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REN BESKED 
Tandlægernes Frivillige Klinikaftale  
fore byg ger  unø dige skader og sikrer,  
at  kli nikkens unit og andet udstyr  
altid er 100% i orden.   
Formålet er at yde en fast service,  
der sikrer  klinikken en uproblematisk  
og økonomisk drift.  
Og husk - det er UDEN binding! 
 
DÆKNING 
Klinikaftalen omfatter service på  
klinikkens sam lede udstyr eller de  
dele, som klinikken vægter vigtigst.  
Du be stemmer selv omfanget.  
 
AL SERVICE ER I SIKRE HÆNDER 
Med den  frivillige klinikaftale har du  
sikkerhed for, at servicen varetages  
af vel ud dannede og profes sionelle  
teknikere, som kender de enkelte  
produkter og  mærker ud og ind. Og  
de ved præcis, hvad  producenterne 
foreskriver og  myndighederne kræver. 
 

Alle priser er inkl. moms, men ekskl. montering  
og levering.  
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.  
De viste modeller kan være monteret med  
ekstraudstyr. 
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Får dit udstyr den samme gode  
behandling som dine patienter?

FocusDental

PRÆCISION 
Vi udarbejder en oversigt over,  
hvornår det forskel lige udstyr skal 
tjekkes - med dato og klokke slæt.  
Og vi garanterer, at teknikerne  
kommer præcis som de skal.  
 
Kort sagt: Med Tandlægernes Frivillige  
Klinik aftale behøver ingen  klinik  
bekymre sig om fremtidig service.  
Den klarer vi. Uden binding!

ÅrsEftersyn 
af din unit  
Pris kun    4450,-  
NYHED: Inkl. akkredi- 
teret vandprøve, ekskl. 
servicekit, serotype- 
bestemmelse ved  
legionella og evt. kørsel. 
Ring og hør mere på  
7214 5570.  
HUSK at vi kan lave  
eftersyn af alt udstyr  
på klinikken!  



3Focus Dental er i dag en stærk partner 
til de sjællandske tandklinikker, med 
mere end 35 års erfaring i  
dentalbranchen. Vi er autoriseret  
forhandler og servicepartner af en 
lang række produkter til klinikken. 
Om opgaven er stor eller lille, service 
eller udstyr, så er vores forretnings-
model altid den samme:  
‘Tryghed, tillid og god service’.   
Hos Focus Dental får du trygheden 
ved at vide, at vi er der når klinikken 
har behov, tilliden til at vi løser  
opgaven og sidst, men ikke mindst, 
at vi altid vil levere høj kvalitet - og 
den bedste service!  
Med vores mange år i branchen har vi 
opnået betydelig erfaring indenfor:  
• Service af alle tekniske produkter 

på klinikken 
• Udstyrssalg 
• Klinikbyggeri/renovering 
• Vandkvalitet 
• Rådgivning  
• Klinikvurdering 
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Tryghed  
tillid  
og god  
service

For at sikre at vi kan leve op de  
stadigt stigende krav, der er til  
klinikken, deltager vi aktivt i alle 
relevante kurser indenfor vores felt. 
 

Ny servicetekniker   
Det er med glæde at vi pr. 1. august 
har fået Torbjørn Carling med på  
holdet.  
Med denne ansættelse kan vi fast-
holde og udbygge vores kompetencer 
indenfor kompetent service af spe-
cielt Heka, KaVo, Planmeca  og Sirona 
udstyr. Udover dette kommer Torbjørn 
med ikke ubetydelig viden omkring 
processug, tekniksug samt generelle 
sugeløsninger.

Overvejer du at bygge om at flytte til  
nyt eller noget helt andet er det altid 
en god ide at tage din tekniske sam -
arbejdspartner med i processen.  
Gennem vores mangeårige erfaring 
indenfor netop dette felt kan vi tilbyde 
hjælp med alt fra rådgivning til nøgle-
færdigt projekt - du vælger.  
Vi er altid med fra A til Z 
Vi  har gennem mange år samarbejdet 
med det samme hold af håndværkere 
som sikre høj kvalitet og levering til 
tiden som for os er det vigtigste i  
netop denne proces.  
I mere end 30 år har vi udover service 
opnået betydelig erfaring inden for 
dette område, både når det gælder nyt 
udstyr, indretning eller begge dele.  

Om opgaven er stor eller lille er uden 
betydning - vi stiller med de resurser, 
der skal til, og opstarter alle projekter 
således:  
• Du kommer med dine ideer/ønsker   

til udstyr, møbler m.v. 
• Vi udarbejder herefter et skitse -

forslag, så der dannes overblik over 
omfanget. 

• Skitser tilrettes efter ønsker og krav 
fra dig. 

• Vi udarbejder tilbud på hele 
projektet. 

• Til sidst udarbejdes tidsplan for 
udførsel af projektet.  

Fordelene ved at bruge Focus Dental 
er ligetil: 
• Du får gavn af mere end 30 års  

erfaring. 
• Du får sikkerhed for overholdelse af 

love og regler. 
• Du får samme tid til dine patienter 

som du altid har haft. 
• Du får professionel rådgivning. 
• Du får fast pris på projektet.

Klinikdrømme? 

SKAL DER 
NYBYGGES, 
OMBYGGES 
ELLER  
TILBYGGES?  
- SÅ HAR VI  
LØSNINGEN!



