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2017


Exklusiva franska Laguiole kvalitetsknivar på köpet vid 
köp av valfria produkter för 40.000 kr. Värde ca 5.500 kr. 

EMS

VINKELSTYCKEN

KIRURGI

HYGIEN

SENDOLINE

Besök oss 
på Swedental den 
15 - 17 november i 

Stockholm. Monternr: 
A09:30.



MAKE ME SMILE.

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com

SUPRA & SUB

SUPRA

        Följ oss på Instagram & Facebook!

R

FÖRELÄSNING PÅ RIKSSTÄMMAN 
Treatment and maintenance of 
periodontal and peri-implant diseases. 

Föreläsare: Daniele Cardaropoli 
Torsdag 16 november kl. 10:15-11:45 
Föreläsningen hålls på engelska.

Hyra 60 månader:
2.670 kr./månad
inkl. cart, pulver, 
nightcleaner & 
årlig service.

NYHET! 
THE ORIGINAL. THE MASTER.

Fulländad design, teknik och hygien. 
Utformad för intensiv professionell användning, 
unik ergonomi, hög precision, lätt underhåll och i 
överensstämmelse med högsta hygienstandard. 

 Helt nyutvecklad AIRFLOW® / PIEZON® 
 30 % lägre pulverförbrukning - ekonomiskt
 Effektivare avverkning – snabbare behandlingar,     
     fler behandlingar – högre intäkt
 Inställbar vattentemperatur – otrolig patientkomfort
 Unik pulverpåfyllning – inget skruvande
 Stor behållare för vatten – färre avbrott
 Enkelt och smidigt underhåll – driftssäkert
 Snygg och smidig ny cart
 Optimerad för PLUS-pulvret
 Trådlös fotpedal – ny pedal med fantastisk     
     känsla och boostfunktion!
 Skräddarsydd cart



GUIDED BIOFILM THERAPY

KINETIC
BIOFILM

REMOVAL

R

MAKE ME SMILE.

AIR-FLOW® CLASSIC COMFORT 
EMS lanserar ett nytt Classicpulver. 
Ett supragingivalt pulver som används 
till samma indikationer som det tidigare 
Classic-pulvret. Lev i fp. om 4 flaskor 
x 300 g. Finns i smaker lemon, mint, 
cherry och neutral. Rek. inställning: 
100% vatten, 30-50% pulver. REF: 
DV-048/A. Natriumbikarbonat 40µ.

AIR-FLOW® PULVER PLUS
För sub- och supragingival 
avlägsning av biofilm. Väldigt 
snabb och effektiv behandling 
med hög patientkomfort. Rek. 
inställning: 100% vatten och 
30% pulver. REF: DV-082/A. 
Erytritol 14µ.

KAMPANJPRIS:

880,-
(Ord. pris 980,-)

KAMPANJPRIS:

800,-
(Ord. pris 940,-)

AIRFLOW 
PROPHYLAXIS MASTER

GUIDED BIOFILM 
THERAPY                    

 AIR-FLOW® & PIEZON®- 
ULTRALJUDSSPETSAR                      

Exklusiva franska Laguiole kvalitetsknivar 
PÅ KÖPET vid köp av valfria produkter 

för 40.000 kr. Värde ca 5.500 kr. 

Hyra 60 månader:
1.670 kr./månad
inkl. cart. Ny 
maskin efter 
60 månader. 

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008 och 14001:2004



Kampanjen gäller tom 30 november 2017. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

MAKE ME SMILE.

AIR-FLOW® HANDY 3.0 
Ansluts enkelt på turbinkopp-
lingen. Effektiv luftpolerare för 
avlägsnande av beläggningar 
och missfärgningar. Hög
komfort med bästa ergonomi 
och bra insyn över behand-
lingsområdet.

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM
Optimal för användning i djupa 
fickor samt över hela det synliga 
tandområdet. AIR-FLOW® HANDY 
3.0 PREMIUM passar till de flesta 
snabbkopplingar på marknaden. 1st. 
AIR-FLOW®-spets samt 1st. 
PERIO-spets ingår.

