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Promoções

x4

Tethys H10 PLUS
Inclui 4 frascos de

detergente Tethyclean

Com a compra 
de Pa-On incluímos 20 

pontas extra.
Avaliadas em 95 €

Produto incluído Produto incluído

As aspirações
CATTANI com separa-

dor de amalgama
incluem um contentor

de reposição

Acrescente o kit de 
desinfeção MAGNOLIA 
à sua nova aspiração 
CATTANI e obtenha 

mais 1 ano de garantia

Produto incluído

Ampliação garantia

Incluímos o suporte 
magnético com a 

compra das lupas e da 
luz EOS Wireless.

Preço especial 
acrescentando a luz led 
EOS HP Lite na compra 

de lupas.

Aspi-Laser Steril inclui 
um frasco de Eco-Jet 

Spray

Produto incluído Preço especial Produto incluído

Produto incluído

* Estão excluídos os compressores CAD CAM

Com a compra de qualquer*
compressor CATTANI incluímos os

filtros HEPA H14 AC



Promoções

x10
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250€ 360€

Com a compra das 
lâmpadas Starlight Uno a 

segunda unidade sai a:

Pela compra de
5 inserts de piezo 

cirurgia leve 1 grátis

Pela compra
de 3 insert de

ultrassons leve
1 grátis

Com a compra de      
Combi Touch incluímos 

2 frascos de
Glycine Powder

Com a compra de
Combi Touch Incluímos 

10 Insert scaling:
S1, S1S, S2 + 7 à escolha.

Com a compra das lâm-
padas Starlight Pro a 

segunda unidade sai a:

Compra conjunta

Produto incluído Produto incluído Produto incluído

Produto incluídoCompra conjunta

TriAuto ZX2 inclui 2 
caixas de Super Files MGP 

KIT, 25 mm.
1 caixa com 3 Limas SILK 

complex pack 25 mm.

Com a compra de
Root ZX Mini e TriAuto 
Mini Plus, receba  5% 
de desconto adicional

Com a compra da 
turbina Twin Power e 
contra ângulo com luz, 
receba 5% de desconto 

no preço da turbina

Produto incluído Compra conjunta Compra conjunta



15%

A ocasião perfeita para renovar o seu equipamen-
to de piezo cirurgia, obtenha até 1.000 €* pelo seu 

antigo aparelho Piezosurgery®

PLAN RENOVE 
PIEZOSURGERY®

Promoções
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Piezosurgery® Touch 
Inclui 4 insert

à escolha

Peça de mão + 2 
Insert + Chave K8 

por 1.390 €

Adquira Piezosurgery®, Combi Touch ou 
Multipiezo e acrescente OzoActive a um 

preço muito especial.

Piezosurgery® White 
Inclui 4 insert

à escolha

Com a compra de 2 
insert de piezo cirurgia

receba um desconto 
adicional de

Produto incluído

Compra conjunta Compra conjunta

Produto incluído

Consultar condições

Desconto especial



Laser 
odontológico



• Comprimento da onda: 810 nm. 

com 7W e 980 nm. com 10W.

• Potência 10 Watts CW.

• Ecrã tátil 7” largura.

• 35 Programas personalizáveis.

• Seleção Menu de Preferidos.

• Pontas Autopregáveis.

• Arco-tip para branqueamento.

• Bio-tip para Biostimulação.

• Menu multilíngue.

• 2 anos de garantia.

Wireless

Touch 
screen

Time control

Láser Díodo
Ref.: LAMED0022

6.990€

Dotaçao

• 3 x óculos de proteção Laser

• Pedal de controle sem fio

• Fonte de alimentação com fio

• Sinal de advertência Laser

• Kit peça de mão com fibra

• Kit de pontas autopregáveis

• Ponta Bio + Arco de branqueamento

• Guia de início rápido

• Estojo de transporte.

Primo
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Ref.: MEDWIT01

Ref.: MEDHAT21

435€

630€

Peça de mão
branqueamento
hemi-arco

Peça de mão para 
bioestimulação

Direto

Spot 1 cm2 em tecido. 

Para fotobiomodulação.

525€

Peça de mão 
tipo sino para 
ATM

Ref.: MEDBEL01
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Peça de mão
para bioestimulação
Ref.: MEDHAT01

480 €

Pontas fibra ótica

Autopregáveis..

Ponta 

ø200/15mm 

(Verde)

Endodontia

Ponta 

ø300/5mm 

(Amarela)

Cirugía

Ponta 

ø400/10mm 

(Rosa)

Periodontal

Ponta Radial 

Implant Tip

ø400

Ref.: MEDTIP02 Ref.: MEDTIP04Ref.: MEDTIP03 Ref.: MEDTIP08

60 €60 €65 € 90 €

Ref.: MEDBIO01

375€

Peça de mão
para bioestimulação

Extrabucal

Intrabucal

Fibra de ø8mm

Caixa de 5 uds. Caixa de 5 uds. Caixa de 5 uds. Caixa de 4 uds.
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Sistemas de 
magnificação



Promise
vision 3D

Consultar condições

• Sem cabeça binocular.

• Profundidade de campo superior a 51 mm.

• Campo de visão de 110 mm.

• Saídas 2D e 3D adicionais.

• Sistema de gravação e captura de vídeo HD integrado.

• Objetivo Variofocus de 200 a 350 mm (400 mm disponível).

• Odontologia perfeita a quatro mãos.

• Visão periférica sem obstruções.

• 60 quadrados por segundo sem latência.

• Comodidade e liberdade de movimento com menos fadiga ocular.

Opções de ancoragem disponíveis:
Pavimento, pavimento fixo, parede, parede alta, teto.

Magnificação 
digital 3D

Experimente a odontologia em 3D
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Opções de ancoragem disponíveis:
Pavimento, pavimento fixo, parede, parede alta, teto.

Alpha Air 6

Consultar condições

• Sistema de aumento de torre em seis passos.

• Cabeça binocular inclinável 0-220° (Opcional: cabeça in-

clinada fixa de 45°)

• Iluminação LED + 150.000 lux.

• Oculares de campo amplo 10x com bloqueios dióticos. 

(Opcional: 12,5x, 16x e 20x.)

• Lente objetivo (mm): 175, 200, 250, 300 e 400.

• (Opcional: lente de focalização variável (200-350 mm)

• Suporte de alimentação de 12 VCC e USB diretamente em 

bainha ótica.

• Iluminação coaxial verdadeira.

• Padrão de filtro composto e sem vermelho.

• Vasta seleção de acessórios disponíveis.

6. opções de ancoragem disponíveis:
Pavimento, pavimento fixo, parede, parede 
alta, teto, mesa.

Microscópio 
odontológico

150.000 lux.
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Lupa de 
aumento



13   |  Melhores Produtos #55   |   Validade até 31 dezembro de 2021  |  Preços sem IVA.

• Qualquer distância de trabalho.

• Distribuição equilibrada de pesos.

• Magnificações disponíveis: 2.0X-Pro HD, 

2.5X Pro HD 3.0X-Pro HD, 3.5X - Pro HD

Armação para lupa 
com sistema ótico 
Galileu

Look & Cool interpretam o inconfundível 

estilo de Univet; o nylon envernizado 

à mão combinado com as inserções 

metálicas faz com que todas as peças 

sejam ligeiras e exclusivas.

Disponível em duas cores:

Emerald Ruby

Look & Cool

X 2,5/X 3.0

Ref.: KKA132834

X 3,5

Ref.: KKA138444

1.210€ 1.350€

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 1.995€

Suporte magnético de 
presente comprando as 
lupas e a luz EOS Wireless.
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Lupas de magnificación

• Estrutura de alumínio,

• Armação leve com apenas 63g de peso.

• 3,5% mais luminosas.

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

• Estrutura de fibra de carbono.

• Amplo e luminoso campo de visão.

• Placa de metal personalizável.

• Peça de nariz ajustável.

