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GRATIS!

Zamówiony towar bezpłatnie dowozimy lub dosyłamy (przy zamówieniu powyżej 300 zł netto)
Gazetka nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian cen 

producenta,  przepisów celnych i podatkowych.  Podane ceny zawierają podatek VAT.

Zapraszamy do zakupów!

DLA
NAJMŁODSZYCH!

POLECAMY

AKCESORIA

Samowytrawiający, światłoutwardzalny 
i jednoskładnikowy system mocnego 
łączenia kompozytów z zębiną 
i szkliwem. Jest łatwy w użyciu 
i można go stosować ze wszystkimi 
światłoutwardzalnymi materiałami 
kompozytowymi.

Silikonowe nakładki ochronne na karpulę.
Krokodylki skutecznie ukrywają igłę przed 
najmłodszymi pacjentami.

Irygator rewelacyjnie sprawdza się do czyszczenia 
przestrzeni międzyzębowych, trudno dostępnych 
miejsc, także pod koronami i mostami.
Dodatkowo nie podrażnia dziąseł a w połączeniu 
ze szczoteczką elektryczną zapewnia maksymalne 
utrzymanie czystości Twoich zębów i zdrowia 
dziąseł. Gwarancja 24 miesiące.

Wymiary:
Wysokość 38,5cm, średnica 8,5 cm

Zapobiega zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową oraz umożliwia ochronę 
przed opiłkami opracowywanych materiałów. Wygodna i elastyczna oprawka 
zapewnia szerokie pole widzenia, nie krępując swobody ruchów. Oprawka 
została skonstruowana tak, aby mogły używać jej osoby pracujące w okularach 
korekcyjnych.

Unity stomatologiczne różnych 
producentów dostępne w a atrakcyjnych 
cenach z bezpłatną obsługą w zakresie 
montażu, szkolenia oraz transportu.

Oferujemy Państwu wyposażenie gabinetu 
w sprzęt i urządzenia:
autoklawy, lampy, mieszalniki, endometry, 
końcówki stomatologiczne i in.

Radiowizjografia jest 
bardzo ważnym elementem 
wyposażenia gabinetu 
stomatologicznego,
gwarantującym szybkie 
i pełne rozpoznanie. 

Proponujemy sprzęt 
rentgenowski 
sprawdzonych marek 
w najniższych cenach. 
Zapewniamy kompleksową 
pomoc  od przygotowania 
projektu do końcowego 
odbioru sprzętu.

Najpopularniejsza masa 
alginatowa do wycisków z 
chromatycznym wskaźnikiem fazy 
pracy. Tonowanie koloru ułatwia 
precyzyjne określenie początku 
i końca każdego etapu wycisku.

Lakier fluorkowy - zapobiega i leczy próchnicę 
zębów u pacjentów powyżej 6 roku życia,
szczególnie w grupach wysokiego ryzyka, np. 
osób z wadami ortodontycznymi.

Dwie dysze ustawione pod kątem 60o i 80o zwiększają 
wydajność czyszczenia. Posiada lekką rękojeść 
i ergonomiczny kształt. Zapewnia doskonałe usuwanie 
plam i przebarwień, nadaje się także do wytrawiania.

Cement cynkowo-polikarboksylowy. 
Chemoutwardzalny, widoczny na 
zdjęciach rentgenowskich.

Paski zawierające utwardzone elastyczne piny z włókien szklanych, które idealnie 
dopasowują się do struktury anatomicznej kanału. Wystepują w szerokiej gamie 
struktury zbrojeń do różnego zastosowania.
Przy zakupie 2 szt. Dentapreg - 2 szt. Fluorodose GRATIS!

Cement stomatologiczny 
na bazie wodorotlenku 
wapnia, nieprzepuszczalny dla 
promieniowania rentgenowskiego.
Wskazany do przykrycia miazgi oraz 
jako ochronny podkład pod materiały 
odbudowujące lub inne cementy.

Wysokiej jakości, elastyczne rękawice 
zawierające lateks kauczuku naturalnego. 
Pasują na prawą i lewą dłoń.
Dostępne w rozmiarach od XS do L

OliEtch Bond
5ml, OLIDENT

Aligatory
3szt.

BRAUN Oral-B  
Irygator OxyJet OC20 
szczoteczka elektryczna Professional Care 3000

Przyłbica
Comfort

Unity stomatologiczne Radiowizjografia

MultiCup
Dozownik do kubków
na 60 szt.

Kromopan
450g, LASCOD

Duraphat
1) Tuba 10ml
2) Ampułki 5x1,6ml

NSK
Prophy-Mate NEO
Piaskarka na rękaw Midwest

Adhesor Carbofine
80 g proszku + 40 g płynu

Dentapreg

Hydcal
13g baza
11g katalizator

Beroglove
Rękawiczki lateksowe pudrowane
100 szt, diagnostyczne

Cena: 13990

Cena: 7500

Cena: 39900

Cena: 3400

Cena: 3300

Cena: 1390 Cena: 1) 10500

2)   2100

Cena: 2999 Cena: 193000

Cena: 6300

Cena: 3700

Cena: 1190
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SZCZEGÓLNIE
POLECAMY!

PODKŁAD LEK

POSZERZANIE KANAŁU

MATERIAŁY WYPEŁNIENIOWE UBYTKÓW I KANAŁU HIGIENA

Kompozyt do 
wypełnienia zarówno 
ubytków w zębach 
przednich jak i tylnych.
Dość gęsta konsystencja 
i dostępność w 14 
kolorach pozwala 
osiągnąć zadowalający 
efekt estetyczny.

