
wh.com

Wrzesień-Grudzień 2017
OFERTA PROMOCYJNA

NOWA
TWIN



Synea Vision

Turbina z pierścieniem LED+

SYNEA VISION 
2xTK-98 L + RQ-24*
     Ring LED+
     5 x spray
     Ø główki 11,5 mm
     24 W/360.000 obr./min.
     ROTO QUICK W&H

SYNEA VISION 
TK-94 L + RQ-24*
     LED+
     5 x spray
     Ø główki 9 mm
     14 W/410.000 obr./min.
     ROTO QUICK W&H

SYNEA VISION 
TK-98 L + RQ-24*
     Ring LED+
     5 x spray
     Ø główki 11,5 mm
     24 W/360.000 obr./min.
     ROTO QUICK W&H

4690 PLN
Oszczędzasz 820 PLN

4690 PLN
Oszczędzasz 820 PLN

7890 PLN
Oszczędzasz 2310PLN
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100% oświetlenia miejsca zabiegu bez cienia z pierścienia Ring LED+
(tylko ze złączem RotoQuick).

GWARANCJA 24 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

Zarejestruj produkt i uzyskaj
TURBINY SYNEA VISION - 30 MIESIĘCY GWARANCJI
KĄTNICE SYNEA VISION - 42 MIESIĄCE GWARANCJI



Made in
AUSTRIA

2590 PLN
Oszczędzasz 600 PLN

3890 PLN
Oszczędzasz 500 PLN

2890 PLN
Oszczędzasz 400 PLN

SYNEA VISION 
WK-99 LT
     Kątnica 1:5
     światłowód szklany 
     5 x spray

SYNEA VISION 
HK-43 LT
     Prostnica 1:1
     światłowód szklany 
     1 x spray

SYNEA VISION 
WK-56 LT
     Kątnica 1:1
     światłowód szklany 
     1 x spray

Synea Vision

Kątnice i prostnice 
Linia instrumentów Premium dzięki specjalnej powłoce odpornej na 
zarysowania zachowuje idealny wygląd na lata.

GWARANCJA 36 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

Wejdź na moje.wh.com 
Bezpłatne przedłużenie gwarancji producenta o 6 miesięcy,
bezpłatne przesyłki do i z Serwisu W&H Poland



Made in
AUSTRIA

Synea Fusion

Turbina z LED+

SYNEA FUSION 
2xTG-98 L + RQ-24*
     LED+
     4 x spray
     Ø główki 11,5 mm
     21 W/360.000 obr./min.
     ROTO QUICK W&H

3990 PLN
Oszczędzasz 1290 PLN

2990 PLN
Oszczędzasz 520 PLN

4990 PLN
Oszczędzasz 1210 PLN
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Optymalne oświetlenie, naturalne odwzorowanie barw dzięki 
diodzie LED+ umieszczonej bezpośrednio przy główce końcówki.

GWARANCJA 12 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

Wejdź na moje.wh.com 
Bezpłatne przedłużenie gwarancji producenta o 6 miesięcy,
bezpłatne przesyłki do i z Serwisu W&H Poland

SYNEA FUSION 
TG-98 L + WG-56 LT*
     Kątnica 1:1
     światłowód szklany  
     1 x spray

SYNEA FUSION 
TG-98 L + RQ-24*
     LED+
     4 x spray
     Ø główki 11,5 mm
     21 W/360.000 obr./min.
     ROTO QUICK W&H



3990 PLN
Oszczędzasz 490 PLN

1390 PLN
Oszczędzasz 330 PLN

2990 PLN
Oszczędzasz 400 PLN

2290 PLN
Oszczędzasz 300 PLN

Synea Fusion

Kątnice i prostnice 
Synea Fusion - Bezkompromisowy komfort użytkownika, 
sprawdzona jakość Synea, optymalna trwałość.

