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UNIDADES DENTÁRIAS

ADEC 500
Suspensas/Tradicional

Colibri/Continental

New

BANCO
Dentista A-dec 521

BANCO
Dentista A-dec 521

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Cuspideira 
A-dec 461

Cuspideira 
A-dec 461

Deluxe Plus 
Touchpad

Deluxe Plus 
Touchpad

Candeeiro 
572L LED

Candeeiro 
572L LED

Instrumentos 
assistente 
A-dec 551

Instrumentos 
assistente 
A-dec 551

532 Sistema 
de mangueiras 

suspensas

533 Sistema 
de mangueiras 

Colibri

INCLUÍDO

INCLUÍDO

32.377,33€

33.162,08€
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ADEC 400
Colibri/Continental

Suspensas/Tradicional

BANCO
Dentista A-dec 421

BANCO
Dentista A-dec 421

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Cuspideira 
A-dec 461

Cuspideira 
A-dec 461

Touchpad
Standard

Touchpad
Standard

Candeeiro 
372L-LED

Candeeiro 
372L-LED

Instrumentos 
assistente 
A-dec 551

Instrumentos 
assistente 
A-dec 551

333 Sistema 
mangueiras 

Colibri

332 Sistema 
de mangueiras 

suspensas

INCLUÍDO

INCLUÍDO

monitor não incluído

monitor não incluído

23.275,96€

22.894,86€
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monitor não incluído

ADEC 300
Colibri/Continental

Suspensas/Tradicional

BANCO
Dentista A-dec 421

BANCO
Dentista A-dec 421

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Cuspideira 
A-dec 461

Cuspideira 
A-dec 461

Touchpad
Standard

Touchpad
Standard

Candeeiro 
372L-LED

Candeeiro 
372L-LED

Instrumentos 
assistente 
A-dec 551

Instrumentos 
assistente 
A-dec 551

333 Sistema 
mangueiras 

Colibri

332 Sistema 
de mangueiras 

suspensas

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Radius

monitor não incluído

20.041,42€

20.417,37€
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ADEC 300
Colibri/Continental

Suspensas/Tradicional

BANCO
Dentista A-dec 421

BANCO
Dentista A-dec 421

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Micromotor 
elétrico 

NSK NANO

Cuspideira e 
suporte  A-dec 363

Cuspideira e 
suporte  A-dec 363

Touchpad
Standard

Touchpad
Standard

Candeeiro 
371 L-LED

Candeeiro 
371 L-LED

Instrumentos 
assistente 
A-dec 353

Instrumentos 
assistente 
A-dec 353

335 Sistema 
mangueiras 

Colibri

334 Sistema 
de mangueiras 

suspensas

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Pedestal

18.327,38€

18.703,33€
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ADEC 200
Colibri/Continental

Suspensas/Tradicional

BANCO
Dentista A-dec 200

BANCO
Dentista A-dec 200

Micromotor a ar 
NSK M205

Micromotor a ar 
NSK M205

Cuspideira e 
suporte  A-dec 200

Cuspideira e 
suporte  A-dec 200

Touchpad
Standard

Touchpad
Standard

Candeeiro 
371-200 LED

Candeeiro 
371-200 LED

Instrumentos 
assistente 
A-dec 421

Instrumentos 
assistente 

421

333 Sistema 
mangueiras 

Colibri

Sistema de 
mangueiras 
suspensas

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Consultar todos os preços

11.903,15€

14.594,66€



7

13.990,00€
STANDARD

INCLUÍDO
modelos Standard e D ig i ta l

Banco GALBIATI 
SOFT BACKREST

Micromotor Elétrico 
CH660 LED

14.990,00€

DIGITAL

Painel de controlo 
com ecrã tátil

UNIDADES DENTÁRIAS

SCOUT
Sistemas de sucção:
- Ejetor de saliva
- Diferentes sistemas de sucção

Higiene:
- Sistema de garrafa de água limpa
- Sistema de desinfeção
- Ambos os sistemas

Unidade Hídrica

Painel de controlo e 
comandos:

- Regulação do spray dos instrumentos
- Instrumento de iluminação on/off 
 -Inversão das rotações do MM on/off 
- Função Giromática 
- Ativação do programa de desinfecção  dos 
instrumentos
- Ativação/desativação do enchimento do copo
- Função de enxaguamento da bacia da unidade 
hídrica
- Função de paragem de segurança do assento
- Fibra ótica dos instrumentos on/off
- Função de controlo dos movimentos do assento

AGORA Opção 
Pedal sem fios
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UNIDADES DENTÁRIAS

SINOL 2319  |     11.990,00€

UNIDADE PRINCIPAL

- Sistema de mangueiras em colibri inovador e com maior 
facilidade de movimentos
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana, rotativa e com sensor autolimpeza
- Sistema de água em garrafa ou por rede
- Candeeiro LED Faro Maia

CADEIRA
- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak
- 2 Apoios de braço com pintura metalizada à cor da 
cadeira
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Tempo de subida de encosto – 9 seg. !!
- Estofamento em pele
- Cadeira com posição de trendelemburg
- Rotação de 30º na horizontal, mais espaço de trabalho
- Estofo em pele

- Braço pantográfico
- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva11mm
- Fotopolimerizador
- Bandeja integrada
- Equipamento assistente rotativo para 
trabalho a “4 mãos”

- Last position
- Eletrónico e progressivo
- Controlo do candeeiro (on/off)
- Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de ligar e ligar
- Sistema de chip-blow

- Última memoria de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico e articulado
- Braço com travão pneumático
- Negatoscópio integrado
- Seringa de três funções
- Mangueira com ou sem luz ou com possibilidade de 
micromotor elétrico
- Regulador de pressão individual para água e ar
- Controlo de Rotatórios 9 funções avançadas

BRAÇO DO ASSISTENTE

PEDAL

BRAÇO DO DENTISTA

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

INCLUÍDO

Guia de Cores

Destartarizador
Acteon - SP 
Newtron

Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade 
assistente

Micromotor 
Elétrico s/ luz 
SINOL

Banco S408
Regulação de movimento de 
assento e encosto; Estofo em 
pele
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C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2318  |     7.890,00€

Guia de Cores

UNIDADE PRINCIPAL
- Sistema de mangueiras em colibri inovador e com 
maior facilidade de movimentos
- Painel de controlo no lado do dentista e do 
assistente;
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta 
copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana e rotativa
- Sistema de água garrafa ou rede
- Candeeiro LED

CADEIRA
- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak
- 2 Apoios de braço com pintura metalizada à cor da 
cadeira
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Tempo de subida de encosto – 9 seg. !!
- Estofamento feito em material mais confortável
- Cadeira com posição de trendelemburg

- Braço articulado
- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Bandeja integrada
- Rotativo para trabalho a “4 mãos”

-  Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Sistema de chip-blow

- Ecrá táctil multifunções
- 3 Memorias programáveis
- Última memoria de posição
- Memória de posição original
- Braço pantográfico, articulado e com travão pneumático
- Negatoscópio integrado
- Seringa de três funções
- Mangueira com ou sem luz ou com possibilidade de 
micromotor elétrico
- Regulador de pressão individual para água e ar

BRAÇO DO ASSISTENTE

PEDAL

BRAÇO DO DENTISTA

INCLUÍDO

Destartarizador 
Woodpecker 
UDS-N2

Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade 
assistente

Micromotor 
Elétrico s/ luz 
SINOL 

Banco S408
Regulação de movimento de 
assento e encosto; Estofo em 
pele
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C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2316  |     6.990,00 €

Guia de Cores

UNIDADE PRINCIPAL

- Sistema de mangueiras em colibri
- Painel de controlo no lado do dentista e do assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade
- Sistema de água quente incorporado para porta copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Cuspideira em porcelana e rotativa
- Sistema de água garrafa ou rede
- Candeeiro LED

CADEIRA
- Encosto de cabeça bi-articulado
- Motores eléctricos Linak – Dinamarca
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Sistema de segurança com bloqueio de encosto
- Subida de encosto – 9 seg. !!
- Estofo em material mais confortável
- Cadeira com posição de “trendelemburg”

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Rotativo para trabalho a “4 mãos”

-  Controlo dos movimentos da cadeira
- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Interruptor de candeeiro
- Sistema de chip-blow

- Negatoscópio integrado
- Última memoria de posição
- Memória de posição entrada / saída paciente
- Braço pantográfico e articulado
- Seringa de três funções
- Mangueira com ou sem luz ou com possibilidade de 
micromotor elétrico
- Regulador de pressão individual para água e ar

BRAÇO DO ASSISTENTE

PEDAL

BRAÇO DO DENTISTA

INCLUÍDO

Destartarizador 
Woodpecker 
UDS-N2

Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade 
assistente

Micromotor 
Elétrico s/luz 
SINOL 

Banco S408
Regulação de movimento de 
assento e encosto; Estofo em 
pele

Painel LCD

BIO
Sistema de 
limpeza de 
rotatórios

OPÇÃO

415,00€

Touchpad/LCD 
Controlo de peças de mão
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++

C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2313 UP  |     5.690,00€

Guia de Cores

UNIDADE PRINCIPAL

- Sistema de mangueiras em Colibri
- Painel de controlo no lado do dentista e do 
assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade 
- Sistema de água quente incorporado para porta 
copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Sistema de água limpa ou da rede
- Cuspideira em porcelana removíel e lavável
- Unidade principal com abertura para uma melhor 
facilidade de trabalho a “4 mãos”
- Lâmpada LED tipo indução

CADEIRA
- Motores eléctricos Linak 
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado com sensor
de stop automático
- 2 Apoios de braços rebatíveis

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Painél multifunções
- Permite trabalhar a “4 mãos”

- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Sistema de chip-blow

- Painel multifunções
- Negatoscópio integrado
- 1 memória programável
- Memória de posição original
- Memória de posição entrada / saída paciente
- Braço pantográfico e articulado
- Seringa de três funções
- Mangueira com ou sem luz ou com 
possibilidade de micromotor elétrico
- Regulador de pressão individual para água e ar
- Travão pneumático para braço da cadeira
- Alça destacável   e esterilizável

BRAÇO DO ASSISTENTE

PEDAL

BRAÇO DO DENTISTA

INCLUÍDO

Micromotor 
pneumático 
D17-M

Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade 
assistente

Destartarizador 
Woodpecker 
UDS-N2

Banco S408
Movimento de assento e 
encosto
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C004 C003 C002 C001 C005C008 C007 C006 XB
003

SINOL 2313 DOWN  |     4.890,00€

Guia de Cores

UNIDADE PRINCIPAL

- Sistema de mangueiras susopensas
- Painel de controlo no lado do dentista e do 
assistente
- Negatoscópio incorporado no equipo
- Memórias programáveis
- Válvulas electro-pneumáticas alta qualidade 
- Sistema de água quente incorporado para porta 
copos
- Sistema de mangueiras aspiração tipo Cattani
- Sistema de água limpa ou da rede
- Cuspideira em vidro, amovível. e lavável
- Lâmpada LED tipo indução
- Unidade principal com abertura para uma melhor 
facilidade de trabalho a “4 mãos”
- Encosto da cadeira com sensor de stop automático

CADEIRA
- Motores eléctricos Linak 
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado
- 2 Apoios de braços rebatíveis

- Seringa de três funções
- Cânula de aspiração cirúrgica 16 mm
- Cânula de aspiração de saliva 11mm
- Fotopolimerizador
- Painél multifunções
- Permite trabalhar a “4 mãos”

- Controlo dos instrumentos de ar e água
- Sistema de chip-blow

- Painel multifunções
- Negatoscópio integrado
- 3 memórias programáveis
- Memória de posição original
- Memória de posição entrada / saída paciente
- Braço pantográfico e articulado
- Seringa de três funções
- Mangueira com ou sem luz ou com 
possibilidade de micromotor elétrico
- Regulador de pressão individual para água e ar
-T ravão pneumático para braço da cadeira
- Alça destacável   e esterilizável

BRAÇO DO ASSISTENTE

PEDAL

BRAÇO DO DENTISTA

INCLUÍDO

Micromotor 
pneumático 
D17-M

Fotopolimerizador
SINOL LED
Acoplado na unidade 
assistente

Destartarizador 
Woodpecker 
UDS-N2

Banco S408
Movimento de assento e 
encosto

+
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OPÇÃO

- Toda a estrutura de aço inoxidável, a superfície pode 
ser profundamente esterilizada.
- Levantamento elétrico de instrumentos (a altura pode 
ser elevada na faixa de 730mm a 850mm.)
- Configuração standard disponível com seringa de três 
vias, peças de mão de alta e baixa rotação
- Sistema de água limpa

SINOL 2301  |     9.990,00€

Guia de Cores

10016 10015 10010 CZ-19 XB-003 XB-001 XB-00

Monitor ECG
Com suporte na 
cadeira

Candeeiro Luvis 
S200 LED
De teto ou parede

VANTAGENS DO CART PORTÁTIL
(incluído)

UNIDADE PRINCIPAL

- Motores eléctricos Linak 
- Joystick de controlo na cadeira
- Encosto de cabeça articulado
- 2 Apoios de braços rebatíveis
- Cadeira com posição de “trendelemburg”
- Sistema de aspiração
- Ejetor de saliva
- Aspirador cirurgico

BANCO S408
(incluído)
Movimento de assento e encosto

1.990,00€ 2.590,00€
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4.738,13€ 5.157,60€

- 4 motores elétricos para altura, encosto, apoio de pernas e ajuste 
trendelenburg
- Controlo de pedal com função de reinicialização automática
- Totalmente fechado com cobertura de ABS
- Estofo “fácil de limpar” e sem costuras
- Ampla seleção de revestimentos resistentes ao fogo classe 1IM
- A versão padrão inclui: estofo anatómico, apoio de cabeça, rotação de 180°, 
apoio de pernas ajustável

- Dimensões: 80 × 40 × 50 cm 
- Altura mínima 56cm – Altura máxima  73cm)
- Disponível com base de alumínio Ø 50 cm

- Dimensões: 80 × 40 × 50 cm 
- Altura mínima 56cm – Altura máxima  73cm)
- Disponível com base de alumínio Ø 50 cm
- Encosto ajustável

- 4 motores elétricos para ajuste de altura, encosto, apoio de pernas e 
trendelenburg
- Mova a base com rodas integradas
- Controle de pedal com função de reinicialização automática
- Totalmente fechado com cobertura de ABS
- Estofo “fácil de limpar” sem costuras
- Ampla seleção de revestimentos resistentes ao fogo classe 1IM
- A versão padrão inclui: estofo anatómico, apoio de cabeça, base móvel

Dreamed é ideal para exames diagnósticos, adequado 
também para salas pequenas. Graças à sua altura mínima 
muito baixa, o Dreamed acomoda facilmente o paciente. 
A forma das costas é projetada especificamente para 
aproximar-se do rosto do paciente. 

