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Niewielkie 
wymiary.
Ogromne zalety.

Cieńsza. Mniejsza. Inowacyjna
Nowa kątnica Proxeo Twist LatchShort Polishing System 
ma do 4 mm niższą wysokość główki łącznie z gumką lub 
szczotką Proxeo Twist Prophy w porównaniu z systemem 
konwencjonalnym. Dzięki temu uzyskano lepszy dostęp 
do polerowanych powierzchni oraz lepszą widoczność 
opracowywanego miejsca.
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Kątnica SYNEA FUSION WG-99 LT 

cena katalogowa: 4490 PLN

 Turbina SYNEA VISION TK-98 L 
 

cena katalogowa: 5690 PLN
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PRZYDATNE DO TWOJEGO UNITU

turbina SYNEA VISION TK-98 L
• pięciopunktowy pierścień LED+
• łożyska ceramiczne
• moc 24 W
• pięciodrożny spray
• powierzchnia antyrysująca
• system antyzasysający
• dostępna w wariantach:
    - mikro główka: TK-94 L (światło LED+)
    - duża główka: TK-100 L (moc 26 W)
•  podłączenie na szybkozłączki W&H RQ-24  

lub RQ-34
• gwarancja: 24 miesiące

kątnica SYNEA FUSION WG-99 LT
• przełożenie 1:5
• łożyska ceramiczne
• światłowód szklany
• cicha dzięki innowacyjnym przekładniom
• gwarancja: 24 miesiące

Kątnica SYNEA VISION WK-99 LT 
 

cena katalogowa: 5890 PLN

kątnica SYNEA VISION WK-99 LT
• przełożenie 1:5
• łożyska ceramiczne
• światłowód szklany
• powierzchnia antyrysująca
• cicha dzięki innowacyjnym przekładniom
• dostępna w wariantach:
    - mniejsza główka: WK-93 LT
    - SHORT EDITION na krótkie mikrosilniki
• gwarancja: 36 miesięcy

turbina SYNEA FUSION TG-98 L
• optymalne oświetlenie światłem LED+
• łożyska ceramiczne
• czterodrożny spray
• bezobsługowy filtr wody
• na szybkozłączkę W&H 
•  gwarancja: 18 miesięcy

Turbina SYNEA FUSION TG-98 L 
 

cena katalogowa: 3690 PLN

PROFILAKTYKA

Kątnica WP-66W 
Proxeo TWIST LatchShort System
•   kątnica do profesjonalnej profilaktyki z zastosowaniem gumek i szczotek 

Proxeo Twist firmy W&H o różnej twardości
•  gumki Proxeo Twist o specjalnej budowie zapewniają delikatne  

polerowanie i zabezpieczają przed utratą pasty podczas pracy
•  mniejsza o 4 mm wysokość główki kątnicy połączonej z gumką Proxeo 

Twist pozwala na bardziej efektywną pracę z lepszą widocznością  
w trudno dostępnych miejscach

•  połączenie główki kątnicy z kołnierzem gumki zabezpiecza  
przed wnikaniem zanieczyszczeń do kątnicy, przedłużając  
jej żywotność

•  przełożenie 1:4. Współpracuje ze wszystkimi  
mikrosilnikami w standardzie ISO

• 24 miesiące gwarancji

Proxeo TWIST WP-66W 
+ 2x 144 gumki Proxeo TWIST soft* 

cena katalogowa: 2500 PLN 

Skalery W&H 
Proxeo ULTRA

PB-520        cena katalogowa: 8690 PLN 
PB-530         cena katalogowa: 9990 PLN

•  wszystkie skalery produkowane przez W&H  
mogą być stosowane do zabiegów  
u pacjentów z rozrusznikami serca

•  zakres częstotliwości pracy  
27–32 KHz

•  moc: 10W
•  w zestawie trzy końcówki  

robocze z kluczem  
do ich mocowania  
na rękojeści

•  rękojeść ze światłem LED
•  sterownik przewodowy  

lub bezprzewodowy
•  system automatycznego  

czyszczenia po dniu pracy

PB-520 –  skaler wolnostojący do pracy z wszystkimi płynami  
stosowanymi w stomatologii

