою 4300-5000-5500 К
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з 
правим і лівим підлокітником, широка або вузька спинка, оббивка 
асептична
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 14 180 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
кріпленням на стелю

+143 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE 
з лівим тримачем (для установок)

+151 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього 
значення Push

+364 €

Педаль керування «POWER» + 0 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги, 
придатні для дезінфекції

+37 €

Заміна блока  асистента на блок на 5 інструментів на пан-
тогафічному плечі з вертікальною фіксацієюзакріплений 
на гідроблоці

+49 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см 
з LED підсвіткою, що має додатковий синій колір для 
детальної діагностики кордонів полімерних реставрацій 
MMS FLUО 

+245

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з 
активацією ендофункції

1 167 €

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додатковий мікромотор безщітковий  3,3 н\см з LED 
підсвіткою

880 € 

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом 1 368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €

Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Апекслокатор з візуалізацією на столику лікаря LAEC 476 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)”.

806 €

Anthos L9 Motorized Legrest International
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Пневматичний підголовник з 3D артикуляцією

Артикуляційний підголовник

М’яка оббивка з ефектом пам’яті Memory Foam

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental/International Motorized Legrest

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Роздільне включення шлангів слюно та пило відсмоктувача 130 €
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача 69 €
Мікромотор безщітковий 3,3 Нсм без світла 694 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додатковий мікромотор безщітковий, 3,3 Нсм зі світлом 
LED

880 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Негатоскоп на столику лікаря панорамний * 176 €

Додаткові системи
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 600 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора DURR 160 €
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 134 €
Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
HDMI підготовка 34 €
Голосова система керування  у випадку присутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

408 €

Голосова система керування  у випадку відсутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

894 €

Torque curve модуль роботи мікромотору MMS для 
візуалізації роботи в режимі імплантології 
(передбачає наявність модуля мультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора ZEN-X)

230 €

Модуль мультимедійний  для відображення на зовнішнім 
або інтегрованому моніторі

412 €

Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі

187 €

Плита стабілізаційна 302 €

Крісло пацієнта:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €

Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок 
з пам’яттю)

45 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керуван-
ня та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC 
Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Модуль для з’єднання падіовізіографа ZENX-X з панелю 
керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Motorized Legrest SIDE DELIVERY

Anthos L9 Motorized Legrest SIDE DELIVERY Anthos L9 Motorized Legrest SIDE DELIVERY

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L9 MOTORIZED Legrest SIDE 
DELIVERY (ML SD) з нижнім підведенням шлангів інструмен-
тів. Столик лікаря з FULL TOUCH MULTIMEDIA дісплеєм, що 
закріплений на кріслі пацієнта, електромеханічне вертікаль-
не переміщення . 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. Гоміл-
кова частина крісла з окремим електромеханічним керуван-
ням складається до сидячого положення пацієнта. Висувна 
підставка для п’ят. Мультимедійна підготовка. Відокремлене 
вмикання пило- та слиновідсмоктувача.
Сенсор присутності пацієнта. Набір для інтеграції сенсо-
ра присутності пацієнта. Система вибору користувача з 
інтерактивним браслетами (3 шт) та технологією NFC для 
запам’ятовування вибранних програм крісла установки.
Коннектори для швидкого приєднання (тип Р).
Пістолет “вода-повітря”  6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; 
зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв. з активацією ендофункції
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента на пантогафічному плечі з 
вертікальною фіксацією, закріплений на гідроблоці
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням 
порохотягу та слиновідсмоктувача
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом 
та детектором присутності склянки
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення 
Push
Світильник VENUS PLUS LED МСТ (50000 Lux) зі змінною кольоровою 
температурою 4300-5000-5500 К
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з 
правим і лівим підлокітником, широка або вузька спинка, оббивка 
асептична
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 14 118 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
кріпленням на стелю

+143 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE 
з лівим тримачем (для установок)

+151 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього 
значення Push

+364 €

Педаль керування «POWER» + 0 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги, придатні 
для дезінфекції

+37 €

Заміна блока  асистента на блок на 5 інструментів на панто-
гафічному плечі з вертікальною фіксацієюзакріплений на 
гідроблоці

+49 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 

+245

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  
з активацією ендофункції

1 167 €

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додатковий мікромотор безщітковий  3,3 н\см з LED 
підсвіткою

880 € 

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом 1 368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Апекслокатор з візуалізацією на столику лікаря LAEC 476 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт\см. 610 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)”.

806 €
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Роздільне включення шлангів слюно та пило 
відсмоктувача

130 €

3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача 69 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додаткові системи
Трей-столик на окремому повному пантографічному 
плечі, що закріпленний на гідро блоці Auxillary 
“PROFESSIONAL” Tray holder

886 €

Негатоскоп на столику лікаря або на «Professional» tray-holder 175 €
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 600 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора 
DURR

160 €

Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet 
line

134 €

Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
HDMI підготовка 34 €
Голосова система керування  у випадку присутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

408 €

Голосова система керування  у випадку відсутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

894 €

Torque curve модуль роботи мікромотору MMS для 
візуалізації роботи в режимі імплантології 
(передбачає наявність модуля мультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора ZEN-X)

230 €

Модуль мультимедійний  для відображення на 
зовнішнім або інтегрованому моніторі

412 €

Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі

187 €

Плита стабілізаційна 302 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керу-
вання та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx 
DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, 
комплектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Модуль для з’єднання падіовізіографа ZENX-X з 
панелю керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €

Спинка вузька для крісел Anthos

Спинка широка для крісел Anthos

Спинка Nordic для крісел Anthos

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

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

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental/International Fixed Legrest

Anthos L9 Fixed Legrest Continental Anthos L9 Fixed Legrest International

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L9 Continental Fixed Legrest 
(FL) з верхнім підведенням шлангів інструментів. Столик лі-
каря з FULL TOUCH MULTIMEDIA дисплеєм, пневмофіксація 
пантографа. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідро-
блоку світильника та столику лікаря. Гідроблок, світильник та 
столик лікаря закріплені на підлозі. Крісло безшовне, елек-
тромеханічне,  програмоване (4 програми для 4 користува-
чів), навантаження 190 кг, синхронізація спинки та ножної 
частини без відокремленого руху гомілкової частини сидін-
ня. Мультимедійна підготовка. Відокремлене вмикання пило- 
та слиновідсмоктувача.
Сенсор присутності пацієнта. Набір для інтеграції сенсо-
ра присутності пацієнта. Система вибору користувача з 
інтерактивним браслетами (3 шт) та технологією NFC для 
запам’ятовування вибранних програм крісла установки.
Пістолет “вода-повітря”  6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; 
зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції
Тримачі інструментів з технологією SIDE FLEX
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента на пантогафічному плечі з 
вертікальною фіксацією, закріплений на гідроблоці
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням 
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом 
та детектором присутності склянки
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення Push
Світильник VENUS PLUS LED МСТ (50000 Lux) зі змінною кольоровою 
температурою 4300-5000-5500 К
Крісло з сінхронізованим рухом спинки та ножного кінця , з лівим 
підлокітником, широкка або вузька спинка, оббивка асептична
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 13 352 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+143 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE з 
лівим тримачем (для установок)

+151 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої 
лінії

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього 
значення Push

+364 €

Педаль керування «POWER» + 0 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги, придатні для 
дезінфекції

+37 €

Заміна блока асистента на блок на 5 інструментів на панто-
гафічному плечі з вертікальною фіксацієюзакріплений на 
гідроблоці

+49 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 

+245 € 

Заміна крісла пацієнта на вузьке крісло з технологією  
SLIDING та SOFT MOTION

 1 160 €

Заміна крісла пацієнта на крісло зі спинкою NORDIC з техно-
логією  SLIDING та  SOFT MOTION

 1 293€

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв. 
з активацією ендофункції

1 167 €

Додатковий мікромотор  5,3 н\см  що автоклавується зі 
змінним Торком з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 н\см iMMr-L зі 
світлом LED

880 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 н\см iMMr-L без 
світла

694 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла 1 204 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом 1 368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Апекслокатор з візіалізацією столику лікаря LAEC 476 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)”.

806 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental/International Fixed Legrest

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Роздільне включення шлангів слюно та пило 
відсмоктувача

130 €

3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача 69 €
 Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додаткові системи:
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 600 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора 
DURR

160 €

Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet 
line

134 €

Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
HDMI підготовка 34 €
Голосова система керування  у випадку присутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

408 €

Голосова система керування  у випадку відсутності  
камери CU2 або сенсора ZEN-X 

894 €

Torque curve модуль  роботи мікромотору MMS 
для візуалізації роботи в режимі імплантології  
(передбачає наявність модулямультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора Zen –Х)

230 €

Модуль мультимедійний  для відображення на 
зовнішнім або інтегрованому моніторі

412 €

Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі

187 €

Плита стабілізаційна 302 €
Конектори для  швидкого приєднання (тип Р) 133 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €
Правий обертовий підлокітник 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта 99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керуван-
ня та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC 
Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Модуль для з’єднання падіовізіографа ZENX-X з 
панелю керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €

Система промивки та дезинфекції
шлангів інструментів столика лікаря BIOSTER

Окремі фільтри шлангів системи відсмоктування

Система автоматичної промивки та дизенфекції A.C.V.S. 
для установок А серії А5-А7

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Fixed Legrest SIDE DELIVERY

Anthos L9 Fixed Legrest Anthos L9 Fixed Legrest

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L9 Fixed Legrest SIDE DELIVERY 
(FL SD) з НИЖНІМ підведенням шлангів інструментів. Столик лі-
каря з FULL TOUCH MULTIMEDIA дісплеєм, що закріплений на 
кріслі пацієнта, електромеханічне вертікальне переміщення. 
Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, світиль-
ника та столика лікаря, які закріплені на підлозі. Крісло без-
шовне, електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 ко-
ристувачів), навантаження 190 кг.  Мультимедійна підготовка. 
Відокремлене вмикання пило- та слиновідсмоктувача
Сенсор присутності пацієнта. Набір для інтеграції сенсора при-
сутності пацієнта. Система вибору користувача з інтерактивним 
браслетами  (3 шт) та технологією NFC для запам’ятовування 
вибранних програм крісла установки.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; 
зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструменти на пантогафічному плечі з 
вертікальною фіксацією, закріплений на гідроблоці
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням 
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом 
та детектором присутності склянки
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення Push
Світильник VENUS PLUS LED МСТ (50000 Lux) зі змінною кольоровою 
температурою 4300-5000-5500 К
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з лівим 
підлокітником, широка або вузька спинка, оббивка асептична
Підголівник 3D з пневматичною фіксацією

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 13 468 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+143 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE з 
лівим тримачем (для установок)

+151 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення 
Push

+364 €

Педаль керування «POWER» + 0 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги, придатні 
для дезінфекції

+37 €

Заміна блока  асистента на блок на 5 інструментів на панто-
гафічному плечі з вертікальною фіксацієюзакріплений на 
гідроблоці

+49 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 

+245 € 

Заміна крісла пацієнта на вузьке крісло з технологією  
SLIDING та  SOFT MOTION

 1 160 €

Заміна крісла пацієнта на крісло зі спинкою NORDIC з техно-
логією  SLIDING та  SOFT MOTION

 1 293 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок  лікаря:

Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  
з активацією ендофункції

1 167 €

Додатковий мікромотор  5,3 н\см  що автоклавується зі 
змінним Торком з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 н\см iMMr-L зі 
світлом LED

880 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 н\см iMMr-L без 
світла

694 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом 1 368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Апекслокатор з візіалізацією на столику лікаря LAEC 476 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €

Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)”.

806 €
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Fixed Legrest SIDE DELIVERY

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Роздільне включення шлангів слюно та пило 
відсмоктувача

123 €

3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача 69 €
 Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додаткові системи:
Трей-столик на окремому повному пантографічному 
плечі, що закріпленний на гідро блоці Auxillary 
“PROFESSIONAL”  Tray holder

886 €

Негатоскоп на столику лікаря або на “Professional” tray-holder 175 €
Плече монітору з одним шарніром 364 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 600 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора 
DURR

160 €

Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet 
line

134 €

Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
HDMI підготовка 34 €
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Голосова система керування  у випадку присутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

408 €

Голосова система керування  у випадку відсутності  
камери CU2 або сенсора ZEN-X 

894 €

Torque curve модуль  роботи мікромотору MMS 
для візуалізації роботи в режимі імплантології  
(передбачає наявність модулямультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора Zen –Х)

230 €

Модуль мультимедійний  для відображення на 
зовнішнім або інтегрованому моніторі

412 €

Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі

187 €

Плита стабілізаційна 302 €
Конекторі для  швидкого приєднання (тип Р) 133 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керу-
вання та сенсорною системою фіксації голівки MyRay 
Rx DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Модуль для з’єднання падіовізіографа ZENX-X з 
панелю керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €

Тримач інструментів з технологією Side Flex

Три різні точки підведення комунікацій до L6 на вибір при замовленні 

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Дві різні точки підведення комунікацій для L9 на вибір при замовленні
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental Motorized Legrest HYBRID

Anthos L9 Motorized Legrest Continental HYBRID

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L9 Continental Motorized Legrest 
(ML) HYBRID з верхнім підведенням шлангів інструментів. Сто-
лик лікаря з FULL TOUCH MULTIMEDIA дисплеєм, пневмофіксація
пантографа. 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 сидячо-
го положення пацієнта. Висувна підставка для п’ят. Мультимедійна 
підготовка. Відокремлене вмикання пило- та слиновідсмоктувача.
Сенсор присутності пацієнта. Набір для інтеграції сенсора при-
сутності пацієнта. Система вибору користувача з інтерактивним 
браслетами (3 шт) та технологією NFC для запам’ятовування ви-
бранних програм крісла установки.
Коннектори для швидкого приєднання (тип Р).
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; 
зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції
Тримачі інструментів з технологією SIDE FLEX
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента, на пантогафічному плечі з верті-
кальною фіксацією, фіксацією, закріплений на кріслі пацієнта для 
маніпуляцій в « 4 руки»
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням 
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом 
та детектором присутності склянки
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення 
Push
Світильник VENUS PLUS LED МСТ (50000 Lux) зі змінною кольоровою 
температурою 4300-5000-5500 К
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з 
правим і лівим підлокітником, широка або вузька спинка, оббивка 
асептична

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 14 344 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+143 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE з 
лівим тримачем (для установок)

+151 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €

Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення 
Push

+364 €

Педаль керування «POWER» + 0 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги, придатні 
для дезінфекції

+37 €

Заміна блока  асистента на блок на 5 інструментів на панто-
гафічному плечі з вертікальною фіксацієюзакріплений на 
гідроблоці

+49 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 

+245

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з 
активацією ендофункції

1167 €

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додатковий мікромотор безщітковий  3,3 н\см з LED 
підсвіткою

880 € 

Додатковий мікромотор безщітковий, 3,3 Нсм зі світлом 
LED

880 €

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом 1 368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Апекслокатор з візуалізацією на столику лікаря LAEC 476 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)”.

806 €

Anthos L9 Motorized Legrest Continental HYBRID
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Роздільне включення шлангів слюно та пило відсмоктувача 130 €
3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача 69 €
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без світла 694 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додатковий мікромотор безщітковий, 3,3 Н/см зі світлом 
LED

880 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Негатоскоп на столику лікаря панорамний * 176 €

Додаткові системи:
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 600 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора DURR 160 €
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 134 €
Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
HDMI підготовка 34 €
Голосова система керування  у випадку присутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

408 €

Голосова система керування  у випадку відсутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

894 €

Torque curve модуль роботи мікромотору MMS для 
візуалізації роботи в режимі імплантології 
(передбачає наявність модуля мультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора ZEN-X)

230 €

Модуль мультимедійний  для відображення на зовнішнім 
або інтегрованому моніторі

412 €

Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі

187 €

Плита стабілізаційна 302 €

Крісло пацієнта:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €

Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок 
з пам’яттю)

45 €

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

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комплек-
том позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Модуль для з’єднання падіовізіографа ZENX-X з панелю 
керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental Motorized Legrest HYBRID

Touch Screen Multimedia панель керування

Асиметричний трей-столик лікаря до установки International

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Швидкоз’ємні з’єднання (type P)
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental Fixed Legrest HYBRID

Anthos L9 Fixed Legrest Continental HYBRID Anthos L9 Fixed Legrest Continental HYBRID

Заміна блока  асистента на блок на 5 інструментів на панто-
гафічному плечі з вертікальною фіксацієюзакріплений на 
гідроблоці

+49 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 

+245 € 

Заміна крісла пацієнта на вузьке крісло з технологією  
SLIDING та  SOFT MOTION

 1 160 €

Заміна крісла пацієнта на крісло зі спинкою NORDIC з техно-
логією  SLIDING та  SOFT MOTION

 1 293 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:

Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  
з активацією ендофункції

1 167 €

Додатковий мікромотор  5,3 н\см  що автоклавується зі 
змінним Торком з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 н\см iMMr-L зі 
світлом LED

880 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 н\см iMMr-L без 
світла

694 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON «No Pain» без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED «No Pain» зі світлом 1 368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Апекслокатор з візіалізацією столику лікаря LAEC 476 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)”.

806 €

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L9 Continental Fixed Legrest 
(FL)  HYBRID з верхнім підведенням шлангів інструментів. Сто-
лик лікаря з FULL TOUCH MULTIMEDIA  дисплеєм, пневмофіксація 
пантографа. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку 
світильника та столику лікаря. Гідроблок, світильник та столик лі-
каря закріплені на підлозі. Крісло безшовне, електромеханічне, 
програмоване (4 програми для 4 користувачів), навантаження 
190 кг, синхронізація спинки та ножної части ни без відокремле-
ного руху гомілкової частини сидіння. Мультимедійна підготов-
ка. Відокремлене вмикання пило- та слиновідсмоктувача.
Сенсор присутності пацієнта. Набір для інтеграції сенсора при-
сутності пацієнта. Система вибору користувача з інтерактивним 
браслетами (3 шт) та технологією NFC для запам’ятовування ви-
бранних програм крісла установки.
Пістолет “вода-повітря”  6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; 
зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції
Тримачі інструментів з технологією SIDE FLEX
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента, на пантогафічному плечі з верті-
кальною фіксацією, фіксацією, закріплений на кріслі пацієнта для 
маніпуляцій в « 4 руки»
Система відсмоктування Wet Line з відокремленим вмиканням 
порохотягу та слиновідсмоктувача.
Бойлер води для налива склянки детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом 
та детектором присутності склянки
Педаль керування з джойстиком та пам’яттю останнього значення Push
Світильник VENUS PLUS LED МСТ (50000 Lux) зі змінною кольоровою 
температурою 4300-5000-5500 К
Крісло з сінхронізованим рухом спинки та ножного кінця , з лівим 
підлокітником, широкка або вузька спинка, оббивка асептична

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 13 605 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+143 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE з 
лівим тримачем (для установок)

+151 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього 
значення Push

+364 €

Педаль керування «POWER» + 0 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги, придатні 
для дезінфекції

+37 €
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L9 Continental Fixed Legrest HYBRID

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:

Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Роздільне включення шлангів слюно та пило 
відсмоктувача

130 €

3-я канюля високопродуктивного відсмоктувача 69 €
 Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Додаткові системи:
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 600 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора 
DURR

160 €

Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро – та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet 
line

134 €

Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
HDMI підготовка 34 €
Голосова система керування  у випадку присутності 
камери CU2 або сенсора ZEN-X

408 €

Голосова система керування  у випадку відсутності  
камери CU2 або сенсора ZEN-X 

894 €

Torque curve модуль  роботи мікромотору MMS 
для візуалізації роботи в режимі імплантології  
(передбачає наявність модулямультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора Zen –Х)

230 €

Модуль мультимедійний  для відображення на 
зовнішнім або інтегрованому моніторі

412 €

Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі

187 €

Плита стабілізаційна 302 €
Конекторі для  швидкого приєднання (тип Р) 133 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €
Правий обертовий підлокітник 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта 99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керу-
вання та сенсорною системою фіксації голівки MyRay 
Rx DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Модуль для з’єднання падіовізіографа ZENX-X 
з панелю керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €

Перестальтична помпа (фізіодиспенсер) International

Вбудований апекслокатор LAEC для установок з Full Touch панеллю 
керування

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Перестальтична помпа (фізіодиспенсер) Continental
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка Anthos L6 Continental/International

Anthos L6 Continental Anthos L6 International

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L6 Continental з верхнім підведенням 
шлангів інструментів. Столик лікаря з LCD TOUCH панелью керування, 
пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, сві-
тильника та столика лікаря, які закріплені на підлозі. Столик асистента на 
одинарному пантографі без вертікального зміщення. Крісло безшовне, 
електромеханічне, програмоване (4 програми для 4 користувачі), наванта-
ження 190 кг. Cинхронізація спинки та ножної частини без відокремленно-
го руху гомілкової частини сидіння крісла.
Пістолет “вода-повітря” 6–ти функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий 3,3 Hсм без світла
Стандартні тримачі інструментів 
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструменти, на горизонтальному пантогафі без 
вертікального переміщення
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова, керамічна
Педаль керування з джойстиком без пам’яті останнього значення 
(мультифункціональна)
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux)
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з лівим 
підлокітником, широка або вузька спинка, оббивка асептична
Підголівник механічний артикуляційний

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 10 757€

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник Venus Plus LED (35000 Lux) з можливістю встановлен-
ня плеча монітора /рентгена

+41 €

Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелю +143 €
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux

+245 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливістю 
встановлення плеча монітора / рентгена

+286 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+390 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором СATTANI +343 €
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Педаль керування з пам’яттю останнього положення Push +41 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значен-
ня Push

+429 €

Педаль керування «POWER» +41 €
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Заміна інструментів з технологією «Side Flex» +103 €
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фікса-
цією

+323 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 3.3 Nsm: iMMr-L зі світлом 100 - 40 000 об./хв.

