
Ofertas, promoções e novidades para a sua clínica dentária

43
MELHORES
PREÇOS Válidade até

31-03-2019
Preços sem IVA



4.490€

Separador de fases   
de sangre CGF

Medifuge 
& CGF

• Capacidade de até 8 tubos. Suporte fácil de lim-
par esterilizável em autoclave a 135°.

• O excecional sistema do rotor com auto venti-
lação mantém a temperatura constante.

• Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV. 
Duração do ciclo 5 min. a 1.000 revoluções.

Ref.: MF200+CGFKIT

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) 23 x 24 x 32 cm.

Fonte alimentação: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energia: 170 VA

Peso: 9,4 Kg. - Nível de ruido: 57 dBA
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2.490€

790€

• Não modifica a geometria do material.

• Material líquido, semilíquido ou sólido.

• Mistura sem borbulhas nem contaminação.

• Esvaziamento automático dentro de um 
período de tempo máximo de 16 seg.

• Ciclo de descontaminação: 5 minutos.

• Aquecimento de seringas a temperatura e 
tempo controlados sem condensação.

• Desnaturalização da albumina sérica huma-
na (HSA).

• Combinado com MEDIFUGE obtém-se um 
gel para respetiva utilização como recheio 
peri-implantário e em estética perioral.

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) 32 x 30 x 32 cm.
Revoluções: 3.600 rpm
Temporizador: 1-16 segundos.
Fonte alimentação: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energia: 320 VA
Peso: 19 Kg.

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) 19 x 23 x 26 cm.
Fonte alimentação: 230 V - 50/60 Hz:
Consumo nominal de energia: 010 VA
Peso: 3,5 Kg.

Integrador de mistura

Roundup

Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.

Ref.: RU200

Ref.: APAG
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Laser dental



Láser érbio
Ref.: LAERT0011

Diferentes atividades:
Um único pluser.

• Tratamentos para tecidos moles. 

• Tratamentos para tecidos duros. 

• Cirurgia óssea..

• Dermatologia.

• Potência : 12 W.

• Frequência de impulso: 5 a 100 hz.

• Enciclopédia médica a bordo.

• Ecrã tátil e a cores.

• Wi-fi direct.

• Protocolos clínicos live.

• Tutoriais em vídeo.

• Pedal sem fio.

• Ampla gama de peças de mão.

• Modo duplo de impulso: gaussiano e 
onda quadrada.

• Laser para tecidos duros, tecidos moles, 
cirurgia óssea e dermatologia.

A tecnologia laser é menos in-
vasiva, evita pontos de sutura e 
reduz o tempo de recuperação 
minimizando a dor.
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47.990€
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Láser diodo
Ref.: LA8D00013

Sem cabos
• Tratamentos para 

tecidos moles mais 
rápidos.

• Tempos de recupe-
ração mais curtos.

• Intervenções exan-
gues.

• Menos anestesia, 
dor e suturas.

• Três modalidades de utilização: 
Assistida, Rápida e Avançada.

• Tutorial, “passo a passo”.

• Enciclopédia médica a bordo.

• Pontas esterilizáveis em auto-
clave e reutilizáveis.

• Impulso contínuo, pressionado 
e super pressionado.

• Sistema patenteado de 
carregamento de baterias 
“Supercap”. Carrega completa-
mente em apenas 1 minuto.

• Laser dentário 16W 980NM 
25kHz

7.990€

Inclui:
1 branqueador LWS
Ref.: LPLWS0041

1 caixa 4 pontas cirurgia
Ref.: LATSU3024

1 caixa 4 pontas Periodontia  
Ref.: LATPA4024

Acrescente AB2799 
Simpler D5 por apenas 
mais 1.000 € más.
(preço por
separado:
1.790 €)
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The smile LWS
Agente de branqueamento
Wiser

Ref.: LPLWS0041

130€

Através da irradiação do tecido do 
edema, uma ação que é realizada 
por meio do laser de diodo e atra-
vés da peça de mão de onda plana, 
é conseguido aumentar a veloci-
dade da microcirculação, melhorar 
a drenagem linfática, aumentar a 
produção de endorfinas e estimular 
a produção de anticorpos contra 
colágeno, elastina e citocina.

Peça de mão onda plana

AB2799
Simpler D5
Ref.: LAFIO0281

O “Atlas of Laser Therapy”, de Alberi-
co Bebedicenti e Stefano Benedicenti, 
representa um decálogo sobre o uso 
de lasers no mundo da odontologia, 
incluindo seções dedicadas inteira-
mente a técnicas como a fotobiomo-
dulação.

Atlas of 
Laser
Therapy

1.790 €



Lupa de 
aumento
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Lupas de magnificación

• As lupas graduadas incluem um trata-
mento anti refletor.

• Estrutura de alumínio,

• 20% mais curtas, 10% mais ligeiras

• 3,5% mais luminosas.

• Nova gama de magnificações: 3.5X, 4.0X 
y 5.0X.

• As lupas graduadas incluem um tra-
tamento anti refletor.

• Estrutura de fibra de carbono.

• Amplo e luminoso campo de visão.

• Placa de metal personalizável.

• Peça de nariz ajustável

• Ampla gama de prescrições.

Moldura para 
lupa Galileana

Ita

Suporte magnético de 
presente comprando as 
lupas e a luz EOS HP.

   

Lupa de
aumento

Ref.: KK7676340A

1.190€Ash

Preço desde 

1.290€

Acabamento em 3 cores
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Lupas de magnificação 1.290€
ONE Novo material da

haste: Liga de
paládio-ródio para
conseguir mais ligeireza

Black Edition

Lupa galileana

Ref.: KKA079134

Ref.: KKA086134

• Armação de titânio ligeira e 
resistente

• Apoio nasal ajustável, 
protetores laterais incluídos.

• Ampla gama de prescrições.

• Patilhas flexíveis.

1.290€TTL 2.5X400 PRO

ONE

Cores disponíveis:
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Lupa galileana

Ref.: KKA004834

Ref.: KK867340A

• Desenho desportivo e envolven-
te para ajuste perfeito.

• Inserção frontal metálica para 
maior resistência.

• Apoio nasal ajustável.

Distâncias interpupilares 
predefinidas que mantêm as 
vantagens e características 
óticas de um dispositivo TTL.

Cores disponíveis:

Colores disponibles:

TTL 2.5X400 PRO

Techne RX

Techne
Quick Loupes
TTL 2.5X400 PRO 1.090€

1.190€
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• 35.000 LUX a 35 cm.

