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Surgic Pro2                                                   Omnichroma Flow
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Erbjudanden  
Värdepaket  
Cykel på köpet



iCare+ – höggradigt 
rent utan värme
Allt du behöver för perfekt rengöring, 
smörjning, desinfektion (höggradigt 
rent) och ökad livslängd på dina hand- 
och vinkelstycken.  
iCare+ rengör, desinficerar och  
smörjer fyra instrument utan att 
använda sig av värme.

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

Certifierad verkstad 
med TryggPlus-garanti
TS Dental är det enda företag som är auktoriserat av NSK 
Nakanishi att importera och distribuera NSK:s produkter i Sverige.

Våra servicetekniker är certifierade och 99% av alla reparationer 
utförs på vår verkstad i Sverige. 

Vi erbjuder en TryggPlus-garanti för vinkelstycken som, förutom 
tillverkningsfel, täcker skador som uppstått på grund av slitage, 
trauma eller felaktig skötsel. 

Z-serien – hög prestanda och smittsäkerhet
NSK vinkelstycken i Z-serien har hög prestanda och smittsäkerhet. Serien är tillverkad i titan, ytan är 
slät och hygienisk. Genomtänkt design där små huvuden och smala halsar ger god insyn och åtkomst 
till behandlingsområdet.

Clean Head systemet förhindrar retraktioner av kontaminerad vätska och partiklar. 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, dropparna finfördelas inte och spridningens omfattning minskas.

Clean Head System 

Clean Head System 

Z-seriens turbinvinkelstycken finns i versioner 
för alla kända kopplingar.

Värdepaket 
S-Max

Cykel på köpet!
Köp 3 vinkelstycken 

ur Z-serien

– få en Sjösala Mariedal

 
eller 

Sjösala Smögen på köpet!



Varios Combo Pro 3 i 1
Scaling, Prophy och Perio i samma maskin
En användarvänlig och tillförlitlig maskin som kombinerar skonsam 
scalerteknik med pulverblästring av tandytan.  
Med periopaketet som tillval kan även djupa fickor rengöras. 

Extra handstycke XSG65L ingår vid köp (värde 8.960:-). 
Ett implantatvinkelstycke ingår som standard.

4 flaskor pulver ingår vid köp av en Perio-Mate (värde 979:-).

Prophy-Mate Neo pulverpolerare
Blästrar skonsamt bort beläggningar och fläckar.  
Mycket lätt, minskar belastningen på händer och handleder.  
Klarar lång behandlingstid utan stopp.
Ansluts på turbinkoppling.

Perio-Mate  
För behandling av tandfickor
För skonsam rengöring av tandfickor och behandling av 
periimplantit. Rengör utan att skada mjukvävnad  
och rotytor.
Ansluts på turbinkoppling.

VarioSurg 3  Motor för Piezokirurgi 
En kraftfull motor som effektiviserar ingreppen inom många 
användningsområden. Skonsam mot mjukvävnad. Användarvänlig 
med lätt och smidigt handstycke och enkel konsol. Enkel att rengöra 
med den medföljande sterilisationskassetten.

Extra handstycke med sladd 
ingår vid köp (värde 23.660:-).

Osseo 100  

Implantatstabilitetsmätare
Testar enkelt implantatstabiliteten och osseo-integrationen. Ger 
ett tillförlitligt resultat så att du vet om implantatet kan belastas. 

Inbyteskampanj!
Byt in din gamla scaler/bläster kombinationsmaskin 
och få 10.000 kr i inbytesrabatt.
Ordinarie pris Varios Combo Pro bas set: 49.990 kr

Inbyteskampanj!
Byt in din gamla pulverbläster få 
1.000 kr i inbytesrabatt. 

Pulver 
på köpet!

Nya Surgic Pro2 är här!
Lika kraftfull och pålitlig som tidigare men med flera nya 
användbara features:

• Lättare och mindre motordel för minskad uttröttning av händer och  
 handleder

• Enkel inställning och överblick av värden via den stora LCD skärmen

• Ny ljusteknik med färgLED bibehåller rätt ljusstyrka men ger en   
 naturligare färgåtergivning än vit LED

• Trådlösa kopplingar via bluetooth: Trådlös fotkontroll, trådlös koppling  
 till implantatstabilitetsmätare NSK 100+, och iPads.

• Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas. Enheten kan  
 också kopplas trådlöst till NSKs piezokirurgimaskin VarioSurg3.

Trådlös
fotkontroll.

NYHET!

Extra 
handstycke 

på köpet!

Extra 
handstycke 

på köpet!



7 miljarder leenden –  
en enda kompositfärg!

Alla erbjudanden gäller t.o.m 24:e juni -21 och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.

TS Dental är svensk generalagent för märket NSK.
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

NSK:s sortiment kan även köpas via Svensk 
Dentalservice / www.dentalservice.se ni
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Purekeys hygieniska tangentbord

Purekeys 400
Mekaniskt tangentbord med helt slät silikonyta som lätt torkas av. 
Med upphöjd bakkant som ger fast lutning på tangentbordet.

Purekeys 400 finns i både trådbunden och trådlös version. 

Tokuyama Universal Bond
förenklar dina bondingprocedurer
Den första bondingen som binder alla material till alla 
andra dentala material, utan användande av primers eller 
activators. Ett bondingsystem täcker alla indikationer.  
Ger utmärkt adhesion oavsett etsteknik. 

Förenkla ditt arbete!
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.

Omnichroma Flow 
Nu finns Estelite Omnichroma även i flow-version.

Se www.tsdental.se för våra övriga tangentbord och möss.

Top Award Winner 
i Dental Advisor

Purekeys hygienisk mus  
Desinficerbar mus täckt med en slät silikonyta som är enkel att rengöra.

Musen finns i både trådbunden och trådlös version. 

Purkeys tangentbord och 
mus finns nu även i svart. 

Top Award Winner 
i Dental Advisor

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.

Erbjudande!
Boka ett digitalt möte, 
få en ask Omnichroma  
eller Estelite ∑ Quick. 

På köpet! 
Desinficerbar mus-
matta på köpet vid 
köp av Purekeys mus 
eller tangentbord.

NYHET!

NYHET!
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