Dreamed Move é ideal para exames diagnósticos. Graças à sua 
altura mínima muito baixa, o Dreamed acomoda facilmente 
o paciente. A forma das costas é projetada especificamente 
para aproximar-se do rosto do paciente. A base de movimento 
prática ajuda na limpeza e desinfecção de ambientes médicos.

Banco Horse saddle Banco Horse saddle
Sem encosto Com encosto

367,50€ 446,25 €



15

Jumper
Standard Fixo Standard Fixo

425,00€1 cor 450,00€2 cores

Cor A-dec (só banco)

Cor A-dec (banco + costas)

Amazone

seats to suit

+ 210,00€

+ 264,00€

44cm 34cm

configure o seu banco...
29,00€

185,000€

210,00€

295,00€

235,00€
 

+

+

+

+

+

Mecanismo de 
Inclinação

Mecanismo de 
Balanço

Encosto de 
Costas

Apoia Braços

Controlo 
de Pé

Banco Dentista A-dec 421

Bancos Jumper/Amazone

Banco Assistente 
A-dec 422

Banco Dentista 
A-dec 521

Banco Assistente 
A-dec 522

Apoia-Braços

Apoia-Costas
Pedestal Apoia-Pés

substitui o estribo

UNIDADES DENTÁRIAS Bancos

817,60€

474,50€

511,00€ 284,70€

941,70€

1.120,55€

1.237,35€
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Banco S408 Banco S407
350,00€ 250,00€

C004XB003 C003 C002 C001

C008 C007 C006 C005

Guia de Cores Guia de Cores

XB003 C004

C008 C007 C006 C005

C003 C002 C001

Cart Sinol S2319 Cart Sinol S2301

Cart Portátil SC • T2 Mala Portátil Dentária DU893

3.150,00€ 3.150,00€

250,00€ 1.690,00€

O design do tipo split faz com que o paciente se sinta mais confortável e 
relaxado

- Toda a estrutura em aço inoxidável, a superfície pode ser profundamente 
esterilizada.
- Levantamento elétrico de instrumentos (a altura pode ser elevada na faixa de 
730mm a 850mm.)
- Configuração standard disponível com seringa de três vias, peças de mão de alta 
e baixa rotação
- Sistema de água limpa

Configuração standard: 
- 2 Mangueiras 4-furos  
- 1 Seringa tríplice
- Ejetor de saliva

Configuração standard: 
- Tubo de peça de mão alto 
de 4 orifícios ou 2 orifícios 
- Tubo de peça de mão baixo 
de 4 orifícios ou 2 orifícios
- Seringa de 3 vias
- Ejetor de saliva
- Fotopolimerizador LED 
- Destartarizador
- Conjunto de compressor

CartsUNIDADES DENTÁRIAS
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Candeeiro Cirúrgico LED LUVIS S300

Candeeiro Cirúrgico LED LUVIS S200

4.250,00€

4.250,00€
2.590,00€ Teto ou parede

Duplo

- Controlo de intensidade em 5 Passos: 
(5,000LUX ~100,000LUX)
- Foco ajustável (18cm a 30cm)
- Pega destacável e autoclavável
- C.R.I(Ra): 90
- Tamanho (cm): 35cm*34cm

- Controlo de intensidade em 3 Passos: 
(40,000~130,000lux)
- Foco ajustável (15cm a 25cm)
- Pega destacável e autoclavável
- C.R.I(Ra): 96
- Tamanho (cm): 244x164x120mm
- Bateria de segurança

Efeito sem sombras

LUVIS S200
Outros

100.000 LUX
18 LEDs

Intensidade de Iluminação: 
100.000 LUX (Max.)

Intensidade de Iluminação - 3 
modos:
- Cirúrgico (130.000lux)
- Examinação (60.000lux)
- Dentário (30.000lux)

Temperatura de cor:  
3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Temperatura de cor:  
3,800 K / 4,300 K / 4.800 K

Pega com controlo Touch Ecrã Touch LCD 4.3"

Candeeiro Cirúrgico LED LUVIS C500

Fácil de controlarControlo RemotoProtetor em resina Câmera 

5.890,00€990,00€
- Distância Focal (a 70cm): 3.000 a 
50.000 LUX
- Temperatura de Cor: 3 Passos, 
4000 -4500- 5000 K
- C.R.I (Ra): 95
- Consumo: <30W

- Sensor: 2.8 CMOS
- Velocidade de Obturador: 1/1s to 1/10,000s
- Controlo de abertura: Sim
- Lentes: 30x Zoom Ótico f = 3.8 mm (wide) to 38 mm 
(tele) F1.8 to F3.4
- Resolução: Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 2.38 Mp
- Ligação de saída: HD-SDI

Candeeiro Com Câmera

850,00€Braço e acessórios para montagem no teto

CandeeirosUNIDADES DENTÁRIAS
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PEÇAS DE MÃO Alta Rotação

Dental LED Lamp 
CX249-23

Dental LED Lamp 
CX249-22

Dental LED Lamp 
CX249-21

590,00€ 490,00€ 390,00€

- 6 Led’s de Alta Potência > 45000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Baixo Consumo: 6-10W
- Movimento em 3 eixos
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

- Led’s de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Baixo Consumo: 6W
- Luz natural para cirurgia
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

- Led’s de Alta Potência > 35000lux
- Pegas removíveis para limpeza fácil
- Baixo Consumo: 6W
- Sistema de controlo duplo, botão e sensor

Turbina S MAX 900 L

TORNADO LED LK Turbina BORA 2 LED LK

599,00€

859,00€ 569,00€

- Potência 26 W
- Velocidade: 325.000~430.000 min

- Rolamentos de esferas 
cerâmicas para uma vida útil 
prolongada
- Tecnologia CoolTouch de anti-
aquecimento para a segurança 
dos pacientes
- Botão SoftPush para a remoção 
fácil da broca

- Válvulas anti-retracção de ar
- Nebulização perfeita 
proporcionada pelos seis bicos 
de ar
- 20 W
- 59 dBA
- 4 sprays (ar/água)

Com Luz

Com 
Luz

Com
Luz

Acoplamento 
UNIFIX 40.L
195,00€
- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo de aço inoxidavél revestido 
a titânio
- Válvula antirrefluxo Acoplamento PTL-CL-LED

189,00€
- Com LED incorporado no encaixe
- Corpo de aço inoxidavél revestido 
a titânio
- Válvula antirrefluxo
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Turbina G01-TP Turbina F22-TP4

Acoplamento 
SQ-A2

Acoplamento 
SQ-GN

Acoplamento 
SQ-GW

Acoplamento 
SQ-GS

Adaptador 2-4 Adaptador 4-2

Turbina G03-TPTurbina F19GK1-TPQ
79,00€ 255,00€

110,00€ 110,00€ 110,00€ 110,00€

25,00€ 25,00€

125,00€295,00€

Com acoplamento 
compatível com:
Kavo MultiFlex

Compatível com:
Kavo MultiFlex

Compatível com:
NSK machlite / PHAELUS

Compatível com:
W&H Rotorquick

Compatível com:
Sirona R/F

Borden para Midwest Midwest para Borden

1x 
spray

3x 
sprays

3x 
sprays

3x 
sprays

Gerador 
de Luz

Com
Luz

Sem
Luz

Sem
Luz

Micromotor Elétrico NLX-NANO PLUS 
+ Mangueira

Micromotor Elétrico NLX-NANO 
+ Mangueira

975,00€ 850,00€

- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm
- Com função Endo, controlo de torque e função de auto-reverse
- Corpo de titânio autoclavável (apenas micromotor)
- Instalável na maioria dos equipamentos

- Velocidade: 100 - 40.000 min-1
- Torque: 4,0 Ncm
- Corpo de titânio autoclavável (apenas 
micromotor)
- Instalável na maioria dos equipamentos

Com
Luz

Com
Luz

Baixa RotaçãoPEÇAS DE MÃO
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Micromotor Pneumático
S-MAX M205 M4

Contra-ângulo 
Ti-Max X25L 1:1 CA 

Contra-ângulo 
Ti-Max X25 1:1 CA 

389,00€529,00€ 389,00€

- Corpo em aço inoxidável
- Midwest 4 vias
- Velocidade: 25.000 rpm- Velocidade Máx: 40.000 rpm - Velocidade Máx: 40.000 rpm

1x 
spray

1x 
spray

Sem
Luz

Sem
Luz

Com
Luz

Contra-Ângulo 1:1Micromotor MC3 LED Contra-Ângulo 1:1 L
499,00€699,00€ 539,00€

- 60 - 40 000 rpm
- 2,3 Ncm
- Compativel com Micro-Series
- Gold connect

Sem
Luz

Com
Luz

Com
Luz

Peça Reta 1:1
399,00€

- Spray interno
- Relação 1:1

Sem
Luz

Micromotor elétrico Sinol
(MM e mangueira)
750,00€ 650,00€

- Brushless
- Ac 24v
- 40.000 máximo
- 35 mNm torque max.

Com
Luz

Sem
Luz
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Kit NSK I Kit NSK II Kit NSK II
Unid. Dentária I

Kit NSK II
Unid. Dentária II1.300,00€

MM Elétrico e CA com luz

1.950,00€ 950,00€ 1.090,00€

Micromotor 
Pneumático 
D17-M

Micromotor 
Pneumático 
D24-M

Contra-ângulo 1:1 
D23-F

Peça reta D17-S Peça reta D24-S

Contra-ângulo 
1:1 D17-C

Contra-ângulo 
1:1 D24-C

175,00€ 325,00€

295,00€

165,00€ 285,00€

175,00€ 295,00€

- Micromotor a ar S-MAX M205M4
- Contra-ângulo TI-MAX X 25
- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PT -CL- LED

- Micromotor elétrico NLX - NANO
- Contra-ângulo TI-MAX X 25 L 1:1
- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PT -CL- LED

- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PTL-CL-LED
- Contra-ângulo 1:1 Ti-Max X25

- Turbina S-Max M900L
- Acoplamento PTL-CL-LED
- Contra-ângulo 1:1 Ti-Max X25L

Com
Luz

Com
Luz

Com
Luz

Sem
Luz

Sem
Luz

Sem
Luz

Gerador 
de Luz

KitsPEÇAS DE MÃO
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Kit SOCO I Kit SOCO II - LED Kit SOCO
Unid. Dentária I

Kit SOCO 
Unid. Dentária II525,00€ 685,00€

425,00€ 565,00€

- Turbina F19GK1-TP6
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D17-C

- Turbina F19GK1-TP6
- Micromotor D17-M4
- Contra-ângulo D23 F

- Turbina F19GK1-TP6
- Contra-ângulo 1:1 D17-C

- Turbina F19GK1-TP6
- Contra-ângulo 1:1 D24-C

AR E ASPIRAÇÃO Motores de Aspiração

Motores de Aspiração Série TERAVAC
TERAVAC 3000 TERAVAC 5000 TERAVAC 6000

2.390,00€ 2.990,00€ 3.490,00€

Motor de Aspiração S1 101
1.090,00€
- Potência: 0.55 ~ 0.63 kW
- Corrente: 3.7 ~ 4.4 A 
- Vácuo máximo: 170 ~ 200 m bar
- Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpm
- Peso: 22 kg
- Dimensões: 280 x 500 x 550 mm
- Nível de ruído: 50 dB

Até
1 Unidade
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Separador de Amálgama 
ECO II

Separador de Amálgama 
ECO II TANDEM

740,00€ 1.320,00€

- Compatível com todos os 
sistemas de aspiração!

- Compatível com todos os 
sistemas de aspiração!

Compressor SMART DRY 
1-25 com secador

Compressor SMART DRY 
4-90 com secador

Compressor SMART DRY 
2-25 com secador

1.170,00€ 2.670,00€1.570,00€

- Potência 0,75 KW, 
- Débito efectivo 85 lts/min a 5 Bar, 
- Tanque de aço revestido com epóxi 
- 24 lts

- Potência 3-4 KW
- Débito efectivo 280 lts/min a 5 Bar
- Tanque de aço revestido com epóxi 
- 90 lts

- Potência 1,5 KW
- Débito efectivo 140 lts/min a 5 Bar 
- Tanque de aço revestido com epóxi 
- 24 lts

Até
1 Unidade

Até
2 Unidades

Até
5 Unidades

Separador de 
Amálgama
400,00€

- Aprovado de acordo com a ISO 11143
- Diversas possibilidades de montagem
- Alta capacidade de fluxo de água (8L/min)
- De fácil utilização e substituição

Separadores de Amálgama

Compressores

AR E ASPIRAÇÃO

AR E ASPIRAÇÃO
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Autoclave TANZO CLASSIC

3.300,00€

2.290,00€

790,00€

3.600,00€

2.690,00€

- Classe B
- Temperatura de esterilização: 121ºc, 135ºc
- Reservatório de água ( 3,5 litros )
- Tempo Esterilização: 45 minutos
- Display de grandes dimensões, informação de ciclos, temperatura, etc

Para uma esterilização absolutamente 
segura. Poupa tempo e elimina gastos 
com água destilada.