Moldura para 
lupa Galileana

Ita

Lupas de
magnificação

Ash

Acabamento em 3 cores

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

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 1.995€

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA100134

X 3,5

Ref: KKA101134

Prismática

Ref: KKA101633

1.380€

1.510€

2.320€

X 2,5/X 3.0

Ref: 0KK82234.0A

X 3,5

Ref: KK66634.0A

Prismática

Ref: KKA013333

1.260€

1.395€

2.195€

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 2.190€
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Lupa galileana

Lupas de magnificação

• Armação de titânio ligeira e 
resistente

• Apoio nasal ajustável, protetores 
laterais incluídos.

• Patilhas flexíveis.

Novo material da

haste: Liga de

paládio-ródio para

conseguir mais ligeireza

Cores disponíveis:

TTL 2.5X400 PRO

ONE

ONE
Black Edition

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 2.190€

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 2.090€

X 2,5/X 3.0

Ref: KKA072134

X 3,5

Ref: KKA073134

Prismática

Ref: KKA073633

1.335€

1.455€

2.275€

Precio desde 

1.390€
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Lupa galileana

• Desenho desportivo e envolven-
te para ajuste perfeito.

• Inserção frontal metálica para 
maior resistência.

• Apoio nasal ajustável.

Distâncias interpupilares predefi-
nidas que mantêm as vantagens e 
características óticas de um dispo-
sitivo TTL.

Cores disponiveis:

Cores disponiveis:

TTL 2.5X400 PRO

Techne RX

Techne

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 1.995€

Adicionando luz

led EOS HP Lite, desde

 1.995€

X 2,5/X 3.0

Ref: KK82234.0A

X 3,5

Ref: KKA001834

Prismática

Ref: KKA022333

1.245€

1.375€

2.195€

X 2,5/X 3.0

Ref: KK82234.0A

X 3,5

Ref: KK83234.0A

Prismática

Ref: KKA017833

1.215€

1.350€

2.170€

Quick Loupe X 2,5

Ref: KK86734.0A-S 1.045€



17   |  Melhores Produtos #55   |   Validade até 31 dezembro de 2021  |  Preços sem IVA.

• Conformidade com a luz azul

• Temperatura de cor: 5700 K

• Brilho: 38000 lux

• Vida útil da bateria: 140 min

• Peso do foco: 36 g

Luz Led

EOS Wireless

Ref.: KKA138118

A ausência total de fios combinada com 

a potência, a ligeireza e a duração da 

bateria, isto é EOS Wireless.€ A nova 

fonte de luz equipada com tecnologia 

avançada de reconhecimento de gestos 

da mão.

1.205€
Veja a oferta de compra 
conjunta com as lupas



• Cualquier distancia de trabajo.

• Reparto equilibrado de pesos. 

• Magnificaciones disponibles de 3,5 y 4.

Headgear prismatic 
binoculars flip-up

Headband

Ref.: KKA037325

2.136€

1.990 € 
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Proteção

Protetor facial 42 €

• Banda elástica ajustável.

• Ecrã de acetato anti vapores 

formados termicamente.

• Não cria distorção.

• Não cria fadiga visual durante a 

utilização contínua.

 • Protege de impactos e Raios UV.

• Não há distorção das cores.

• Certificado em conformidade com 

EN 166 para gotas e respingos.

• Ecrã de substituição disponível.

• MARCAÇÃO U1SN - EN16633 CE.

Ref.: 701020000



Viseira de proteção 75 €
• Banda elástica ajustável.

• Ecrã de acetato anti neblina for-

mado termicamente.

• Não cria distorções.

• Não cria fadiga visual quando 

utilizado de maneira contínua.

• Protege de impactos e Raios UV.

• Não há distorção nas cores.

• Certificado em conformidade com 

EN 166 para gotas e respingos.

• Ecrã de substituição disponível.

• MARCAÇÃO U1SN - EN16633 CE.

Ref.: MDU7004
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Compatível com a utilização 
de lupas e luz.



Promoções
ESPECIALES



Em palavras do inventor:

Quando comecei a desenvolver a cirurgia óssea piezo elétrica 

há mais de 20 anos, nunca imaginei que a cirurgia piezo elétrica 

fosse redefinir toda a cirurgia óssea. Nesse momento, em 2005, 

um Grande Master em Periodontologia da Universidade de 

Harvard definiu-o como um novo paradigma.

Hoje, a cirurgia óssea piezo elétrica tornou-se numa realidade 

clínica em todo o mundo não só por compromisso pessoal, como 

também graças ao intenso trabalho realizado com colegas da 

Academia Internacional de Cirurgia Piezo elétrica (IPA).

O compromisso de todos por melhorar, ano após ano, foi 

recompensado com a confiança recebida de um grande número de 

cirurgiões e sobretudo pela satisfação dos pacientes tratados.

Prof. Tomaso Vercellotti

Piezosurgery®: O invento que redefine 

o paradigma na cirurgia óssea

2001 Lançamento do primeiro dispositivo de piezo cirurgia do 

mundoapresentado no congresso IDS em Colónia.

2005 Produção do primeiro kit para preparação do leito do implante, 

que agora abrange mais de 30 estudos publicados.

2011 Apresentação da 4ª geração de aparelhos de piezo cirurgia com 

a marca registada Piezosurgery®.

2015 Criação do enxerto OT12S. O enxerto de osteotomia mais fino 

do mundo, com apenas 0,25 mm de grossura.

2018 Apresentação dos novos Insert especialmente concebidos para 

a elevação lateral do seio.

Etapas

Anos
De conhecimento desenvolvido através da 

investigação e estudos constantes.
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Em 2001, a Mectron lançou 
o primeiro dispositivo 
de piezo cirurgia do mundo ao                                                                                           
registar a marca Piezosurgery®.
Hoje estamos na 4ª geração

Gerações
Países

Usuários

Atualmente, Piezosurgery® está 
disponível em mais de 80 países.

Estudos científicos
Mais de 250 estudos científicos e clínicos 
provam as vantagens da verdadeira 
técnica Piezosurgery®.

Insert
Desenvolvemos mais de 90 Insert 
diferentes. Fabrico italiano de alta 
qualidade distribuído em todo o mundo.

Mais de 30.000 aparelhos de 
Piezosurgery® vendidos em todo o mundo.

Indicaçoes
Piezosurgery® assegura o tratamento de 
18 indicações clínicas.
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Dotaçao

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

• 1 Chave dinamométrica K8.

• 5 Lâminas protetoras.

• 8 Tubos de silicone.

• 2 Sets de irrigação.

• 1 Mala de transporte.

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

Ecrã  tátil:
Mais ergonómica e 
fácil de usar. Basta
um movimento de 
dedo.

Piezosurgery®

Touch
Basic 1
Ref.: 05120054

5.990€
Inclui 4 
Insert à 
escolha

15% de 
desconto

* A promoção “15% de desconto 

é válida em todos os Insert  para 

Piezosurgery®.

Oferta não acumulável

Acrescente o infusor 
de ozono  OzoActive 
por apenas:

nos Insert* com a 
compra de Piezo-
surgery®

1.390 €
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4.490€

15% de 
desconto

Inclui 4 
Insert à 
escolha

Dotaçao

• Dispositivo Piezosurgey 
com peça de mão com 
luz LED.

• Kit 8 tubos para bomba.

• Chave dinamométrica 
K8.

• Pedal piezosurgey.

• Cabo de alimentação.

• 1 Mala de transporte.

Inclui peça de mão led.

Trabalho eficiente

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

Sistema feedback

Ajuste de potência automati-
zado.

Ergonomia

Fácil manuseamento e limpeza.

Configurações orientadas para 
a cirurgia

Piezosurgery®

White
Com peça de mão

Ref.: 05120063PM

* A promoção “15% de desconto 

é válida em todos os Insert  para 

Piezosurgery®.

Oferta não acumulável.

nos Insert* com a 
compra de Piezo-
surgery®

Acrescente o infusor 
de ozono  OzoActive 
por apenas:

1.390 €



Compatível com Piezosurgery® Touch y Piezosurgery® White

Peça de mão
+ 2 Insert
+ Chave K8

2.112 €

1.390 €
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15%

Compra de 2 inserts de 
piezocirurgia

receba um desconto
adicional

Desconto especial

Pela compra de
5 inserts de piezo 

cirurgia leve 1 grátis

Produto incluído
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A ocasião perfeita para
renovar o seu equipamento 

de piezo cirurgia

PLAN RENOVE 
PIEZOSURGERY®

Renove a sua Piezosurgery® 1 

ou 2 e obtenha um desconto 

de 500 € ao comprar o seu 

novo dispositivo.

