
Vårkampanj
NSK • Estelite • Hygieniska tangentbord

15% 
rabatt på 
Z-serien.



15% på Z-serien Premiumserie
T.o.m. 31 maj får ni 15% rabatt på Z-serien – NSK:s premiumserie med små huvuden och 

smala halsar. Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Titan med 

specialbehandlad yta ger ett greppvänligt och mycket tåligt instrument.   

Z900L är i en klass för sig när det gäller kraft/vridmoment – med en effekt på hela 26 W.

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

Z900L   Z800L    Z95L   Z84L          Z45L   Z25L     Z24L      Z15L

M600L      M500L       M95L   M25L   M15L   M65   FX57

Alt 1   
M25L blått vinkelstycke 

+ M600Kl turbinvinkelstycke 

+  Fx57 putsvinkelstycke 

= 12.600 kr

Alt 2   
M25L blått vinkelstycke 

+ M95L uppväxlat vinkelstycke 

+ Fx57 putsvinkelstycke

 = 13.800 kr

Värdepaket S-Max Standardserie
Nu erbjuder vi två förmånliga värdepaket på S-Maxserien – NSK:s standardserie med 

driftsäkra och pålitliga vinkelstycken. 

S-Max M turbinvinkelstycken har hög prestanda, slimmad design och keramiska kullager. 

S Max-seriens turbinvinkelstycken finns i versioner för alla kända kopplingar.

Certifierad verkstad med TryggPlus-garanti
TS Dental är ensam i Sverige om att vara certifierad och auktoriserad för försäljning och service av NSK-produkter.  

Därav kan vi och våra anslutna återförsäljare erbjuda en TryggPlus-garanti för vinkelstycken som, förutom 

tillverkningsfel, täcker skador som uppstått på grund av slitage, trauma eller felaktig skötsel.
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15% 
rabatt på 
Z-serien.



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.

Just nu!
7.900 kr 
(ord pris 9.167 kr)

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.

Surgic Pro Implantatmaskin 
Kirurgimotor för implantat och oral kirurgi. Pålitlig med kompromisslös 
precision, hållbarhet, styrka och snabbhet. Enkel att manövrera 
med ett enkelt programmeringssystem. Totalt 36 program. 
Vinkelstyckskalibrering garanterar rätt inställning av varje vinkelstycke.

På köpet!
Extra handstycke med  
sladd ingår vid köp  
(värde 21.500:-).

På köpet!
Extra handstycke 
XSG65L ingår vid 
köp (värde 8.200:-). 
Ett implantatvinkel-
stycke ingår som 
standard.

iCare+ Höggradigt rent på 14 minuter
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 på högst 14 minuter utan att använda sig av värme.

Dentalone Mobil utrustning
Med sug och kompressor, funktionsdisplay, 
kolfri motor med led-ljus, scaler med led-ljus och 
kombinationsspruta med led-ljus samt inbyggd 
flaska för vattenförsörjning. 

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.

Pulver på köpet! 
4 flaskor pulver ingår vid köp av 
en Perio-Mate (värde 820:-).

Med de biologiskt nedbrytbara 
vätskorna n.clean och n.cid 
uppnås optimal rengöring och 
desinficering.



Alla erbjudanden gäller t.o.m 31:a maj 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
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Undvik smittspridning med 
ett hygieniskt tangentbord
För miljöer där det ställs stora krav på hygien. 

Alla tangentbord kan rengöras och desinficeras 

på 10 sekunder mellan varje patient.

Lindring 
i upp till 

5 år!

Shield Force Plus
Äntligen en långvarig behandling 
mot ilningar!
Senaste in vitro studien visar att Shield Force Plus ger 
lindring för hyperkänsligt dentin i upp till 3 år*. Med rätt 
skötsel kan effekten hålla i sig i upp till 5 år. 

Hållbarheten beror bland annat på att det tunna medlet 
skapar en nedåtgående bindning med kalciumet i dentin-
kanalen och förseglas sedan genom det ljushärdade 
yttre lagret. Det är den dubbla blockeringen som ger den 
extremt långvariga effekten. Andra produkter inom samma 
behandlingsområde visar ett resultat på ca 6 månaders 
hållbarhet.

Shield Force Plus från Tokuyama har fått utmärkelsen 
Preferred Product av Dental Advisor år 2019. 

*individuella variationer och hygieniska faktorer kan ge annat resultat.

Köp två 
tangentbord –
få en mus på 

köpet!

Gratis 
prov!

Ring 0935-131 11

Cleankeys CK4 – USB
Ett stilrent tangentbord med reptålig yta av glas, touch-
tangenter och full ISO-layout.

Active Key 
Med låga knappar i mjukt silikon. För dig som inte vill ha 
helt slät yta men ändå kunna hålla rent.

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

Purekeys 401
Trådbundet tangentbord inbyggd musplatta. 

Tangentborden 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. Det förenklar 
dina bondingprocedurer då du får ett bondingsystem som täcker alla 

indikationer.  
Ger utmärkt adhesion 
oavsett etsteknik 
(total etch, selective  
etch, self-etch). 

ett revolutionerande kompositsystem
Omnichroma är en helt unik nyhet från Tokuyama Dental som drastiskt 
förenklar arbetssättet vid restaurationer. Omnichroma innehåller 
endast en färg som täcker in vita-skalans hela omfång! Kompositet tar 
upp tandens färgnyans och gör all färgmatchning överflödig.

Vid avsaknad av tandsubstans (tex Klass IV restoration) kompletteras 
systemet med Omnichroma blocker.


