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

Höstkampanj!
Allt för en välplanerad steril
• Autoklaver • Diskdesinfektorer • Inredning m.m. 

Autoklaver 
från 

49.000

Nyhet!
SW-Platinum

Behöver inget externt 
vattenfilter – återvinner 

processvattnet  
internt.



iCare+ 
Höggradigt rent på 14 
minuter

Allt du behöver för perfekt  

rengöring, smörjning och 

desinfektion av dina hand-  

och vinkelstycken.  

iCare+ rengör, desinficerar  

ch smörjer 4 instrument på 

högst 14 minuter utan att 

använda sig av värme.

El-kick på köpet! 
Gör klinikens ärenden på 
ett snabbt effektivt och 
miljövänligt sätt.

MELAseal 100+
Pålitlig och användarvänlig foliesvets. 

Svetsar en söm på 10 mm för extra 

säkerhet.

Climo – för en välplanerad steril
Utformningen av sterilen är extra viktig, allting måste vara lättillgängligt och välplanerat. Utgångspunkten är 

att ingen korskontaminering ska kunna uppstå. Med en Climoinredning är det lätt att planera en steril med 

god arbetsmiljö med fungerande logistik och som håller över tiden.

Sterilen är hjärtat i lokalerna
I december förra året flyttade Askersundstandäkarna in i sina nya  
lokaler i en helrenoverad gammal smedja. Sterilen är centralt placerad  
i de ljusa och fräscha lokalerna.

Jan Funke från Svensk Dentalservice planerade sterilen tillsammans med personalen 

och anpassade ergonomin till Linnéa Einarsson som är sterilansvarig på kliniken.  

– Placeringen centralt i lokalerna har effektiviserat arbetet. Sterilen är hjärtat i kliniken 

som allt annat är beroende av, säger Hanna Arvidsson, tandsköterska.

Sterilen är inredd med Climo skåp och bänkar och har en arbetsö, med genom-

gående överskåp, som avgränsning mot resten av lokalen. Rummets utformning med 

en sida för kontaminerat material och en sida för rent ger ett smidigt arbetsflöde. 

Jan sköter service och kontroller av utrustning i klinken. I samband med flytten 

installerades även fyra nya UnicLine S. Tidigare har han även levererat klinikens 

intraorala röntgen och OPG-röntgen. 

– Vi har jobbat med Jan i många år. Han kan rycka ut vid akuta fel men mycket  

kan skötas över telefon. Det är enkelt att bolla problemen med honom och han  

kan snabbt och smidigt guida oss att själva åtgärda felen, avslutar Hanna. Linnéa Einarsson ansvarar för arbetet i sterilen. 

Foto: Erik Gunnarsson



SciCan G4
Bänkmodell med aktiv tork 

• Tre program och färgtouch-display.  

• Stor kammare som rymmer upp till sex  

 fullstora brickor. 

• Kan nätverksuppkopplas.

Melag Vacuklav 40B+ Evolution
Snabb 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.)

Just nu! 
Stern Weber SW17+                   

           49.000 kr

Välj till instrument-
korgar till ett värde 
av 4.000 kr.

Just nu ingår 
förbrukning till ett 
värde av 3.000 kr! 

Nya Stern Weber SW-Platinum
Behöver inget externt vattenfilter

• Miljövänlig - med interna vattenfilter och återvinnig av det i processen   

 använda vattnet minimeras vattenförbrukning

• Användarvänlig – vatten behöver sällan fyllas på (kan även kopplas till  

 kranvattnet), enkelmanövrerad stor touchdisplay med instruktionsvideo.   

 Autoklaven signalerar med färgskiftningar var i processen den är

• Smidig lagring av processer – kan uppkopplas trådlöst via Wifi eller ethernet

• Enkel att placera – inga utvändiga utrymmeskrävande filter.

Stern Weber SW17+
Pålitlig klass-B autoklav

Ny uppdaterade SW 17+ har ett internt vattenfilter som 

gör att tanken kan fyllas med kranvatten och kvaliteten 

övervakas med en inbyggd sensor. 

• Anslutning via Wifi eller ethernet är möjlig

• Autoklaven kan programmeras till fördröjd start, extra  

 torkning, användaridentifiering och påminnelse att  

 utföra tester.

MELAtherm 10 
Lättanvänd diskdesinfektor

• Aktiv tork med Hepafilter, integrerade  

 doseringsmoduler och dokumentation  

 av processkontroll via CF-kort.  

• Ett driftsäkert alternativ för den  

 mindre till medelstora kliniken.

SMEG WD 4060
Driftsäker till bra pris!

Helt integrerat torksystem med Hepa-filter 

och hetluft som ger helt torra instrument 

efter avslutad process. 

• Integrerade pumpar för automatisk disk  

 och sköljmedelsdosering.

• Korgar ingår. 

Nyhet!

Upp- 
daterad!

Ställningen samt 
trådkorgar till den 
övre våningen  
på köpet!



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

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 

för dig under hela din verksamma karriär.

Nerikes Dentalservice 

Jan Funke 070-735 20 29

Östergötlands Dentalservice 

Jan Funke 070-735 20 29

Gotlands Dentalservice 

Niklas Holmbom 070-526 20 90

Göteborgs Dentalservice 

Freddy Winberg 070-320 15 82 

Joachim Johansson 0703-20 05 03 

Anders Bertilsson 0761-40 24 21

Alltid
 nära dig 

Service & validering  
över hela Sverige.

Dentalservice Sydost 

Fredrik Nyman 070-731 08 41 

Kristian Sjöberg 076-805 78 99 

Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Skåne – Kjell Gannby Dental 

Kjell Gannby 070-970 70 07

Norrland – TS Dental 

Niklas Nordström 0935-131 11 

Upplands Dentalservice 

Anders Arneklint 018-10 32 00

Dentalservice i Svealand 

Lars Lindell 016-13 14 00 

David Svensson 021-12 56 00

Dentalservice i Stockholm 

Jonas Svärdgren 070-540 06 23 

Stern Weber Highea
Ultraljudstank med tre fuktioner

Validering och
kontroll 
Svensk Dentalservice utför 

service, validering/UPK av 

autoklav, diskdesinfektor och 

iCare+.

• Standardfunktion för optimal  

 rengöring av kaviteter 

• Sweep Mode-funktion   

 som fördelar ultraljuds- 

 vågorna homogent 

• Degas-funktion för   

 maximal effektivitet.   

• Finns i tre storlekar:  

 3 l, 6 l och 9 l.

Ansluten till  
Praktikertjänst? 
Vi har ett avtal för validering 

med Praktikertjänst. Mer infor-

mation hittar ni på ert intranet.