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 
000 об./хв.  з активацією ендофункції

+470 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 3,3 н\см з LED під-
світкою,  що має додатковий синій колір для детальної діагности-
ки кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

+160 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED під-
світкою , що має додатковий синій колір для детальної діагности-
ки кордонів полімерних реставрацій MMS FLUO

+680 €

Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, 
з фіксацією положень у вертикальній площині на 5 
інструментів ( для установок Сontinental SIDE DELIVERY)

+290 €

Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, 
з фіксацією положень у вертикальній площині на 5 
інструментів (для установок Сontinental HYBRID)

+50 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні 
для дезінфекції

+37 €

Електромеханічний привід плювальниці +143 €
Електромеханічний привід плювальниці з детектором 
присутності склянки

+196 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з 
активацією ендофункції

1167 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr без світла 694 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr-L зі світлом LED 880 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1 204 

€
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом 1 368 

€
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 

€
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1 250 

€
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 

€
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €

Блок асистента:
Пістолет “вода-повітря” 3-х функційний 196 €
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без світла  694 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMr-L FLUО 

1045 €

Додатковий мікромотор безщітковий, 3,3 Н/см зі світлом 
LED

880 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Підігрів води для налива склянки 142 €
Детектор присутності склянки 54 €

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l



15ТОВ “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 (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка Anthos L6 Continental/International

Пляшка чистої води з байонетним з’єднанням

Світильник VENUS PLUS 35 000 люкс

Світильник VENUS PLUS LED 50 000 люкс

Світильник зі змінною кольоровою температурою VENUS MCT LED

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Шостий інструмент на столику лікаря 
(камера або фотополімерна лампа)

Додаткові системи:
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Мультимедійна підготовка 93€
HDMI підготовка 34 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-каналів, 
шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 800 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів слиновідсмоктувача та 
пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора DURR 160 €
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 134 €
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновідсмоктувача. 123 €
Роздільний клапан для централізованої системи відсмоктування з 
сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
Плита стабілізаційна 302 €
Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що сігналізує 
про стан активності установки та наявність пацієнта в кріслі 
(передбачає наявність сенсора присутності пацієнта та набору для 
його інтеграції)

187 €

Сенсор присутності пацієнта 60 €
Набір для інтеграції сенсора присутності пацієнта 17 €
Конектор для  швидкого приєднання (тип Р) 133 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €
Правий обертовий підлокітник 156 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з пам’яттю) 99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий постій-
ного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною систе-
мою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комплектом позіціо-
нерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L6 SIDE DELIVERY

Anthos L6 SIDE DELIVERY Anthos L6 SIDE DELIVERY

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L6 SIDE DELIVERY з нижнім підве-
денням шлангів інструментів. Столик лікаря з LCD TOUCH панелью 
керування, пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно 
від гідроблоку, світильника та столика лікаря, які закріплені на під-
лозі. Столик асистента на одинарному пантографі без вертікально-
го 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 Hсм без світла
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента, на пантогафічному плечі 
з вертікальною фіксацією, закріплений на кріслі пацієнта з  
вертікальним пеерміщенням
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова, керамічна
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Педаль керування з джойстиком без пам’яті останнього 
значення (мультифункціональна)
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux)
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, 
оббивка асептична

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 10 666 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник Venus Plus LED (35000 Lux) з можливістю встановлен-
ня плеча монітора /рентгена

+41 €

Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелю +143 €
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux

+245 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливістю 
встановлення плеча монітора / рентгена

+286 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+390 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором СATTANI +343 €
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої лінії

+644 €

Педаль керування з пам’яттю останнього положення Push +41 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значен-
ня Push

+429 €

Педаль керування «POWER» +41 €
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фікса-
цією

+323 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 3.3 Nsm: iMMr-L зі світлом 100 - 40 000 об./хв.

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 
000 об./хв.  з активацією ендофункції

+470 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 3,3 н\см з LED під-
світкою,  що має додатковий синій колір для детальної діагности-
ки кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

+160 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED під-
світкою , що має додатковий синій колір для детальної діагности-
ки кордонів полімерних реставрацій MMS FLUO

+680 €

Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, 
з фіксацією положень у вертикальній площині на 5 
інструментів ( для установок Сontinental SIDE DELIVERY)

+290 €

Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, 
з фіксацією положень у вертикальній площині на 5 
інструментів (для установок Сontinental HYBRID)

+50 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні 
для дезінфекції

+37 €

Електромеханічний привід плювальниці +143 €
Електромеханічний привід плювальниці з детектором 
присутності склянки”.

+196 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 
Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з 
активацією ендофункції

1167 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr без світла 694 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3H/см iMMr-L зі світлом LED 880 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом 1368 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі світлом 1250 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €
Блок асистента:
Пістолет “вода-повітря” 3-х функційний 196 €
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без світла  694 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMr-L FLUО 

1045 €

Додатковий мікромотор безщітковий, 3,3 Н/см зі світлом 
LED

880 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Підігрів води для налива склянки 142 €
Детектор присутності склянки 54 €
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS L6 SIDE DELIVERY

Додаткові системи:
Трей-столик на окремому повному пантографічному плечі, 
що закріпленний на гідро блоці Auxillary 
“PROFESSIONAL”  Tray holder

886 €

Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Мультимедійна підготовка 93€
HDMI підготовка 34 €
Негатоскоп на столику лікаря панорамний 176 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 800 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора DURR 160 €
Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 134 €
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновід-
смоктувача.

123 €

Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
Плита стабілізаційна 302 €
Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі  (передбачає наявність сенсора 
присутності пацієнта та набору для його інтеграції)

187 €

Сенсор присутності пацієнта 60 €
Набір для інтеграції сенсора присутності пацієнта 17 €
Конектор для  швидкого приєднання (тип Р) 133 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €
Правий обертовий підлокітник 156 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з пам’яттю) 99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керу-
вання та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx 
DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Ножні педалі керування

Безщіткові мікромотори i-MMr, i-MMr L, i-MMs

Безщітковий мікромотор FLUO з RGB джерелом світла

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

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

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка Anthos L6 Continental HYBRID

Anthos L6 Continental HYBRID Anthos L6 Continental HYBRID

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos L6 Continental HYBRID з верхнім підве-
денням шлангів інструментів. Столик лікаря з LCD TOUCH панелью керуван-
ня, пневмофіксація. Крісло пацієнта рухається незалежно від гідроблоку, 
світильника та столика лікаря, які закріплені на підлозі. Столик асистента на 
подвійному пантографі з вертікальним зміщенням, закріплений під спин-
кою крісла. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програ-
ми для 4 користувачі), 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 Hсм без світла
Стандартні тримачі інструментів
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на 3 інструмента, на пантогафічному плечі з 
вертікальною фіксацією, закріплений на кріслі пацієнта для 
маніпуляцій в «4 руки»
Система відсмоктування WET-LINE
Бойлер води для налива склянки, детектор склянки
Плювальниця обертова, керамічна з електромеханічним приводом
Педаль керування з джойстиком без пам’яті останнього значення 
(мультифункціональна)
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux)
Крісло з синхронізованим рухом спинки та ножного кінця, з лівим 
підлокітником, широка або вузька спинка, оббивка асептична
Підголівник механічний артикуляційний

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 10 908 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник Venus Plus LED (35000 Lux) з можливістю встанов-
лення плеча монітора /рентгена

+41 €

Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелю +143 €
Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температу-
рою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux

+245 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою VENUS 
PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливістю встановлен-
ня плеча монітора /рентгена

+286 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з кріпленням 
на стелю

+390 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором СATTANI +343 €
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центро-
біжного типу DURR CS1 з клапаном для централізованої 
лінії

+644 €

Педаль керування з пам’яттю останнього положення 
Push

+41 €

Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього зна-
чення Push

+429 €

Педаль керування «POWER» +41 €
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +429 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Заміна інструментів з технологією «Side Flex» +103 €
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фік-
сацією

+323 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 3.3 Nsm: iMMr-L зі світлом 100 - 40 000 об./хв.

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 
000 об./хв.  з активацією ендофункції

+430 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 3,3 н\см з LED 
підсвіткою,  що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

+160 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою , що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUO

+680 €

Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, 
з фіксацією положень у вертикальній площині на 5 
інструментів ( для установок Сontinental SIDE DELIVERY)

+290 €

Пантограф блока асистента подвійної артикуляцією, 
з фіксацією положень у вертикальній площині на 5 
інструментів (для установок Сontinental HYBRID)

+50 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні 
для дезінфекції

+37 €

Електромеханічний привід плювальниці +143 €
Електромеханічний привід плювальниці з детектором 
присутності склянки”.

+196 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 
5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 
об./хв.  з активацією ендофункції

1 167 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr без 
світла

694 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 H/см iMMr-L зі 
світлом LED

880 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без 
світла

1 204 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі 
світлом

1 368 €

Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON без світла 1 020 €
Скалер ультразвуковий SATELEC NEWTRON LED зі 
світлом

1 250 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла ( Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом( Anthos) 962 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 282 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 245 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 78 €
Насадка для макрозйомки 200 €

Блок асистента:
Пістолет “вода-повітря” 3-х функційний 196 €
Пістолет «вода-повітря» 6-и функційний з підігрівом 303 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 610 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1968 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без світла  694 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО 

1 045 €

Додатковий мікромотор безщітковий, 3,3 Н/см зі 
світлом LED

880 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 798 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 962 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 397 €
Підігрів води для налива склянки 142 €
Детектор присутності склянки 54 €
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка Anthos L6 Continental HYBRID

Додаткові системи:

Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

743 €

Мультимедійна підготовка 93€
HDMI підготовка 34 €
Система підготовки та дезінфекції води WHE 800 €
Система промивка шлангів інструментів FLUSHING 164 €
Cистема промивки та дезінфекції шлангів 
слиновідсмоктувача та пилососа A.C. V. S.

245 €

Пристрій для автоматичної промивки сепаратора 
DURR

160 €

Швидкоз’ємний конектор для приєднання електро- та 
водопостачальної системи

168 €

Запорний клапан плювальниці 377 €
Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet 
line

134 €

Клапан відокремленого вмикання порохотягу та сли-
новідсмоктувача.

123 €

Роздільний клапан для централізованої системи 
відсмоктування з сепаратором Cattani

106 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 62 €
Плита стабілізаційна 302 €
Інтерактивна багатокольорова підсвітка LED PACK, що 
сігналізує про стан активності установки та наявність 
пацієнта в кріслі 
(передбачає наявність сенсора присутності пацієнта та 
набору для його інтеграції)

187 €

Сенсор присутності пацієнта 60 €
Набір для інтеграції сенсора присутності пацієнта 17 €
Конектор для  швидкого приєднання (тип Р) 133 €

Крісло:
Подушка для сидіння, для дітей (тільки 121 колір) 99 €
Правий обертовий підлокітник 156 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з 
пам’яттю)

99 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керу-
вання та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx 
DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Браслет NFC для розпізнавання користувача 
для установок L9, L6, A7, R7

Модуль асистента на 5 інструментів з додатковим трей-столиком

Модуль асистента на 3 інструментів з додатковим трей-столиком

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Система автоматичної промивки та дизенфекції A.C.V.S. 
для установок L серії
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS A7 PLUS Continental/International

Anthos A7 Plus InternationalAnthos A7 Plus Continental

Базова комплектація:
Стоматологічна цифрова установка Anthos A7 Plus з верх-
нім або нижнім підведенням шлангів: пневматична фіксація 
столика лікаря, FULL TOUCH CLINIC панель керування функці-
ями установки та крісла з повнокольоровим екраном, трей-
столик блока лікаря на 2 лотка. Мультимедійна підготовка
6 функційний пістолет лікаря (з підігрівом води)
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий мікромотор 3,3 Нсм зі світлом LED
Стандартні тримачі інструментів (для установок Continental)
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки
Блок асистента на пантографічному плечі з 
подвійною артикуляцією та вертикальною фіксацією: 
слиновідсмоктувач та пилосос на 3 інструменти 
Система відсмоктування WET-LINE
Плювальниця обертова керамічна з ручним рухом
Підігрів води для наповнювача склянки
Крісло ANTHOS A2.7 з широкою або вузькою спинкою з 
лівим підлокітником (12 програм крісла), оббивка асептична
Стандартний артикуляційний підголівник 
Оббивка крісла
Педаль керування з джойстиком з пам’ятю останнього 
положення Push
Світильник VENUS PLUS МСТ (50 000 Lux, 4300-5000-5500 K)
Підводи для підключення інтраоральної камери та монітору

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 12 104 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” +286 €
Панель керування  FULL TOUCH CLINIC 7” REVERSIBLE з лівим 
тримачем

+151 €

Панель керування  FULL TOUCH MULTIMEDIA 7” REVERSIBLE з лівим 
тримачем

+438 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
кріпленням на стелю

+143 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою 
температурою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 
50000 Lux з можливістю встановлення плеча монітора / 
рентгена

+41 €

Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI +182 €
Електромеханічний привод плювальниці +143 €
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапа-
ном для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +430 €
Push педаль керування “POWER” з джойстиком +0 €
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення Push +407 €
Спинка крісла металева NORDIC +143 €
Заміна пустера на 6-и функційний зі світлом +172 €
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною 
фіксацією

+324 €

Крісло пацієнта з технологією SOFT MOTION та SLIDING +1254 €
Заміна мікромотору зі світлом 3,3 Нсм на мікромотор безщіт-
ковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 
100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції

+287 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см 
з LED підсвіткою, що має додатковий синій колір для 
детальної діагностики кордонів полімерних реставрацій 
MMS FLUО 

+245 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги 
придатні для дезінфекції

+39 €

Тримачі інструментів з технологією SIDE FLEX (Continental) +103 €
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною 
артикуляцією та вертикальною фіксацією: слиновідсмок-
тувач та пилосос на 5 інструментів

+50 €

Заміна 6-функційного пістолета на 6-функційний пістолет з 
підігрівом та світлом

+172 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою 392 €
Електричний мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 3,3  Н/см: iMMr-L зі світлом

876 €

Електричний безщітковий мікромотор ANTHOS, Torque 
5.3 Nsm: iMMs зі світлом (автоклавуємий), 100 - 40 000 об./
хв., регулювання обертового моменту, автореверс, авто-
форвард

1 163 €

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімер-
них реставрацій MMS FLUО

1 320 €

Додатковий мікромотор безщітковий  3,3 н\см з LED підсвіткою 880 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Асимметричний трей столик блока лікаря для установок 
International

238 €

Ультразвукова хірургічна система Surgison 2, Led 
підсвітка, 5 насадок, потребує наявності опції - 
перистальтичної помпи

1 300 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світ-
лом

1 368 €

Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла 795 €
Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом 957 €
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку 1 868 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 285 €
Апекслокатор LAEC з візуалізацією на столику лікаря 490 €
Модуль реципрокного обертання мікромотору 248 € 
Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см 605 €
Підігрів води для інструментів на блоці лікаря 80 €
Додатковий трей-столик на блоці лікаря для нижнього 
підводу

238 €

Тримач 6-го інструмента (International) 39 €
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 248 €
Ендо наконечник Goldspeed Evo E4 (4:1) (ANTHOS by 
W&H), сумісний з апекслокатором LAEC без зовнішніх 
проводів

440 € 

Насадка для макрозйомки 248 €
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або 
хірургічна система Surgison2)”.

810 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS A7 PLUS Continental/International

Додаткове обладнання та опції:
Блок асистента:
6-ти функційний пістолет асистента (з підігрівом) 304 €
Діодна фотополімерна лампа T-LED 613 €
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента 1 868 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без 
світла

700 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L FLUО

1 045 €

Детектор присутності склянки на гідроблоці  54 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі 
світлом 

884 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Детектор присутності склянки 54 €

Додаткові системи:
Негатоскоп для панорамних знімків* 168 €
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

748 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 805 €
Система промивки шлангів інструментів “Flushing” 165 €
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та 
водопостачальної мереж

169 €

Прилад для промивки сепаратора CS1 (DURR) 161 €
Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа 
A.C.V.S.

248 €

Роздільний електропневматичний клапан для 
централізованої лінії відсмоктування CATTANI

109 €

Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet 
line

136 €

Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновід-
смоктувача.

124 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 43 €
Запорний клапан плювальниці DURR для WET-LINE 403 €
Мультимедійна підготовка 103 €
HDMI підготовка 39 €
Монітор 22” Barco 800 €
Модуль мультимедійний  для відображення на 
зовнішнім або інтегрованому моніторі

412 €

Torque curve модуль роботи мікромотору MMS для 
візуалізації роботи в режимі імплантології 
(передбачає наявність модуля мультимедійного або 
модуля камери інтраоральної або сенсора ZEN-X)

230 €

Система вибору користувача з інтерактивним 
браслетами (3 шт) та технологією NFC  для 
запам’ятовування вибранних програм крісла 
установки

120 €

Сенсор присутності пацієнта 60 €
Набор для інтеграції сенсора присутності пацієнта 17 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник 157 €
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 колір) 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок 
з пам’яттю)

47 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керу-
вання та сенсорною системою фіксації голівки MyRay 
Rx DC Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, 
комплектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлівb  «SB 
з’єднання

2 820 €

Модуль для з’єднання радіовізіографа ZEN-X з панелю 
керування FULL TOUCH MULTIMEDIA

552 €

З’ємні елементи блока плювальниці

Регулювання протоколу в режимі хірургія (для установок з Full Touch 
панеллю керування)

Крісло паціента з технологією Sliding (горизонтальний рух сидіння)

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS
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Стоматологічна установка ANTHOS A6 PLUS Continental/International

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Базова комплектація:
Стоматологічна цифрова установка Anthos A6 Plus з верхнім або нижнім підведенням 
шлангів, LCD TOUCH панель керування, пневматична фіксація пантографа столика лікаря
6-ти функційний пістолет лікаря прямий/кутовий
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий  мікромотор 3,3 Нсм без світла i-MMr (100 - 40000 об./хв.)
Стандартні тримачі інструментів (для установок Continental)
Система чистої води
Плювальниця керамічіна, обертова без детектора присутностіі склянки
Система відсмоктування WET-LINE
Крісло ANTHOS А2.7 з лівим підлокітником, широка або вузька спинка, 
оббивка асептична
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною артикуляцією та вертикаль-
ною фіксацією у 3 положеннях, 3 інструменти, слиновідсмоктувач та пилосос  
Оббивка крісла безшовна
Ножна педаль керування з джойстиком без пам’яті ост. значення 
(мультифункціональна)
Світильник VENUS Plus LED (50 000 Lux)

ЗАГАЛОМ 10 647 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Тримачі іструментів з технологією SIDE FLEX +103 €
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча монітора +41 €
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним 
вимикачем з кріпленням на стелю

+143 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою VENUS 
PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux 

+246 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливістю 
встановлення плеча монітора

+287 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою VENUS 
PLUS LED MCT 50000 Lux з можливістю кріплення на стелю

+390 €

Cпинка крісла металева NORDIC +143 €
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI +182 €
Блок асистента на пантографічному плечі з подвійною артикуляцією 
та вертикальною фіксацією у 3 положеннях, 5 інструментів

+50 €

Електромеханічний привод плювальниці +143 €
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором центробіжного типу 
CS1 (DURR) з клапаном для централізованого вакууму 

+644 €

Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +430 €
Педаль керування “POWER” з джойстиком керування кріслом +41 €
Педаль керування з пам’яттю останнього положення Push +41 €
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення Push +407 €
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фіксацією +324 €
Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий ANTHOS, 
Torque 3.3 Nsm: iMMr-L зі світлом 100 - 40 000 об./хв.

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий ANTHOS, 
Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв. з 
активацією ендофункції

+470 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для 
дезінфекції

+39 €

Заміна 6-функційного пістолета на 6-функційний з підігрівом та світлом +172 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою 392 €
Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі 
світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції

+1 163 €

Електричний мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 
3.3 N/sm: iMMr без світла 100 - 40 000 об./хв.

692 €

Електричний мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 
3.3 Nsm: iMMr-L зі світлом LED 100 - 40 000 об./хв.

876 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом 1 368 €
Асиметричний столик лікаря (International) 238 €
Апекслокатор LAEC 490 €
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла 795 €
Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом 957 €
Кольорова смужка на гідроблоці та плювальниці 285 €
Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см 605 €
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку 1 868 €
Підігрів води для інструментів на блоці лікаря 80 €
Тримач 6-го інструмента (для установок International) 39 €
Насадка для макрозйомки 248 €

Блок асистента:
3-х функційний пістолет асистента 198 €
6-ти функційний пістолет асистента (з підігрівом) 304 €
Діодна фотополімерна лампа T-LED 613 €
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента 1 868 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Підігрів води для наповнювача склянки 142 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без світла  700 €
Детектор присутності склянки на гідроблоці  54 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі світлом 884 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Детектор присутності склянки 54 €

Додаткові системи:
Негатоскоп для панорамних знімків* 168 €
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-каналів, 
шлангів блоку лікаря BIOSTER

748 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 805 €
Система промивки шлангів інструментів “Flushing” 165 €
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та 
водопостачальної мереж

169 €

Прилад для промивки сепаратора CS1 (DURR) 161 €
Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S. 248 €
Роздільний електропневматичний клапан для централізованої 
лінії відсмоктування CATTANI

109 €

Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 136 €
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та слиновід-
смоктувача.