Focus Dentals  
håndværkerteam

Casestory Palle Christiansen,  
Tandklinikken Spartan,Græsted

5Focus Dental har gennem snart 30 år 
samarbejdet med håndværkere i  
forbindelse med klinikrenoveringer  
og ombygninger, store som små.   
At samarbejde med håndværkere om  
klinikbyggeri, og samtidigt få den for-
nødne viden og respekt omkring hvad 
vi laver, er ikke nogen nem op gave,  
da vi oftest er under tidspres og da 
mange af opgaverne er meget speci-
elle i forhold til almindeligt byggeri.   
Vi valgte for nogle år siden at foku -
sere meget mere på denne del, og 

I vinteren 2019 besluttede jeg mig for 
at flytte min daværende klinik og 
købte en ejendom som var velegnet 
til klinik. Jeg havde fra en kollega hørt 
godt om Focus Dental og tog fat i 
dem for at høre om de kunne hjælpe 
mig med at etablerer en ny klinik på 
meget kort tid – faktisk havde vi kun 
29 dage til at få lavet 3 behandlings-
rum, op-rum og steril og det er ikke 
meget tid, når alt skal laves.  
 
Heldigvis viste det sig at Focus havde 
styr på håndværkere og gavn af deres 

mener selv, at vi har fundet det per-
fekte team af håndværkere til at løse 
de udfordringer, vi møder på klinik-
kerne.   
For dem og os er det ikke størrelsen 
af opgaven, der er vigtigst, men mere 
at den bliver løst til klinikejerens  
fulde  tilfredshed.  
Alle vores samarbejdspartnere har en 
størrelse, som gør det muligt altid at 
have en fast kontaktperson - det sik-
rer, at vi altid har en ensartet kvalitet, 
og kan stille med de ressourcer, der er 
behov for i de enkelte sager.  

store erfaring med klinikbyggeri som 
det naturligvis kræver når det skal gå 
så hurtigt samt at der ikke rigtigt var 
tid til at få lavet for mange tegninger 
og så skulle det også laves til en  
fornuftig pris.  
Jeg må bare sige at forløbet har været 
super godt og alt fungerede som 
aftalt.   
Jeg kan kun give Focus Dental mine 
bedste anbefalinger hvis du skal have 
om, ny eller tilbygget på din klinik, 
det er folk som du kan stole på.

Styrken i samarbejdet ligger i sam-
menholdet og respekten blandt de 
forskel lige faggrupper. Dette gør, at 
nogle opgaver, som virker umulige, 
pludseligt bliver mulige at løse, netop 
fordi man er fleksibel.   
Som kunde kan man i et projekt også 
trække på den enkelte håndværker,  
hvis man kun har behov enten  
tømrer, elektriker, gulvmand, VVS’er 
eller maler.
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WFA unit består af mini  
RO-anlæg, monteringssæt  
og demineraliseringsfilter 
(Bestdemin PLUS).  
Pris kr. 8.500,- 

Salttabletter    
Salttabletter  
til BWT Clinic  
Softener. Leveres i 10 kg  
sække. 
Pris kr. 69,-

Best Unit Safe   
Best Unit Safe er en desinfek-
tionsvæske til Hydroton 41. 
Leveres i pakke á 6x5 liter. 
Pris pr. pakke kr. 2.195,-

Sanitabs     
Sanitabs desinficerende salt-
tabletter.  
Leveres i 8 kg sække. 
Pris kr. 90,- 

Peroxstrips     
Peroxidstrips i æske med 100 
stk. Bruges til klinikkens 
egenkontrol af Hydroton 41 og 
Odonton med desinfektions-
system.  
Pris kr. 1.099,-

Best Internal X - Komplet     
Komplet indbygningsfilter til 
dental units.  
Pris kr. 1.249,- 
Bestmax X refill   
Udskiftningsfilter. Filtret skal 
skiftes efter behov - dog mini-
mum hver 12. måned.  
Pris kr. 399,-

E1 filter  
Partikelfilter  
til den nemme  
løsning uden  
håndtering  
af kemikalier. 
Pris kr. 3.200,-

HygoWater filling station 
Pris kr. 7.995,-

Flaske- 
vandssystem 
Velegnet til  
brug med  
klortabs. 
Pris kr. 2.500,-

Klortabs 
500 stk.  
Pris kr. 1.499,-

Hydroton 41 inkl. dosering      
Hydroton 41 er et omvendt 
osmose anlæg. Anlægget  
fjerner legionella og sikrer lavt 
kimtal. Hydroton 41 leveres 
med indbygget doserings-
anlæg. Anlægget kan levere 
vand til max 5 units.  
Ring for tilbud

Bestdemin PLUS XL  
filterpatron 
Filtret demineraliserer vandet 
fra WFA unit. Vandkvalitet  
<1μs/cm. Vigtigt: Hvis filtret 
er monteret efter WFA-unit er 
kapaciteten ca. 2500 liter. 
Hvis filtret er monteret direk-
te på vandværksvand er kapa-
citeten ca. 200 liter.  
Pris kr. 1.457,-

BWT Clinic Softener  
Blødgøringsanlæg inkl. mon-
teringssæt og 6 x 8 kg salt. 
Godkendt til drikkevand. 
Pris kr. 24.500,-
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Vandkvalitet i dentalunits 