Kompozyt do odbudowy zrębu koronowego wzmocniony włóknem szklanym.
Widoczny na zdjęciu rentgenowskim, zawiera fluor.
Dostępny w dwóch kolorach: A2 i A3

Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów 
korzeniowych wskazany szczególnie w przypadkach:

- zmian demineralizacyjnych korzenia,

- do wypełnienia wstecznego wierzchołka korzenia,

- przy bezpośrednim pokryciu miazgi,

- podczas zabiegu amputacji miazgi,

- w leczeniu zębów z niepełnym 
  rozwojem korzenia.
Ma działanie remineralizacyjne na tkanki twarde 
zęba, stanowi szczelne zabezpieczenie kanału 
korzeniowego.

Samotrawiący cement kompozytowy.
Dostępny w wygodnej samomieszającej strzykawce, w kolorach: A2, 
translucentnym, opakerowym białym.

Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie kremu.
Przeznaczony jest do chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania 
kanałów korzeniowych. Poprzez zawarte w preparacie substancje poślizgowe praca 
za pomocą narzędzi kanałowych jest ułatwiona, a ryzyko złamania narzędzia 
w kanale jest zminimalizowane.

Płyn do poszerzania kanałów 
korzeniowych. Działanie wersenianu 
disodowego polega na reakcji 
z mineralnymi składnikami tkanek 
twardych zęba. Poprzez absorpcję 
wapnia z kanału zęba, wersenian 
disodowy rozmiękcza tkankę 
i ułatwia mechaniczne udrożnienie 
kanału zębowego.

Uniwersalny podkład światłoutwardzalny.
Dostępny w dwóch kolorach: zębinowym i nieprzeziernym białym.
Nadaje się także jako podkład pod amalgamaty i złoto.

Proszek do zarabiania past wypełnieniowych w połączeniu z eugenolem.
Używany jest również jako środek do czasowych wypełnień, środek wyrównujący 
szczeliny, do czasowego lub stałego cementowania, jako wypełniacz kanałów lub 
jako cement chirurgiczny.

Amelogen
+ 6 szt. wierteł Stainbuster

Build-It F.R.
8,6g, Pentron clinical

MTA+ Mini
3 x 0,14g MTA+, 1ml płynu 

Breeze
7,8g, Pentron clinical

ENDO-PREP Cream
5ml + aplikatory, Cerkamed

ENDO-SOLution
50ml, Cerkamed

Ultra-Blend Plus
1,2ml, Ultradent

+ EUGENOL
10ml, Cerkamed

Zinc Oxide
50g, Cerkamed

Cena: 34500 Cena: 8900

Cena: 4500Cena: 9900

Cena: 2790 Cena: 1700

Cena: 2990 Cena: 1800

Amerykańskie wiertła z włókna szklanego z cyrkonem.

Bezpudrowe rękawice nitrylowe 
w kolorze turkusowym są odporne 
na przenikanie substancji chemicznych,  
a teksturowana powierzchnia palców umozliwia 
precyzyjny chwyt. Mocne i elastyczne

Żel do profesjonalnego wybielania 
i odbarwiania tkanki zębowej 
w gabinecie stomatologicznym.

Antybakteryjny żel do rąk z Aloe Vera.
Pielęgnująco-regeneracyjna emulsja do rąk i ciała z woskiem pszczelim.

Luksusowe mydło w płynie 
przeznaczone do wszystkich 
rodzajów skóry o delikatnym 
kwiatowym zapachu.
Posiada świetne właściwości 
nawilżające, zmiękczające 
i myjące.

Pasta do zębów idealna do 
utrzymywania śnieżnej bieli Twoich 
zębów. Posiada niską ścieralność 
szkliwa, dzięki czemu jest w pełni 
bezpieczna dla Twoich zębów.
Dzięki zwiększonej zawartości fluoru 
skutecznie je chroni, zapobiega 
próchnicy i podtrzymuje efekt 
wybielania.

Papierowe podkłady 
o wymiarach 18 x 28 cm
Dostępne w kolorach: 
zielony, niebieski, 
pomarańczowy, żółty, 
fioletowy, różowy.

Kompresy gazowe niejałowe, wykonane z gazy bawełnianej bielonej metodą 
bezchlorową. Z podwiniętymi brzegami.

Gąbki żelatynowe o działaniu hemostatycznym. 
Wykazuje dużą absorpcję płynu, dzięki swojej 
porowatej powierzchni.

Safedent
Rękawice nitrylowe
200szt, diagnostyczne, Safemed

Opalescence Boost 
Patient Kit + TresWhite
2 x 1,2ml Opalescence Boost 
z aktywatorem, 1,2ml żywicy 
OpalDam Green, aplikatory

Medi Soft
500ml

Mydło w płynie 
Luxor
5l, MPS

Opalescence Sensitive
133g, Ultradent

+ szczoteczka do zębów

Podkłady 
do wykładania tacek
250szt/op

Kompresy gazowe  
100szt/op niejałowe
1) 5 x5
2) 7,5 x7,5
3) 10 x 10

Hemospon
1 x 1 x 1cm, 40szt.

Cena: 3400

Cena: 21500

Cena: 1200 Cena:3850

Cena: 2900

Cena: 1899 Cena: 1) 350

2) 690

3) 950

Cena: 6100

www.tytan.infowww.tytan.info

TresWhite: Zestaw 4 nakładek na górne 
i dolne zęby. Dostępne stężenia i smaki:
10% mięta, melon, brzoskwinia; 15% mięta.