124 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 43 €
Запорний клапан плювальниці DURR для WET-LINE 403 €
Мультимедійна підготовка 103 €
HDMI підготовка 39 €
Монітор 22” Barco 800 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник 157 €
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 колір) 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з 
пам’яттю)

47 €

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

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комплектом 
позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Базова комплектація:
Anthos A6 Plus Continental

Електричний мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 

Anthos A6 Plus International
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Anthos A5 Continental Anthos A5 International 

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS A5 Continental/International

Базова комплектація:
Стоматологічна цифрова установка Anthos A5 з верхнім або нижнім 
підведенням шлангів, LCD TOUCH панель керування, механічна фікса-
ція пантографа столика лікаря.
3- функційний пістолет лікаря
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий  мікромотор 3,3 Нсм без світла i-MMr (100 - 40000 об./хв.)
Стандартні тримачі інструментів (для установок Continental)
Система чистої води
Плювальниця керамічіна, обертова без детектора присутності склянки
Блок асистента на пантографічному плечі без вертикальної 
артикуляції з одним шарніром, на 3 інструменти, слиновідсмоктувач 
та пилосос
Система відсмоктування WET-LINE
Крісло ANTHOS з лівим підлокітником, широка або вузька спинка, 
оббивка асептична
Оббивка крісла безшовна
Педаль керування реостатного типу з джойстиком керування крісла 
(мультифункціональна)
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux) 

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 9 814 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча 
монітора

+41 €

Світильник VENUS PLUS з кріпленням на стелю +143 €
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним 
вимикачем

+370 €

Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним 
вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора 
/рентгена

+412 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux 

+616 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора / рентгена

+657 €

Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним 
вимикачем з кріпленням на стелю

+555 €             

Cпинка кріла металева NORDIC +144 €
Система відсмоктування ежекторна (повітряна) +124 €
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI +182 €
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапа-
ном для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)

+531 €

Блок асистента на 5 інструментів без вертикальної фіксації на 
одинарному шарнирі

+50 €

Блок асистента на 3 інструменти без вертикальної фіксації на 
подвійному шарнирі

+ 110 €

Блок асистента на 3 інструменти з вертикальною артикуляцією +242 €
Блок асистента на 5 інструментів без вертикальної артикуляції 
на подвійному шарнирі

+169 €

Блок асистента на 5 інструментів з вертикальною артикуляцією +293 €
Пневматична фіксація столика лікаря +99 € 
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +430 €
Педаль керування “POWER” з джойстиком +41 €
Push педаль керування з пам’яттю останнього положення +41 €
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення +407 €
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною 
фіксацією

+324 €

Електромеханічний привід плювальниці +143 €
Заміна модуля мікромотору без світла 3.3 H/см на модуль 
мікромотору зі світлом 3.3 Hсм (100 - 40000 об./хв.)

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 
000 об./хв. з активацією ендофункції

+471 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см 
з LED підсвіткою, що має додатковий синій колір для 
детальної діагностики кордонів полімерних реставрацій 
MMS FLUО 

680 €

Заміна базового мікромотору на мікромотор 3,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMr-L  FLUО

405 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для 
дезінфекції

+39 €

Заміна 3-функційного пістолета на 6-функційний з підігрівом +106 €
Додаткове обладнання та опції:

Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою 392 €
Електричний мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 
3.3 Нсм: iMMr без світла

700 €

Електричний мікромотор безщітковий 
ANTHOS, Torque 3.3 Нсм: iMMr-L зі світлом LED

876 €

Мікромотор безщітковий ANTHOS, Torque 5.3 Nsm, що 
регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією 
ендофункції

1 163 €

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою , що має додатковий синій 
колір для детальної діагностики кордонів полімерних реставра-
цій MMS FLUО

1 320 €

Додатковий мікромотор безщітковий  3,3 н\см з LED підсвіткою 880 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімер-
них реставрацій MMr-L FLUО 

1 045 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1 204 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом 1 368 €
Асимметричний трей столик блока лікаря (International) 238 €
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла 795 €
Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом 957 €
Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см 605 €
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку 1 868 €
Підігрів води для інструментів на блоці лікаря 80 €
Модуль інтегрованого апекслокатора LAEC 490 €
Тримач 6-го інструмента (для установок International) 39 €
Насадка для макрозйомки 248 €
Асиметричний трей-столик для установок International 238 €
Панорамний негатоскоп (для установок International) 178 € 

Блок асистента:
3-х функційний пістолет асистента 198 €
6-ти функційний пістолет асистента з підігрівом 304 €
Діодна фотополімерна лампа T-LED 613 €
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента 1 868 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Підігрів води для наповнювача склянки 142 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см без світла  700 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Н/см зі світлом 884 €
Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMr-L FLUО 

1 045 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Детектор присутності склянки 54 €
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS A5 Continental/International

Додаткові системи:

Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-
каналів, шлангів блоку лікаря BIOSTER

748 €

Система підготовки та дезінфекції води WHE 805 €
Система промивки шлангів інструментів “Flushing” 165 €
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та 
водопостачальної мереж

169 €

Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 
(DURR)

161 €

Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа 
A.C.V.S.

248 €

Роздільний електропневматичний клапан для 
централізованої лінії відсмоктування CATTANI

109 €

Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 136 €
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та 
слиновідсмоктувача.

124 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 43 €
Запорний клапан плювальниці DURR для Wet line 403 €
Мультимедійна підготовка 103 €
HDMI підготовка 39 €
Монітор 22” Barco 800 €
Torque curve модуль  роботи мікромотору MMS для 
візуалізації роботи в режимі імплантолдогії (передбачає 
наявність модуля мультимедійного або модуля камери 
інтраоральної або сенсора Zen-Х та пульта керування 
FULL TOUCH MULTIMEDIA)

230 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник 157 €
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 колір) 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з 
пам’яттю)

47 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний циф-
ровий постійного струму з бездротовим пультом керуван-
ня та сенсорною системою фіксації голівки MyRay Rx DC 
Hypersphere

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комп-
лектом позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €

Тримач 6-го інструмента

Пульт керування правосторонній

Пульт керування лівосторонній

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS

Конектор з’єднання шлангів інструментів для установок А5-L9, R7
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS A3 PLUS Continental/International

Anthos A3 Plus Continental Anthos A3 Plus International 

Базова комплектація:
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, керамічна обертова плювальниця. Блок 
асистента до 3 інструментів без вертикальної фіксації.
Базовий комплект у складі:
3- функційний пістолет лікаря
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою
Безщітковий  мікромотор 3,3 Нсм 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 з широкою або вузькою спинкою, 
оббивка асептична
Стандартний артикуляційний підголівник 
Лівий підлокітник
Оббивка крісла безшовна
Педаль керування реостатного типу без джойстика керування кріслом
Світильник VENUS-E (40 000 Lux, 5000-6000 K)

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 8 667 €
Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:

Світильник VENUS-E з можливістю встановлення плеча монітора +39 €
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux, 4900 K) +137 €
Світильник VENUS PLUS з кріпленням на стелю +143 €
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча 
монітора / рентгена

+176 €

Світильник Venus Plus LED No Touch (50000 Lux) з 
безконтактним вимикачем

+490 €

Світильник Venus Plus LED No Touch (50000 Lux) з безконтакт-
ним вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора

+529 €

Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним 
вимикачем з кріпленням на стелю

+627 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux 

+725 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливіс-
тю встановлення плеча монітора

+764 €

Система відсмоктування ежекторного типу +275 €
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI +331 €
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапаном 
для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)

+644 €

Педаль керування “POWER” з джойстиком +141€
Педаль керування реостатного типу з джойстиком 
керування кріслом (мультифункціональна)

+102 €

Push педаль керування функціями установки та крісла з 
пам’яттю останнього значення з джойстиком 

+141 €

Заміна модуля мікромотору без світла на модуль зі світлом +178 €
Електромехінічний привід плювальниці +131 €
Пневматична фіксація столика лікаря +84 €
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +411 €
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною 
фіксацією

+310 €

Блок асистента на пантографічному плечі з подвійним 
шарниром

+105 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні 
для дезінфекції

+37 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою 363 €
Турбінний шланг мідвест 244 €
Електричний безщітковий мікромотор ANTHOS, Torque 3.3 
Нсм i-MMr без світла (100 - 40 000 об./хв.)

648 €

Електричний безщітковий мікромотор ANTHOS, Torque 
3.3 Нсм i-MMr-L зі світлом, (100 - 40 000 об./хв.)

825 €

Підігрів води для інструментів 78 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON “No Pain“ без світла 1 150 €
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом 1 306 €
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла 746 €
Скалер u-PZ7 (Anthos) зі світлом 903 €
Лампа фотополімерізаційна T-LED 566 €
Інтраоральна камера CU-2 HD інтегрована в установку 1 765 €
Додатковий трей-столик на блоці лікаря нижн. підводу 215 €
Тримач 6-го інструмента (International) 37 €
Панорамний негатоскоп (International) 170 €
Насадка для макрозйомки 237 €

Блок асистента:
3 функційний пістолет асистента 178 €
Діодна фотополімерна лампа T-LED 574€
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента 1 772 €
Підігрів води для наповнювача склянки 135 €

Додаткові системи:
Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами 470 €
Мультимедійна підготовка 98 €
HDMI підготовка 38 €
Монітор 22” Barco 800 € 
Сепаратор амальгами 75 €
Flushing-автоматична система промивки шлангів інструментів 157 €
Роздільний електропневматичний клапан для 
централізованої лінії відсмоктування CATTANI

104 €

Система автоматичної промивки та дезинфекції спрей-каналів, 
шлангів блоку лікаря BIOSTER

714 €

Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 130 €
Реле вмикання аспіраційної помпи 41 €
Система підготовки та дезінфекції води WHE 990 €
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- 
та водопостачальної мереж

161 €

Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 (DURR) 154 €
Запорний клапан плювальниці  DURR 385 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник 150 €
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 колір) 94 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з 
пам’яттю)

44 €
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Anthos А5 Сomplete СART

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)
Стоматологічна установка Anthos А5 Сomplete СART

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник Venus Plus (35000 Lux) з можливістю встановлення 
плеча монітора/рентгена

+41 €

Світильник Venus Plus (35000 Lux) з кріпленням на стелі +143 €
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним вимикачем +370 €
Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним вимикачем 
з можливістю встановлення плеча монітора

+412 €

Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним вимикачем 
з кріпленням на стелю

+555 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою VENUS 
PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux 

+616 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливістю 
встановлення плеча монітора

+657 €

Cпинка кріла металева NORDIC +144 €
Шланг-кабель 4,5 м +135 €
Шланг-кабель 6,0 м  +165 €
Блок асистента на 5 інструментів без вертикальної фіксації на одинарному 
шарнирі

+ 50 €

Блок асистента на 3 інструменти без вертикальної фіксації на подвійному 
шарнирі

+110 €

Блок асистента на 3 інструменти з вертикальною артикуляцією +242 €
Блок асистента на 5 інструментів без вертикальної артикуляції на подвій-
ному шарнирі

+169 €

Блок асистента на 5 інструментів з вертикальною артикуляцією +293 €
Електромеханічний привод плювальниці +143 €
Система відсмоктування ежекторного типу, повітряна з 2 фільтрами та 2 
шлангами

+124 €

Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором CATTANI +185 €
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапаном для 
централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)

+644 €

Пістолет столика лікаря 6-ти функційний +106 €
Педаль керування з пам’яттю останнього положення Push +41 €
Педаль керування «POWER» +41 €
Бездротова педаль керування з пам’яттю останнього значення Push +407 €
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +430 €
Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фіксацією +324 €
Заміна модуля мікромотору без світла 3.3 Hсм на модуль мікромотору зі 
світлом 3.3 Hсм (100 - 40000 об./хв.)

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітковий ANTHOS, 
Torque 5.3 Nsm, що регулюється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв.  з 
активацією ендофункції

+473 €

Пантограф блока асистента на 3 інструмента з подвійним шарніром, з 
фіксацією положень у вертикальній площині

+242 €

Пантограф блока асистента з подвійним шарніром без вертикального 
переміщення

+110 €

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для дезінфекції +39 €
Заміна 3-функційного пістолета на 6-функційний з підігрівом +106 €

Додаткове обладнання та опції:
Блок лікаря:
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS  3,3 Hсм iMMr без світла 700 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS 3,3 Hсм iMMr-L зі світлом LED 884 €
Додатковий мікромотор безщітковий ANTHOS  Torque 5.3 Nsm, що регулю-
ється; зі світлом LED, 100 - 40 000 об./хв. з активацією ендофункції

1 173 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON без світла 1 214€ 
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED зі світлом 1 378 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €
Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 613 €
Інтегрована камера інтраоральна СU-2 HD 1 968 €
Модуль інтегрованого апекслокатора LAEC 490 €
Підігрів води для інструментів на столику лікаря 79 €
Тримач 6-го інструменту 39 €
Насадка для макрозйомки 200 €

Панорамний негатоскоп на пересувний блок лікаря 178  €

Блок асистента:
3-х функційний пістолет асистента 198 €
6-ти функційний пістолет асистента з підігрівом 304 €
Діодна фотополімерна лампа T-LED 613 €
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента 1 868 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Підігрів води для наповнювача склянки 142 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Нсм без світла  700 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Нсм зі світлом 884 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Детектор присутності склянки 54 €

Додаткові системи:
Трей-столик на повному пантографічному плечі закріпленому 
на гідроблоці, “Auxillory Proff esional” Tray holder

737 €

Негатоскоп для панорамних знімків (для установок Interna-
tional)

168 €

Плече монітору з одним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами              470 €
Дезінфекція шлангів на блоці лікаря BIOSTER 748 €
Система підготовки та дезінфекції води WHE 806 €
Система промивки шлангів інструментів “Flushing” 165 €
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та водо-
постачальної мереж

169 €

Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 (DURR) 161 €
Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа A.C.V.S. 248 €
Роздільний електропневматичний клапан для централізованої 
лінії відсмоктування CATTANI

109 €

Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 136 €
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та 
слиновідсмоктувача.

124 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 43 €
Запорний клапан плювальниці DURR для Wet line 403 €
Мультимедійна підготовка 103 €
HDMI підготовка 39 €
Монітор 22” Barco 800 € 
Бокс для зовнішнього підключення установки 202 €

Крісло:
Правий обертовий підлокітник 157 €
Подушка на сидіння крісла для дітей (тільки №121 колір) 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з пам’яттю) 47 €

Cистеми навісні на установку:
Навісний на установку рентген апарат дентальний цифровий постій-
ного струму з бездротовим пультом керування та сенсорною систе-
мою фіксації голівки MyRay Rx DC Hypersphere

3 030 €

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos А5 Сomplete СART з НИЖНІМ підведенням шлан-
гів інструментів. Столик лікаря до 6-и інструментів з LCD TOUCH панеллю керування, 
рухається на окремому пересувному візку, що з’єднаний з гідроблоком гофрова-
ним шлангом L=3 м. Крісло пацієнта рухається незалежно від пересувного візку, 
регулюється по висоті та з пневматичною фіксацією Гідроблок та світильник закрі-
пленні на кріслі пацієнта. Столик асистента на одинарному пантографі без верти-
кального зміщення. Крісло безшовне, електромеханічне, програмоване (4 програ-
ми), навантаження 190 кг, синхронізація спинки та ножної частини. 
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 (мультифункціональна)
Світильник VENUS PLUS (35 000 Lux)
Крісло широкою або вузькою спинкою з синхронізованим рухом спинки та 
ніжного кінця, оббивка асептична
Підголівник механічний, артикуляційний

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 10 050 €
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Anthos А5 Крісло пацієнта з гідроблоком та блоком асистента

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка Anthos А5 Cuspidor 
(Крісло пацієнта з гідроблоком та блоком асистента)Базова комплектація:

Стоматологічна установка Anthos А5 Крісло пацієнта з гідроблоком та бло-
ком асистента. Гідроблок закріплений на кріслі пацієнта. Столик асистента 
на пантографі з 2 шарнірами без вертикального зміщення. Крісло безшов-
не, електромеханічне, програмоване (4 програми), навантаження 190 кг, 
синхронізація руху спинки та ножної частини 

Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки (S.H.S.)

Блок асистента на 3 інструмента ERGO 02 на плечі з подвійним 
шарніром
Система відсмоктування WET-LINE

Плювальниця обертова, керамічна 

Світильник VENUS plus (35 000 Lux)

Крісло ANTHOS A2.5 широкою або вузькою спинкою з синхронізованим 
рухом спинки та ніжного кінця,з лівим підлокітником та пультом керу-
вання, оббивка асептична
Підголівник механічний, артикуляційний

Педаль керування установкой та кріслом мультіфункційна

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 7 442 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі:
Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча 
монітора

+41 €

Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним 
вимикачем

+370 €

Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним 
вимикачем та можливістю встановлення плеча монітора

+412 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux 

+616 €

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою темпера-
турою VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з 
можливістю встановлення плеча монітора

+657 €

Світильник Venus Plus LED (50 000 Lux) з безконтактним 
вимикачем з кріпленням на стелю

+370 €

Cпинка кріла металева NORDIC +144 €
Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI +182 €
Система відсмоктування DRY-LINE центробіжного типу з клапа-
ном для централізованої вакуумної системи типу CS1 (DURR)

+644 €

Блок асистента на 5 інструментів без вертикальної фіксації на 
подвійному шарнирі

+50 €

Блок асистента на 3 інструменти з вертикальною артикуляцією +131 €
Блок асистента на 5 інструментів без вертикальної артикуляції 
на подвійному шарнирі

+58 €

Блок асистента на 5 інструментів з вертикальною артикуляцією +182 €
Комплект м’якої оббивки з ефектом пам’яті +430 €
Педаль керування “POWER” з джойстиком +41 €
Push педаль керування з пам’яттю останнього положення +41 €
Бездротова педаль з пам’яттю останнього положення Push +407 €
Підголовник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною 
фіксацією

+324 €

Електромеханічний привід плювальниці +143 €
Детектор присутності склянки на гідроблоці +51 €
Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для 
дезінфекції

+39 €

Додаткове обладнання та опції:
Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED “No Pain“ зі світлом 1 368 €
Асимметричний трей столик блока лікаря (International) 217 €
Скалер u-PZ6 (Anthos) без світла 730 €
Скалер u-PZ7 (Anthos) з світлом 880 €
Лампа фотополімерізаційна T-LED 2200 мВт/см 558 €

Блок асистента:
3-х функційний пістолет асистента 198 €
6-ти функційний пістолет асистента з підігрівом 304 €
Діодна фотополімерна лампа T-LED 613 €
Інтраоральна камера CU-2 HD на блоці асистента 1 868 €
Столик асистента для інструментів 95 €
Підігрів води для наповнювача склянки 142 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Нсм без світла  700 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Нсм зі світлом 884 €
Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €
Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €

Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Детектор присутності склянки 54 €

Додаткові системи:
Трей-столик на повному паторграфічному плечі 
закріпленому на гідроблоці, “Auxillory Proff esional” Tray 
holder

737 €

Негатоскоп для панорамних знімків (для установок 
International)

163 €

Плече монітору з одинарним шарніром 381 €
Плече монітору з двома шарнірами        470 €
Дезінфекція шлангів на блоці лікаря BIOSTER 748 €
Система підготовки та дезінфекції води WHE 806 €
Система промивки шлангів інструментів “Flushing” 165 €
Швидкоз’ємний конектор для під’єднання електро- та 
водопостачальної мереж

169 €

Прилад для промивки сепаратора центробіжного типу CS1 
(DURR)

161 €

Дезінфекція шлангів слиновідсмоктувача та пилососа 
A.C.V.S.

248 €

Роздільний електропневматичний клапан для 
централізованої лінії відсмоктування CATTANI

109 €

Роздільний клапан для системи відсмоктування Wet line 136 €
Клапан відокремленого вмикання порохотягу та 
слиновідсмоктувача.

124 €

Реле вмикання аспіраційної помпи 43 €
Запорний клапан плювальниці DURR для Wet line 403 €
Мультимедійна підготовка 103 €
HDMI підготовка 39 €
Монітор 22” Barco 800 €      

Крісло:
Правий обертовий підлокітник 157 €
Подушка для сидіння, для дітей (тількі 121 колір) 99 €
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок з 
пам’яттю)

47 €

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

3 030 €

Система радіовізіографічна ZEN –X з датчиком №1, комплек-
том позіціонерів та 50 шт. захисних чохлів

2 820 €
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Anthos А5 СART 

Стоматологічні установки ANTHOS та інтраоральна камера MyRay (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка Anthos А5 СART (Single)

Пістолет вода-повітря 6-ти функційний +106 €
Шланг-кабель 4,5 м +135 €
Шланг-кабель 6,0 м +165 €
Заміна модуля мікромотору без світла 3.3 Hсм на модуль 
мікромотору зі світлом 3.3 Hсм (100 - 40000 об./хв.)

+184 €

Заміна мікромотору без світла на мікромотор безщітко-
вий ANTHOS, Torque 5.3 Hсм, що регулюється; зі світлом 
LED, 100 - 40 000 об./хв.  з активацією ендофункції

+473 €

Додаткове обладнання та опції:
CART (блок лікаря ):
Турбінний шланг Мідвест з підсвіткою 399 €
Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Нсм i-MMr 
без світла (100 - 40000 об./хв.)

700 €

Додатковий мікромотор безщітковий 3,3 Нсм i-MMr –L 
зі світлом LED (100 - 40000 об./хв.)