Desinfektion af dentalunits  
vandsystemer 
Mikrobiel kolonisering og biofilmdannelse 
i dentalunits vandsystemer fremmes af 
faktorer som snævre vandrør, begrænset 
vandgennemstrømning og henstand ved 
eller over stuetemperatur. Biofilm kan 
etableres i løbet af få timer, og herefter 
frigøres forskellige bakterier og evt. andre 
mikroorganismer løbende til vandet i air-
rotor, ultralydstandrenser og trefunkti-
onssprøjte. Også i vandet til kopfylderen 
stiger bakteriekoncentrationen.   
Forebyggelse 
For at forebygge smitte-spredning på 
tandklinikken skal bakterieindholdet i 
dentalunits vandsystemer være lavt og 
uden forekomst af patogene mikroorga-
nismer. Da der er stor variation i bakte-
rieforekomsten i forskellige dentalunits, 
er det nødvendigt at undersøge vand-
kvaliteten i den enkelte dentalunit.   
Der skal sikres en god vandkvalitet med 
lavt kimtal i vandet. Minimum hver 12. 
måned skal vandkvaliteten i alle units på 
klinikken kontrolleres:  
• Prøvetagning, transport samt dyrkning 

og identifikation af bakterier skal 
foretages ved en akkrediteret metode. 

• Kimtallet i vandet fra dentalunits må 
ikke være højere end 500 cfu pr. ml 
ved 37°C. 

• Der må ikke kunne påvises mere end 
100 cfu Legionella pneumophila pr. liter 
vand fra dentalunits. Denne bakterie 
anvendes som indikatorbakterie for 
patogene eller opportunistisk patogene 
bakterier. 

• Hvis vandkvaliteten overholder 
kravene, gentages vandprøve efter 
12 måneder. 

Hygowater - partikel -
filter til den nemme 
løsning uden håndte-
ring af kemikalier 
  
Hygowater er et komplet vandbehandlings-
 system designet specielt til brug i dental 
units.  
• Giver desinfektion, fjerner kalk og 

filtrerer indkommende vand 
• Beskytter mod vækst af biofilm i enheden 
• Ingen håndtering af kemi kalier 
• Eliminerer risikoen for tab af behandlings-

kapacitet på grund af nedbrud for-årsaget 
af snavset vand eller bakterier  

• Mindre behov for service ved at fjerne 
biofilm,  
partikler og kalk, holder ventiler og instru-
menter længere 

• Eliminerer problemer med forurenet 
offentligt vand 

• Minimerer risikoen for luftbårne og andre 
infektioner til patienter, tandlæger og 
deres assistenter pga. inficeret vand 

• Fokus på arbejdsmiljøet med et lavt støj-
niveau 

• Plug og play installation. 
 
 
 

Tilbudspris kr.  

16.995,-

• Hvis vandkvaliteten ikke overholder 
kravene, skal unittens vandsystemer 
gennemgås, rengøres og evt. desin-
ficeres med høj koncentration af 
desinfektionsmiddel, inden der tages 
ny vandprøve.  

Anbefalinger ved fund af Legionella 
• Gennemgang af funktion af vandsy-

stem og evt. vanddesinfektionsanlæg. 
• Rensning af vandsystem med høj 

koncentration af desinfektionsmiddel 
efter producentens anvisning. 

• Fornyet vandprøve 1-2 uger efter 
rensning.  

Totalt kimtal ved 37°C = 500-1000 
cfu/ml og/eller Legionella  
• Unit kan anvendes efter rensning. 
• Der tages ny vandprøve.   
Totalt kimtal ved 37°C = 1000-10.000 
cfu/ml og/eller Legionella  
• Såfremt en oplagt fejl på anlægget 

er konstateret og rettet, kan unit 
anvendes efter rensning. 

• Såfremt der ikke er en oplagt fejl på 
anlægget, kan unit først anvendes, 
når der foreligger dokumentation for, 
at grænseværdierne efter rensning 
ikke er overskredet.   

Totalt kimtal ved 37°C > 10.000 cfu/ml 
og/eller Legionella 
• Unit kan først anvendes, når der fore-

ligger dokumentation for, at grænse-
værdierne ikke er overskredet.  

Ved fortsat manglende overholdelse af 
krav til vandkvalitet kan der monteres 
et vanddesinfektionsanlæg. 
Evt. vanddesinfektionsanlæg skal 
løbende kontrolleres og vedligeholdes. 
Påfyldning af desinfektionsvæske skal 
foretages efter forskrifterne.  
 



UnicLine S er den første unit, der kan  
tilpasse sig omgivelserne, fordi man  
kan programmere farverne i konsol og  
skyllekumme, så de passer til designet  
i klinikken.

UnicLine 5D inkl. patientstol med Comfort  
Shape polster  
Bestykning:  
- Turbinekobling 
- Mikromotor BienAir 
- Unic 3-funktionssprøjte 
- EMS ultralydsrenser 
- LED starlight  
- Drejbar fontæne 
- Selektivt sug 
- Faro ALYA LED op-lampe 
- Enkeltbakke 
 
 
Tilbudspris kr.    

259.000,- 
 

UNIC inkl. patientstol med Comfort Shape polster 
Bestykning:  
- Turbinekobling 
- Mikromotor BienAir 
- Unic 3-funktionssprøjte 
- EMS ultralydsrenser 
- LED starlight  
- Drejbar fontæne 
- Selektivt sug 
- Faro ALYA LED 

op-lampe 
- Enkeltbakke 
 
  
Tilbudspris kr.    

290.000,-

Få en ny  
UnicLine S  
 
UnicLine S bestykning:  
- Standard rund fodkontrol 
- Drejbar fontæne 
- Multifarvet LED lys i konsol 

og fontæne 
- Enkeltbakke 
- Instrumenter inkluderet: 
   - Multiflex turbineslange  
   - Bien-Air MCx børsteløs motor 
   - UNIC 3F sprøjte 
   - EMS tandrenser 
   - Starlight LED 
- Selektivt sug 
- Dürr fontæneventil 
- Faro ALYA LED op-lampe 
- Patientstol med Comfort Shape 

polster   
Tilbudspris kr.    
 Kr. 237.500,-  
Vejl. pris kr. 288.750,-

Heka Dental -  
dansk design, dansk kvalitet!

