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Heka S+
Enkelhet i Nordisk design –
EN unit för många användare.

Carestream CS 3800
En intraoral scanner vars snabbhet
måste upplevas.  

Melag Careclave
4 funktioner i 1 maskin
• Klass B autoklav

• Diskdesinfektor för vinkelstycken  
   och scalerhandstycken

• Smörjutrustning för vinkelstycken

• Dokumenteringsfunktion

Nyhet! Unik uppfinning!

Prova på Swedental!

Erbjudanden 
och nyheter



Nyhet!

Heka S+
Kompakt och stilren med nya funktioner
Nya Heka S+ är en vidareutveckling av UnicLine S. Den är tillverkad i gedigna 

material som aluminium och glas och 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. 

Heka S+ har separat stol och behandlingsenhet.

Med Hekas kontaktlösa 
ID-kort kan du upprätt-
hålla det arbetsflöde du 
är van vid.

Heka S+ kan levereras 
med flera olika intraorala 
kameramodeller som 
kan anslutas till den 
befintliga it-lösningen på 
din klinik. Bilderna visas 
på en 22-tumsskärm på 
behandlingsenheten.

•  Nytt för Heka S+ är att varje användare kan ha sitt eget ID-kort  

 med egna inställningar. 

•  Nu finns även möjlighet att montera en display på bryggan och  

 att koppla upp enheten till en dator.

•  Heka S+ finns även i en Black Edition med svarta glasytor.
Erbjudande! 
Vi bjuder på installationen vid 
köp av UnicLine S eller Heka S+.*

 *På förberedd plats enligt våra anvisningar, 
erbjudandet innefattar ej reskostnader.



Stern Weber 220TR
En stilren och användarvänlig utrustning med 

fokus på enkel manövrerbarhet 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 220TR
Pris från:

175 000 kr

Erbjudande! 
Vid köp av
Stern Weber 380TRC 
ingår CU2-HD
intraoral kamera. 

(Värde 21 000 kr.)



Carestream CS 8100 2D 
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 standard 4 x 4 till 8 x 9, tillval 12 x 5 och 12 x 10 

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.

Carestream Panorama CS 9600
Kombinerad 2D/3D-enhet med 
Live camera positionering
Positionering har aldrig varit lättare. CS 9600 använder videokameror 

för att filma patienten så att du enkelt utför positioneringen genom 

markeringar på smartpaden. Ett nytt innovativt MAR filterverktyg tillåter 

dig att diagnostisera bild med och utan filtret som reducerar scatter 

från metall. 

Hög användarvänlighet då instruktioner för val av program och 

inställningar visas direkt på enhetens smart pad.

• Brett utbud av program  

• Många field of views från 4 x 4 till 16 x 17 cm

• Smart MAR-filter   • Lågdosprogram för 2D   

• Live-video positionering   • Facescan tillgängligt 

 • Kan byggas ut med kefalostat.

NYHETER CS 8200      

• Marfilter som reducerar metallartifakter

• Ny teknik för avancerad brusreducering ger skarpare bilder  

 utan att kompromissa med de kliniska detaljerna.

På köpet!
Vid köp av Carestream CS 8100 2D 

ingår en CS 1500 Wired intraoral 

kamera kostnadsfritt.  

(Värde 20 000 kr)

På köpet!
Vid köp av Carestream CS 8200 3D 

ingår en RVG 6200 sensor kostnadsfritt.  

(Värde 42 000 kr)



Carestream CS 3700
Sladdansluten intraoral scanner
• Enkelt arbetsflöde

• Snabb tillförlitlig scanning med hög precision

• Brett fokuseringsdjup

• Färgtagningsfunktion

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

• Ökad touchskärmskompabilitet  

• Hybridscanning   • Mycket enkelt arbetsflöde.

Carestream RVG 6200
Smidig och tålig sensor som ger ett enkelt arbetsflöde. Enkel 

installation, programvara utan löpande licenskostnader medföljer.

Använd med det medföljande bildhanteringsprogrammet eller 

direkt i t.ex Frenda, Dental Eye eller Onepix. 

