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Komory wyciągowe

SilJet

• 

• 
• 

do pracy mikropiaskarką poza jamą ustną
  np. do usuwania cementu z koron lub kleju 
  z zamków ortodontycznych

wymagane tylko podłączenie do prądu
nowoczesne oświetlenie LED

ceny:
MicroCab+ (wys. 20 cm, gł. 27 cm, szer. 22 cm): 2.597 
MacroCab+ nowy model, szeroki, mocniejszy 
                  (wys. 20 cm, gł. 27 cm, szer. 32 cm): 2.997

•
•
•

• 

 trybochemiczna silanizacja - tlenek glinu z silanem 
 nieodzowny przy naprawie porcelany w jamie ustnej  
 zwiększa adhezję przy cementowaniu

  i naprawie porcelany, kompozytu 
  cerkonu, metalu i innych uzupełnień 

piasku SilJet używa się z mikropiaskarką Microetcher
 
cena zestawu: SilJet (40 g), silan S-Bond 10 ml,  
                      system wiążący E-Bond, opakery: 697
cena uzupełnienia SilJet op. 40 g: 167 

system naprawy porcelany

Zestawy podłączeniowe do piaskarek Danville 
•
•

•

 dodatkowe gniazdko + trójnik Q.D. Second Station (DAN-44010) | cena:147
 zestaw podstawowy: trójnik, gniazdo i złączka 

  Quick Disconnect Kit (DAN-44000) : 197
 złączka nakręcana na rękaw turbiny - Adapter 4-5 Hole (DAN-44075) : 297

| cena
| cena

• 
  odsysanie  piasku - radykalnie zmniejszają pylenie w gabinecie 
  cena zestawu (15 szt. DAN-22006) : 247  

specjalne nakładki na końcówkę ssaka umożliwiają wygodne 

| cena

Sandtraps

 poa rcw ea lr ap nyan
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mikropiaskarka abrazyjna
kliniczno-techniczna (wewnątrz- i zewnątrzustna)

Microetcher Cena od
997 zł

 

• do schropowacania, oczyszczania i zwiększania adhezji  
• ścierniwem jest tlenek glinu 50 µm lub 90 µm 
• polecana przez wielu wykładowców
• łatwa do podłączenia

ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZUSTNE:
• oczyszczanie zębów przed cementowaniem
• ubytki V klasy, lakowanie, naprawa porcelany
• przy wykonywaniu endokoron, renowacji wypełnień

ZASTOSOWANIA ZEWNĄTRZUSTNE (TECHNICZNE):
• usuwanie cementu z koron oraz kleju z zamków
• przygotowanie uzupełnień do cementowania
  (endokorony, korony, licówki, wkłady) 

Microetcher IIa 
• w pełni autoklawowalna
cena: 1.597 
+ piasek i złączka gratis

Microetcher II
• 
•

dysza autoklawowalna
 najtańsza mikropiaskarka na rynku

cena: 997

Microetcher CD 
•
•

•

 w pełni autklawowalna
 wersja KaVo, Sirona, BienAir

  na życzenie NSK i W&H
 bezpośrednio do szybkozłączki turbiny

cena: 1.997 + piasek gratis

Dysza o mniejszej średnicy do Microetcher
•
•
•
•
•

 do piaskarki
 redukuje pylenie i zwiększa precyzję pracy 
 świetna do oczyszczania bruzd przed lakowaniem 

 polecana zwłaszcza do opracowywania małych ubytków! 
 cena: 397 

dysza o mniejszej średnicy  – Pit & Fissure Nozzle 

 do opracowania łoża wkładu - średnica dyszy poniżej 2 mm

entm ue  tc y mei cn za aw sous wu eg
o z uzup

ełnień

ezji h - d wa  ue si tn aa cz hs  k pę ai cw jez ni taein
a zc zs yzc o

3

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

HIT!



4

Microprophy II
piaskarka profilaktyczna
•

•

•

•

•

 szybkie i skuteczne oczyszczanie zębów i uzupełnień z osadu

 bardzo łatwa obsługa, nie zapycha się

 tania eksploatacja

 lekka i ergonomiczna rączka - unika się zmęczenia operatora

 zawór zwrotny zapobiegający dostawaniu się piasku do unitu 

cena: 2.587 + piasek gratis

 piasek gratis

Piaski do piaskarek
opakowania 0,45 kg - ceny:

Tlenek glinu 27 µm (PrepStart H O): 1472

 Tlenek glinu 50 µm (PrepStart H O, Microetcher IIa): 972

 Sodium Bicarbonate B do osadu, miętowy: 127
 Orthoprophy SA-85- 85 µm. (Microetcher IIa), usuwanie resztek 

  kleju ze szkliwa, np. po zdjęciu zamków ortodontycznych: 137 
 Sodium Bicarbonate  B+ (Microprophy II) zawiera surfaktant, miętowy: 137 
 Tlenek glinu 90 µm (Microetcher IIa) do pracy poza jamą ustną, 

  do oczyszczania metalu, np. piaskowanie koron lub zamków: 137
 Glass beads: (Microetcher IIa) do szkiełkowania - usuwania osadów z protez, 

  pozostawia jedwabisty połysk; (PrepStart) do kamienia poddziąsłowego: 147

• 
•
•
•

•
•

•

www.andersz.com

tel. 502 652 932
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PrepStart H O2

•
•
•
•
•

•
•
• 
• 
• 

•

 bezbolesne, minimalnie inwazyjne opracowywanie ubytków
 brak pylenia dzięki płaszczowi wodnemu
 bardzo niskie koszty eksploatacyjne
 prosta obsługa
 doskonała metoda do leczenia dzieci

 nie wymaga podłączeń elektrycznych
 wystarcza zwykły kompresor unitu
wygodna regulacja ciśnienia i ilości proszku 
polecana przez wykładowców  
możliwość pracy z płaszczem wodnym 

  jak i na sucho (łatwe przełączanie trybu pracy)
 produkt innowacyjny - zaświadczenie do dotacji

Płaszcz wodny powstaje dzięki konstrukcji „dyszy w dyszy". 
Piasek nie miesza się z wodą. Zapobiega to zapychaniu się dysz piaskarki.

