* Ja netiks paziņots citādi vai kamēr vien preces ir pieejamas. Paturam tiesības veikt cenu izmaiņas.
Neuzņemamies atbildību par drukas kļūdām. Žurnālā ietvertās akcijas ir spēkā līdz 31.12.2018.

Piedāvājumi ir spēkā 31.12.2018.*

Silinēviču ģimenes
veiksmes stāsts

14. lpp

www.plandent.lv • Tālr. +371-67844780 • Fakss +371-67290577 • e-pasts: info@plandent.lv

www.plandent.lv

POWERED BY

PLANMECA PlanScan V2
skeneris ar krāsainās skenēšanas uzgali
+ portatīvais dators ar

PlanCad EasyScan
mūžtermiņa licence.

24 00000 €

14 000 00 €*
www.plandent.lv
Tel. +371 67844780
*Cenas norādītas bez PVN.
Piedāvājums spēkā līdz 30.09.2018.

“Izstādes MedBaltika 2018
Dizaina pērle” Plandent stendā.

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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MELAG Higiēnas Pasaule

Vācijā radītie, augstas klases risinājumi.

MELAtherm® 10 - Visātrākā mazgāšana un dezinfekcija
Integrēta mazgāšanas ciklu dokumentācija, aktīvā žāvēšana, dozēšanas modulis
un mazgāšanas šķīdumu automātiska padeve. Viss minētais apkopojumā padara
šo Melatherm® 10 par lieliski pārdomātu investīciju, kas atmaksājas.

MELAseal® 100+ – Uzticams pakotājs mazākā vai lielākā klīnikā
Iegūstiet vairāk, izvēloties pārbaudītas vērtības! MELAseal® 100+ pārliecina
lietotājus ar savu augsto sniegumu, uzticamību un vienkāršo darbību. Integrētā
elektronika garantē aizdares kvalitāti ar skaņas un gaismas signāliem.

Vacuklav® 40 B+ Evolution – augstākā latiņa tvaika sterilizātoriem
Patentētā Twin - Chamber (Divu - kameru) un DRYtelligence ( Žāvēšanas
inteliģences) tehnoloģija nodrošina rekorda cienīgus autoklavēšanas ciklu laikus,
augstāko efektivitāti un iespaidīgus sterilizējamā materiāla apjomus, līdz pat 9 kg.
XXL krāsainais skārienjūtīgais ekrāns ar integrēto programmatūru, nodrošina
intuitīvu un vienkāršu iekārtas vadību un dokumentācijas iegūšanu.

Kvalitāte - Ražots Vācijā

kompetence higienā

Īpašais Rudens piedāvājums
MELAG sterilizācijas aparatūrai un piederumiem
MELAtherm – 10 termodezinfekcijas
ierīce ar aktīvās žāvēšanas funkciju.
Pilnībā aprīkots pielietojumam zobārstniecības
praksē.

Cena EUR
bez PVN

699900

MELAG Vacuklav 30 B+/ 31 B+
’’B’’ klases autoklāvs. Tilpums 18 litri.
Komplektā sterilizācijas kameras
statīvs ar 3 šālītēm.
Cena EUR
bez PVN

Papildus sterilizācijas šālīte
Melag 29 x 19 cm
Cena EUR
bez PVN

3000

MELAG MELAseal 100 +
Sterīlā materiāla pakotājs ar ruļļu
turētāju ‘’Comfort’’. Automātiskā
aizvalcēšanas kontrole.
Cena EUR
bez PVN

Sterilizācijas ciklu pieraksts uz CF
kartes, vēlākai lejuplādei datorā.
Cena EUR
bez PVN

25000

440000

39000

Sterilizācijas ciklu pieraksta printeris.
Tūlītējai izdrukai pēc cikla beigām.
Cena EUR
bez PVN

25000
T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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Gaiss Dzīvībai
Globāls
stomatoloģisko
kompresoru ražotājs
pasaules tirgū
Pielietojums
zobārstniecībā
• Iekārtu un rokas instrumentu
darbības nodrošināšana
• CAD/CAM sistēmu nodrošināšana
• Zobtehnisko laboratoriju nodrošināšana
• Sterilizāciju darbības nodrošinašana
• Centrālā saspiestā gaisa plūsmas
nodrošināšana

Ieguvumi
•
•
•
•
•
•
•
6

Gaiss bez eļļas daļiņām
Ļoti zems trokšņu līmenis
Ilgs darbības laiks
Viegla apkalpošana
Atraktīvs dizains, viegli novietojams praksē
Augsta slodzes noturība. Pārdomāta dzesēšana
Plašs gaisa kvalitātes uzlabojumu klāsts
T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

Atraktīvs
dizains

Dizains kurš labi izskatās praksē

Precīzas detaļas, augstvērtīgi izejmateriāli
un komponentes, liela pieredze
kompresoru ražošanā

Pagarina
mūža ilgumu

apkalpošana

uzticamība

Minimāla iedarbība uz apkartējo vidi.
Minimāli energoresursu patēriņi

Atkarībā no modeļa
trokšņu līmenis ≤ 47dB(A)

Viegla

Augsta

Zems
troksnis

Apkalpošanas komforts izmantojot
vienkāršus instrumentus un servisa komplektus

Iespēja pievienot daudzus saspiestā gaisa
uzlabošanas instrumentus

Modulāra

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

sistēma
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Planmeca ProMax 3D Classic
®

Paplašināta izcilība

Planmeca CALM™
Jauns pacientu kustības korekcijas
algoritms perfektiem rezultātiem katru
reizi

Planmeca Ultra Low Dose™
3D attēlveidošana ar vēl mazāku devu
nekā panorāmas rentgenā

Extended
volume size

11x8
8x8
Jauns paplašināts apjoms
Optimāla pilnas arkas skenēšana ar
palielinātu apjoma diametru –
no 8x8 uz 11x8 (papildus opcija –

Cena
bez
PVN

sākot no

45 000

00

EUR 2000.00 +PVN)

Saņemiet vairāk informācijas pie Sia Plandent pārstāvjiem!
www.planmeca.com • www.plandent.lv

Planmeca
14 Oy Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

Produktu jaunumi

Planmeca un CephX piedāvā

Jauns tiešsaistes pakalpojums
cefalometriskajām analīzēm
CLEARFIL™ DC
PLANMECA sadarbībā ar CephX Technologies LTD

piedāvā jaunu pakalpojumu automātiskai
cefalometriskajai izmeklēšanai un analīzēm.
Izmantojot datormācīšanās tehnoloģiju un mākslīgo
intelektu, pakalpojums ir izstrādāts, lai palīdzētu
ikdienas darbā ortodontijas speciālistiem visā
Cena
00
pasaulē. Tas automātiski
nodrošina cefalometrisko
ar
PVN
izmeklēšanu un veic analīzi
ar dažiem klikšķiem un
dažu sekunžu laikā, kad tas ir integrēts Planmeca
Romexis® zobu attēlveidošanas programmatūrā.