• Ansluts med USB  • Hög upplösning   • Finns i tre storlekar.

Carestream CS 3800
Trådlös intraoral scanner 
Carestreams senaste scanner med säker  

trådlös anslutning. En snabbhet som måste upplevas.

21 mm brett fokuseringsdjup gör att scannern kan stödjas 

mot tandytan.

• Högsta precision och tillförlitlighet  • Färgtagningsfunktion

• Lätt och kompakt  • Nu 5 års hårdvarugaranti

• Mycket enkelt arbetsflöde med Scanflow programvara.

• Koppla programmet till ditt journalprogram.

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.

Nyhet!

Kompatibla 
med de flesta 

program.

5 års
hårdvaru-

garanti
(utan extra
 kostnad)



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 Hyperion X9 Pro
3 i 1-system
Nya MyRay Hyperion X9 Pro kan beställas som 2D enhet, 

kombinerad 2D/3D enhet och med kefalostat.  

Mycket användarvänlig med interaktiv touchpanel och  

guidningar i programvaran.  

Scoutbild vid 3D bildtagning för kontroll att  

rätt positionering gjorts.

• Automatisk exponeringskontroll

• Brett utbud av program

• Exceptionellt bra bildkvalité -Super HD

• Många anpassningsbara field of views  

 från 6 x 6 till 13 x 16 cm

• MultiPan – flera 2D fokusskikt i samma exponering där  

 enheten beräknar och levererar det bästa bildlagret.

Myray Hyperion X5  

går även att 

beställa som en 

kombinerad

 3D/2D-enhet.

MyRay X5

Pris från:
175 000 kr

MyRay X5 CBCT

Pris från:
455 000 kr



MyRay Hy-Scan bildplattescanner  
– gör diagnosen snabb och effektiv
Hy-Scan scannar bildplattor till högupplösta digitala bilder på några sekunder. 

En pålitlig och användaranvänlig scanner för alla kliniska tillämpningar. Det 

helautomatiska systemet scannar, överför bilden till datorn och tar bort all 

data från plattan så att den är omedelbart klar för nästa exponering. Den 

beröringsfria inmatningsmkanismen garanterar hög hygien.

• Ger bilder med hög upplösning

• Scannern är kompatibel med bildplattor i storlek 0, 1, 2 och 3

• Ansluts med USB   • Irys licensfri programvara ingår.

MyRay CU2 HD Intraoral kamera 
Ger skarpa och klara bilder med naturliga färger.

• HD Sensor  

• 8 Leddioder med automatisk avbländning

• USB-anslutning   

• Automatisk fokusering  

• Optiskt system med sju glaslinser F/8

• 50 x förstoring, 100 x med den löstagbara  

 Macrotoppen (tillval).  

MyRay Zen-X 
Zen-X är en enkel smidig sensor från MyRay.

• God bildkvalitet  • USB-anslutning  • Finns i två storlekar

• Programvara utan löpande licenskostnader ingår

• Kan monteras på bryggan till Stern Weber    

 behandlingsenheter.

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.

MyRay eXTend
Pris från:

29 000 kr



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.

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. 

Melag Careclave 4+1
En unik uppfinning!
Sterilisering, rengöring och desinficering, 

smörjning och dokumentation

Careclave är en klass B autoklav som kan 

sterilisera klinikens vanliga gods.

Med tillbehöret Carebox Blue kan 8 

vinkelstycken rengöras, desinficeras och 

smörjas på 16 minuter. Processen använder 

endast vatten och olja

Med tillbehöret Carebox Green kan upp till 

Nyhet!

Stern Weber
SW17+

Pris från:
49 000 kr

Installations-
validering ingår.
(värde ca 6 300 kr)

Installations-
validering ingår.
(värde ca 6 300 kr)

8 scalerhandstycken eller spetsar rengöras och desinficeras på 

16 minuter – då i en helt oljefri miljö. (Rekommenderas.)

Med korta brickor i kammaren kan Careclave både sterilisera 

vanligt gods och ta hand om dina vinkelstycken samtidigt.