Opgrader med X-Mind røntgen  
kr. 24.995,- ex. adapter

Opgrader eksisterende heka-unit 
med ny LED-lampe kr. 19.995,-

Ombytterpolstre - mange farver  
fra kr. 8.995,-
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Kamera-pakke  
- Dürr VistaCam iX HD-

smart intra oral kamera 
på instrumentbroen 

- 22” skærm monteret 
på lampesøjlen.  

Pakkepris kun kr. 
 49.000,- 
(Vejl. værdi kr. 66.150,-) 
 
 Tilkøb 
Ekstra motor og  
LED-lys på EMS  
Pakkepris kun kr. 
 22.500,- 



Sirona Sinius Med Sirona SINIUS får du velkendt  
tysk kvalitet, når den er bedst.  
Med den tryghed det giver, samt  
nye features, der optimerer dit  
workflow, er Sirona SINIUS et 
 oplagt valg på den prisbevidste og  
travle klinik.  
 
Med Sirona SINIUS får du tryghed  
- og så en lang række features: 
• Frit valg mellem over- eller underhængt 

unit 
• Optimalt workflow med nyt EasyTouch-

betjeningspanel, der giver en nem og 
logisk betjening af unittens funktioner 

• Kan leveres med indbygget endomotor 
inkl. digital apex-locator og filbibliotek 

• Attraktive muligheder for tilvalg af 
forskel lige pakker – fx til patientkom -
munikation med skærm og kamera 

• Forbedret ergonomi med fokus på  
patientpositionering og optimale lys -
forhold til dit arbejde 

• Effektiv hygiejne med indbygget skylle- 
system og aftagelige, autoklaverbare dele 

• Nyt moderne design med masser af valg -
muligheder i forhold til farver på polster 
og paneler 

• Øget patientkomfort med komfortabelt 
thermopolster og nem patientindstigning 

• Det er nemt at skifte - Sirona SINIUS  
passer selvfølgelig på alle gamle Sirona 
eller Siemens installationer 

 
Bestykning:  
- Turbine 
- Mikromotor  
- 3-funktionssprøjte med LED og varme 
- Sirosonic ultralydsrenser med LED 
- Mini-LED 
- Fontæne 
- Fontæneventil 
- Selektivt sug 
- Enkeltbakke 
- LED ViewPlus op-lampe 
 
Tilbudspris kr.    

229.995,- 
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OP-Røntgen Røntgen Sirona  
Heliodent Plus  
Et DC røntgenapparat,  
der med sin utrolige  
nøjagtighed og program- 
pakke egner apparatet  
sig specielt til digitale  
optagelser. 

Tilbudspris kr.  

35.995,- 

Med røntgensystemer fra DENTSPLY Sirona stoler  
du på erfaring, der har givet effektive og sikret  
løsninger i mere end 120 år. Vores løsninger giver  
uovertruffen diagnostisk billedkvalitet ved den  
laveste mulige dosis, samtidig med at alle systemer  
er intuitive og nemme at bruge.  
Digital røntgen er grundlaget for alle vellykkede 
behandlinger. Fra intraoral til 3D røntgenstråler.  
Du kan se mere, diagnosticere hurtigere, og dine  
patienter forstår din behandling endnu bedre. 
 
Orthophos S  
er en højkvalitets 2D/3D røntgenenhed med et højt 
præstationsspektrum. Uanset om den bruges udeluk-
kende som en 2D billedoptager eller med et 3D-modul 
er den en pålidelig partner til de daglige opgaver. 
• CsI-sensoren med autofokusfunktion sikrer skarpe, 

klare billeder, selv i anatomisk vanskelige tilfælde 
• Den patenterede okklusalbidblok placerer patienter 

automatisk. 
• Til brug i ortodonti er enheden tilgængelig med en 

valgfri ceph-arm (venstre eller højre) 
• For at sikre at din teknologi altid udvikler sig til dine 

praktiske behov, kan 3D og ceph eftermonteres. 
 
Orthophos E  
er den solide 2D røntgenenhed til den prisbevidste 
praksis. 
• Entreenhedsenheden til en jævn indgang i verden  

af digitale røntgenbilleder 
• Pålidelig diagnostik takket være CsI sensorteknologi 
• Enkel betjening 
• Ceph-option (venstre), eftermonterbar 
• Enkel og hurtig opsætning. 
 
Orthophos SL  
er vores premium 2D / 3D røntgenenhed med det  
højeste billedkvalitet til enhver behandling.  
• Den integrerede Direct Conversion Sensor (DCS) 

omdefinerer standarden på panorama billedbehand-
ling og leverer et uovertruffen billedskarphed 

• Sharp Layer teknologi, hvorfra navnet SL blev afledt, 
giver autofokuserede panoramabilleder selv i de 
sværeste tilfælde. 

• Det højeste niveau af håndteringskomfort sparer  
tid takket være autopositionen og den intuitive  
touchpad.  

 
 

XG3 
Tilbudspris kr.  

149.500,-

S 
Tilbudspris kr.  

249.000,- 

S3D 8x8 
Tilbudspris kr.  

