Wszystko, co
najlepsze dla
Twojego gabinetu
Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie tej jesieni!
Oferta obowiązuje do 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów.

zamki metalowe
Metalowe zamki Dentaurum
charakteryzują się wyjątkową jakością
wykonania, trwałością i dbałością
o każdy szczegół. Ich zróżnicowana
gama pozwoli każdemu ortodoncie
dobrać odpowiednie zamki do swoich
potrzeb, by bezpiecznie i sprawnie
przeprowadzić leczenie pacjenta.

discovery®

equilibrium®

Wykonane w technologii MIM z jednego

Monolityczne, wykonane metodą

kawałka metalu.

frezowania z metalowych prętów.

Haczyki odlewane razem z zamkiem.

Optymalna siła wiązania dzięki makro

Anatomiczny kształt podstawy.

i mikro retencji.

Niska wartość IN/OUT.

Łatwiejsze pozycjonowanie dzięki

Zaokrąglone i głęboko podcięte skrzydełka.

romboidalnej podstawie.

dostępne warianty:

dostępne warianty:

Klasyczne zamki discovery®.

Tradycyjne equilibrium® 2.

discovery® smart - mniejsze o 20%,

equilibrium® mini - najmniejsze

w higienicznych opakowaniach.

zamki świata!

5,95 PLN
Cena za 1 zamek. Obowiązuje przy minimalnym zakupie 200 zamków w zestawach lub workach.

sprawdź także:
łuki ortodontyczne
we wszystkich najpopularniejszych rozmiarach

Stalowe
NiTi
już od

Termoaktywne

20 PLN

Kobaltowo-chromowe

Cena za 1 op. (10 szt.) stalowych,

Bezniklowe

okrągłych łuków remanium®.

I wiele więcej...

O pozostałe ceny zapytaj naszych
konsultantów!

pierścienie
Dostępne w 36 rozmiarach pierścienie
ortodontyczne na zęby 6 w systemie

19 PLN

R22. Uzbrojone w wysokiej jakości rurkę
policzkową a także szlufkę lub haczyk

Cena za 1 pierścień. Obowiązuje przy

dla komfortu pracy lekarza.

zakupie minimum 50 pierścieni.

rurki policzkowe
Rurki policzkowe Ortho-Cast®
zapewniają nowoczesny, płaski kształt,
który gwarantują najwyższy komfort

12 PLN

pacjenta. Dostępne w wersji pojedynczej

Cena za 1 rurkę. Rurki sprzedawane

lub podwójnej, otwieralne (convertible)

są w opakowaniach zawierających

lub nie (non-convertible). Cena

10 sztuk produktu.

specjalna obowiązuje również na nasze
najpopularniejsze rurki M-Series.
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system
mini-implantów
tomas®
Kompletny system mini-implantów
tomas® jest skuteczny zarówno
w dystalizacji, mezjalizacji jak
i intruzji. Perfekcyjna biomechanika
i duża efektywność, w połączeniu
z ponad 50 dodatkami do zestawów
startowych sprawiają, że praca
z naszymi mini-implantami jest nie
tylko komfortowa i przynosi efekty,
ale jest również bardzo prosta!
Pin tomas® SD

Pin tomas® EP

zestawy narzędzi

piny

Wypróbuj jeden z dwóch wariantów zestawów

Dostępne w trzech rozmiarach: 6, 8 i 10.

startowych narzędzi - w wersji XL lub S!

Rozmiar 10 stosowany jest w przedsionku
żuchwy.
Rozmiar 8 stosuje się w przedsionku szczęki.
Rozmiar 6 najlepiej stosować w podniebieniu.

dostępne warianty:
SD - z główką ze slotem krzyżowym
EP - z główką w kształcie grzybka

2 800 PLN
Cena promocyjna prezentowanego
na zdjęciu zestawu XL - ważna jedynie
do wyczerpania zapasów.

70 PLN
Cena za 1 pin niesterylny. Piny
sprzedawane są w opakowaniach
zawierających 10 sztuk produktu.

sprawdź także:
zamki estetyczne
Zamki discovery® pearl wykonane
w technologii CIM (Ceramic Injection
Molding) to jedne z najmniejszych
już od

38 PLN

Cena za 1 zamek w zestawie.
Możliwość zakupu w zestawach dla
jednego pacjenta lub na zęby górne

zamków ceramicznych świata.
Nie dają refleksów świetlnych,
zapewniając przy tym naturalny
odcień i wysoką przezroczystość.

w konfiguracjach 3-3 lub 5-5.

ligatury metalowe
Popularne "krewetki", czyli
preformowane ligatury krótkie z drutu
stalowego o grubości 0,25 mm.

210 PLN

Opakowanie zawiera 1000 "krewetek",
które służą do przymocowania łuku

Podana cena za opakowanie
zawierające 1000 sztuk produktu.

ortodontycznego do zamków.

gumki separacyjne
Gumki Dentalastics® separators
służą do szybkiej i łatwej separacji
zębów. Uwielbiane przez lekarzy

139 PLN
Podana cena za opakowanie
zawierające 1000 sztuk produktu.

gumki dostępne są w dwóch
kolorach: niebieskim lub zielonym.
Opakowanie zawiera 50 kółek po 20
separatorów każde.
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Zapytaj naszych
konsultantów
o pozostałe produkty
Dentaurum!

(89) 541 83 83
W. 115, 121

polkard@polkard.pl
www.sklep.polkard.pl
Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