- Purificação de água por osmose 
reversa para alimentação automática de 
autoclaves
- Instalado na rede de água do prédio para 
alimentar automaticamente a autoclave
- Produção de até 18lt/hora
- Compatível apenas com Tanzo Series

- Ciclos rápidos (26 minutos - 134°C)
- Económico consumo de água e alimentação externa automática
- 100% aço inoxidável
- Controle eletrónico de qualidade da água
- Sistema operacional intuitivo
- Teste de conformidade Hélix
- Impressora integrada e registro de dados via USB

Autoclave PRIMA Classe B
PRIMA 18 lt

TANZO 18 lt

PRIMA 23 lt

TANZO 23 lt

Capacidade para 3 
tabuleiros

Porta USB 
incorporada

Otimização da velocidade 
de esterilização

Chave USB 
Software de gestão de relatórios

Water Purifier System

TANZO 18 TANZO 23

ESTERILIZAÇÃO Autoclaves

Placa eletrónica
Fácil acesso para 

manutenção
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2.490,00€

5.890,00€

390,00€ 320,00€

1.490,00€

- Material da câmara: liga de alumínio 6061 de grau médico
- Leve e com um princípio de alta resistência à corrosão comumente usado 
em peças de aeronaves, acessórios de navios e instrumentos de precisão
- Membranas de aquecimento divididas pela câmara, aquecendo mais 
rápida e uniformemente
- Sistema de bloqueio do motor que mantém a porta fechada durante o ciclo 
completo, independentemente da pressão positiva ou negativa

- Mais materiais com um único ciclo - 4 bandejas disponíveis no interior da câmara
- Bloqueio automático de porta: sistema de segurança extra que bloqueia 
eletrónica e automaticamente a porta quando um ciclo é iniciado
- Upload instantâneo dos registos de esterilização 
- Assistência remota através do Aplicativo

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em 
simultâneo diversas larguras de 
mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

- Ajuste de temperatura de selagem
- Cortador de dupla lâmina
- Possibilidade de utilização em 
simultâneo diversas larguras de mangas
- Dimensões de utilização: 300 mm

- Design inovador, tamanho reduzido para 
ocupar pouco espaço.
- O usuário pode configurar a temperatura de 
vedação de acordo com as necessidades reais
- Tela grande de 7 ″, operação visual e controlo 
automático de temperatura.
- 8 milhões de armazenamento de dados, 
função de extração de dados USB irá ajudá-lo a 
extrair dados arquivados a qualquer momento
- Equipamento em conformidade com os 
requisitos para máquina de selagem na 
esterilização final

Autoclave TANCY Touch 2lt

Autoclave TANVO 45LT - CLASSE B

Seladora SELINA Seladora SELIN

Seladora Selima
Intelligent Printing Seal Machine

TANVO 45

SeladorasESTERILIZAÇÃO

690,00€

Impressora 
Label Printer
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250,00€

1.190,00€

590,00€

- Frequência ultra-sónica 42.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 2,5 lts

Capacidade de 5,7lts
- Capacidade de registo de dados e download de 
informações via USB
- Aquecimento controlado embutido opcional para auxiliar no 
processo de limpeza, economizando tempo 
- Elimina bolsas de ar e prepara facilmente a sua solução 
para uma limpeza eficaz
- Temperatura e tempo de ciclo personalizáveis
- Vários modos de limpeza
- Pode ser usado em bancada ou como unidade embutida
- Performance silenciosa
- Tela sensível ao toque com luva, multilíngue e fácil de usar
- Drenagem rápida e fácil com acesso externo

- Frequência ultra-sónica 35.000 Hz
- Com aquecimento
- Para usar com água ou com líquido de limpeza
- Temporizador digital com 5 ciclos
- Cuba em aço inox
- Volume da cuba: 6 lts

Capaz de comportar uma grande variedade 
de cestos-cassete e copos para um cuidado 
e limpeza eficientes dos seus instrumentos.

Função de varredura de frequência para 
limpeza uniforme e circuitos integrados 
para proteção contra superaquecimento 
ou operação de tanque vazio,

Cuba lavadora ultra-sons  COLLIN 20

Cuba Biosonic UC150

Cuba lavadora ultra-sons COLLIN 60

3.890,00€
Pode atender simultaneamente às necessidades de 
limpeza individual de turbinas dentais, instrumentos 
cirúrgicos, utensílios experimentais e outros. 
Controlada por micromotor e com bomba de água de 
circulação de alta pressão.

- Spray tridimensional de 360º
- Lavagem térmica de alta temperatura a 93ºC - 
mais alta que as lavadoras médicas comuns
- Dispositivo inteligente de água macia, evita 
gastos extra
- No final do ciclo, todos os instrumentos estão 
prontos para a esterilização, sem manuseio 
adicional

Lindar 100lt

6 programas inteligentes.
24 peças de mão que se limpam 
simultaneamente.

Cubas

Máquina de Lavar

ESTERILIZAÇÃO

ESTERILIZAÇÃO
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- Peso: 10kg
- Chassis: aço inoxidável
- Dimensões: 440x350x100mm
- Fonte de alimentação: 220V
- Bomba: bomba de alta pressão 200l/h
- Membrana osmótica: 150 GPD TFC

- Peso: 13 kg
- Dimensões: 98x420x 470mm
- Fonte de alimentação: 220V
- Bomba: bomba de alta pressão 300l/h
- Membrana osmótica: 2 membranas 150 GDP TFC

H2O PRIMA  
para Autoclave

H20 UNIT 
para Unidade Dentária

H20 STUDIO para Clínica

290,00€ consultar preço

- Produção de 1,5 lts/h de água destilada
- Dimensões internas: 180x200mm

Fabricado em aço inoxidável com regulador de 
pressão e dupla válvula de segurança! 
- Altura: 680mm
- Comprimento com regulador de pressão: 255mm
- Diâmetro: 225mm
- Peso: 4,7kg
- Capacidade: 18lts

Destiladora de água 
DRINK10 Plus

Depósito Inox de Água 
Destilada R-080620 

950,00€ 1.320,00€
1.750,00€

O ozono é capaz de matar 166 vírus e bactérias (p.ex. Salmonella, Escharichia Coli, 
Coronavírus e Legionella). Graças ao poder de oxidação, o ozono mata as bactérias 
atacando as suas membranas protetoras assim com pode penetrar nas estruturas 
internas dos virus, impedindo a sua replicação.

LINDA - Gerador de Ozono 
Purificador de Ar e Água

O gerador de ozono LINDA AIR é um dispositivo de última geração, projetado e criado com 
padrões médicos, que combina potência e dimensões compactas. Ideal para ambiente médico, 
onde o profissional poderá trabalhar em segurança e, acima de tudo, proporcionar um tratamento  
odontológico de melhor qualidade, permitindo um processo terapêutico e cicatrização melhorados 
pelo o uso da água ozonizada.

1.990,00€

- Dimensões: 310x 450x542mm
- Fonte de alimentação: 220V
- Bomba: bomba de alta pressão 400l/h
- Membrana osmótica: 3 membranas 150 PIB

Tratamento de Água

Desinfeção por Ozono

ESTERILIZAÇÃO

ESTERILIZAÇÃO
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consultar preços

85,00€

500ml

Lubricate Oil
Óleo Limpeza

590,00€

2.199,00€

- Para 3 instrumentos, com 1 acoplamento INTRA
- Economiza tempo e lubrificante - estima-se que 1.000 ml de lubrificante sirvam 
para cerca de 500 lubrificações de 3 peças de mão por ciclo. 
- Custo-benefício inquestionável para clínicas com alta rotatividade de 
instrumentos.

- Limpa uma turbina em cerca de 20 seg. e um contra-ângulo em 40 seg.
- O consumo de óleo é reduzido até 4 vezes em comparação com o procedimento 
manual
- O sistema de sopro de ar limpo garante a limpeza e lubrificação do interior da 
peça de mão por completo
- Compatível com peças de mão e produtos de limpeza/lubrificaçãos de outros 
fabricantes

LUB919

Lubricare 2

Manutenção automática 
de até 4 peças

Incubadora biológica de esporas

Incubadora modelo
ELITE  R-100370

Incubadora modelo
PRATICT  R-100375

- Ecrã tátil
- Temperaturas de teste: 57,5 ºC 
e 35 ºC
- Temperatura regulável

- Funcional e económica
- Temperaturas de teste: 57,5 ºC

Lubrificação

Testes de Esporas

ESTERILIZAÇÃO

ESTERILIZAÇÃO
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RADIOLOGIA Raio X Extra-Oral 2D/3D
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RADIOLOGIA Raio X Extra-Oral 2D/3D

Workstation (3D)
PC (2D)  incluídos

100 μm 
VOXEL  (3D)

Baixa Radiação

Rayguard PROTECT
Proteção 24h/dia
7 dias semana!

OPÇÕES PARA CEFALOMETRIA

Tele SC
Scan por varrimento

Tele OCS
1 Disparo (one Shot)

Tele OCL
1 Disparo (one Shot)

6.590,00€ 19.990,00€ 28.490,00€

4s
22,5 cm

0.3s ~0.8s 0.3s ~0.8s

30x25cm 33x33cm

Panorâmico 2D

P
12.590,00€

Pa
norâmica evolutiva tele

24x11

Panorâmico 3D CBCT
33.990,00€

3D CB
CT FOV evolutiva tele

10x10
9x5
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Panorâmico 3D

O FOV mais pequeno (4X3CM) 

Evolutivo: a Tele
Workstation + monitor
Software de implantes

Tamanho otimizado para tratamento endodontico e 
imagem de alta resolução CT com voxel de 70 µm.

44.990,00€

48.990,00€

Rayguard PROTECT
Proteção 24h/dia
7 dias semana!

130

160

Luz Guiada

FOV 4x3 a 13x10

FOV 4x3 a 16x10

RADIOLOGIA Raio X Extra-Oral 3D

OPÇÕES PARA CEFALOMETRIA

Tele SC
Scan por varrimento

Tele OCS
1 Disparo (one Shot)

Tele OCL
1 Disparo (one Shot)

6.590,00€ 19.990,00€ 28 490,00€

4s
22,5 cm

0.3s ~0.8s 0.3s ~0.8s

30x25cm 33x33cm

70 μm 
VOXEL 

Luz Guiada

Visualize com exatidão a 
imagem que vai capturar e no 
tamanho que pretende.
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RADIOLOGIA Raio X Extra-Oral 3D

RAYSCAN STUDIO
5 em 1 num só equipamento
3D FACIAL SCAN | CBCT | OBJECT SCAN | PANO | CEPH

STUDIO

STUDIO S
FACE GUIDE™

Permite uma análise precisa dos ossos e tecidos, 
permitindo um planeamento preciso para a cirurgia 
ortognática segura, previsível e de alta qualidade

3D Facial scan

CBCT

Scan de objetos

Câmera real de profundidade 3D, módulo de 
captura independente de fotografia, 5seg para 
aquisição de modo facial de tamanho total 
1800x848, tamanho total de arquivo 3D

FOV 20x20, 16 seg para aquisição, luz guiada e 
flexível, 4.9 seg no modo de aquisição rápida 
70um Voxel size

Processo de digitalização fácial, 20 seg para aquisição 
de impressão, processo de conversão automático de 
STL, exportação fácil de STL (formato STL aberto).

FOV 20x20

115.990,00 €
evolutiva a tele

89.590,00 €
evolutiva a tele

Não inclui Patient Face Scan,  
3D Virtual Scan e Smile Design
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RADIOLOGIA Intra-Oral

Raio X Intra Oral
BEST-X AC 

Raio X Intra Oral
BEST-X DC

- Tensão do tubo 70Kvp• Corrente anódica: 8mA
- Programas pré-programáveis e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-AC e CEI OCX-70G
- Comando à distância por radiofrequência
- Ponto focal: 0,8mm

Os raio X BEST X AC e BEST X DC são fruto 
de uma longa experiência da New Life 
Radiology. Aproveite o que há de mais 
moderno na técnica aplicada à radiologia 
odontológica. Leves e compactos, todas as 
funções são integradas no bloco do motor.

- Tecnologia de potencial constante 100KHz
- Selecção da tensão do tubo de 60-70KVp DC
- Tempo de exposição 0,02-1,00 mS escala R10
- Programas pré-programados e ajustáveis
- Tubo TOSHIBA DG-073B-DC
- Distancia F.F.: 20 cm
- Disparo por comando a distância sem fios 
- Ponto focal: 0,7 mm

1.950,00€2.350,00€
ALTA FREQUÊNCIA

Rayo X Intra-Oral Portátil DIOX

- Alta Frequência
- Tubo 60 Kv
- 2 mA
- Peso do aparelho completo: 1,4 kg
- Redução em 25% da radiação em relação aos convencionais
- Desenho ergonómico e moderno

2.890,00€

Simples e elegante, mas 
poderoso

Imagem detalhada com 
radiação minimizada (Película, 
Sensor, PSP, etc.)

Bateria recarregável 
1 carregamento = 150 disparos
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IMAGIOLOGIA

Sensor Intra-Oral RIOSensor
Tamanho 1 Tamanho 2

Adquira as imagens intraorais de forma simples, com a 
confiança da máxima resolução. Acesso às imagens e ficha 
de paciente, nos postos que entender, sem licenças!

2.290,00€ 2.690,00€
39 x 25mm

Design ergonómico Alta durabilidade Partilhável na rede

42 x 30mm

Tamanho 1 Tamanho 2
2.490,00€ 2.990,00€

30 x 20mm 38 x 26mm

Sensor Intra-Oral DIGISENS HD

A melhor tecnologia CMOS, possui um design ergonómico capaz de 
se adaptar facilmente à anatomia da cavidade oral. DIGISENS é um 
sensor inovador, flexível e resistente, capaz de produzir imagens de 
alta qualidade.