599.000,- 

INTEGO fås i 2 modeller; INTEGO og INTEGO 
Pro, som hver fås i 2 designs; TS-model 
med underhængte instrumenter og  
CS-model med overhængte instrumenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestykning:  
- Turbine 
- Mikromotor  
- Sprayvit E 3-funktionssprøjte med LED  
- Sirosonic L ultralydsrenser med LED 
- Mini-LED  
- Fontæne 
- Fontæneventil 
- Selektivt sug 
- Enkeltbakke 
- LED ViewPlus op-lampe 
 
Tilbudspris kr.    

209.995,- 

Xios Supreme  
sensorer  
Fremragende billedkvalitet, og en 
opløsning der leverer branchens førende 
billedkvalitet uden ventetid. 
3 sensorstørrelser, 3 kabelængder, WiFi 
eller USB-tilslutning.  
Bygget på et modulært design, så du kan 
tilpasse dine sensorer til dine behov. 
Sætpris sensor størrelse 1+2 

Tilbudspris kr. 52.500,-
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Primescan Highlights: 
- Moderne design 
- Nøjagtighed  
- Overlegen ydeevne.   
Det er funktioner, der vil overraske dig:   
Nøjagtighed 
Scanning i fremragende troværdighed og 
præcision: Med den innovative Smart  
Pixel Sensor og den dynamiske dybde- 
scanningsteknologi giver perfekt skarp-
hed, selv i op til 20 mm dybde.  
Connectivity 
Fremskynder din arbejdsgang: På grund 
af sammenhængende, validerede og  
åbne dataoverføringsmuligheder leveres 
laboratorier og andre tredjeparter med 
højopløsningsmodeller på et øjeblik.  
Anvendelighed 
Nem scanning af alle dentalmaterialer og 
hvor der er vanskelig adgang til områder: 
Det øgede synsfelt visualiserer større 
områder.   
Hygiejne 
Tag kontrol over infektion: Vælg mellem 
en række tre forskellige ærmer - herunder 
autoklaverbare og engangsmuffer.  
Hastighed 
Hurtigere scanning med en jævn scan-
ningsstrøm: Konsolidering af mere end 
50.000 billeder pr. sekund og hurtig 
behandling af nøjagtigt de data, soft -
waren behøver.  
Designenhed: 
Smarte funktioner og større komfort: 
Intuitiv brug via bevægelig 16: 9 touch -
screen og touchpad.   
Det nye designenhed er en arbejdsstation 
designet til moderne tandpleje og med 

Nyhed: PrimeScan Sirona instrumenter

tandlægen i tankerne. Den leveres med 
touchpad og en 16: 9 bredformat bevæge-
lig touchscreen, der giver dig en meget 
intuitiv og ergonomisk arbejdsplatform.  
Dine fordele: 
• Touchscreen & Touchpad til mest  

behagelige, intuitive brug 
• Kinematik til perfekt ergonomisk  

positionering 
• Smart Hygiene koncept til hurtig og 

nem desinfektion 
• Mobilitetskoncept for fuld mobilitet 

med mere end 60 min. batteribuffer  
3 fræsere: MC, MCX og MCXL og 
2 kameraer: Omnicam og Primescan.  
Primescan opfylder dine behov med to 
individuelle softwarekonfigurationer:  
Primescan AC med Connect Software: 
• Understøtter dataoverføringsmulig -

heder til dine foretrukne partnere 
• Sikker og krypteret dataoverførsel  

via Connect Case Center-indbakken 

• Nem opgraderbarhed til fuld 
arbejdsstyring 

• Touch-aktiveret og intuitiv bruger -
grænseflade.  

CEREC Primescan AC med CEREC  
Software: 
• Understøtter fuld arbejdsstyring for 

enkeltbesøgt tandpleje 
• Fleksible data eksport muligheder 
• Automatiseret arbejdsproces takket 

være Artifical Intelligence 
• Touch-aktiveret og intuitiv bruger -

grænseflade. 
 
Ring og få mere at vide. 
 
 

For de optimale  
arbejdsresultater er 
de rigtige instru- 
menter nødvendige.  
Vores instrument-
serier opfylder kon-
sekvent disse krav.  
Uanset hvilken  
serie du vælger,  
får du produkter  
i topkvalitet - til  
alle anvendelses- 
områder og  
arbejdstrin.

T1_Classic_ENDO 
Vejl. kr. 11.813,- 
Tilbudspris 8.500,-

T1_Classic_Prophy 
Vejl. kr. 11.063,- 
Tilbudspris 7.800,-

T1_Classic_S6L 
Vejl. kr. 11.813,- 
Tilbudspris 8.500,-

T1_Classic_S40L 
Vejl. kr. 11.204,- 
Tilbudspris 7.843,-

T1_Classic_S200L 
Vejl. kr. 16.304,- 
Tilbudspris 11.413,-

T1_Line_ENDO 
Vejl. kr. 10.266,- 
Tilbudspris 7.186,-

T1_Line Prophy 
Vejl. kr. 6.469,- 
Tilbudspris 4.528,-

T1_Line C6L 
Vejl. kr. 9.329,- 
Tilbudspris 6.530,-

T1_Line C40L 
Vejl. kr. 8.906,- 
Tilbudspris 6.235,-

T1_Line C200L 
Vejl. kr. 14.365,- 
Tilbudspris 10.034,-

T1 Boost Alpha 
Vejl. kr. 14.335,- 
Tilbudspris 10.035,-

T1 Mini Alpha 
Vejl. kr. 14.335,- 
Tilbudspris 10.035,- 

T2 Control Alpha 
Vejl. kr. 11.710,- 
Tilbudspris 8.197,-

T2 Mini Alpha 
Vejl. kr. 11.710,- 
Tilbudspris 8.197,-

T2_Line C6L 
Vejl. kr. 7.969,- 
Tilbudspris 5.579,-

T2_Line C40L 
Vejl. kr. 7.407,- 
Tilbudspris 4.995,-

T2_Line C200L 
Vejl. kr. 9.985,- 
Tilbudspris 6.995,-
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En ny

VistaScan Mini View  
Med sin store berøringsdisplay og kom-
fortable brugerflade giver VistaScan Mini  
View mulighed for en effektiv digitalise-
ring af fosforpladerne.  