cena: 12.977

•
•
 WYPOŻYCZAMY DO TESTÓW!  na życzenie atrakcyjny leasing albo kredyt

piaskarka abrazyjna - z płaszczem wodnym

PrepStart
piaskarka abrazyjna - model standardowy „suchy”
• bezbolesne, minimalnie inwazyjne opracowywanie ubytków
• wyjątkowa precyzja pracy - tlenek glinu 27 µm, dysza 0.015"
cena: 9897 zł

Retract
narzędzie do ochrony dziąsła 
• „jaskółczy ogon” narzędze do ochrony dziąsła 
  przy pracy piaskarką abrazyjną
• dwa modele standardowy (duży) i mały
cena: 247 
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Endodoncja

Szczypczyki typu Steiglitz

Kleszczyki obrotowe - uchwyty do narzędzi kanałowych

Zgłębniki endodontyczne
• do usuwania złamanych narzędzi
• ultracienkie, giętkie, niełamliwe ze specjalnej stali
  dzięki nasypowi diamentowemu usuwają zębinę jednocześnie trąc o złamany fragment narzędzia
• można je dodatkowo aktywować ultradźwiękami
• w zestawie cztery zgłębniki zagięte pod różnym kątem oraz kaseta do sterylizacji
cena (4 zgłębniki + kaseta): 1.597 cena promocyjna: 1.497

• najcieńsze na rynku szczypce typu Steiglitz do usuwania 
  złamanych narzędzi endodontycznych; dostępne różne pod różnym kątem
  cena: model standardowy z wkładką metalową z węglika: 797
           LAS-PCF-N-45SLM, LAS-PCF-N-75SLM, LAS-PCF-N-90SLM

           najnowszy model z nasypem diamentowym - supercienki: 1.197
           LAS-PCF-D-N-45SLM, LAS-PCF-D-N-75SLM, LAS-PCF-D-N-90SLM
           
           najnowszy model z nasypem diamentowym - supercienki, szczęki poprzecznie: 1.297
           LAS-PCF-D-N-45S LM, LAS-PCF-D-N-75S LM, LAS-PCF-D-N-90S LMP P P

• 
• 
• 

możliwość chwycenia dowolnego pilnika ręcznego i ustawienia pod dowolnym kątem
przydatne przy odnajdywaniu ujść oraz udrażnianiu zobliterowanych kanałów
wyjątkowa ergonomia - szczególnie do pracy pod mikroskopem

  

  LAS-PCF-N-90-AHF/L - „kleszczyki obrotowe” endo - do narzędzi kanałowych: 747
  LAS-PCF-N-75-CHF/L  - „boczne” polecane pod mikroskop: 847

6

3 narzędzia - rabat 10%

Znając problemy w chirurgii,
periodontologii, stomat. zachowawczej czy endodoncji, 

amerykańska firma Laschal tworzy ich rozwiązania przy pomocy 
jedynych w swoim rodzaju metalowych narzędzi. Są one odporne na rdzę, 

poluzowanie sworzni i nie ulegają uszkodzeniom przy właściwym użytkowaniu, 
na co obowiązuje dożywotnia gwarancja producenta.

NOWOŚĆ!

www.andersz.com

tel. 502 652 932

HIT!
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prezentacje multimedialne 
na www.andersz.com

Protetyka, stomatologia zachowawcza i ortodoncja
Szczypce do koron, wkładów, licówek, itp. - „samołapki protetyczne”
•

•

 nigdy więcej koron na podłodze - szczypce gwarantują wygodny, 
  delikatny, lecz pewny i bezpieczny chwyt korony, wkładu, elementu implantu
 nowe modele mają wzmocnione, ażurowe rączki 

  

ceny:
LAS-PCF-CCR do koron: 387 (stary model) (korony) 
LAS-PCF-N-CCR: 647 (nowy model) (korony)
LAS-PCF-N-LNL 787  (licówki)
LAS-PCF-N-45SL 697 (uniwersalna- inlay, onlay, korony, usuwanie postów)

                

•

• 

 unikatowe uchwyty do przytrzymywania pasków polerskich;
  można stosować dowolne paski celulidowe i metalowe

polecane także dla ortodontów 
ceny: 
LAS-PCF-LW/L-ST: 997
LAS-PCF-LW/LW-L: 1.197

PCF-CCR PCF-LNL

Uchwyty do pasków polerskich - Weinberg

Szczypce do wkładów z włókna szklanego, elementów implantów, itp. - superpęseta 
•
•
•
• 

 szczypce gwarantują wygodny, mocny i bezpieczny chwyt  
 doskonałe do przenoszenia uzupełnień typu onlay, inlay oraz wkładów k-k 
 świetne do przenoszenia łączników implantów

cena: 
PCF-N-45S/L: 697 z blokadą 
PCF-N-45S: 597 bez blokady 

                

przenoszą drgania ultradźwięków- można nimi usuwać posty 

LAS-PCF-LW/L-ST 
LAS-PCF-LW/L 

 LAS-PCF-N-45S/L

LAS-PCF-N-45SL

•

•

 unikatowe uchwyty do precyzyjnego zakładania i wyjmowania pasków 
  formówek częściowych
 mogą być również stosowane do wygodnego przenoszenia 

  łączników implantów 
ceny: 
LAS-PCF-DXL: 587
LAS-PCF-N-75SPL: 787

Uchwyty do formówek częściowych

 LAS-PCF-N-75SPL

3 narzędzia - rabat 10%



8

Chirurgia, implantologia i periodontologia
Nożyczki do tkanek

Nożyczki do jednoczesnego przecinania i zdejmowania szwów

Typowe nożyczki Littauer do szwów

Nożyczki EH Micropoint - kaczy dziób do atraumatycznego 
przecinania zrośniętych szwów

DS-1C

• wyjątkowe narzędzie dzięki krzyżującym się i zachodzącym na siebie 
  ostrzom, nożyczki tną do samego ich końca; brak luzów i możliwości 
  strzępienia ciętej tkanki
cena: od 297

• jedyne w swoim rodzaju
  oszczędzają czas i energię 
  N-103F  
cena: 647

• półksiężycowate wycięcie umożliwia podważenie nitki; 
  proste i zagięte do wyboru 
cena: od 297

• same lokalizują zarośnięty szew i umożliwiają przecinanie nici; 
  dzięki zaokrąglonym, tępym końcówkom typu kaczy dziób można 
  bezboleśnie zlokalizować zarośnięty szew; 
  proste i zaokrąglone 
cena: stary model LAS-4CXF, LAS-4XF: 297
cena: nowy model LAS-N-4CXF, LAS-N-4XF: 597

DS-G51-15-30C

HIT!

