Byt upp dig till Z-serien!
Hög prestanda och smittsäkerhet

NSK vinkelstycken i Z-serien är utformade för att vara tåliga, högpresterande, lågvibrerande, tysta och smittsäkrade.
Serien är tillverkad i titan, ytan är slät och hygienisk men ändå greppvänlig. Designen med små huvuden och smala
halsar ger optimal åtkomst och sikt. Clean Head systemet förhindrar retraktioner av kontaminerad vätska och
partiklar och det inbyggda microfiltret förhindrar att partiklar åker in i kylkanalerna. Kombinera gärna med NSK
koppling eller motor som dessutom har backventiler för att förhindra kontaminering av unitens slangsystem.
Det uppväxlade vinkelstycket Z95L Switch har även en funktion som stänger av luften.
Borren kyls då med jetstråle istället för spraymist, vilket innebär att dropparna inte
finfördelas och spridningens omfattning minskas.

Clean Head System
Förhindrar återsug av aerosoler.

Inbyggt microfilter
Förhindrar att partiklar
kontaminerar kylkanalerna.

Minskad aerosolspridning
med Z95L Switch.

Inbyteskampanj
Handla ur Z-serien, få upp till 2 250 kr
för ditt gamla instrument.
Z-serien har upp till 3 års garanti.

Upp till

Inbytesersättning för gammalt
instrument vid köp av:
Uppväxlat vinkelstycke – 2 250 kr
Turbinvinkelstycke – 1 950 kr

2 250 kr
i inbyte.

Vill du veta
mer om NSK:s
sortiment boka
ett digitalt möte!

Blått vinkelstycke – 1 650 kr

Inbyteskampanjen gäller t.o.m.31 mars -21.

NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk
Dentalservice / www.dentalservice.se

Estelite ∑ Quick

Snabbhärdande
Högestetisk
Suverän kameleonteffekt

7 miljarder leenden –
en enda kompositfärg!

Förenkla ditt arbete!

Top Award Winner
i Dental Advisor

Förbättrad
konsistens.

Top Award Winner
i Dental Advisor

Omnichroma förenklar drastiskt arbetssättet vid restaurationer både
anteriort och posteriort. Omnichroma innehåller endast en färg som täcker in
vita-skalans hela omfång! Kompositet tar upp tandens färgnyans och gör all
färgmatchning överflödig. Det har aldrig varit enklare att skapa ett estetiskt
resultat.

En resinbaserad nano-komposit med överlägsna
estetiska och fysiska egenskaper. Partiklarnas
sfäriska form ger en exceptionellt hög glans och
suverän kameleonteffekt. Materialet har en
konsistens som är lätt att forma och fastnar inte
på instrumenten.
Kort härdningstid – endast 10 sek.
Arbetstid – hela 90 sekunder under vanlig
arbetsbelysning.

Erbjudande!

Boka ett digitalt möte,
få en ask Estelite ∑ Quick.

Erbjudande!

Boka ett digitalt möte,
få en ask Omnichroma.

Omnichroma fungerar med hela vita-skalan
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Efter ljushärdning

Boka ett digitalt möte med vår
produktspecialist så bjuder vi
på en ask valfri komposit.
Skicka ett mejl till anna@tsdental.se
med rubrik Digitalt möte så skickar vi
tidsförslag.
Mötet tar ca 15 min och är antingen en
presentation av vårt kompositmärke eller
vinkelstycksmärke – du väljer.

TS Dental är svensk generalagent för NSK
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se
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Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. Alla priser är exkl. moms.