126

CORE PLUS KIT
Ražots Japānā

PERFEKTI SADERĪGS KOMPLEKTS ĀTRAI UN
EFEKTĪVAI ZOBU STUMBRA VEIDOŠANAI
• Viegli pielietojama procedūra
• Duāla cietēšana (polimerizācija un pašcietēšana)
• Ieklāšana bez piepūles
• Nenoslīdošā formula
• Trīs minūšu darbības laiks

PLANMECA un CephX Technologies

Cefalometriskā analīze tiek bieži
izmantota zobārstu un ortodontu
KONTROLĒTA PLŪSMA
TOŅI
vidū, lai pētītu skeleta attiecības
kraniofaciālajā
Taisaglabā
var būt
Pasta ir viegli izspiežamakompleksā.
un tās apjoms teicami
formu.
Clearfil DC Core Plus komplekti ir pieejami sekojošos toņos
Specialā
Clearfilciti
TM DC
Core Plus pildvielaspiemēram,
tehnoloģija sniedz
arī
daudzi
pielietojumi,
2
3
1
materiālam optimālu trixometriju.
nākotnes izmaiņu prognozēšana,
1
notiekošo ārstēšanas plānu
uzraudzība, pacienta dentofaciālo
proporciju novērtēšana un palīdzība
DENTĪNA
BALTA
ārstiem patoloģiju atpazīšanā. Šo
iemeslu dēļ cefalometriskajai analīzei
Saņemiet cefalometriskās
ir būtiska nozīme, izstrādājot un
analīzes, apmeklējot
Romexis programmatūrā ievērojami
izvērtējot pacientiem piemērotus
1 Uzklāj adhezīvu ar vieglas 2 Nožāvē ar vieglu gaisa
3 Polimerizē
4 Cementē tapu un veido zoba stumbru izmantojot Clearfil DC Core Plus
pilnveido
ortodontijas
speciālistu
ārstēšanas plānus.
ierīvēšanas
kustību
plūsmu līdz absorbents
pēc ražotāja ieteiktās instrukcijas
kļūst nekustīgs
nogaidīšanas
laika
darbu.BezKad
attēlu
uzņemšana
Ir bijis izaicinājums iegūt analīzes
programmatūrā ir pabeigta, ar dažiem
uzticamā un izmaksu ziņā efektīvā
klikšķiem var pasūtīt automātisku
veidā, jo arvien pieaug pacientu
cefalometrisko analīzi un saņemt to
skaits un rindas pie speciālistiem.
ir bijusi palīdzēt speciālistiem
dažu sekunžu laikā.
CephX izstrādātais AlgoCeph algoritms
koncentrēties uz pacientu aprūpi,
Pakalpojumu var izmantot arī
ietaupa speciālistu dārgo laiku,
sniedzot viņiem mierīgu prātu par
tiešsaistē no īpašas tīmekļa vietnes,
samazina cilvēka kļūdu iespējamību
cefalometriskajām analīzēm."
kas paredzēta Planmeca lietotājiem,
un veicina labāku efektivitāti un
„Tas ir arī galvenais iemesls, kāpēc
CLEARFIL™
DC CORE
kuriem vēl nepieciešams
veikt PLUS uzlabotu darbu ar pacientiem, jau
esam uzsākuši sadarbību ar Planmeca
atjauninājumu uz jaunāko Planmeca
sākot no pirmās vizītes. Tā vietā, lai
un iestrādājuši AlgoCeph tehnoloģiju
CLEARFIL™
DC CORE PLUS ir duālas
cietēšanas (polimerizācija
un pašcietēšana) zoba
Romexis programmatūras versiju 4.6.
tērētu vērtīgo laiku veicot mērījumus
Planmeca Romexis programmatūrā,"
stumbra
veidošanas
materiāls.
„Datormācīšanās tehnoloģijai
un analīzi pašiem, ārsti var paļauties
turpina Abrahams. „Esam lepni, ka
ir milzīgs potenciāls radioloģijas
uz sarežģītu programmatūras shēmu
varam radīt, manuprāt, ievērojamu
Pašcietēšana ir perfekts risinājums sakņu kanālu pildīšanai, kuras nav pieejamas gaismošanai.
pasaulē," stāsta Ville Salonens,
vienā no lielākajām cefalometriskajām
tirgus revolūciju. Mēs ceram radīt
Planmeca Digitālās attēlveidošanas un
datu bāzēm pasaulē un koncentrēties
vēl daudz izdevīgākas inovācijas jau
Specialā CLEARFIL™ DC CORE PLUS pildvielas tehnoloģija sniedz
materiālam optimālu
lietojumprogrammu nodaļas produktu
uz pacientu pieņemšanu un
tuvākajā nākotnē, izmantojot šo
trixotropiju.
menedžeris. „Mēs ļoti vēlamies
ārstēšanu.
tehnoloģiju un sadarbību."
palīdzēt
mūsu
produktu
lietotājiem
„Ortodontijas
pasaulē
viss
strauji
Ja esat
praktizējošs
ortodontska
un
Kā rezultātā jūs varat uzklāt materiālu bez piepūles. Nenoplūstošā
formula
garantē,
ietaupīt laiku un koncentrēties uz
attīstās, tai nodrošinot pastāvīgus
vēlaties sniegt saviem pacientiem
materiāls pēc uzklāšanas nenosēdīsies.
pacientu ārstēšanu, piedāvājot tiem
uzlabojumus pacientu aprūpē,"
labāku aprūpi, izmantojot vienkārši
piekļuvi
šādam
nebijušam
pakalpojustāsta
Daniels
Abrahams,
CephX
un ātri iegūstamas
cefalometriskās
Sakņu kanālu pildīšanā un zoba stumbra veidošanā, Jūs pielietojat
tikai vienu,
miksēšanas
mam.
Ortodontijas
nākotne
tagad
ir
Technologies
LTD
priekšsēdētājs.
analīzes,
apmeklējiet
planmeca.cephx.
uzgalīti – pateicoties 3 minūšu darba laikam.
tikai viena klikšķa attālumā!"
„Mūsu pirmā prioritāte vienmēr
com jau šodien! ▟
LTD ir laiduši klajā automātisku
PASTAS NOSĒŠANĀS
cefalometrisko izmeklējumu un
0 sec
30 sec
analīzes pakalpojumu
Planmeca
Romexis® programmatūrai. Jaunais
pakalpojums izmanto CephX
inteliģento AlgoCeph algoritmu sarežģītu mākslīgā intelekta un
datormācīšanās tehnoloģiju lietojumu,
kas balstīts uz tūkstošiem manuāli
veidotu cefalometrisko attēlu.
VIENKĀRŠI
LIETOJAMA
KLĪNISKA
PROCEDŪRA
AlgoCeph
integrācija
Planmeca

planmeca.cephx.com

LMSharpDiamond
INSTRUMENTI, KURI
NEPRASA ASINĀŠANU

LM SHARP DIAMOND INSTRUMENTU KLĀSTS PAPLAŠINĀS
JAUNA IZVĒLE SKĒLERIM

LM-SharpJack SD
LM 315-316SD ES

Lm Sharp Diamond instrumentu klāsts tiek papildināts ar 10 jauniem instrumentiem. Jaunais sirpjveida skēleris
LM Sharp Jack ir īpaši gariem, plāniem asmeņiem, vieglai interproksimālai pieejai. Prezentējot vispopulārāko skēlera
dizainu ASV. Pamatojoties uz atsauksmēm no lietotājiem, pilnībā pieļaujam, ka šis kļūs par nākamo favorīta skēleri.
NEW