3 narzędzia - rabat 10%

Pęsety do tkanek
• innowacyjna technologia zapobiega traumatyzacji trzymanych tkanek 
modele i ceny:
LAS-PCF-CORN - pęseta atraumatyczna z nacięciem prowadzącym: 597 
LAS-PLAF RF - pęseta atraumatyczna z wkładką z węglika: 1.497
LAS-PLAF R1X2 - pęseta atraumatyczna dwa ząbki, jeden ząbek: 1.297   
LAS-PLAF R1X2L - pęseta atraumatyczna dwa ząbki, jeden ząbek
                           wersja z zamkiem: 597 

www.andersz.com

tel. 502 652 932
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3 narzędzia - rabat 10%

Igłotrzymacze do każdej nici 
•
•
•
•
• 
•
• 
•

 słynne igłortrzymacze Laschal ultralekkie i ergonomiczne
 nitka nie zatrzymuje się na sworzniu 
 zapewniają pewny chwyt igieł w każdym rozmiarze 
 nie występuje efekt rozkalibrowania
proste lub zagięte dzioby 
 dostępny model micro z węższymi dziobami igłotrzymacza

 na życzenie  model z możliwością obcinania nici
cena od: 1.297

teraz nowy model super mikro z dziobami z nasypem diamentowym

IGŁOTRZYMACZE KRÓTKIE - 15 cm (6 cali)  
LAS-PCF-N-TCLR Igłotrzymacz Castro-Viejo, 15 cm - KRÓTKI PROSTY 1297
LAS-PCF-N-TCLRC Igłotrzymacz Castro-Viejo, 15 cm , KRÓTKI ZAGIĘTY 1497
LAS-PCF-N-TCLRM Igłotrzymacz MICRO Castro-Viejo, 15 cm -  KRÓTKI PROSTY MICRO 1597
LAS-PCF-N-TCLRCM Igłotrzymacz MICRO Castro-Viejo, 15 cm -  KRÓTKI ZAGIĘTY MICRO 1797

IGŁOTRZYMACZE DŁUGIE - 17,5 cm (7 cali)  
LAS-PCF-N-7TCLR Igłotrzymacz Castro-Viejo, 17,5 cm - DŁUGI PROSTY 1397
LAS-PCF-N-7TCLRC Igłotrzymacz Castro-Viejo, 17,5 cm , - DŁUGI ZAGIĘTY 1597
LAS-PCF-N-7TCLRM Igłotrzymacz MICRO Castro-Viejo, 17,5 cm - DŁUGI PROSTY MICRO 1697
LAS-PCF-N-7TCLCRM Igłotrzymacz MICRO Castro-Viejo, 17,5 cm - DŁUGI ZAGIĘTY, MICRO 1897



10

www.andersz.com

tel. 502 652 932

 LAS-PCF-N-45S/L

Narzędzie HAF do śrub gojących (healing abutment forceps) 
•

•
• 

 ergonomiczne przykręcanie łącznika 
  lub śruby gojącej do implantu 
 zapewniają pewny uchwyt 
proste lub zagięte pod kątem 90° 

cena: 997

Usuwanie zębów
Elastyczne periotomy

Kleszczyki do usuwania zębów - korzeniówki 

•

•
•
• 

•

 elastyczne periotomy do atraumatycznego usuwania zębów
  działają przez przecinanie włókien ozębnej.
 unikatowe ząbkowane ostrza ułatwiają i przyspieszają pracę
 elastyczna stal - zapobiega złamaniu narzędzia
w komplecie dwa periotomy pod różnymi kątami

cena kompletu: 797, pojedynczy periotom 457 
dwa typy: bardziej elastyczne LAS-MSP1XXF, LAS-MSP2XXF i średnio elastyczne LAS-MSP1F, LAS-MSP2F

 kleszczyki do usuwania zębów i korzeni o wyjątkowo mocnym uchwycie
  PCF-N-45CCR/L 
cena: 747

MSP2

MSP1

Szczypce typu superpęseta do łączników implantów 
•
•
 szczypce gwarantują wygodny, bezpieczny chwyt wszelkich elementów 
 nowe modele mają wzmocnione, ażurowe rączki, blokada rączek 

cena: PCF-N-45S/L: 697 z blokadą (nowy model)

cena: od 1.397
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•
• 
• 
• 
• 
  

• 

• 
• 

 Wysoka siła wiązania

Translucent - przezroczysty,
   - Warm - ciepły - zębinowy
   - Opaque White- biały nieprzezierny

Łatwość użycia, idealna konsystencja
Zapobiega mikroprzeciekowi
Optymalna estetyka
Unikalna technologia InteliTek 
pozwala na użycie dowolnego

  światłoutwardzalnego systemu wiążącego
Trzy odcienie do wyboru :

   - 

Doskonała adhezja do szkliwa, zębiny, ceramiki, cerkonu, metalu
Świetny do koron, uzupełnień inlay-onlay oraz wkładów koronowo-korzeniowych (postów) 

Zestaw startowy - Cem EZ Starter Kit: zawiera 3 strzykawki cementu po 5 g oraz: 24 aplikatory, 
wytrawiacz 5 ml, system wiążący Prelude One 5 ml, silan S-Bond 5 ml cena: 747 
Uzupełnienia Cem EZ po 2 strzykawki 5g + 16 aplikatorów - cena 468 (jedna strzykawka 234)   
Aplikatory mieszające Automix  - opakowanie 24 szt cena: 97 
Aplikatory mieszające  wewnątrzustne cienkie 12 szt: 77;  48 szt :260
Prosimy zapytać o aktualną promocję!

A B C

• wyjątkowa łatwość aplikacji

• łatwe i szybkie usunięcie nadmiarów

• brak mikroprzecieku w testach

• 3 odcienie do wyboru

  A Translucent - przezroczysty
  B Warm - ciepły - zębinowy
  C Opaque White- biały nieprzezierny

Cem EZ uniwersalny cement 

NOWOŚĆ!