Tilbudspris kr. 62.995,- 
 VistaScan Mini Plus  
VistaScan Mini Plus scanneren gør 
fosforplade diagnostik endnu hurtigere. 
Kompakt apparat der er enkelt at betjene 
og har kun brug for ganske lidt plads. 

Tilbudspris kr. 56.995,- 
 
 
 

PSPix  
Giver en præcis diagnose med PSPIX2 
chairside, får du billedet på din computer 
på kun et par sekunder. 
Arbejdsprocessen har aldrig været så let, 
intuitiv og effektiv. Lad den store 
berøringsskærm vejlede dig.  
Indeholder 4 billedplader  
(2x str. 1, 2x str. 2),  
200 poser og covers til  
billedplade (100x str. 1,  
100x str. 2), en  
opbevaringsboks  
til billedplader,  
1 Ethernet-kabel,  
SOPRO imaging  
software og licens. 
 
 

Tilbudspris kr.  

56.900,- 

Kameraer   Sopracare  
Konceptet er blev udviklet for at hjælpe 
tandlægen under profylakse og perio- 
dontale behandlinger. 

Tilbudspris kr. 29.500,-  
 VistaCam iX HDsmart  
Billeder af højeste lysstyrke og skarphed. 
Det slanke hoved muliggør let adgang til 
selv de bageste kindtænder. 

Tilbudspris kr. 29.995-  
 L-Cam HD 90  
90 gr. linse. Kvalitetskamera i metalhus. 

Tilbudspris kr. 34.995,-   AlphaCam HD   
Nem tilslutning til PC med USB. 

Tilbudspris kr. 9.800,- 
 

Best DC Touch   
Med trådløs eksponering. 
Røntgenhovedet er med  
indbygget timer, dette giver  
stor frihed ved installation  
og muligheden for trådløs  
betjening med  
touch-panelet. 

Tilbudspris kr.  

31.995,- 

X-mind DC 
 
   
Tilbudspris kr.  

24.995,- 

Acteon Prime 2D 
panoramarøntgen                                   

Tilbudspris kr.  

139.995,- 
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Dürr Dental 
I mere end 70 år har navnet Dürr Dental stået for kvalitet og fremsynethed indenfor sugemotorer og  
kompressorer til tandlæger. Om behovet er småt er stort – så har Dürr altid den rigtige løsning: 

DÜRR Tornado 2  
Kompressor med tørrer,  
velegnet til 2-3 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 22.995,-     
DÜRR Trio  
Kompressor med tørrer,  
velegnet til 3-5 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 38.995,-     
DÜRR Duo-tandem  
Kompressor med tørrer,  
velegnet til 4-6 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 46.995,-     
 
DÜRR  
POWER-TOWER  
Kombineret kompressor og  
sugemotor. 
Tilbudspris kr.  
 
fra 44.995,-

DÜRR  
VS600 sugemotor  
Velegnet til 2-3 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 22.995,-     
DÜRR  
VS900 sugemotor  
Velegnet til 3-5 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 28.995,-     
DÜRR  
VS1200 sugemotor  
Velegnet til 4-6 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 31.995,-     
 
DÜRR  
VSA900 sugemotor  
Velegnet til 3-5 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 45.995,-



Autoklaver 

 

 

 

 

 
        

 

Optimeret Lisa autoklave med smarte løsninger for 
nuværende og fremtidige behov. En lydsvag autoklave 
der passer perfekt til en åben steril. Lisa dækker 
behovet for både store og små klinikker.

�  Interaktivt display med tydelig og enkel betjening

�  Hurtigere cyklusser med optimeret produkt design

�  Nem og enkel vedligeholdelse med video-

       animationer på display

�  Reduceret vedligeholdelses omkostninger med     

automatisk diagnostik cyklus

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 
        

 

       automatisk diagnostik cyklus

�  Nem funktion for optimal og enkel sporbarhed
via Wi-Fi

�  Op til 9 kg gods
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desLara er den nye autoklave som bygger på samme d
og høje kvalitet som Lisa. 
Lara kan opgraderes ud fra klinikkens behov for hu
cyklus, variabel cyklustid eller bruger dokumentat
Cyklus tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 
38 minutter og alle data lagres automatisk på USB

�
�  Lydsvag i drift

� A t ti k d åf ld i
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�  Automatisk vandpåfyldning

�  Brugervenlig menu system

� Programmerbar start så den starter om natten

       du kan have alt klar til næste morgen

�  Opgraderes via aktiveringskoder
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Assistina TWIN
Maksimal vedligehold
med minimal forbrug!
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MIELE Dental- 
opvasker PG8581  
Thermo-desinfektionsopvaskemaskine  
med over- og underkurv. Speciel til  
rengøring og desinfektion af dental- 
udstyr pga. dens høje temperatur. 

Ring for tilbud 

MIELE bordopvasker 
PWD8531 - NYHED  
Ring for mere info. 