Sensores de Radiologia

- Fácil de instalar, manusear e transportar
- Produz imagens 28l p/mm de alta qualidade em 
tempo real
- As imagens podem ser armazenadas no seu 
PC,economizando espaço e tempo
- Nosso software de imagem pode gerenciar facilmente 
as imagens armazenadas

Digital Sensors RAYIN
Tamanho 1 Tamanho 2
1.290,00€ 1.590,00€

20 × 30mm 26 × 36mm

- Imagens de alta resolução
- Cantos arredondados para uma melhor experiência do paciente 
- Durável: construção de confiança
- Escolha de cintilador de alta resolução (HR) ou de baixa dose (LD)
- Facilidade de limpeza
- Eficiente e acessível
- Sensor CMOS
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RIOScan - Sistema de Placas de Fósforo

DIGISKAN - Sistema de Placas de Fósforo

Pode ser instalado num pequeno 
espaço da clínica, assim como ao lado 
de uma unidade dentária, ou até dentro 
da cabine de Raio-x. 

- Simples: conecte o DIGISKAN ao seu PC e comece a utilizar
- Rápido: imagens excecionais, de alta qualidade e nítidas que podem ser obtidas em segundos
- Confiável: o DIGISKAN funciona perfeitamente com o seu raio-X AC ou DC tradicional
- Económico: o leitor permite que obter imagens HD nítidas repetidamente usando a mesma placa
- Sem riscos: o mecanismo de inserção da placa foi projetado para que as placas de imagem não 
fiquem sob carga. Durante o processo de digitalização baseado em laser evita qualquer arranhão

- Software dedicado 
- Ligação de rede e visualização em toda 
a clínica
- Ecrã Tátil com pré-visualização
- QuickScan Memória de imagem em 
caso de falha de rede

RIOScan
Incluído: 2x placas tamanho 0, 2x placas tamanho 2

Incluído: 4x placas tamanhos 0, 1, 2 e 3

Upgrade OCU (para tamanho 4)

0 22x31mm 1 24x40mm 2 31x41mm 3 27x54mm

4.390,00€

4.190,00€

490,00€

0 22x35mm 1 24x40mm 2 31x41mm 3 27x54mm 4 57x76mm

Scanners de Placas de Fósforo

i-Scan - Sistema de Placas de Fósforo

- A resolução de imagem ultra-high pode fornecer aos médicos imagens de diagnóstico mais 
claras
- Interface de usuário de alta qualidade torna mais fácil fotografar e ler
- Touch screen HD grande
- Compatível com raios-X odontológicos que atendem às normas regulatórias do mercado atual

Incluído: 4x placas tamanhos 0, 1, 2 e 3

0 21x32mm 1 23x39mm
2 30x40mm 3 26x53mm

3.590,00€

IMAGIOLOGIA
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Câmera Intra-Oral 
SUPERCAM HDI-200A USB

- Sensor de imagem: 1/4''1.22Mega Pixel CMOS
- Tamanho da imagem: 640*480~1280*960
- Ângulo de visão até 90°
- Iluminação: 6 LEDS de alto brilho
- Interface: USB 2.0
- Campo de focagem: 5mm~35mm
- Sistema operativo: Window 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 
(32bit &64bit)

290,00€

INTEGRAÇÃO COM SOFTWARES DE 
SENSORES ORAIS

USB Software Cam Cable

Multimédia Kit
Monitor 17" Branco 
baixa voltagem 12V

Braço para 
Monitor Sinol

- Câmara Intra-oral
- Monitor LG
- Braço com cabos 
incorporados

990,00€

IMAGIOLOGIA

FreeScan - Sistema de Placas de Fósforo

- Precisão de digitalização de 25um
- 17 LP/mm + 6553535 capacidade de reconhecimento
- Tamanho compacto de 0,046 m²
- Bloqueio automático de 120 segundos
- Detalhes claros e processamento de imagem tornam o diagnóstico e o tratamento mais eficazes
- Design de luxo

Incluído: 4x placas tamanhos 0, 1, 2 y 3

0 21x32mm 1 23x39mm
2 30x40mm 3 26x53mm

3.990,00€
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CAD-CAM Scanners

Aoralscan 3

Com atualizações extraordinárias em comparação com o modelo anterior, ostentando novos recursos inovadores e, 
sobretudo, atualizando significativamente os fluxos de trabalho de odontologia digital para iniciantes e especialistas!

+58% 16x12mmFOV
mais de 22mm
profundidade de

captura

Sensor de Moviment o
- contacto, + seguranç a

arco simples em 25s
30% +rápido

30% +preciso

Aoralscan 3Aoralscan 2

10.990,00€

12.990,00€
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Autoscan DS-EX Pro

Autoscan DS-EX MIX

6.950,00€

9 990,00 €

Adota a mais recente tecnologia estruturada de digitalização de 
luz 3D. Suporta a digitalização 3D da maioria dos articuladores 
disponíveis no mercado, como Artex, KAVO, etc.

O AutoScan-DS-MIX é um scanner 3D dental sofisticado, com design 
aberto e estrutura modular. O AutoScan-DS-MIX oferece excelentes 
detalhes, alta precisão e alta eficiência para atender às expectativas 
dos utilizadores. Dispõe de uma ampla gama de aplicações 
odontológicas, incluindo coroas, pontes, implantes, barras, etc.

Luz Branca (texturas P&B)

Resolução: <10 μm

- 2x Câmeras 5.0 Mpx
- All-in-one Scan: Digitaliza Maxilar e Mandíbula ao mesmo tempo
- Luz Azul
- Resolução: 7 μm

1-4/5-8 dentes

70s 

Impressão

8s 1 2s 1 2/21s 

Mordida Maxilar/Mandíbula

1-4/5-8 dentes

32s 

Impressão

6s 1 3s 1 8/33s 

Mordida Maxilar/Mandíbula

FORMATO
ABERTO!

SCANNER DE MODELOS

Kit OBJECT SCAN NEW

- Várias aplicações
- Projeto de coroa automática
- Suporta impressora 3D e fresadora
- Model Builder

Moldes 
em Gesso

Moldes em 
Silicone

Triple
Tray

Bite
(mordida)

4.590,00€
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RAYFace

Scanner 3D de rosto para design de sorriso.
Aconselhe os pacientes usando os resultados da análise 
3D de varredura facial. A análise preditiva e o processo 
de tratamento real são vinculados de maneira flexível, 
aumentando a adesão ao tratamento e facilitando o 
prosseguimento dos casos complexos.
Tirar fotos de pacientes tornou-se fácil. Fácil operação 
de software e digitalização rápida minimizaram os 
inconvenientes para pacientes e operadores.

5.950,00€

Depois de digitalizar com o RAYFace, pode mostrar as imagens 
aos pacientes que têm acesso à Smile Library. As facetas 
modelo podem então ser produzidas imediatamente usando 
uma impressora 3D (RAYDENT Studi0 - Impressora 3D) e então 
usado para testar no paciente.

DIGITALIZAÇÃO ONE-SHOT

DISPONÍVEL PARA ACOPLAR NOS MODELOS

Da mesma forma que tirar uma foto com uma câmera, RAYFace pode capturar o sorriso natural 
em segundos e converter a imagem em dados 3D.
Sem qualquer distorção dos pacientes cujos movimentos não podem ser contidos por um 
longo período de tempo, como crianças, idosos e aqueles com maxilares desconfortáveis.

APLICAÇÕES

Implantes Ortodontia

Próteses

RRAAYYFFaaccee SSWW

1. Consulta de design de sorriso
2. Facetas modelo / consulta

RRAAYYDDEENNTT DDeessiiggnneerr RRAAYYDDEENNTT 33DD PPrriinntteerr Facetas Modelo

CAD-CAM Carts

DigiKart
890,00€

Carro Móvel R100305
consultar preço
- Em chapa de aço esmaltada a branco.
- 3 bandejas de 40 x 30 cm
- 2 tomadas para alimentar o equipamento.
- 4 rodas com movimento suave e 
equilibrado.

MESTRA®
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APLICAÇÕES

OPEN SYSTEM

SISTEMA INTEGRADO

Todos os produtos da família Redon 
são sistemas abertos, dando a 
liberdade de trabalhar com qualquer 
software Cam que desejar.

Solução 360° para todos os materiais 
necessários em software CAM para 
produção integrada de próteses 
dentárias com Redon.

REDON GTR

FRESADORAS REDON
As mais rápidas e as mais precisas

- 5 eixos: 3.7kW / 60.000 Rpm
- Fresagem a seco/húmido
- Titânio, CoCr, PMMA, Compósito, 
Zircónia, Vidro-Cerâmica, Peek, 
Alumina, Cera, Fibra, Premill
- Potência: 3.7kw

43 990,00 €

GoteirasModeloMoldeInlay, Onlay 
+ Facetas

Pilar Híbrido Pilar 
Telescópico

Dentadura 
Tipo 1

Dentadura 
Tipo 2

Guia CirúrgicaTelescópioPonte retentiva Ponte CoroasPilares

Ângulo de inclinação até 120º

Troca automática de brocas

Software CAD-CAM REDON
(disponível para todos os modelos)

CAD-CAM Fresadoras
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APLICAÇÕES

APLICAÇÕES

HYBRID DRY&WET FULL
Eixo 1.2kw

Eixo 1.2kw

Eixo 0.5kw

Eixo 0.5kw

CHAIRSIDE PARA VIDRO-CERÂMICA (4 EIXOS)

CHAIRSIDE PARA PREMILL E GC (4 EIXOS)

HYBRID DRY SOFT

HYBRID ECO DRY SOFT & GLASS CERAMIC

HYBRID ECO DRY SOFT

REDON HYBRID

Redon R-ONE 

- Fresagem a seco/húmido
- Titânio, CoCr, PMMA, Compósito,
Zircónia, Vidro-Cerâmica, Peek,
Alumina, Cera, Fibra, Premill
- Potência: de 0.5 - 1.2kw

- 4 eixos: 0.75kW / 100.000 Rpm
- Fresagem a húmido
- Vidro-Cerâmica, Premill
- Potência: 0.75kw

39 .90,00€

35.450,00€

31.150,00€

19 950,00 €

22 250,00 €

29.500,00€

Fresagem de 5 eixos

Alta performance

Férulas
Goteiras

ModeloMoldeInlay, Onlay 
+ Facetas

Pilar Híbrido Pilar 
Telescópico

Dentadura 
Tipo 1

Dentadura 
Tipo 2

Guia CirúrgicaTelescópioPonte retentiva Ponte CoroasPilares

Inlay, Onlay 
+ Facetas

Ponte CoroasPilares préfabricados

+
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Forno Micro-ondas para Zircónio 
R-080114

Aspiração Silent Compact CAM

consultar preços

1.290,00€

-Operação simples e altos benefícios: desde 1600 ºC a 1650 ºC 
- Várias programações
- O tamanho da câmara tem capacidade suficiente para a produção 
do trabalho um dia inteiro
- Consumo económico  (1600 W.)
- Temperatura máxima: 1600 ºC em contínuo
- Potência: 1600 W
- Dimensões da fornalha: 100 x 100 x 100 mm

Unidade de aspiração compacta, sem saco coletor de pó, uso para unidades 
CAM.

- Comunicação bidirecional entre o sistema de aspiração e o equipamento CAM 
graças à interface CLP
- Baixo ruído operacional de no máx. 55 dB(A)
- Vida útil 3x mais longa em comparação com motores coletores convencionais 
(1000 horas de funcionamento garantidas)
- Sem custos adicionais com saco coletor de pó
- Trabalho sem interrupção devido à simples troca de motor em poucos minutos

MESTRA®

Compressor CLINIC DRY 3.40H 
com secador (CAD-CAM)

Compressor CLINIC DRY 6.90H 
com secador (CAD-CAM)

3 220,70 € 5 355,00 €

- Sistemas de CAD-CAM 
Pressão até 10 Bar
- Potência: 1,80 kW 
- Débito: 130 lts/min
- Tanque: 40 lts

- Sistemas de CAD-CAM 
Pressão até 10 Bar
- Potência: 2,80 kW 
- Débito: 235 lts/min
- Tanque: 90 lts

CAD-CAM Vários
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Impressora 3D RAYDent STUDIO

AccuFab-L4D AccuFab-D1S

Impressão rápida e de alta-precisão para os seus 
tratamentos diários!

Resinas de CLASSE IIa 
BIOCOMPATÍVEIS

RAYdent RAM600 Package 
- 3D Printer + CAD Software 
RAYdent designer

RPC500 - Unidade de Cura

4.490,00€

1.050,00€

2 550,00 € 6 050,00 €

COROAS E PONTES TEMPORÁRIAS
- Tempo de impressão: 20-25 min
- Precisão: 40 um

GUIAS CIRÚRGICAS
- Tempo de impressão completa: 40-50 min
- Tempo de impressão  parcial: 25-30 min
- Precisão: 50 um

MODELOS
- Tempo de impressão: 40-50 min
- Precisão: 50 um

- Área de impressão grande: 192x120mm
- Resolução 4K
- Software AccuWare: fluxo de trabalho guiado 
e layout inteligente
- Compacto e económico
- Múltiplas opções de material
- Tecnologia UVMP
- Link entre IOS e impressora 3D
- 200% de eficiência óptica
- Calibração automática

- Resolução 1080P
- Velocidade de impressão  de até 40 mm/h
- Auto-calibração do eixo Z,  criação automática 
de suporte
- Conexão por Wi-Fi
- Ampla gama de aplicações, como o modelo dentário, Wax-up, guia 
cirúrgica, gengiva, Moldeiras de impressão personalizadas, suporte 
de transferência, etc.

- Laváveis em água
- Baixa viscosidade
- Alta resistência à abrasão
- Resistente a quebras
- Wavelenght 405nm
- Cor para coroas e pontes: A2

AccuFab-L4D traz consigo um extraordinário fluxo de 
trabalho de odontologia digital, desde a digitalização 
intraoral até a impressão 3D rápida.