Dowolna głębokość polimeryzacji i brak mikroprzecieku

DUAL-CURE BULK FILL COMPOSITE

DOWOLNA

KIERUNKOWY 

SYSTEMAMI

podwójnie
płynny kompozyt

K OMPATYBILNY

ZE WSZYSTKIMI

WIĄŻĄCYMI

 GŁĘBOKOŚĆ  

KONTROLOWANY 

SKURCZ 

 POLIMERYZACYJNY

typu bulk fill
utwardzalny

Z TECHNOLOGIĄ INTELLI TEK

 

DOSKONAŁA

POLEROWALNOŚĆ

Skurcz w kierunku 
dna i ścian ubytku 

gwarantuje 
brak 

mikroprzecieku

POLIMERYZACJI
Nawet bardzo 
głębokie ubytki 

można wypełniać 
jedną warstwą
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.

• 

 

 

 

Ceny:
Bulk EZ Trial Kit zestaw duży: zawiera 3 strzykawki 6 g. + 20 aplikatorów(A1, A2, A3) cena 647 
Zestawy uzupełniające Bulk EZ (do wyboru A1, A2, A3) 2 strzykawki 6 g. + 12 aplikatorów: cena 468
(jedna strzykawka i 6 aplikatorów 234 zł) 
Aplikatory 25 szt: gauge 19 - ciensze lub gauge 17 - grubsze: cena 127  



RockCore
płynny kompozyt dualny do odbudowy zrębu
•
•
•
•

•

 płynny kompozyt podwójnie utwardzalny do odbudowy zrębu korony
 gęsty i twardy 
 biały, opakerowy kolor lub uniwersalny A2
 po zastosowaniu systemu wiążącego można go stosować do cementowania 

  gotowych wkładów k-k z włókna szklanego  
 ekonomiczne kartridże - 25ml

cena: 327 

15
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Accolade PV 
światłowutwardzalny system cementowania  do licówek
• płynny kompozyt - cement oraz wytrawiacz, system wiążący i silan
• unikalne pasty do próby wodnej oparte na wolnowiążącym 
  kompozycie - nie trzeba oczyszczać licówek po usunięciu 
  pasty do próby wodnej - jedyne takie rozwiązanie na świecie 
cena zestawu 6 kolorów + akcesoria : 1.297  

IceLight
wkłady z włókna szklanego
• standardowe wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego; 
  wzbogacone cyrkonem, co zwiększa wytrzymałość; silanizowane, 
  dla polepszenia adhezji do cementów adhezyjnych, tj. Starfill 2b;
  dostępne w rozmiarach: 10, 12, 14, 16
cena: zestaw 4x5 + nawierty: 467
         uzupełnienie 10 bez nawiertu: 197
         uzupełnienie + nawiert: 247

Starfill 2b
cement - płynny kompozyt dualny
•
•
•
•
•
•

 płynny kompozyt podwójnie utwardzalny (chemo-, światło-)
 doskonały do cementowania wkładów k-k z włókna szklanego (postów) 
 zaleca się system wiążący Prelude z katalizatorem LINK lub Prelude One
 nadaje się do jednoczesnej odbudowy zrębu korony
 świetny do cementowania prac protetycznych i opakerowych licówek
 wyjątkowo niskie naprężenia i temperatura polimeryzacji chemicznej

podwójna strzykawka 10 g + aplikatory, cena: 297 
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www.andersz.com

tel. 502 652 932

Płynne kompozyty Danville
niski skurcz polimeryzacyjny, małe naprężenia, różne konsystencje

Accolade SRO 
•

Accolade
•
•
•

Starflow
• 

Aria 
•

(Super Radio Opaque) 
 największy dostępny kontrast na RTG - eliminacja błędów diagnostycznych;

  świetnie zapływa przy formówce i na dnie ubytku;
  kolory: A2, A5, XLT,
  OPAQUE WHITE - biały opaker (endodoncja - zaznaczanie ujść kanałów)
cena: strzykawka 5g: 179, strzykawka 1g: 59

 płynny kompozyt (gęsty) 
  idealnie zapływa, ale nie spływa; 
  duża gama kolorów

cena: strzykawka 5g: 179

płynny kompozyt (rzadki) - bardziej płynny niż Accolade;
  uwalnia fluor, świetny jako lak do bruzd;
  bardzo niskie naprężenie; pełna gama kolorów
cena: strzykawka 5g: 179, strzykawka 1g: 59

 mikrofilny - łatwo polerowalny, wysoka elastyczność, 
  niskie naprężenia; efekt kameleona, świetny do 
  ubytków kl. V i na powierzchni wargowej
cena: strzykawka 5g: 179, strzykawka 1g: 59 

Przy zakupie trzech strzykawek 5g - czwarta gratis.
Nie dotyczy Aria.

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

HIT!

Caries Finder wykrywacz próchnicy i ujść kanałów
• ułatwia i przyspiesza opracowywanie ubytków
• doskonały do wykrywania ujść kanałów
• pomaga oszczędzać zdrowe tkanki zęba 
• kolory: czerwony, zielony

butelka 10 ml, cena: 197

Microprime desensitizer
• skutecznie eliminuje nadwrażliwość pozabiegową i obnażonych szyjek
• doskonały do zabezpieczania zębów po oszlifowaniu pod korony
• kompatybilny z systemami wiążącymi i cementami
opakowanie 10 ml, cena: 197 
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Masy wyciskowe A-silikony
•
•
•
•
• 

•

 stałe, przewidywalne rezultaty
 dostępne w typowych kartridżach 50 ml
 putty w słoiczkach do ręcznego mieszania
 różne gęstości do różnych zastosowań 
dostępne 3 czasy wiązania: 

   - Star VPS (wolnowiążące) 
   - FirstHalf (pośredni czas wiązania) 
   - FirstQuarter (szybkowiążące)

cena kartridża: 49
cena masy putty : dwa słoiczki 400g: 269

 
 dodatkowo: masa do rejestracji zgryzu 

  (do kęsków) 
cena kartridża: 59 
  

Star VPS Stiff bite 

Turbo Temp 3
chemoutwardzalny kompozyt 
do tymczasowych koron i mostów
•
• 
• 
• 
•

 w kartridżach 10:1do typowych pistoletów
wysoka wytrzymałość na zginanie
także do tymczasowych wkładów, nakładów oraz licówek
niska temperatura polimeryzacji
 dostępne kolory:  A1, A2, A3, A3.5, B1

cena: 267 

od 10 kartridży- rabat 10%
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Masy do rejestracji zgryzu