• Ponto de luz Redondo.

• Bateria integrada na unidade de con-
trolo.

• Corpo da luz de apenas 11 gramas.

• Completamente redesenhada.

• Cabeça muito ligeira, apenas 11g.

• Bateria integrada.

• Duração da bateria 8 horas (em potência 
máxima)

• Intensidade luminosa: 45.000 Lx a 350 mm.

• Ponto de foco circular.

• Novo carregador de carga sem fio.

• Protetor anti fissuras.

Cabeça
mais 

pequena 
e com 

apenas

11g

EOS II Europe

EOS HP

Ref.: KKA006218

Ref.: KKA039718

 Luz led para lupas

 Luz led para lupas

Ahora con mando inalámbrico

Suporte magnético de 
presente comprando as 
lupas e a luz EOS HP.

990 €

1.290 €



Atualize a sua aspiração 
com separação
de amálgama 

Aspiração
Compressores 
Desinfeção



A aspiração inteligente

Fluxo adaptável
A potência de aspiração varia 
progressivamente dependen-
do do trabalho realizado.

Baixo consumo
Redução automática de potên-
cia e velocidade, prolongando 
a vida do motor. Menos custos 
energéticos e operativos.

Potentes
As melhores bombas de vácuo 
para cirurgia, com 200 mbar de 
força de sucção.

Modular
Para clínicas de maiores 
dimensões, existe a possibili-
dade de instalar equipamentos 
paralelamente sem nenhum 
acessório.

Serviço non-stop
Deteção e resposta automática 
contra excesso de líquidos, sobrea-
quecimento do motor ou picos de 
energia.

Mais higiénicos:
A ausência de óleo lubrificante 
e os três filtros de série garan-
tem ar puro, limpo e higiénico.

Potentes
Graças ao constante empenho 
em I+D, os compressores Catta-
ni possuem o rendimento mais 
alto do mercado.

3 anos de garantia
Não só nos seus componentes, 
como também no seu rendimen-
to e prestações.

Ar sempre seco
Com sistema de secagem, os 
compressores proporcionam 
ar sempre seco.

Confiáveis
Devido à excelente qualidade 
de produção, os compressores 
Cattani são extremamente 
duradouros.

Manutenção mínima
Sem óleo e com o sistema de 
secagem automático.€

Ajudamos-lhe durante a seleção do sistema e des-
enhamos a solução diretamente com base nas suas 
necessidades. Encarregamo-nos do planeamento da tu-
bagem da sua clínica, para que possa dispor do melhor 
rendimento do seu sistema Cattani.

Planeamento técnico • Projeto técnico
• Seleção do sistema
• Instalações
• Supervisão
• Manutenção
• SAT
• Formação

Compresores potentes y silenciosos
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AMALGAM 
RETENTION

Turbo Jet 1
Modular

Sem separador de amálgama 

Ref.: 1026110

Com separador de amálgama 
Ref.: 1029610

1.925 € 1.225 €

Potência: 0,42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Pressão de trabalho: 130 mbar

Nível sonoro: 61 dB(A)

Dimensões (mm): 530 x 440 x 380

1

Sistemas de aspiração

Separador de 
amálgama ISO 4 e 
controlo de nível

A versão com separador inclui  
uma válvula fundo de linha   
Ref.: 1203770 y e contentor de 
mistura ou fusão Ref.: 1043133 



Micro Smart
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O sistema 
de aspiração   
inteligente
Autorregulação 
do caudal.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Sem separador de amálgama

Ref.: 1035050

Com separador de amálgama

Ref.: 1035060

2.790 € 2.150 €

Potência: 1.12kW - 8A

Caudal máximo: 916 l/min.

Pressão de trabalho: 210 mbar

Nível sonoro: 64-71 dB(A)

Dimensões (mm): 370 x 340 x 5901-2

A versão com separador inclui  
uma válvula fundo de linha   
Ref.: 1203770 y e contentor de 
mistura ou fusão Ref.: 1043132 



Micro Smart
CUBE
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Ainda mais 
eficiente, pequeno, 
silencioso  e potente

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Sem separador de amálgama
Ref.: 1035031

Com separador de amálgama
Ref.: 1035030

3.390 € 2.880 €

Potência: 0.95kW - 4A

Caudal máximo:  1.200 l/min

Pressão de trabalho: 210 mbar

Nível sonoro: 59 dB(A)

Dimensões (mm): 420 x 350 x 470

1-2

A versão com separador inclui  
uma válvula fundo de linha   
Ref.: 1203770 y e contentor de 
mistura ou fusão Ref.: 1043132 



Turbo Smart
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A aspiração 
inteligente que 
se Auta adapta 
sempre às 
necessidades 
da sua 
consulta.

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potência: 1.5kW - 6.5A

Caudal máximo: 1.400-1800 l/min

Pressão de trabalho: 210 mbar

Nível sonoro: 68.4-73.7 dB(A)

Dimensões (mm): 390 x 350 x 630
3-5

Software para ampliação a 
Turbo Smart B

Ref.: 1035500

3.190 € 590€3.750 €

Até 5 equipamentosSem separador 
de amálgama

Ref.: 1035115 Ref.: 1035105

Com separador 
de amálgama

A versão com separador inclui  
uma válvula fundo de linha   
Ref.: 1203770 y e contentor de 
mistura ou fusão Ref.: 1043132 



Turbo Smart
CUBE
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INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potência: 1.2kW - 5.5A

Caudal máximo: 1 600-1800 l/minw 

Pressão de trabalho: 210 mbar

Nível sonoro: 60 dB(A)

Dimensões (mm): 500 x 370 x 650

3-5

Software para ampliação a 
Turbo Smart B

3.590€ 590€4.090€

Até 5 equipamentosSem separador 
de amálgama

Ref.: 1035120 Ref.: 1035121

Com separador 
de amálgama

Ref.: 1035500

A versão com separador inclui  
uma válvula fundo de linha   
Ref.: 1203770 y e contentor de 
mistura ou fusão Ref.: 1043135



Turbo Smart 2V
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A aspiração dental mais 
potente do mercado.

Para instalações complexas, com 
distâncias, sifões ou tubagens 
pequenas.

