
www.dentalservice.se  

Vårkampanj!
Utrustning och tjänster för din klinik

 Svensk Dentalservice – alltid nära dig 

Erbjudande
autoklaver!

Erbjudande
behandlings-

enheter!Erbjudande
röntgen!



UnicLine S 
Kompakt och stilren med brygga i glas
UnicLine S är tillverkad i gedigna material som aluminium och glas. 

Utrustningen är mycket användarvänlig och enkel att programmera.  

En slimmad glasbrygga gör att operatören kommer närmare patienten. 

Inställningarna visas direkt på bryggan och projiceras ner på patienten – 

användaren behöver inte flytta blicken till olika ljuszoner.  

En display på sugarmen gör att sköterskan kan följa inställningarna.

• Beständiga material – aluminium och glas

• Vridbar fontän med justerbart ljus

• Bekväm stoppning som formar sig efter patienten

• Separat stol och behandlingsenhet.

Erbjudande!
Köp ett UnicLine S-paket med 

5 instrument och få en extra 

mikromotormodul på köpet  

(värde 20.000:-)

Mikromotor
på köpet!



Stern Weber 220TR
En stilren och användarvänlig utrustning med 

fokus på enkel manöverbarhet och ergonomi för 

hela dentalteamet.  

220TR är Stern Webers instegsmodell men 

utrustningen kan konfigureras efter de flesta 

önskemål.

Stern Weber 380TRC
En flexibel utrustning som kan anpassas för 
varje enskild behandling
För Stern Weber 380TRC finns inga begränsningar – utrustningen 

kan helt anpassas med funktioner efter vilka behandlingar du vill 

utföra. Den roterbara stolen med böjbar bendel kan svängas ut så att 

patient och behandlare kan mötas i diskussion öga mot öga i naturlig 

sittposition. Inställningar görs enkelt från touchpanelen.

• Roterbar stol   • Touchdisplay   • Pneumatiskt armssystem.

SW 380TRC

Pris från:
235 000 kr

SW 220TR

Pris från:
175 000 kr



Carestream CS 8200 2D/3D
Kombinerar suverän bildkvalitet med enkelt handhavande och 

enkel positionering. En liten och kompakt extraoral röntgen som 

finns både som panorama och CBCT, med eller utan Kefalostat.  

Positionering sker ansikte mot ansikte.

CBCT volymer från 4x4 till 8x9. Högsta upplösning 75um.

Carestream Dental programvara
inga löpande licenskostnader
Carestream uppdaterar konstant programvaror för att anpassa sig 

till nya digitala arbetssätt. Med produkter från Carestream får du ett 

sammanhängande system där grunden är CS Imaging men du kan 

bygga på med moduler allteftersom du anpassar dig till nya tekniker.

NYHETER CS 8200      

• Volymerna 12 x 5 och 12 x 10

• Marfilter som reducerar metallartifakter

• Ny teknik för avancerad brusreducering ger skarpare bilder  

 utan att kompromissa med de kliniska detaljerna.

Myray Hyperion X5  

går även att 

beställa som en 

kombinerad

 3D/2D-enhet.

MyRay Hyperion X5
Liten kompakt panorama med  
komplett utbud av funktioner
Liten vägghängd eller golvmonterad röntgen 

som passar i små utrymmen. Mycket lättanvänd. 

Ger hög bildkvalitet med låga stråldoser.  

X5 har komplett programutbud.

• Automatisk inställning av exponeringsvärden

• Stabil fempunktspositionering. 

• MultiPan – ger fem bilder i en scan

• Valbart exponeringsområde – ger lägre  

 stråldos i ett begränsat område.

• Barnbländare

• Finns nu även med kefalostat.

My Ray Hyperion X5 finns även med 

CBCT Funktion

• Volymer från 6 x 6 till 10 x 10

• Scoutbild för kontroll av korrekt  

 placering av volym.

 
Krångligt med CBCT? Vi guidar dig rätt 
och ordnar kontakter med radiologer och 
röntgenfysiker.

MyRay X5

Pris från:
175 000 kr

MyRay X5 CBCT

Pris från:
455 000 kr



5 års 
garanti*

*hårdvarugaranti.

5 års fria  
uppdateringar.

Carestream CS 3700
Intraoral scanner
Med optimerad design och funktion för färgtagning.

• Högsta precision och tillförlitlighet för optimala  

 kliniska resultat   

• Snabbare scanning

• Levereras med nya programvaran CS ScanFlow.

CS ScanFlow – intuitiv 
scannerprogramvara
• 60% snabbare förfining av bilderna  

• Ökad touchskärmskompabilitet  

• Hybridscanning   • Mycket enkelt arbetsflöde.

Carestream CS 2200
Intraoral röntgen
• Ger skarpa bilder med hög kontrast

• 0,7 mm fokuspunkt   

• 60 kV eller 70 kV   

• Låga stråldoser  • 3 längder på förlängningsarm

• Carestream CS 2200  finns även i mobil version  

 på stativ.