Renove a sua Piezosurgery® 

3 e obtenha um desconto de

1.000 € ao comprar o seu 

novo dispositivo.

Piezosurgery® 1 Piezosurgery® 2 Piezosurgery® 3

Inclui 6 
Insert à 
escolha

Inclui 4 
Insert à 
escolha

1.000€500 € 500 €
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Descubra a nossa plataforma de 

formação online para assistir a 

seminários web e vídeos em clínicas 

ao vivo, gratuitos e sob pedido. 

Uma excelente oportunidade para 

aprender mais sobre protocolos

e métodos de vanguarda com 

oradores especializados.

Visite a nossa plataforma 
de formação MECTRON e  
registe-se  gratuitamente 
para receber atualizações 
sobre os últimos 
seminários web.

Formação online

Registe-se gratuitamente:

https://education.mectron.com

https://education.mectron.com


OT7

OT7S-4OT7S-3

OT8R OT8L

MECTRON  |  Ref.: 03370014

Kit de 5 insert 
específicos para 
osteotomias

MECTRON  |  Ref.: 03370007

MECTRON  |  Ref.: 03370015

Enxerto de osteotomía 
en sierra

Serra de 0,35 mm de 
espessura 

Enxerto de osteotomía 
en serra angulada

Enxerto de osteotomía 
en serra angulada

Serra de 0,35 mm de 
espessura

Kit de osteotomía
MECTRON  |  Ref. 01520010

699 €
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Apenas

0.25 mm
de espessura
(OT12S)

OT12
OT12 S

OT12
MECTRON  |  Ref.: 03370020

OT12S
MECTRON  |  Ref.: 03370021

Insert específico para osteotomía de alta 
precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño y 
su acción de corte extremadamente fino en 
cualquier técnica de osteotomía, aunque es 
especialmente efectivo donde las sierras pie-
zoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, 
ayudando en los abordajes quirúrgicos.

Insert osteotomia

195€ 195€
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EXP4-L
MECTRON  |  Ref.: 03370020

EXP3-L
MECTRON  |  Ref.: 03370020

EXP4-R
MECTRON  |  Ref.: 03370021

EXP3-R
MECTRON  |  Ref.: 03370021

Kit de
Explantação
MECTRON  |  Ref.: 01520021

790 €
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Ref.: 01520020

170 €

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

Insert para limpeza suave 
e segura da superfície do 
implante

A solução para limpeza de 
implantes. Máxima eficiência 
no tratamento, com o maior 
conforto do paciente e o 
máximo respeito pela super-
fície do implante. A inserção 
permite ótimo acesso e visibi-
lidade, mesmo em regiões 
posteriores.

Insert para 
limpeza de 
implantes
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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.: 05150075005

Perio
Ref.: 05150075007

Dotação

• 1 Starjet.

• 1 Cabeça pulverizador 120°.

• 1 Garrafa de pó profilático

(250g).

• 1 Garrafa de glicina em pó 

(160 g).

Dotação

• 1 Starjet.

• 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).

1.350 €

990 €
1.640 €

1.290 €

Profilaxis
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Combi
Touch
La evolución 
de la profilaxis

Dotaçao
PERIO + carro EAA
Ref.: 05020015008K

Dotaçao PERIO (sem carro)
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

• • 2 inserts: S1-S + P10.
Com a compra do 
Combi Touch in-
cluímos 8 inserts à 
escolha por um valor 
máximo de € 700.

+ 2 Frascos polvo
Glycine Powder
(Ref.: 03140007)

5.490 €

4.990 €



Ele gentil e eficazmente 
remove o biofilme 
supragengival e as 
manchas na superfície do 
esmalte.

Remove suavemente o 
biofilme supragengival 
respeitando os tecidos 
circundantes.
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Ref: 03140008 Ref: 031400010

Prophylaxis Powder 

SOFT+
Prophylaxis Powder 

SMOOTH

89 € 129 €

Caixa 4 Frascos de 250g Caixa 4 Frascos de 250g

Ref: 03140007

Glycine Powder 

SENSITIVE

69 €

Remove suavemente 
o biofilme supra e 
subgengival.

Caixa 2 Frascos de 250g

SABOR MENTA
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Dotação

• 1 Multipiezo White.

• 1 Peça de mão ultrassónica LED.

• 3 Insert: insert de escala S1 e S6, 

Perio insert P10.

• 2 garrafas, 500 ml.

• 2 tampas de garrafas de segurança.

• 1 chave dinamométrica K6.

Multipiezo

Touch
Ref.: 05060024011

* O menor custo.

Sistema de limpeza 
por ultrassons

Extracciones
menos invasivas

Para a compra 
de 3 insert, 
1 grátis.

Insert
Extração

Insert de limpeza de 
implantes

1.690 €
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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 €



395 €

590 €

Peça de mão 
destartarizador

Peça de mão 
destartarizador com luz

Cor azul: Ref. 03120132 Cor 
cinzenta: Ref: 03120016

Ref.: 03120142
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Inclui llave
dinanométrica  
K10

S1 S2 S6
MECTRON

Ref.: 03280001

MECTRON 

Ref.: 03280002

MECTRON

Ref.: 03280006

ALTA
EFICIENCIA

Seção transversal semicircular para 

trabalhar grandes áreas em todas as 

superfícies dos dentes

Insert para
detartraje

68€ 68€ 88€

Comprando
3 insert
ganhe

1 grátis
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Ref.: 03290003

Desenhado para preparação e 
acabamento das coroas clínicas.

A forma especial do enxerto propor-
ciona a máxima visibilidade durante a 
preparação. Além disso, as oscilações 
ultrassónicas permitem preservar o 
tecido mole e a dentina.

Desenhado para eliminar a placa e o 

biofilme bacteriano supra e subgen-

gival.

A sua forma fina permite fácil acesso 

às bolsas periodontais e nos espaços 

interproximais em todos quadrantes 

dentários.

P3

DB1

Novo enxerto perio

Enxerto esculpido

Incluye llave
dinanométrica  
K10

83 €

260 €
A partir de

Profilaxis
a 360°
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Comprando
3 insert
ganhe

1 grátis

Inclui llave
dinanométrica  
K10

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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Inclui llave
dinanométrica  
K10

Inclui llave
dinanométrica  
K10

Inclui llave
dinanométrica  
K10

Insert
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.

Comprando
3 insert
ganhe

1 grátis
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ME1 ME2 ME3
MECTRON

Ref.: 03130001

MECTRON 

Ref.: 03130002

MECTRON

Ref.: 03130003

Eles permitem uma extração 

suave dos dentes e, por-

tanto, uma preservação do 

alveolar.

99€ 99€ 99€

Inclui llave
dinanométrica K6

Insert
Extração

Comprando
3 insert
ganhe

1 grátis
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Ref.: 02160033

Limpeza de Implante

O insert 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

170 €
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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€

250€

Comprando duas 
lâmpadas, a segunda 
unidade sai para:
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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€

Comprando duas 
lâmpadas, a segunda 
unidade sai para: 360€
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3.390€

Equipamento: Centrifugador Medifuge e Kit 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.: MF100+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

CGF Kit
14 componentes

Separador de fases   
de sangre CGF

+ CGF Kit

Medifuge 
M100
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CGF Kit
O kit patenteado contém todo o material para a coleta de amostras de sangue e 

os instrumentos necessários para facilitar o processamento de componentes san-

guíneos sem risco de contaminação. Também inclui os instrumentos necessários 

para criar membranas de fibrina e manipular e inserir o coágulo no local necessá-

rio da maneira mais ideal.