NEW

Micro sickle SD

LM 301-302SD ES

Gracey 11/12 SD

Mini Syntette SD

Mini Gracey 11/12 SD

LM 215-216SD ES

Mini sickle SD
LM 311-312SD ES

NEW

Syntette SD

LM 211-212SD ES

LM 215-216MSD ES
NEW

LM 211-212MSD ES

NEW

Sickle LM23 SD

Gracey 1/2 SD

Gracey 13/14 SD

Scaler H6-H7 SD

Mini Gracey 1/2 SD

Mini Gracey 13/14 SD

Columbia 4L-4R SD

Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 15/16 SD

Barnhart 5-6 SD

Mini Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 17/18 SD

LM 313-314SD ES

LM 201-202SD ES

LM 213-214SD ES

NEW

LM 146-147SD ES

NEW

NEW

LM 201-202MSD ES

LM 213-214MSD ES

NEW

LM 219-220SD ES

LM 227-228SD ES

LMDental

www.lm-dental.com

LM 207-208SD ES

LM 207-208MSD ES

LM 207-208SD ES

LM 247-248MSD ES

Instrumenti un materiāli

Viedā izsekošanas sistēma
Ziniet precīzu visu instrumentu un materiālu atrašanās vietu
T e LM Denta
Th
t l Tr
ta
Trac
racki
kin
ing Sy
Sys
yste
t m™ ir pirmā komerciāli pieejamā sistēma
zobārstniecībā, kas efektīvi izseko un uzrauga instrumentus un materiālus,
izmantojot RFID tehnoloģiju. Tā palielina pacientu drošību un pilnveido materiālu
lietošanu, kā arī paaugstina izmaksu efektivitāti. Viedā sistēma paver jaunas
iespējas zobārstniecības universitātēm apkalpošanas un klīniskā lietojuma jomās.

Pārvērtiet informāciju rīcībā!

Identifikācijas etiķetes

DTS lasītāji

DTS servera programmatūra

LM-ErgoSense rokas instrumentus
un citus zobārstniecības materiālus
ar identifikācijas etiķetēm var noskenēt
ar DTS lasītāju, tādējādi nodrošinot
uzticamu izsekošanu visā to lietošanas
mūžā – no uzglabāšanas un
apkalpošanas līdz klīniskajai
un pacientu aprūpei.

DTS lasītājus (vai nu multilasītājus, vai
vienkāršos lasītājus) var novietot jebkurā
vidē. Tie paziņo lietotājiem par kļūdām,
piemēram, nesterilu instrumentu
lietošanu.

DTS lasītājus izmanto marķēto materiālu
lietošanas ciklu reģistrēšanai, izsekošanai
un pārbaudīšanai.
Analīze
Programmatūra sniedz vienkāršus
analītiskus pārskatus par sistēmā
reģistrētajiem vienumiem un to
lietošanas cikliem.
Rīcība
Pārskatu informācija var uzlabot un
atvieglot līdzekļu pārvaldi un
dokumentēšanu un – pats galvenais –
paaugstināt izmaksu efektivitāti un
pacientu drošību.

VEIKSMĪGS ĢIMENES UZŅĒMUMS
SMAIDA IEGŪŠANAI JELGAVĀ
Klīnika “Smile de lux” atrodas gleznainā Jelgavas vietā – Jāņa Čakstes bulvāra promenādes
galā, kas ir populārākā pastaigu vieta pilsētā. Pa
klīnikas logu paveras skats uz Driksas upes panorāmu, Jelgavas studenta skulptūru un Mītavas
tiltu. Klīnika viegli atrodama arī tiem, kas brauc
no Rīgas un citām pilsētām, jo ir skatiena attālumā no pilsētas galvenās ielas. Devāmies ciemos,
lai noskaidrotu panākumu atslēgu un labās prakses piemēru šajā klīnikā.
Klīnikas “Smile de lux” īpašnieki – zobārsts Sandis Silinevičs ar sievu, higiēnisti Elīnu SILINEVIČU
zobārstniecībā strādā jau vairāk kā desmit gadus,
attīstot ģimenes biznesu, kas 2015.gadā uzņēma
jaunus apgriezienus – pārvietojās uz lielākām telpām un atvēra specializētu zobārstniecības klīniku.
Tās nosaukumā ietverta arī viņu galvenā misija – dāvināt cilvēkiem skaistu smaidu un pārliecību par sevi.
Elīna jau kopš bērnības zināja, ka strādās zobārstniecībā, jo viņas vecāki cieši saistīti ar šo medicīnas
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nozari, savukārt Sandis profesiju izvēlējies intuitīvi
īsi pirms studiju uzsākšanas. Viņš bērnībā no zobārsta ļoti baidījies, tāpēc uzskata, ka kā ārsts ir ļoti
iejūtīgs pret pacientiem, īpašie tiem, kam zobu labošana rada emocionālu diskomfortu. Klīnikā kā speciālisti strādā arī Sanda brālis ar sievu, tāpēc “Smile
de lux” droši var saukt par ģimenes uzņēmumu.
Klīnikā ir trīs kabineti, kas aprīkoti ar Planmeca
iekārtām un rentgeniem, kā arī panorāmas rentgena telpa. Pacientu netrūkst pateicoties labajai slavai, ko klīnika gūst no atsauksmēm par nevainojamu
speciālistu darbu. Ik dienu 13 darbinieki, no tiem
pieci zobārsti, higiēnists un ortodonts nodrošina
plašu spektru ar pakalpojumiem – zobu ārstēšanu,
protezēšanu, ķirurģiju, ortodontiju, implantoloģiju
(zobu implantu ievietošanu, kaulu audzēšanu, transplantāciju), kā arī higiēnu un zobu balināšanu. Notiek
cieša sadarbība ar izcilu zobu tehniķi. Visi speciālisti
ir augsta līmeņa nozares profesionāļi, kas regulāri
papildina zināšanas ne tikai Latvijā, bet arī citās pasaules valstī, tostarp Vācijā, Šveicē un Monako.

Nodrošinot visaptverošu zobu ārstēšanu, “Smile
de lux” iekarojis ne vien Jelgavas tirgu, bet ievērojama klientu daļu, kas brauc no galvaspilsētas un
citām lielajām pilsētām. Klīnika ik dienu apkalpo 30
un vairāk pacientus, strādājot garas darba stundas,
kā arī nodrošinot pakalpojumu pieejamību arī pēc
pulksten 17.00, kad biznesa cilvēki beidz savas aktīvās dienas gaitas. Tāpat klīnika strādā sestdienās
un nepieciešamības gadījumā sniedz akūtu palīdzību
pacientiem arī svētdienās. “Klīnika ir pieejama visām
sabiedrības grupām – senioriem varam veikt protezēšanu, jauniem cilvēkiem palīdzēt iegūt žilbinošu smaidu, bērniem labot zobus, pārvarot bailes no
ārsta. Mūsu vēlme ir komfortablā vidē, profesionāli
un par adekvātām cenām sniegt pakalpojumus, neaizmirstot par uzmanīgu attieksmi pret klientu. Salīdzinot ar citām zobārstniecībām, mums nav standartizēta domāšana, tāpēc pielāgojamies saviem
klientiem un ieguvēji ir visi,” pārliecināts Sandis.
“Skaists cilvēks sākas ar veseliem zobiem un platu smaidu. Piedāvājam klientiem arī dažādas SP procedūras sejai un ķermenim, masāžas un augstvēr-

tīgus solārija pakalpojumus. Sievietes pie mums
interesējas arī par krunciņu izlīdzināšanu, lūpu palielināšanu un dažādām lāzerprocedūrām, tāpēc kā
tuvāko mērķi esam izvirzījuši došanos estētiskās
medicīnas lauciņā,” stāsta Elīna. “Smile de lux” plāno piedāvāt ne tikai zobārstniecības pakalpojumus,
bet arī sejas ādas atjaunošanas un dažādas pretnovecošanās procedūras, piemēram, PRF injekcijas kā
kompleksus risinājumu apvienojumā ar zobārstniecību. Šādā profilā klīnika būs vienīgā Jelgavā, kā arī cer
ar kvalitātes latiņu sastādīt konkurenci Rīgas uzņēmumiem. Elīna attīsta arī modes biznesu, turpat
klīnikai blakus atverot salonu “Modes istaba” – vietu, kur jebkura mūsdienīga, modi mīloša sieviete var
iegādāties sezonai aktuālu apģērbu. “Apvienojumā
ar klīniku mums ir iespēja sievietei piešķirt žilbinošu
smaidu, koptu ārieni un izveidot jaunu tēlu”, pārliecināta Elīna.
Smile de lux
Raiņa iela 3a, Jelgava
Tel. +371 20383388
www.smiledelux.lv
T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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Planmeca