Com alta resolução de impressão e eficiência 
excepcional, ele pode ser usado em vários aplicativos 
mantendo uma grande precisão.

CAD-CAM Impressoras 3D
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OnDemand3D™ é uma solução de imagem completa 
usada por dentistas, pesquisadores, ortodontistas e 
muitos outros. É um software baseado em módulo 
que permite o armazenamento de dados DICOM, 
acesso de qualquer lugar do mundo e inclui várias 
ferramentas personalizáveis para ajudar no diagnóstico 
e planeamento de tratamento.

- OnDemand3D Streaming - Veja todo o crânio num minuto.
- Planeamento de Implante - Planear a cirurgia e solicitar um modelo cirúrgico 
personalizado com os seus dados
- Zoom 3D - Renderização 3D sem perda de resolução
- Segmentação - Mandíbula, qualquer número de dentes, volume das vias aéreas 
e muito mais com opções de visualização avançadas
- Converção para STL
- Câmera 3D Virtual  e visualização de endoscopia de dados DICOM.
- Possui um TC de feixe cónico com um pequeno FOV, mas precisa de dados de 
um arco inteiro? Use a ferramenta de Stitching para cruzar os dados DICOM.
- Compação de dois conjuntos de dados DICOM para resultados pré e pós-
operatórios.

EXOCAD é um programa independente capaz de se conectar a uma 
ampla variedade de scanners. Consequentemente, permite que os 
usuários desenvolvam seus próprios sistemas que atendam às suas 
necessidades da melhor forma possível.

Após a conclusão do planeamento e do projeto, os dados são 
exportados para fresagem num formato STL aberto.

Especialmente projetado para profissionais que necessitam 
de ferramentas simples e confiáveis. MillBox oferece um alto 
desempenho em menos tempo para processar o trabalho que 
deseja em algumas etapas fáceis. Uma interface desenvolvida 
especificamente para uso imediato, com novas funções que 
permitem trabalhar ainda mais rapidamente.

EXOCAD Dental CAD BASIC Version

OnDemand 3D

MILLBOX REDON

- Integração com scanner
- integração CAM
- Integração de impressora 3D
- Bibliotecas de implantes para CAD
- Bibliotecas de implantes para exoplan
- Bibliotecas de dentaduras

- Mecanização em 90º
- Ajuste de pilares
- Mecanização de próteses
- Função de gravação
- Reconhecimento de áreas interproximais

3 550,00 €

1 200,00 €

1 150,00 €

preço na compra de fresadora 
REDON R-ONE

preço na compra de fresadora 
REDON HYBRID ou GTR

preço na compra de fresadora 
REDON HYBRID ou GTR

preço na compra de fresadora 
REDON R-ONE, HYBRID ou GTR

4 125,00 €

1 850,00 €

5 250,00 €

6 375,00 €

MILLBOX REDON CLINIC

2 utilizadores

MILLBOX REDON ECO

5 utilizadores

MILLBOX REDON STANDARD

MILLBOX REDON EXPERT

CAD-CAM Software
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IMPLANTOLOGIA/CIRURGIA Motor de Implantes

CHIROPRO

Motor de Implantes IMPLANTER C-SAILOR PRO - Luz LED

CHIROPRO 3rd Gen + CA 20:1L 2.990,00€ 3.499,00€

1.950,00€ 1.950,00€

Controle o seu sistema de implantologia, graças ao botão único 
rotativo de comando. A nova versão do Chiropro da Bien-Air Dental 
foi totalmente concebida em torno de uma única e mesma filosofia: 
simplicidade!
- Micromotor MX-i LED com rolamentos de esferas cerâmicas
- Binário máximo 70 Ncm

O melhor assistente para tratamentos de implantes com 
alta precisão.

- Interface intuitiva de ecrã vidrado
- Motor potente - 26Ncm de torque que garante torque de saída de 80Ncm
- Motor e cabo autoclaváveis
- Contra-ângulo preciso com pequenas oscilações
- Equilíbrio perfeito entre o peso do contra-ângulo e motor maximizam o 
conforto na mão e reduz a fadiga da mesma
- Bomba peristáltica silenciosa
- Pedal multifunções

Inclui
Contra Ángulo 20:1 LED

- Potência máxima: 150W
- Fonte de alimentação: AC230V 50 / 60Hz
- Velocidade do motor: 300--4000Orpm
- Torque ajustável: 5Ncm - 80Ncm
- Volume de abastecimento de água:
- 4 blocos ajustáveis. 150 ml / min
- Iluminação da fonte de luz: 3000Olux
- Motor: motor sem escova cirúrgico

- Sistema incorporado de 
abastecimento de água, 4 ciclos de 
abastecimentoo até 150ml/min
- Linhas, cabos, micromotor e 
contra-ângulo autoclaváveis
- Irrigação separada para facilidade 
de utilização, arrefecimento e 
lavagem

- Ecrã tátil de grandes dimensões 
- Seleção de programas para 
implantes, através de gráficos

- Controlador de pedal 
multifuncional

- Fonte de luz LED  de 
alta precisão  com brilho 
até  30.000lux

PRECISÃO ABSOLUTA
Navegação intuitiva: um único 

botão rotativo de comando

CHIROPRO PLUS 3rd Gen + CA 20:1L

Inclui
Contra Ángulo 20:1 LED

Inclui
- 1 x Consola Chiropro 3 rd
- 1 x contra-ângulo CA 20:1 L 
Micro-Series
- 1 x Micromotor MX-i LED 3
- 3 anos de garantia
- 1 x Cabo MX-i LED 3rd Gen

- 1 x Pedal
- 1 x Suporte de peça de mão
- 5 x Linhas de irrigação
- 2 x Películas de proteção 
esterilizadas
- 1 x Triopack manutenção
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Contra-ângulo 20:1 L Contra-ângulo WP-1L
989,00€ 450,00€
- Tecnologia de vidro ótico 
multifilamentos
- Altamente resistente à corrosão
- Tecnologia de irrigação patenteada

- Revestimento de alta dureza resistente a riscos
- Design inovador que previne a fadiga na 
utilização
- Autocalvável a altas temperaturas e sob alta 
pressão

Com
Luz

Com
Luz

Contra-ângulo
B20-4
295,00€
- 20:1

Sem
Luz

Contra-ângulo
B20-7
450,00€

- Com sistema de 
separação rápido
-20:1

Com
Luz

Contra-Ângulo 
B5-1

Contra-Ângulo 
B5-2
490,00€550,00€

Sem
Luz

Com
Luz

Motor de Cirurgia Ultrassónica 
PIEZO ELECTRIC SURGIC TOUCH 
LED

PEDAL MULTI FUNÇÃO
Pedal multifuncional que facilita 
o controlo do fluxo de água, 
modo de trabalho e potência, 
simplificando os procedimentos 
para uma operação eficiente.

ECRÃ DE 7 POLEGADAS
Abandonando as configurações 
anteriores de operação do botão, adote 
inovadormente a tela de 7 polegadas.

PEÇA DE MÃO DE ALTA 
PERFORMANCE
Otimizada com tecnologia de 
vedação mais forte. A desinfecção 
a alta temperatura não causa 
perda de desempenho. O LED 
de alto brilho traz uma visão 
operacional mais clara.

- Dimensões: 276x267x110mm
- Dispositivo de corrida intermitente com pausa de 10s 
após operação de 60s
- Fluxo de água: 25-110ml/m
- Tensão de red: 100-240v - 50/60Hz - 150VA
- Frequência de trabalho: 24-36KHz
- Peso: 2,6kg

3.250,00€

Inclui
2 peças de mão  e 14 insertos

Contra-ângulos

Cirurgia Ultrassónica

IMPLANTOLOGIA/CIRURGIA

IMPLANTOLOGIA/CIRURGIA
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Laser Diodo LX16

Uma nova geração de lasers de alta potência.

- Amplo espectro de aplicação: cirurgia de tecidos moles, 
esterilização endodôntica, esterilização periodontal, peri-implantite, 
terapia a laser de baixa densidade, úlcera oral e branqueamento.
- Ecrã tátil de 5 polegadas com design UI flat
- Prevenção eficaz de infeção cruzada
- Bateria com alta capacidade

O3 IMPLANT
Gerador de Ozono para 
Tratamentos em Implatologia
11 950,00 €
Especificamente concebido para fins dentários através da ozonoterapia: tratamentos de 
oxigénio-ozonoterapia para pacientes, desinfeção de instrumentos cirúrgicos e implantes 
dentários e produção de água ozonizada.  A água ozonizada alivia a dor, reduz a inflamação 
e estimula o metabolismo celular, favorecendo a regeneração do tecido gengival. Além disso, 
elimina bactérias patogénicas e combate a disbiose intestinal. 

- Dispositivo Médico Certificado conforme Diretiva 93/42/CEE e S.M.I. na classe IIA
- Protocolos SIOOT configurados no software
- Método natural baseado em oxigénio
- Efeito analgésico contra a dor
- Ação anti-inflamatória
- Cicatrização rápida do tecido gengival
- Tratamento não invasivo de cáries
- Prevenção de infeções pós-cirúrgicas
- Oxigenação e revitalização de todo o organismo
- Desinfeção total de de instrumentos cirúrgicosn e implantes dentários
- Melhor iintegração óssea de implantes dentários
- Totalmente hipoalergénico

3 890,00 €
6 890,00 €

Laser LX16
Laser LX16 Plus

Laser LX16
2 comprimentos de onda

Laser LX16 Plus
3 comprimentos de onda
Laser semicondutor azul

Antes do tratamento Durante o tratamento 4 semanas depois

Efeito marcante do tratamento: basicamente não há sangramento 
durante a operação, minimizando ao máximo o inchaço pós-operatório, 

diminuindo a dor dos pacientes e acelerando a recuperação.

Ozonoterapia

Laserterapia

IMPLANTOLOGIA/CIRURGIA

IMPLANTOLOGIA/CIRURGIA
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ANESTESIA Anestesia Indolor

Com 10 eléctrodos sortidos

SERVOTOME Electrobisturi

Elea

1.450,00€
- Bisturi eléctrico com função de corte e coagulação simultâneos
- Electrobisturí com sistema de pulseira, fácil de instalar e desinfetar, que 
melhora a condutividade e evita a concentração de calor, melhorando a 
sua eficiência
- Potência do equipamento de 30W que oferecem um melhor rendimento 
e corte homogéneo
- Único electrobisturí de alta frequência que permite ajustar a 
profundidade de corte e a coagulação de maneira independente e 
simultânea.
- Inclui um kit de 10 electrodos que lhe dá uma grande versatilidade de 
utilização e gera um melhor rendimento da sua clínica

PULSEIRA CONDUTORA
Melhor compromisso entre segurança e praticidade:
- Fácil de colocar para melhorar a aceitação do paciente
- Em contacto direto com a pele do paciente
- Facilmente desinfetável
- Ajustado em uma área de baixa resistência
- Tamanho otimizado evitando concentração de calor
- Mais segurança: de acordo com novos padrões

- Elea SVS©: Equipada com tecnologia inteligente que 
permite uma pressão constante. O volume injetado é 
perfeitamente controlado com qualquer viscosidade do gel 
de ácido hialurónico ou diâmetro da agulha usada.
- Menos fadiga muscular  no uso em comparação com uma 
seringa manual
- Melhor controle de velocidade de injeção
- Controle preciso do volume injetado
- Menos produto necessário
- Reduziu significativamente a dor durante e após a injeção
- Risco de efeito colateral reduzido
- Recuperação mais rápida para o paciente
- Com pedal wireless

2 950,00 €

VOLUMES INJETADOS CONTROLADOS
A cor na peça de mão indica o volume de 

injeção selecionado.

Elea é uma nova caneta eletrónica para injeção 
de ácido hialurônico em modo contínuo ou 
para mesoterapia. Facilita a regularidade 
e o conforto durante as injeções. Elea foi 
desenvolvida para trabalhar com grande 
precisão, eliminar as dores no procedimento 
e é compatível com todos os preenchimentos 
dérmicos de ácido hialurónico.

APLICAÇÕES
- Preenchimento de rugas no rosto
- Mesoterapia (rosto, pescoço, 
busto, couro cabeludo e mãos)
- Secura vaginal

DiversosIMPLANTOLOGIA/CIRURGIA
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A caneta eletrónica QuickSleeper5 realiza anestesia dentária 
local eficiente e confortável, mas também, e em particular, 
anestesia intraóssea. 

Esta caneta injetora eletrónica sem fios oferece uma 
maneira fácil e conveniente de aplicar anestesia.

SleeperOne5 é uma caneta injetável para realizar todas 
as suas anestesias dentais locais de forma mais eficaz e 
confortável. Com o SleeperOne, otimize e simplifique todas 
as suas injeções.

É o único sistema no mundo que permite uma fácil injeção próximo ao ápice 
dos dentes. Possui uma função exclusiva de rotação da agulha permitindo a sua 
passagem fácil e indolor pela cortical óssea.

- Anestesia imediata e profunda
- Sem dor
- Sem dormência do tecido mole colateral
- 2 a 6 dentes anestesiados com apenas uma injeção
- Anestesias sem estresse, mesmo com crianças
- Permite tratamentos multi-quadrantes
- Otimiza a gestão de consulta e prática
- Máxima precisão com suporte perto da agulha

Compacto e leve, o Soan oferece a eficácia da injeção controlada por 
computador combinada com a conveniência de um dispositivo sem fio. Este 
sistema inovador é o método de aplicação de anestésico mais preciso do 
mundo.