Spets A Spets P

Spets PL1 & PL2 Spets RT1  Spets RT2 Spetsset RT3 

Spets PS Spets B Spets C

Kampanjpris: 670,-
(Ord. pris: 790,-)

Kampanjpris: 760,-
(Ord. pris: 890,-)

Kampanjpris: 880,-
(Ord. pris: 990,-)

Kampanjpris: 1.220,-
(Ord. pris: 1.480,-)

Kampanjpris: 670,-
(Ord. pris: 790,-)

Kampanjpris: 1.000,-/styck
(Ord. pris: 1.190,-)

Kampanjpris: 670,-
(Ord. pris: 790,-)

Kampanjpris: 1.220,-
(Ord. pris: 1.480,-)

Spets PL3

Kampanjpris: 880,-
(Ord. pris: 990,-)

Bra till svåråtkomliga 
approximalytor. Även avsedd 
för mesiala och distala ytor 
samt furkationer. 
Rek. effekt: låg-medium. 

Spets för IMPLANTAT. Lika 
lång och smal som den popu-
lära PS-spetsen men med rund 
(cylindrisk) arbetsdel för skon-
sam depuration på fixturer.

Endospets som preparerar 
åtkomst till kanalen. 
RT1 har konisk form. 
Rek. effekt: medium-max.

Endospets som preparerar 
åtkomst till kanalen. RT2 har 
cylindrisk form.  
Rek. effekt: låg.

Specialspets avsedd för avlägsnande 
av filar & stift vid filfraktur i rotkanaler. 
Ger maximal åtkomst. Levereras i fp. 
om 5 st. och monteras i filhållare 
DS-010. Rek. effekt: låg-medium.

Kampanjpris: 1.520,-
(Ord. pris: 1.880,-)

KAMPANJPRIS:

4.360,- 
(Ord. pris 4.850,-)

KAMPANJPRIS:

6.800,- 
(Ord. pris 7.820,-)

Allroundspets för alla subgingi-
vala behandlingar på naturliga 
tänder och från lätt till medel 
supragingival behandling. 

Används supra- och 
subgingivalt. Vår universal-
spets. Tandstenen borttages 
med lätta penselrörelser.

Används supragingivalt vid 
stora mängder tandsten. 
Tandstenen borttages med 
lätta penselrörelser.

Används på linguala ytor 
för avlägsnande av 
missfärgningar och rikliga 
mängder av tandsten.

Används för borttagning av miss-
färgningar och tandsten, rester av 
cementöverskott och även 
bondingrester, t.ex inom ortodonti.

SUPRA & SUB

SUPRA

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

KAMPANJPRIS:

9.600,-
(Ord. pris 11.780,-)

KAMPANJPRIS:

17.100,-
(Ord. pris 19.690,-)

PIEZON® 250 LED-LJUS
Den portabla, lilla bords-
scalern med LED-ljus. Den 
finns även utan LED-ljus 
samt utan vattenbehållare. 
(PIEZON® 150)

Endagskurs i bland annat PIEZON®- 
och PERIOFLOW®- behandling i 
Täby som ligger ca.15 min fr. Stock-
holm, pris 1850,- exkl. moms. inkl. 
kursmaterial och lunch. Anmälan 
eller ytterligare info; kontakta Marie 
Forsgren på 08-4458830 eller 
sda@whnordic.se. OBS! Är ni ett 
större sällskap eller klinik som 
önskar en egen kursdag, kontakta 
oss gärna för alternativa datum.

CERTIFICATE

SUCCESSFULLY COMPLETED THE ADVANCED TRAINING
 

PROPHYLAXIS MASTER CLASS 

THE FOLLOWING KNOWLEDGE WAS IMPARTED:

} SPECIAL AIDS FOR DEEP PERIODONTAL POCKETS
} CLEANING BIFURCATIONS AND TRIFURCATIONS
} CARE OF IMPLANT PATIENTS
} SUBGINGIVAL POLISHING/PERIOPOLISHING AND BIOFILM MANAGEMENT

  
DURATION: APPR. 6 HOURS

EN-061  
Piezon® handstycke utan ljus
> NO PAIN – teknik som är skonsam för patienten
> Ergonomisk och lätt design som passar till samtliga EMS-spetsar
> Autoklaverbart

KAMPANJPRIS:

4.360,- 
(Ord. pris 4.850,-)

KAMPANJPRIS:

14.100,-
(Ord. pris 16.730,-)

EN-041
Piezon® handstycke, utan ljus 
> Storsäljare som passar samtliga EMS-spetsar
> Lätt och ergonomisk
> Autoklaverbart 

EN-060 
Piezon® handstycke, LED-ljus 
> NO PAIN – teknik som är skonsam för patienten
> Ergonomisk och lätt design som passar till samtliga EMS-spetsar
> Autoklaverbart

AIR-FLOW® HANDY 3.0

OBS! Detta är endast en bråkdel av alla spetsar som EMS erbjuder. 
Prata med oss om du ej hittar det du söker.