™

Emerald

™

Digitālās skenēšanas
jaunievedums
™

Pilnīgi jaunais Planmeca Emerald ir neliels un ļoti viegls
intraorālais skeneris, kas izcilās precizitātes un ātruma dēļ ir
lielisks instruments efektīvai un ātrai pacientu apkalpošanai.
Skenēšana ir viegla zobārstam un patīkama pacientam.

27 90000

Cena
bez PVN

Planmeca Emerald
Vienkārša skenēšana
grūti aizsniedzamās
vietās
”2017. gada rudenī mūsu
zobārstniecības kabinetā uzstādīja
Planmeca Emerald™ intraorālo
skeneri. Skeneris ir integrēts
Planmeca Sovereign® Classic
zobārstniecības iekārtā un šī
integrācija izrādījās veiksmīga.
Skeneris ir patiešām ātrs, pat tik
ātrs, ka sākumā pie tā ir nedaudz
jāpierod. Tomēr ātrumu es
neuzskatītu par skenera svarīgāko
īpašību. Pēc manām domām,
iekārtas visvērtīgākā īpašība ir
tās nodrošinātais skenēšanas
dziļums – ar to ir ļoti viegli skenēt
aproksimālos kontaktus. Arī
automātiskais tīrītājs darbojas
labi un paātrina darbu. Līdz šim
skeneri esmu izmantojis darbā ar
kroņiem, inlejām, onlejām, tiltiem
un implantāta kroņiem. Uz savas
pieredzes pamata varu teikt, ka
Planmeca Emerald ir darbam
pilnīgi nokomplektēta iekārta.”

Pateicoties plug-and-play funkcijai, skeneri
var viegli pārvietot no vienas telpas uz citu
un pieslēgt dažādiem datoriem

HLL Harri Lahti
Hymiö Hammaslääkärit
Kouvola ja Lahti

Precīzi un dabīgas krāsas attēli
vienā acumirklī

Spogulīša automātiskā aizsvīšanas
novēršanas funkcija nodrošina
nepārtrauktu skenēšanu un saīsina
skenēšanas laiku

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai un ergonomiskajām formām,
skeneris ir ērti satverams

Nelielie viengabala uzgaļi
ir patīkami pacientam un ir
autoklavējami

16

Parocīga divu funkciju poga paātrina
darbu un uzlabo infekciju proﬁlaksi,
jo skenēšanas laikā zobārstam nav
jāpieskaras datoram

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

PlanEasyMill - frēzēšanas
pakalpojumi laboratorijām
™

Ātrs frēzēšanas
pakalpojums
klientu interesēs

Pieņemšana

Laboratorija

Ārstēšanas vērtējums

Plānošana

PlanEasyMill™

Nospiedumi

Frēzēšana, 3D drukāšana
Pasākums

Galīgā apstrāde

Planmeca Emerald™

Planmeca FIT

564 €/mēnesī*

1 263 €/mēnesī*

Līzinga cena no

Ar PVN 21%, piecu gadu līzinga
periods. (Planmeca Emerald™
intraorālais skeneris +
Planmeca PlanCAD® Easy –
skenēšanas programmatūra. Cenā
nav iekļauts dators.)

®

Līzinga cena no

Ar PVN 21%, piecu gadu līzinga
periods. (Planmeca Emerald™
intraorālais skeneris + Planmeca
PlanCAD® Easy plānošanas
programmatūra + dators + Planmeca
PlanMill® 30 S frēzēšanas iekārta.)

*Līzinga ﬁnansējuma priekšnoteikums ir pozitīvs LUMINOR Līzings ﬁnansēšanas lēmums. Līzinga cenas pamatojas uz 15.06.2018. pārskatīto cenu līmeni. Līzinga
laiks ir pieci gadi. Līzinga ﬁnansējuma noformēšanas komisijas maksa 1,2% no kopējās summas. Paturam tiesības veikt cenu izmaiņas. Fotoattēlos var būt redzams
papildu aprīkojums, kas nav iekļauts norādītajā cenā.

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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SASPIESTAIS GAISS | ATSŪKŠANA | RTG | PROFILAKSE | HIGIĒNA

DÜRR DENTAL AG · Höpfigheimer Straße 17 · 74
7 321 Bietigheim-Bissingen

Radīts tiem, kam svarīgas ir
sīkākās detaļas
The VistaScan Mini View.

Cena
bez PVN

699900

Vista Scan Mini View: Uzlabota attēlu kvalitāte un darba komforts.
komfor
Uzņemtie zobu rentgeni, izmantojot 5 dažādu izmēru fosforplates,
fosforplates tiek noskennēti
dažās sekundēs un attēloti datora monitorā augstākajā izšķirtspējā.
Pirmo rezultātu, jau var aplūkot plašā displejā, kas atrodas uz skennera.
Integrētā Wi-Fi funkcija atvieglo skennera datu pārsūtīšanu uz Jūsu prakses datoru.
Vairāk informācijas: SIA „Plandent”, T. 67844780, 67844783

LABĀKAIS DIZAINS

SASPIESTAIS | GAISS | ATSŪKŠANA | RTG | PROFILAKSE | HIGIĒNA

Labākais no mums jūsu praksei.
Durr Dentālā sistēma

DURR DENTAL atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām. Precīzi saderīgā
produktu sistēma un serviss padara prakses ikdienas darbu, Jums un Jūsu
komandai efektīvāku, precīzāku un drošāku. Ar Durr Dental Jūs visā esat
perfekti. Vairāk info www.durrdental.com
Vairāk informācijas: SIA "Plandent", T.67844780, 67844783

LABĀKAIS DIZAINS

Planmeca digitālās zobārstniecības iekārtas

Viegli iestatāmi personīgie iestatījumi
Jaunums!
Planmeca
PlanID™
Personīgo iestatījumu
aktivizēšana ar
viedkarti

Planmeca Compact ™ i Classic

Planmeca Compact ™ i Touch

Planmeca Sovereign ® Classic

Pilnīgi nokomplektēta iekārta
Universālais Flexy™ turētājs
Turētājs nosūcēja caurulei un
instrumentiem, piemērots visiem
zobārstniecības darbiem. Iespējams
pieslēgt arī Planmeca Emerald™
intraorālo skeneri un planšetierīci.

Viegli lietojams un gatavs darbam
Intuitīvais skārienekrāns ir labi saprotams
un viegli lietojams. Zobārstniecības
iekārtas funkcijas, pacienta pozīcijas,
instrumentu iestatījumi un sākotnējie
iestatījumi ir viegli izmaināmi.
Personīgo iestatījumu aktivizēšana ar
viedkarti
Planmeca zobārstniecības iekārtas ir viegli
pielāgojamas katra lietotāja vajadzībām –
personīgo iestatījumu aktivizēšana ar
viedkarti.
Viegla konsoles regulēšana
Instrumentu novietošana ergonomiski
visizdevīgākajā vietā. Konsoli ir iespējams
pārvietot arī zobārsta pusē.