Melag revolutionerar marknaden med en komplett maskin för 

alla processer!



iCare+ 
Smörjer och desinficerar utan värme!
Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering 

för dina vinkelstycken.  

iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 instrument utan att 

använda sig av värme.

Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara vätskorna n.clean  

och n.cid som maskinen sprayar utanpå och inuti  

instrumenten uppnås optimal rengöring och desinficering.

Validering 
och kontroll 
Hos oss får du en egen 

servicetekniker som har 

kompetens för såväl service 

som validering/UPK av 

autoklav, diskdesinfektor och 

iCare+

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.

Smeg WD 4060

77 500 kr
Installations-

validering ingår.

SciCan G4

55 500 kr
Inkl. baskorg.

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.

Installationsvalidering 
ingår vid köp av: 
Melatherm 10 
(värde ca 6 300 kr)



Sadelstolar
En sadelstol ger naturlig balans och gör det lätt att röra sig runt patienten. Du sitter med bra hållning och bra cirkulation under 

hela dagen. Vi har stolar med olika utformning från de flesta kända märken bl.a. Lanab Group, Dynamo, Salli och Support.

Climo – för en genomtänkt miljö  
på kliniken
Climo tillverkar möbler och inventarier av hög kvalitet till dentalkliniker. Särskilt viktig är 

utformningen av sterilen, allting måste vara lättillgängligt och välplanerat. Utgångspunkten 

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

planera för en god arbetsmiljö med fungerande logistik.

Komplett sortiment av  
Alpro rengöringsprodukter
Alpro är en global ledande tillverkare av rengörings- och desinficeringsprodukter. 

Alpro står för pålitlighet, innovation och miljöansvar. 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.



D-tec Cloud  
LED-armatur med ljusspel
D-tec Cloud har optimal ljuskvalitet med korrekt färgåtergivning. 

Med ljusspelet kan t.ex. svävande moln vandra förbi på en LED-

skärmen i mitten eller ett färgspel i regnbågens alla färger aktiveras.

Tillval: Dynamiskt ljus, indirekt ljus och färgpanel.

• Dimmerfunktion   • Indirekt uppåtriktat ljus   

• Små prismor fördelar ljuset jämnt över hela rummet utan  

 att blända och trollar bort störande skuggor   

• Hygienisk skarvfri konstruktion i aluminuim.

D-tec Clair  
Stor LED-armatur för kliniska miljöer
Clair levererar maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning.  

En hygienisk och energisnål armatur som avger minimalt med 

strålningsvärme samtidigt som den förser dig med ett optimalt 

arbetsljus. 

Tillval: Dynamiskt ljus och indirekt ljus.

• Bländ- och skuggfri   • Låg energiförbrukning  

• IP30-klassad   • Minimal värmeutveckling  

• Hygienisk inkapslad konstruktion i aluminium

• Stor ljusyta som ger stor arbetsyta på sköljarmarna.

Kampanjerbjudanden på hela NSK-sortimentet, se fullständig kampanj på dentalservice.se

NSK kampanj



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

Alla erbjudanden gäller t.o.m 26:e november -21 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.

Nerikes Dentalservice 

Jan Funke 010-707 73 36

Östergötlands Dentalservice 

Jan Funke 070-735 20 29

Gotlands Dentalservice 

Niklas Holmbom 070-526 20 90

Göteborgs Dentalservice 

Joachim Johansson 0703-20 05 03 

Anders Bertilsson 0761-40 24 21 

Håkan Johansson 0703-20 05 78 

Mikael Larsson 0761-40 24 20

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 

Anna Nordström 070-529 28 59 

Gun Sjölinder 070-540 38 33 

Nicklas Lindblad 070-529 28 58

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 
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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.

All service ni behöver!

• Avhjälpande service

• Förebyggande service 

• Validering och röntgen- 
 kontroller
 Validering och processkontroll av  

 autoklaver och diskdesinfektorer.  

 Kontroll av intraorala röntgen  

 och panoramaröntgen.