884 €

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON без світла 1 214€

Скалер ультразвуковий EMS PIEZON LED зі світлом 1 378 €

Скалер ультразвуковий U PZ-6 без світла (Anthos) 803 €

Скалер ультразвуковий U PZ-7 зі світлом (Anthos) 967 €

Лампа фотополімерна T-LED 22000 мВт/см 613 €

Підігрів води для інструментів на столику лікаря 79 €

Тримач 6-го інструменту 39 €

Додаткові системи:
Негатоскоп для панорамних знімків закріплений на 
блоці лікаря

178 €

Перемикач води або з водогінної мережи або з 
пляшки чистої води

102 €

Базова комплектація:
Стоматологічна установка Anthos А5 СART з НИЖНІМ підведенням шлан-
гів інструментів. Столик лікаря до 6-ти інструментів з кольоровим Touch 
LCD дісплеєм курування дисплеєм, рухається на окремому пересувному 
візку
Базовий комплект у складі:
Пістолет «вода-повітря» 3-х функційний

Турбінний пневмовихід з підсвіткою

Мікромотор безщітковий 3,3 Hсм без світла

Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки SHS

Педаль керування реостатного типу

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 4 818 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової 
моделі:

Стільці ANTHOS (Cefla, Італія) для усіх установок
Стілець лікаря Anthos S7 350 €
Стілець лікаря Ergonomic S9 595 €
Стілець асистента Anthos S8 350 €
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців 45 €
Подовжувач опори стільця 100 мм для всіх типів стільців 33 €

Стільці для усіх стоматологічних установок Anthos (Cefla, Італія)

Стілець лікаря Anthos S7Стілець лікаря Ergonomic S9 Стілець асистента Anthos S8 Кільцева опора для ніг для 
всіх типів стільців

Стільці для усіх стоматологічних установок Anthos (Сelfa, Італія)

Стільці ANTHOS (Celfa, Італія) для усіх установок
Стілець лікаря Anthos S7 360 €
Стілець асистента Anthos S8 360 €
Стілець лікаря S9 (звичайна оббивка) 595 €

Стілець лікаря Ergonomic S9 (оббивка м’яка з ефектом пам’яті) 645 €
Кільцева опора для ніг для всіх типів стільців 60 €
Подовжувач опори стільця 100 мм для всіх типів стільців 40 €
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Anthos Surgical Cart

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Cтоматологічна установка ANTHOS SURGICAL CART

Базова комплектація:
Cтоматологічна установка ANTHOS SURGICAL CART, 
нижній підвід інструментів, пересувна на колещатах. 
Можливість вертикального переміщення столика 
лікаря до 20 см. Столик лікаря до 5 інструментів. 
FULL TOUCH CLINIC панель керування. Турбінний 
шланг MIDWEST зі світлом. 6-функційний пістолет 
вода-повітря з підігрівом (прямий, кутовий). Модуль 
електромотору зі світлом MMS 5.3 Hсм, 100 – 40000 
об./хв з можливістю регулювання обертів. Система 
чистої води SHS (окрема ємність) без можливості 
перемикання на загальну мережу подачі води. 
Мультіфункційна педаль керування функціями 
установки та крісла. Кабель з’єднання жорстко 
закріплений  L=3 m ( 4,5 та  6 м. опція). Блок підводів.
ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 5 842 €

Заміна функціональних вузлів з доплатою до 
базової комплектації:
Пульт керування Full Touch Multimedia 250 €

Педаль керування з пам’яттю PUSH 41 €

Педаль керування  POWER 41 €

Бездротова педаль керування пам’яттю PUSH 407 €

Бездротова педаль керування POWER 407 €

Блок підводів для  швидкоз’ємного підключення 176 €

Кабель з’єднання жорстко заккріпленний або 
швидкоз’ємний  4,5 м

120 €

Кабель з’єднання жорстко заккріпленний або 
швидкоз’ємний  6 м

141 €

 Перемикач подачі води з системи SHS на загальну 
лінію подачі

88 €

Система чистої води SHS при встановленні 
перистальтичної помпи

0

Заміна базового мікромотору на мікромотор 
5,3 н\см з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів 
полімерних реставрацій MMS FLUО 

245 €

Додаткове обладнання та опції:
Підігрів води на інструменти столика лікаря 79 €

Пустер вода-повітря 6–и функційний зі світлом 172 €

Турбінний шланг Midwest з фіброоптикою 392 €

Мікромотор безколлекторний i-MMr L 
(100-40,000 rpm / 3.3 Ncm) зі світлом LED

876 €

Мікромотор безколлекторний i-MMs 
(100-40,000 rpm / 5.3 ncm) зі світлом LED

1163 €

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має 
додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L  FLUО 

810 €

Скалер SATELEC без світла з 1 насадкою та ключем 881 €

Скалер SATELEC NEWTRON LED зі світлом з 1 
насадкою №1 та ключем

1083 €

Скалер EMS Piezon 1 насадкою тип А та ключем 1204 €

Скалер EMS Piezon LED зі світлом з 1 насадкою тип 
А та ключем

1368 €

Скалер Anthos u-PZ 6 без світла з 4 насадками тип 
Е або S та ключем

795 €

Скалер Anthos u-PZ 7 з світлом з 4 насадками тип Е 
або S та ключем

957 €

Лампа фотополімерізаційна T-LED curing light 
(2200 mW / 6 programs)

605 €

Тримач 6-го інструмента9 тільки для лампи T-LED 
curing light

39 €

Панорамний негатоскоп 161 €

Модуль реціпрокного обертання мікромотору i-MMs 248 €

Апекс-локатор LAEC, інтегрований, з візуалізацією 
на пульті керування

490 €

Перістальтична помпа (фізіодіспенсер) 810 €

Модуль керування крутним моментом 
«TORQUE CURVES» мікромотору i-MMs (тільки для 
установки з Full Touch Multimedia пультом керування)

230 €

Світильник  стельовий VENUS PLUS LED MCT зі 
змінною кольоровою температурою 
4300-5000-5500 К, 50 000 Lux

1300 €

Anthos Surgical Cart
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS R7

Стоматологічна установка ANTHOS R7 CART

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 інстру-
ментів, Full Touch Clinic панель керування, ліво- або правостороння. Крісло електромеханічне з тех-
нологією Soft Motion, програмоване до 12 вільнообираємих програм, навантаження 190 кг, система 
запобігання наїзду на перешкоди без латерального обертання, синхронізація ножної частини крісла 
з рухами спинки.  Плювальниця керамічна обертова без електроприводу. Оббивка крісла безшовна. 
Блок асистента на пантографічному плечі з вертикальним преміщенням на 3 інструмента.
Турбінний шланг Мідвест зі світлом
6-функційний пістолет вода-повітря з підігрівом (прямий, кутовий)
Модуль електромотору зі світлом i-MMr-L 3.3 Нсм, (100 – 40000 об./хв.)
Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання  Soft Motion широке, оббивка асептична
Система відсмоктування Wet-Line
Система чистої води SHS
Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник
Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла
Оббивка крісла
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з можливістю руху в трьох площинах 

ЦІНА 11 643 €

Крісло пацієнта R7 P

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Крісло пацієнта R7 P окремо розташоване, без латерального обертання, 190 кг навантажен-
ня, , електромеханічне з технологією Soft Motion, стандартний двошарнірний артикуляцій-
ний підголівник, оббивка асептична. Можливість під’єднання світильника блоку асистента та 
ножної педалі керування.

ЦІНА 4 472 €

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Cтоматологічна установка ANTHOS R7, нижній підвід інструментів, пересувна. Можливість вертикального переміщення  столика лікаря  до 20 см. Столик лікаря до 5 
інструментів. Full Touch Clinic панель керування. Крісло програмоване до 12 вільнообираємих програм, електромеханічний привід, 190 кг навантаження, система за-
побігання 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 Hсм, 100 – 40000 
об./хв. Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання Soft Motion широке. Система відсмоктування Wet-Line. Стандартний двоплощинний артикуляційний підго-
лівник. Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла. Оббивка крісла безшовна. Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з можливістю руху в 
трьох площинах. Кабель з’єднання, L=3 m. Блок асистента на пантографічному плечі з вертикальним преміщенням на 3 інструмента. Блок асистента на 3 інструменти з 
вертикальним переміщенням.

ЦІНА 11 643 €

Anthos R7

Крісло пацієнта R7 P 

Стоматологічна установка ANTHOS R7 CUSPIDOR (без блоку лікаря)
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Cтоматологічна установка ANTHOS R7 без блоку лікаря. Крісло електромеханічне з технологією Soft Motion, 190 кг, навантаження система запобігання наїзду на пере-
шкоди без латерального обертання, синхронізація  сидіння крісла з рухами спинки, передустановленні 2 програми (Тренделенбурга та Висадки\посадки). Плюваль-
ниця керамічна обертова без електроприводу. Можливість облаштування блоку асистента пневмовихідом Мидвест зі світлом, пістолетом асистента, лампою фотопо-
лімерізаційною. Блок асистента на пантографічному плечі з подвійним шарніром без вертикального переміщення. Блок асистента на 3 інструменти без вертикального 
переміщення на подвійному горизонтальному пантографі.
Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання, електромеханічний привід, без підлокітників, Soft Motion широке, оббивка асептична
Система відсмоктування Wet-Line
Система чистої води SHS
Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник
Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла
Оббивка крісла безшовна
Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з можливістю руху в трьох площинах

ЦІНА 8 472 €
Стоматологічна установка ANTHOS R7М Continental, International (без блоку плювальниці)

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, Full Touch Clinic панель керування комбінована, ліво- або правостороння. Крісло електромеханічне з 
технологією Soft Motion, програмоване до 12 вільнообираємих програм, навантаження 190 кг,  система запобігання  наїзду на перешкоди, без латераль-
ного обертання, синхронізація нижньої частини крісла з рухами спинки.
Турбінний шланг Мідвест з світлом
3-х функційний пістолет вода повітря (прямий, кутовий)
Модуль електромотору без світла i-MMr 3.3 Нсм, (100 – 40000 об./хв.)
Крісло пацієнта R1.0 без латерального обертання, без підлокітників з технологією Soft Motion широке, оббивка асептична
Система чистої води SHS
Стандартний двоплощинний артикуляційний підголівник
Мультифункційна педаль керування функціями установки та крісла
Оббивка крісла безшовна
Світильник VENUS PLUS (35000 Lux)

ЦІНА 8 608 €
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Стоматологічні установки ANTHOS (Cefla, Італія)

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Стоматологічна устанвка ANTOS R7 CART з нихнім підведенням шлангів. Столик лікаря До 6 інструментів та Full Touch clinic дисплеєм керування, 
рухається на окремому пересувному візку, що з’єднаний з гідроблоком  гофрованим шлангом L-3м. Столика лікаря регулюється по висоті електро-
механічно 20 см.
Пістолет вода-повітря 3-х функційний
Турбінний пневмовихід з підсвіткою
Мікромотор безщітковий  i-MMr-L 3,3 Н\см без світла
Система чистої води з байонетним з’єднанням пляшки S.H.S.
Крісло пацієнта   з широкою або вузькою спинкою, електромеханічне, вантажепід’ємність 190 кг., з технологією SOFT MOTION, без латерального обертання/. Оббивка 
асептична, безшовна, підголівник механічний, артикуляційний

Ембідекстроуз кріплення для світильника
Світильник галогеновий, VENUS PLUS, 35000 LUX

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ АКЦІЙНОЇ ЗНИЖКИ 9 362 €

Стоматологічна установка ANTHOS R7 M CART

Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової 
комплектації:

Ціна, €
Крісло А.1.0. з можливістю латерального обертання + 30° з ме-
ханічною фіксацією з технологією Soft Motion

199

Кабель з’єднання ****4,5 м/6 м 135/165
Комплект оббивки крісла з ефектом пам’яті 430
Педаль керування функціями установки та крісла мультифунк-
ційна з пам’ятю останнього значення PUSH

41

Педаль керування функціями установки та крісла POWER з 
джойстиком

41

Бездротова педаль керування функціями установки та крісла 
мультифункційна з пам’яттю останнього значення PUSH

407

Підголівник з потрійною артикуляцією 3D та пневматичною фіксацією 
(крім крісла R7 P)

324

Пневматична фіксація пантографу столика лікаря *** 90

Заміна мікромотору iMMs на мікромотор 5,3 Нсм i-MMs зі світлом 
(100-40000 об./хв.), що автоклавується для R7, R7 Cart

262

Заміна мікромотору iMMs на мікромотор 5,3 Нсм i-MMs зі світлом 
(100-40000 об./хв.), що автоклавується для R7M

402

Заміна мікромотору без світла i-MMr на мікромотор  
3,3 Н/см i-MMr-L зі світлом (100 -40000 об./хв.)

184

Електромеханічний привід плювальниці (крім установок R7 M) 132

Світильник VENUS PLUS з можливістю встановлення плеча мо-
нітора для установок R7M

38

Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним ви-
микачем (для установок R7 M)

374

Світильник VENUS PLUS LED (50000 Lux) з безконтактним ви-
микачем з можливістю встановлення плеча монітора (для 
установок R7 M)

412

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux для R7

246  

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux з можливістю 
встановлення плеча монітора для R7

287

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

616

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT з можливістю встановлення плеча моні-
тора
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

657

Система відсмоктування ежекторного типу (крім установок R7 
M та R7 P)

275

Тримачі інструментів з технологією Side Flex дляR7, R7M 103
Система відсмоктування DRY LINE з сепаратором центробіж-
ного типу CS1 (DURR), клапан вибору для централізованої сис-
теми відсмоктування включений

644 

Заміна шлангів системи відсмоктування на шланги придатні для 
дезінфекції

39

Світильник безтіньовій зі змінною кольоровою температурою 
VENUS PLUS LED MCT 4300-5000-5500 К, 50000 Lux для R7M/ для 
встановлення плеча монітора

616/657

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED 
підсвіткою, що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

680

Заміна базового мікромотору на мікромотор 3,3 н\см з LED під-
світкою, що має додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMr-L  FLUО 
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

405

Заміна базового мікромотору на мікромотор 5,3 н\см з LED під-
світкою, що має додатковий синій колір для детальної діагностики 
кордонів полімерних реставрацій MMS FLUО 
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

510

Заміна базового мікромотору на мікромотор 3,3 н\см з LED 
підсвіткою , що має додатковий синій колір для детальної діа-
гностики кордонів полімерних реставрацій MMr-L  FLUО
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

235

Блок асистента на пантографічному плечі з вертикальним переміщен-
ням на 5 інструментів

50

Додаткове обладнання та опції
Блок лікаря

Турбінний шланг з фіброоптикою 392
Електромотор безщітковий без світла  i-MMr 3,3 Нсм (100 – 
40000 об./хв.)

692

Електромотор зі світлом безщітковий i-MMr-L 3,3 Нсм (100-
40000 об./хв.)

876

Електромотор зі світлом безщітковий i-MMs 5,3 Нсм (100-
40000 об./хв.), що автоклавується

1163

Cкелер п’єзоелектричний EMS зі світлом LED 1368
Cкелер п’єзоелектричний EMS без світла 1204
Cкелер п’єзоелектричний зі світлом u-PZ-6 795
Cкелер п’єзоелектричний безсвітола u-PZ-7 957
Лампа фотополімерна T-LED, 6 програм 605
Камера інтраоральна СU-2 HD 1868
Модуль для реципрокного обертання мікромотору 248 
Апекслокатор LAEC з візуалізацією на повнокольоровому 
дисплеї столику лікаря

490

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

440

Система підігріву води на інструменти 80
Додатковий асиметричний трей-столик на столику лікаря ** 238
Тримач 6-го інструмента  *** 38
Перистальтична помпа для 1-2 інструментів 
(імплантологічний мотор i-MMs (1 або 2) та/або хірургічна 
система Surgison2)

810

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMS FLUО 
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

1 320

Додатковий мікромотор безщітковий  3,3 н\см з LED 
підсвіткою
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

880

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMr-L FLUО
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

1 045

Мікромотор 5,3 н\см з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMS FLUО 
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

1 320

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою, що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMr-L FLUО 
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL,R7 CART

1 045

Стоматологічна установка ANTHOS R7
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Стоматологічні установки ANTHOS (Cefl a, Італія)

Стоматологічна установка ANTHOS R7
Додаткове обладнання та опції
Блок асистента

3-х функційний пістолет асистента 198
6-функційний пістолет асистента 304
Лампа фотополімерна T-LED, 6 програм 605
Бойлер підігріву води 142
Камера інтраоральна СU-2 HD 1868
Детектор присутності склянки 54
Додатковий трей-столик
Тільки для установки R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL

95

Мікромотор 3,3 н\см з LED підсвіткою , що має додатковий 
синій колір для детальної діагностики кордонів полімерних 
реставрацій MMr-L FLUО
Тільки для установки R7М CONTINENTAL/INTERNATIONAL

1 045

Додаткові системи
Негатоскоп для панорамних знімків ** 161
Плече монітора з подовжувачем стійки світильника (один 
шарнір)

381

Плече монітору на подвійному шарнірі 470
Система дезінфекції та промивки BIOSTER + Flushing 681
Система промивки та дезінфекції аспіраційних шлангів 
A.C.V.S. (тільки для системи відсмоктування DRY LINE)

225

Мультимедійна підготовка 90
HDMI підготовка 34
Прилад для промивки сепаратора СS-1 (DURR) 161
Роздільний клапан для централізованої системи відсмок-
тування WET-LINE

136

Реле вмикання аспіраційної помпи 43
Запорний клапан плювальниці 403
Модуль асистента на пантографічному плечі на 3 інструмента 
з фіксацією вертикального руху з 2 шлангами та фільтром з 
можливістю встановлення: лампа фотополімерна T-LED, пнев-
мовихід зі світлом, пістолет асистента (3-х та 6-ти функційний).
Тільки для  крісла пацієнта R7 М

1200

Модуль асистента на пантографічному плечі на 5 інстру-
ментів з фіксацією вертикального руху з 2 шлангами та 2 
фільтрами з можливістю встановлення: лампа фотополі-
мерна T-LED, пневмовихід зі світлом, пістолет асистента 
(3-х та 6-ти функційний).
Тільки для  крісла пацієнта R7 P

1300

Конектор до крісла пацієнта для під’єднання світильника.
Тільки для  крісла пацієнта R7 P   

442

Світильник VENUS PLUS LED з безконтактним вимикачем з мож-
ливістю встановлення плеча монітора
Тільки для  крісла пацієнта R7 P   

1028/
1065

Світильник VENUS PLUS MCT зі змінною кольоровою 
температурою/з можливістю встановлення плеча монітору

1256/
1294

Світильник з кріпленням на стелю VENUS PLUS-VENUS PLUS LED-
VENUS PLUS LED MCT

817-
1161-
1388

Torque curve модуль роботи мікромотору MMS для візуалізації 
роботи в режимі імплантології (передбачає наявність модуля 
мультимедійного або модуля камери інтраоральної або сенсо-
ра Zen –Х та пульта керування FULL TOUCH MULTIMEDIA)
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

230

Плита стабілізаційна
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

302

Сенсор присутності пацієнта
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

60

Набор для інтеграції сенсора присутності пацієнта
Тільки для установок R7 CONTINENTAL/INTERNATIONAL, R7 CART

17

Крісло паціента
Правий або лівий обертовий підлокітник 145
Подушка для дітей 103
Захисний чохол на сидіння крісла пацієнта (крім оббивок 
з пам’яттю)

39

Стабілізаційна основа 296

 ** Тільки для установок R 7 INTERNATIONAL з нижнім підведенням шлангів інструментів
*** Тільки для установок R 7 INTERNATIONAL, CONTINENTAL, R7M 

Можливість налаштування право/лівостороннього положення 
гідроблоку та блоку лікаря для установок серії R

Крісло паціента з латеральним обертанням 30 для установок серії R

Крісло паціента з ручним джойстиком керування для установок серії R

Можливі опції та аксесуари для установок ANTHOS
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Стоматологічні установки SIGER 

Стоматологічні установки SIGER S60, S30

SIGER S30SIGER S60 

Базова комплектація SIGER S60:
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) 

6 940 $

Базова комплектація SIGER S30:
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) 

5 540 $

Сенсорний кольоровий touch screen дисплей на столику 
лікаря 

+195 $ 

Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою +95 $

Електричний мікромотор NXHW-100E Micro NX (Корея) 
40000 об/хв. з внутр. спреєм

490 $

Електричний мікромотор NXOP-100E Micro NX (Корея) 
40000 об/хв. з внутр. спреєм та світлом

590 $

Електричний мікромотор EL-B40I Micro NX (Корея)
 40000 об/хв. з внутр. спреєм безколекторний

700 $

Електричний мікромотор EL-B40L Micro NX (Корея)
 40000 об/хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

800 $

Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 
40000 об/хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

690 $

Світильник V5 (max 35 000 Lux, 3 600-5 000 K) +135 $
Світильник імплантологічний +850 $
Тримач монітору 107 $
Тримач монітору з подовжувачем стійки світильника 175 $
3-х функційний пістолет лікаря / асистента Luzzani 339 $
6-ти функційний пістолет лікаря Luzzani 462 $

Ножна педаль керування поворотна з джойстиком +50 $
Ножна педаль керування бездротова +410 $
Плата керування ножної педалі 168 $
Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції* 195 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції* 230 $

Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та ендофункцією* 240 $

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

345 $

Лампа фотополімерна Led G 185 $
Правий підлокітник 85 $
М’яка шовна оббивка крісла (доплата) +275 $
Стілець лікаря SIGER  250 $
Стілець асистента SIGER 250 $
Вбудована система дезинфекції шлангів інструментів 140 $
Великий стіл для інструментів (нижній підвід) +250 $

Інтраоральна камера з монітором 17” 850 $

Система швидкого під'єднання 35 $

Додаткове обладнання:

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

2 050 $

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

”+” Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі.
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Стоматологічні установки SIGER 

SIGER U200

SIGER U200 

Пульт лікаря Пульт асистента

Cтоматологічні установки SIGER U200

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) 

4 350 $

Сенсорний кольоровий touch screen дисплей на столику 
лікаря 

+195 $ 

Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою +95 $
Електричний мікромотор NXHW-100E Micro NX (Корея) 
40000 об./хв. з внутр. спреєм

490 $

Електричний мікромотор NXOP-100E Micro NX (Корея) 
40000 об./хв. з внутр. спреєм та світлом

590 $

Електричний мікромотор EL-B40I Micro NX (Корея) 
40000 об./хв. з внутр. спреєм безколекторний

700 $

Електричний мікромотор EL-B40L Micro NX (Корея) 
40000 об./хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

800 $

Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 
40000 об./хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

690 $

Інтегрований блок фіброоптики 35 $
Світильник V5 (max 35 000 Lux, 3 600-5 000 K) +135 $
Світильник імплантологічний +850 $
Тримач монітору 107 $
Тримач монітору з подовжувачем стійки світильника 175 $
Ножна педаль керування поворотна з джойстиком +50 $
Ножна педаль керування бездротова 410 $
Плата керування ножної педалі 168 $

Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції* 195 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції* 230 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та 
ендофункцією*

240 $

Лампа фотополімерна Led G 185 $
Ультразвуковий Скалер SIGER NP    1 (No Pain) з титановими 
насадками (Perio- та Scaling) зі світлом LED*

345 $

Правий підлокітник 85 $
М’яка шовна оббивка крісла (доплата) +275 $
Стілець лікаря SIGER   250 $
Стілець асистента SIGER 250 $
Крісло паціента розширене +180 $
Вбудована система дезинфекції шлангів інструментів 140 $
Великий стіл для інструментів (нижній підвід) +250 $
Система швидкого під'єднання 35 $
Інтраоральна камера з монітором 17” 850 $

Додаткове обладнання:

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

”+” Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі.
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* Ціни наведені при умові заміни турбінного шлангу Midwest базової 
комплектації установки.

”+” Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі.