- Liberdade de movimento
- Anestesia indolor e eficaz devido ao sistema de injeção eletrônica progressiva
- O produto penetra gota a gota nos tecidos, não causando dor
- Procedimento sem esforço, mesmo para injeções em tecidos densos
- Reduz a necrose
- Máxima precisão com suporte perto da agulha

A injeção eletrónica controla perfeitamente as velocidades de injeção, 
permitindo anestesias gengivais e palatinas totalmente indolores. O seu design 
amigável e de alta tecnologia irá tranquilizar os pacientes e reduzir a ansiedade 
associada a uma seringa manual.

- Anestesia indolor devido à injeção eletrónica e progressiva
- O anestésico penetra gota a gota nos tecidos sem dor
- Simplifica a aplicação de anestésico em tecidos densos sem esforço muscular
- Reduz a dor pós-operatória da injeção
- Contribui para a eficácia da injeção

Quicksleeper5

SOAN

SleeperOne5

4 495,00 €

2 495,00 €

1 750,00 €

APLICAÇÕES
- Anestesiar um dente com pulpite
- Permite um atendimento sem stress para 
crianças
- Destartarização profunda eficiente e indolor
- Implantologia
- Extrações
- Tratamento cosméticos
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ENDO RADAR PLUS ENDO SMART 
790,00€ 490,00€

Prevenção efectiva da quebra de limas!  Compatível com todas as limas  
do mercado.
- Comunicação e carregamento sem fios
- Ecrã com informações de torque, velocidade e medida
- Com Luz LED
- Torque: 06-4.0Ncm | Velocidade: 200-650 Rpm

Motor endodôntico com peça  de mão sem fios, de última geração com 
múltiplos programas para adaptar-se aos diferentes sistemas de limas NiTi do 
mercado, permite mudar rapidamente entre rotação recíproca e rotação contínua 
e configurar até 9 programas para se adaptar às necessidades do profissional
Segurança e controlo constante graças à sua função de retração automática para 
evitar a fratura das limas .
- Relação de transmissão 15.5: 1 (RPM 140-500).
- Função de Auto-reverse
- Calibração automática de torque e carregamento sem fio
- 1 carga completa = a 90 minutos de tempo 
- 9 programas

Mini contra-ângulo permite um campo de operação mais claro

Contra-ângulo 
normal

Contra-ângulo 
Super Mini Head 

& Slim neck

AI MOTOR

- Permite a localização em tempo real da lima no 
canal e para ou reverte automaticamente para evitar 
perfuração
- Função on/off automática para que o motor ligue 
automaticamente enquanto a lima está no canal e 
pare quando estiver fora 
- T-MODE Executa o movimento de "rotação de 
observação" em 90° fixos antes que a saliência seja 
contornada e retroceda em 180° fixos para frente e 
90° reverso após a saliência ser contornada

- Ângulo reciprocrante ajustável
- Contra-ângulo giratório de 360 °
- Super mini cabeça com 8mm de diâmetro e 
9,7mm de altura
- Permite a localização em tempo real da lima 
no canal e para ou reverte automaticamente 
para evitar perfuração
- Função on/off automática para que o motor 
ligue automaticamente enquanto a lima está 
no canal e pare quando estiver fora 

990,00€1.190,00€
AI MOTORAI MOTOR T-MODE

ENDODONTIA Motores de Endodontia

DUAL MOVE CANALPRO JENI
750,00 €

A cabeça em miniatura e o pescoço fino facilitam o alcance dos dentes 
posteriores, mantendo uma excelente visibilidade da área de trabalho. 
- O display gira para se adequar aos canhotos.
- Excelente experiência de modelagem
- Motor portátil para uma adaptação perfeita às práticas individuais
- Tratamento endodôntico seguro
- Dupla perfeita com o localizador de ápice Dual Pex

Canal Pro Jeno tem um sistema de assistência digital para a preparação do canal 
que usa algoritmos complexos para controlar o movimento da lima em intervalos 
de milissegundos. 
-  Emite um sinal acústico quando a irrigação é necessária e quando é necessário 
trocar a lima
- Localizador de ápice integrado permite uma medição contínua e precisa do 
comprimento de trabalho em tempo real

3.327,00€



51

Localizador digital Apex
- Tamanho real (6,5 cm x 9,5 cm ou 2,56 ”x 
3,74”)
- Tela colorida de fácil leitura
- Ponto zero opcionaldefinido pelo usuário
-  Wireless
- Base equilibrada para posicionamento 
estável

A tecnologia de 4 frequências que permite estimar 
o comprimento de trabalho quando usado no 
modo autónomo ou monitorizar a posição da 
lima dentro do canal radicular quando usado em 
combinação com Dual Move.
- 7 etapas visuais entre a constrição e o forame 
apical
- Precisão sejam quais forem as condições do 
canal radicular explorado (tecnologia multi-
frequências) e o nível da bateria
- Autoteste Plug & Play

O novo localizador Ai-Pex Apex de 
7ª geração com função de teste de 
vitalidade pulpar integrada

- Reconhecimento de som ajustável
- Mais de 5h de autonomia sem fio com carga total
- Teste de vitalidade pulpar elétrica de fonte de 
corrente constante
- Suporte giratório magnético para visualização 360º
- Calibração automática na inicialização.
- 4 modos de trabalho.

APEX ID DUAL PEX AI-PEX
670,00€ 510,00€ 490,00€

Medidores de CanaisENDODONTIA

ELEMENTS IC Fi-P Fi-G

WOODPEX V MINIPEX

2 250,00 € 990,00€

290,00€ 235,00€

- Fácil de usar - Liberdade e conforto sem fios
- Carga indutiva - Não há conectores elétricos entre as peças de mão e a base
- Pelo menos 16 canais com uma única carga do Backfill.
- Obturação 3D com sistema ditos de alta qualidade
- Menos tempo de inatividade graças a uma extrusão mais rápida
- Carregamento completo em menos de 3 horas
- Controlo da bateria de forma simples e rápida

Usado para fornecer calor à ponta de trabalho, cortar, amolecer e pressurizar a 
gutta-percha. Por meio de aquecimento e pressão vertical, preencha de forma 
ideal todos os canais radiculares, incluindo o canal radicular do ramo lateral
- 0.2seg tempo de aquecimento
- 0.35mm de ponta pré-dobrada
- 4 horas de autonomia
- 4 temperaturas de trabalho

Medidor de canais com tecnologia 
que o torna ainda mais preciso.
Com upgrade de algoritmo que 
assegura estabiliadade e maior 
capacidade de anti-interferência. 
Tecnologia multi-frequência capaz 
de medir rigorosamernte sangue e 
polpa residual no canal.

Pequeno e leve, mas extremamente 
Poderoso!
- Calibração digital automática de 100%, 
sem diminuição na precisão da medição
- Corpo leve em conjunto com 
desempenho estável
- Encaixe de dados clínicos
Precisão de medição até 97,71%
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Micro Pinça Removedora de Limas

Kit Removedor de Limas

BTR PEN

234,50€

1.082,40€
1.082,40€
1.082,40€

312,10€

800,00€

A pinça em forma de garra de caranguejo de tamanho micro (Ø de apenas 0,9 mm) é 
única com um comprimento de canal não inferior a 20 mm.
- Cabeça de ajuste de 360º
- Forte força de aperto
- Leve (apenas 13 gr)

A separação do instrumento é uma das complicações mais 
comuns no processo de tratamento do canal radicular. O design 
inovador do Kit Removedor de separação de instrumentos muda 
os métodos clínicos tradicionais. Este design torna o processo 
de remoção mais rápido e fácil.

A ferramenta combina tecnologia de vanguarda, excelente qualidade e eficácia. 
A caneta BTR torna a remoção de instrumentos dentais quebrados um procedimento 
previsível, universal e repetível.
O uso da ponta de trabalho ultrafina e altamente elástica, junto com a alça de nitinol 
de resistência máxima, torna mais fácil chegar ao instrumento do canal quebrado. A 
ferramenta permite uma aderência segura e remoção segura.

17mm 21mm 25mm

Ø 0.9x21mm 

17 mm

Ø0.6x21mm 

21 mm
25 mm

Remoção de LimasENDODONTIA

ENDO 1
290,00€

Endo 1 usa tecnologia de irrigação ultrassónica para realizar a irrigação do canal radicular. É equipado com 
uma interface para conectar ao Apex Locator, que permite a medição do comprimento do canal radicular 
durante a irrigação do canal radicular.

- Com vibração ultrassónica de alta frequência de 45 KHz
- Pequena amplitude de 25 m no caso de fratura do instrumento, a quebra tem maior probabilidade de 
ocorrer no tratamento do canal radicular mais suportável ao paciente
- Operação simplificada de design sem fio
- A cabeça da peça de mão pode ser removida e autoclavada para evitar infeções cruzadas

Irrigação de CanaisENDODONTIA
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PROFILAXIA Estações Profiláticas

AIRFLOW PROPHILAXIS MASTER

AIRFLOW ONE

PT-A - Air Polisher & Ultrasonic Scaler

7.990,00€

6.290,00€

3.500,00€

- Pedal sem fios
- Regulação da temperatura de água até 40ºC
- Limpeza em um clic: limpeza e desinfecção integral nas duas linhas de água
Inclui:
- 2 punhos (AIRFLOW® e PERIOFLOW®) 
- 2 depósitos de pó
- 2 embalagens de pó AIRFLOW® 
- 10 bicos PERIOFLOW®
- 1 punho PIEZON®LED 
- 3 pontas: A, P, PS | 1 Starter kit PI
- 1 Garrafa de água | 1 Garrafa especial Night Cleaner
- 1 AIRFLOW® Easy Clean | 2 filtros de agua e 2 filtros de ar
- 1 kit de manutenção

A solução inovadora para TERAPIA DE BIOFILME GUIADA 
ideal para os profissionais que já possuem um equipamento 
PIEZON® NO PAIN 

- Pedal sem fios
- Regulação da temperatura de água até 40ºC
- Limpeza em um clic: limpeza e desinfecção integral nas duas linhas de água
Inclúi:
- 2 punhos (AIRFLOW® e PERIOFLOW®) 
- 2 depósitos de pó
- 2 embalagens de pó AIRFLOW® 
- 20 bicos PERIOFLOW®
- 1 Garrafa de água | 1 Garrafa especial Night Cleaner
- 1 AIRFLOW® Easy Clean | 2 filtros de agua e 2 filtros de ar
- 1 kit de manutenção

Polimento + Tratamento periodontal ultrassónico + Tratamento 
Endodôntico + Manutenção de Implantes + Remoção eficiente e 
confortável de placa 

- Soluções modernas de polimento 
– Realize polimento supragengival e subgengival
- Bocal de baixo calibre, polimento de ar mais concentrado
- Sistema anti-bloqueio reduz bloqueio
- Polimento + Perio + Endo + Manutenção de implante

Ecrã tátil inteligente largo Bocal de baixo calibre Pedal multifunções 
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AP-A - Air Polisher

AP-B - Air Polisher & Ultrasonic Scaler

1.790,00€

2.190,00€

Design atraente com aparência branca elegante 
e praticidade inigualável.

- Peça de mão para modo de polimento a ar
- Reduz a perda de pressão
- Peça de mão removível 
- Bocal de baixo calibre, polimento de  ar mais 
concentrado
- Saída de pó em três direções
- Saída de água unidirecional
- Tanque de pó transparente
- Garrafa de água 1400ml

Destaca-se graças ao seu design irreverente e 
praticidade inigualável.

- Peça de mão para modo de polimento a ar
- Peça de mão para  removedor de tártaro ultrassônico
- Identificação automática do modo de dimensionamento
- Desprende a peça de mão ultra-sónica
- Realize polimento supragengival e subgengival
- Limpeza dos dentes de alta qualidade e eficiência
- Remoção minuciosa da placa
- Soluções modernas de polimento
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SINE WAVE DRIVE
Evita a estimulação causada pelos picos de 
corrente, garantindo um tratamento mais 
confortável.

Destartarizador D600 LED
650,00€

Tratamentos indolores com um sistema inteligente  que emite automaticamente 
a potência com precisão  para  a ponta conforme a necessidade. Tratatentos 
endodonticos rápidos e completos. Para destartarização, endo e perio.
- 1 punho metálico
- 6 Chaves de tips e 2 de limas, tips 2 G4, 2 G5, 2 P1, 2 P4 e 2 E1, 
- 8 limas

Destartarizadores de bancada
UDS-L com LED

490,00€ 325,00 €

- Com depósito
- Com função de endodontia
- Peça de mão autoclavável
- 8 Pontas piezoeléctricas G1, G4, G5, G6, P1, P3, 
P4D e E1;
- Organizador de pontas 2# tip holder;
- Possibilidade de utilização de pontas EMS

- Com depósito 
- Com função de endodontia e periodontia
-A frequência automática, assegura que o 
equipamento funciona sempre nas condições 
optimizadas
- Peça de mão autoclavável
- Controlado digitalmente
- 5 Pontas piezoeléctricas E1, G1 x 2, G2, G4 e P1;

UDS-K com LED
275,00 €

- Modelo de mesa
- Peça de mão autoclavável
- 5 Pontas piezoeléctricas G1, G2, G3, G4 e P1
- Possibilidade de utilização de pontas EMS

UDS-E LED

250,00€

295,00€

UDS-N3
UDS-N3 LED

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável, sistema 
EMS
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - e1t, g1tx2, 
g2t, g4t, p1t
- Possibilidade de utilização das potas 
EMS 

Destartarizadores para instalação em unidade dentária

195,00€

250,00€
UDS-N2
UDS-N2 LED
- Para acoplar na unidade 
dentária 
- Peça de mão autoclavável, 
sistema EMS;
- 5 Pontas piezoeléctricas G1, 
G2, G3, G4 e P1;
- Possibilidade de utilização de 
pontas EMS
- Montagem não incluída

DestartarizadoresPROFILAXIA

IDEAL PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICOS
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195,00€ 250,00€

250,00€ 295,00€

UDS-V2 UDS-V3
UDS-V2 LED UDS-V3 LED
- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável, sistema 
acteon
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - gd1x2, 
gD2, gd4, pd1.
- Possibilidade de utilização das 
potas em acteon 

- Para acoplar na unidade dentária
- Peça de mão autoclavável, sistema 
acteon
- Com função endo
- 5 pontas piezo elétricas - gd1x2, gD2, 
gd4, pd1.
- Possibilidade de utilização das potas 
em acteon 

HW-3H 

Peças de mão

HW-5L com LED
135,00€ 175,00€

- Peça de mão autoclavável
- Compatível com EMS

- Com luz LED
- Peça de mão autoclavável
- Compatível com EMS

Destartarizadores para instalação em unidade dentária

HD-7H HD-7L
135,00€ 175,00€

- Peça de mão autoclavável
- Compatível com SATALEC

- Com luz LED;
- Peça de mão autoclavável
- Compatível com SATALEC

Destartarizador Piezon 
No Pain Bik - FS-438

Destartarizador SP Newtron

950,00€
750,00€

Inclui:
- Peça de mão e 3 Pontas
- Placa eletrónica
- Mangueira

Inclui:
- Peça de mão com 3 pontas
- Placa eletrónica
- Mangueira
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Airflow Handy 3.0 PREMIUM

AIR N GO EASY

Airflow Handy 3.0 SUPRA
1.487,20€

1.250,00 €

1.047,20€
Para todos os tratamentos sub e supra gengivais em 
dentes e implantes naturais, com uma visão ideal  da área 
de tratamento. Ponta rotativa para melhor tratamento.