Pressão de vácuo: 280 mbar

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Potência: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min  

Pressão de trabalho: 280 mbar

Nível sonoro: 70 dB(A)

Dimensões (mm): 390 x 350 x 630

Software de ampliação incluído

3-5

Sem separador de amálgama-
Ref.: 1035130

Com separador de amálgama 
Ref.:1035135

4.690 € 4.150 €

(Dependendo da 
instalação)

A versão com separador 
inclui  uma válvula fundo 
de linha   Ref.: 1203770 y 
e contentor de mistura ou 
fusão Ref.: 1043135



Ref: 1181634B

Ref: 1043391

Ref: 1181637B

Ref: 1043392

Separador  de  amálgama  ISO  6 
para Micro Smart com painel de 
controlo

Separador de amálgama ISO 18 
para Turbo Smart

Separador    de    amálgama     
ISO 6 para Micro Smart CUBE 
com painel de controlo

Separador de amálgama ISO 18 
para Turbo Smart CUBE

1.223 €

859 €

1.256 €

936 €
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2 2

3-5 3-5
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Ref: 1021960

Ref: 1203770

500 €

75 €

Válvula de cuspideira

Válvula inferior 
de linha

Para poder enviar todos os 
líquidos da cuspideira para as 
aspirações com separadores de 
amálgama.

Com a instalação de acordo com 
os regulamentos das válvulas do 
cuspidor, muitos líquidos entram no 
sistema de sucção.

Com a instalação desta válvula no 
final da linha de sucção, é possível 
aproveitar o atraso de parada das 
sucções de Cattani, liberando os 
tubos de líquido residual e evitando 
a chegada de grandes sifões ao sepa-
rador de amálgama.



Smart App
Permite el control y la ges-
tión de su aspiración desde 
la aplicación.

Painel de controlo
De série em  todos os equipa-
mentos  Smart  com separa-
dor de amálgama.

Através de operações simples, é 

possível descobrir o status opera-

cional do sistema na tela. A aspi-

ração está equipada com memória 

para registrar cada imprevisto 

e, com uma análise minuciosa, é 

possível diagnosticar eventuais 

anomalias.

Conectividade WiFi permite o 

controle e gerenciamento de sua 

aspiração com o aplicativo.

Controlo remoto dos parâme-

tros de funcionamento e esta-

tísticas.

Sinais de erro em tempo real.

Acesso ao historial de eventos. 

Pedido de serviço técnico.
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AC 100 Q
Ref.: 1013150

 2.740 €

• Ar efetivo fornecido a 5 bar:  67,5 l/min.

• Capacidade de depósito: 30 l.

• Nível sonoro: 63 dB(A).

• Dimensões (mm): 660 x 600 x 860.

• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 67,5 l/min.

• Capacidade de depósito: 30 l.

• Nível sonoro: 70 dB(A).

• Dimensões (mm): 620 x 460 x 720

Ref.: 1013130

AC 100

1.790€

1

1

Consiga agora
5 anos de garantia

3 anos de garantia ampliáveis a 5 GRÁTIS ao validar 

a garantia em: http://incotrading.net/garantias

Compressores
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2-3

2-3

• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 160 l/min.

• Capacidade de depósito: 30 l.

• Nível sonoro: 71,8 dB(A).

• Dimensões (mm): 620 x 460 x 720

Ref.: 1013230

AC 200

2.490€

AC 200 Q
Ref.: 1013250

3.290€

• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 160 l/min.

• Capacidade de depósito: 30 l.

• Nível sonoro: 63 dB(A).

• Dimensões (mm): 660 x 600 x 860.
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Manutenção mínima

• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 238 l /
min.

• Capacidade de depósito: 45 l.

• Nível sonoro: 73,6 dB(A).

• Dimensões (mm): 620 x 520 x 750

AC 300

4-5
Ref.: 1013330

4-5

AC 300 Q
Ref.: 1013350

• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 238 l /
min.

• Capacidade de depósito: 45 l.

• Nível sonoro: 68 dB(A).

• Dimensões (mm): 710 x 700 x 970

2.990€

3.990€
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Blok-Jet Silent Sistema integrado de 
aspiração e compressão
com separador de 
amálgama para clinicas 
dentárias.

Blok-Jet Silent 2
Ref.: 1073520

Composto por:

Turbo Smart B.

Compressor AC 300.

Composto por:

Micro Smart.

Compressor AC 200.

Capacidade de até
5 equipamentos
em simultâneo.

Capacidade de até
3 equipamentos 
em simultâneo.

Blok-Jet Silent 1
Ref.: 1073500

11.890€

12.990€

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION



• Nível sonoro: 51 dB(A).

• Dimensões: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Campânula de 
insonorização
Ref.: 1010800

1.490 €

Para interiores e exteriores.

Válida para todos os modelos de 
compressores Cattani de 1, 2 e 3 
cilindros. 

Resistente à intempérie, chuva, luz 
solar direta e neve. Para climas frios 
e quentes, controla automaticamente 
a temperatura para que o compressor 
mantenha um nível ótimo de trabalho.
mantenga un nivel óptimo de trabajo.

Reduz o nível 
sonoro a 20 db.
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Recipiente para limpeza e 
desinfeção da aspiração

Eco Jet 1
Spray Superfícies
Ref.: 1040745

500 ml. (Caixa 4 u.)

Anti espumífero
Ref.: 1040826

50 tabletas (Caixa 10 u.)

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

Eco Jet 1
Toalhetes
Ref.: 1040771

AC-Net
Ref.: 1040807

500 ml. (Caixa 4 u.)

160 toalhetes (caixa 6/U.)

Higiene e desinfeção

A limpeza, a desinfeção 
e a esterilização consti-
tuem estratégias básicas 
sobre as quais descansa 
a prevenção de infeções 
nas clínicas. Estas de-
vem ser sistemáticas e 
frequentes para serem 
realmente efetivas. 
Colocamos à sua dispo-
sição uma ampla gama 
de produtos para satis-
fazer todas e cada uma 
das necessidades em 
higiene e desinfeção

7 €/u.

32,60 €/u. 50€

5,70 €/u.

11,30 €/u.
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1 litro rende 125 l.Puli-Jet Plus 
New
Ref.: 1060900

Liquido desinfetante para a 
aspiração cirúrgica.

Concentrado: com 1 litro pode-

rá obter até 125 l de solução 

desinfetante e 250 l de solução 

desinfetante.

Não contém Fenol.

Bactericida, fungicida, tubercu-

licida, viricida (HIV, HBV, HCV). 

Como limpar o sistema de aspiração:

Encha o Pulse Cleaner com 2.5 l de água (fotografia 1) de 

preferência quente.

Despeje 10 ml de Puli-Jet para desinfetar 20 ml para desinfe-

tar (fotografia 2) apertando suavemente a garrafa e voltando a 

encher o doseador.