PIEZON® 250 MED LED-LJUS

SCALING SCALING SCALING SCALING SCALING

SCALING SCALING ENDO ENDO ENDO

 AIR-FLOW® & PIEZON®- 
ULTRALJUDSSPETSAR                      



SYNEA VISION – TURBINER
> Optimal kylning med 5-punktsspray  
> Fyra huvudstorlekar att välja bland. Ansluts på Roto Quick- eller 
    Multiflex®-koppling. Ring LED+ endast för RQ-koppling.
> Enkelt handhavande vid smittrening, unikt skydd i form av en specialyta  
> Lång livslängd och väldigt tyst drift tack vare keramiska kullager  
> Ergonomisk design och unik reptålig ”anti-scratch” yta 
> 24 månaders garanti

SYNEA VISION – LÅGVARV
> High-end serie av hög och pålitlig kvalitet
> Uppväxlat vinkelstycke - nu med två huvudstorlekar
> Specialbeläggning ”Anti-scratch” yta som håller längre
> Utmärkt grepp och ergonomi
> Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd
> Optimal kylning med 5-punktsspray
> 36 månaders garanti

> Ring LED+ som är 5 x LED för det starkaste ljuset någonsin,   
    helt skuggfritt och självklart steriliserbart.
    (TK-97 L, TK-98 L och TK-100 L) 

TK-94 L TK-100 L

TK-97 L 
TK-98 L

TK-98 LM

MINI
STANDARD KRAFTFULL

 

VISION 
PREMIUMSERIEN 

4 stycken handsmidda  Prestige besticksknivar av 
märket Laguiole från franska André Verdier tillverkade 
i Thiers sedan 1859. Levereras i en snygg förpackning 
av trä. Skaft av exklusiva träslag som ebenholts, snake 

wood, olivträ, rosenträ och det rostfria stålet är av 
högsta kvalitet och det har bearbetas i 25 olika steg 

för att resultera i en äkta Laguiole. 100 % handgjorda 
robusta franska kvalitetsknivar.

KAMPANJPRIS:

9.500,-
(Ord. pris 11.970,-)

KAMPANJPRIS:

8.900,-
(Ord. pris 11.970,-)

KAMPANJPRIS:

8.800,-
(Ord. pris 10.980,-)

KAMPANJPRIS:

8.800,-
(Ord. pris 10.110,-)

KAMPANJPRIS:

6.700,-
(Ord. pris 8.350,-)

KAMPANJPRIS:

6.700,-
(Ord. pris 8.130,-)

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 12.300,-)

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 12.300,-)

Exklusiva franska Laguiole kvalitetsknivar 
PÅ KÖPET vid köp av valfria produkter 

för 40.000 kr. Värde ca 5.500 kr. 

FUSION  
STANDARDSERIEN

WK-56 LT HK-43 LT WK-99 LT WK-93 LT

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
        Följ oss på Instagram & Facebook!



SYNEA FUSION – TURBINER
> Ljus, ljus, ljus – effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
> Anpassad huvudstorlek för bästa insyn och prestanda – midi eller mini?
> Effektiv kylning med quattrospray
> Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd
> Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK
> 12 månaders garanti

Kampanjen gäller tom 30 november 2017. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

 

VISION 
PREMIUMSERIEN 

FUSION  
STANDARDSERIEN

Kampanjpris: 

5.500,- 
(Ord. pris 6.350,-)

WG-66 LT 2:1 WG-99 LT 1:5 HG-43 A 1:1WG-56 LT, 1:1

Kampanjpris: 

6.500,- 
(Ord. pris 7.320,-)

KAMPANJPRIS: 
3.800,- 

(Ord. pris 4.690,-)

Kampanjpris: 

7.900,- 
(Ord. pris 9.160,-)

KAMPANJPRIS:

5.180,-
(Ord. pris 6.480,-)