Inclui:
- 2 bicos: AIRFLOW® PLUS e PERIO
- 1 recipiente para pó AIRFLOW® PLUS | 40 bicos
- PERIOFLOW® | 1 AIRFLOW® Easy Clean
- 1 AIRFLOW® Easy Fill | 1 kit de manutenção

- Peça de mão adaptável para tratamentos SUPRA e SUB-gengivais
- Gama completa de pós para fornecer soluções personalizadas para todas as 
necessidades clínicas
- 4 pontas AIR-N-GO de pulverização contínua, precisa e controlada
- Inicialização rápida: conexão direta ao conector de alta velocidade da peça
- Peça de mão giratória de 360° para tratamento rápido e preciso
- As peças podem ser desmontadas para facilitar a limpeza

Para uso subgengival e supragengival graças às suas duas 
alças AIR-FLOW® especializadas e aos pós AIR-FLOW® PLUS 
e PERIO.

Inclui:
- 1 bocal AIRFLOW® 
- 1 recipiente para pó AIRFLOW® CLASSIC Comfort 
- 1 AIRFLOW® Easy Clean | 1 AIRFLOW® Easy Fill 
- 1 kit de manutenção

OFERTA
1kg de 

Pó de Bicabornato

APH Polisher
590,00 €

O novo jato de bicarbonato mais científico e eficiente para 
garantir um fantástico polimento:

- Modo Two-in-one: polimento supragengival  e subgengival, permitindo a remoção 
completa do biofilme e tratamento periodontal
- O design anti-sucção evita que o pó e a humidade sejam sugados, evitando 
infecções cruzadas e contaminação da interface da unidade dentária.
- O projeto de três seções permite facilidade de carga e descarga, limpeza e 
manutenção
- O conector do cabo pode ser removido para limpeza do pó
- Compacto, prático e ergonómico, permite uma pega mais confortável e alivia a 
fadiga de uso.

Rotatividade 360º com 3 
saídas de pó

Jatos de BicabornatoPROFILAXIA
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Jato de Bicarbonato  
SS PROPHY PLUS

DEMI PLUS

Jato de Bicarbonato  SC-S1-4

250,00€

850,00€

95,00€

- 360º de rotação
- Desconexão rápida
- Autoclavável
- Aço inoxidável
- Compatível com CONEXÕES de: PJ101K (para Kavo), PJ101N 
(para NSK), PJ101W (para W&H), PJ101MW (para Midewest), 
PJ101S (para Sirona) e PJ101B (para Bien-air)

- Graças à tecnologia PLS, muda intermitentemente 
a intensidade de saída de uma base impressionante 
de 1100mW/cm2 para um pico de 1330mW/cm2. 
- Cura de 5 segundos para tons A3 ou mais claros. 
- O sistema de controle térmico exclusivo do 
Demetron garante uma alta produção contínua e 
fria sem o risco de superaquecimento do tecido 
intrapulpar
- Design ergonómico e sem fios

- Acoplamento mangueira 4-furos
- Depósito integrado
- Autoclavável 100%

X-CURE
495,00€

- LED Azul de 3ª Geração de alta 
potência 10W
- Comprimento de onda: 385 nm~515nm
- Intensidade: 1000~2500mw/cm2
- 1 Segundo para fotopolimerizar, 2mm 
de compósito,  velocidade sem igual
- Desenvolvido para restaurações 
dentárias
- Ecrã OLED
- 2 Cores disponíveis

FotopolimerizadoresPROFILAXIA

O-STAR
595,00€

- 7 modos de trabalho
- Saída de feixe perfeitamente colimada 
reduzindo efetivamente a perda ótica
- Design da fonte de luz fornece um excelente 
acesso intra-oral
- Intensidade de luz constante. O efeito de 
solidificação não é afetado pelo consumo de 
energia restante
- Base de carregamento com medidor de 
intensidade de luz
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LED-F LED-B
295,00€ 155,00€

- Sem Fios
- Sistema de luz LED
- Intensidade: 1600-1800 mW/cm2
- LED screen, visível de todos os ângulos
- Light-meter incorporado
- 3 modos de trabalho, com 3 critérios de 
seleção de intensidade de luz
- Com memória, evita estar sempre a fazer a 
programacão

- Sem Fios;
- Sistema de luz LED;
- 430 utilizações com uma única carga
- Luz com intensidae constante
- Intensidade: 850-1000 mW/cm2;

iLED

Máquina de branqueamento 
LED M-66

iLED MAX
175,00€

590,00€

225,00 €
- CURA 2mm de Resina em 1 
segundo!
- Sem Fios
- Sistema de luz LED
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm2

- Iluminador com 8 LEDs azuis
- Espectro de comprimento de onda: 390-490nm
- Os 4 LEDs UV conferem uma temperatura de ativação de 40ºC
- Microprocessador com controlo e selecção do tempo de exposição
- Indicador digital com sinal sonoro
- Alta uniformidade e direcionamento do feixe de luz
- Tratamento em simultâneo das 2 arcadas dentárias

- CURA 2mm de Resina em 1 segundo e em 360º
- Sem Fios
- Cabeça de metal antichoque - nunca racha
- Luz com intensidade constante
- Intensidade: 2300 mW/cm2

Feixe de luz 
mais focalizado

Saída de feixe de luz de 
10mm para uma maior 
área de cura no dente

OFERTA
1x Kit Branqueamento 

BMS WHITE 38%
(valor da oferta 34,90€)

BranqueamentoPROFILAXIA
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DIVERSOS Sedação Consciente

Misturador digital de melhor qualidade 
com função de tela de toque

Misturador analógico de alumínio e 
aço inoxidável - muito robusto

BALDUS TOUCH MOBILE CART

BALDUS ANALOG MOBILE STAND

7.295,00€

5 255,00 €

O dispositivo de óxido nitroso 
que recebeu o Prémio Alemão de 
Inovação Vencedor 2019 e Sucesso 
2019 - feito na Alemanha

-  Com função de autoteste
- Sinais acústicos e visuais para recipientes vazios
- Bloqueio automático de óxido nitroso em caso de perda de oxigênio
- Válvula de retenção Bag-T
- Válvula de ar ambiente em caso de bolsa respiratória vazia
- Conexão para uma máscara de ventilação O2
- Fluxo total máximo de 18l / min.
- Controle automático de cada tratamento odontológico com óxido 
nitroso
- Botão de descarga de O2 (vermelho)
- Limpeza rápida e fácil
- Carrinho móvel com depósito interno (2 depósitos)

- Sinal acústico para recipiente vazio
- Bloqueio de óxido nitroso em caso de perda de oxigênio
- Válvula de retenção Bag-T
- Válvula de ar ambiente em caso de bolsa respiratória vazia
- Conexão para uma máscara de ventilação O2
- Fluxo total máximo de 18l / min.
- Botões rotativos fáceis de ler
- Botão de descarga de O2 (vermelho)
- Superfícies higiênicas e fáceis de limpar
- Carrinho móvel com dispositivo para dois depósitos

Desfibrilhador 
semi-automático externo

Mala de Reanimação

1 550,00 €
365,00 €

- Possibilidade de usar o adesivo adulto também 
em crianças
- Bateria de 4 anos
- Patches sempre conectados
- Fácil comunicação com o PC
- Maleta de transporte incluída
- Detecção de RCP de forma inteligente
- Bateria mínima descartável 200 Downloads (de 
acordo com o tipo e as condições do ambiente)
- Indicador de status na tela

- Contém o equipamento necessário para 
a reanimação do paciente em casos de 
emergência respiratória.
- Projetado para o usuário profissional  com 
o treinamento adequado para o uso correto.
- Os componentes estão incluídos numa 
caixa de polietileno de dupla camada com 
espaço e velcro.
- Abertura fácil.
- Garrafa oxigénio vazia 

DiversosDIVERSOS
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OPÇÃO

Microscópico OMS3200
desde 27.890,00€

950,00€
Desenvolvido especialmente para 
utilizadores de microscópio. Descansa 
os braços perto do seu corpo e 
retira a pressão nas costas, ombros 
e pescoço. É a maneira perfeita de 
trabalhar ergonomicamente, relaxado 
e suportado.

SCORE ERGO 
SUPPORT

O Microscópio OMS3200 destaca-se pela  excelente 
resolução HD, desempenho de cor superior, 
fidelidade e economia. Com excelente performance, 
a câmera produz uma resolução impressionante de 
1080/60P a partir da interface HDMI com resolução 
aumentada para até 900 linhas de TV.

Módulo Fluorescente 
FluoDet

MOBILE CÂMERA SLR

Adaptadores

Ecrã LCD SmartMon Pedal 8 Funções

Alças multifuncionais 
MFH

Sistema de iluminação 
BriPlus

Filtro a laser InterFil

Deteta cáries e fluorescência do 
material de enchimento do dente

Adaptador para telemóvel Adaptador para telemóvel

- Distância de trabalho
- Fator de zoom

- Ampliação
- Escala de medição

- Brilho do LED

- Zoom e focus 
monitorado +/-

- Disparo de foto/vídeo e 
luz +/-

Flitros a laser intercambiáveis:
- LF40 laser filter (488-514nm

- LF60 laser filter (660nm)
LF80 laser filter (800-830))

- Travões magnéticos, zoom e focus
- Monitorização +/-

- Disparo de foto/vídeo +/-
- Luz +/-

Intensidade auto-aumentada em 
30% da amplicação máxima

ÓTICA Microscópios
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OPÇÃO

Microscópico OMS2380
desde 16.590,00€

950,00€
Desenvolvido especialmente para 
utilizadores de microscópio. Descansa 
os braços perto do seu corpo e 
retira a pressão nas costas, ombros 
e pescoço. É a maneira perfeita de 
trabalhar ergonomicamente, relaxado 
e suportado.

Ajuste  de inclinação
de tubo binocular 
de 0 a 180º

6 níveis de 
aumento

Ajuste de
Foco fino

Ajuste de
brilho

SCORE ERGO 
SUPPORT

MOBILE CÂMERA SLR

Adaptadores

Lentes VarioDist Braço Balanceador

Adaptador para telemóvel Adaptador para telemóvel

- Distância focal de 200-450mm
- Desenhadas especialmente 
para medicina dentária

Este braço oferece um equilíbrio 
ultra leve, ultra suave e perfeito 
durante o posicionamento do 
microsc´´ópio ou a adição de 
vários acessórios, como câmera 
de filmar e câmera digital.
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Microscópico OMS2350
desde 9.200,06€

Ajuste  de inclinação
de tubo binocular  de 0 a 180º

Lentes VARIODIST
Distância focal de  190 - 300mm

6 níveis de 
aumento

Ajuste de brilho

Rotação
até 120º

- Full HD Camera
- O primeiro Microscópio do Mundo com Camera 3d
- Streaming 3D real ao vivo!
- Ligação com camera digital e gravador

- 6 Nivéis de aumento
- Luz LED
- Braço Horizontal de 60cm
- Tubo Binocular inclinável de 
0-180º

- Tubo Binocular inclinável de 0-180º, 
com ajuste PD
- Braço Balanceador
- Binóculo extensível a 30º e Beam 
Splitter
- Adaptador para camera digital
e camcorder
- Pedal de controlo sem fios

- Tubo Binocular inclinável de 0-180º, 
com ajuste PD
- Camera de vídeo Full HD integrada
- Binóculo extensível a 30º  e Beam 
Splitter
- Anel rotativo
- Adaptador para camera digital e 
camcorder
- Alimentação interna para câmera

-Tubo Binocular inclinável de 
0-180º,  com ajuste PD
- Braço Balanceador
- Camera Micro3D Full HD 
integrada
- Objectiva com lentes 
VarioDist

- Full HD System
- Resolução de 1080/60P
- Gravação em USB
- Captura de imagem em USB
- Controlo desde o pedal Wireless
- WIFI para Telemóvel, Ipad
- Adaptador para Cameras DSLR

- Lentes VARIODIST
- Distância focal de 190 - 300mm
- Lentes de campo focal alargado
- As lentes de campo alargado, são acopladas ao tubo, sem ajuste de passo. 
- São ideais para cirurgia e para quem deseja trabalhar de óculos.

Sem filtro Filtro Verde Filtro Amarelo

Disponível com as seguintes OPÇÕES

MICRO 3D

ENTRY-LEVEL KIT MID-LEVEL KIT

PROFESSIONAL-LEVEL KIT 3D ENTRY KIT

Configuração Básica Configuração Básica +

Configuração Básica ++ Configuração Básica ++

Lentes Alemãs,  multi revestimento e anti-reflexo.
Concebidas para reduzir aderração óptica.