Bandeja cirúrgica
instrumental

Pinça reta

Bandeja para
membranas

Espátula para
membrana

Compactador grande

Bandeja portatubos

Pinça curva

Compactador
pouco

Bandeja 3
compartimientos

Espátula porta-ossos

Tesoura

Compresor elástico

Caixa cirúrgica

Vaso para fibrina



Desinfecção,
lavado e
esterilização



17 litros
Ref.: M7A520000

22 litros
Ref.: M7A560000

28 litros
Ref.: M7A530000

3.390€ 3.990€ 4.490€

3.340€ 3.790€ 4.390€

Autoclave clase B     

B Classic

Autoclaves e máquinas de desinfeção térmica

Novo desenho
Novas prestações

• Disponível com três volumes e seis possibi-
lidades de carregamento de água diferentes.

• Simplifica o trabalho do operador.

• Ciclos personalizados e arranque diferido.

• Rastreabilidade simplificada.

Todos os modelos conservam as mesmas dimensões externas: (AxHxP) 495 x 485 x 600 mm.
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28 litros
Ref.: M7A570000

22 litros
Ref.: M7A550000

Autoclave clase B     

B Futura

17 litros
Ref.: M7A540000

Funciona 
con agua
del grifo

4.190€ 4.490€ 5.390€

4.090€ 4.440€ 5.350€

Todos os modelos conservam as mesmas dimensões externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

• Facilidade de utilização.

• Arranque diferido.

• Wifi integrado para conexão com a nuvem.

• Ciclos personalizados.

• Código de identificação do operador.

• Software de rastreabilidade “MyTrace”.

Novo desenho
Novas prestações

Funciona 
com água 
da torneira
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28 litros
Ref.: 7A242000

22 litros
Ref.: 7A241000

17 litros
Ref.: 7A240000

Autoclave clase B     

Supreme

4.990€ 5.990€ 6.890€

4.890€ 5.390€ 6.690€

Todos os modelos conservam as mesmas dimensões externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.

• Facilidade de utilização com vídeos tutoriais.

• Comunicação luminosa.

• Wifi integrada para conexão com a nuvem.

• Licença anual da Di.V.A. (Assistente virtual digital) 

incluído. Monitore o uso do seu equipamento para 

otimizar e melhorar seu desempenho.

Funciona 
com água 
da torneira

5 litros =
50 ciclos
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Complemento autoclaves

Para autoclave 
de 17 litros
Ref.: M7D200017

Para autoclave 
de 22 litros
Ref.: M7D200018

Para autoclave 
de 28 litros
Ref.: M7D200019

Porta bandejas 
modular Equipado com 3 pares de suportes para colocar as

bandejas, permite aproveitar todo o diâmetro da 
câmara e inclusivamente pôr as cargas mais volu-
mosas, como as caixas de cirurgia.

ema de alojamento modular para 
carregar o autoclave.

145€ 180€ 215€
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MyTrace
Ref.: 7D200022

MyTrace é o software de 

rastreabilidade Mocom que 

permite associar um set ou 

conjunto de instrumentos 

esterilizados com o paciente 

através do código de 

barras. Uma ferramenta 

insubstituível para completar 

o processo de esterilização e

assegurar proteção legal ao 

dentista.

Impressora Standard
Ref.: M7D200012

Kit de rastreabilidade
Ref.: KITMYTRACE

Para imprimir relatórios em papel térmico 
ou rótulos (na última geração de autoclaves 
Mocom).

Composto por impressora standard e 
scanner laser de código de barras de grau 
médico. Com Supreme e MyTrace de série, 
consiga a rastreabilidade completa.

350 €

990 €

595 €
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Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

1

2

3

4

4.290€

3.990€

Inclui 4 botes de detergente 

Tethyclean
Ref.: 97190044

Duraçao aprox: 
3 meses

Equipamento de série:

• Porto USB

• Porto ethernet (RJ 45)

• 2 cestas porta-instrumentos

• 1 cestinha porta-morangos.

• 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 deter-

gente: 0.7 litros (autonomia até 

12 ciclos).

• Dimensões da cuba: 8 litros.

• Consumo água máximo (por 

ciclo) 15 litros.

• Carga máxima: 2 kg.

O primeiro 
dispositivo de 
desinfeção híbrida 
da Mocom

Descontaminação

Lavagem com ultrassons

Desinfeção térmica 

Secagem com ar quente forçado



Dotação:
• 4 adaptadores para turbina
• 3 adaptadores para peças de mão
• 1 adaptador para pontas de ultrassons 

(capacidade para três pontas).
• 4 tampões

HMD
Ref.: M7E200301

Para a lavagem de 
peças de mão.

Graças ao novo 

acessório HMD, 

Tethys H10 tam-

bém se torna 

numa Desinfeta-

dora térmica para 

peças de mão

Suporte para 6 peças de mão para Tethys H10. 
Permite a lavagem, a termodesinfeção e secagem de 
até 6 instrumentos ao mesmo tempo: turbinas, peças 
de mão de micromotor ou peças de mão de ultrassons.

Adaptável a todos os modelos Tethys H10.
É necessário realizar uma atualização do software para 
que a máquina possa trabalhar adequadamente.

990 €

Acessório para  

Tethys H10

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Lavagem com 
detergente

Lavagem Desinfeção térmica Secagem
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Highea
Depósito de ul-
trassons

Ultrasonidos

Highea
3 litros
Ref.: M7F200100

Highea
6 litros
Ref.: M7F200200

Highea
9 litros
Ref.: M7F200300

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

1.750 €1.150 € 1.960€

1.590€1.050€ 1.790€
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Termodesinfectadoras

7.750 €

9.950 €

WD2145D
Modelo 45 cm
Ref.: ref.: WD2145D

De acordo com os regulamentos

EN-15883

• Instrumentos de lavagem a pressão.

• Desinfeta a 95º com vapor.

• Porta serial RS232 para conexão ao PC 
ou impressora

• condensador de vapor.

• Função de partida suave, anticoagulação.

• 2 bombas dosadoras totalmente automá-
ticas.

• Dimensões (mm): 450 x 605 x 850.

• Fase monofásica 230V 50Hz. 2,8 kW

• Desinfecção térmica, descontaminação 
e lavagem sob pressão de instrumentos 
dentários, lave e desinfete todos os tipos de 
materiais.

• O novo WD4060 incorpora secagem forçada 
ao ar com filtro HEPA

• 2 bombas dosadoras integradas na máquina 
e uma terceira opcional. (Também integra-
da, a profundidade se torna 63 cm).

• Desinfecção a 95º
• Volume da câmara de lavagem 150 litros
• Dimensões: 60 x 60 x850 mm

WD4060D Trifasica
Modelo 60 cm
Ref.: WD4060

Conforme normativa EN-15883

Inclui
instalação
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Incubadora biológica

A Incubadora Biológica INC-8 foi projetada 

para incubar os indicadores biológicos que 

devem ser comumente usados   para verificar 

a eficiência dos esterilizadores e autoclaves 

de óxido de etileno.

Funciona a temperaturas de 37 ºC ou 57 ºC.INC-8

Incubación de
8 indicadores
simultáneamente

Ref.: INC8 Características:

• Potência nominal: 50 W

• Medidas:

(profundidade x largura x altura): 180 x 175 x 80 mm.

• Peso: 1 kg.

259€

225 €
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BT20

BT20

Ampola de polipropileno

Frasco de cristal com 
meio de cultivo com 
indicador de pH inócuo 
para os microrganismos 
inoculados.

Tira impregnada com 
uma população conheci-
da de Geobacillus Stea-
rothermophilus.

Ampola de polipropileno

Frasco de cristal com 
meio de cultivo com 
indicador de pH inócuo 
para os microrganismos 
inoculados.

Tira impregnada com 
uma população conheci-
da de Geobacillus Stea-
rothermophilus.

Caixa de 30 frascos
Ref.: 107BT2030

Caixa de 30 frascos
Ref.: 107BT20

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

Accesorios esterilización

72€

Effica
Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica

830€

69€

Indicador biológico 
de esterilização

Indicador biológico 
de esterilização

195€
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Millseal
Rolling
Com Impressora
Ref.: M7B240001

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

Máquina de 
selar

120 l.
300 ciclos

590 €

2.590 €

390 €

1.990 €

560€

445€

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.

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.

• 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.
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Incubadora / Leitor de 
fluorescência

Para incubação e 
leitura de Indica-
dores Biológicos:
• Rápidos
• Super Rápidos
• Ultra Rápidos.