GWARANCJA 24 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

Zarejestruj produkt i uzyskaj
TURBINY SYNEA FUSION - 18 MIESIĘCY GWARANCJI
KĄTNICE SYNEA FUSION - 30 MIESIĄCE GWARANCJI
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SYNEA FUSION 
WG-56 LT
     Kątnica 1:1
     Światłowód szklany 
     1 x spray

SYNEA FUSION 
WG-99 LT
     Kątnica 1:5
     Światłowód szklany 
     4 x spray

SYNEA FUSION 
WG-67 LT + LTA
PROFIN TIPS*
     Profin® kątnica 2:1 
     Światłowód szklany 
     1 x spray

PROXEO® 
WP-64 MU
WP-66M
    Kątnica  4:1.
Gratis 36 gumek 
i 36 szczotek!*



Made in
AUSTRIA

Nowa generacja Implantmed oferuje użytkownikom 
zarówno wypróbowane i sprawdzone funkcje 
mikrosilnika implantologicznego, jak również 
komfort dzięki intuicyjnemu sterowaniu oraz 
bezprzewodowemu sterownikowi nożnemu. 

Unikalny system do oceny stabilności implantu 
Osstell ISQ. Ponadto oferuje możliwość personalizacji 
urządzenia, intuicyjny interfejs użytkownika oraz 
jeszcze mocniejszy silnik. 

GWARANCJA 24 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

Zarejestruj produkt na moje.wh.com 
Urządzenie zastępcze na czas naprawy bez kosztów

NOWY

KONCENTRACJA NA 
NAJWAŻNIEJSZYM
Na ekranie wyświetlane są najważniejsze 
funkcje, istotne podczas zabiegu.

INTUICYJNA OBSŁUGA
Kolorowy ekran dotykowy z przyjaznym 
menu z funkcją podpowiedzi. Jego szklana 
powierzchnia pozwala łatwo utrzymać 
czystość.

PROSTA OBSŁUGA
Nowa konstrukcja pompy pozwala na 
jeszcze łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze 
założenie wężyka do chłodzenia.

14490 PLN
Kompletny zestaw gotowy do pracy

IMPLANTMED SI-1023
Mikrosilnik implantologiczny 
Przewodowy sterownik nożny
Nowy silnik EM-19 
Kątnica bez światła WS-75



Urządzenie zastępcze na czas naprawy bez kosztów

999 PLN
Cena ważna wyłącznie z 
Implantmedem SI-1023

1999 PLN
Cena ważna wyłącznie z 
Implantmedem SI-1023

DOPŁATA DO 
STEROWNIKA BT
Bezprzewodowy 
sterownik do obsługi 
wielu urządzeń W&H

8999 PLN
Cena ważna wyłącznie z 
Implantmedem SI-1023

DOPŁATA DO 
MODUŁU OSSTELL
Moduł Osstell ISQ
Sonda pomiarowa z kablem
TestPeg
Voucher na 5 SmartPegs

DOPŁATA DO WERSJI ZE 
ŚWIATŁEM Z WS-75 L 20:1
NOWY KRÓTKI SILNIK EM-19 LC
      Mini LED+ 
     Spray zewnętrzny i przez wiertło
     Możliwość demontażu bez 
     użycia narzędzi

PRACA BEZ ZMĘCZENIA
Kątnice i prostnice w połączeniu z 
wyjątkowo krótkim i lekkim silnikiem 
elektrycznym EM-19 umożliwiają długą 
pracę bez uczucia zmęczenia.

POMIAR STABILNOŚCI
Stabilność implantu można 
precyzyjnie ocenić dzięki 
modułowi W&H Osstell ISQ. 
Moduł jest wyposażeniem 
dodatkowym.

CAŁKOWITA SWOBODA RUCHÓW 
Bezprzewodowy sterownik nożny 
pozwala wybrać najlepszą pozycję do 
pracy bez jakichkolwiek ograniczeń. 
Przekłada się to na większą 
elastyczność podczas wykonywanego 
zabiegu.

poznajopinieeksperta.pl
Rozwiązania dla chirurgii? Wejdź na 



4290 PLN
WS-75 / WS-75 LG

4290 PLN
S-11 / S-11 L

3990 PLN
WS-91 / WS-91 L

Prostnice i kątnice chirurgiczne

Kątnice i prostnice 
Prostnice i kątnice chirurgiczne, wykonane z wysokogatunkowej stali 
szlachetnej, przeznaczone są do chirurgii jamy ustnej, szczękowo-twarzowej 
oraz implantologii i mikrochirurgii.