Flash Buster
„wiertło” z włókna szklanego
do usuwania osadu i resztek kompozytu
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•

 doskonale usuwa osad
 nie uszkadza szkliwa, nie podrażnia dziąseł
 różne kształty do różnych zastosowań
 doskonale uzupełniają narzędzia do root planingu
 używa się na kątnicę z włączonym chłodzeniem wodnym
do usuwania resztek cementu po zacementowaniu uzupełnień
użyte „na sucho” pozwalają odróżnić kompozyt od tkanek zęba
 wyjątkowo wygodne do usuwania resztek kleju po zdjęciu zamków ortodontycznych
 samoostrzące, nadają się do sterylizacji w autoklawie
 wielokrotnego użytku

ceny:  zestaw 6 szt.: 199;  1szt.: 39



E-Bond hydrofobowy system wiążący (I generacja)
• światłoutwardzalny system wiążący do użycia na hydrofobowe powierzchnie 
  takie jak szkliwo, kompozyt, porcelana pokryta silanem
• żywica bez wypełniacza dająca bardzo cienką warstwę
butelka 10 ml: 197

H Ortho-Bond2  ortodontyczny samotrawiący system wiążący
• wiąże nawet do szkliwa zaślinionego i zakrwawionego
• nie wymaga wytrawiania 
• działa doskonale z materiałami światłoutwardzalnymi, samoutwardzalnymi i dualnymi 
• doskonały do zamków metalowych, ceramicznych oraz retainerów
• można stosować jako hydrofilny, przezroczysty lak na zaślinionych zębach
butelka 5 ml, cena: 269 
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Prelude one  jednoskładnikowy system wiążący
• światłoutwardzalny, jednoskładnikowy, samotrawiący
• wystarcza jedna aplikacja
• do adhezji żywic kompozytowych bezpośrednio na zębinę i szkliwo
• może być też użyty do naprawy odpowiednio przygotowanych:
  cyrkonu (tlenku cyrkonu), tlenku glinu (alumina), metalu i wypełnień kompozytowych
• brak nadwrażliwości pozabiegowej
• kompatybilny z kompozytami i cementami podwójnie (dual) i chemicznie utwardzalnymi - nie potrzeba aktywatora!
• opakowanie 5ml: DAN-91653 - cena: 257  cena promocyjna: 217  

ceny promocyjne

Prelude

•
•
•
•
•
•

 łatwy w użyciu, zapewnia bardzo wysoką siłę wiązania
 samotrawiący lub z wytrawiaczem
 światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny dzięki katalizatorowi
 do wszystkich kompozytów światło- i podwójnie utwardzalnych
 zapewnia brak nadwrażliwości pozabiegowej
 wyjątkowo cienka warstwa, łatwa aplikacja, nie przykleja się do formówek, 

  świetny do stomatologii zachowawczej oraz do cementów na bazie żywic, tj. Starfill 2b
ceny:  
Prelude Self-Etch Kit - zestaw 3x 5 ml: 399
Prelude Primer/Adhesive - 2x 5ml: 269
Prelude Adhesive 5 ml: 149
Prelude Link 5 ml: 149

uniwersalny system wiążący

S-Bond silan
• prehydorolizowany silan najwyższej jakości

butelka 10 ml: 197
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Contact Matrix  / Mega V
formówki częściowe
• skuteczne i proste w użyciu rozwiązanie do odtwarzania 
  punktów stycznych w ubytkach klasy II lub MOD
• łatwa, szybka, przewidywalna, komfortowa i skuteczna 
  odbudowa punktów stycznych oraz odtworzenie 
  naturalnego kształtu korony zęba 

  cena zestawu: od 497

Contact Matrix megaV nowy pierścień
• ergonomiczne nóżki w kształcie litery V, wysoka siła separacji
• miejsce na klin w rozcięciu nóżek

  cena promocyjna: 237

Kliny ABC
do odbudowy bardzo zniszczonych zębów
• kliny ABC „skrzydła mewy” umożliwiają łatwą odbudowę zębów,
  gdy brakuje dwóch ścian obok siebie (np. językowej i dystalnej)    
• kliny podpierają blaszkę formówki częściowej lub odcięty fragment paska
  typowej profilowanej formówki

  cena zestawu: od 199 

Kliny Contact Wedge  miękkie kliny silikonowe
• delikatne dla tkanek miękkich, elastyczne
• umożliwiają dokładne i gładkie dopasowanie łuski formówki
  i uszczelnienie okolicy dodziąsłowej
• trzy wysokości 
• dostępne zestawy i uzupełnienia
• do zakładania klinów Contact Wedge używa się  
   takich jak do zakładania pierścieni formówek kleszczy 

   cena: od 139

Wybrane ceny zestawów i uzupełnień:
Contact Matrix megaV Trial Kit - zestaw próbny bez narzędzi;  110 blaszek, 2 pierścienie megaV (DAN-94270): 497
Contact Matrix megaV Clinical Kit - zestaw bez narzędzi;  200 blaszek, 4 pierścienie megaV (DAN-94272): 997
Contact Matrix megaV Clinical Kit Plus - zestaw z narzędziami;  200 blaszek, 4 pierścienie megaV, narzedzia (DAN-94271): 1.397
Contact Matrix megaV refill - 2 pierścienie megaV (DAN-94269): cena promocyjna: 474  

Ultra Thin Flex Matrices/Large – blaszki sztywniejsze – duże 100 szt. (DAN-91074): 149, małe 100 szt.  (DAN-91139): 149
Thin Flex Matrices/Large – blaszki standardowe – duże 100 szt. (DAN-89434): 139, małe 100 szt. (DAN-89432): 139
Subgingival Matrices – blaszki  poddziąsłowe 50 szt. (DAN-90679): 129
Wedge Ring Pilers – kleszcze do zakładania pierścieni i klinów (DAN-91298): 189
Mega Grip Forceps – szczypce do wyjmowania formówek (DAN-90486): 229

Kliny ABCWedge Kit - zestaw klinów DAN-93488 (192 szt. różne wielkości prawe i lewe + kleszcz i pierścienie Mega Ring): 449 
Kliny ABCWedge Uzupełnienia (192 szt. w jednym rozmiarze - 96 prawych i 96 lewych) - różne rozmiary: 199 

Kliny Contact Wedge - zestaw 255 klinów Contact Wedge Kit Small, Medium, Large po 85  (DAN-91015): 359
Kliny Contact Wedge zestaw próbny 90 klinów Contact Wedge Kit INTRO Small, Medium, Large po 30 (DAN-91537): 190
Kliny Contact Wedge uzupełnienie Contact Wedge Refill – 85 klinów w wybranym rozmiarze: 139 

19



20

www.andersz.com

tel. 502 652 932

Amerykanskie lupy zabiegowe Orascoptic
Lupy Orascoptic zapewniają duże pole widzenia, głębię ostrości oraz jasność. 
Lupy są wykonywane dla konkretnego lekarza po uwzględnieniu indywidualnych 
pomiarów oraz na podstawie aktualnej recepty. 
Stylowe oprawki, wysoka jakość oraz możliwość indywidualnego doboru. 