• Permite a incubação e leitura de indicadores bio-
lógicos Rápidos, Super Rápidos e Ultra Rápidos.

• Possibilidade de incubação de até três indicado-
res biológicos diferentes com a mesma tempera-
tura.

• Otimização de tempos de incubação

• Fácil de usar.

• Deteção automática de leitura e cancelamento.

• Leitura automática de resultados.

• Sistema de alarme.

• Sistemas de impressão de resultados.

• Armazenamento das últimas 3 leituras.

• Não requer manutenção.

• Calibração da temperatura.

• Sistema associado a software de rastreabilidade.

MiniBio

Ref.: KMB222

Kit MiniBio +
120 indicadores
BT222

1.450€
1.390€
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BT96

BT220

BT222

BT224

Súper Rápido

Rápido

Ultra Rápido

20 minutos

30 minutos

1 hora

Ref.: BT220

Ref.: BTT222

Ref.: BT224

Ref.: BT96

220€

340€

390€

415€

Unidad
4,40 €

Caixa 50 u.

Caixa 50 u.

Caixa 50 u.

Caixa 50 u.

Unidad
6,80 €

Unidad
7,80 €

Unidad
8,30 €

3 horas

Súper Rápido

Sistema de leitura rápida por 
fluorescência. Indicador biológico 
de autoconteúdo para processos de 
esterilização por Vapor assistidos 
por vácuo ou Vapor por desloca-
mento de ar por gravidade.

Sistema de leitura rápida por 
fluorescência. Indicador biológico 
de autoconteúdo para processos de 
esterilização por Vapor assistidos 
por vácuo ou Vapor por desloca-
mento de ar por gravidade.

Sistema de leitura rápida por 
fluorescência. Indicador biológico 
de autoconteúdo para processos de 
esterilização por Vapor assistidos 
por vácuo ou Vapor por desloca-
mento de ar por gravidade.

Indicador Biológico de Autoconteú-
do. Sistema de Leitura Super Rápi-
da por Fluorescência para controle 
de processos de esterilização por 
Plasma ou Vapor de Peróxido de 
Hidrogénio (VH2O2).

Para autoclaves de plasma

Para incubadora de fluorescência

Para incubadora de fluorescência

Para incubadora de fluorescência
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Polimerización
Piezas de mano
Radiología 2D y 3D
Endodoncia



Veraviewepocs 3D

R100
Panorâmico e 3D tudo em um. 
Cefalostato opcional.
Tecnologia japonesa Morita.

Consultar condições

8 FOV (volumes diferentes) De Ø 40 x H 
40 mm até Ø 100 x H 80 mm.

Panorâmicas para adultos e crianças com 
baixa radiação.

Programas para ATM e segmentação. 
Controlo de Kv e mA automático.

Inclui:

• Transporte e instalação.

• Computador e ecrã (monitor médico).

• Formação e suporte.

• 3 anos de garantia.
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Veraview 3D

X800
Panorâmico e 3D tudo num 
Cefalostato opcional Tecnologia 
japonesa Morita.

Consultar condições

11 FOV (volumes diferentes) 
de Ø 40 x H 40 mm até Ø 150 
x H 140 mm.

Redução de dispositivos com 
tecnologia patenteada de 
Morita.

Programa exclusivo modo 
Endo com alta resolução e 
diagnóstico preciso.

Panorâmicas para adultos e 
crianças com baixa radiação.

Programas para ATM, Seios, e 
possível segmentação vertical 
e horizontal.

Controlo de Kv e mA 
automático.

Inclui:

• Instalação e transporte.

• Instalación y transporte.

• Computador e ecrã “monitor médico”.

• Formação e suporte.

• 3 anos de garantia.
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Panorâmico de alta resolução 
Tecnologia japonesa Morita
Excelência em radiologia

Consultar condições

Veraview

IC5 HD

Panorâmicas para adultos e crianças, baixa radiação. 

Exposição de 5,5 segundos.

Programas para ATM.

Controlo de Kv e mA automático.

Inclui:

• Instalação e transporte.

• Computador e ecrã “all in one”.

• Formação e suporte.

• 3 anos de garantia.
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Veraviewepocs

2D-CP
Panorâmico e Cefalostato 
Tecnologia japonesa Morita 
Excelência em radiologia

Consultar condições

Panorâmicas para adultos e crianças, baixa radiação. 

Exposição de 5,5 segundos.

Programas para ATM, Seios e segmentação. Cefalostato 

imagens de alta qualidade em 4,9 segundos. Controlo de Kv 

e mA automático.

IncluI:

• Instalação e transporte.

• Computador e ecrã “all in one”.

• Formação e suporte.

• 3 anos de garantia.
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I-Dixel

I-Dixel WEB

Software 2D y 3D

Edição de imagens 
para radiografias

• Criação de representações com volume 3D.

• Marcação do canal mandibular.

• Elaboração de tratamento com implantes.

• Biblioteca de implantes incluída.

• Visor 3D “One Data Viewer” e “One Volume Viewer”.

• Cores do fundo do ecrã a escolher.

• Processo para criar curva de cortes transversais.

• Centro de impressão com moldes.

• Compatível com DICOM 3.0.

• Planeamento de talas cirúrgicas.

• Impressão em STL.

• Exoplan integrado.

I-Dixel inclui a integração

(até 31/12/20)

• Independente da plataforma.

• Sem instalação de software.

• Processamento integral de imagens 

tridimensionais.

• Compatível com Windows e Mac.

Consulte as suas 
radiografias onde
e quando desejar

Exoplan Implant Planner
Ref.: 1510100

1.375 €

Consultar condições



Tubo de raios X 
periapical

iRay 70

• Ponto focal de 0,4 mm

• Acionador prático e intuitivo

• Braço de extensão de 60 o 90 cm

• Opção de estrutura rolante

Con iRay 70 disporá do melhor da 
tecnologia de corrente contínua CC 
e alta frequência, com uma dose 
mínima de radiação.

2.350€ 

Ref.: 706T0001

RX intraoral
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Escaner 3D intraoral

Ref.: OSIOMC

Software de digitalização inteligente para obter impressões 

digitais de alta qualidade.

Kit de ferramentas clínicas para ajudar os usuários a avaliar os 

dados digitalizados.

Tecnologia de luz estruturada: OS-IOMC pode obter dados 3D a 

cores diretamente de dentes e gengivas.

NO-TOUCH CONTROL: função de deteção de movimento.

Indicador LED dinâmico mostra o estado de funcionamento. 

Ponta para digitalizar a mordida.

Velocidade de digitalização: 15 imagens por segundo.

Scanner intraoral

OS-IOMC

18.900€

• Sem quotas anuais.

• Foto a foto.

• Facilidade de utili-
zação.

• Digitalização 3D, 
textura e cor.

• Arquivos STL, OBJ 
e PLY.
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Turbinas e contra ângulos

TorqTech CA-DC-O 1:1
Ref.: 2440

Desenho ergonómico 
Tamanho  reduzido 
Peso mínimo

Velocidade de 
rotação máx. 
42.000 rpm  

TwinPower Ultra M
PAR-4HUMX-O
Ref.: 2540

TwinPower Ultra E
PAR-4HUEX-O
Ref.: 2541

Contra ângulo com luz

990€

890€

890€

5% de desconto
adicional na 
turbina

Comprando conjuntamente
Turbina + Contra ângulo com luz

• Rolamentos cerâmicos.

• 370.000 rpm.

• Turbinas com luz (25.000 lux)

• Spray triplo.

• Paragem imediata.

• Cabeças normal e mini.

Twin Power

20W | Consultar conexão

Indicado para preparação, 
profilaxia e desvitalização.

18W | Consultar conexão

Turbinas com sistema de rotor 
duplo. Retro-aspiração nula

2 anos de garantía
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Endodoncia

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.

Dentaport
Root ZX
Ref.: 886900

Dentaport
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 
Dentaport Root ZX.

Compatível com todas as limas 
rotatórias.

2.290€

Obtenga un sistema completo para su trabajo actualizando Dentaport Root ZX 
con el nuevo motor de endodoncia Dentaport OTR Módulo.