Ring for tilbud 

NYHED 
DAC Universal MK4    
Vask, smøring og desinfektion på kun 
15 min. 
• Nem håndtering med touch display. 
• Forbedret lågstyring og høj proces-

pålidelighed. 

Ring for tilbud 
 
 
 
 

DAC Universal MK3 
Intern og ekstern rengøring, smøring  
- desinfektion og sterilisering i en enkelt  
cyklus. 

Ring for tilbud 
 
 
 

 
 DAC PREMIUM  
Twin-kammer teknologi 
Intuitiv og enkel betjening via farve- 
skærmen. 
Dokumentation med printer,  
CF-kort eller direkte i pc'en er mulig uden 
yderligere dokumentationssoftware. 

Tilbudspris kr. 66.995,-

KAMPAGNEPRIS 
Lisa 17L: 56.695,-  
Vejl. pris 70.795,- 

Lisa 22L: 59.995,-  
Vejl. pris 75.950,-

INTRODUKTIONSPRIS 
Lara 17L: 45.450,-  
Vejl. pris 56.750,- 

Lara 22L: 49.450,-  
Vejl. pris 61.795,-

0,-81ris 5.p. ljeV
0,- 525.

SIRPNEGAPAM
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gling, 
te poser. 
llestativ 
s.

K

Lisa Seal 2 foliesvej
Perfekt kvalitetsforseg
ingen risiko for brændt
Patenteret dobbelt rul
som kan vægmonteres

NYHEDER: 
 
Proxeo Twist  
Trådløs polering 
Kampagnepris  

9.995,- inkl. moms. 
Vejl. pris: 13.500,- 
 
 
 
Intensiv  
Swingle Ortho  
Oscillerende vinkelstykke  
Effektiv og  
kontrolleret  
IPR stripping.  
Sæt med 6 Ortho strips. 

10.125,- inkl. moms
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WS-56 LG
1:1

Mini LED+

S-11 LG
1:1

Mini LED+

WS-75 LG
20:1

Mini LED+

WS-91 LG
1:2,7

Mini LED+

S-9 LG
1:1

Mini LED+

45° vinkel på hovedet giver bedre adgang og udsyn. 
Perfekt til deling af visdomstand.

WS-92 LG
1:2,7

Mini LED+

Rengøringsvenlig og ridsefri belægning
LG instrumenter er med lys via indbygget generator. 
Instrumenter fås også uden lys!

KAMPAGNEPRIS:
Uden lys         L *              LG **

S-9 1:1      

S-11 1:1     

WS-56 1:1     

WS-75 20:1     

WS-91 1:2,7     

WS-92 1:2,7

8.975,-          

7.075,-          

7.775,- 

9.150,-              

8.295,-      

8.295,-

-        

9.595,-         

8.975,- 

9.795,-              

8.975,-      

8.975,-

11.495,-     

10.650,-        

  9.975,- 

10.825,-              

  9.975,-      

  9.975,-

* L passer til Implantmed LED motor EM-19LC

** LG med intern generator til alle motorer
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Instrumenter og kirurgi

 
 

Profylaksevinkelstykke med trådløs 
fodkontrol. Du får her komplet frihed 
med instrumentet som kun vejer 

PROXEO TWIST - Trådløs polering
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Det er nu også muligt at tilvælge en trådløs fodkontrol til 

EGENSKABER:
 3 programmer pr. instrument gruppe

 LED ring giver perfekt belysning af behandlingsområdet

 Automatisk spids detektering
Fremragende snitte præcision 

  

  

ndlingsområdet. 

Piezomed. 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

0,-2.8ris 4. pjlejV
5,- 23.6

SIRNEPGAPAKAMP

V
5
A

5,-4ris 6.6. pjleV
5,-.994

SIRNEPGAAMP

W56 LWG- LTT 1:1

K K

HG-43 A 1:1

e
 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

RM-34 LED W&H W&H RQ kobling

 
  

 
 

 
 

58ris 9.5. pjleVe
5,-91.7.

RNEPGAPAKAMP

7
80,-.87.. pjleV

5,-95.8
SIRNEPGAPAAMP

99 L6 LG-6 LTT 2:1 WG- LTT 1

ris 7 V
 

  

 
 

 
 

5,-4.57.. pjlejV
0,-55.6

SIRNEPGAAMPK

e5,-
- 

SI

:5 TG-97 L
TG-98 L

R

ris 7
 

  

 
 

 
 

.57.. pjlejV
055.6

NEGAAMPK

e5,-4.57.. pjlejV
0,-55.6

SIRNEPGAAMPK

e

TG-98 LM

ris 7 ris 7

TG-97 LM

 
  

 
 

 
 

5,-6.5ris 4. pjlejV
5,-93.5

SIRNEPGAPAKAMP

5,-45
0,- 

SIR

M

RM 34 LED W&H
Multiflex®- kobling

med LED lys

EP

e
 

  

 
 

 
 

0,-0ris 2.5. pjleV
5,- 7.91

SIRNEPGAAMPK

W&H RQ-kobling
RQ-24

V
 

  

 
 

 
 

Køb 5 valgfri instrumenter og få dit kliniknavn  laserindgraveret GRATIS

21



Bakteriologisk filter til Lisa  
autoklave.  
Kr. 411,-

Flexi sugeslange, grå. 2 meter. 
Ø: 11 mm. Kr. 167,- 
Ø: 17 mm. Kr. 205,-

23

Småvarer fra W&H Småvarer 
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EN-041 
Original Piezo
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Original Piezo
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PL3 Spidsen
Anvendes til rensning af dybe pocher. 
Lang, tynd og rund til PA behandling – 
specielt velegnet til recall patienter.