GWARANCJA 36 M-CE & 
DODATKOWE 6 M-CY GRATIS**

**Po zarejestrowaniu produktu online na stronie moje.wh.com 

RABAT 50% Na drugą końcówkę zakupioną 
łącznie Implantmed SI-1023 

WS-75 / WS-75 L
     Przełozenie 20:1
     Bez światła / Mini LED +
     Spray zewnętrzny i przez wiertło

WS-91 / WS-91 L
     Przełożenie 1:2,7
     Bez światła / Mini LED + 
     Potrójny spray zewnętrzny

S-11 / S-11 L
     Przełożenie 1:1
     Bez światła / Mini LED + 
     Spray zewnętrzny

3690 PLN 2790 PLN3290 PLN



Made in
AUSTRIA

680 PLN
B6 / B7

Piezomed

Urządzenie do chirurgii ultradźwiękowej 
> Automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej.
> Funkcja Boost, chwilowe zwiększenie mocy o 20%.
> Światło z pierścienia LED.

Zarejestruj produkt na moje.wh.com 
Urządzenie zastępcze na czas naprawy bez kosztów

24990 PLN
Piezomed + System ‘Bone’ i ‘Sinus’

PIERWSZE NA ŚWIECIE !
Automatyczne wykrywanie końcówki 
roboczej
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PIEZOMED + SYSTEM “BONE” I “SINUS”*
Standardowe wyposażenie: urządzenie, sterownik nożny S-N1, 
rękojeść z rękawem o długości 1.8 lub 3.5 m oraz klipsami, 
zestaw rurek irygacyjnych, kabel zasilający, podstawka pod 
rękojeść, stojak, klucz do zmiany końcówek roboczych, 
system końcówek roboczych “Bone”

PIŁA  B6/B7
Specjalna piła do precyzyjnego 
i głębokiego cięcia w wyjątkowo 
krótkim czasie. Przeznaczona 
również do oddzielania korzeni 
zębów oraz resekcji wierzchołka 
korzenia zęba.



4290 PLN 2490 PLN
Seal 2

Sterylizacja

Autoklawy klasy B 
Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem jest jak dotąd najbardziej znanym i 
niezawodnym sposobem, pozwalającym na zniszczenie wszystkich form mikroorganicznych.

5 letni kontrakt serwisowy
Ciągła sterylizacja 

19990/ 21790 PLN
Komory 17/22 litrów

NOWA LISA 17/22 L
Innowacyjna, opatentowana technologia Eco 
Dry dostosowuje czas suszenia do masy wsadu, 
co radykalnie skraca czas całego cyklu, a 
przez to wydłuża żywotność sterylizowanych 
instrumentów i optymalizuje zużycie energii. 
Pojemność komory 17/22 litrów.

Made in
ITALY

SEAL 2
Transparentna podstawka 
to dodatkowa powierzchnia 
ułatwiająca pakowanie 
instrumentów.

LAT
GWARANCJI
NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA 
ALBO ZWROT PIENIĘDZY!

5

15690/ 16990 PLN
Komory 17/22 litrów

LINA USB 17/22 L
Lina oferuje znakomitą cenę w stosunku 
do jakości oraz możliwość dostosowania 
wyposażenia do wzrastających potrzeb praktyki.
Wyłącznie cykle klasy B. Krótki cykl ECO B.
Prosta obsługa. Pojemność komory 17/22 litrów.

NOWY



Higiena i konserwacja

Urządzenia do konserwacji 
Prawidłowe czyszczenie i konserwacja są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania końcówek stomatologicznych i przedłużenia ich żywotności.

5 letni kontrakt serwisowy
Ciągła sterylizacja 

8990 PLN
Assistina Twin + Cares Set

NOWA

ASSISTINA 301 PLUS + 
ADAPTER DO TURBIN*
W zestawie PŁYNY na 5000 
cykli konserwacji. Czyszczenie i 
smarowanie wewnętrzne. Bardzo 
krótki czas cyklu konserwacji.