Peça de mão pesando 
apenas 90 g.
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Limas K Limas H

Preparação inicial do canal radicular

A excelente capacidade de corte, ajuda-lhe 

a trabalhar e a alargar de maneira rápida e 

efetiva.

Eliminação total de detritos
As limas “H” utilizam-se para alargar o 
canal radicular e extrair os resíduos eficaz-
mente.

Caixa 6 U. Caixa 6 U.6€ 6€

*Verifique os preços dos limas #6 #8 *Verifique os preços dos limas #8



Root ZX Mini

Localizador de ápice “mini”. Desenho 
e tecnologia nas palmas das suas 
mãos

Compacto, ligeiro e com um desenho inovador. 

Com uma precisão absoluta, sem necessidade de 

ajuste a zero, com calibração automática e um 

grande display a cores, permite um rastreamento 

preciso e em tempo real sem necessidade de 

radiografias.

Disponível em 4 
cores: azul, verde, 
branco e vermelho

5% de desconto
adicional

Comprando juntos
Root ZX Mini + TriAuto Mini Plus

Conexão USB com 
Root ZX Mini.

Conexão USB com 
Tri Auto Mini Plus
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Motor endodôntico Sem cabo e com 
funções inovadoras:

Motor compacto com apenas 80 g. para evitar 

tendinites e lesões musculares.

6 memórias de trabalho e velocidade programável 

de 50 a 1000 rpm.

9 valores de torque (até 3,9 Ncm).

Adaptável para destros e canhotos.

Funções inovadoras de reversão de torque 

automático e desaceleração de torque automático.

TriAuto Mini Plus
Ref.: 06970

1.390€

850€

Peça de mão 
pesando apenas 
80 g.

Ref. rojo: 886951120. Ref. verde: 886951140
Ref. azul: 886951130. Ref. Blanco: 886951110. 
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• Função OGP

• Função OTR

• Auto Start / Stop.

• Rotação para frente e reversa.

• Parada Apical Ideal.

• Auto Torque Slow-down.

• Auto Torque Reverse.

• Slow Down Auto Apical.

• Parada Auto Apical.

• Auto Apical Reverse.

• Apical Torque Down.

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

TriAuto 
ZX2

Mudança de cor confor-
me posição da lima

2.890€

O primeiro motor 
sem fio com loca-
lizador de ápices 
integrado, para 
profissionais ambi-
destros, pesando 
apenas 140 g.

Inclui: 
• 2 caixas de 6 Limas 

MGP 25 mm kit
 Ref.: 3651015253

• 1 caixa con 3 Limas 
SILK complex pack 
25mm.

 Ref.: 3850003253

2.690€

Descubra as 
limas MANI: 

manuais, me-
canizadas e 
micro-limas

Desde 1956



Limas Endo



Eliminação total 
de detritos

Preparação inicial do 
canal radicular

Alta tecnologia japonesa 
única e de precisão

Limas H

Limas K

As limas “H” utilizam-se para alargar o canal 

radicular e extrair os resíduos eficazmente.

A excelente capacidade de corte, ajuda-

lhe a trabalhar e a alargar de maneira 

rápida e efetiva.

*Verifique os preços dos limas #6 #8

*Verifique os preços dos limas #8

Controle de qualidade extraordinário e preciso que 

oferece maior segurança para si e para os seus 

pacientes. Mani está presente em mais de 120 países do 

mundo e atualmente possui mais de 330 patentes.

6 €*

6 €*

Lima em forma de “D”

D Finders Limas rígidas de alta resistência para conseguir 

uma via de acesso sem dificuldade. Otimizada 

para canais radiculares calcificados. 8 €

Certificados
• ISO 13485
• MDD 93/42 / EEC
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001
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Limas rotatórias
Glide Path

Limas rotatórias

Limas mecanizadas 
para redesvitalização

Super files

Silk

GPR

As limas Super Files MGP reduzem o risco das su-

perfícies irregulares graças ao desenho adaptado 

e à sua grande flexibilidade, especificamente para

a permeabilização dos canais radiculares.

Fabricadas em NiTi que combinam flexibilidade  

e resistência para obter melhores resultados. 

Ampliação do canal radicular. Otimizada

para canais radiculares calcificados.

Elimina o Guta-percha de maneira 

rápida, fácil e segura durante o 

retratamento do canal radicular. Dica 

inativa.

6 €

33 €

18,50 €*

Limas flexíveis

RT Muito flexíveis, grande capacidade de eli-

minação de detritos, otimizadas para canais 

muito curvos. Excelente capacidade de corte. 8 €

*Preço do GPR KIT (15-4N)
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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.

20 pontas extra 
de presente

Medição calibrada com 
uma pressão exata de

20g

NOVO:

• Novo software Byzz 
NXT para até 10 
usuários

• Sem licenças anuais.

• Sistema aberto 
integrável a todos os 
softwares da clínica.

4.490€

3.990 €



Mobiliario de clínica

Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.

Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac, 

laminado o cristal, con o sin tiradores.

Los modelos Sign se adaptan al estilo del ambiente

y a sus necesidades.

Una sola línea, infinitas posibilidades
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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

1.290€

245€

Manutenção  
preventiva
Duração: 3 anos

Plan para Fred PA-1
• Teste de segurança elétrica.

• Atualização de software para a versão 
mais recente do fabricante.

• Teste de desfibrilação.

• Certificado emitido pelo fabricante.

• É feito uma vez a cada 3 anos.
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Productos detergentes
y desinfectantes no agresivos



Eco-Jet 1 
Spray
Ref.: 1040745

Eco-Jet 1 - Desinfeção total

11,25 €/u.

Eco-Jet 1 
Toalhetes
Ref.: 1040771

8,40 €/u.

Eco-Jet 1
Refill (5 l.)
Ref.: 1040764

99,75 €/u.

160
toallitas 

Caixa 4 u. de 500 ml Caixa 6 unid. de 160 toal-
hetes

1 tanque de 5 litros

Eco-Jet 1 de Cattani é uma solução desinfetante potente de alto nível pronta para usar. Esta 
solução desinfeta e elimina rapidamente e de maneira eficaz a sujidade. Disponível em três 

formatos diferentes: spray, toalhetes e refill (tanque de 5l).

De amplo espectro de ação, testado em conformidade com as legislações 
indicadas a seguir:

• EN 13697 - Bactericida, fungicida e levuricida.

• EN 14348 - Atividade micobactericida incluindo instrumental.

• EN 14476 - Atividade viricida (incluindo vírus envolvidos como SARS e COVID-19)

• Skin Patch Test: Não irritante.

Contém menos de 10% de álcool sendo indicado para todos os estofos de cadeirões.
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Antiespumógeno
desinfectante
Ref.: 1040826

Pastilhas anti-espumífero desinfetantes 
para o bom funcionamento de todas as 
aspirações dentais.

Evita a poluição cruzada durante todo o 
dia.

Espectro de ação:
• EN 13727 - Atividade bactericida.
• EN 13624 - Atividade fungicida ou 
levuricida.

Fundamental para evitar que passe espuma 
para os motores, dando origem a avarias 
após períodos de inatividade prolongados.  

1 caixa com 10 contentores com 50 
tabletes cada um.
32,60 €/contentor – 0,65 €/pastilha

50 tabletes
(Caixa 10 u.)

34 €/u.

Desinfección y mantenimiento
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Dispositivo médico IIa.
EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
EN 13727 - Actividad bactericida.
EN 14561 - Actiidad bactericida para instru-

mental.
EN 14562 - Actividad funguicida o levuricida 

para instrumental.
EN 14563 - Actividad micobactericida o  

tuberculicida para instrumental.
EN 14476 - Actividad viricida (Incluindo CO-

VID-19)

Bote de 1 l.

(Caixa 4 botes)

1 litro cunde 125 l. Puli-Jet Plus New
Ref.: 1060900

Detergente de alto poder 
desinfectante para aspiraciones 
dentales. Desincrustante y con 
antical.

Puli-Jet Classic
Ref.: 1040715

Detergente sanitizante 
antibacteriano.

Não  produz  espuma.

Diluição a 5%: 100 ml de Puli-Jet Classic 
em 2l de água morna por cada cadeira de 
dentista.