SIGER U100

SIGER U100 

З’ємна керамічна плювальниця

Cтоматологічні установки SIGER U100

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) 

3 570 $

Сенсорний кольоровий touch screen дисплей на столику лікаря +195 $

Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою +95 $

Електричний мікромотор NXHW-100E Micro NX (Корея) 40000 
об./хв. з внутр. спреєм

490 $

Електричний мікромотор NXOP-100E Micro NX (Корея) 40000 
об./хв. з внутр. спреєм та світлом

590 $

Електричний мікромотор EL-B40I Micro NX (Корея) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний

700 $

Електричний мікромотор EL-B40L Micro NX (Корея) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

800 $

Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 40000 об./хв. 
з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

690 $

Інтегрований блок фіброоптики 35 $
Світильник V5 (max 35 000 Lux, 3 600-5 000 K) +135 $

Світильник імплантологічний +850 $
Тримач монітору 107 $
Тримач монітору з подовжувачем стійки світильника 175 $

Ножна педаль керування поворотна з джойстиком +50 $

Ножна педаль керування бездротова 410 $
Плата керування ножної педалі 168 $

Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції* 195 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції* 230 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та ендофункцією* 240 $
Ультразвуковий Скалер SIGER NP1 (No Pain) з титановими 
насадками (Perio- та Scaling) зі світлом LED*

345 $

Лампа фотополімерна Led G 185 $
Правий підлокітник 85 $
Заміна мотора крісла на мотор LINAK 320 $
М’яка шовна оббивка крісла (доплата) +275 $
Стілець лікаря SIGER  250 $
Стілець асистента SIGER 250 $
Крісло паціента розширене +170 $
Вбудована система дезинфекції шлангів інструментів 140 $
Великий стіл для інструментів (нижній підвід) +250 $
Система швидкого під'єднання 35 $
Інтраоральна камера з монітором 17” 850 $

Додаткове обладнання:

Стоматологічні установки SIGER 
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SIGER S30 Cart

Cтоматологічні установки SIGER S30 (на пересувній стійці)

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)

5 800 $

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

Сенсорний кольоровий touch screen дисплей на столику лікаря +195 $
Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою +95 $
Електричний мікромотор NXHW-100E Micro NX (Корея) 
40000 об./хв. З внутр. спреєм

490 $

Електричний мікромотор NXOP-100E Micro NX (Корея) 
40000 об./хв. З внутр. спреєм та світлом

590 $

Електричний мікромотор EL-B40I Micro NX (Корея) 40000 
об./хв. з внутр. спреєм безколекторний

700 $

Електричний мікромотор EL-B40L Micro NX (Корея) 40000 
об./хв. З внутр. спреєм безколекторний зі світлом

800 $

Електричний мікромотор COXO C-PUMA (Китай) 40000 об./
хв. з внутр. спреєм безколекторний зі світлом

690 $

Ультразвуковий Скалер SIGER E1 без світла та ендофункції * 195 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2 зі світлом LED без ендофункції* 230 $
Ультразвуковий Скалер SIGER Е2+ зі світлом LED та 
ендофункцією*

240 $

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

345 $

Лампа фотополімерна Led G 185 $
Правий підлокітник 85 $
Тримач монітору 107 $
Тримач монітору з подовжувачем стійки світильника 175 $
Ножна педаль керування поворотна з джойстиком +50 $
Ножна педаль керування бездротова 410 $
Плата керування ножної педалі 168 $
Заміна мотора крісла на мотор LINAK 320 $

М’яка шовна оббивка крісла (доплата) +275 $

Стілець лікаря SIGER  250 $

Стілець асистента SIGER 250 $

Вбудована система дезинфекції шлангів інструментів 140 $

Інтраоральна камера з монітором 17” 850 $

Додаткове обладнання:

Стоматологічні установки SIGER 

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

1 900 $

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

2 770 $

U100 Cart 

S30 Cart 

* Ціни наведені при умові заміни турбінного шлангу Midwest базової комплектації установки.
”+” Заміна функціональних вузлів з доплатою до базової моделі.
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Крісло паціента              Крісло паціента розширене

Сенсорний кольоровий touch screen дисплей
 на столику лікаря 

Імплантологічний світильник

Інтраоральна камера A3M-X

Вбудована система дезинфекції шлангів інструментів

Світильник V5

Бездротова педаль керування

Можливі опції та аксесуари для установок Siger

Стоматологічні установки SIGER 

Тримач монітору з подовжувачем стійки світильника
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Панорамний рентген з функцією томографії та цефалометрії HYPERION X5 (MyRay)
Доступний у виконаннях X5 2D, X5 2D CEPH, X5 3D, X5 3D CEPH

HYPERION X5 2D CEPH HYPERION X5 3D CEPH

HYPERION X5 - компактна повна система візуалізації, user friendly X-ray пристрій. Позиціювання пацієнта за допомогою 3 лазерних променів з 
фіксацією голови на 5 точках.
Керування апаратом з ПК та/або віртуальної консолі на iPad.
2D - Focus-Free з технологією MRT, автоматично визгначає параметри досліджень та мінімізує променеве навантаження. MultiPAN (5 пошарових 
PAN знімків за один скан на вибір). QuickPAN - швидкий скан з мінімальною дозою випромінювання. Автоматичне відображення 2D знімків на 
iPad. Виконання Air - кріплення на стіну без опори на підлогу для всіх версій.
CEPH - повний спектр програм, включно QuickCEPH.
3D - Multi FOV: від 6х6 см до 10х10 см. HD Scan - Voxel 80 мкм, Quick Scan - Voxel 160 мкм. 3D SMART - фільтр для зменшення впливу металевих 
артефактів у роті (опція).
Інтиітивне програмне забезпечення IRYS, єдине для усіх 2D і 3D досліджень, включно «Implant Simulation» з бібліотекою імплантів і визначенням 
щільності кістки.

Цифрові панорамні рентгени HYPERION X5 з функцією 3D томографа (MyRay, Cefl a, Італія)

HYPERION X5 - компактна повна система візуалізації, user friendly X-ray пристрій. Позиціювання пацієнта за допомогою 3 лазерних променів з 

HYPERION X5 2D        HYPERION X5 3D

3D/2D

HD voxel = 0.08 mm

FOV=10x10 см   Voxel від 80 мкм

CEPH UPGRADE для X5 2D PAN і X5 3D PAN (фіксований сенсор на цефалостаті PAN/CEPH) тільки для апаратів 
виробництва з 01.09.2020. 12 800 €

CEPH UPGRADE для X5 2D PAN Ceph Ready 5 450 €

Підлогова опора для вільного стояння (PAN версія)              520 €

Підлогова опора для вільного стояння (СЕРН версія) 640 €

Стул Рентгенологічний пацієнта MyRay 520 €
3D Smart license (Steak Metal Artifact Reduction Technology - фільтр для зменшення впливу артефіактів наявності 
металу в роті пацієнта (включно імпланти, штіфти, коронки і т.п.) 980 € 

Подовжені тримачі для дітей (для СEPH) 125 €

Підставка для Carpal-аналізу (для СЕРН) 170 €

Підставка для 3D моделювання моделі/відбитку 145 €

Панорамний рентген HYPERION X5 (MyRay)

HYPERION X5 2D/ PAN, підлоговий варіант, крпіплення до стіни 14 900 €
HYPERION X5 2D PAN Ceph Ready – підлоговий варіант, кріплення до стіни, можливість upgrade CEPH 15 600 €
HYPERION X5 2D PAN-CEPH – PAN/CEPH (цефалостат, 1 переставний сенсор PAN/CEPH) підлоговий варіант, 
кріплення до стіни 21 990 €

Панорамний рентген з функцією 3D томографії HYPERION X5 (10x10 см, MyRay)

HYPERION X5 3D PAN – підлоговий варіант, кріплення до стіни 44 800 € 
HYPERION X5 3D PAN-CEPH (цефалостат, 1фіксований сенсор PAN/CEPH) підлоговий варіант, кріплення до стіни 52 650 €
* Настінні варіанти виконання (AIR): необхідно відняти 250 € від вартості для усіх підлогових варіантів, включно з СЕРН
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HYPERION X9 Pro

3D комп’ютерний томограф HYPERION X9 PRO (MyRay, Cefl a, Італія)  

3D комп’ютерний томограф HYPERION X9 PRO (MyRay, Cefl a, Італія)
від PAN до PAN+CEPH та PAN+CEPH+3D (3 в 1)

FOV = 10x8 см, дослідження :

DENT 10x8; 10x6; 8x8; 8x6; 6x6

AIR 10x8; 8x8 - повітряні шляхи

SIN 10x8; 8x8 - сінуси

TMJ 6x6; 8x8 - суглоби

MODEL сканування моделі

FOV = 13x16 см, дослідження :

DENT 6x6; 8x6; 10x6; 8x8; 10x8; 10x10;13x8; 13x10
(4x4 опція для пакету XF з voxel = 68 мкм)

MAXILLO 13x10; 13x16 - щелепно-лицьове

AIR 8x8; 10x10; 13x10; 13x16

SIN 8x8; 10x8; 10x10; 13x8; 13x10

TMJ 8x8; 6x6 (4x4 і 7х6 опція для пакету XF з voxel = 68 мкм)

EAR 4x4 і 7х6 (опція для пакету XF з voxel = 68 мкм) -
внутрішне вухо

MODEL сканування моделі

FOV = 16x18 см, дослідження :

DENT 6х6; 8х6; 10х6; 8х8; 10х10; 13х8; 13х10
(4х4 - опція для пакета XF з voxel = 68 мкм)

MAXILLO 13x10; 16х10; 13х16; 16х18 - щелепно-лицьове

AIR 8х8; 10х10; 13х10; 13х16; 16х18 - повітряні шляхи

SIN 8х8; 10х8; 10х10; 13х8; 13х10 - сінуси

TMJ 6х6; 8х8; 15х6 (7х6, 4х4 - опція для пакета XF з voxel = 68 
мкм)- суглоби

EAR 15х6 - два внутрішніх вуха за один скан (7х6, 4х4 - опція 
для пакета XF з voxel = 68 мкм)

SPINE 9х16 (опція для пакета XF) - шийний відділ хребта

MODEL сканування моделі

GiANO HR
PERFECT.VISION

20 GiANO HR
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FOV 6 X 6 cm
Ideal for sectional view along the dental 
arch. Partial scan of the individual 
semi-arches or frontal zone allows to 
considerably reduce the radiated dose.

GiANO HR allows the user to always select the programme 
best suited to the clinical application with a few guided steps. 
Images of the complete dental arches can be obtained with a 
single scan or via ultra-high definition sectional acquisition in 
ECO-Dose mode (ultra-fast scanning). Highly accurate, finely 
defined 3D volumes provide the detailed information needed 
for meticulous examination of the site and proper implant 
assessment. Smaller FOVs, especially suited to paediatric 
applications, ensure that only anatomical regions of interest 
are irradiated, thus minimising patient exposure while 
providing images of the very highest quality. A more powerful 
X-ray chain ensures high quality teleradiographic projections 
for general dentistry applications.

• General dentistry
• Implantology
• Endodontics
• Gnathology
• General orthodontics

3D PRIME CONFIGURATION.

ESSENTIALLY PERFECT.

POCKET
Convenient pocket for the patient’s personal 
items during the scan.

FOV 10 X 8 cm
Perfect view of the two dental arches. 
The 10 cm diameter includes third 
molars, even in adult patients. Also 
available with 8 cm diameter for 
children and patients with a small build.

FOV 8 X 6 cm
Reduced view to examine a complete 
single dental arch in children or in 
patients with a small build.

FOV 10 X 6 cm
Complete dental arch in the adult. 
The 6 cm height combined with good 
positioning always ensures inclusion of 
all the necessary structures, without 
cutting out the occlusal zone or the 
base of the lower jaw.

FOV 10 x 8

GiANO HR
PERFECT.VISION

22 GiANO HR
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The ideal configuration for full dental applications, from
endodontics to orthodontics and otorhinolaryngology (ENT).
Using patented technology, GiANO HR Advanced can generate
single volumes of up to 13 x 16 cm, providing a complete
overview of dentition, maxillary sinuses and airways.
An examination performed with GiANO HR highlights
characteristics, such as micro-fractures, bone height, root
shape and tilt with the utmost precision.
Low X-ray doses, combined with the 3D aMAR (autoadaptive
Metal Artifacts Reduction) function, illustrate anatomical
structures clearly even in the presence of metallic objects. An
essential requisite for post-surgery scans.

• General dentistry
• Implantology
• Endodontics
• Gnathology
• General orthodontics
• Otorhinolaryngology

3D ADVANCED CONFIGURATION.

PERFECT PRACTICALITY.

FOV 7 X 6 cm
High definition image of both the 
internal ear and the petrous bones for 
accurate diagnosis or post-surgery 
control, such as positioning of the 
cochlear implant.

FOV 13 X 16 cm
Single volume maxillofacial image 
obtained automatically: a complete 
view of the maxillary sinuses and of 
the entire dental arches. Also ideal for 
upper airway examinations.

FOV 13 X 8 cm
For wide range analysis of 
ascending rami of the mandible or 
of the zygomatic maxillary region for 
advanced implant design.

FOV 10 X 10 cm
For a complete examination of teeth, 
including the maxillary sinuses, with a 
single 360° scan and the option of an 
ultra rapid 6.4 s scan.

TOUCH-SCREEN CONSOLE
Maximum efficiency and precise 
diagnosis with built-in touch screen 
console and user-friendly workflow.

FOV 13 x 16

GiANO HR
PERFECT.VISION

13GiANO HR
PERFECT.VISION

12

GiANO HR generates volumes with a FOV range from 
4 x 4 cm to 16 x 18 cm: accurate examinations for 
every diagnostic need. Wide choice of fields of view 
and execution modes for dedicated applications for 
endodontic, otorhinolaryngology and Head&Neck 
examinations, with resolution up to 68 μm, which is 
among the the highest available on the market.

A broad range of 
FOVs for the best high 
resolution images 
available on the market.

3D APPLICATIONS FOR EVERY
DIAGNOSTIC NEED.

TOUCH-SCREEN
CONTROL PANEL
User-friendly features with 
excellent workflow efficiency. 
The user-friendly interface of 
the wide 10” on-board touch 
screen control panel enhances 
functional efficiency and makes 
the most of GiANO HR features.

FOV 16 X 18 cm
Diagnosis of the entire 
dental-maxillofacial region to precisely 
plan orthognathic surgery for complete 
aesthetic and functional rehabilitation.

FOV 9 X 16 cm
High resolution volumetric examination 
of dysplastic, inflammatory and 
traumatic diseases of the cervical spine.

FOV 4 X 4 cm
Ultra-high resolution examination 
(68 μm) of a specific region for 
an uncompromising endodontic 
examination with exposure limited to 
the region of interest. Or for simple 
follow-up morphological examinations 
with an ultra rapid (3.4 s) very low dose 
scan and real time view.

FOV 15 X 6 cm
Detailed diagnosis of both the internal 
ear and petrous bones in a single 
Hi-Res scan.

3D IMAGING

FOV 16 x 18

10 x 8
13 x 16
16 x 18
voxel від 68 мкм

Апарат може нарощувати комплектацію як трансформер прямо у кліні-
ці. Можливі три типи 3D сенсора з областями сканування:
FOV=(d=10см x h=8см), FOV=(d=13см x h=16см), FOV=(d=16см x h=18см)

3D 2D

• Дві повні щелепи 10х8 см в Super HD якості з Voxel= 75 мкм
• XF пакет - додає зони FOV з Voxel 68 мкм (!) (опція тільки для FOV=13x16, 

16x18)
• Режим: QuickScan - швидкий, з мінімальною дозою, від 3.6 сек;

режим Standard; режим HD з найкращою якістью
• 3600/ 1800 обертання, MultiFOV
• 10" Full-touch консоль (для 3D, для 2D - опція). Позиціювання обличчям 

до обличчя, 7 контактних точок, 4 лазерних променя. Моторизована 
опора підборіддя (для 3D, для 2D - опція), сервопозиціювання

• Scout View - легкий вибір 3D цільових областей. Функція програмного 
покращення точності Voxel реконструкції у вибранних сегментах від 
Voxel 150 мкм до 75 мкм і 68 мкм.

• Вбудована бібліотека імплантів з можливістю доповнення. Sinus lift симу-
ляція об’єму. Визначення плотності кістки, Airway розколірка та вимір.

•  57 програм 2D (26 PAN + 18 TMJ + 2 SIN + 16 CEPH)
• Multipan HD, Focus free (5 різних PAN знімків за один скан)
• MRT - автоматична оптимізація часу експозиції та дози випроміню-

вання від параметрів пацієнта ( для 2D і 3D )
• Full Ceph, Ceph X
• QuickPan (Adult-Child), QuickCEPH (Adult-Child)
• MiltiFOV CEPH
• AppStore Автоматичне відображення консолі пристрою та 2D 

знімків на iPad

Панорамний рентген HYPERION X9 Pro

Панорамний рентген HYPERION X9 PRO 2D, 3D Ready 19 200 €

Панорамний рентген HYPERION X9 PRO 2D PAN, CEPH Ready (з PAN/CEPH сенсором), 3D Ready 21 700 €

Панорамний рентген HYPERION X9 PRO 2D PAN-CEPH, 3D Ready (цефалостат, 1 переставний PAN/CEPH сенсор) 25 400 €

Панорамний рентген HYPERION X9 PRO 2D PAN-CEPH (цефалостат, 2 фіксованих сенсора PAN i PAN/CEPH) 30 200 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN ( з 10’ Full-touch консоллю)

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN (10х8 см) 51 700 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN (10х8 см) CEPH Ready, з PAN/CEPH сенсором 54 200 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN (13х16 см) 57 700 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN (13х16 см) CEPH Ready, з PAN/CEPH сенсором 60 200 €
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3D комп’ютерний томограф HYPERION X9 PRO (MyRay, Cefl a, Італія)  

3D комп’ютерний томограф HYPERION X9 PRO (MyRay, Cefl a, Італія)
від PAN до PAN+CEPH та PAN+CEPH+3D (3 в 1)

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN (16х18 см) 62 500 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN (16х18 см) CEPH Ready, з PAN/CEPH сенсором 65 000 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH ( цефалостат, 1 переставний PAN/CEPH сенсор, 10’ Full-touch консоль)

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (10х8 см) 57 500 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (13х16 см) 63 400 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (16х18 см) 68 500 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (цефалостат, 2 фіксованих сенсора PAN i PAN/CEPH, 10’ Full-touch консоль)

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (10х8 см) 61 990 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (13х16 см) 67 400 €

Комп’ютерний томограф Hyperion X9 PRO 3D PAN-CEPH (16х18 см)м 72 300 €

Додатковi комплектvючi для HYPERION Х9 Pro
XF пакет (тiльки для 13х16 та 1бх18) дає об'єм з voxel 68 мкм 3 100 €

3D Smart license (Steak Metal Artifact Reduction Technology - фiльтp для зменшення вnливу артефактiв наявностi металу у ротi 
паціента (включно iмnланти, штіфти, коронки і т.п.)

980 €

СЕРН upgrade для 2D та 3D, nереставний на СЕРН сенсор (для СЕРН Readyз PAN/CEPH сенсором) 4 500 €

СЕРН upgrade з фiксованим СЕРН сенсором (для рентгенiв де тiльки PAN сенсор) 12 900 €

3D upgrade (10х8) (з 2D до 3D), з додаванням 10" Full Touch консолi 33 500 €

3D upgrade (13х16) (з 2D до 3D), з додаванням 10" Full Touch консол1 38 600 €

3D upgrade (16x18) (з 2D до 3D), з додаванням 10"Full Touch консолi 43 800 €

Upgrade 3D function (збiльшення FOV) з 10х8 до 1Зх16 7 800 €

Upgrade 3D function (збiльшення FOV) з 1Зх16 до 16х18 7 800 €

UParade 3D function (збiльшення FOV) з 10х8 до 16х18 14 600 €

10" Full-touch LCD консоль керування (є з самого початкv в 3D, oпцiя 2D) 1 800 €

Мобiльна опора пiдборiддя з сервоприводом (є з самого початку в 3D, oпцiя для 2D) 1 850 €

Пiдставка для 3D сканування моделi/вiдбитку 145 €

Пiдставка для Carрal-aнaлiзу 170 €

Подовжені тримачі для дiтей (для СЕРН) 125 €

Multiuser USB ключ для 10 рабочих станцiй. (Додаткове програмне забезпечення RealGUIDE (3DIEMME, Італія) 500 €

Dicom Print module license 1 200 €

Dicom Storaqe module license + Commitment 1 200 €

Dicom Worklist module license + MPPS 1 200 €

Dicom Query/Retrieve license 1 200 €

Dicom 3D Data lmрort license 400 €

Стул рентгенологiчний пaцiентa (MyRay). (Додаткове програмне забезпечення RealGUIDE (3DIEMME, Італія) 520 €

Стандартна напольна опора 595 €

Напольна опора для iнвалiдних вiзкiв 960 €

Планування імплантації та хірургічних шаблонів

RealGUIDE 5.0 PRO

2 950 €
• 3D Діагностика та планування імплантації
• Сегментація анатомічних обьектів починаючи з роботи з файлами DICOM
• Напів-автоматична сегментація зубів
• Віртуальне воскове моделювання
• Планування імплантів та протетичних елементів

RealGUIDE 5.0 DESIGN

4 950 €

• 3D Діагностика, планування імплантації та моделювання хірургічних шаблонів
• Bсі функції що входять до ліцензії PRO
• Моделювання індивидуальних відтискних ложок
• Вільне моделювання будьяких імпортованих STL файлів
• Експорт моделей хірургічних шаблонів та імплантів з встановленними скан-абатментами у 

форматі STL для самостійного виробництва шляхом швидкого протитопування або CAD/CAM
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ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Myray RXDC HyperSphere 
автоматична сенсорна фіксація положення рентгенівської трубки, бездротовий пульт 3 140 €

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Myray RXDC з пультом дротовим / бездротовим 2 450 / 2 550 €
ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕН Myray RXDC мобільний з пультом дротовим / бездротовим 3 150 / 3 450 €

Технічні характеристики рентгенів:
Найменування параметру Myray RXDC  Myray RXDC HyperSphere

кріплення настінний / мобільний настінний
генератор постійного струму постійного струму

коліматор у комплекті круглий круглий та прямокутний
рентгенівська трубка Toshiba Toshiba

розмір фокусної плями 0,4 mm (IEC 336) 0.4 mm (IEC 336)

поле опромінення 35х45 mm - прямокутник або коло 
діаметром 60 mm

35х45 mm - прямокутник або коло 
діаметром 60 mm

напруга на аноді 60-65-70 кВ 60-65-70 кВ
струм на аноді 4-8 мА 4-8 мА
час експозиції 0,01-1 секунда 0,01-1 секунда

відстань фокус-шкіра 30 см з прямокутним коліматором або 20 см 
з круглим

30 см з прямокутним коліматором або 
20 см з круглим

фіксація трубки механічна самозбалансована система 
фіксації

автоматична сенсорна фіксація за 
допомогою електромагнітних клапанів

(HyperSphere)
пульт керування дротовий / бездротовий бездротовий

довжина першого плеча 
(окрім мобільної версії) 40 / 60 / 90 см 40 / 60 / 90 см

Дентальні рентгени MyRay (Cefl a, Італія), Siger

Дентальні рентгени MyRay RXDC

Myray RXDC
Myray RXDC HyperSphereMyray RXDC мобільний

Cистема рентгенівська візіографічна MyRay xPod

Myray xPod

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 дисплей, програмне забезпечення 
IRYS, набір позіціонерів для сенсора та захисні 
одоразові чохли. 