ASSISTINA 3X3 + 
ADAPTER DO TURBIN*  
Mycie wewnątrz i na zewnątrz, smarowanie. 
Jednoczesna konserwacja trzech końcówek. 
Ekonomiczne rozwiązanie dla praktyk  
wielostanowiskowych.

ASSISTINA TWIN +
ADAPTER DO TURBIN*
Łatwa obsługa. Konserwacja instrumentu 
w ciągu  zaledwie 10 sekund. Ciągła praca 
dzięki dwu komorom, które mogą być 
używane naprzemiennie.
Assistina TWIN Care Set wystarcza do 
konserwacji 2800 instrumentów.
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PEŁNY CYKL KONSERWACJI  

TYLKO 35 SEKUND

4990 PLN
Assistina 301 Plus + Adapter

12990 PLN
Assistina 3x3 + Adapter



Bezpieczeństwo i przewidywalność w codziennej pracy

ALL-INCLUSIVE z W&H 
Koncepcja ALL-INCLUSIVE to Nowa LISA w rewelacyjnie korzystnym kontrakcie serwisowym 
obejmującym konserwacje urządzenia, dostawę materiałów eksploatacyjnych, pomoc techniczną, 
bezpłatne naprawy, sprzęt zastępczy na czas naprawy ...
Wszystko to za jedną miesięczną opłatę, bez dodatkowych kosztów i zmartwień.*

INTUICYJNA OBSŁUGA
Nowy, w pełni dotykowy ekran z 
intuicyjnym interfejsem gwarantuje 
łatwą nawigację po menu i 
odpowiedni wybór cyklu sterylizacji.

ANIMACJE 3D
Podstawowe czynności konserwacyjne 
przedstawione są w postaci przejrzystych 
animacji 3D, co znacznie ułatwia 
bieżącą obsługę sterylizatora nawet 
niedoświadczonemu personelowi 
pomocniczemu. 

TECHNOLOGIA  ECO DRY+
Innowacyjna, opatentowana technologia 
Eco Dry dostosowuje czas suszenia 
do masy wsadu, 2-kilogramowy wsad 
wysterylizowany i idealnie wysuszony w 
30 minutowym cyklu klasy B.

APLIKACJA LISA
Dedykowana aplikacja na smartfona 
lub tablet umożliwia zdalną kontrolę 
urządzenia przez Użytkownika. 
Aplikacja dostępna bezpłatnie w App 
Store i Google Play.

  * Szczegółowe warunki kontraktu serwisowego określa umowa. W przypadku spóźnienia W&H pokrywa koszt raty w danym miesiącu. 
** W zależności od lokalizacji gabinetu, zgodnie z tabelą dostaw firmy kurierskiej DHL. 

OPIEKA PRODUCENTA
Kontrakt serwisowy W&H to kompleksowa 
opieka producenta nad urządzeniem. 
Obejmuje wszystkie wymagane przeglądy 
i ewentualne naprawy, oraz zapewnia 
bezpłatne materiały eksploatacyjne i 
akcesoria.

PEŁNA PRZEWIDY-
WALNOŚĆ KOSZTÓW
Transparentne i niezmienne w trakcie 
umowy wydatki umożliwiają precyzyjne 
planowanie kosztów w dłuższym okresie. 
Żadnych negatywnych zaskoczeń!

NIEPRZERWANE DZIAŁANIE
5 lat gwarancji nieprzerwanego działania 
lub zwrot pieniędzy!  W&H gwarantuje 
przywrócenie funkcjonalności lub 
dostarczenie urządzenia zastępczego w 
ciągu 24h/48h od awarii.**

ZDALNA DIAGNOSTYKA 
Centralny Serwis Techniczny W&H 
ma możliwość dokonania zdalnej 
diagnozy urządzenia bez konieczności 
angażowania użytkownika w żmudny 
proces analizy zgłaszanych błędów.

LAT
GWARANCJI

NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA 
ALBO ZWROT PIENIĘDZY!

