Höstkampanj!
Allt för sterilen

Specialerbjudanden
på utrustning
för sterilen.

Svensk Dentalservice – din partner i sterilen
Säkerhet och service i hela hygienkedjan.

www.dentalservice.se

Leg. tandläkare Cardo Toma i ett av behandlingsrummen.

Sterilen med Melag Vacuclav 40B+ Evolution
och iCare+.

Tandcenter i Umeå valde
Svensk Dentalservice
Den nyetablerade kliniken Tandcenter i Umeå som invigdes i mitten på
maj i år satsar på både specialisttandvård och allmäntandvård.
När tandläkarna Cardo och Carlen Toma började planera för en helt ny klinik på
Ålidhem i Umeå var tillgång till heltäckande och snabb service en förutsättning vid
val av samarbetspartner.
Cardo Toma: ’’Vi valde TS Dental/Svensk Dentalservice i Vännäs. De finns nära och
kan oftast komma samma dag. De var också med från första början och deltog
på byggmöten, ritade in specifik dentalutrustning, instruerade hantverkare och
levererade all utrustning.’’

Panorama CBCT-röntgen med kefalostat.

Tandcenter är den enda privata tandläkarpraktiken i Umeå som har en Panorama CBCT-röntgen med kefalostat och har knutit
till sig specialisttandläkare för implantat, kirurgi och ortodontibehandlingar. Just nu testar man Carestream scanner för digitala
avtryck. Tanken är att kunna erbjuda all sorts tandvård utan att behöva remittera vidare.
Hela kliniken är utrustad med det senaste inom dental utrustning: UnicLine S behandlingsenheter, anpassad operationsbelysning
och ergonomiska stolar för en optimal arbetsmiljö. Alla instrument kommer från NSK. Sterilen är planerad för ett smidigt
arbetsflöde med bl.a autoklav från Melag och iCare+.
Cardo Toma: ’’Samarbetet med TS/SDS fungerar mycket bra, vi litar på att de fixar allt och vi har även planer på att utöka i
framtiden.’’

Melag Vacuklav 40B+
Evolution
Marknadens snabbaste autoklav med
stor lättarbetad touchpanel
En driftsäker och lättskött autoklav med 18 l kammare
och en lastkapacitet på 9 kg. Med helt nya funktioner
som automatisk anpassning av torktid till lasten,
knapp för energisparläge och ny insats för upp till 8
brickor.
• Snabbt klass B-program: 17 minuter inklusive tork,
8 minuter utan tork.
• Lättmanövrerad med stor tydlig touchpanel
• Inbyggd programvara för spårbarhet av processen.

På köpet!
Vattenreningssystem och 3 brickor
ingår vid köp av Melag Vacuclav
40B+ Evolution! (Värde 5.200 kr.)

Stern Weber SW17+
Pålitlig klass-B autoklav i intressant prisläge
Med automatisk uppstartskontroll vilket innebär att vakuumtest och helixtest är färdigt när personalen ska börja arbeta
på morgonen.

Just nu!

• Belyst kammare

Stern Weber SW17+

• Färgdisplay

inkl. vattenreningssystem

49.000 kr

• Mycket enkel att använda.

MELAtherm 10
En lättanvänd diskdesinfektor
Ett driftsäkert alternativ för den mindre till

Just nu ingår
förbrukning till ett
värde av 3.000 kr!

medelstora kliniken.
• Aktiv tork med inbyggt Hepa-filter
• Integrerade doseringsmoduler
• Dokumentation av processkontroll
via CF-kort.
• Övervakning av sköljtryck och 		
rotationshastighet på sköljarmarna.

SMEG WD 4060
En driftsäker golvmodell till bra
pris!
SMEG har mångårig erfarenhet av att tillverka
högkvalitativ utrustning.
Helt integrerat torksystem med Hepa-filter

SciCan G4

och hetluft som ger helt torra instrument

Bänkmodell med
aktiv tork

efter avslutad process. Integrerade pumpar
för automatisk disk och sköljmedelsdosering. Korgar ingår.

Just nu ingår
förbrukning till ett
värde av 3.000 kr!

iCare+

Stor kammare som rymmer upp till sex
fullstora brickor.

DESINFICERAR
SMÖRJER

Allt du behöver för perfekt rengöring,
smörjning, desinfektion av dina
hand- och vinkelstycken. iCare+
rengör, desinficerar och smörjer
4 instrument på högst 14 minuter
utan att använda sig av värme.

Tre program och färgtouch-display.

RENGÖR

Höggradigt rent på 14
minuter.

Just nu ingår
förbrukning till ett
värde av 3.000 kr!

Just nu ingår
ställningen
till den övre
insatsen +
3 trådkorgar.

MELAseal 100+
Effektiv, pålitlig och användarvänlig
foliesvets.

Stern Weber Highea
Användarvänlig ultraljudstank i rostfritt stål.

Validering och
kontroll

Tre funktioner: standard för

Svensk Dentalservice utför service,

optimal rengöring av kaviteter,

validering/UPK av autoklav, disk-

Sweep Mode-funktion som

desinfektor och iCare+.

fördelar ultraljudsvågorna
funktionen för maximal

Ansluten till
Praktikertjänst?

effektivitet.

Visst vet du att vi har ett avtal

Finns i tre storlekar:

för validering med Praktiker-

3 l, 6 l och 9 l.

tjänst. Mer information hittar

homogent och Degas-

ni på ert intranet.

Svensk Dentalservice – vi finns där för dig
Svensk Dentalservice din långsiktiga partner – Svensk Dentalservice väljer ut de produkter
som säljs med stort fokus på driftsäkerhet. Vi tar ansvar för våra produkter från det att de
säljs till att de byts ut. Vi har kompetens för att underhålla, serva och kvalitetskontrollera de
produkter som finns i vårt sortiment. Välj Svensk Dentalservice och vi kommer att finnas där

Alltid
nära dig
Service & validering
över hela Sverige.

för dig under hela din verksamma karriär.

Nerikes Dentalservice

Dentalservice Sydost

Dentalservice i Svealand

Jan Funke 070-735 20 29

Fredrik Nyman 070-731 08 41

Lars Lindell 016-13 14 00

Kristian Sjöberg 076-805 78 99

David Svensson 021-12 56 00

Östergötlands Dentalservice
Jan Funke 070-735 20 29

Gotlands Dentalservice
Niklas Holmbom 070-526 20 90

Göteborgs Dentalservice
Freddy Winberg 070-320 15 82

Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Dentalservice i Stockholm

Skåne – Kjell Gannby Dental

Jonas Svärdgren 070-540 06 23

Kjell Gannby 070-970 70 07

Christian Lindahl 070-828 97 18

Norrland – TS Dental
Niklas Nordström 0935-131 11

Joachim Johansson 0703-20 05 03

Upplands Dentalservice

Anders Bertilsson 0761-40 24 21

Anders Arneklint 070-768 20 36

Alla erbjudanden gäller till 31 oktober och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.

Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentalservice.se
Dimgatan 3–7, 754 31 Uppsala