Dostępne są różne modele np..
TTL - wpuszczane w szkła oprawek oraz FLip-Up podnoszone
Lupy z oświetleniem "wireless" - wszystkie elementy elektroniki są niewidoczne. Umie-  

  szczono  je w obudowie zauszników. W ramionach osadzono baterię litowo-jonową, 
  która pozwala zrezygnować z tradycyjnego akumulatora mocowanego do biodra
  dentysty, do którego poprowadzony jest kabel. 

Lupy ze zmiennym powiększeniem - wyjątkowe rozwiązanie umożliwia latwą zmianę
  powiększenia w zależności od typu zabiegu. 

Lupy do pracy z użyciem lasera - specjalne filtry umożliwiają bezpieczną pracę. 

• 
•

• 

• 

 

Medic NRG Izrael

Cyfrowy endometr RIDER S3 
•
• 
•
•
•
•
•

do współpracy z mikrosilnikiem
 współpracuje ze wszystkimi mikrosilnikami lub może pracować samodzielnie
pomiar w czasie rzeczywistym, precyzja pomiaru (do 0,1mm) 
 możliwość użycia narzędzi NiTi
  miniaturowy, ergonomiczny, łatwy w obsłudze
 wygodna sygnalizacja diodami LED i sygnałem dźwiękowym
 kable nadają się do sterylizacji
 polecany nie tylko lekarzom już posiadającym mikrosilnik endodontyczny, ale też 

  wszystkim, którzy rozważają jego zakup w przyszłości, z uwagi na to że, może pracować 
  jako samodzielny, miniaturowy endometr do zawieszenia na śliniaku pacjenta
   cena: 2.797 cena promocyjna: 2.397 

System endodontyczny
•
• prosty w obsłudze, lekki i bezprzewodowy mikrosilnik 
 praca pilników aktywuje substancje płuczące (NaOCl) 
 bezpieczne opracowanie kanały, szlifując ich ściany  
 nietnący wierzchołek pilników zapobiega perforacji
 znacznie skraca czas pracy w kanale minimalizuje ilość użytych pilników (zwykle 2-3 szt.)  
 brak przycisku typu “push” daje możliwość zniesienia stopnia w kanale 

                                                               

                                                                            cena zestawu z narzędziami od 997  

 prosty w obsłudze, lekki i bezprzewodowy mikrosilnik 

•
•
•
•
•



by DHM-dental

Ultra High Reflection

Extreme Protect Coating

noSPOT technology

Airflow OptionUHR

noSPOT
technology 

ultimate 
clear 
vision

by DHM-dental, Netherlands

Yirro. Nowość w Polsce. 
Rewolucyjny system samooczyszczających się, 
przedniopowierzchniowych, superjasnych lusterek. 

Dzięki ciągłemu nadmuchowi powierza na powierzchnię lusterka 
zapewniony jest idealny obraz bez kropel wody, opiłków tkanek i 
innych zanieczyszczeń. 
Holenderski renomowany producent.

Informacji o cenie i zestawach udzielamy telefonicznie i emailem.

Informacji o cenie systemu 
i zestawach udzielamy na życzenie.  

NOWOŚĆ!
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RetroMTA 
szybkowiążący materiał do zastosowań jak MTA
bioceramiczny 
nie wypłukuje się
nie przebarwia
dobrze widoczny na RTG
wyjątkowo łatwy w zakładaniu
• nie wypłukuje się - brak efektu wash-out 
• czas wstępnego wiązania wynosi tylko ok. 180 sekund    
• nie przebarwia - dobry efekt estetyczny 
• doskonała biokompatybilność 
• silne działanie przeciwbakteryjne dzięki pH 12,5
• zapewnia dobrą szczelność 
  - łączy się z zębiną i wytwarza 
    hydroksyapatyt, co gwarantuje 
    uszczelnienie biologiczne i chemiczne 
• bardzo wygodna aplikacja
• dobra widoczność na RTG 
• materiał bioceramiczny
• nie zawiera metali ciężkich
• producent: BioMTA - Korea
• wieloletnie doświadczenie kliniczne
• już od 67 zł za 1 szaszetkę

Wskazania:
• perforacje komory i korzeni
• pokrycie miazgi 
• zamykanie szerokich otworów wierzchołkowych (apeksyfikacja)
• wsteczne wypełnienie kanałów podczas resekcji 
  (szczególnie polecane zastosowanie ze względu na szybkie wiązanie i brak wypłukiwania)
• resorpcja wewnętrzna i zewnętrzna
• zamierzona replantacja
• bezpieczna ekstrakcja zaklinowanych trzecich trzonowców - po odcięciu części korony zęba
  - pokrywa się miazgę RetroMTA, a po kilku miesiącach można wygodnie usunąć ząb
• pulpotomia
• materiał podkładowy przy wybielaniu zębów bezmiazgowych - nie przebarwia

Opakowania i ceny:
• opakowanie 0,6 g: BIOMTA-RETRO06    
  1 x saszetka z proszkiem 0,3 g  + 2 x pipetka z płynem: 
 cena promocyjna: 49
• opakowanie 2,4 g: BIOMTA-RETRO24   
  8 x saszetka z proszkiem 0,3 g  + 8 x pipetka z płynem:

   cena promocyjna: 360 (8 saszetek x 45)

BioMTA
OrthoMTA - RetroMTA

Skład: CaCO₂, SiO₂, Al₂O₃, 4CaO•ZrO

PRZYŻYCIOWA 
AMPUTACJA MIAZGI
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OrthoMTA 
materiał bioceramiczny do zastosowań jak MTA 
do wypełniania i naprawy kanałów korzeniowych

• materiał do wypełniania kanałów od strony komory (ang. orthograde),
• wyjątkowo łatwa aplikacja strzykawką - aplikatorem z giętkim tłoczkiem Ni-Ti    
• doskonała biokompatybilność - materiał bioceramiczny
• silne działanie przeciwbakteryjne dzięki pH 12,5
• zapewnia dobrą szczelność 
• łatwy do usunięcia w razie potrzeby powtórnego leczenia
• dobra widoczność na RTG 
• wieloletnie doświadczenie kliniczne
• producent: BioMTA - Korea  
.

