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Alle priser er inklusive MVA

Vi tar forbehold om skrivefeil.
Vi tar forbehold om ytterligere 
svekking av norske kroner.

XO FLEX
Vakker og funksjonell !

Ta kontakt med oss 
for en uforpliktende 
demonstrasjon og 
ti lbud på XO FLEX
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”Vektløse” instrumenter.
En av de viktigste ergonomiske funksjonene 
på XO FLEX unit er de perfekt balanserte 
instrumentene. Ingen pushing eller trekking.

Se godt
XO-operasjonslampen er basert på 
2. generasjons LED teknologi og utstyrt 
med en reflektor som gir et kraftig og 
skyggefritt lys.
XO-operasjonslampen er utviklet med
 en ekstremt lang artikulerende arm og 
lampehodet er leddet dvs at lampehodet
 kan manøvreres langs 3 ortogonale akser. 
Dette garanterer at lysstrålen alltid er 
parallell med visningsretningen.

XO Ambidex
Plassèr den nye XO Ambidex sugeholderen der du ønsker og 
arbeid høyrehendt, venstrehendt, SOLO eller DUO.
Etter bruk vil sugeslangen automatisk returnere til holderen

Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyring starter 
med instrumentene

Tilpass 
hastigheten 
til hvert
instrument 
individuelt.

XO gir deg også mulighet til å enkelt regulere spraymengden. 
For lite vann kan gi vevsnekrose, for mye vann kan hindre klar sikt.



XO FLEX
Vakker  og funksjonel l !
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Se godt
XO-operasjonslampen er basert på 
2. generasjons LED teknologi og utstyrt 
med en reflektor som gir et kraftig og 
skyggefritt lys.
XO-operasjonslampen er utviklet med
 en ekstremt lang artikulerende arm og 
lampehodet er leddet dvs at lampehodet
 kan manøvreres langs 3 ortogonale akser. 
Dette garanterer at lysstrålen alltid er 
parallell med visningsretningen. Fokus

Hands free
Betjen alle unitens funksjoner 
med fotkontrollen.

Instrumenter for hånden
Du trenger ikke se vekk fra pasienten 
for å nå instrumentene. 
De er plassert over pasientens bryst 
innenfor ditt og assistentens synsfelt.

Klar sikt
En effektiv ”chip blow” rengjør og tørker 
automatisk arbeidsområdet hver gang 
et instrument stopper. 

Sikkerhet først
Kampen mot krysskontaminering
Alle funsksjoner betjenes med fotkontrollen.
Alle punkter berørt av deg og din assistent under behandlingen 
kan taes av og desinfiseres eller autoklaveres. 
Overflatene er glatt og lett å rengjøre, og metalldelene 
har et innovativt antibakterielt belegg.

Sikring av vann og sugeanlegg
XO FLEX har kraftige løsninger for å beskytte mot 
kontaminering av vann og sugesysytem.
XO Water Desinfection forhindrer oppbygging 
av biofilm i vannsystemet.
XO sugedesinfeksjon desinfiserer sug og sugeslanger.
Automatiske ”chip blow” forhindrer væske å trekke 
inn i instrumentene.



M600L med lys 
Standard hode

M500L med lys 
Standard hode

•  Ekstremt kompakte dimensjoner  (Hode-, Hals) 
• Hodestørrelse Ø8,9xH1,4mm
•  Titankropp med ripefast DURAGRIP-Belegg
• Fiberoptisk Glasstav 
• Integrert Mikrofilter 
• Clean-Head-System

Z25L m/lys
1:1 Oppgiret
REF: C1038

Z95L m/lys
1:5 Oppgiret 
4-kanals spraykjøling
REF: C1034

M25L m/lys
1:1 Direkte
REF: C1024

M95L m/lys
1:5 Oppgiret
4 kanals-Spraykjøling
REF: C1023

X25L m/lys
1:1 Direkte
1 kanals-Spraykjøling
REF: C601

X95L m/lys
1:5 Oppgiret
4 kanals-Spraykjøling
REF: C600

   VINKELSTYKKER
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•  Titankropp med ripefast DURAGRIP-Belegg
• Fiberoptisk Glasstav 
• Clean-Head-System

•  Kropp i rustfritt stål
• Fiberoptisk Glasstav 
• Clean-Head-System

VINKELSTYKKER

Z900L med lys 
Standard hode 
Ø12,5 x H13,1mm

Z800L med lys 
Mini hode 
Ø10,8 x H12,1mm

•  Kropp i rustfritt stål  • Fiberoptisk Glasstav   
• Clean-Head-System • Quattro spray

Alle priser er inklusive MVA

Håndstykker

X65L m/lys
1:1 Direkte
1 kanals-Spraykjøling
REF: H273

M65 uten lys
1:1 Direkte
1 kanals-Spraykjøling
REF: H1008

HIGH END STANDARD
ØKONOMI

Kobling for:
NSK,Kavo, Sirona,    
W&H eller Bien Air

Z15L m/lys
4:1 Nedgiret
REF: C1039

TURBINER
•  Titankropp med ripefast Duragrip belegg  
• Slank hals for perfekt sikt • 26W Torque (Z900L)  
• Fiberoptisk glasstav  • Clean-Head-System
• Quattro spray
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Mikroverksted
Trenger dine instrumenter 

en overhaling?