26,25 €/u.

27,50 €/u.
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Kit desinfeção 
Magnólia
Ref.: Kitmagnolia

4 x Puli-Jet Plus New

1 garrafa de Eco-Jet Spray 1 

frasco de Eco-Jet Toalhetes 1 

caixa Anti-espumíferos160 €

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

55 €

Recipiente para limpeza e desinfeção da 
aspiração.

Composto por:

Poupe 10%

Acrescente o “kit desinfeção Magnó-
lia” à sua nova aspiração e obtenha
mais 1 ano de garantia



Aspiración y
Compresores

Turbo
Smart
HP

NUEVO

340
mbar



Para desenhar o sistema de aspiração e de ar comprimido da sua 
clínica, precisamos que nos envie um plano em AutoCad (ficheiro.dwg) 
indicando a posição dos cadeirões e do quarto de máquinas. (Sem 
custos e sem compromisso).

Assessoramos-lhe na seleção do sistema e desenhamos 
a solução diretamente a partir das suas necessidades.

Encarregamo-nos do planeamento da tubagem da sua 
clínica, para que possa ter o melhor rendimento do seu 
sistema Cattani.

Planeamento técnico

• Projeto técnico
• Seleção do sistema
• Instalação
• Supervisão
• Manutenção
• SAT
• Formação

Serviço
gratuito
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Ref.: 1026210

Aspiração de alto nível 
de vácuo sem separador 
de mistura

1-2

1

La versión con separador Inclui un contenedor de amalgama Ref.: 1043133

Turbo Jet 2 
Modular

Turbo Jet 1 
Modular

• Potência 0.8 kW - 6,1 A.

• Fluxo máximo: 650 L/ min.

• Pressão de trabalho: 230 mbar.

• Nível sonoro 65 dB.

• Dimensões (mm): 560 x 440 x 380.

Potencia: 0.42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Pressão de trabalho: 130 mbar

Nível sonoro: 61 dB(A)

Dimensões (mm): 540 x 450 x 380

Com separador de 
amálgama ISO 4

Sin separador 
de amalgama

Ref.: 1029610 Ref.: 1026110

1.990 €

2.170 €

1.260 €
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Micro Smart
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Sem separador de 
amalgama
Ref.: 1035050

Com separador de 
amalgama ISO 6
Ref.: 1035060

2.890 € 2.250 €

Potência: 1.12kW - 8A

Fluxo máximo: 916 l/min.

Pressão de trabalho: 210 mbar

Nível sonoro: 64-71 dB(A)

Dimensões (mm): 370 x 340 x 590

1-2

A versão com separador inclui  contentor de mistura ou fusão Ref.: 1043132

1-2
Potencia: 0.95kW - 4A

Caudal máximo: 1.000 l/min

Pressão de trabalho: 210 mbar

Nível sonoro: 59 dB(A)

Dimensões (mm): 420 x 350 x 470

Micro Smart
CUBE

Sem separador de 
amalgama
Ref.: 1035031

Com separador de 
amalgama ISO 6
Ref.: 1035030

3.390 € 3.040 €



Turbo Smart
Versão A: até 3 equipes.
Versão B: até 5 equipes.
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Potência: 1.5kW - 6.5A

Fluxo 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

A versão com separador inclui  contentor de mistura ou fusão Ref.: 1043135

3.340 €3.850 €

Sem separador
de amalgama

Ref.: 1035115 Ref.: 1035105

Com separador de 
amalgama ISO 18

Versão A: até 3 equipes.
Versão B: até 5 equipes.

Turbo Smart CUBE

Potência: 1.2kW - 5.5A

Fluxo 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

3.650€4.240€

Sem separador
de amalgama

Ref.: 1035120 Ref.: 1035121

Com separador de 
amalgama ISO 18



A melhor proteção contra os aerossóis 
é uma aspiração potente

A utilização da aspiração de elevado volume  (HVE) 
permite a redução deste tipo de poluição em mais 

de 90%*

*Encontre aqui a bibliografia completa com os artigos científicos 
sobre este tema: https://tecnologiaparalasalud.com/mejorar-sistema-
aspiracion-clinica-dental/

4-5
equipamentos

Intensifique o seu Turbo Smart ou Turbo Smart Cube 
com a senha de ampliação e aumente o fluxo

de ar aspirado de 1.400 a 1.800 l/min.

Password para ampliação a Turbo Smart B
Ref.: 1035500

590€
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Turbo Smart 2V 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 amalgama

Ref.: 1035130

Com separador de amalgama ISO 18

Ref.:1035135

*Depende da pré-instalação e distância.

4.690 € 4.150 €

A versão com separador inclui contentor de mistura ou fusão Ref.: 1043135



NUEVO Turbo Smart HP
O dobro de potente que os 

seus concorrentes

Aspirações 
concorrência

Micro e
Turbo Smart

Turbo
Smart 2V

Turbo
Smart HP
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Turbo Smart HP  é a nova 
aspiração Cattani, mais 
potente que qualquer outra 
aspiração do mercado.

As aspirações trabalham 
normalmente entre 170
e 210 mbar.

170
mbar

210
mbar

280
mbar

340
mbar

Com a nova Turbo Smart HP, agora é possível 
alcançar 340 mbar de pressão de vácuo, até 
ao dobro de outras máquinas.



Turbo Smart HP Potência total: 2,7 kW

Pressão máxima de vácuo: 340 mbar. 

Fluxo máximo: 1,915 l/min

Fluxo efetivo a 300 mbar: 740 l/min

Fluxo efetivo a 240 mbar: 1.020 l/min
4-5*

Sem separador de amálgama

Ref.: 1035140

Com separador de amálgama 

Ref.:1035145

6.490 € 5.690 €

A versão com separador inclui um contentor da amálgama ou mistura Ref.: 1043135

* Dependendo do vácuo desejado na cânula.
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A melhor aspiração 
possível para as suas 
cirurgias.

Com dois motores de 
vácuo em série, Turbo 
Smart HP é capaz de 
manter um vácuo de 
300 mbar nas cânulas de 
3 cadeirões em função 
simultânea.



Sistema tradicional: cada aspiração conectada aos seus cadeirões. 
Em caso de avaria, estes cadeirões ficam inutilizáveis.

Sistema em paralelo: As aspirações trabalham  juntas  para  to-
dos os cadeirões, reconhecendo-se automaticamente e regulando 
a velocidade dependendo da carga de trabalho.

Planeie a sua  clínica  para  trabal-
har com o máximo de segurança.

Segurança

Se surgirem  impre-
vistos numa das aspi-
rações, a outra con-
tinuará a trabalhar, 
permitindo utilizar 
qualquer cadeirão.

Potência

As aspirações trabal-
ham juntas, ajudando-
se e maximizando o 
rendimento

Menos manutenção

As aspirações 
distribuem constan-
te- mente o trabalho, 
reduzindo o desgaste 
médio.

Aspiração em paralelo
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Tandem Micro Smart

Tandem Turbo Smart A

Tandem Turbo Smart 2V

Fluxo máximo: 1.800  l/min

Pressão de trabalho: 210 mbar

Inclui duas válvulas unidirecionais (1191282)

Estrutura não incluída.

Estrutura não incluída.

Estrutura não incluída.

Fluxo máximo: 2.800 l/min

Pressão de trabalho: 210 mbar

Fluxo máximo: 3.400 l/min

Pressão de trabalho: 280mbar

3-4

4-6

6-9

4.350€

6.350€

7.990€

5.590€

7.390€

8.950€

Sem separador 
de amálgama 

Sem separador 
de amálgama 

Sem separador 
de amálgama 

Ref.: 1035060PAR

Ref.: 1035115PAR

Ref: 1035135PAR

Ref: 1035050PAR

Ref: 1035105PAR

Ref: 1035130PAR

Com separador 
de amálgama

Com separador 
de amálgama

Com separador 
de amálgama
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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 parâmetros 
de funcionamento e estatísticas.

Sinais de erro em tempo real.