5

ALL-INCLUSIVE

QUALITY 
SERVICE



Zalety kontraktu serwisowegoLAT
GWARANCJI
NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA 
ALBO ZWROT PIENIĘDZY!

5
 płatność jednorazowa płatność ratalna KONTRAKT SERWISOWY 

koszt zakupu 21.999 PLN 24 miesiące: 989 PLN/m-c 60 miesięcy:  

  60 miesięcy: 419 PLN/m-c 439 PLN/m-c***

udział własny nie dotyczy 0% 0%
(doliczany do pierwszej raty)

wykup po okresie finansowania  nie dotyczy 0 PLN 0 PLN

okres gwarancji 24 m-ce,  24 m-ce,  60 m-cy,
 z limitem 2000 cykli z limitem 2000 cykli z limitem 4000 cykli

materiały eksploatacyjne  płatne dodatkowo płatne dodatkowo bezpłatne
(filtry, etc.)

autoklaw zastępczy  bezpłatny w okresie bezpłatny w okresie bezpłatny w całym
na czas naprawy gwarancji gwarancji okresie trwania kontraktu

czas oczekiwania na zakończenie  indywidualnie, w zależności indywidualnie, w zależności 24h , max. 48h**
naprawy bądź autoklaw zastępczy  od wybranego serwisu* od wybranego serwisu* 
po upływie 24 m-cy od daty zakupu

przeglądy po upływie 24 m-cy  płatne płatne bezpłatne
od daty zakupu

części zamienne po upływie  płatne płatne bezpłatne
24 m-cy od daty zakupu

koszty robocizny w naprawach po  płatne płatne bezpłatne
upływie 24 m-cy od daty zakupu

przesyłki do i z- serwisu po upływie  płatne płatne bezpłatne
24 m-cy od daty zakupu

**
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> 5-letnia gwarancja niezawodności
> Bezpłatna naprawa lub zastępcze urządzenie w ciągu 24h od awarii
> Materiały eksploatacyjne bez dodatkowych kosztów
> W tym filtry bakteriologiczne, filtry przeciwkurzowe, uszczelki drzwi
> 0 zł opłaty wstępnej, 0 zł za wykup autoklawu na koniec umowy

TYLKO 439 PLN
miesięcznie!



490 PLN
Tip PS + 1 PIASEK 

24990 PLN
Lub w 36 miesięcznych ratach po 763 PLN

AIR-FLOW MASTER PIEZON®
Kompleksowa profilaktyka – idealne połączenie skalera  ultradźwiękowego 
wykorzystującego technologię Piezon® No Pain z piaskarką AIR-FLOW® do 
piaskowania nad, przy i poddziąsłowego. rękojeść skalera ze światłem LED. 
możliwość pracy ze wszystkimi płynami stosowanymi w stomatologii. 
możliwość pracy wszystkimi końcówkami roboczymi EMS. piaskarka do 
profilaktyki nad-, przy- i poddziąsłowe oraz oczyszczania implantów.

AIR-FLOW Master Piezon® 
Oryginalna terapia Air-Flow® i metoda Piezon®połączone, aby zapewnić 
kompletną profilaktykę i maksymalny komfort dla pacjenta.

TIP PS + 1 PIASEK 
AIR-FLOW® PLUS*
Zestaw No Painp

PIASEK AIR-FLOW® 
PLUS POD- I 
NADDZIĄSŁOWY
Doskonałe efekty w 
profesjonalnej profilaktyce

TERAZ 20% WIĘCEJ 
PIASKU  W TEJ 
SAMEJ CENIE!
Pakowany w butelkach 
po 120g
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ZARZĄDZANIE BIOFILMEM PRZY 
UŻYCIU PIASKU AIR -FLOW® PLUS
PROFILAKTYKA NAD- I PODDZIĄSŁOWA