Be om å få tilsendt ferdigfrankerte etiketter 
til dine reparasjoner.

Hver 5 reparasjon gratis arbeid.



VINKELSTYKKER

•  Kropp i rustfritt stål  • Fiberoptisk Glasstav   
• Clean-Head-System • Quattro spray

ØKONOMI

MODEL iProphy
REF Y1500015
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FORDELER
• Hygienisk Enveis-Dyse
• Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Pulvermengde reguleres med      
   kontrollring på håndstykke
• Ergonomisk Dysespiss
• Jevn 360°-Rotasjon

Fjerner Biofilm 
Perio-Mate
subgingival Pulverpolerer
Oppgi ønsket turbinkobling

Perio-Mate
+ Ekstra håndstykke GRATIS!
+  Perio-Mate Pulver GRATIS! 

(2 x 160 g-Flasker)

PULVERPOLERER

Prophy-Mate neo
+ Ekstra håndstykke GRATIS!
+  FLASH pearl GRATIS! 

(4 x 300 g-Flasker)

Ultralydscalere
Newtron Booster  Ref. F60203
 inkludert et Newtron håndstykke samt 1 spiss

Newtron P5 B.LED Ref. F61101
 leveres med et Slim B.LED håndstykke + 1 spiss

Newtron P5XS B.LED Ref. F62100
 leveres med et Slim B.LED håndstykke + 3 spisser
 samt 1 300 ml beholder 

iProphy Ergonomisk, trådløs mikromotorpolerer med ultra lite hode

Enkel montering 
av iFX57 hodet.

5 forhåndsinnstillinger
(500, 1 000, 1 500, 2 000 
og 2 500 rpm) i tillegg til 
venstre/høyre rotasjon

Ingen ledning, ingen fotkontroll. 6 hodeposisjoner (roteres 6 x 60°) for
perfekt tilgang til alle overflater.

NYHET!

Megakampanje: 
kjøp begge kampanjepakkene samlet 



XO Intensiv desinfisering 
6x1 liter
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INTRAORALT KAMERA
3 innstillinger: 
Extraoral, Intraoral og Macro

 Eksepsjonell bildekvalitet levert 
 med et sofistikert optisk system
 Ekstremt lite kamerahode 

 Forstørrer opptil 115 ganger

717

HYGIENE

Autoklaverbare sugekanyler.
Shhh stilleste og tryggeste sugekanylen

Berøringsfri dispenser

Riskontrol engangsspisser

250 stk

Metasys Green & Clean M2 
sugerens refill

Metasys Green & Clean SK

Desinfeksjons-
/rengjøringsskum
for overflater

Ref. 60030111 Ref. 60030112

Ref.: AVR

Ref.: 600004928Ref.: 60010202

Ref.: 070005900 Ref.: 070005954

XO Water Clean 
6x600ml

XO Suction Disinfection 
6x600ml

Ref.: AO-980Ref.: AN-354

Ref.: AP-833Ref.: AP-831Ref.: AP-832

XO Mild desinfisering 
6x1 liter

XO FABRIC MAKE UP



INTRAORALT KAMERA
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FD 8000 er en solid, driftssikker og 
elegant unit utført i eloksert og 
pulverlakkert aluminium.

  Fontenedel i porselen og 
pulverlakkert rustfritt stål.

Sidedekslene kan skyves til side som 
gir tilgang til hurtig og enkel service. 
Instrumentarm har pneumatisk brems  
for lettest mulig betjening av bryggen 
i vertikalplanet. 

Kan leveres med over- eller                
underhengende instrumenter.
Venstrehendt, høyrehendt eller tak-
hengt unit

Kan alternativt leveres med 
sugeholder på teleskoparm.

* 3 års garanti forutsetter årlig 
serviceavtale

FD-8000  PLUS har trinnløs variabel fotkontroller. 
Operasjonstol kan styres fra  instrumentbrygge 
eller fotkontroller.

Polaris operasjonslampe 35000 LUX

Mikromotorprogram med 3 forhåndsinnstilte 
maksimumshastigheter

Scaler med program for perio, endo 
og vanlig scaling 
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DESIGNED TO LAST

DESIGNED TO LAST

FD-8000 PLUS

Ref.: 070005954



8

DAC Universal
DAC Universal forlenger levetiden på instrumentene dine!
Nå med nytt display som gjør det lettere å navigere.