Wskazania:

• perforacje korzeni
• resorpcja wewnętrzna 
• zamykanie szerokich otworów  
  wierzchołkowych (apeksyfikacja)
• zespół pękniętego zęba

.

Opakowania i ceny:
• Biofilling Kit - zestaw startowy OrthoMTA  - BIOMTA-BIOFILLKIT - strzykawka Carrier, plugger ręczny,
   narzędzia maszynowe Compacter, 4 fiolki 0,2 g OrhtoMTA, jednorazowe tępe igły do aplikacji BioMTA 
   oraz inne akcesoria: 2.897 cena promocyjna: 1.997
• opakowanie Ortho MTA 0,2g: BIOMTA-ORTHO1 -  fiolka 0,2 g: 37
• opakowanie 50 szt. tępych igieł do strzykawki: BIOMTA-NEEDLE - 50 x igła: 197
• strzykawka - aplikator do BioMTA: BIOMTA-CARRIER: 1.597 cena promocyjna: 997
• ręczny plugger Ni-Ti: BIOMTA-PLUGG: 597 cena promocyjna: 327

Skład: 3CaO•SiO₂ ; 2CaO•SiO₂; 3CaO•Al₂O₃; 4CaO•Al₂O₃•Fe₂O₃; CaO

 
wyjątkowo łatwa aplikacja strzykawką 
z giętkim tłoczkiem
  

MTA Removal Kit                       
Zestaw końcówek ultradźwiękowych do usuwania MTA

 

NOWOŚĆ!

• 0.5mm rigid ball tip - sztywna koncówka z zaokrąglonym końcem do us. MTA z cz.koronowej i środk. 
• 0.3mm bendable tip - giętka końcowa    - do usuwania MTA z części środkowej  i wierzchołkowej kanału
• 0.25mm Controlled Memory tip -  końcówka z pamięcią kształtu - do usuwania MTA z otw. wierzch. 
 cena pojedyńczej końcówk  wraz z endo chuck: 247 zł (dostępne EMS i Satelec)
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Polecamy materiały Ultradent w dobrych cenach,
z fachowym doradztwem, odpowiednio przechowywane 
.

.

Opalescence 

Opalescence 10% PF, 16%PF

•
•
•
•
•
• 
• 
• 

Opalescence Go 
•
•
•
• 

UltraEZ 
•
• 
• 
• 

Opalescence Boost 
•
•
•
•
• 
• 
• 

Opalescence Endo 
•
•
•  

systemy wybielania zębów

wybielanie nakładkowe
 oparty na nadtlenku karbamidu 
 ulepszona formuła zapobiega występowaniu nadwrażliwości
 zapobiega powstawaniu próchnicy i sprzyja remineralizacji szkliwa
 dostępne różne smaki (regular, melon, mint) i stężenia (10% i 16%)
 różne rodzaje opakowań dla wygody pacjenta i lekarza
zestaw dla 1 pacjenta Patient Kit (8 strzyk. + akcesoria dla pacjenta), (cena regularna: 195) cena: 187
zestaw dla 1 pacjenta Doctor Kit (8 strzyk. + akcesoria dla pacjenta i technika), (cena regularna: 210) cena: 197
uzupełnienie 4 strzykawki,  (cena regularna: 90) cena: 87

jednorazowe nakładki z żelem wybielającym
 oparty na nadtlenku wodoru 6% 
 zasięg nakładki od zęba trzonowego do zęba trzonowego - styczność żelu z większą liczbą zębów bocznych 
 zapobiega powstawaniu próchnicy i sprzyja remineralizacji szkliwa
zestaw dla 1 pacjenta (10 nakładek wypełnionych żelem na górny i dolny łuk),  (cena regularna: 265) cena: 227

znoszenie nadwrażliwości podczas wybielania
 azotan potasu i fluor w postaci gęstego żelu daje natychmiastowy efekt
dostępny w strzykawkch i jednorazowych nakładkach
uzupełnienie 1 strzykawka,  cena: 15
uzupełnienie 1 jednorazowa nakładka, cena: 25

do wybielania na fotelu w gabinecie
 40% nadtlenek wodoru zapewnia szybki efekt kuracji w ciągu jednej wizyty w gabinecie
 chemiczna aktywacja – niepotrzebne dodatkowe naświetlanie preparatu
  baza i aktywator w osobnych strzykawkach, co zapewnia świeży preparat do każdego zabiegu
 ulepszona formuła zapobiega występowaniu nadwrażliwości
zestaw Patient Kit dla 2 pacjentów (2 strzykawki + akcesoria),  (cena regularna: 310) cena: 287
zestaw Patient Kit dla 4 pacjentów (4 strzykawki + akcesoria), (cena regularna: 599) cena: 547
uzupełnienie 1 strzykawka,  (cena regularna: 115) cena: 97

do wybielania zębów martwych
 oparty na nadtlenku wodoru
 różne rodzaje opakowań dla wygody pacjenta i lekarza
 1 strzykawka 1,2 ml + aplikatory, (cena regularna: 165) cena: 157

24

www.andersz.com

tel. 502 652 932



25

Ultradent
Porcelain Etcht & Silane 
wytrawiacz do porcelany i silan
 zestaw: 1 strzykawka 1,2 ml wytrawiacza do porcelany

              1 strzykawka 1,2 ml silanu + akcesoria
 (cena regularna: 159) 

•

cena: 147

Ultradent PQ1 
system wiążący 
 1 strzykawka 1,2 ml,  cena: 57•  (cena regularna: 65)