Aspirar a solução conectando as cânulas de aspiração do 

cadeirão aos terminais de Pulse Cleaner.

A solução que fica no fundo poderá ser utilizada para desinfe-

tar a cuspideira.

Não lave a aspiração, não abra o dispositivo de bochechos da 

cuspideira: durante a noite, Puli-Jet Plus vai continuar com o 

processo de desinfeção e a dissolver sangue e saliva.

3,5 litros

2,5 litros

1,5 litros

0,5 litros

20 ml

10 ml

(1)

(2)

Caixa com 4 garrafas de 1 litro.

29,5 €/u.



Laboratório
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• Ar efetivo fornecido a 8 bar:              
165 l /min.

• Capacidade de depósito: 45 l.
• Potência: 1,5 kW.
• Nível sonoro: 73,6 dB(A).
• Dimensões (mm): 620 x 520 x 750

Para 1 fresadora CAD-CAM com 
produção de ar comprimido até 
10 bar de pressão

Ref.: 1013310

AC 310

3.290 €

Menos ruído
A contaminação sonora diminui ao elimi-
nar o motor de aspiração na cada posto.

Menor manutenção
O ar aspirado passa por um filtro central 
e coletivo dotado de limpeza automática. 
Assim, não há que mudar ou limpar o 
filtro no posto de trabalho.

Ar a mais qualidade
Uma vez filtrado, o ar aspirado expulsa-se 
ao exterior do local. Os vapores produzi-
dos pelos materiais acrílicos e os pós 
residuais também se dirigem fora.

Poupança energetico
Tanto nos tempos de manutenção como 
no consumo de electricidade, graças aos 
motores de indução e à tecnologia eletró-
nica com Inverter.

Sistemas 
centralizados
Aspiração inteligente e progressiva.

3-50



Esterilização, 
limpeza
e desinfeção

Até 31 de março 2019
com a compra de

B Futura e Tethys incluímos um

“Medidas básicas de 
higiene nos centros 

de odontologia”

EPIECH
Vigilancia epidemiológica
Prevención de la infección

infeccioneshospitalarias.com

Curso online

Informação 
sobre o curso



Simplesmente revolucionário
NOVEDADE: Agora com mais poder de lim-
peza e secagem com ar quente forçado

Equipamento de série:

• Porto USB

• Porto ethernet (RJ 45)

• 2 cestas porta-instru-
mentos

• 1 cestinha porta-mo-
rangos.

• Kit de conexão hídrica

• Filtro HEPA

Informação técnica:

• Potência nominal: 2300 W.

• Dimensões externas (Ax- 

HxP) 470 x 430 x 500 mm.

• Peso Líquido: 37 kg.

• Capacidade depósito de de-

tergente: 0.7 litros (autono-

mia até 12 ciclos).

• Dimensões da cuba: 8 litros.

• Consumo água máximo (por 

ciclo) 15 litros.

• Carga máxima: 2 kg.

Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

O primeiro dispositivo 
de desinfeção híbrida 
da Mocom

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online
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4.290 €
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1

2

3

4

Tethys H10 PLUS: descontaminação, lavagem, desin-
feção e secagem em apenas um único passo, para con-
seguir obter um fluxo operativo mais simples, mais rá-

pido e mais eficaz.

Agora, mais poder de limpeza.

Descontaminação
Redução da carga microbiana dos 
instrumentos.

Desinfeção térmica 
Abatimento do número de 
micro-organismos vitais nos 
instrumentos.

NOVIDADE: Secagem com ar 
quente forçado

Eliminação do vapor presente na 
cuba e da humidade restante nos 
instrumentos.

Lavagem com ultrassons
Redução dos resíduos or-
gânicos e inorgânicos dos 
instrumentos.
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Câmara em aço 
inoxidável polido 
por eletrolise

3 bandejas, 5 para 
o modelo 22 l. e 6 
para o modelo 28 l.)

Porta de segurança 
robotizada.

Display digital.

Porto USB Filtro anti 
poeira.

Sistema de vali-
dação automática do 
processo.

9 programas previa-
mente selecionados.

3 sistemas de carga 
e descarga de água: 
superior, frontal e 
automática

Potência 2.300 
W.(10 A)

Dimensões externas 
(AxHxP): 495 x 485 
x 600  mm

Peso: (versão 17 l.) 
47 Kg. / (versão 22 
l.) 55 Kg / (versão 
28 l.) 58 Kg

Autoclave    

B Classic
Autoclave Clase B. 

Capacidades:           

17, 22 y 28 l.

Autoclaves e máquinas de desinfeção térmica

B Classic
17 litros
Ref.: M7A520000

B Classic
22 litros
Ref.: M7A560000

B Classic
28 litros
Ref.: M7A530000

Todos os modelos conservam as mesmas dimensões externas: 
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm. Mais é melhor

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online

4.490€3.390€ 3.990€
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B Futura
28 litros
Ref.: M7A570000

Autoclave      

B Futura
Autoclave Clase B. 

Capacidades:                 

17, 22 y 28 l.

B Futura
22 litros
Ref.: M7A550000

B Futura
17 litros
Ref.: M7A540000

Normativa EN13060.

Câmara em aço 
inoxidável polido por 
eletrolise.

5 bandejas para os 
modelos 17 e 22 l. e 6 
para o modelo 28 l.)

Porta de segurança 
robotizada.

Display tátil.

Porto USB e Ethernet 
(porto RJ 45)

Sistema de vali-
dação automática do 
processo.

Módulo Wi-Fi. (op-
cional)

Filtro anti poeira

9 programas previa-
mente selecionados.

3 sistemas de carga 
e descarga de água: 
superior, frontal e 
automática.

Potência:          
2.300 W.(10 A).

Iluminação LED.

Dimensões externas 
(AxHxP): 495 x 485 
x 600  mm.

Peso: (versão 17 l.) 
50 Kg. / (versão 22 
l.) 55 Kg / (versão 28 
l.) 60 Kg.

Todos os modelos conservam as mesmas dimensões externas: 
(AxHxP) 495 x 485 x 600 mm. 

Mais é melhor

Incluye

Medidas básicas 
de higiene en la 

clínica dental

curso
online

5.990€4.190€ 4.690€
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Incubadora

BT3
Incubadora de 3 
orifícios para indi-
cadores biológicos

Ref.: TS001ZMS

• Para indicadores biológicos de 

vapor de água.

• Incubação simultânea

• Com uma cavidade para ativação 

do indicador.

• Regulação digital de temperatura 

integrada na mesma máquina.