4 350 €

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

4 550 €

Система рентгенівська візіографічна MyRay xPOD – портативний 
бездротовий радіовізіограф з великим (4,3 “) touch-screen HD 
дисплеем, bluetooth з’єднанням для передачі даних та вбудованою 
SD memory card для зберігання знімків. Csl + FOP + HD CMOS 
технологія, 25 пар ліній на мм, динамічний діапазон 14 bit, IRYS soft-
ware.
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Cистеми рентгенівські візіографічні MyRay (MyRay, Cefl a, Італія)

Cистема рентгенівська візіографічна MyRay Zen-X

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, захисні одноразові чохли. 2 620 €

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. 

2 750 €

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. 

3 100 €

Набір позиціонерів для сенсора 165 €

Найсучасніша технологія багатошарового HD 
сенсора Csl + FOP + HD CMOS, 25  пар ліній на 
мм, Direct USB 2.0/3.0 з’єднання з РС. Тонкий, 
гнучкий та протиударний корпус HD сенсора 
зі закругленими краями та вологозахисним по-
криттям (Waterproof, IP67 стандарт сертифіко-
вано), захисні одноразові чохли. 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 демон-
струвати знімок пацієнту. Можливі комплекти 
поставки з захиснимі одноразовими чохлами та 
з або без набору позіціонерів (в залежності від 
комплектації).Myray Zen-X

Cистема рентгенівська візіографічна iRay Pluto (iRay Technology, Китай)

Cистема рентгенівська візіографічна iRay Pluto 0001X, розмір 1 (25.0 × 38.5 × 4.5 мм), довжина 
кабелю 3 м, програмне забезпечення iRay. 1 200 $

Cистема рентгенівська візіографічна iRay Pluto 0002X, розмір 2 (31.0 × 40.0 × 4.5 мм), довжина 
кабелю 3 м, програмне забезпечення iRay. 1 350 $

• APS CMOS технологія сенсора
• Висока роздільна здатність 25 lp/mm
• Розмір 1 сенсора - Pluto 0001X 25.0 × 38.5 × 4.5 мм
• Розмір 2 сенсора - Pluto 0002X 31.0 × 40.0 × 4.5 мм
• Пряме підключення USB 2.0
• Режим експозиції Smart AED
• Сумісний з різними джерелами рентгенівського
випромінювання
• Операційна система: Windows 7 та вище, 32/64 bit
• User friendly програмний інтерфейс користувача українською
мовою
• IP68 Waterproof, можлива дезинфекція з замочуванням
• Міцний матеріал і компоненти
• Тонкий, з заокругленими, гладкими краями
• Довжина кабеля 3 м
• Прямий потужний виробник радіовізіогрфів - iRay Technology
• Сертифіковано в Україні

Розмір 1    Розмір 2
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Cистема сканування фосфорних пластин MyRay HY-Scan (MyRay, Cefl a, Італія)

Cистема сканування фосфорних пластин MyRay HY-Scan
HY-Scan система сканування фосфорних image plate 5 250 €
Набір 2 фосфорних пластин будь-якого розміру +20 захисних чохлів + 50 одноразових чохлів 190 €
Starter Kit  пластини розміру 0,1,2,3 по одній шт. + 10*4 одноразових чохлів + 25*4 захисних чохлів 375 €
Позіціонер для фосфорних пластин. 150 €

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). 16 bit - динамічний діапазон. Система вставки та розпізнавання пластин Touch-
free автоматично включає пристрій при введенні пластин, за 4-8 сек. считує інформа-
цію 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 фос-
форних пластин має свої переваги: пластини тонкі, гнучки, мають 100% робочої по-
верхні, 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

Інтраоральна камера MyRay CU-2 HD

Інтраоральна камера MyRay CU-2 HD (Cefl a, Італія)

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. 1 200 €

Насадка для макрозйомки 200 €

•  Інтраоральна камера HD якості з HD CMOS сенсором останнього по-
коління 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 сен-
сор, FOV 90°, intraoral resolution 20 мкм. Мінімальна дистанція 5 мм
(1 мм з Macro cap), максимальна дистанція 70 мм, оптимальна дистан-
ція 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 най-

кращого 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).
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Портативний дентальний рентген CLAROX VX-30 (VSI, Південа Корея)

• Один з перших у світі портативних рентгенів для
стоматологічної діагностики з Карбоновою Нанотрубкою
(CNT) нового покоління з повністю цифровим керуванням.
• Рівень випромінювання у десятки разів меньше ніж
у портативних рентгенів інших виробників завдяки
використанню CNT трубки нового покоління виробництва VSI.
• Безпечний для лікаря і паціента, Eco-friendly.
• Стабільна різкість зображення.
• До 800 знімків на одному заряді батареї.
• Легкий і компактний (вага 1,5 кг).
• Неймовірно простий у керуванні апарат зі зручним, User-
friendly інтерфейсом.
• Цифрове надшвидке керування імпульсом менш ніж за
мікросекунду.
• Повне екранування витоку випромінювання без використання
свинцю (Pb).
• Сертифіковано в Україні і в Європі.

Технічні характеристики портативного дентального рентгену CLAROX VX-30 
(VSI, Південа Корея)

Рентгенівська трубка Карбонова нанотрубка (CNT) нового покоління

Фокальна пляма 0,4 мм

Напруга на трубці 70 кВ

Струм на трубці 2 мА

Час експозиції 0,05-1 секунда

Загальна фільтрація 2,1 мм Al

Відстань від джерела до шкіри 20 см

Поле опромінення 60 мм круг

Напруга живлення 24 В (22,5 В)

Максимальна експозиція при повній зарядці 800 знімків при 70 кВ, 2 мА, 0,5 с

Вага 1,5 кг

Портативний дентальний рентген CLAROX VX-30 
(виробник VSI, Південа Корея) 1 990 $

Додаткова батарея (акумулятор) 155 $
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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) Фільтри – в залежності від джерела світла, – жовтий, зелений, синій.
6) Механічна діафрагма та автоматична зміна фільтров (опція).
7) Можливість дооснащення фото- та відеоприставкою, ПО.
8) Можливості кріплення: підлогове колісне (зірковоподібна основа),
підлогове пересувне, настінне, стельове.

OP-DENT 5

Дентальний мікроскоп OP-DENT 5

LED
Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 з фіксованим бінокуляром (45°) 8 400 €
Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 зі змінним кутом нахилу бінокуляра (0° – 240°) 12 950 €

До вартості мікроскопа необхідно додати вартість кріплення:
Підлогове колісне 1 220 €
Підлогове (фіксується до підлоги) 1200 €
Настінне 200 €
Настінне з плечем 30 см 700 €
Стельове (висота стелі до 3 м) 2 060 €
Підлогове колісне, подовжене по висоті (h=1200 мм) 1 330 €

Опції:
Об’єктиви: 200 мм, 250 мм, 300 мм або 400 мм (мал. 3) 250 €
Коробка з двома запасними фільтрами 80 €
Beam Splitter (80% / 20%)  + конектор для камери Sony (мал. 2, але без камери) 3 200 €
Плече монітора для мікроскопу 500 €
Можливість обертання бінокуляру зі змінним кутом (лише разом зі 16-кратним бінокуляром) 850 €

Дентальний мікроскоп OP-DENT 5 (OPTOMIC, Іспанія)

Опції для фото- та відеодокументування – по окремому запиту

Мал. 1 Мал. 2 Мал. 3 Мал. 4
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Інтраоральні сканери TRIOS (3Shape, Данія)

З 2-го червня 2021 року замість пакету послуг CliniCare компанія 3Shape пропонує пакети послуг TRIOS Care та TRIOS 
Only з покупкою нового сканеру. Пакет послуг TRIOS Care входить у вартість нового сканеру. Після першого року 
користування TRIOS Care можливо подовження цього пакету або перехід у безкоштовний пакет послуг TRIOS Only.

TRIOS Care  TRIOS Only
Сканування • •

Оновлення програмного забезпечення • •

Нові функції •

Технічна підтримка • Платне звернення у 
технічну підтримку

5 років гарантії •

Бали 3Shape Academy •

Знижка 25% на пакет послуг TRIOS Care для інших сканерів у клініці •

Вигідні пропозиції по обміну •

Пакет послуг TRIOS Care (сплата раз на рік або помісячно)*

Артикул Найменування Щомісячна підписка Щорічна підписка

82242080_Renewal TRIOS Software – TRIOS Care 149 € 1,699 €

82242081_Renewal TRIOS Basic Software – TRIOS Care 149 € 1,699 €

*Для використання після першого року підписки. Річна передплата діє з 2-го року.

Пакет послуг TRIOS Only (без сплати)

Артикул  Найменування

82242083 TRIOS Software – TRIOS Only Пакет послуг TRIOS Only неможливо придбати разом зі 
сканером. Перехід на TRIOS Only можливий після першого 
безкоштовного року використання TRIOS Care. Перехід на 
TRIOS Only є безкоштовним.82242084 TRIOS Basic Software – TRIOS Only

TRIOS Studio apps

Артикул Найменування Ціна Щорічна підписка

80241140 TRIOS Design Studio 4,500 € 400 €

85240060 Implant Studio 4,500 € 400 €

80245531 Clear Aligner Studio 2,500 € 600 €

80245532 Indirect Bonding Studio* 2,500 € 600 €

80241350 Splint Studio 1,500 € 200 €

*Indirect Bonding Studio доступна для продажу до кінця 2021 року, підписка та підтримка - до кінця 2023 року. Після цього клієнтам буде запропонована безстрокова ліцен-
зія без абонентської плати у відповідності з норматиними правилами та регуляторними принципами країни. Вказане вище програмне забезпечення продається з новими 
сканерами або додається до існуючої підписки.
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Інтраоральні сканери 3Shape (Данія)

Інтраоральні сканери TRIOS
TRIOS 5 Pod
Бездротовий інтраоральний сканер останнього покоління на підставці Pod. 
Модель 2022 року.
• Новий сканер взагалі не потребує калібрування!
• TRIOS 5 на 30% менший і на 20% легший порівняно з TRIOS 4
• TRIOS 5 отримав нову функцію ScanAssist. Це покращений спосіб зшиван-

ня даних, що став можливим завдяки повністю переробленому механізму 
сканування.

• Покращена батарея - на день роботи потрібна лише ОДНА батарея! З 
однією батареєю ви можете сканувати 66 хвилин або до 33 паціентів.

• Додано другу кнопку на сканері. Вона використовується для навігації по 
програмі та аналізу сканування без необхідності торкатися комп’ютера.

• TRIOS 5 має світлодіодне кільце, що забезпечує користувачам візуальний 
зворотний зв’язок під час сканування та роботи пристрою. Світлодіодне 
кільце повідомить вам, коли сканер під’єднаний, готовий до сканування, 
коли йде сканування чи аккумулятор має низький заряд

• Насадки для сканування мають повністю закритий дизайн.
• Віконце насадки для сканування виготовлено зі стійкого до подряпин 

сапфірового скла, тому стоматологи не повинні турбуватися про подря-
пини на поверхні.

• TRIOS 5 поставляється з новою підставкою під сканер. Підставка роз-
роблена з урахуванням гігієни і не має з’єднань або отворів, де могли б 
мешкати бактерії.

• Сканер отримав нову функцію TRIOS Share. Це дозволить переміщати ска-
нер між кабінетами та сканувати з будь-якого комп’ютера за допомогою 
WIFI клініки.

• Програмне забезпечення з мотиваційними додатками. Діагностіка каріє-
су. Пакет послуг TRIOS Care

22003180 21,500 €

TRIOS MOVE+
Пересувна стійка з вбудованим комп’ютером та touch screen монітором.
Для продажу тільки зі сканером TRIOS 5! 22002375 6,000 €

TRIOS 4 Wireless MOVE+
Бездротовий інтраоральний сканер на пересувній стійці, з вбудованим 
комп’ютером та touch screen монітором 15.6”. Програмне забезпечення з 
мотиваційними додатками*. Діагностіка карієсу. Пакет послуг TRIOS Care**

22003165 20,500 €

TRIOS 4 Wireless Pod
Бездротовий інтраоральний сканер останнього покоління на підставці Pod. 
Програмне забезпечення з мотиваційними додатками. Діагностіка карієсу. 
Пакет послуг TRIOS Care

22003127 17,500 €

TRIOS 3 Wireless MOVE+
Бездротовий інтраоральний сканер на пересувній стійці, з вбудованим 
комп’ютером та touch screen монітором 15.6”. Програмне забезпечення з 
мотиваційними додатками. Пакет послуг TRIOS Care

22002355 23,500 €

TRIOS 3 Wireless Pod
Бездротовий інтраоральний сканер на підставці Pod. Програмне забезпе-
чення з мотиваційними додатками. Пакет послуг TRIOS Care

22002245 17,500 €

TRIOS 3 MOVE+
Дротовий інтраоральний сканер на пересувній стійці, з вбудованим комп’ю-
тером та touch screen монітором 15.6”. Програмне забезпечення з мотива-
ційними додатками. Пакет послуг TRIOS Care

22002352 20,900 €

TRIOS 3 Pod
Дротовий інтраоральний сканер на підставці Pod. Програмне забезпечення 
з мотиваційними додатками. Пакет послуг TRIOS Care

22001091 14,900 €

*Мотиваційні додатки: Smile Design, TRIOS Treatment Simulator, TRIOS Patient Monitoring. **Перший рік TRIOS Care входить у вартість усіх моделей. Після першого року 
користування TRIOS Care можливо подовження цього пакету або безкоштовний перехід у пакет послуг TRIOS Only (без сплати). У конфігурацію Pod не входить ПК. Для 
додаткової інформації, будь ласка, дивіться каталог ПК та прайс-лист ПК.
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Інтраоральні сканери TRIOS (3Shape, Данія)

TRIOS 4 Загальні аксесуари

82610100 TRIOS 4 Насадки для сканування (3 шт) 490 €

82610101 TRIOS 4 Насадка захисна для транспортування (1 шт) 65 €

82610102 TRIOS 4 Кабель 275 €

82610103 TRIOS 4 Набір для калібрування (1 калібрувальна насадка та 2 насадки-перехідники) 535 €

22002350 TRIOS Move+ (без сканеру) 6,000 €

22003149 TRIOS 4 Wired Kit (TRIOS 4 Wired Підставка Pod та TRIOS 4 Кабель) 2,000 €

82620172 Стілус для TRIOS Move/Move+ 40 €

TRIOS 4 Wireless Ексклюзивні аксесуари

82610105 TRIOS Акумулятори (3 шт) для TRIOS 4 Wireless 375 €

22002284 TRIOS Зарядний пристрій для TRIOS 4 Wireless & TRIOS 3 Wireless Pen 375 €

22003148 TRIOS Підставка Pod для TRIOS 4 Wireless Pen 150 €

80600142 TRIOS Бездротовий адаптер 75 €

TRIOS 3 Загальні аксесуари

82610018 TRIOS 3  Насадки для сканування (3 шт) 450 €

82610032 TRIOS 3 Насадка захисна для транспортування (1 шт) 65 €

82610022 TRIOS 3 Калібрувальна насадка (1 шт) 350 €

82610052 TRIOS 3  Набір для калібрування (1 насадка для калібрування кольру та 2 насадки-перехідники)* 535 €

22002350 TRIOS Move+ (без сканеру) 6,000 €

82620172 Стілус TRIOS Move/Move+ 40 €

* Цей набір призначений для систем на Dental Desktop.

TRIOS 3 Wireless Ексклюзивні аксесуари

82620065 TRIOS Акумулятори для TRIOS 3 Wireless Handle (3 шт) 375 €

22002283 TRIOS Зарядний пристрій для TRIOS 3 Wireless Handle 375 €

82620071 TRIOS Акумулятори для TRIOS 3 Wireless Pen (Box of 3) 375 €

22002284 TRIOS Зарядний пристрій для TRIOS 4 Wireless & TRIOS 3 Wireless Pen 375 €

23002280 TRIOS 3 Wireless Підставка Pod для Pen сканера (без ключа та сканера) 150 €

80600142 TRIOS Бездротовий адаптер 75 €

TRIOS 3 Wired Ексклюзивні аксесуари

82610082 TRIOS 3 Кабель – 2.5 M 275 €

82610081 TRIOS 3 Кабель – 5 M 300 €

82610080 TRIOS 3 Кабель – 8 M 325 €

22002100 TRIOS 3 Pod w/ Pen (без ключа та сканера) 2,770 €

TRIOS Оновлення

82241245 Оновлення TRIOS 3 Basic до TRIOS 3 4,000 €

Сканер не потрібно повертати на виробничій об’ект 3Shape для «Оновлення TRIOS 3 Basic до TRIOS 3».

TRIOS Clinical apps

Артикул Найменування Ціна Щорічна підписка

85240040 Implant Planner 1,000 € 150 €

80245500 Orthodontic Planner 1,000 € 400 €

TRIOS 5 Загальні аксесуари

22002380 TRIOS 5 захисні чохли 50 €

22002381 TRIOS 5 Насадки для сканування (3 шт) 300 €

22002382 TRIOS 5 Насадка захисна для транспортування (1 шт) 65 €

22002383 TRIOS 5 Pod 150 €

22002384 TRIOS 5 Зарядний пристрій 375 €

22002385 TRIOS 5 Акумулятори (3 шт) 375 €

80600142 TRIOS Бездротовий адаптер 75 €

82620172 Стілус для TRIOS Move/Move+ 40 €
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Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Simpler (LAMBDA Spa, Італія)

Італійська компанія LAMBDA Scientifi ca, один зі світових лідерів з 
виробництва стоматологічних лазерів, представляє новий стома-
тологічний діодний лазер Doctor Smile Simpler для стоматології та 
дерматології.
Завдяки надзвичайній простоті у використанні він дає можливість 
стоматологу здійснювати лікування без спеціальної підготовки.
Натисненням однієї кнопки на сенсорному дисплеї можна вибра-
ти потрібну область застосування, для якої вже задані установки 
з найбільш підходящими і науково обгрунтовані параметрами для 
кожного виду стоматології: ендодонтія, хірургія,  пародонтология, 
терапія, відбілювання.
У стоматологічному лазері Simpler використовується конфігура-
ція T.O.P. (TISSUE OPTIMIZED PULSING – імпульс, оптимізований 
по різним видам тканин), що дає можливість вибору з 4-х видів 
хірургічних програм: грануляційна тканина; незмінена тканина; 
фіброзна тканина; коагуляція. Doctor Smile Simpler

Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Simpler
еСтоматологічний діодний лазер Doctor Smile Simpler (з аксесуарами)

Стандартний багатофункціональний легкий наконечник для відбілювання широкої ділянки;
Волокно - 300 мкм;
Одноразові пластикові насадки - 20 штук;
Різак для волокна і обплетення волокна
Стікер лазерної небезпеки
Керівництво користувача та клінічні протоколи

4 370 €

Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Simpler 2 (з аксесуарами) 4 960 € 

Додаткове оснащення:
Оптичне волокно 200 мкм (3 м) 360 €
Оптичне волокно 300 мкм (3 м) 375 €
Оптичне волокно 400 мкм (3 м) 395 €
Оптичне волокно 600 мкм (3 м) 460 €
Захисні окуляри Diode 220 €

Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Simpler (LAMBDA Spa, Італія)

Лікування буде мінімально інвазійним.
Стоматологічний лазер Simpler може використовуватися з великою кількістю аксесуарів, які йдуть в комплекті, так і ті, 
що можна придбати додатково – від спеціальних наконечників для хірургії до ергономічних насадок для біостимуляціі, 
як в стоматології, так і в дерматології.

Характеристики діодного лазера Doctor Smile Simpler:
• Довжина хвилі 980 нм.
• Макс. потужність – 8 Вт / 12 Вт (пікова).
• Частота – до 25 кГц. Pulse mode – безперервний або імпульсний.
• Розмір 200х150х120 мм
• Вага 1,5 кг

Особливості:
• Сенсорний екран.
• Прямий операційний вибір тканин.
• Багатофункційний наконечник.
• USB порт.
• Оптимізована пульсуюча конфігурація.

Область використання: ендодонтія, хірургія, парадонтологія, терапія, імплантологія, дерматологія.

Новаційна програма NaWi Go дає повну інформацію по кожній з програм со всіма параметрами та клінічною інформацією. 
За допомогою NaWi Go можна перевіряти та моментально обновляти клінічні протоколи з Web-сайта виробника. Тепер 
стоматологам достатньо вибрати область використання, визначитись з видами м’яких тканин і проводити лікування без 
крові, без болю, максимально швидко з високими показниками регенерації.

Doctor Smile Simpler 2
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Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Wiser (LAMBDA Spa, Італія)

Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Wiser (з аксесуарами)
WISER насадка ендодонтична (блакитна, 4 шт.) 1 уп.

7 590 €

WISER насадка періодонтична (жовта, 4 шт.) 1 уп.
WISER насадка хірургічна (зелена, 4 шт.) 1 уп.
WISER насадка імплантологічна (біла, 4 шт.) 1 уп.
WISER насадка терапевтична (чорна, 4 шт.); 1 уп.
WISER насадка для відбілювання 1 шт.
WISER насадка для біостимуляції 1 шт.
Бездротова педаль керування 1 шт.
Interlock 1 шт.
Інструмент для згинання насадок WISER (30° – 60° – 90°) 1 шт.
Захисні окуляри 3 шт.
Зарядний пристрій та кабель 1 шт.
Попереджувальні наклейки 2 шт.
Пензлики для чистки 10 шт.
CD (керівництво користувача, медичні протоколи) 1 шт.

Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Wiser 3 (з аксесуарами) 11 500 €
Додаткове оснащення:
Набір насадок WISER, 4 шт. одного з кольорів (за медичним призначенням) 49 €
Захисні окуляри Diode 220 €

Стоматологічний діодний лазер Doctor Smile Wiser (LAMBDA Spa Італія)

Doctor Smile Wiser

Лазерна технологія представляє собою еволюцію медичних 
технологій та створює незамінну щоденну підтримку в тради-
ційній стоматологічній практиці. WISER оснащений встановле-
ними програмами із середніми настройками, які були підтвер-
джені багатьма науковими публікаціями та співробітництвом 
з престижними університетами, а також з практикуючими лі-
карями. Потужність 16 Вт є одніею з найбільших серед діодних 
лазерів. WISER є зручним у роботі бездротовим приладом з 
бездротовою педаллю. Запатентований акумулятор Supercap 
заряджається 1хв. і дозволяє працювати приладу 1,5 години.

Технічні параметри:
Довжина хвилі 980 Нм
Максимальна потужність 16 Вт
Pulse mode: безперервний,
імпульсний, супер імпульсний
Частота до 25 кГц
Розмір 161 х 218 х 176 мм, вага 1,85 кг.

Особливості:
Сенсорний кольоровий 7,9’’ дисплей керування з графічним інтерфейсом.
Наконечник, що автоклавується.

Насадки WISER, що автоклавуються, багаторазовового використання, виготовлені із оптичного волокна 3-го поколін-
ня  і маркіровані кольором по медичному призначенню. Насадки WISER можна згинати за допомогою спеціального 
інструмента, що іде у комплекті.

Область використання: ендодонтія; хірургія; пародонтологія; імплантологія; терапія; відбілювання; дерматологія.

Режими користувача: 
• Режим швидкого доступу - швидкий доступ до меню без втрати часу.
• Розширений режим - дає максимальні можливості, аж до змін існуючих налаштувань.
• Покроковий режим - надає недосвідченим користувачам інструкції поетапного проведення процедур.

LAP – вбудовані прото коли роботи з лазером. Як вчитель, LAP крок за кроком показує як переміщувати лазерний про-
мінь та виконувати етапи. Ключова інформація по типу насадки, потужності, імпульсу і часу впливу постійно на екрані. 

Система TOP – генерація оптимальних імпульсів для хірургії. Користувачі зможуть вибрати правильну потужність і 
частоту імпульсу шляхом вибору типу цільової тканини. Лікування буде мінімально інвазивним.

Navy clinic – вбудований довідник (медична енциклопедія) по лазерним протоколам. Прийде на допомогу в любий 
момент без переривання процедури лікування. Робота з лазером ще не була такою простою.
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Стоматологічний ербієвий лазер Doctor Smile Pluser (LAMBDA Spa, Італія)

Стоматологічний ербієвий лазер Doctor Smile Pluser (LAMBDA Spa, Італія)

Doctor Smile Pluser

Повнокольоровий дисплей

Високошвидкісний потужний ербієвий лазер для препарування каріозної порожнини без вібрації. 
Необхідна кількість потужності лазера дозволить уникнути будь-яких тріщин, які можуть послабити 
структуру зуба і максимально зберегти здорову тканину. Pluser може досягати 12 Вт потужності із змін-
ною частотою імпульсів від 5 до 100 Гц, завдяки новому поколінню ербієвого лазерного джерела. Це 
незвичайний пристрій, застосовують виключно в будь-якій клінічній ситуації, без обмежень. Розміри 
приладу 277х895х547 мм.
Pluser використовує нове програмне забезпечення proXimo, створене Doctor Smile на Android. 

Ви зможете переглянути і вибрати попередньо встановлені процедури простим рухом, завдяки практичності розширеного меню. 
З сенсорним 10.1’’ дисплеєм Doctor Smile Pluser дозволить переглянути кожен параметр роботи під час всього лікування. Щоб отри-
мати максимальну віддачу від вашого Pluser, ви можете змінити встановлені значення за допомогою простого дотику. Швидкий дотик 
дозволить вибрати протоколи стоматології и дерматології. Графічний інтерфейс підскаже, який наконечник вибрати для лікування.
Pluser – це медична енциклопедія, завжди готова для консультацій. Його база знань виникла в результаті тривалих досліджень лікарів по 
використання ербієвого лазера. Завдяки платформі Android і Wi-Fi з’єднання, Pluser завжди online, щоб запропонувати вам максимальну 
підтримку. Тільки у Doctor Smile Pluser – дистанційна діагностична перевірка.
Області використання.
Операції на твердих тканинах: препарування емалі; дентину; глибокого карієсу; видалення пломбувального матеріалу; пряма пульпо-
томія; десенсибілізація; препарування під вінір. 
Операції на м’яких тканинах: клаптеві операції; гінгівектомія; гінгівопластика; вестибулопластика френектомія; видалення імплантів; подовжен-
ня коронки; видалення грануляцій; видалення фіброми; кюретаж; висічення капюшона; видалення деструкції; злоякісні новоутворення; вида-
лення амальгами; депігментація ясен; вивільнення ретінірованих зубів.
Операції на кісткових тканинах: резекція кістки; хірургія кісткової тканини та кореневих каналів; апікотомія; подовження клінічної 
коронки; установка імплантів; розсічення альвеолярного гребеня; сінусліфтінг; регенерація кістки.
Лице: вікові зміни; ксантелазма вік; кератоз; бородавки; невуси; видалення ороговілого епітелію обличчя; мелазма на обличчі; ви-
далення молочних плям.
Шкіра: очищення шкіри; відлущування шкіри – м’яке; відлущування шкіри – середнє; відлущування шкіри – грубе; розгладження 
околоочних зморшок; розгладження зморшок в області рота.

Стоматологічний ербієвий лазер Doctor Smile Pluser

Стоматологічний ербієвий лазер Doctor Smile Pluser (з аксесуарами)
Оптоволоконний Erbium Yag Laser, набір сапфирових насадок для стоматології (10 шт.), захисні окуляри Erbium 
(3 шт.), інфрачервона бездротова педаль, кабель живлення, інтерлок, DVD (інструкція користувача та клінічні 
протоколи)
наконечник Boost: м’які та тверді тканини, кісткова хірургія (використовується без насадок)
наконечник кутовий 90°: м’які та тверді тканини, кісткова хірургія (використовується з насадками)
наконечник прямий Straight: м’які та тверді тканини, кісткова хірургія (використовується з насадками)

43 000 €

Стоматологічний ербієвий лазер Doctor Smile Pluser Kombi Dental (з аксесуарами) 51 350 €

Стоматологічний ербієвий лазер Doctor Smile Pluser Kombi Dental&Derma  (з аксесуарами) 59 700 €

Додаткове оснащення:
Наконечник Pluser для ендодонтії (endodontic decontamination) 1 450 €
Наконечник Dermo Full Field для видалення шкірних недоліків та шрамів, пілінгу 2 100 €
Derma Scaner фракційний сканер для шліфування та омолодження шкіри 13 500 €
Наконечник Fractional (Aesthetic resurfacing) для шліфування та омолодження шкіри навколо очей та губ 2 900 €
Програмне забезпечення  proXimo Dermo 2 990 €
Захисні окуляри Erbium 220 €

Наконечники для ербієвого лазеру Doctor Smile Pluser

Fractional

Straight

Full Field

Derma Scaner

Boost

90°
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Стерилізаційне обладнання

Автоклави ANTHOS та додаткове обладнання для стерилізації (Cefl a, Італія)

Anthos A17
Автоматичний автоклав класу «В» з монохромним LCD дисплеєм 
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.): 
29 хв. (А17), 31 хв. (А22), 39 хв. (А28).
6 програм стерилізації та 3 тестових.
Вбудованний Wi-Fi модуль.
3 роки гарантії або 3000 циклів!!! 

3 400 €

Anthos A22 3 800 €

 Anthos A28 4 550 €

Anthos A17+
Автоматичний автоклав класу «В» з повнокольоровим LCD дисплеєм 
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.): 
29 хв. (А17+), 31 хв. (А22+), 39 хв. (А28+)
6 програм стерилізації та 3 тестових.
Вбудованний Wi-Fi модуль.
Вбудованний в бак для води змінний фільтр демінералізатор.
Вбудований рециркуляційний фільтр в бак для відпрацьованої води.
3 роки гарантії або 3000 циклів!!! 

4 150 €

Anthos A22+ 4 600 €

 Anthos A28+ 5 400 €

Anthos A17 
Platinum

Революційний автоклав з повторним використанням води, за допо-
могою двох вбудованних фільтрів, один для демінералізації, другий 
для рецеркуляції води, при цьому на 50 циклів вистачає 5 літрів водо-
провідної води. Кольоровий дисплей 7’’ демонструє демо-відео етапів 
користування. LED підсвітка двері сигналізує про статус автоклаву.
Опція: My Trace Software що поєднує кожний інструмент з окремим 
пацієнтом (tracebility).
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.
Вбудованний Wi-Fi модуль.
Вбудованний в бак для води змінний фільтр демінералізатор.
Вбудований рециркуляційний фільтр в бак для відпрацьованої води.
3 роки гарантії або 3000 циклів!!! 

5 600 €

Anthos A22
Platinum 5 950 €

Anthos A28
Platinum 6 800 €

Delta Wash 
H10 (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.

5 850 €

3 роки гарантії або 3000 циклів!!!!
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Стерилізаційне обладнання

Стерилізаційне обладнання виробництва Getidy

KD-23-A(23А) 
23 L

• Автоклав класу В
•  LCD дисплей пульта керування
• Мікропроцесорне управління
• Вакуумна сушка
• 15 програм
• Габарити: 660х550х560 мм
• Розмір камери:  23L - Ø 250х450 мм

 18L - Ø 250х355 мм

2 750 $

KD-18-A(23) 
23 L 2 600 $

KD-18-A(18) 
18 L 2 400 $

KD-12-A(23) 
23 L

• 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

2 400 $

KD-12-A(18) 
18 L 2 250 $

KD-12-A(16) 
16 L 2 150 $

KDZ-4000
(Getidy)

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

210 $

Предстерилізаційне обладнання та додаткове обладнання для автоклавів ANTHOS

MILLSEAL + EVO 
Автоматичне 

пакування

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.
Гарантія 2 роки.

1 560 €

MILLSEAL + 
MANUAL 

Механічне 
пакування

560 €

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

235 €

Ультразвукова мийка Getidy

3 L 
Ультразвукова мийка (нержавіюча сталь) з краном

305$

6 L 390$

Принтер Стандартний принтер на термопапері. Роздруковує дані про-
цесу стерилізації. 335 €

повнокольоровий дисплей

монохромний дисплей
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Стерилізаційне обладнання виробництва SIGER

EGO-17B

Автоклави В-класу
Триступеневе попереднє вакуумування
Примусова циркуляція повітря
Об’єм камери: 17 л, 23 л
Кількість програм: 7 (3 тестові)
Кількість лотків для інструментів: 6 (3)
Габарити: 450мм х 450мм х 560мм – 17 л
Габарити: 450мм х 450мм х 660мм – 23 л
Вага: 48 кг - EGO-17B, 50 кг - EGO-23B, 
49 кг - EGO-17B+, 51 кг - EGO-23B+
Спосіб відкривання дверей: 
ручний - EGO-17B, EGO-23B, 
автоматичний - EGO-17B+, EGO-23B+
Живлення: 230В/50 Гц
Сенсорний кольоровий рідкокристалічний 
дисплей
Можливість довільного встановлення часу 
початку стерилізації
Датчик якості води
USB-інтерфейс
Вбудований принтер

2 550 $

EGO-23B 2 800 $

EGO-17B+ 2 750 $

EGO-23B+ 2 950 $

AMI-17B

Автоклави В-класу
Триступеневе попереднє вакуумування
Примусова циркуляція повітря
Об’єм камери: 17 л, 23 л
Кількість програм: 7 (3 тестові)
Кількість лотків для інструментів: 6 (3)
Габарити: 450мм х 450мм х 560мм – 17 л
Габарити: 450мм х 450мм х 660мм – 23 л
Вага: 47 кг - AMI-17B, 49 кг - AMI-23B
Спосіб відкривання дверей: ручний
Живлення: 230В/50 Гц
Рідкокристалічний дисплей
USB-інтерфейс
Вбудований принтер

1 950 $

AMI-23B 2 200 $

SEALER X330 
(SIGER)

• Пакувальна машина
• Подвійний ріжучий пристрій

310 $

Стерилізаційне обладнання
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Стерилізаційне обладнання

ENBIO - найшвидші у світі автоклави В класу!

Спираючись на 25-річний досвід, компанія Enbio поєднує найсучасніші біотехнологічні рішення з чудовим 
дизайном. Обладнання виробляється у Ензінгені (Швейцарія), у Румії (Польща) та в Атланті (США).
Найшвидші у світі автоклави Enbio є сертифікованими медичними приладами В класу та можуть 
використовуватись у стоматологічних клініках, лікарнях, салонах краси, тату-салонах, ветеринарних клініках тощо.

Автоклав Enbio S
Комплектація:
Стерилізатор паровий компактний, шланг для води (синього кольору) з 
гумовою заглушкою, шланг для зливу конденсату (червоного кольору) 
з гумовою заглушкою, HEPA-фільтр, USB-носій для запису протоколу 
стерилізації, кабель силовий.
Технічні характеристики:
Клас B230V/50Hz B 
Електроживлення 220-230V AC/60 Hz 
Потужність 2250 W 
Максимальне споживання струму 15 A 
Робочий тиск 2,1 Bar 
Максимальний тиск 2,3 Bar 
Макс. температура процесу 137°C 
Об’єм робочої камери 2,7 л 
Внутрішній розмір лотка 28 х 18 х 2,8 см 
Програми 134°C FAST, 134°C, 121°C 
Макс. кількість упаковок 8 
Макс. вага завантаження 0,5 кг 
Вага 15 кг 
Ступінь захисту IP20 
Архівування даних процесу USB-накопичувач

1 970 €

Автоклав Enbio Pro
Комплектація:
Стерилізатор паровий компактний, шланг для води (синього кольору) з 
гумовою заглушкою, шланг для зливу конденсату (червоного кольору) 
з гумовою заглушкою, HEPA-фільтр, USB-носій для запису протоколу 
стерилізації, кабель силовий.
Технічні характеристики:
Клас B230V/50Hz B 
Електроживлення 230V/50 Hz 
Потужність 2250 W 
Максимальне споживання струму 15 A 
Робочий тиск 2,1 Bar 
Максимальний тиск 2,3 Bar 
Макс. температура процесу 137°C 
Об’єм робочої камери 5,3 л 
Внутрішній розмір лотка 28 х 19 х 7 см 
Програми 134°C FAST, 134°C, 121°C, PRION 
Макс. кількість упаковок 16 
Макс. вага завантаження 1 кг 
Вага 20 кг 
Ступінь захисту IP20 
Архівування даних процесу USB-накопичувач

2 300 €

ENBIO PROENBIO S
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iCare

Мікромоторний наконечник Турбінний наконечник

Система автоматичного змащування та чищення наконечників iCare

Мікромоторні наконечники. 
Мікромоторні наконечники складаються з зуб-
частих механізмів, яким необхідно підвищене 
проникнення розчину. Тому порт системи iCare 
обертає зубчастий механізм всередині мікро-
моторного наконечника, полегшуючи проник-
нення розчину до всіх внутрішніх деталей. У той 
же час забруднення, що знаходяться в каналах 
охолодження і повітряних каналах, вимивають-
ся розчином для чищення.

Турбінні наконечники. 
iCare ретельно очищає і змащує всі деталі нако-
нечника, а також всі канали подачі води і пові-
тря.

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

Система автоматичного змащування та чищення наконечників iCare Type C2
Два стандартні порти (турбінні) + два обертальні порти (мікромоторні) 1 808 €

Система автоматичного змащування та чищення наконечників iCare Type C3
Один стандартний порт (турбінний) + три обертальні порти (мікромоторні) 1 905 €

Продукція компанії NSK (Японія)

Хірургічна система ISD 900 для викрутки/закрутки імплантів

Характеристики:
Обертовий момент: 10 - 40 Н·см з кроком збільшення  
значення 1 або 5 Н·см
Швидкість: 15, 20, 25 об/мин
Вага: 148 г (Мікромотор iSD900 + наконечник iSD-HP)
Час  заряджання: 90 хвилин

Хірургічна система ISD 900 для викрутки/закрутки імплантів 1 295 €

Мікромотор лабораторний

UMXL-DT

Мікромотор лабораторний ULTIMATE  XL-DT (настільно-
вертикальна 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

1 324 €

UMXL-GT

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

 1 324 €

UMXL-KT

Мікромотор лабораторний (система управління колін-
ного 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

 1 324 €

PRESTO 
AQUA II

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

 1 207 €
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Стоматологічні прилади NSK (NSK, Японія)

Електричний ендодонтичний мікромотор

ENDO-MATE DT

iPex II

ENDO-MATE TC2

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

Апекслокатор 
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)

ENDO-MATE DT - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MP-F16R (16:1) 890 €
ENDO-MATE DT - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MPA-F16R (16:1) 
для профайлів та для з’єднання з апекслокатором 932 €

ENDO-MATE AT - електричний ендодонтичний мікромотор без голівки 655 €
ENDO-MATE DT - електричний ендодонтичний мікромотор без голівки 665 €
ENDO-MATE TC2 - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MP-F16R (16:1) 
для профайлів бездротовий 900 €

ENDO-MATE TC2 - електричний ендодонтичний мікромотор з мініатюрною голівкою MPA-F16R 
(16:1) для профайлів та для з’єднання з апекслокатором бездротовий 990 €

Мініатюрна голівка MP-F16R (16:1) для профайлів 230 €
Мініатюрна голівка MPА-F16R (16:1) для профайлів та для з’єднання з апекслокатором 277 €

Апекслокатор iPex II 640 €
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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
• імпульсний або режим постійної вібрації
• підвищена потужність завдяки функції “BOOST”
• 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

Хірургічна система VarioSurg 3 з наконечником із фіброоптикою та набором Basic S Kit 5 650 €

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 €

VarioSurg

Фізіодиспенсер, SURGIC PRO OPT, SURGIC PRO OPT+, SURGIC PRO2 OPT

SURGIC PRO, SURGIC PRO OPT

Характеристики SURGIC PRO OPT/ PRO OPT+:
• макс.потужність, обертовий момент: 210 Вт , 80 Н/см
• макс.потужність насосу: 75 мл/хв
• число програм: 8
• 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 та 

переключення програм)
•  мікромотор на 16,2 мм коротше та на 42 г легше стандартного хирургічного микромотору з 

оптикою.
Комплектація SURGIC PRO OPT/ 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

Характеристики SURGIC PRO2 OPT
• зменшений розмір мікромотра
• TOUCH SCREEN панель керування
• безшумний і плавний зрошувальний насос
• БЕЗДРОТОВЕ НОЖНЕ КЕРУВАННЯ
• можливість керувати кількома пристроями з однієї педалі
• можливість підключення до iPad до блоку керування для запису протокола
операції та процедурних даних
• обертовий момент 5-80 Нсм
• потужність світла (оптичний мікромотор) понад 32 000 ЛЮКС
Комплектація SURGIC PRO2 OPT:
Пристрій управління
 оптичний мікромотор SGL80M, оптичний наконечник X-SG20L (зменшення 20:1), бездротова педаль 
керування, іригаційна трубка (3 шт.) та інші аксесуари

Фізіодиспенсер SURGIC PRO OPT з кутовим тітановим наконечником X-SG20L (20:1, з оптикою) 3 550 €
Фізіодиспенсер SURGIC PRO2 OPT з кутовим тітановим наконечником X-SG20L (20:1, з оптикою) 3 860 €
Фізіодиспенсер SURGIC PRO OPT+ з кутовим тітановим наконечником X-DSG20L (20:1, з оптикою, розбірний та USB роз’єм 
для запису протоколу операції) 3 850 €

Продукція компанії NSK (Японія)

SURGIC PRO2 OPT
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Стоматологічні прилади NSK (NSK, Японія)

Профілактика

Prophy-
Mate

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

608 €

Perio-
Mate

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

750 €

Perio-
Mate 

Nozzle 
Tip

Гігієнічні стерильні одноразові насадки для Perio-Mate
Комплект 40 шт

65 €

Perio 
Mate 

Powder

Порошок для піддесневих операцій для використання 
з піскоструминними системами Perio-Mate. Гліцин.
Банка 160 г

29 €

Flash 
Pearl

Порошок NSK Flash Pearl для содоструминих апаратів 
Prophy-Mate.
Стік 15 гр.
Гранули Flash Perl маленькі та мають сферичну форму на 
відміну від бікарбонату натрія. Flash Pearl полірує зуби без 
ушкодження зубної емалі.

1,2 €

Flash 
Pearl

Порошок NSK Flash Pearl для содоструминих апаратів 
Prophy-Mate.
Банка 300 гр.
Гранули Flash Perl маленькі та мають сферичну форму на 
відміну від бікарбонату натрія. Flash Pearl полірує зуби 
без ушкодження зубної емалі.

22 €

Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 970/ Varios 970 Lux (з підсвіткою)

Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 970 Lux
Характеристики: три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) 
• частота коливань 28-32кГц • дві ємкості зовнішньої подачі розчину
Комплектація: Блок керування • Наконечник зі світлом • Шланг наконечника • 3 насадки 
для зняття зубних відкладень (G4, G6, G8) • Педаль керування • 2 ємкості • 3 ключа для
заміни насадок з обмежувачем обертового моменту • Кабель живлення

1 699 €

*У наявності широкий вибір насадок типу Satelec до ультразвукових скалерів Varios для різноманітного клінічного застосування.