UltraEtch wytrawiacz
 1 strzykawka 1,2 ml, cena: 12
 1 strzykawka zbiorcza Indispense 30 ml,  

   (cena regularna:  245) cena: 227

•
•

 (cena regularna: 15) 

UltraBlend plus 

•

materiał 
podkładowy z wodorotlenkiem wapnia
 1 strzykawka 1,2 ml cena: 47(cena regularna: 49) 

FileEze 
•
•

 
•

EDTA w żelu
 uzupełnienie: 1 strzykawka 1,2 ml, cena: 27
 zestaw 4 strzykawki 1,2 ml + 20 igieł NaviTip,

  (cena regularna: 219) cena: 187
 1 strzykawka zbiorcza Indispense 30 ml

  (cena regularna: 239) cena: 227

UltraCal 

•
•

wodorotlenek wapnia 
nietwardniejący do kanałów
 1 strzykawka 1,2 ml, cena: 37
 zestaw 4 strzyk. 1,2 ml + 20 igieł NaviTip, 

  (cena regularna: 245) cena: 227

 (cena regularna: 45) 

Dla stałych klientów dodatkowe rabaty! 

EndoRez 

•
•

do wypełniania kanałów 
korzeniowych i uszczelniania gutaperki
 zestaw: 1 strzykawka 11g, akcesoria, cena: 477
 uzupełnienie:1 strzykawka 11g, 

  (cena regularna: 375) cena: 367
Inne materiały Ultradent 

na życzenie! 



Pierwsza na świecie bateria czujnikowa, 
dzięki której można w sposób całkowicie bezdotykowy
uruchamiać wodę oraz mydło, płyny dezynfekcyjne lub detergenty 

opłacalne i efektywne rozwiązanie dla profesjonalistów  oraz użytkowników
   prywatnych pracujących w środowiskach  wymagających zachowania higieny

wyposażone w prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
najszybsza i najbardziej niezawodna obsługa bezdotykowa
ekskluzywna linia płynów firmy Miscea obejmuje wysokiej jakości

  skuteczne produkty dostępne w postaci wymiennych wkładów 
  (mydło, środek do dezynfekcji oraz detergent kuchenny)

pozwalają regulować ilość zużywanej wody i zapewniają jej oszczędność do 60%
nowoczesny design jest niezwykłym uzupełnieniem wystroju wnętrza

Dostępne w trzech wersjach:
· Miscea Light – dozownik samej wody, wody i mydła lub wody i płynu do dezynfekcji
· Miscea Classic – dozownik wody, mydła, płynu do dezynfekcji wraz z regulacją temperatury wody
· Miscea Kitchen – dozownik wody, mydła, detergentu kuchennego wraz z regulacją temperatury i ciśnienia wody

W celu uzyskania całkowicie bezdotykowego i zrównoważonego rozwiązania baterie czujnikowe Miscea można 
stosować wraz z urządzeniem Jet Towel firmy Mitsubishi – najbardziej energooszczędną i najcichszą na świecie szybką 
elektryczną suszarką do rąk!      
                                             Dla naszych klientów specjalne promocje.

• 

• 
• 
• 

 

• 
• 
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MISCEA
Innowacyjne krany bezdotykowe 

We współpracy z firmą MISCEA proponujemy innowacyjne krany 
bezdotykowe. Dla naszych klientów zapewniamy specjalne promocje.

www.andersz.com

tel. 502 652 932

Diodowe lampy polimeryzacyjne
• uznany amerykański producent
• tysiące zadowolonych użytkowników
• wytrzymałość - metalowa obudowa odporna na upadki
• ergonomia - tak mała i lekka, że można ją trzymać jak turbinę
• czytelny wyświetlacz, wyraźne sygnały dźwiękowe
• 2  wysoka moc - powyżej 1200 mW/cm
  (polimeryzacja większości materiałów w 8 s)

• tryb soft start 

• w wersji do montażu do unitu specjalny
  wielożyłowy przewód 
  odporny na wieloletnie użycie
• foliowe pokrowce na lampę
  zwiększające higienę pracy 

ceny i modele:
model przewodowy: 1.997

model bezprzewodowy: 2.697 promocja: 2.597  

wersja do montażu do unitu: 2.697

promocja
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PERIOSCOPY - perioskop

Endoskop do pracy w kieszonkach dziąsłowych
umożliwia skaling poddziąsłowy pod kontrolą wzroku
• dzięki perioskopowi unika się chirurgicznego otwierania kieszonki
• system umożliwia pracę w czasie rzeczywistym - diagnostykę i usuwanie kamienia
• obraz wysokiej rozdzielczości dzięki dużej ilości włókien światłowodu i czułej kamerze
• system przepłukiwania kieszonki zapewnia dostkonały obraz tkanek 
• zasada pracy jak w endoskopie - kolorowy obraz jest wyświetlany na monitorze
• polecany przez wielu wykładowców 

Informacji o cenie systemu i zestawach udzielamy na życzenie.  

złogi kamienia 
poddziąsłowego

skaling podziąsłowy
pod kontrolą perioskopu

poddziąsłowego

korzeń bez kamienia
gojenie się zmian
poddziąsłowego

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

ANDERSZ dental boutique 

ul. Jana Kazimierza 1/U2 71-620 Szczecin| 

www.andersz.com biuro@andersz.com | 

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

Ceny brutto w zł. Oferta obowiązuje do odwołania lub wyczerpania zapasów. 
Towary „gratis” fakturowane za 1 zł.

Wersja 1.09.2018 W1

  | 502 652 932 | 501 652 932 91 42 19 997



ANDERSZ dental boutique 

ul. Jana Kazimierza 1/U2 | 71-620 Szczecin

 502 652 932 | 501 652 932 | 91 42 19 997

www.andersz.com | biuro@andersz.com

facebook.com/anderszdentalboutique     

Bulk Ez

wyjątkowy materiał typu bulk 
zapewnia brak mikroprzecieku 

| str. 12

PrepStart H O2

piaskarka abrazyjna 
z płaszczem wodnym 

str. 5 

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

mikropiaskarka abrazyjna 
  kliniczno-techniczna | str. 3

Microetcher IIa

Igłotrzymacze Laschal
nigdy się nie rozkalibrowują

nitka nie zatrzymuje się na sworzniu
do każdej nici | str. 10
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