• Distribuição perfeita do calor 

garantindo assim uma incubação 

correta dos indicadores biológi-

cos.

Frasco de cristal com meio 
de cultivo com indicador 
de pH inócuo para os mi-
crorganismos inoculados.

Tira impregnada com uma 
população conhecida de 
Geobacillus Stearothermo-
philus.

BT20
Indicador biológico

Ref.: 107BT20

10 unidades

Preço unitário
2,50€

Cuba de ultrassons com 

tampa de fecho automático

Tampa com fecho automático 
e botão temporizador. Garante 
um ciclo de controlo e limpeza 
uniforme.

Fecha e bloqueia automatica-
mente quando começa o ciclo 
de limpeza e desbloqueia

Acessórios de esterilização

225€

Effica
Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica

830€

26€
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Millseal
Rolling
Com impresora
Ref.: M7B240001

Máquina de selagem    

térmica de rolo

Sistema de arrastamento 

automático

Millseal Rolling introduz 
de maneira ergonómica e 
linear, uma nova perspe-
tiva no procedimento de 
selagem dentro do consul-
tório odontológico.

Máquina de 
selar

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

• Estrutura de alumínio

• Base de apoio milime-
trada.

• Banda de selagem: 12 
mm.

• Largura máxima de 
selagem: 300 mm.

• Dimensões (mm): 474 
x 374 x 200.

• Peso: 7Kg.

120 l.
300 ciclos

Desmineralizador 

Pure 100
Ref.: M7C200010

O desmineralizador 
de resinas Pure 100 
está composto por dois 
cartuchos de resinas de 
intercâmbio iônico.

120 litros e 300 ciclos 
sem mudança de filtro.
Sistema de escoamento auto-
mático.

Tempo de enchimento e esva-
ziamento dedicado a outras 
tarefas.

Segurança na qualidade da 
água, prolongando assim o ciclo 
de vida do autoclave.

2.590 €

560€

590€

490€

395 €

1.990 €



Highea
Depósito de ul-
trassons
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Ultrasonidos

Highea
3 litros
Ref.: M7F200100

Highea
6 litros
Ref.: M7F200200

Highea
9 litros
Ref.: M7F200300

1.150 € 1.750 € 1.960€

Informação técnica:

Dimensões A/P/H (mm):
Highea 3: 300 / 179 / 214
Highea 6: 365 / 186 / 264
Highea 9: 365 / 278 / 264

Peso (kg): 
3,3
5,1
5,9



Radiologia 2D e 3D
Desvitalização
Polimerização
Peças de mão
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• A cabeça gira 300° para aceder à zona do tratamento.

• 8 Tempos de irradiação.

• Indicador de temperatura

• Luz efetiva a uma distância de até 10 mm

DP-VL
Ref.: 886906001

Lâmpada polimerizadora LED ativada atra-
vés do módulo Dentaport Root ZX

1.090€

Desvitalização

1.180€

Resultados muito concretos das 

medições, independentes dos 

líquidos de irrigação ou do san-

gue que possa existir no conduto 

radicular.

Visualização perfeita e exata das 
limas e da sua posição graças 
ao aparelho com visualizador a 
cores.

Controlo sonoro da posição das 
limas.

Estojo ligeiro e estável.

Dentaport

Root ZX
Ref.: 886900

Dentaport
Tri Auto ZX-II
OTR Módulo

Ref.: 6907

Sistema OTR (Optimum Torque

Reverse) que evita que a lima fique 
presa e se frature.

3 velocidades: 100, 300 e 500 RPM.

Controla-se a partir do módulo Den-
taport Root ZX.

Compatível com todas as limas 
rotatórias NI-TI.

Peso: 370 gr.

2.490€
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Root ZX
Mini Blanco

Ref.: 886951110

Localizador de ápice “mini”. 

Desenho e tecnologia nas palmas 

das suas mãos

Compacto, ligeiro e com um 

desenho inovador. Com uma pre-

cisão absoluta, sem necessidade 

de ajuste a zero, com calibração 

automática e um grande display 

a cores, permite um rastreamen-

to preciso e em tempo real sem 

necessidade de radiografias.

Conexão USB com Tri Auto Mini.895€

Sem cabo e com funções inova-

doras:

Auto torque reverse, Auto torque 

slow down.

Indicador visual da posição da 

lima no display. O display muda 

de cor quando se aproxima do 

ápice.

Com 6 memórias de trabalho e 

velocidade programável de 50 a 

1000 rpm.

Conexão USB com Root ZX Mini.

1.390€

Tri Auto 
Mini Plus
Ref.: 06970

Conexão

• Limpeza muito mais 
rápida e segura do canal 
radicular.

• Redução de tempo no 
tratamento compara-
tivamente ao sistema 
convencional.

• Possibilita a utilização de 
limas normais Ni Ti.

• Novo Contra ângulo com 
cabeça mais pequena e 
elétrodo interno.

• O módulo OTR conecta-se 
com o localizador Denta-
port Root Zx

Dentaport

OTR Set
Micromotor de 
desvitalização

Ref.: 6912

3.590€
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• Função OGP (Optimal Glide 

Path)

• Função OTR (Optimal Torque 

Reverse)

• Auto Start/ Stop

• Forward and Reverse Rotation

• Optimal Apical Stop

• Auto Torque Slow-down

• Auto Torque Reverse

• Auto Apical Slow Down

• Auto Apical Stop

• Auto Apical Reverse

• Apical Torque Down

Motor de endodontia

Ref.: 6961

TriAuto 
ZX2

Mudança de cor conforme
posição da lima

2.890€

O único motor sem 
fio com localizador 
de ápices integrado, 
com função OGP e 
OTR e com um peso 
de apenas 140 g.
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O desenho de linhas simples con-
tribui para melhorar a eficiência 
do trabalho.

Além disso, com a pequena ca-
beça, poderá aceder mais facil-
mente aos

setores molares e assim obter a 
melhor visibilidade possível so-
bre o campo de tratamento.

Graças à sua forma ótima única, 
as peças de mão e contra ângu-
los TorqTech possibilitam um 
tratamento relaxado para si com 
benefício para os seus pacientes.

Peças de mão e 
contra ângulos



Twin
Power

Turbinas

2 anos de garantía

890 €

PAR-4HX-O Maxi 25W
Ref.: 2530

PAR-4HUMX-O Ultra mini 18W
Ref.: 2540

PAR-4HUEX-O Ultra E 20W
Ref.: 2541

Com
luz

Turbinas com sistema de rotor 
duplo

• Rolamentos cerâmicos.

• Potência: 25 w.

