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dr KRZYSZOF SOŁTYK 
Lekarz stomatolog, właściciel SOLDENT

“W klinice Dentistica najnowszy 
model autoklawu W&H 
testowaliśmy na rok przed jego 
oficjalną premierą – Nowa LISA 
pracuje u nas od marca 2015r; 
dotychczas wykonała nieco 
ponad 300 cykli sterylizacji.

Nowa LISA jest bardzo prosta w 
obsłudze, uruchomienie
cyklu to dwa kliknięcia na 
panelu dotykowym. Sterylizator
wykonany jest z wysokiej 
jakości materiałów, co 
znacznie ułatwia czyszczenie. 
Przemyślane są nawet takie 
detale jak magnetycznie
zamykana pokrywa zbiornika 
na wodę z otworem w kształcie 
lejka, co ułatwia jego napełnianie.

Nowa LISA jest wyjątkowo 
szybka: dwukilogramowy wsad 
jest sterylizowany i idealnie 
wysuszony w cyklu klasy B 
poniżej 30 minut, a
sterylizacja zestawu końcówek 
to tylko 13 minut!

Bardzo użytecznym dla nas 
rozwiązaniem jest wbudowana 
możliwość śledzenia procesów 
sterylizacji i identyfikacji 
pakietów bez konieczności 
prowadzenia dokumentacji 
papierowej czy używania
dodatkowego komputera - nawet 
skaner kodów kreskowych 
dostępny jest w aplikacji na 
telefon.”

“W Soldent równolegle 
korzystamy z trzech 
sterylizatorów. Od marca
2015 roku jednym z nich 
jest Nowa LISA W&H, która 
dotychczas (12 miesięcy 
użytkowania) wykonała nieco 
ponad 400 cykli sterylizacji. 

Na tle wcześniej używanego 
przeze mnie sprzętu, Nową Lisę 
wyróżnia estetyczny wygląd, 
wyjątkowa prostota obsługi (do
uruchomienia cyklu wystarczy 
nacisnąć start w telefonie), 
łatwość utrzymania w czystości 
oraz bardzo szybkie cykle 
sterylizacji. Dodatkowo pomocne 
w konserwacji urządzenia są 
filmy instruktażowe 

wyświetlane bezpośrednio na 
ekranie urządzenia (wymiana 
uszczelek, filtrów, itp.).

Najbardziej zadowolona jestem 
jednak z faktu, że w przypadku
ewentualnej awarii (odpukać), 
serwis W&H zdalnie 
zdiagnozuje urządzenie i od
razu określi, czy jest w stanie
naprawić je w ciągu 24h czy 
konieczne będzie wysłanie 
sprzętu zastępczego, 
oszczędzając mi telefonicznego 
tłumaczenia serwisantowi 
zgłaszanych przez urządzenie 
błędów…”

“Niezawodność to dla mnie 
absolutnie kluczowa kwestia. Przed
przeniesieniem do nowej kliniki, ze 
względu na ograniczenia
lokalowe, korzystaliśmy tylko z 
jednego sterylizatora. 

Nie wyobrażam sobie konieczności 
przerwania pracy z tak prozaicznego 
powodu, jak awaria autoklawu i 
oczekiwanie na dostawę części 
zamiennych.

Zdecydowałem się na ofertę W&H, 
gdyż jako jedyna firma na rynku
zapewniła nie tylko gwarancję 
wykonania bezpłatnych napraw, ale
także gwarancję nieprzerwanego 
działania.”

“Przy podejmowaniu decyzji 
o wyborze sprzętu, podobnie 
zresztą jak i podczas wyboru 
protokołu leczenia dla moich 
pacjentów, kluczowa jest dla mnie 
długoterminowa przewidywalność.

Priorytetem jest dla mnie 
zapewnienie nieprzerwanego
funkcjonowania Kliniki, przy 
jednoczesnym unikaniu 
kumulujących się okresowo kosztów 
serwisu. Wybrałem ofertę W&H, 
gdyż pozwala mi na dokładne 
zaplanowanie i kontrolowanie
kosztów w całym okresie 
użytkowania sprzętu i zapewnia 
mojej Klinice możliwość stałej 
pracy z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego 
wyposażenia.”

dr n. med. MICHAŁ PELC
Lekarz stomatolog, właściciel DENTISTICA

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 je do Państwa potrzeb.

Przedstawiciele medyczni W&H

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

504 161 891
michal.kaminski@wh.com

MIKOŁAJ SIODŁOWSKI  
woj. lubelskie, mazowieckie, podlaskie

504 161 885 
mikolaj.siodlowski@wh.com

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

504 161 894 
anetta.pazera@wh.com

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

504 161 889
sebastian.matura@wh.com

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

505 682 426
iwona.dworska@wh.com

JOANNA MALINOWSKA
woj. śląskie, małopolskie

504 161 888
joanna.malinowska@wh.com

Wiecej informacji na  wh.com

Oferta ważna od 08.03 do 31.08.2016 lub do wyczerpania zapasów. Nie stanowi 
cennika w myśl Kodeksu Cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT.

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

DENTISTICA Profesjonalna Opieka Dentystyczna
Al. Jana Pawła II 61 B lok. 247, 01-031 Warszawa
t 22 636 63 83
biuro@dentistica.pl    dentistica.pl

SOLDENT Klinika Estetycznej Ortodoncji i Implantologii
ul. Bagno 2, lokal usługowy 7 (wejście E), 00-112 Warszawa
t 22 620 10 30
soldent@soldent.pl   soldent.pl

NIEPRZERWANEGO DZIAŁANIA 
ALBO ZWROT PIENIĘDZY!

5 LAT
GWARANCJA



AKCESORIA LISA
W ofercie W&H można znaleźć szereg akcesoriów usprawniających cały proces sterylizacji.
1_Drukarka do naklejek LisaSafe.  2_Aplikacja Mobilna Lisa. (smartphone nie jest częścią oferty) 
3_Zgrzewarka Seal².  4_ Multidem.  5_ Test Helix.  6_ Zestaw zasilania wodą Osmo.

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.

ALL-INCLUSIVE

QUALITY 
SERVICE

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, co radykalnie 
skraca czas całego cyklu, a 
przez to wydłuża żywotność 
sterylizowanych instrumentów 
i optymalizuje zużycie energii.
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.

Zalety kontraktu serwisowego
 płatność jednorazowa płatność ratalna KONTRAKT SERWISOWY 

koszt zakupu 19.900 zł 24 miesiące: 899 zł/m-c 60 miesięcy:  

  60 miesięcy: 379 zł/m-c 399 zł/m-c***
udział własny nie dotyczy 0% 0%
(doliczany do pierwszej raty)

wykup po okresie finansowania  nie dotyczy 0 zł 0 zł

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

** W zależności od lokalizacji gabinetu, zgodnie z tabelą dostaw firmy kurierskiej DHL. 

* W&H nie gwarantuje dostępności urządzeń zastępczych poza siecią Autoryzowanych Partnerów Serwisowych W&H. 

> 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 399 zł
miesięcznie!
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ALL-INCLUSIVE z W&H
Bezpieczeństwo i przewidywalność w codziennej pracy

*** Raty zmienne, kalkulacja przy stawce WIBOR 3M= 1,64%. Łączny koszt pożyczki to kwota szacunkowa, zależna 
       od zmian stóp procentowych w okresie finansowania. Roczna wartość składki ubezpieczenia: 89 PLN. 

  * 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. 
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