Ērtas darba pozas
Pateicoties plašajam augstuma
regulēšanas diapazonam, ir
iespējams strādāt, stāvot kājās,
bet īpaši zemā krēsla pozīcija
ir piemērota arī darbam ar
pusguļus stāvoklī novietotiem
pacientiem.

Lokāms kāju atbalsts
Pateicoties automātiskajam kāju atbalstam,
pacientiem ir gan viegli iesēsties krēslā, gan
viegli no tā nokāpt. Ja pacients sēž vertikāli, ar
viņu var sarunāties, esot vienā līmenī. Pozīcija
ir piemērota arī protezēšanas darbiem.
Viegla piekļuve pacientam
Pateicoties atzveltnes šaurajai augšdaļai, zobārstam ir viegli
piekļūt iespējami tuvu pacientam.

Daudz vietas kājām
Tā kā krēsls tiek pacelts no
sāniem un asistenta pults
statīvs ir neliels, kājām paliek
daudz vietas un personālam
ir iespēja strādāt tuvu
pacientam.

20

Bezvadu pedāļu vadība
Visas nepieciešamās zobārstniecības iekārtas funkcijas ir vadāmas
ar vadības pedāļiem. Šāds risinājums atbrīvo rokas un mazina
šķērsinﬁcēšanas risku. Planmeca Emerald™ intraorālo skeneri var
vadīt arī ar pedāļiem.

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

Planmeca Sovereign®
Classic zobārstniecības
iekārta

Planmeca Compact™ i
Touch zobārstniecības
iekārta

Cena sākot no

Cena sākot no

32 700 €

20 600 €

Planmeca Sovereign Classic
®

Viegli un ātri
pielāgojama labročiem
un kreiļiem

Kreiļiem

Labročiem

!

Arī Planmeca Compact i™
zobārstniecības iekārtas ir
piemērotas labročiem un
kreiļiem.

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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Mirdzuma
māksla

BRILLIANT EverGlow®
Universāls submikronu hibrīdkompozīta materiāls

 Īpaši viegli pulējas un ilgstoši saglabā mirdzumu
 Pirmklasīgas viena toņa restaurācijas
 Ērts lietošanā, perfekti mīksta konsistence
 Laba adhēzija pie zoba virsmas

004166

004153

everglow.coltene.com | www.coltene.com

Keramika - labs risinājums virtuves traukiem
Kompozīts - BRILIANTA vērts risinājums zobārstniecībā

BRILLIANT Crios
Stiprināta kompozīta bloks pastāvīgām restaurācijām
 Restaurācijām ar augstu stiepes izturību
 Zoba audiem līdzīgas elasticitātes īpašības
 Izturīgs pret nodilumu un sakodiena antagonistiem

004166

info.ch@coltene.com | www.coltene.com

Padari veselības aprūpes vidi drošāku!

Aizsardzība pret infekcijām
vienmēr ir prioritāte

Vienkārša
lietošana

www.plandent.lv • e-pasts: info@plandent.lv
Tālr.: +371-67844780 • Fakss: +371-67290577

Efektīva aizsardzība pret infekcijām un ūdens
tīrība vienmēr ir bijušas svarīgākās jomas mūsu
izstrādājumu dizainā un to attīstībā. Gadiem ilgs
kopdarbs ar vadošajiem zobārstniecības institūtiem
mikrobioloģijas jomā ir radījis visaptverošus un
zinātniski apstiprinātus risinājumus – lai nepieļautu
infekciju risku gan uz aprūpes iekārtu ārējām
virsmām, gan to iekšienē.

Atvieglota
ārējo infekciju
novēršana

Garantēta
ūdens tīrība

Automātiska
atsūkšanas
šļūteņu tīrīšana

www.planmeca.com

PANAVIA™ V5
Ražots Japānā
PANAVIA V5 – adhezīvais cements, iespējams, Nr.1 pasaulē!
Panavia V5 – vienkārši lietojams un estētisks cements visām galvenajām indikācijām.
PANAVIA V5 – duāli cietējošs adhezīvais cements ar Clearfil Ceramic Plus saiti/adhezīvu satur oriģinālu
MDP monomēru un y-MPS silana-monomēru.
Adhezīva visām restaurācijām: venīri, implanti, tilti, inlejas, onlejas, ieskaitot visas stikla keramikas arī
lithium disilicate, cirkonijs, kompozīts, metāls.
PANAVIA V5 Tooth Primer – unikāla saite stiprai fiksācijai visām zoba struktūrām.
Clearfil Ceramic Primer Plus – adhēzija visām konstrukcijām.
PANAVIA V5 - ements bez amīna, fluora izdalošs, ar dabīgu fluorescenci un nemainīgu krāsu ilgtermiņā,
5 krāsu izvēle (Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque).

Panavia V5
Introductory Kit (Universal A2 tai Clear)

26

Cena
ar PVN

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

12500

CLEARFIL MAJESTY TM

Universālais Nano-Hibrīdu kompozīts
Ražots Japānā
• Kvalitatīvs, estētisks materiāls
• Tieša restaurācija visām kvalitātes klasēm priekšējiem un sānu zobiem
• Zobu pozīcijas un formas korekcija
(piem., diastēmas noslēgšana, pundurzobi u.c.)
• Ieplaisājušu restaurāciju intraorāla labošana
• Jauns spilgtums, ko apstiprinājusi VITA TM
• Brīnišķīgs krāsu sajaukuma efekts
• Plašs nokrāsu klāsts, tajā skaitā četras dažādas caurspīdīgas nokrāsas
• Intuitīva nokrāsu izvēle un slāņošanas metode

Cena
ar PVN

4100
3,6 g šļirce

Aizsargājiet
savu dzirdi!
Cena
bez PVN

13500

QuietOn faktiski noslāpē troksni zobārstniecības klīnikā,
neierobežojot saziņu starp personālu un pacientiem.
• Mazs, higiēnisks un viegli lietojams
• Samazina nepārtraukta trokšņa radīto spriedzi
• Palīdz koncentrēties saspringtas darba fāzes laikā
• Arī pacienti var valkāt austiņas
www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

IEPAZĪSTI ATJAUNOTO ORBIS PRODUKTU PIEDĀVĀJUMU

3300/zobu
sukas
pieaugušajiem
cena bez PVN

2600/zobu
sukas
bērniem
cena bez PVN

Zobu sukas
Pieejamas četras dažādas krāsas. Zobu sukām ir mīksti sari, kā arī pamatne, kas sasniedz
pat grūti pieejamas vietas. Pārdošanas piedāvājumā: zobu sukas, 100 gab.,
25 katrā krāsā – rozā, violetā, zaļā un zilā.
MD166524
MD166525
MD166526
MD166527

 Zobu suka pieaugušajiem
 Zobu suka mazuļiem, 0–3 g.,
 Zobu suka bērniem, 3–6 g.,
 Zobu suka junior, 7–10 g.,

Jaunums!

1 x 100 gab.
1 x 100 gab.
1 x 100 gab.
1 x 100 gab.