• 350.000  rpm.

• Turbinas com luz (25.000 lux)

• Spray Triplo.

• Paragem imediata.

• Push button.

• Cabeças normal e mini

Turbina Mini
Uma pequena

obra da engenharia
com 18W de potência
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Contra ângulos

TorqTech CA-4R-PP
Ref.: 2415

TorqTech CA-10RC-O
Ref.: 2420

TorqTech CA-10RC
Ref.: 2421

TorqTech CA-DC-O
Ref.: 2440

TorqTech CA-SIF-O
Ref.: 2450

Contra ângulo 

Contra ângulo com luz

Contra ângulo 

Contra ângulo com luz

Contra ângulo com luz

690€

990€

990€

990€

1.290€
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Radiología digital

Ref.: IMAMU1

Mediadent
i-Sensor

• Resolução: 20 lp/mm
• Cabo de 2 metros.
• Tamanho do pixel: 20x20 µm.

Disponível em dois tamanhos:

Tamanho 1:

600 mm2 (30 x 20 mm)

1500 x 1000 px

Tamanho 2:

825 mm2 (33 x 25 mm)

1650 x 1250 px

Sensor inovador, flexível e ultra re-
sistente que se adapta facilmente à 
anatomia da cavidade oral.

Plug and Play
Fácil instalação inclusi-
vamente em notebooks.

3.490€

Tamaño 1: 600 mm2

Software de imagem Dental

Mediadent
Multi User USB
Ref.: MDMUU

1.290€
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• Alta frequência // 60-65-

70 KVP - 6mA

• Unidade de controle re-

movível (apenas 2,5 cm)

• display retroiluminado

• Controle remoto

• ponto focal 04, x 0,4

• tubo Toshiba

• Braços horizontais: 80cm, 

100cm e 120cm

• Kilovoltage ajustável para 

60-65-70 KV

• tempo ajustável

• ponto focal de 0,4 mm

• Corrente continua

• Exibição da dose de 

radiação

• Painel Intraoral Indepen-

dente

• opção de disparo sem fio 

SHOTMAX.

Raios X intraoral DC 
de alta frequência
Ref.: MAX70DP80

Max70 HF

Versão com rodas
Ref.: MAX70M

2.490 €

2.890 €
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Veraview 
X800

3D

360º

Odontologia digital 3D pa-
norâmica com telerradiografia

Tecnologia japonesa 
agora ao seu alcance
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11 campos (FOV) de cobertura 
para escolher de acordo com as 
necessidades clínicas.

Novas funções panorâmicas para 
melhor resolução.

Adaptação da dose de acordo 
com o paciente.

Orientação exata através do po-
sicionamento “face a face”.

O novo sistema de 
diagnóstico 3D com 
imagem de classe extra

Dotação

• Inclui estação de tra-

balho completa (PC).

• Monitor Dicom Eizo.

• Software (i-Dixel web) 

para o uso de disposi-

tivos Apple, Windows e 

Android.

• 5 licenças para o uso 

de 3D.

• Treinamento incluído.
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Lâmpadas polimerizadoras

1.590€

Pencure

2000
MORITA  |  Ref.: 6450

Lâmpada polimerizadora

Ótica orientável 270°

Cabeças angulares permutáveis.

A 5 mm de distância ainda con-
serva 80% da potência luminosa.

Ecrã de cristal líquido a cores de 
manipulação confortável.

Peça de mão sem fios com es-
tação de carregamento de sobre-
mesa.

Carregamento sem contacto na 
estação de carregamento de so-
bremesa.



Cirurgia Piezoelétrica
Profilaxia 
Foto polimerização
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Dotação:

• 1 Peça de mão com luz led
 rotatória mais mangueira.

• 1 Chave dinamométrica K8.

• 5 Lâminas protetoras.

• 8 Tubos de silicone.

• 2 Set de irrigação.

• Mala de transporte.

Peça de mão com led
orientável “all-in-one”

Ecrã tátil:
Mais ergonómico e fácil 
de usar, bastando um 
movimento de dedo!

Piezosurgery®

Touch
Basic 1
Ref.: 05120054

6.490€

Cirugía piezoelétrica

15%
de desconto nos 
enxertos* com a 
compra de
Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos 

para Piezosurgery®

Com a compra do PZS Touch incluímos os 
insert PR1 (03390004), PR2 (03390005) e 
OT12 (03370020)
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Dotação:

• Dispositivo Piezosurgey.

• Kit 8 tubos para bomba.

• Chave dinamométrica K8.

• Pedal piezosurgey.

• Cabo de alimentação.

• Mala.

Inclui peça de mão led.

Trabalho eficiente

Balance ótimo entre a eficácia 
de corte e preservação do 
tecido.

Sistema de feedback

Ajuste de potência automati-
zado.

Ergonomia

Fácil manuseamento e limpeza.

Configurações orientadas para 
a  cirurgia.

Piezosurgery®

White
Cirurgia piezoelétrica

Ref.: 05120063

(Peça de mão com luz LED, Ref: 03120134)

15% de desconto nos enxertos* com a
compra Piezosurgery®

* La promoción “15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®

4.600€

Com a compra do PZS White 
incluímos o Set de limpeza de 
implantes para Piezosurgery ref. 
01520020



Novo elevador SLE1 
para começar a ele-
vação da membrana 
do piso do seio.

Novo elevador SLE2 
para finalizar a 
elevação da parede 
lateral.
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Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis

SLC

SLSSLO-H

SLE1 SLE2

MECTRON  |  Ref.: 03390008

MECTRON  |  Ref.: 03390006

MECTRON  |  Ref.: 03390007

Insertos para 
elevação sinusal 
por via lateral

MECTRON  |  Ref.: 03380013

MECTRON  |  Ref.: 03370025

Elevação sinusal por 
desgaste

Separador de elevação 

sinusal

Elevador 1 de elevação 
Sinusal

Elevador 2 de elevação 
sinusal

Osteotomia de elevação 
sinusal

Kit Sinus 
Lift 
Lateral 
Hidro

130 €

110 €

140 €

170 €

140 €



Apenas

0.25 mm
de espessura
(OT12S)

OT12
OT12S

OT12
MECTRON  |  Ref.: 03370020

OT12S
MECTRON  |  Ref.: 03370021

Os enxertos ou inserções OT12 e OT12S para 
que o corte do osso seja preciso e rápido.

Dedicados às técnicas de osteotomia quando 
as serras padrão piezoelétricas para o osso 
têm um acesso cirúrgico complicado, como a 
osteotomia bilateral sagital e a osteotomia Le 
Fort I.