Ультразвукові Скалери*

Компактний багатофункційний Скалер Varios 170.  
• один робочий режим (зняття зубного каменю) • частота коливань 28-32кГц 851 €
Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 370. 
• три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) • частота коливань 28-32кГц 780 €
Автономний багатофункційний ультразвуковий Скалер Varios 570. 
• три робочих режима (зняття зубного каменю, ендодонтія, парадонтія) • частота коливань 28-32кГц 1 100 €

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l



60
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

Титанові та металеві мікромоторні наконечники зі спреєм
M-25 (1:1) Наконечник кутовий, металевий, з оптикою 

(M-25L) або без (M-25), з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для 
кутових борів, передача обертання 1:1

310 €

M-25L (1:1) 430 €

Картридж 
M25/M-25L Картридж до наконечника кутового M-25 та M-25L 120 €

M-95 (1:5) Наконечник кутовий,  металевий, з оптикою 
(M-95L) або без (M-95), з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для 
турбінних борів, передача обертання 1:5

450 €

M-95L (1:5) 550 €

Картридж 
M95/M-95L Картридж до наконечника кутового M-95 та M-95L 150 €

Z-25L
Наконечник кутовий, титановий, з оптикою,  
з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для кутових борів, 
передача обертання 1:1

605 €

Картридж 
Z-25L Картридж до наконечника кутового Z-25L 120 € 

Z-95L
Наконечник кутовий,  титановий, з оптикою, 
з внутрішнім спреєм, з кнопкою, для турбінних борів, 
передача обертання 1:5

930 €

Z900L Турбіна Z-Max L, з голівкою типу Standart (Z800L, 23W) або Torque 
(Z900L, 26W). Тітановий корпус; з кнопкою, оптикою, системою 
очищювання голівки, 4-х канальним спреєм, 360 000-450 000 об/
хв., підвищеної потужності.

650 €
Z800L

X600L 
X700L Картридж до наконечників Ti-Max XL, Ti-Max Z 200 €

S-MAX-M 
500L

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

434 €
S-MAX-M 

600L

S-MAX-M 
800L Турбіна S-MAX, з голівкою типу Standart, керамічні під-

шипники; з кнопкою, оптикою, системою очищення го-
лівки, 4-х канальним спреєм, клапаном “Анті-СНІД”,  
350 000 - 430 000 об/хв.

434 €
S-MAX-M 

900L

M 600 LG 
DynaLED

Турбіна S-MAX, з голівкою типу Standart, керамічні підшипники; 
з кнопкою, оптикою та внутрішнім генератором напруги 460 €

SX-SU 03 Картридж до наконечників S-MAX 165 €

PTL-CL-LED Швидкоз’ємний перехідник з оптикою, захисним клапаном 
“Анті-СНІД та LED світлом 195 €

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

210 €

Pana-Max / 
Pana-Max 2 Роторна група до наконечників Pana-Max, Pana-Max 2 120 €

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

246 €

Pana-Max Роторна група до наконечників Pana-Max Plus 165 €

Тi-Max 
X450L

 Турбіна Тi-Max X450L хірургічна, з стандартною головкою під 
кутом 45, системою очищення головки, 4-канальним спреем, 
350 000 – 400 000 об/хв, роз’єм Midwest

578 €

S-Max PICO
Турбіна S-Max PICO з мініатюрною головкою, системою 
очищення головки, 4-канальним спреєм, 350 000 – 400 000 об/
хв, роз’єм Midwest

580 €

Наконечники турбінні

Продукція компанії NSK (Японія)
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Картридж 
Z-95L Картридж до наконечника кутового Z-95L 150 €

Z-45L
Наконечник кутовий, титановий, з оптикою, з внутрішнім 
спреєм, з кнопкою, для турбінних борів, передача 
обертання 1:4.2, голівка під кутом 45°

845 €

M-65 Наконечник прямий мікромоторний зі спреєм 280 €

Ti-Max
NANO 95 LS

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

878 €

Ti-Max 
NANO 25 LS

Наконечник кутовий, титановий, з оптикою, мініатюрний, з 
внутрішнім спреєм, з кнопкою, для кутових борів, передача 
обертання 1:1

650 €

Продукція компаній NSK (Японія) 

X-DSG
20L

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

830 €

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

822 €

X-SG 65L Наконечник прямий для імплантології титановий
Зовнішня система охолодження

700 €

S-Max
SG20

Кутовий наконечник (20:1, мініатюрна головка, 
кнопковий фіксатор, охолодження через бор, зовнішне 
охолодження) 566 € 

Наконечники для хірургії NSK

SGS-ES Наконечник для мікрохірургіі, передача 1:1, під 
хірургічні бори 2,35, 40 000 об/хв

328 €

SGS-E2S Наконечник для мікрохірургіі, повишаючий, передача 
1:2, під хірургічні бори 2,35, 80 000 об/хв 706 €

SGA-ES 
Наконечник для мікрохірургіі кутовий, передача 1:1, 
під хірургічні бори 2,35, 40 000 об/хв 600 €

SGA-E2S 
Наконечник для мікрохірургіі кутовий, повишаючий,  
передача 1:2, під хірургічні бори 2,35, 80 000 об/хв 800 €

Наконечники для мікрохірургії NSK
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Наконечники мікромоторні без спрею

FX-25M
(1:1)

Наконечник кутовий для кутових борів, з кнопочна фіксація, 
швидкість до 40 000 об/хв, передача обертання 1:1 без спрею 160 €

TEP-Y Головка для кутового наконечника зворотно-поступальний 
рух на 90°, для ручних файлів, кнопковий затискувач 160 €

FX-65 Наконечник прямий мікромоторний без спрею 164 €

Продукція компаній NSK (Японія)

Мікромотори

M40N XS Електричний мікромотор з внутрішнім підведенням води, 
швидкість 40 000 об/хв., роз’єм BienAir 4VLM, 4VR400, B4 403 €

M40 XS Електричний мікромотор з внутрішнім підведенням води, 
швидкість 40 000 об/хв., роз’єм BienAir 4VLM,  з LED світлом 560 €

M-205
Пневмомотор з внутрішнім підведенням води, швидкість 
до 22 000 об/хв., захистний клапан “Анті-СНІД”, реверс, 
роз’єм Midwest

833 €

FX-205
Пневмомотор із зовнішнім підведенням води, швидкість 
до 22 000 об/хв., реверс, роз’єм
Midwest

216 €

Спрей для змащування та очищення наконечників NSK PANA SPRAY Plus

PANA SPRAY Plus
Спрей для змащування та очищення наконечників 
NSK PANA SPRAY Plus 
480 мл

25 €
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Наконечники турбінні ANTHOS (Silent Power), малошумні.

Evo 2L
Турбіна Silent Power, 22W, керамічні підшипники; з кнопкою, з опти-
кою, 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 опти-
кою, 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 опти-
кою, 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 підшипни-
ки; з кнопкою, оптикою, 3-х канальним спреєм,  
400 000 об/хв., рівень шуму 57 дб, для швидкоз’ємного перехідника 
Anthos/KAVO.

570 €

Coupling 
Anthos Швидкоз’ємний перехідник 200 €

Мікромоторні наконечники Goldspeed Evo (ANTHOS by W&H) зі спреєм
Goldspeed Evo 

S1-L (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 €

Goldspeed Evo S1 
(1:1) 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 (AN-
THOS) та реципрокним мотором i-MMs (ANTHOS) без будь-
яких 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) Наконечник прямий мікромоторний зі спреєм з оптикою 

(Evo D1-L) або без (Evo D1) передача обертання 1:1, 40 000 
об/хв. 

398 €

Goldspeed Evo D1 
(1:1) 688 €

Стоматологічні наконечники ANTHOS (Cefla, Італія)

Продукція компаній ANTHOS (Cefla, Італія)
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•  періо-, ендо– функції та скайлінг;
•  зйомний наконечник, що автоклавується;
•  автоматичний контроль частоти.

Технічні характеристики:
•  робоча частота – 25-31 кГц;
•  живлення – 24В, 50/60Гц.

Ультразвукові Скалери для вбудови в стоматустановку:
Е-серії – використовуються насадки EMS-типу; 

S-серії – використовуються насадки SATELEC-типу

Ультразвукові Скалери SIGER 

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 $

Ультразвуковий періодонтальний лікувальний пристрій SIGER серії NP

NP COMPACT NP PRO NP I

Безболісне лікування завдяки новітнім тех-
нологіям. Еліптична вібраційна траекторія 
руху насадок розсіює ударну силу між на-
садкою 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 низ-
ку жорсткість та більшу еластичність та є 
більш комфортними для пацієнта, особли-
во під час періодонтальних лікувань. Про-

фессійний наконечник PL200 у металевому 
автоклавуємому корпусі з LED підсвіткою, 
насадки типу EMS. Автоматична, комфорт-
на для використання система подачі розчи-
ну без шлангів. Наявність своєї переносної 
прозорої ємності для рідини 600 мл з зруч-
ною шкалою вимірювання (NP COMPACT, 
NP PRO). Матеріали, із яких вироблено 
пристрій, дозволяють використовувати ме-
дичні розчини, такі як Hydrogen perioxide, 
Sodium hypochloride, Chlorhexidinе та інші. 

Інтелектуальна система з сенсорним екра-
ном панелі керування дуже зручна для ро-
боти та гігієни. Пристрій має сертифікат ві-
довідності технічному регламенту України 
щодо виробів медичних, а також Европей-
ські 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.

1 100 $

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.

795 $

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. 455 $

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.
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Компресори і вакуумні помпи SIGER 

Вакуумні помпи METASYS (Австрія)

EXCOM 
hybrid 1s

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

970 €

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).

2 960 €

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).

3 950 €

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.

560 €

Плата керування для усіх вакуумних помп METASYS 60 €

Компресори стоматологічні SIGER (Китай)

Найменування

Продуктивність 
(л/хв при тиску 
4 бар) (макс. ви-

трати аспіратору  
л/хв)

Робочий тиск  
компресора  

(бар) (мін. ваку-
ум (кПа))

Ресивер 
компресора 

(літрів)

Кількість 
установок

Рівень шуму без 
шафи (в шафі) 

(дБ)

Потужність 
двигуна Ціна без шафи

WSC 
32000 170 макс. 7,5 58 2 65 1,7 kW 1 050 $

SA 075 80 макс. 7,5 32 1 63 0,75 kW 460 $

SA 220 240 макс. 7,5 90 2-3 73 2,25 kW 990 $

VC20
Вакуумна помпа з центробіжним сепаратором для мокрої лінії. Продуктивність – 600 л/
хв. Вага – 23,5 кг. Рівень шуму –  65 дб. Розміри: 360х420х630 мм.  Потужність агрегату 0,7 
кВт (1-2 установка). Плата керування входить у комплектацію.

770 $

VC30
Вакуумна помпа з центробіжним сепаратором для мокрої лінії. Продуктивність – 1200 л/
хв. Вага – 28,5 кг. Рівень шуму –  68 дб. Розміри: 360х420х650 мм. Потужність агрегату 1,1 
кВт (2-3 установки). Плата керування входить у комплектацію.

885 $

Вакуумні помпи SIGER (Китай)
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Стоматологічні компресори та вакуумні помпи (MGF, Італія)

MGF 100/30 TANDEM S MGF 100/30 TANDEM PRIME M

MGF 24/10 GENESI S MGF 24/10 GENESI M MGF 50/15 PRIME S + CS MGF 50/15 PRIME M

MGF ASPIR 1 ASPIR-COMP 24/10 S/M

Найменування Продуктивність 
л/хв при 5 бар

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 
(€)

24/10 GENESI S* 135 5 - 7 24 1 - 2 65 1.1 1 128 1 935

24/10 GENESI M** 120 5 - 7 24 1 - 2 65 1.1 2 045 3 061

50/10 GENESI S 135 5 - 7 40 2 65 1.1 1 224 1 823

50/10 GENESI M 120 5 - 7 40 2 65 1.1 2 186 2 776

CS  30/15 PRIME S 170 5 - 7 40 3 66 1.5 2 724

CS  30/15 PRIME M 152 5 - 7 40 3 66 1.5 4 088

50/15 PRIME S 170 5 - 7 40 3 66 1.5 1 704 2 240

50/15 PRIME M 152 5 - 7 40 3 66 1.5 2 850 3 322

50/25 PRIME S 250 5 - 7 40 4 66 2.2 2 116 3 537

50/25 PRIME M 225 5 - 7 40 4 66 2.2 3 241 4 756

100/25 PRIME M 225 5 - 7 100 4 66 2.2 3 207

100/30 TANDEM PRIME S 340 5 - 7 100 6 69 1.5 + 1.5 4 003 6 353

100/30 TANDEM PRIME M 305 5 - 7 100 6 69 1.5 + 1.5 6 045 7 877 

****Аспіратор ASPIR 1 1230*** -120 мбар 1 58 0.37 519

****Аспіратор ASPIR 2 2280*** -140 мбар 2 -3 62 0.75 709

****Аспіратор ASPIR 3 2280*** -170 мбар 3 63 1.1 736

****Аспіратор ASPIR 4 3580*** -200 мбар 4 67 1.5 1 025

*S - компресор без мембранного осушувача    **М - компресор з мембранним осушувачем   ***витрати аспіратору л/хв    ****плата керування аспіратором ASPIR + 60 €
Компресори та вакуумні помпи в одній шафі

ASPIR-COMP GENESI 24/10 S + Dry 
ASPIR 2 132 5 -7 24 1 - 2 53 1.1/0.75 - 3 377

ASPIR-COMP GENESI 24/10 M + Dry 
ASPIR 2 120 5 -7 24 1 - 2 53 1.1/0.75 - 4 227

ASPIR-COMP PRIME 30/15 S + Dry 
ASPIR 3 170 5 -7 40 2 - 3 55 1.5/1.1 - 4 456

ASPIR-COMP PRIME 30/15 M + Dry 
ASPIR 3 152 5 -7 40 2 - 3 55 1.5/1.1 - 5 502

ASPIR-COMP GENESI 24/10 S + 
Semi-Wet Hybrid 1S 132 5 -7 24 1 - 2 52 1.1/0.63 - 4 492

ASPIR-COMP GENESI 24/10 M + 
Semi-Wet Hybrid 1S 120 5 -7 24 1 - 2 52 1.1/0.63 - 5 287

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 2 661

50/25 PRIME M, 10 bar 148, 8 бар 6 - 8, макс. 10 40 - 66 2.2 3 023 4 523

50/25 PRIME X, 10 bar 158, 8 бар 6 - 8, макс. 10 40 - 66 2.2 3 617

100/30 TANDEM PRIME M, 10 bar 206, 8 бар 6 - 8, макс. 10 100 - 69 3.0 6 248

Компресори (MGF, Італія). Низький рівень шуму. 2 роки гарантії.
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Ціни - індикативні. Розрахунок - у гривнях згідно курсу продажу валютних коштів на МВР на момент оплати

Додаткові аксесуари

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

270 €
Арт. 313
Медичний підлокітник 
(кріпиться зажимом 
арт. 346)

250 €
Арт. Lem151
Тримач пляшки для 
крапельниці

160 €

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

150 €

Арт. 334
Планки з отворами 
для кріплення 
інструментів 
прикріплені з обох 
боків сидіння крісла

170 €

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

400 €

Арт. Lem067
Ножна дротова педаль 
керування

150 €

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

170 €
Арт. 354
Трей столик з 
кріпленням на планку

190 €

Арт. Prot. Gambe
Чохли на крісло під 
ноги

55 €
Арт. 345
Фіксовані зажими для 
кріплення інструментів 
до планки

160 €
Арт. 342
Підголівник 
з подвійною 
артикуляцією

280 €

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

16 €
Арт. 346
Обертові зажими для 
кріплення інструментів 
до планки

160 €

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Lemi (Італія)

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань TESERA 4M
(імплантологія, щелепно-лицьова хирургія)

4 850 €Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань TESERA 4M

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 fl at (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 fl at підлокітників).
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Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Tecnomed (Італія)

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Morpheus

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Morpheus (Tecnomed, Італія)
Вартість позицій, відміченних у прайсі. Решта - опціонально. 7 895.51 €8821 €

873,74 €

424,32 €

806,31 €

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Tecnomed (Італія)

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Morpheus
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Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Tecnomed (Італія)

Крісло для малоінвазивних хірургічних втручань Morpheus

587,52 €388,74 €

693,60 € 540,60 €

266,78 €
412,90 € 421,15 €

571,20 €

587,52 €

599,76 €
75,60 €

960,05 €599,76 €UKRMED de
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Найменування світильника
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Світильник ДСО-480- 001   
п’ять режимів освітлення, дистанційне 
керування бездротовим пультом

140 5 100 4 700 85 1275х600х30;  
8.0 580

Світильник ДСО-480- 002   
сім режимів освітлення, дві кольорові 
температури    світла,  дистанційне керування 

140 5 100
4 000 4 700 95 1275х600х30;  

8.0 700

Світильник ДСО-480- 003   
сім режимів освітлення, три кольорові 
температури    світла,  дистанційне керування 

140
6 500
5 100
4 000

5 700
4 700 95 1275х600х30;  

8.0 700

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

Світильники безтіньові та бактерицидні

Опромінювачі бактерицидні, відкритого типу

Найменування Тип 
розміщення

Тип
лампи

К-сть
ламп, шт

Продуктивність,
м3/год

Габарити,
мм

Вага,
кг ЦІНА

ОБП 1-30 підвісний TUV30 1 75 28 $

ОБП 2-30 підвісний TUV30 2 150 53 $

Опромінювачі-рециркулятори бактерицидні, закритого типу

Найменування Тип 
розміщення

Тип
лампи

К-сть
ламп,

шт

Продук-
тивність,

м3/год
Таймер Габарити, мм Вага,

кг ЦІНА

Фіолет-01 підвісний TUV15 2 36 - 140 х 54 х 1000 3 162 $

Фіолет-Т02 підвісний TUV15 2 36 + 140 х 54 х 1000 3 177 $

Фіолет-Т03 підвісний TUV30 2 85 + 140 х 54 х 1000 4 188 $

Фіолет-Т04 підвісний TUV30 2 85 + 140 х 54 х 1000 4 212 $

Комплекти металевих меблів Eddaredo (Італія)

WINN 
PRO

Ламінована стільниця з інтегрованою мийкою.
Модуль з внутрішніми скляними полицями.
Модуль з 4 шухлядами.
Мобільний модуль з 4 шухлядами.
Система м’якого закриття шухляд Soft Close.
Пластикові вставки у верхніх шухлядах.
Габарити (довжина - ширина - висота):
2080 х 500 х 865/905 мм

2 350 €

WINN 
PLUS

Ламінована стільниця з інтегрованою мийкою.
Модуль з внутрішніми скляними полицями.
Модуль з 4 шухлядами.
Стаціонарний модуль з 4 шухлядами.
Система м’якого закриття шухляд Soft Close.
Пластикові вставки у верхніх шухлядах.
Габарити (довжина - ширина - висота):
2080 х 500 х 865/905 мм

2 900 €

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l

UKRMED de
nta

l



71ТОВ “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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Умови продажу стоматологічного обладнання

Київ і область До 500 км 
(Чернігів, 

Полтава, Харків, 
Дніпро, Черкаси, 
Кропивницький, 

Житомир, Вінниця, 
Хмельницький, Рівне)

Понад 500 км
(Суми, Луцьк, 

Львів, Ужгород, 
Івано Франківськ, 

Тернопіль, Чернівці, 
Одеса, Миколаїв, 

Херсон, Запоріжжя, 
Краматорськ, 

Сєвєродонецьк)
Стоматологічні установки 
Siger 150 $ 200 $ 250 $

Стоматологічні установки 
Anthos 150 € 200 € 250 €

Інтраоральні рентгени, 
візіографи, автоклави 100 € 150 € 200 €

Панорамні рентгени 250 € 300 € 350 €

Комп‘ютерні томографи 500 € 600 € 700 €

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

Київ і область До 500 км 
(Чернігів, 

Полтава, Харків, 
Дніпро, Черкаси, 
Кропивницький, 

Житомир, Вінниця, 
Хмельницький, Рівне)

Понад 500 км
(Суми, Луцьк, 

Львів, Ужгород, 
Івано Франківськ, 

Тернопіль, Чернівці, 
Одеса, Миколаїв, 

Херсон, Запоріжжя, 
Краматорськ, 

Сєвєродонецьк)
Стоматологічні установки 
Siger 200 $ за домовленністю за домовленністю

Стоматологічні установки 
Anthos 300 € за домовленністю за домовленністю

Інтраоральні рентгени, 
візіографи, автоклави 200 € за домовленністю за домовленністю

Панорамні рентгени 400 € за домовленністю за домовленністю

Комп‘ютерні томографи 800 € за домовленністю за домовленністю

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:

Вартість гарантійного обслуговування:
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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

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. 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

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. Черкаси
ФОП Куртяк Аскольд
ТЕЛ: (067) 961-76-80

Західна Україна

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

(097) 157-40-83
ФАКС: (0362) 63-19-35

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

м. Львів
ФОП Шевчун В.І.
ТЕЛ: (063) 307-12-35

ФОП Каратушин В.Ю.
ТЕЛ: (097) 528-52-83

ФОП Зюзін С.
ТЕЛ: (097) 300-71-11

ФОП Єфремов Д.
ТЕЛ: (095) 457-26-06

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

ФОП Кеца В.І.
ТЕЛ: (095) 125-38-30

м. Луцьк
Брикса С.В
ТЕЛ. (095)465-05-04

Східна Україна

м. Харків
“STOMAT-TOVAR”
ТЕЛ: (099) 767-77-04

(063) 757-77-04
stomat_tovar@ukr.net
stomat-tovar.com

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

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

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

м. Кривий Ріг
ФОП Арапов Д. О.    
ТЕЛ: (067) 941-26-39

Південна Україна

м. Одеса
ПП “Стоматсклад”
ТЕЛ: (096) 994-32-07

(093) 316-15-80
semkosan@gmail.com

ФОП Подолянець А.Б.
ТЕЛ: (097) 827-39-30
aleksspodolski@gmail.com

ФОП Ковальов І.М.
(099) 757-53-45
stomaland@mail.ru

м. Херсон
ФОП Шургалін В.М.
вул. В. Грушкевича, 1
ТЕЛ: (095) 475-41-41

ФОП Кошіль М.А.
ТЕЛ: (050) 562-83-79

м. Миколаїв
ПП “Романенко”
вул. Шевченко-73/14
ТЕЛ: (0512) 47-81-60, 47-83-02

(067) 515-38-06

м. Запоріжжя
ФОП Кірєєнков Р.О.
ТЕЛ: (050) 486-11-53

ФОП Дікунов К. А.
ТЕЛ: (050) 520-50-95
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