A Spidsen
Anvendes til supragingival tandsten. 
Fjernes med lette penselstrøg.

P Spidsen
Anvendes supra- og subgingival.
Universalspidsen til fjernelse af tandsten.

PL1 & PL2 Spidsen
Venstre og højredrejet spidser. God til 

til mesiale & distale sider samt furkationer.

RT1 Spidsen  
Spids til præparation for bedre adgang 
til rodkanal. RT1 har konisk form. 
Anbf. effekt: lav-medium

RT2 Spidsen 
Endospids anvendes efter RT1 for bedre 

cylindrisk form. Anbf. effekt: lav.

RT3 Spidsen 

rodkanal. Efter udvidelse af kanalen med RT1 
og RT2. Lev i pakker med 5 stk. og monteres i 

PS Spidsen
Anvendes kun subgingival. En meget 
værdsat spids til dybe pocher.

KAMPAGNEPRIS: 699,-
(Vejl. pris: 785,-)

PI Spidsen Startsæt
Specialspids til rensning af implantater.

DS-010. Anbf. effekt: lav-medium

ESI Spidsen Startsæt
Den tynde endospids fremmer markant skylningen 
i bikanaler og fjernelse af debris. Lev i pakker med 

ENDO ENDO ENDO

ENDOSCALING SCALING SCALING

SCALING SCALING

IMPLANTAT

KAMPAGNEPRIS: 775,-
(Vejl. pris: 865,-)

KAMPAGNEPRIS: 895,-
(Vejl. pris: 1.005,-)

KAMPAGNEPRIS: 2.325,-
(Vejl. pris: 2.600,-)

KAMPAGNEPRIS: 1.650,-
(Vejl. pris: 1.815,-)

KAMPAGNEPRIS: 1.095,-
(Vejl. pris: 1.215,-)

KAMPAGNEPRIS: 895,-
(Vejl. pris: 1.005,-)

KAMPAGNEPRIS: 1.345,-
(Vejl. pris: 1.480,-)

KAMPAGNEPRIS: 1.345,-
(Vejl. pris: 1.480,-)

KAMPAGNEPRIS: 1.565,-
(Vejl. pris: 1.760,-)

Rensetabs til DAC autoklaver 
50 stk., fjerner effektivt olierester.  
Kr. 202,-

Guldfang (fontænesi) til fontæne på 
UnicLine. 
Kr. 46,- pr. stk. v/ 5 stk.

Sprayolie til DAC med blå etiket. 
Anvendes i DAC med serienr. større 
end 14.000. 
Flaske med 200 ml. 
Sprayolie til DAC universal med hvid 
etiket. Anvendes i DAC med serienr. 
6500-13999. 
Flaske med 200ml. 
Kr. 529,- pr. stk. v/ 6 stk.

UNIC sprøjtespids (metal) til UNIC 
sprøjter.  
Kr. 159,- pr. stk. ved 4 stk.

Filter / Si til UnicLine. 
Kr. 59,- pr. stk. v/ 5 stk.

Bestdemin er et hygiejnisk éngangs-
filter, som producerer demineraliseret 
vand. Velegnet til autoklaver, hvor 
vandforbruget er lavt.  
Kapacitet: 2-300 l ved 1.000 µS/cm i 
tilgangsvandet. 
Kr. 1.457,-

DAC drænfilter til filterhus.  
Æske med 6 st.  
Kr. 347,-

Green & clean 
Desinfektionsmiddel og rensemiddel  
til sugesystemet på Heka units.  
Pose med 500 ml. (evt. adapter skal 
bestilles separat). Fremragende 
rengøringseffekt med aktiv defoamer. 
Fjerner biofilm. Biologisk nedbryde-
ligt. CE 0408.  
4 stk. kr. 941,- 
Metasys kimvæske klar til brug.  
Til rensning af behandlingsvand og 
forebyggelse af kalkaflejring i rør-
systemerne på dentalenhederne. 
Til units med WaterLine system.  
2% færdiglavet opløsning baseret på 
brintoverilte. 
Forebygger af biofilm, Mindsker kalk -
aflejring, Ingen opbygning af resistens 
er muligt. CE 0408. 
Indhold: 4 x flaske á 750 ml. 
Kr. 711,-

Guldfang (fontænesi) passer til 
fontæne på UNIC og UnicLineS.  
Ny model, der sikrer optimalt afløb.  
Kr. 93,- pr. stk. ved 5 stk.

Dürr sugefilter, gule. Kasse m/ 12 stk. 
Kr. 243,-

Luzzani sprøjtespids grå  
Tåler opvaskemaskine og autokla-
vering, men vær opmærksom på at 
sprøjtespidsen er en forbrugsvare, 
som jævnligt bør udskiftes.  
Kr. 149,- pr. stk. v/ 4 stk.

Luzzani sprøjtespids sort  
Tåler opvaskemaskine og autokla-
vering, men vær opmærksom på at 
sprøjtespidsen er en forbrugsvare, 
som jævnligt bør udskiftes.  
Kr. 149,- pr. stk. v/ 4 stk.

Støvfilter til Lisa autoklaverne 317, 
322, 517 og 522. 
Kr. 255,-

Filter til Nitradem vandbehandlings-
anlæg. Til DAC.  
Kr. 1757,-

LED-belysning 
Brite Triton 
fra d-tec  
 Pris fra 13.995,- 