Enxertos osteotomia
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Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis

195€ 195€
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Enxerto OT11 PIEZO LIFT através do acesso 
Osso cristal ou da crista em conformidade com 
o professor Tomaso Vercelloti..

Novo protocolo para elevação do seio interno 
para segurança máxima durante o acesso ci-
rúrgico da elevação do seio mandibular.

Enxertos para elevação 
do seio

OT11

OT11
MECTRON  |  Ref.: 03370019

199€

Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis



Ref.: 01520020

170 €

O conjunto é composto por 
um porta-ponta ICP e 5 
pontas IC1

Insertos para limpeza suave 
e segura da superfície do 
implante

A solução para limpeza de 
implantes. Máxima eficiên-
cia no tratamento, com o 
maior conforto do paciente 
e o máximo respeito pela 
superfície do implante. A 
inserção permite ótimo 
acesso e visibilidade, mes-
mo em regiões posteriores.

Enxertos 
para limpeza 
de implantes
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Carro universal com conexão 
elétrica, tomada de água e ar.
Preparado para o novo
Combi Touch.

Carro com conexão elétrica.

Dimensões:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Dimensões:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

Ref.: 03540012

Ref.: 03540011

Carro
universal EAA

Carro
universal E

590 €

520 €



Combi Touch 
Standard
Ref.: 05020015007

Combi Touch 
Perio
Ref.: 05020015008

Carro Universal 
EAA
Ref.: 03540012

Carro Universal 
EAA
Ref.: 03540012

+ +

4.890 € 4.990 €
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Dotaçao

PERIO
Ref.: 05020015008

• Peça de mão LED

• Garrafa de 500 ml

• Tampa de segurança cinzenta

• Chave dinamométrica K6

• Cabeça de spray 90º

• Cabeça de spray 120º

• Cabeça de spray PERIO

• Pontas perio subgengivais (40 

unidades)

• Chave K9 g

• Garrafa pó profilaxia 250 g

• Garrafa pó Glycine® 160 g

Dotaçao

STANDARD
Ref.: 05020015007

• Peça de mão LED

• Garrafa de 500 ml,

• Tampão de segurança cinzento

• Chave dinamométrica K6

• Cabeça de spray 90º

• Cabeça de spray 120º

• Garrafa de pó profilaxia 250 g

• Garrafa de pó Glycine® 160 g

Combi
Touch
La evolución 
de la profilaxis

4.590€ 4.790€

Incluímos 10 insert 
scaling: S1, S1S, S2 
+ 7 inserts a escol-
her com a compra 
de qualquer um 
dos modelos.

x10
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Dotação

• 1 Multipiezo White.

• 1 Peça de mão ultrassónica LED.

• 3 Insertos: insertos de escala S1 e S6, 

Perio inserto P10.

• 2 garrafas, 500 ml.

• 2 tampas de garrafas de segurança.

• 1 chave dinamométrica K6.

Multipiezo

White
Ref.: 05060025

Sistema de limpeza 
por ultrassons

Extracciones
menos invasivas

1.990 €
1.590 € Por la compra 

de 3 insertos, 
1 sin cargo.

Enxertos
Extração

Enxertos de limpeza 
de implantes



120º 90º PERIO

Um dispositivo, duas 
indicações, mudança 
fácil de supra a 
subgengival.

Polimento de ar com um 
giro  ROPHY a PERIO.

Starjet
Aeropolidor com 2 faces

3 Terminais diferentes

• Colocação: um simples 
clique

• Giratórios 360º

• Completamente 
esterilizáveis

• Conexão rápida e segura

Standard
Ref.: 05150075001

Perio
Ref.: 05150075002

Dotação

• 1 Starjet.

• 1 Cabeça pulverizador 90°.

• 1 Cabeça pulverizador 120°.

• 1 Garrafa de pó profilático

(250g).

• 1 Garrafa de glicina em pó 

(160 g).

Dotação

• 1 Starjet.

• 1 Cabeça pulverizador 90°.

• 1 Cabeça pulverizador 120°.

• 1 Cabeça pulverizador PERIO

• Pontas subgengival perio (40 unidades).

• 1 Chave K9.

• 1 Garrafa de pó profilático (250g).

• 1 Garrafa de glicina em pó

(160g).

990 € 1.290 €
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Ref.: 02960009

80 €

Inserto para ultrassom de
Limpeza e Periodontologia.

Cureta universal fina e ligeiramente triangular.

Superfície curva para eliminação do sarro su-

pragengival e placas subgengivais assim como a 

eliminação do biofilme.

S1-S

Insert S1 Slim.
Extremadamente 
efetivo
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Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis



Novos insertos 
anatômicos 
perio

130 €

130 €

130 €

P16L
MECTRON  |  Ref.: 03080008

P16R
MECTRON  |  Ref.: 03080007

P15
MECTRON  |  Ref.: 03080006

Concretões subgengivais e remoção de 

biofilme de bifurcações e sacos profundos. 

Recomendado para o tratamento de molares 

e pré-molares.

Cureta periodontal em ângulos retos.

INDICAÇÕES: Concretões subgengivais e eli-

minação de biofilme de furcas e bolsas pro-

fundas. Recomendado para o tratamento de 

molares e pré-molares.

Forma de cureta universal com superfície re-

donda.

INDICAÇÕES: Concreções supragengival e 

subgengival e eliminação de biofilme. Recomen-

dado para o tratamento de caninos e dentes 

anteriores. Desbridamento de bolsas periodon-

tais profundas.
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Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis



D1
Para a condensação de amálgama 
nas classes I, II e V.

Preparações:

Para o enchimento de ouro polido.

D3
Para a condensação lateral 
da guta-percha.

D2
Para a condensação de amálgama nas 
classes I, II e V.

Preparações:
Para remover coroas e pontes.

Insertos de trabalho a seco para 
diferentes indicações em odonto-
logia restauradora.

D4
Para a eliminação de coroas, pontes e 
pontos de metal.

Ref.: 02160003

190 €

Kit
restorative
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Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis



ME1 ME2 ME3
MECTRON

Ref.: 03130001

MECTRON 

Ref.: 03130002

MECTRON

Ref.: 03130003

Eles permitem uma extração suave 

dos dentes e, portanto, uma pre-

servação do alveolar.