1. AIR-FLOW®
NADDZIĄSŁOWO
NAD GRANICĄ 
SZKLIWNO-CEMENTOWĄ

2. AIR-FLOW®
PRZYDZIĄSŁOWO
GRANICA 
SZKLIWNO-CEMENTOWA
< 4MM

3. AIR-FLOW®
PODDZIĄSŁOWO
GRANICA 
SZKLIWNO-CEMENTOWA
> 4MM

4. AIR -FLOW®
IMPLANTY
ZAPOBIEGANIE
PERI-IMPLANTITIS

5990 PLN
Oszczędzasz 3550 PLN

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM
DO ZABIEGÓW POD- I NADDZIĄSŁOWYCH
Nowoczesna dysza o znakomitej ergonomii zapewniająca skuteczne i 
efektywne piaskowanie. Smukły kształt dla poprawienia komfortu pracy 
i doskonałej widoczności. Największy zbiornik na piasek. Łatwy sposób 
uzupełniania piasku dzięki AIR-FLOW® Easy Fill 3.0. Proste czyszczenie i 
konserwacja.Prosty montaż bez czasochłonnej instalacji.

AIR-FLOW® Handy 3.0
AIR-FLOW® handy 3.0 to najnowsza przenośne piaskarka firmy EMS. 
Została zaprojektowane aby zaoferować dentystom niedościgniony komfort pracy.

TERAZ W ZESTAWIE TYLKO
AIR-FLOW Handy 3.0 plus (6490 PLN)
Dysza PERIO* (1680 PLN)
RQ-24* (820 PLN)
40 końcówek poddziąsłowych* (440 PLN)
Klucz do końcówek (110 PLN) * 
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PIASKI AIR-FLOW®
ORYGINALNA TERAPIA AIR-FLOW®

KUP SASZETKĘ PIASKU I CIESZ SIĘ 
PRACĄ AIR-FLOW® HANDY 3.0 ZA DARMO
JEDEN PACJENT DZIENNIE I JUŻ!

PIASEK AIR -FLOW® CLASSIC
NADDZIĄSŁOWY 
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Przeznaczony do usuwania naddziąsłowych 
osadów i przebarwień. Jest to klasyczny 
dwuwęglan sodu o smaku cytrynowym i rozmiarze 
ziarenka 65 μm dostępny w 40 g saszetkach.

40g

40g
40g40g

40g

40g
40g40g

AIR-FLOW® HANDY 3.0
TYLKO DO ZABIEGÓW NADDZIĄSŁOWYCH
Nowoczesna dysza o znakomitej ergonomii zapewniająca 
skuteczne i efektywne piaskowanie. Smukły kształt dla 
poprawienia komfortu pracy i doskonałej widoczności. 
Największy zbiornik na piasek. Łatwy sposób uzupełniania 
piasku dzięki AIRFLOW® Easy Fill 3.0. Proste czyszczenie i 
konserwacja. Prosty montaż bez czasochłonnej instalacji.

GRATIS
UDOSTĘPNIMY CI 
PIASKARKĘ AIR-FLOW 
HANDY 3.0 WARTĄ 
5590 PLN!
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OD 20 SZT. 
W MIESIĄCU

OD 31 SZT. 
W MIESIĄCU

OD 41 SZT. 
W MIESIĄCU

OD 51 SZT. 
W MIESIĄCU

15 PLN 
za saszetkę

13 PLN 
za saszetkę

11 PLN 
za saszetkę

10 PLN 
za saszetkę



PIASKI AIR-FLOW®
ORYGINALNA TERAPIA AIR-FLOW®
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NOWY

PIASEK AIR-FLOW® CLASSIC NADDZIĄSŁOWY NOWA FORMUŁA
Najbardziej znany piasek na rynku. Stosowany w standrardowej profilaktyce. Usuwa osady i przebarwienia. Przygotowuje 
powierzchnię zęba do leczenia. Stosowany we wszystkich piaskarkach wykorzystujących oryginalną terapię AIR-FLOW®. 
Oparty na dwuwęglanie sodu o średnim rozmiarze ziarenka 40 μm.

Teraz większy komfort pacjenta przy tej samej skuteczności dzięki ziarenkom zmniejszonym do 40 µm!
Pakowany w butelkach po 300g. Dostępny w 4 smakach (cytryna, mięta, wiśnia, neutralny)

119 PLN
but.



3990 PLN
KĄTNICA S1

KĄTNICA S1
Wyjątkowy projekt kątnicy S1 zapewnia 
łatwość oraz wygodę użycia, zgodnie z 
zasadami współczesnej ergonomii.   