MyRay RXDC eXTend 
Likströmsröntgen med ett stabilt självbalanserande 

armsystem i aluminium.

• 0,4 mm fokuspunkt  • Variabel kV – 60, 65, 70 kV  

• Rektangulärt riktmedel som standard  

• Möjlighet att välja längd på förlängningsarm

• Finns med trådlös eller trådbunden handkontroll

• RXDC eXTend finns även i mobil version på stativ.

Intraoral röntgen
Pris från:

28 500 kr



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. 

Slipp autoklavpåsar med 
Melastoresystemet!
Packa i Melastore bricka – diska. 

Lägg brickan i Melastore sterilkassett 

och sterilisera i autoklav.

MELAtherm 10 
Lättanvänd diskdesinfektor
Ett driftsäkert alternativ för den mindre till 

medelstora kliniken.

• Aktiv tork med Hepafilter, integrerade   

 doseringsmoduler och dokumentation  

 av processkontroll via CF-kort. 

• Övervakning av sköljtryck och    

 rotationshastighet på sköljarmarna.

iCare+ 
Höggradigt rent utan värme
Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering 

av dina hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och 

smörjer 4 instrument utan att använda sig av värme. 

Icare+ är en kompakt enhet som kräver litet utrymme och 

möjliggör ergonomiska arbetsställningar.

Adapters för scalerspetsar.

MELAseal 100+
Pålitlig och användar-

vänlig foliesvets. 

Svetsar en söm på 

10 mm för extra säkerhet.

MELAprint skrivare & scanner
Skriv ut etiketter till autoklav-påsar och 

steriliseringskassetter och scanna in 

information om steriliseringsprocessen direkt i 

patientjournalen.

Spårbarhet

Flexkorg med injektorsystem för  
invändig rengöring av ihåliga 
instrument.

Vattenfilter
på köpet!

5 000 kr
i rabatt!

Vid köp av Melag Vacuclav 40B+ föjer ett 
vattenfilter med utan exta kostnad (värde 5.000 kr)



Stern Weber SW-Platinum
Behöver inget externt vattenfilter
• Miljövänlig - med interna vattenfilter och återvinning av det i processen använda   

 vattnet minimeras vattenförbrukning.

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

 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
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.

SMEG WD 4060
Driftsäker till bra pris!
Helt integrerat torksystem med Hepa-

filter och hetluft som ger helt torra 

instrument efter avslutad process.

Med integrerade pumpar för 

automatisk disk och sköljmedels-

dosering. Korgar ingår. 

SciCan G4
Bänkmodell med aktiv 
tork 
• Tre program och färgtouch-display. 

• Stor kammare som rymmer upp till   

 sex fullstora brickor 

• Kan nätverksuppkopplas    

• Även för inbyggnad.

Validering 
och kontroll 
Hos oss får du en egen 

servicetekniker som har 

kompetens för såväl service 

som validering/UPK av 

autoklav, diskdesinfektor och 

iCare+

Förbrukning för rengöring & desinfektion 
Vi har ett komplett sortiment av Alpro rengörings- och desinficeringsprodukter. Alpro är 

speciellt inriktade på rengöring av behandlingsenheters sug- och vattenledningssystem 

men har även ett sortiment för ytdesinfektion för klädslar unitar och t.ex. 

röntgenapparater.

Fullt sortiment finns i webshoppen.

Stern Weber
 autoklaver

Pris från:
43 500 kr

Ställningen samt trådkorgar  
till den övre våningen på köpet!

Pris från:
74 500 kr



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

Alla erbjudanden gäller t.o.m 1:a juni -21 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Priserna anges exkl. moms och montering.

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

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 076-830 02 02

Dentalservice i Dalarna 

Mikael Bergström 021-12 56 00

Dentalservice i Stockholm 

Jonas Svärdgren 08-20 25 40 

Svensk Dentalservice – alltid nära dig 
Svensk Dentalservice finns över hela Sverige. Vårt mål är att finnas nära dig både geografiskt och i ett nära samarbete.  

Vi har många års erfarenhet av service, reparation och försäljning av dental utrustning och 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.

S-Max M driftsäker med hög prestanda
Nu erbjuder vi två förmånliga värdepaket med S-Max M standardserie. S-Max M 

har nya interna komponenter för ännu bättre hållbarhet och ett nytt chucksystem 

för enklare och säkrare borrbyte samt en slimmare design.

S-Max nya turbiner når hela 26 W i effekt.

Alt 1   
• M25L blått vinkelstycke 

• M900KL turbinvinkelstycke 

• Fx57 putsvinkelstycke

 13.100 kr

Alt 2   
• M25L blått vinkelstycke 

• M95L uppväxlat vinkelstycke 

• Fx57 putsvinkelstycke

  14.350 kr

Clean Head System 

Värdepaket 
S-Max