KAMPANJPRIS:

5.900,-
(Ord. pris 7.470,-)

KAMPANJPRIS:

7.400,-
(Ord. pris 9.340,-)

SYNEA FUSION – LÅGVARV
> Anpassad huvudstorlek för bästa insyn
> Effektiv kylning med quattrospray
> Modifierad grepprofil – monoblock design
> Glasstav för effektivt ljus
> Tyst och vibrationsfri drift
> 24 månaders garanti

KAMPANJPRIS: 

5.900,- 
(Ord. pris 7.470,-)

TG-97 L 
TG-98 L

TG-97 LMTG-98 LM

KAMPANJPRIS: 

5.900,- 
(Ord. pris 7.470,-)

KAMPANJPRIS: 

5.900,- 
(Ord. pris 7.470,-)

Exklusiva franska Laguiole kvalitetsknivar 
PÅ KÖPET vid köp av valfria produkter 

för 40.000 kr. Värde ca 5.500 kr. 

RM-34 LED W&H 
Multiflex®- koppling 

med LED ljus

W&H RQ-24 
snabbkoppling

Kampanjpris: 

5.500,- 
(Ord. pris 6.350,-)

KAMPANJPRIS:

4.280,-
(Ord. pris 5.160,-)

Kampanjpris: 

5.500,- 
(Ord. pris 6.350,-)

KAMPANJPRIS:

2.240,-
(Ord. pris 2.470,-)



KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 10.340,-)

KAMPANJPRIS:

10.500,-
(Ord. pris 12.820,-)

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 11.420,-)

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 11.210,-)

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 11.020,-)

45 ° vinkel på 
huvudet, ger 

bättre åtkomst 
och insyn över 

op-området.

KIRURGI &
 IMPLANTAT 

Fantastisk har blivit fantastiskare! Vår nya Implantmed med ny starkare motor som ger dig 
maximal precision. Komplett med motor, pedal och kylslang. En multifunktionell, säker och 
pålitlig utrustning som enkelt kan flyttas mellan de olika behandlingsrummen.

EGENSKAPER:
 Kraftfull motor med 6.2 Ncm torque
 Brett varvtalsområde: 200 upp till 40 000 rpm på motorn
 Exakt vridmomentsinställning: 5 - 80 Ncm
 Kan uppgraderas med LED-ljus, sladdlös fotpedal och Osstell ISQ stabilitetskontroll
* Alt. leasing 1.040 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.  

Mer info, maila office@whnordic.se

Innovativ ultraljudsteknik som lämnar den mjuka vävnaden oskadd. 
Minimalt invasiv med maximal kontroll. Finns med flertalet system: 
Endo, Paro, Ex, Sinus Special & Bone. (Systemet Bone ingår). 
Det är nu även möjligt att köpa en sladdlös fotpedal till Piezomed. 

EGENSKAPER:
 Tre olika driftslägen + Boostfunktion som ger dig 20 % tillfällig effektökning
 LED-ring ger dig perfekt belysning av operationsområdet
 Handstycke desinficerbart och steriliserbart
 Fotpedal med tydliga funktioner, samma som till W&H implantmed
 Utmärkt skärprecision
 Enkel rengöring och handhavande
* Alt. leasing 1.720 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.  
   Mer info, maila office@whnordic.se

Tillbehör till Implantmed: 
Osstell ISQ modul för stabilitetskontroll        Sladdlös fotpedal                     Cart för Implantmed   
                              och Piezomed

      PAKETPRIS 33.900,-
       inkl. valfritt kirurgiinstrument
        (Ord. pris från ca. 39.000.-)
        Kan uppgraderas med tillbehör:
 LED 3.000,-
 Sladdlös fotpedal 3.000,-
 Osstell ISQ stabilitetskontroll 20.000,-

WS-56 LG
1:1

Mini LED+

NYHET NYHET

S-11 L
1:1

Mini LED+
Finns även 
utan ljus.

WS-75 L
20:1

Mini LED+

WS-91 LG
1:2,7

Mini LED+

S-9 LG
1:1

Mini LED+

S-15
1:1

KAMPANJPRIS 
56.000,- (Ord. pris 62.470,-)

inkl. systemet ”Bone” med 6 spetsar

  Kan uppgraderas med tillbehör:

 Sladdlös fotpedal 3.000,-

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 11.420,-)

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
        Följ oss på Instagram & Facebook!