Wyjątkowy projekt kątnicy S1 zapewnia łatwość oraz wygodę 
użycia, zgodnie z zasadami współczesnej ergonomii.   

W alternatywnych systemach ruch recyprokalny generowany 
jest przez urządzenie zewnętrzne co wiąże się z koniecznością 
stworzenia dla niego dodatkowej przestrzeni.

W kątnicy S1 ten sam ruch pochodzi ze zintegrowanej 
wewnątrz instrumentu przekładni. Rozwiązanie to pozwala na 
połączenie jej bezpośrednio z rękawem unitu, a tym samym 
wyeliminowanie sterującej jednostki zewnętrznej, czyniąc 
system S1 rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia 
kosztowego oraz higienicznego.

Nachylona pod kątem 90 stopni główka kątnicy pozwala na 
większą swobodę przy pracy w obszarze zębów bocznych.

Kątnica zaopatrzona jest w demontowalny klips, który pozwala 
na sprawne połączenie jej z endometrem. Czyszczenie i 
sterylizacja kątnicy niczym nie różni się od innych końcówek.

TYLKO TERAZ

KĄTNICA S1 
WYJĄTKOWE 
ROZWIĄZANIE



MOVEMENT BY SWEDEN
The S1 System – reciprocating, smooth and flexible. Like a dance.

Szybkie i łatwe połączenie z endometrem 
za pomocą dedykowanego klipsu.

Podczas ruchu obrotowego pilnik obraca się o 180 stopni w 
kierunku zgodnym do wskazówek zegara, następnie podlega 
on ruchowi rewersyjnemu w zakresie 30 stopni. Schemat ten 

pozwala na redukcję powstałych w narzędziu naprężeń, co 
minimalizuje ryzyko jego złamania.

Zastosowanie podwójnie tnących krawędzi 
w połączeniu z technologią recyprokalną 

skutkuje nadzwyczaj efektywną pracą 
narzędzia we wnętrzu kanału.

Wbudowana przekładnia płynnie 
zmienia obroty silnika unitu 
w recyprokalny ruch pilnika 
endodontycznego. 



W&H Poland Sp. z o.o.  
ul. Tukana 3 B  02-843 Warszawa 
t +48 22 33 18 000  f +48 22 33 18 001  
biuro@wh.com

SEBASTIAN MATURA 
woj. łódzkie, mazowieckie, 
kujawsko-pomorskie 
(Bydgoszcz, Toruń)

504 161 889
sebastian.matura@wh.com

MIKOŁAJ SIODŁOWSKI 
woj. lubelskie, 
mazowieckie, 
podlaskie

504 161 885 
mikolaj.siodlowski@wh.com

IWONA DWORSKA
woj. dolnośląskie, opolskie, 
lubuskie (Zielona Góra)

505 682 426
iwona.dworska@wh.com

MICHAŁ KAMIŃSKI 
woj. lubuskie (Gorzów Wlkp.), 
zachodniopomorskie, 
wielkopolskie

504 161 891
michal.kaminski@wh.com

JOANNA MALINOWSKA
woj. śląskie, 
małopolskie

504 161 888
joanna.malinowska@wh.com

ANETTA PAZERA  
woj. pomorskie, kujawsko-
pomorskie, 
warmińsko-mazurskie

504 161 894
anetta.pazera@wh.com

Przedstawiciele medyczni W&H 
Nasi przedstawiciele medyczni udzielą Państwu szczegółowych informacji o produktach znajdujących się w ofercie W&H Poland, dokonają 

ich prezentacji w gabinecie, udostępnią do testów i dołożą wszelkich starań, aby dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

Wiecej informacji na  wh.com
Oferta ważna od 01.09 do 31.12.2017 lub do wyczerpania zapasów.
Nie stanowi cennika w myśl Kodeksu Cywilnego. 
Podane ceny zawierają podatek VAT.