Starpzobu sukas
Lokanas un izturīgas Orbis starpzobu sukas ir piemērotas zobu starpu, zobu implantātu un brekešu tīrīšanai.
Kopā iepakojumā ir astoņas starpzobu sukas un viens ietvars, ko ir iespējams izmantot kā pagarinātāju vai
aizsargvāciņu. Pārdošanas iepakojumā kopumā ir desmit astoņu starpzobu suku iepakojumi.
MD166528
MD166529
MD166530
MD166531
MD166532
MD166533

1100/10 x 8 gab.

Starpzobu suka, 0,4, rozā
Starpzobu suka, 0,45, oranža
Starpzobu suka, 0,5, sarkana
Starpzobu suka, 0,6, zila
Starpzobu suka, 0,7, dzeltena
Starpzobu suka, 0,8, zaļa

Silikona starpzobu suka
Starpzobu suka no mīksta silikona zobu starpu tīrīšanai. Tās
kāta otru galu var izmantot arī kā zobu bakstāmo.
Izmērs: parastais. Pārdošanas iepakojumā ir 12 x 20 gabali,
ceļojumu iepakojumā.

cena bez PVN

Zobu diegs
Vaskots, izturīgs zobu diegs, 180 metri,
izvelkams no iepakojuma.
67057

Zobu diegs lente (tape),, 180 m

MD166536 Soft silikona starpzobu suka

800/12 x 20 gab.
cena bez PVN

Jaunums!

Jaunums!

250/180 m
Cena bez PVN

VIRSMĀM
Ātri reaģējoša dezinfekcijas viela
Virsmu slaucīšanai
Ātri reaģējoša, gatava lietošanai. Dezinfekcijas viela, kuras
sastāvā ir 72% etanola, tīrīšanai ar spirtu piemērotām
pacientu izmantotajām virsmām. Iznīcina sēnītes, baktērijas
(piemēram, grampozitīvās un gramnegatīvās baktērijas,
piemēram, tuberkulozi, MRSA), kā arī vīrusus (piemēram, HBV,
HIV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Adeno, Rota un SARS).
Produkts ir testēts atbilstoši standartiem EN 1040, EN 13727, EN
1275, EN 14348, EN 13624, EN 13697 un EN 14476 (Noro).
MD121936
MD121937
MD125294
MD125295

500 ml
5L
Tīrīšanas salvetes, 100 gab. + konteiners
Tīrīšanas salvetes, 150 gab.

Jaudīgs filtrs – uzlabota saderība!
Filtrs iesūkšanas sistēmai. Tīrāms katru dienu un nomaināms reizi
nedēļā. Piedāvājumā filtri, 12 gab.
MD166455

Orbis filtrs, zaļš

Atjaunotais Orbis higiēnas plāns –
pasūti sev nepieciešamo preci!
Orbis higiēnas plāns ir atbalstīt aseptisku vielu un
higiēnas produktu izmantošanu. Higiēnas programmā ir
pieejami dažādi Orbis produkti un to pasūtījuma kodi.
Plānā vari ierakstīt arī savus novērojumus par izmantošanas specifiku.
Vastaanoto
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PASŪTI
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eille
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AI T T

30 min
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lle

100%

Orbis porien
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*Noro 6 %

60 min*
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Instrument

HUOMIOT

1–2 krt/p

100%
Orbis

esuaine

1%
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s liuos
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100 %
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L
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a
aseptisen
n desinfektio
työjärjestyk
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inen käsie
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MD121941
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menemistä
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MD121939
ja sieltä
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3%
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eille,
juurihoiton
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Alkoholia kestä
ville
pinnoille

Pintojen pyyhi
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Orbis tehoi
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pesu- ja desin
fiointikonse
ntraatti
Orbis tehoi
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puhdistusja
desinfioint
iaine

LINEE T
VÄ

MILLOIN KÄYT
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näkyvästi
likaiset
kädet
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Pinnoille ja
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nopeasti tehoa
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desinfektio
aine
Orbis
nopeasti tehoa
va
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aine
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NAT

/12 gab.

ÄL

VAIKUTUSAIKA

Käsien desin

100 %

Orbis pinto
jen
desinfioint
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(%)

Käsien pesuu

100 %
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M
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S
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HDE

DE T

J

18

intisuunnit

TUOTE

KÄ

Orbis

00

- ja desinfio

Nestemäine
n konepesuai
desinfekto
ne
rille. Kanis
teri liitetään pesuk
oneen autom
annostelija
aattian.

Annosteluo
hje:
ohjeen muka 30–70 ml/pesu tai
valmistajan
an
n. 0,3 %. Pesuv (desinfektori), pesua
inepit
aiheen lämp
ötila: 45–5 oisuus
5°C.

MD164406

2L

5L

30 min

Asentajan
katu 6,
Puh. 020 368 00880 Helsinki
680
www.pland
ent.fi | www.
plannet.fi
www.faceb
ook.com/p
landentoy

Tutustu kaikk
ien tuotteiden
hygieniakä
ytännön toteu käyttöohjeisiin huole
tuksesta.
lla. Hygieniaoh

jeistus on

Päiväys

suuntaa antav
a. Vastaanot
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Hygieniava

staava

to on vastu

ussa hyväksytt

ävän ja riittä
vän
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Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

Instrumenti

• koncentrāts instrumentu
dezinfekcijai;
• urbuļu dezinfekcijas
līdzeklis
• dezinfekcijas trauks (ārējie
izmēri 32x21,5x13,5)

• atsūkšanas ierīču dezinfekcijas
līdzeklis, koncentrēts
• līdzeklis spļaujamtrauka
tīrīšanai

Dokumentācija

so pac 1 L

Pese aina näkyvä
likaiset kädet.

100 %
Käsien pesuun

Orbis
pesuneste

intiin

hiero saippua
Kastele kädet,
huuhtele
huolellisesti,

sti

MD121940 Dispen
upullo 0,5 L
MD121942 Pumpp

so pac 1 L

MD121939 Dispen
upullo 0,5 L
MD121941 Pumpp

käsien
30 s hygieninen
oskeEnnen potilask
ktio
pidet- desinfe
käsien
tusta tai toimen
60 s kirurginen
.
tä sekä sen jälkeen
desinfektio
an
Hoitotapahtum
n
aikana aseptise
työjärjestyksen
mukaisesti. Ennen
ön
hoitoympäristö
sieltä
menemistä ja
poistuttaessa.

3–5 ml 30 s
3–5 ml 60 s

100 %
Käsien desinfio

Orbis
käsihuuhde

Pakkaukset

Huomiot

Milloin
käytetään

tusaika
Pitoisuus Vaiku
(%)

Tarkennus
käyttökohteeseen

Käyttökohde

Tuote

• Tīrīšanas un dezinfekcijas
programma pacientu
pieņemšanas vietām

ma
ointisuunnitel

orkkipullo 0,5

MD121936 Keinuk
ri 5 L
MD121937 Kaniste

tä, purista
Nihkeä pyyhin
neste liinasta
ylimääräinen

Orbis
a
nopeasti tehoav
e
desinfektioain

le

Alkoholia kestävil
pinnoille

Pinnoille ja hoitoyksikölle

Kuivumisaika

100 %

Orbis
a
nopeasti tehoav
e
desinfektioain
Wipes

ton liuos pysyy
elupullo 1 L
72141 Annost
Kontaminoima
ri 5 L
na n. 30 päivää.
käyttökelpoise
ek- 72140 Kaniste
ämien estämis
Puhdistusainejä
kerran viikossa
si pyyhi pinnat
.
pelkällä vedellä

tai lattioille

L nestett
Annostele 1
laitteistoon.