HAND- OCH VINKELSTYCKEN FÖR KIRURGI / IMPLANTAT 

 Ergonomiskt utformade för långa arbetspass
 Högkvalitativt rostfritt stål för lång livslängd och bra hållbarhet
 Specialbeläggning som håller instrumenten snygga år efter år
 Isärtagbara för bästa rengöring
 Brett sortiment för alla typer av arbeten

Mini LED+

 Mycket litet ljusöga som ger ett fantastiskt LED-ljus
 Avsevärt längre livslängd jämfört med vanlig lampa
 Naturlig färgåtergivning
 Oberoende av ljuskälla 

IMPLANTAT 
& KIRURGI

HYGIEN &
PROFYLAX

PIEZO-
KIRURGI



Kampanjen gäller tom 30 november 2017. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

KIRURGI &
 IMPLANTAT 

4 st exklusiva franska Laguiole kvalitetsknivar i 
4 olika träslag på köpet vid köp av valfria 
produkter för 40.000 kr. Värde ca 5.500 kr. 

HYGIEN &
PROFYLAX

 Köp till ett extra 
magasin för bättre flöde i sterilen.
Pris inkl. valfria adaptrar 10.900,- 

(Ord. pris 13.080,-)

Puts 4:1 Trippelseal med 
litet och smidigt huvud för 
bästa sikt. Överlägsen åt-
komst, överlägsen komfort 
och hållbarhet. Ett måste 
vid puts och polering!

WP-64 M

Engångshuvud Vera Contra by YOUNG
Nytt vinklat engångshuvud från Young 
med Elite gummikopp. Liten, smidig och 
nätt storlek för bästa åtkomst. Varje huvud 
är hygienförpackat. Med gummikopp Elite, 
en av våra mest populära koppar tack vare 
räfflor som ger mindre stänk!

HP-44 M
Engångshuvuden med gummikopp för puts 
och polering ansluts enkelt och snabbt på 
autoklaverbar underdel HP-44 M. Utväxling 
4:1, max.hastighet: 10 000min-1. 

STÄNKFRITT!

KAMPANJPRIS:
2.900,-

(Ord. pris 4.770,-)

KAMPANJPRIS:
250 st. VERA Contra (2 fp.) + 

1 st. HP-44 M underdel 3.900,-
för dig som redan har underdelen;

2 fp. VERA Contra för 1.750,-

DAC Universal
DAC behöver endast vatten, olja, och värme, en miljöhjälte! 
Jämför med andra maskiner på marknaden!

 6 diskade, smorda samt höggradigt rena instrument 
       på endast 16 minuter
 Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken 
 DAC Universal är  en effektiv och snabb maskin som sparar  
        både tid och pengar 
 Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt så att du  
        ökar livslängden på dem avsevärt
 Med uppgraderad, tydlig och lättnavigerad display.
         OBS! Leasing för 1.920 kr i månaden i 36 månader möjligt! 

         Maila office@whnordic.se för mer info!

Lisa, en autoklav med smarta lösningar och funktioner 
för bästa hygien. Finns med 17 och 22 liter kammare.

 Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt,      
       instruktionsvideor direkt i displayen 
 Supersnabb klass B-cykel för vanligaste laster
 Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet och
        kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. Wifi-förberedd.
 Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest 
        utanför  arbetstid. Kvittera sen direkt på displayen
 Lisa anpassar varje körning till just det som 
        steriliseras, sparar tid, pengar och bra för miljön!
 Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. 
       Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för er    
       klinik att komma upp till 4000 körningar!

En prisvärd kvalitetsautoklav med Klass B-cykler 
Finns med 17 och 22 liter kammare.

 Cykelinfo lagras automatiskt på USB
 Tyst i drift - låga underhållskostnader
 Användarvänlig
 ECO B-program strax under 30 minuter för små laster
 Programmerbar fördröjd start så du kan köra den  
       på natten och ha instrumenten torra och klara på        
       morgonen
 Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen.    
        Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för  
        er klinik att komma upp till 4000 körningar!

KAMPANJPRIS:
62.400,-

(Ord. pris 74.900,-)

KAMPANJPRIS:
55.900,-

(Ord. pris 74.300,-)

KAMPANJPRIS:
45.900,-

(Ord. pris 55.700,-)

Kopp Elite latexfri 
Räfflad ut- och invändigt. Effektiv 
rengöring utan en massa stänk. 
144 st./fp.