Vi har også tilbehør til DAC
Bestill i vår nettbutikk: dentalservice.no 
eller på tlf 5522 1900

Kontakt oss for pris

 Vasker opptil 95 C
 Program: 9 standard og 6 tilpassede
 Pumpe for vaske og skyllemiddel             
 med nivåsensor
 Vaskekammer og dør i rustfritt stål
 Standard vogner CS1-1 og CS2 inkludert

Det sikre valget!
Effektiv, stillegående maskin som gir optimalt 
vaskeresultat hver gang.
Enkel i bruk og trygg desinfisering.
Stilren maskin i rustfritt stål som tilfredstiller 
EU-kravene til medisinsk utstyr

Desinfektor

Kontakt oss for pris
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Euronda E10 
Autoklav klasse B 

Nå med kraftigere vakuumpumpe og  
optimal tørkesyklus. 
• E10 har mindre vann- og energiforbruk                    

enn sammenlignbare autoklaver.
• E-Touch-skjerm for brukervennlighet. 
• 5 forskjellige B-sykluser eller andre tilpassede          

sykluser (N og S-type).
• E-lyset endrer farge gjennom steriliseringssyklusen. 
• E10 har et nytt og forbedret sporbarhetssystem.  

Data kan lagres på et SD-kort og overføres til           
datamaskin med Ethernet- og Wi-Fi-tilkoblingene 
som følger med. 

• E-Data kan koble flere autoklaver til styringsprogram-
varen.

• E10 har 3 typer skrivere tilgjengelig. 
• E10 har systemer som gir optimal kvalitet og           

garanterer topp steriliseringsytelse til enhver tid
  Inspection® System,    
  smusskontrollsystem, 
  innebygd konduktivitetsmåler   
  luftvannsseparator.
 

Robust, pålitelig og brukervennlig!

Ultralydbad
Eurosonic 4D

• 3,5 liter tank 
• 4 programvalg
• 4 temperatur-                

innstillinger

Tankdimensjon: 300x100x150mm

Foliesveiser
Euroseal 2001 Plus

Lyset i dørhåndtaket viser hvor autoklaven 
er i prossessen

Kontakt oss for pris



Sett med kompakt 
håndstykke (6,0 Ncm)
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Odontosurge,  Elektrokirurgi-apparat
• Automatisk styrkeregulering
• Elektrokirurgi-håndstykke (sort) 
• Holder for kirurgi-håndstykke 
• 7 stk. elektrokirurgielektroder 
• Boks med gjennomsiktig lokk.

KIRURGIMASKINER

Implantmed

Implantmed gir deg verktøyet 
du behøver ved oralkirurgiske inngrep 
innen implantologi og kjevekirurgi. 
Med Implantmed får du maksimal presisjon.

”Red Dot Design Award” for
• Utmerket design
• Rene linjer
• Material i toppkvalitet
• Intuitivt brukergrensesnitt
• Touchscreen medi farger

Tillegg for trådløs fotkontroll.

LABMOTORER
Presto Aqua Lux
Smørefri luftturbin med vannkjøling og LED lys

LED lys uten lys
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LED lys uten lys

SUGEMOTORER

KOMPRESSORER

Spør oss om råd ved kjøp av sugemotor eller 
kompressor. 
Vi leverer til små og store klinikker.

Spør oss om råd ved kjøp av sugemotor 
eller kompressor. 
Vi leverer til små og store klinikker.
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Komplett
X Mind unity røntgen 

+ integrert sensor size 2

PAKKEPRIS

RØNTGEN MED INTEGRERT SENSOR

OPG prime2D og 3D

Pr is  på forespørsel

X MIND prime
• Plasseffektiv 
• Veggmonteres, kan gulvmonteres
• Rask å montere 
• Enkel posisjonering av pasient
• MAC og PC  kompatibel med AIS software

Programmer for: Vanlige panoramabilder 
  Hurtiginnstilling for barn / voksne
  Halv panorama venstre/høyre side
  BiteWing  venstre/høyre side   
  Maxillary Sinus 
  Tempomandilibular joint 
  (kjeveleddsbilder med åpen eller lukket munn)

• ”Click & Scan” konsept.
• PSPIX er intuitiv: ta ditt valg på det store 
        displayet, slipp bildeplaten og PSPIX gjør resten.
• Kan deles av opptil 10 arbeidsstasjoner.

Kampanjepris 
inkludert et sett røntgenplater med beskyttelse

Fosforplateskanner 

Unngå overeksponerte bilder.
Uavhengig av strålemengden 
som sendes vil SOPIX sensoren 
kun bruke den dosen som kreves 
for et kvalitestsbilde.