MICRO 2D

OPÇÃO

950,00€
Desenvolvido especialmente para 
utilizadores de microscópio. Descansa 
os braços perto do seu corpo e 
retira a pressão nas costas, ombros 
e pescoço. É a maneira perfeita de 
trabalhar ergonomicamente, relaxado 
e suportado.

SCORE ERGO 
SUPPORT
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Microscópico OMS1950
desde 7.230,00€

Ajuste  de inclinação
de tubo binocular 
de 0 a 180º

Lentes VARIODIST
Distância focal de 
190 - 300mm

5 níveis de 
aumento

Ajuste de
Foco fino

OPÇÃO

950,00€
Desenvolvido especialmente para 
utilizadores de microscópio. Descansa 
os braços perto do seu corpo e 
retira a pressão nas costas, ombros 
e pescoço. É a maneira perfeita de 
trabalhar ergonomicamente, relaxado 
e suportado.

SCORE ERGO 
SUPPORT

Lentes VarioDist

Função Pêndulo

Especificações

- Distância focal de 190-300mm
- Desenhadas especialmente para 
medicina dentária

Os binóculos são inclinados para um 
alcance maior de todos os binóculos 
para conforto do usuário e ergonomia 
aprimorada para cirgurgias de todas 
as alturas

- Tubo binocular inclinado 0-180º graus.
- Ampliação manual em 5 passos
- Lente VarioDist embutida de alcance de trabalho 210/460 mm;
- Braço ViewPivot. Cabeça de microscópio gira horizontalmente 
em 350º
- Pendulum Pro
- Suporte de chão com rodas em “X”
- No modelo 250v0740 acresce módulo
câmara de vídeo 4K

Microscópico OMS2000
250V0040 - 12.447,60€

250V0740 - 15.604,60€
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Lupas SLE - Titanium frame

Lupas SLT TTL - Sports Frame

 Capacete HL8200 com luz LED sem fios 
com lupas SLH loupes

Lupas SLT TTL Prismáticas  
Titanium  Frame

Lupas SLF - Sports Frame
171,38 €

360,80 €

721,60 €

248,25 €

- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm.
- Ampliação em: 2.0, 2.5 e 3.0x.
- Lentes de vidro de alta qualidade e com vários revestimentos produzem 
imagens nítidas.
- O ângulo das lupas pode ser ajustado entre 0º ~ 40º com facilidade.
- Deslocamento de 6mm para cima e para baixo.
- Adapta-se ao headlight da Zumax

- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm.
- Ampliação em: 2.0, 2.5 e 3.0x.
- Extremamente alta resolução
- Ótica precisa
- Ajuste personalizado e distância de trabalho personalizada
- Maior brilho e profundidade de campo
- Ultra leve, aproximadamente  (57g)

-  A Pro Headband pode ser montada numa bateria sem fio. O usuário pode escolher a parte traseira ou a parte 
superior montada.
-  As lentes acromáticas oferecem uma imagem nítida de ponta a ponta sem ruído. Escolha de ampliação de 4x, 
5x ou 6x.
-  A ótica ajustável garante uma configuração precisa: 340.420.460.500 mm
-  A ótica revestida minimiza os reflexos e fornece imagens brilhantes.
- Lupa LED de 3W, homogénea bem definida. Iluminação aprox. 30.000 Lux.
- Tempo de recarga rápida de menos de 2,5 horas. Até 6 horas de uso contínuo.
-  Almofadas de conforto removíveis e laváveis, frontal, traseira e superior.

- Resolução extremamente alta
- Ótica precisa
- Ajuste e distância de trabalho personalizados
- Maior brilho e profundidade de campo
- Leves: 75g - proporcionam sensação de maior conforto no uso
-Tecnologia de revestimento multicamada suprime o brilho, evita o reflexo e 
melhora a nitidez da cor da imagem de forma eficaz

- Distância em: 340, 420, 460 e 500mm.
- Ampliação em: 2.0, 2.5 e 3.0x.
- Lentes de vidro de alta qualidade e com vários revestimentos produzem 
imagens nítidas.
- O ângulo das lupas pode ser ajustado entre 0º ~ 40º com facilidade.
- Deslocamento de 6mm para cima e para baixo.
- Adapta-se ao headlight da Zumax

Bloqueio por uma tecla Interface com ímã Capa esterelizável

1 262,80 €
1 345,60 €
1 425,16 €

4.0x
5.0x
6.0x

Lupas BinocularesÓTICA
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MOBILIÁRIO Consultório

Consulte-nos para mais configurações.

Inclui 1 móvel de rodízio

Apenas móvel de rodízio Suspenso ou com rodapé

Móvel Clínico Laminado 
Conjunto Sala de Esterilização

Móvel Clinico Laminado Módulo Alto Dispensador

Móvel Clinico Laminado 
4 Módulos, Pia, Torneira Cirúrgica

Móvel Clinico Laminado 
4 Módulos, Pia, Torneira Cirúrgica

3.890,00€

890,00€

2.015,00€
530,00€

1 850,00 €

OPÇÕES

Tampo de cristal 
vitrificado em 

branco

Pia em aço 
cromado

Torneira 
gerontológica

Escotilha para 
detritos
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LABORATÓRIO Mesas de Laboratório

Mesa de Laboratorio Monoposto
JT-52 (B) - 1m,  com aspiração 

Mesa de Laboratorio Monoposto
 JT-53 (B) - 1,2 m, com aspiração

Mesa de Laboratorio Duplo Posto
JT-55 (B) - 1,6m, com aspiração 

Mesa de Laboratorio Duplo Posto
JT-56 (B) - 1,8m , com aspiração

1.250,00€ 1.590,00€

1.890,00€ 2.090,00€

- Monoposto
- Fabricada em folha lâminada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard  2A 12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 100x67x83 cm
- Peso: 110 kg

- Monoposto
- Fabricada em folha lâminada
- Aspiração incorporada
- Lâmpada com luz fria
- Lupa incorporada
- Ligação USB standard  2A12V
- Potência: 800W
- Dimensões: 120x67x83 cm
- Peso: 110 kg

- Duplo posto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada (dupla)
- Duas lâmpadas com luz fria
- 2 Lupas incorporadas
- Potência: 800W
- Dimensões: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg

- Duplo posto
- Fabricada em folha laminada
- Aspiração incorporada (dupla)
- Duas lâmpadas com luz fria
- 2 Lupas incorporadas
- Potência: 800W
- Dimensões: 160x60x83 cm
- Peso: 140 kg
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R-120100 R-100283

- Micromotor para uso ocasional. Não 
recomendado para metal.
- Com escovas
- Possibilidade de virar à direita e à 
esquerda.
- Sistema de proteção automática 
contra sobrecarga
- Velocidade máxima: 35000 rpm
- Torque: 2,94 N·cm
- Alimentação: 110-230 V, 50/60 Hz

- Com escovas
- Saída para 2 peças de mão
- Rotação esquerda/direita
- Controlo suave de velocidade 
manual/pedal
- Proteção automática contra 
sobrecarga
- Velocidade máxima: 45000 rpm
- Torque: 4 N·cm

SPIRIT 1500 SPIRIT 1501 SPIRIT 1502

Spirit Line
O design sofisticado do encosto oferece maior liberdade de movimento 
para os ombros . A pequena base torna esta cadeira ideal para estações 
de trabalho com pouco espaço. O seu material (poliuretano) é muito forte, 
macio ao toque, fácil de limpar e muito durável.

- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 70-85 cm
- Ajuste de altura: 45 - 58 cm

- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 80-100 cm
- Ajuste de altura: 53 - 72 cm
- Pé ajustável em altura ø 45 cm

- Base sintética leve e durável de Ø 62 cm.
- Altura da superfície de trabalho: 90-115 cm
- Ajuste de altura: 59 - 84 cm
- Pé ajustável em altura ø 45 cm

“The essence of healthy sitting is dynamic sitting”
seats to suit

52,00€

275,00€ 330,00€ 345,00€

115,00€
Inclinação Lombar Apoia-braços

Plus - R-100280

- Relógio digital
- Torque forte em baixa velocidade
- Posição vertical / horizontal
- Rotação à direita e à esquerda
- Sistema de controlo de velocidade de 
mão/pé
- Auto diagnóstico
- Exibição de erro
- Velocidade máxima:  50000 rpm
- Torque: 7,8 N·cm

Joelho- R-100278 B

- Torque forte em baixa velocidade
- Posição vertical/horizontal
- Velocidade máxima: 50000 rpm
- Torque 7,8 Ncm
- Potência: 230 W
- Possibilidade de rotação à direita e à 
esquerda
- Sistema de controle de velocidade de 
mão/pé/joelho
- Auto diagnóstico e exibição de erro

Bancos

Micromotores de Laboratório

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO Preços sob consulta
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Lâmpada Lupa 5x LED com pinça 
R-100287

Lâmpada LED com pinça R-100288

Estação S001 Estação STS-Trimmer com spray

- Velocidade de rotação de 300 000 rpm, ideal para trabalhos 
delicados e de precisão
- Produz ótimos resultados na maquinagem dos materiais mais 
resistentes, como cerâmica e zircónio
- Controla e regula com precisão a pressão da turbina, estando 
dotada de um controlo on/off, operado através de um pedal
- O pedal pneumático também controla o funcionamento do spray da 
turbina TDS 890
- Proteção antipó exclusiva que contribui para a sua longa vida útil

- Controla a turbina TDS 890 com spray
- Velocidade da turbina até 300 000 rpm
- Com interruptores independentes, o caudal e a mistura ar/água do spray podem 
ser afinados minuciosamente
- Interruptor de spray manual
- Pedal para ajustar a velocidade da turbina e acionar o spray
- Tubo direito em silicone cinzento e acoplamento de 4 vias
- Fiabilidade sob todas as condições
- Permite retocar cerâmica e zircónio

A estação de mesa S001 torna-se o instrumento de 
eleição para especialistas em protética e cerâmica 
de todo o mundo. Em particular, integram turbinas 
TD, aclamadas como as melhores na sua classe.

As qualidades superiores da unidade STS-Trimmer tornam-
na verdadeiramente ímpar. Dotada de um reservatório de 
1,4 litros, pode operar de forma autónoma durante períodos 
significativos. 

579,00 € 1 199,00 €

Turbinas/Estações

Luz para Laboratório

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO Preços sob consulta
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Forno pré-aquecimento R-080142 Forno de Cerâmica R-100249

- HP-25 
- Capacidade(L): 2,7L
- Nº cilin. 80Ø  2-3
- Armazena 20  programas em memória
- 465 x 335 x 340mm
- Peso  30 kg

- Temperatura máxima: 1200 ºC
- Vácuo máximo: −97 kPa
- Número de programas: 47
- 426 x 320 x 392 mm
- Peso 24 kg

Mini Arenadoras Laboratorio 
Óxido de Aluminio  R-100122

- Pressão de trabalho: 4 a 5,5 Kg f/cm2
- Granulação até 100 micras
- Peso 65 g.

Vibrador Clássico  
105 mm/ 6,5kg R-080020

- Superfície de trabalho: 220 x 160mm
- Altura:105mm
- Peso: 6,5 kg

Lâmpada Polimerizadora 
R-100035

- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 350~400nm
- Potência: 40W

Lâmpada Polimerizadora LED 
R-100037

- Para a maior parte de materiais
- Comprimento de onda: 320~500nm, com pico de 405nm
- Potência: 65W

Fornos para Laboratório

Diversos

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO

Preços sob consulta

Preços sob consulta
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Aquecedor por indução  R-10009 Aquecedor de Cera R-080071

Polimerizadora Pneumática 
Olla - R-030420

Polimerizadora Automática 
Olla - R-030425

Decantadora de 
Gesso R-080087

Aspiração Gemini R-080539 Espátulas Elétrónicas para modelar cera 
R-100008

- Tensão: 230 V
- Potência: 100W
- Dimensões: 85x90x210mm
- Peso: 530gr

- Alimentação: 230V, 50-60 Hz
- Potência: 120W
- Dimensões: 70x114x192mm
- Peso: 1,1kg

-Aço inox
- Pressão máx: até 2 kg/cm2

-Aço inox
- Pressão máx: 2 bar

- Capacidade: 14L
- A sujidade é depositada num saco plástico

- Aspiração de: Sólidos e líquidos
- Potenciómetro: 650-1200 W 
- Voltagem: 230 V 
- Motor: 1200 W 
- Capacidade: 36 l.

- 2 Espátulas
- 6 Pontas
- Temp: 50º a 200ºC

Prensa Hidráulica 
R-030350

Recortadora Mulhacen 
3000 L 
Disco de Carbono  R-080093

Disco de Diamante  R-080095
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Máquina de Solda por Pontos - R-100127

Torno Polidor 2 velocidades 
R-080160

Máquina de Vapor  R-100193

Misturadora de Gelatina 
Aneto - R-080511

Polidor Electrolitico 
Digital R-100293

Máquina de Moldar 
a Vácuo

Cabine de Vaporização Altamira 
R-080600

Box Polidora com Aspiração 
e Luz LED -  R-080500

Mini Box - Polidora  
R-080508

Arenadora Plutón R-080253

325,00€

- Tensão de alimentação com conexão à terra: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 800 W
- Velocidade rpm.: 1500/3000, 50 Hz 1800/3600, 60 Hz
- Sucção aprox.: 500 m3 / h

- Capacidade da cuba: 3L
- Pressão de trabalho: 3 ATM

- Fonte de alimentação: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 650 W
- Velocidade: 100 rpm
- Capacidade: 7 L

- Fonte de alimentação: 230 V, 50/60 Hz
- Consumo aproximado: 100 W

- Capacidade da cuba: 8L

- 2 depósitos
- Pressão até 6 Bar
- Corpo em aço inox
- Luz LED alta potência
- Pressão de trabalho: 2-5 ATM
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