Kopp spetsig hård 
Rekommenderas till approximala ytor 
samt implantat, under broar och andra 
svåråtkomliga områden. Mycket bra till 
”bandade” patienter. 144 st./fp. 
 

Inkl. magasin 
med 6 adaptrar 
samt NitraDem 
vattensystem

Lisa 17 inkl. 
vattensystem

Lina 17 inkl. 
vattensystem

FLEX LID - Ett helt nytt magasin!
Nu är det lika enkelt att smittrena ultraljudshandstycken, 
AIR-FLOW®-handstycken och EMS-spetsar som klinikens 
hand- och vinkelstycken mellan varje patient med nya 
magasinet till DAC.

NYHET FLEX LID
Pris inkl. valfria adaptrar 

10.900,- 
(Ord. pris 13.080,-)

NYHET

   OBS! Leasing för 1.649 kr i månaden i 36 månader möjligt! 
      

OBS! Leasing för 1.355 kr i månaden i 36 månader möjligt! 
Maila office@whnordic.se för mer info!

Borste mini spetsig 
Används på ocklusalytor, i fissursystem 
och i konkaviteter. Bra åtkomlighet då 
den är spetsformad. Mindre i diameter 
än standardborste. 144 st./fp.



Sendoline AB t: 08-445 88 30,
info@sendoline.com www.sendoline.comSendoline AB är certifierade enligt EN ISO 13485 och MDD 93/42/EEG

Rotbehandla med endast en fil!
Den nya S1 Plus filen med Sendolines unika S-profil tillsammans 
med den förlängda vridningen i varje del av filen ger en flexibel, 
effektiv och säker fil att arbeta med. Filarna levereras sterilförpackade 
- färdiga att använda direkt ur förpackningen

S1 PLUS START UP SET
Enkelt att komma igång med nya S1 Plus Start Up Set!

S1-E Plus Start Up Set - Art.nr OP0004

Innehåll:

S1 PLUS Start Up Set
 endast 13.500,- 

S1 - En fil, ett reciprokerande vinkelstycke

ENDOKURS I BAD GASTEIN10-14 mars 2018 åker 
vi det 10:e året i rad till Bad Gastein, Österrike, på kursresa. Häng med 
du också! Föreläsare: endospecialist Fredrik Erhardt. Pris: 17.400 kr inkl. 
moms. Enkelrumstillägg 1.495 kr. Anmälan är bindande från 21/11 - 2017.

is a registered trademark of Sendoline AB.

S1 PLUS FILS1 VINKELSTYCKE

S1 vinkelstycket arbetar med en reciprokerande rörelse, 
filen roterar omväxlande medsols och motsols - den 
reciprokerande rörelsen minskar risken för filfrakturer! 
Du kopplar vinkelstycket direkt till din tandläkarunit 
utan behov av extern motor.

With a PLUS

10 blir 12
Köp 10 paket filar 
och få 2 på köpet! 

Gäller Sendolines sortiment 
med sterilförpackade filar. 

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0083

1 x S1-E Vinkelstycke
8 x S1 Plus Treatment Pack*
1 x S1 Plus 25/06 refill à 6 filar – 25 mm
1 x S1 Files Small 15/06 refill à 6 filar – 23 mm
1 x S1 Paper Points standard 25/06
1 x S1 Gutta Percha standard 25/06

* S1 Plus Treatment Pack
1 x K-File 10 STERILE - 25 mm
1 x K-File 15 STERILE - 25 mm
1 x S1 Plus 25/06 - 25 mm
1 x K-File 10 STERILE - 25 mm
1 x K-File 15 STERILE - 25 mm
1 x S1 Plus 25/06 - 25 mm

En kompakt och sladdlös 
apexlokalisator med hög 
precision som mäter 
rotkanalens rensdjup. 

S5 Apex Locator
KAMPANJPRIS

endast 5.900,- 
Ord. pris 6.420,-

S5 APEX LOCATOR®

Nyhet!

S1 Vinkelstycke 
KAMPANJPRIS

endast 9.000,- 
Ord. pris 9.900,-

CERTIFICATION 

EN ISO 13485:2012

TM 