1–2 krt/päivä
2%

Orbis
tehoimun pesuja desinfiointikonsentraatti

- ja
Alginaatti-, silikoni le
nnöksil
polyeetterijälje

ktio
Upotusdesinfe
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Jäljennösaineid
n instrupuhdistamisee
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tiiviste

,
Instrumenteille
oille
Orbis
juurihoitoneul
instrumenttien
viste
desinfiointitii

Orbis
intiporien desinfio
aine

jätteet

30

vaikutt
Annostele, anna
huuhtele.

ä
min 1–2 krt/päiv

Jäljennöksen
jälkeen

2 min **

100 %

oton

** Noro 30 min

ktio
Upotusdesinfe
Soveltuu myös
aitultraäänipesul
ultrateeseen sekä
n
äänipesulaittee
ksi
pääaltaan liuokse

*** TbB 3 % 60

1%
2%
3%

100 %

freesareille,
finiireille,
kiillotuskärjille

30 min
min **** TbB

6, 00880 Helsinki
Asentajankatu
680
Puh. 020 368
fi | www.plannet.fi
www.plandent.
y
.com/plandento
www.facebook

60 min
30 min
15 min***

15 min****

va
Hygieniavastaa

okkapu
MD115211 Kaaton

ettavat instruUpota puhdist
en. Liuosta
mentit liuokse
nimyös ultraää
voidaan käyttää
at. Sopii ruostum
pesulaitteessa
aleille.
tomille materia
, nikkeliä ja
Huom! Kromia
iä tuotteita ei
alumiinia sisältäv
liuokseen
tule laittaa samaan
n vuoksi.
korroosiovaara

MD117137 Orbis

sti likaiPuhdista näkyvä
ennen
set instrumentit
ktiota.
upotusdesinfe
jälkeen
Vaikutusajan
hyvin.
huuhtele ja kuivaa

Heti käytön jälkeen

Tray Cleaner

1L

elupullo 1 L
ri 5 L

72131 Annost

72131 Kaniste

Informācija par
jaunumiem un akcijām
pieejama
www.plandent.lv
sadaļā jaunumi

hjeisiin
tuotteiden käyttöo
Tutustu kaikkien toteutuksesta.
nön
hygieniakäytän
Päiväys

aa ja

1L
72134 Pullo
ri 5 L
jäljennökset
72133 Kaniste
Desinfioi aina
lähettämistä.
ennen labraan
vaihtoväli 3–7
Käyttöliuoksen
liuos on
päivää tai kun
likaista.
silminnähden
vaikutusaikaa.
Noudata tarkoin

Tarvittaessa

45 min
%
tti-, 5–10
Irrottaa alginaa
essa
noli-, tarvitta
sinkkioksidieuge
100 %
- ja
karboksylaatti
ttifosfaattisemen
jäämät sekä termomm.
plastiset vahat
sta
jäljennöslusikoi

porille,
enteille Kaikille
ille,
Pyöriville instrum
mm. timante

tekstiilit
suodattimet
min
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eessa
Valmiille tai työvaih töille
tisille
oleville proteet

Orbis
Tray Cleaner
oijäljennöslusik
den puhdistus-

elupullo 1 L

MD115162 Annost
ri 5 L
MD117008 Kaniste

llo 750 ml

100 %
soveltuu
Sylkykupille,
myös WC tiloihin

Orbis
jäljennösten
e
desinfiointiain

*Noro 6 % 30

ä imu-

Imulaitteistolle

Orbis
sylkykupin
puhdistus- ja
e
desinfiointiain

Iespējams saņemt
”Tīrīšanas un dezinfekcijas
programmas plānu
pacientu pieņemšanas
vietām”

20x20
MD125294 Wipes
refill 100 kpl
MD125295 Wipes

ksi
Päivän päättee

60 min*
15 min

1%
Ei-invasiivisille
2%
lääkinnällisille
ulle
laitteille, verhoil

yleisHoitohuoneen
Orbis
siivoukseen
pintojen
viste
desinfiointitii

L

cm 150 kpl

n
Jokaisen potilaa
jälkeen

Heti käytön jälkeen

vaihtoväli 3–7
Käyttöliuoksen
liuos on silmin2L
päivää tai kun
72178 Pullo
Ultraääninähden likaista.
dekantterilasin
pesulaitteen
joka
e vaihdetaan
desinfointinest
jälkeen.
käyttösyklin

suunta
iaohjeistus on

huolella. Hygien

a antava. Vastaan

dotteet
Käyttöturvatie

otto on vastuus

sa hyväksyttävän

ja riittävän

• ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis (tilpums 0,5l un 5l)
• virsmas tīrīšanas dezinfekcijas
salvetes (150 gab.)
• virsmu dezinfekcijas un tīrīšanas
līdzeklis noslēdzošai tīrīšanai
(tilpums 1l un 5l)

ROKAS

IEKĀRTAS

desinfi
puhdistus- ja
Vastaanoton

Virsmas ātra
un efektīva
dezinficēšana

Pilnu Orbiss
kataloga saturu
iespējams apskatīt
www.plandent.lv
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• tīrīšanas šķīdums
(tilpums 0,5l un 1l)
• šķidrās ziepes
(tilpums 0,5l un 5l)

Vienreizlietojamais vizieris
Vienreizlietojamais vizieris ar stiprinājumiem
Iepakojumā stiprinājumi (20 gab.) un vizieri (20 gab.)
MD165416

Orbis vizieris ar rāmi, vienreizlietojams, tumšs

MD165417

Orbis vizieris ar rāmi, vienreizlietojams, caurspīdīgs

Iepakojumā vizieri (50 gab.)
MD165418

Orbis vizieris, vienreizlietojams, tumšs

MD165419

Orbis vizieris, vienreizlietojams, caurspīdīgs

790
bez PVN

790
bez PVN

Vienreizlietojamie šļirču uzgaļi

Soft tip – gaisa plūsmas uzgalis

Gludi, vienreizlietojami ūdens – gaisa uzgaļi higiēniskam darbam.

Gaisa plūsmas uzgaļa mīkstās uzlikas, kas sniedz jūsu pacientiem
papildu komfortu aprūpes laikā. Uzliku dizains nodrošina, ka uzgalis
nepiesūcas mutei un tādējādi sniedz labāku gaisa iesūkšanu.

Iepakojumā uzgaļi (250 gab.)
MD166511

Orbis šļirču uzgaļi, 50 mm

MD166512

Orbis šļirču uzgaļi, 65 mm

Iepakojumā vienreizlietojamie uzgaļi (50 gab.).
MD165343

Orbis gaisa plūsmas uzgalis Soft tip

* Uzgaļu izmantošanai ir nepieciešami adapteri.
Jautā papildus, veicot savu pirkumu.