PB-530 – j/w, sterownik bezprzewodowy

PB-520/PB-530
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PERFEKCYJNE PRZYGOTOWANIE DO STERYLIZACJI

ASSISTINA 301 plus

Assistina TWIN to najnowsze w ofercie W&H urządzenie do perfekcyjnego czyszczenia 
i konserwacji końcówek. Dzięki zastosowaniu w procesie czyszczenia i konserwacji tech-
nologii nebulizacji uzyskano jeszcze lepsze efekty czyszczące i smarujące przy znacznym 
skróceniu czasu cyklu konserwacji i zmniejszeniu ilości potrzebnych płynów czyszczą-
co-konserwujących. W Assistina TWIN można umieścić dwie końcówki. Czas konieczny  
do czyszczenia i konserwacji jednej końcówki to tylko 10 sekund. Bardzo prosta obsłu-
ga – jedno naciśnięcie przycisku i rozpoczyna się 10 sekundowy proces. Assistina TWIN  
to jeszcze bardziej oszczędne urządzenie od swojej poprzedniczki. Dwa pojemniki po 200 ml  
każdy – jeden z płynem czyszczącym kanały sprayowe, drugi z olejem serwisowym – 
wystarczą na perfekcyjną konserwację minimum 2800 instrumentów. Przed wydostawa-
niem się zanieczyszczeń powstających podczas konserwacji zabezpiecza filtr HEPA.

ASSISTINA TWIN Quick Connect

ASSISTINA TWIN cena promocyjna (z adapterami do turbin i kątnic): 10790 PLN 
           cena katalogowa z adapterami do turbin i kątnic: 12590 PLN 

cena katalogowa bez adapterów: 11290 PLN

Urządzenie do automatycznej konserwacji końcówek stomatologicznych.  
Zapewnia: czyszczenie i smarowanie wewnętrznych części olejem serwiso-
wym, czyszczenie kanałów wodnych i powietrznych roztworem czyszczącym 
oraz przedmuchiwanie sprężonym powietrzem. Charakteryzuje się niezwykle 
wysoką wydajnością – 1 l płynu czyszczącego oraz 0,5 l oleju serwisowego 
wystarcza na około 5000 cykli konserwacji. 

ASSISTINA 301 plus               cena promocyjna: 5790 PLN 
           cena katalogowa: 6790 PLN

14 //  W&H
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CHIRURGIA

* produkt wysyłany bezpośrednio z biura W&H Poland. Ceny promocyjne ograniczone czasowo.

Mikrosilnik do implantologii i chirurgii z kątnicą ze światłem LED:
•  najmniejszy i najmocniejszy w swojej klasie nowy mikrosilnik o mocy 80 W
•  bezprzewodowy sterownik nożny Bluetooth  

lub tradycyjny przewodowy
•  dotykowy wyświetlacz na szklanym przednim panelu idealny  

do utrzymania czystości
•  intuicyjna komunikacja z urządzeniem za pomocą  

czytelnych ikon i polskiego menu
•  w standardzie: dokumentacja zabiegu na ekranie oraz  

w pamięci USB
•  nowe funkcje: protokoły zabiegowe, identyfikacja pacjenta, 

wielu użytkowników
•  funkcja gwintowania twardych kości minimalizująca  

ryzyko kompresji kości 
•  możliwość dołączenia modułu OSSTELL do oceny  

stabilności implantu
•  nowa, jeszcze łatwiejsza w obsłudze zewnętrzna  

pompa perystaltyczna

ImplantMED SI-1023 + kątnica WS-75 L*

IMPLANTMED SI-1023 + kątnica WS-75 L* 
+ przewodowy sterownik nożny                 cena promocyjna: 18 890 PLN 
         cena katalogowa: 24 180 PLN

PIEZOMED ułatwia pracę chirurga – dzięki technologii ultradźwiękowej z dużą pre-
cyzją usuwana jest tkanka kostna, zaś otaczająca ją tkanka miękka pozostaje nie-
uszkodzona. Całkowicie unikalny system rozpoznawania ostrzy i automatycznego 
dostosowywania mocy i chłodzenia. Każda końcówka posiada otwór sprayowy, 
umiejscowiony blisko części pracującej końcówki, co zapewnia prawidłowe chłodze-
nie zarówno końcówki, jak i tkanki kostnej. W zależności od potrzeb może praco-
wać w trzech trybach pracy: Power, Basic, Smooth, których wyznacznikiem jest 
charakterystyka przekazywania mocy. Doskonałe bezcieniowe źródło światła za-
pewnia idealne oświetlenie pola operacyjnego. W zestawie urządzenie dostępne 
z systemem Bone.

PIEZOMED

 

 
PIEZOMED       cena promocyjna:  29 990 PLN 

cena katalogowa: 30 990 PLN