Enxertos
Extração
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Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis

95€ 95€ 95€



S1 S2 S6
MECTRON

Ref.: 03280001

MECTRON 

Ref.: 03280002

MECTRON

Ref.: 03280006

Sección transversal semicircular 

para trabajar en áreas grandes en 

todas las superficies de los dientes

Insertos para
detartraje

Comprando
4 enxertos

ganhe

(para escolher)

1 grátis
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68€ 68€ 88€



Ref.: 02160033

Limpeza de Implante

O inserto de base ICS da 
mectron e a ponta IC1 são 
usados para limpeza de 
implantes, usando estas 
inserções que permitem um 
ótimo acesso e remoção 
da placa de forma suave, 
mesmo na região posterior. 
Ambos os acessórios são 
esterilizáveis e reutilizáveis, 
a ponta do IC1 é facilmente 
ajustável na base do ICS.

Set scaler
de limpeza de 
implantes
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170 €
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Pó específico pouco abrasivo

Combinado com este pó, o aeropolidor 
também pode ser utilizado para eliminar a 
placa sub-gengival, este novo método é mais 
rápido e elimina mais placa nas bolsas de 3-5 
mm de profundidade.

• Partículas muito mais pequenas <63μm.

• Pó de carbonato de sódio, Solúvel em água 
e com sabor doce.

Polvo pulidor

Glycine
2 botes x 100g
Ref.: 03140007

GOSTO 
DOCE

69€
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 Ref.: 05100092

Nova luz LED, novas cores.

• Manuseamento com um único toque
• Rendimento excecional
• Bateria intercambiável

Disponível em 6 cores:
Cinzento - Turquesa - Amarelo - Azul - Lilás - Branco

Starlight
Uno
Lâmpada para polimerizar

490€
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Foto polimeriza todos os materiais utiliza-
dos atualmente em ortodontia, de maneira 
eficiente e rápida.

Permite a foto polimerização de uma zona 
pequena até todo um quadrante, pressio-
nando apenas um botão.

Tempos de exposição de 5 e 10 segundos.

590€

Especial para ortodontia

Starlight Ortho
Ref.: 05100084

Starlight Pro
Ref.: 05100083

• Edição especial com terminação com 
textura tipo fibra de carbono.

• Sem cabo. Bateria de Íon Lítio de longa 
duração e sem efeito memória.

• Base-carregador com medidor de luz.

• Pesa apenas 105 gr.

Disponível em 4 cores:

Lâmpada polimerizadora

Branco, preto mate, amarelo
e prateado. 590€
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Sonda peridental

Pa-On
Ref.: PAN0491000

Inclui:

• Docking Station.

• Software para trans-
missão de dados.

• Software Byzz Perio.

• 10 pontas de utili-
zação única.

O primeiro periómetro que informa automatica-
mente sobre o estado peridental.
Diagnóstico mais simples, mais rápido e completa-
mente integrado no seu próprio software.

Ergonómico e Sem Fios:                 
Pode ser trabalhado com pa-on como uma 
sonda convencional.

Medição automatizada e guiada: 
Padronizada, procedimento de medição 
como de costume.

Incómodos mínimos para o paciente: 
Medição calibrada com uma pressão de 
exatamente 20 g.

4.490€

Medição calibrada 
com uma pressão 
exata de

20g

30 pontas extra 
de presente
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Mobiliário clínico
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Fred
PA-1
Ref.: 11279902

• Facilidade de utilização: 
interface com três pas-
sos muito simples

• Sempre preparado:  
deteção automática do 
fim da validade dos 
elétrodos.

• Três Línguas:               
perfeito para um am-
biente internacional.

Desfibrilador
semiautomático

Cardioproteção

A simplicidade
como prioridade

1.890€
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Fred Easyport 
150J
Ref.: 0900000

• Ligeiro: pesa apenas 490g

(baterias incluídas)

• Pequeno: apenas 133x126x35 mm 

• Ecrã LCD de alta resolução

• Opção de modo manual

Uma obra-prima de precisão suíça.

O novo desfibrilador externo, tão pequeno e 

ligeiro que cabe em qualquer bolso de casaco e 

cumpre todos os requisitos de um DEA (Desfi-

brilador automático externo) moderno.

O primeiro
desfibrilador
de bolso
do mundo

Desfibrilador

2.990€
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• Ligeiro e portátil.

• Ecrã a cores de alta resolução TFT        
LCD de 7”.

• Pressão, pulso e saturação de oxigénio.

• Bateria de lítio de longa duração.

• Memória de até mil medidas de pacien-
tes.

Cardio First Angel
Ref.: 2620000

• Posicionamento correto sobre o esterno.

• Aviso de aplicação da pressão correta     
(41 kg) com apenas um clique.

• Sem contacto direto entre o pessoal de 
resgate e o paciente.

• Não requer alimentação elétrica.

Compressor torácico

149€
O complemento perfeito 
de um desfibrilador.

Até 96 horas de 
armazenamento 
de dados.

Truscope
Vital Signs
Ref.: 13100800

Monitor

Opção termómetro 
de ouvido instan-
tâneo

2.890€ 1.290€
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José Miguel Bellón

José Catalán

MORITA
Radiología digital

jmbellon@incotrading.net

649 406 172

jcatalan@incotrading.net

653 136 939

Manuel EstebanMORITA
Desvitalização e instrumentos

manuel.esteban@incotrading.net

699 750 105

Tommaso BrivioCATTANI
Aspiração e compressores

tommaso.brivio@incotrading.net

635 034 538

Rubén NietoDOCTOR SMILE
Láser

rubennieto@incotrading.net

667 469 086

José Miguel BellónMECTRON
Piezosurgery®

jmbellon@incotrading.net

649 406 172

Rubén NietoMECTRON
Profilaxis

rubennieto@incotrading.net

667 469 086

Toni SerranoUNIVET
Lupas

toniserrano@incotrading.net

659 692 411

Toni SerranoOrangedental
Sonda periodontal

toniserrano@incotrading.net

659 692 411

Jhonathan ReyesDivisão médica
Piezosurgery® Plus

j.reyes@incotrading.net

639 263 193

Especialistas 
de producto

Contacte con nuestros especialistas 
de producto para demostraciones e 
información:

Manuel EstebanSILFRADEN
Regeneración autóloga

manuel.esteban@incotrading.net

699 750 105



Tel. (+34) 913 807 490
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Tecnología para la salud

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.
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Promoções e Melhores Preços. 
Informação dos produtos. Blog 
Tecnologia para a Saúde. Espe-
cialistas de produto.
Petição de demonstrações.

Leve tudo com a nossa App 
de suporte comercial PRO, 
de Incotrading.

App Store

Descarregue-a procurando “Incotrading”

Google Play