1800
bez PVN

Gaisa plūsmas filtrs
Gaisa plūsmas filtrs. Tīrāms katru dienu, maināms reizi nedēļā.
Iepakojumā filtri, 12 gab..
MD166455

Orbis gaisa plūsmas filtrs, dzeltens

900
bez PVN

Zobu bakstāmie
Apstrādāti ar zobu kopšanā izmantojamām vielām.
Iepakojumā četri iesaiņojumi pa 100 gab.
MD165421

Like zobu bakstāmie fine, zaļi

MD165422

Like zobu bakstāmie regular, zili

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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CALM

™

Attēlu stabilitāte
Bez Planmeca CALM™

Ar Planmeca CALM™

Jaunais Planmeca CALM™ algoritms atrisina
kustību radītās problēmas
• Likvidē pacienta izkustēšanās radītās neprecizitātes
• Lielisks palīgs, piemēram, darbā ar bērniem
• Iespējams izmantot gan pirms, gan pēc attēlu uzņemšanas
PIEEJAMS VISĀM PLANMECA KKTT IEKĀRTĀM

™

Planmeca CALM uzlabo attēlu kvalitāti
Planmeca CALM™ ir ne tikai ievērojami
samazinājusi atkārtoti veicamo uzņēmumu skaitu,
bet arī praktiski uzlabojusi visu attēlu kvalitāti,
izlabojot kļūdas, kuras ir radījušas pat vismazākās
pacienta kustības.
Šī īpašība ir izrādījusies ilgtspējīgs tehnoloģisks
jauninājums, kas sniedz ievērojamu atbalstu,
uzņemot attēlus jauniem pacientiem vai
Tri Džejs Bērtons (Tri Jey Burton)
SMILEMAKER ORTHODONTICS
Našvila (Nashville), TN, ASV
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pacientiem, kuru izkustēšanās attēlu uzņemšanas
laikā var radīt problēmas.
Tagad mani klienti gūst labumu ne tikai no
Planmeca Ultra Low Dose™ tehnoloģijas, bet arī
izkustēšanās gadījumu skaita samazinājuma.
Pateicoties iekārtas īpašību uzlabojumam, ir
uzlabojusies arī attēlu vispārīgā kvalitāte.
Par to ir jāpateicas Planmeca un tās
novatoriskajai CALM™ tehnoloģijai.

PLANMECA OLO ™
Planmeca Olo ™ - nodrošina labāko pozīciju
Planmeca Olo ™ sedlveida krēsls ir jaunākais Planmeca izstrādājums. Planmeca
Olo atbalsta jūsu dabisko stāvokli ārstēšanas sesiju laikā. Krēsla augstums ir
viegli pielāgojams dažādiem lietotājiem. Krēsla pēdas forma ļauj piekļūt tuvu
pacientiem un citām ierīcēm, kad tas ir nepieciešams. Krēsla pārdomātā dizaina
sēžamās daļas un rokturu viengabala dizains veicina ideālu infekciju kontroli.

Cena
bez PVN

•

Dabiska pozīcija mugurai

•

Vienkārša augstuma regulēšana
dažādiem lietotājiem ar pēdu gredzenu

•

Krēsla pēdas forma ļauj piekļūt tuvu
pacientiem un citām ierīcēm

•

Regulējams sēdekļa leņķis labākajam
darba stāvoklim

•

Viengabala dizains perfektai
infekcijas kontrolei

•

Brīvi rotējoši riteņi vienmērīgai
kustībai visu veidu grīdām

59000

PLANMECA LUMO™
•

Nodrošina vieglu pārvietošanu pa dažādiem grīdas segumiem

•

Atzveltnes daļas augstuma regulācijas amplitūda nodrošina
ergonomisku atbalstu dažādu izmēru lietotājiem

•

Sēžamā daļa nolokāma virzienā uz priekšu

•

Sēžamā daļa ir pārbīdāma normālā virzienā no aizmugures uz
priekšu

•

Atslēdzot atzveltnes ﬁksēto pozīciju, tā seko lietotāja muguras
kustībām

•

Krēsla dizains un funkcionalitāte atbilst Planmeca standartiem

Cena
bez PVN

•

73000

Iespējams pasūtīt krēslus tieši Jūsu Planmeca iekārtas krāsās

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

33

Pilnu Jaudu!

Mūsu turbīnas ar vēl lielāku jaudu
Cena
ar PVN
sākot no

68000
ms

u
Jaun

Synea Fusion cena 680 EUR AR PVN
TG 98L ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H
TG 98LM ar gaismu – uz Multiflex atro savienojumu KaVo
TG 98LN ar gaismu – uz NSK Mach ātro savienojumu NSK
Ar samazinātu turbīnas galviņas izmēru
TG 97L ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H
TG 97LM ar gaismu – uz Multiflex ātro savienojumu KaVo
TG 97LN ar gaismu – uz NSK Mach ātro savienojumu NSK
Synea Vision
TK 98L ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H
Cena 1100 eur ar PVN
TK 98 LM Ar gaismu – uz Multiflex ātro savienojumu KaVo
Cena 980 eur ar PVN
Ar samazinātu turbīnas galviņas izmēru
TK 98L ar LED gaismu – RotoQuick ātro savienojumu W&H
Cena 1100 eur ar PVN
TK 98 LM Ar gaismu – uz Multiflex ātro savienojumu KaVo
Cena 980 eur ar PVN

VISION un FUSION
sērijas turbīnas ir
kļuvušas vēl jaudīgākas.
Sazinieties ar SIA Plandent vai W&H Nordic papildus
informācijas iegūšanai. W&H Nordic AB Eesti Filiaal,
tel +372 5094470, tm@whnordic.ee, www.wh.com
f

Izvēlies savas turbīnas jaudu.
14 W – 21 W – 24 W – 26 W

Sazinieties ar SIA Plandent vai W&H Nordic papildus
informācijas iegūšanai. W&H Nordic AB Eesti Filiaal,
tel +372 5094470, tm@whnordic.ee, www.wh.com
f

QUBE II
Tehniskais mikromotors
•
•
•
•

Jauns, ergonomisks un viegls roktura dizains
Viegli lietojams un vizuāli nolasāms displejs
200–60 000 apgr./min.
Griezes moments 9 Ncm

QUBE II ar kājas vai
ceļgala mehānismu

145000
cena bez PVN

Q BASIC
•
•
•
•

Kompakts dizains vispārējai lietošanai laboratorijās
Kājas pedālis ir pieejams kā papildaprīkojums galda versijai
1000–40 000 apgr./min.
Griezes moments 6,7 Ncm

Basic ar kājas,
ceļgala vai galda
mehānismu

109000

Kājas pedālis
Kājas pedālis

16000

cena bez PVN

cena bez PVN

Q PROFI
•
•
•
•
•

Efektivitāte un kvalitāte arī sarežģītākiem darbiem
Rokturis ar neslīdošu Soft-Grip virsmu
1000–50 000 apgr./min. (ceļgalu pretestība)
1000–40 000 apgr./min. (kāju pretestība)
Griezes moments 8 Ncm
Q Profi ar kājas vai
ceļgala mehānismu

125000
cena bez PVN

36

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv

Eriobox

ATJAUNOTS
MODELIS!

Darbagalds
vienai personai
• Darbagalds ar aizsardzību
urbšanas darbiem
• 1000 vatu iesūcējmotors
• LED apgaismojums
• Dubultā filtrēšanas sistēma
• Vienmērīga iesūkšanas jaudas kontrole

215000
cena bez PVN

Sole
Darbagalds
•
•
•
•

Darbagalds vienai personai tehniskiem darbiem
Pielāgojams galda augstums
800 vatu iesūcējmotors ar pakāpenisku regulēšanu
Papildus 48 vatu LED dienasgaismas lampa, gāzes
pieslēgums, gaisa pūtējs un mikromotora kronšteins

TAGAD AR
LED APGAISMOJUMU!

180000
cena bez PVN

T. 67844780, 67844783 • www.plandent.lv
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SIA „Plandent”
Pārslas iela 5, LV-1002, Rīga
T. 67844780, 67844783
www.plandent.lv
info@plandent.lv
facebook.com/PlandentOy