Acesso ao historial de eventos. 
Pedido de serviço técnico.
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Contenedor 
de amálgama
ISO 6
Micro Smart
Ref.: 1043132 

Quando o painel de controlo da sua aspiração assim indicar (alarmes I14 e I15), será neces-

sário substituir o contentor de amálgama por um novo. (Recomendamos deitar um pouco de 

PuliJet® no contentor usado antes de o fechar)

42 € 42 €

Contenedor 
de amálgama
ISO 18
Turbo Smart
Ref.: 1043135 

42 €

Nova legislação sobre a separação de amálgama:

“os profissionais de medicina dentária não devem, em 
nenhuma circunstância, libertar direta ou indiretamen-
te resíduos de amálgama para o meio ambiente,”

Contenedor 
de amálgama
ISO 4
Turbo Jet 1
Ref.: 1043133 
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Partículas pequenas
Vírus (0,01 - 1,0  μm)

 Partículas medianas
0,3 μm

Partículas grandes
Bactérias (0,6-1,0  μm) Conglomerados 
de vírus (0,4-0,5 μm)

0,3 micras

Difusão

E
fi

ci
ên

ci
a

Interceção impacto e 
difusão

Interceção e impacto

Filtros de alta eficiência regulados pela legislação ISO 1822. Os 

filtros Cattani têm efetividade H14, 10 vezes mais efetivos que 

um filtro H13 e 10.000 vezes mais que uma máscara N95 FFP2.

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Filtro HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

Filtro especial que substitui o filtro standard instalado na parte 
superior do secador.

É necessário um filtro por cada compressor AC-100, AC-200 e 
AC-300; dois filtros no caso do AC-400 e AC-600.

A sua capacidade de filtragem assegura ar sem poluição dentro 
do tanque e no instrumental da clínica.

Deve ser substituído uma vez por ano.

Eficácia de 99,995% em conformidade com a legislação 

EN1822

150 €

Vírus
(0,01-1,0 µm)

Conglomerações 
de vírus
(0,4-0,5 µm)

Bactérias
(0,6-1,0 µm)

Partículas finas 
de pó (0,1-10 
µm)

Pólen
(10-100 µm)

www.incotrading.net/es/ 
download/HEPA.mp4
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Filtro HEPA H14 C1
Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 com carvões ativos para Uni-Jet 
75, Turbo Jet 1 e Turbo Jet 2.

Conecta-se ao tubo de saída de ar expulsado.

Manutenção: substituição do filtro completo uma 
vez porano.

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

280 €

Filtro HEPA H14 C6 
Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 com carvões ativos e um trata-
mento químico antibacteriano.

Elimina a poluição e os maus odores. Para uma u 
mais aspirações até 6 cadeirões.

Manutenção: substituição do cartucho filtrante 1

ou 2 vezes por ano.

520 €

Cartucho HEPA H14 C6
Ref.: 1160540

Para a manutenção do filtro HEPA H14 de aspiração. 
Substitui-se cada 6-12 meses.
O cartucho usado pode ser esterilizado em autoclave a 
134º antes de descartar, para máxima segurança.

185 €
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Aspiração extra-oral

Aspi-Laser Steril
Ref.: ASPILASER

Aspiração extra-oral com filtro 
HEPA H14 e carvões ativos

Características:

• Motor de aspiração Uni-Jet 75 1AC Potência: 0,4kW 

– 3,7A

• Fluxo de aspiração: 150 m3/h

• Velocidade do fluxo com bico de 25mm: 45 m/s Pres-

são máxima: 150 mbar.

• Número de terminações de série: 2.

• Nível de filtração HEPA em conformidade com EN1822: 

• H14 Carvões ativos: sim.

• Tratamento químico antibacteriano: sim Nível sonoro: 

58 db com boca aberta.

Aspi-Laser Steril é uma aspiração para utilização 

dentária, desenhada para intercetar todos os 

aerossóis gerados durante as práticas dentais, a 

nebulização das peças de mão, a neblina, todas 

as partículas de água e saliva, os vapores de 

mercúrio derivados da remoção da mistura e os 

potenciais poluentes presentes na respiração do 

paciente.

1.990 €

Inclui um frasco 
de Eco-Jet Spray

2 terminações incluídas:
• A campânula
• Cânula de alta velocidade 

25mm
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Sistemas de aspiração

Aspi-Jet 6
Ref.: 1010010

Equipamento autónomo para profilaxia, 

periodontologia e desvitalização.

Aspi-Jet 9
Ref.: 1010040

Aspiração móvel para o bloco opera-
tório de dentista.

Características: 

Móvel, com rodas. Motor de indução. Potên-

cia 0.4 kW - 3,1 A. Fluxo máximo: 1250 L/ 

min. Pressão máxima de serviço em modo 

contínuo 1300 mm H2O. Nível sonoro 65  

dB. Esvaziamento manual do copo. Capaci-

dade do copo 4 litros. Dimensões: 500mm x 

350mm x 760mm.

Características: 

Motor de indução. Potência 0.4 kW - 3,1 
A. Fluxo máximo: 1250 L/ min. Pressão 
máxima de serviço em modo contínuo: 130 
mbar. Nível sonoro: 65 dB. Esvaziamento 
automático. Água para o copo. Cuspideira. 
Dimensões: 500mm x 350mm x 760mm.

2.490 €

3.460 €
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Ref: 1021960

Ref: 1203770

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.

530 €

89€



1

• Potência 0.4 kW - 3,1 A.

• Fluxo máximo: 1250 L/ min.

• Pressão de trabalho: 130 mbar.

• Nível sonoro 62 dB.

• Dimensões (mm): 232 x 246 x 251.

Ref.: 1020322

Uni-Jet 75

Uni-Jet 75
Carenado
Ref.: 1020274

• Versão insonorizada.

• Potência 0.4 kW - 3,1 A.

• Fluxo máximo: 1250 L/  min.

• Pressão de trabalho: 130  mbar.

• Nível sonoro 58 dB.

• Dimensões (mm): 315 x 280 x 330

Aspiración en seco

1
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470€

790€
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2

• Potência: 0,7kW – 5,3A.

• Fluxo máximo: 1.330 l/min.

• Pressão de trabalho: 270 mbar.

• Nível sonoro: 64 dB(A).

• Dimensões (mm): 250 x 495 x 255.

Ref.: 1019122

Uni-Jet 75 2V

Tecno-Jet 2V
Ref.: 1020921

• Potência: 1,1kW – 7,5A

• Fluxo máximo: 2.170 l/min

• Pressão de trabalho: 200 mbar

• Nível sonoro: 65 dB(A)

• Dimensões (mm): 250 x 495 x 255

• Inclui válvula depresora.

1

Para poder de sucção superior, substitua seu motor antigo por um 
novo modelo de ventilador duplo

Até 50% mais 
poderoso

do que motores
clássicos

960€

1.350€
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Cânulas de aspiração

Cánulas de aspiración

Ref.: 1040500

Funil com função de 
cuspideira

Esterilizável em autoclave 
depois da sua utilização

Recomendado pela OMS* para evitar conta-
minação cruzada entre paciente e paciente, 
com a utilização partilhada da cuspideira da 
cadeira do dentista.

*Considerations for the provision of essential oral 
health services in the context of COVID-19

2022 21 11 17 10 9

Ref.: 1019122

Preço por sacode 
3 unidades

Esterilizáveis em autoclave com um 
ciclo Classe B até 100 vezes.

Cânulas de alto volume:
conseguem aspirar o fluxo máximo. Eficazes 
sobre aerossol e spray. São usados com o ter-
minal d.16.
Nº 11 – ref.:1040260
Nº 20 – ref.:1040255

Cânulas cirúrgicas:
para conseguir o máximo de vácuo. Eficazes 
para aspirar sangue e coágulos. São usados com 
o terminal d.11. 
Nº 9 – ref.:1040230
Nº 10 –  ref.:1040240 
Nº 21 – ref.: 1040257

Cânulas alto volume especiais:
Nº 22 – ref.: 1040258 – reduz a vibração sonora 
do ar.
Nº 17 – ref.: 1040250 – para terminal d.11 e 
aspirações de fluxo limitado

Use as cânulas 11 e 20 para evitar a 
poluição do aerossol.

5,20€

13,20€



Adicione o novo
“kit de desinfecção Magnolia”
à sua nova aspiração e obten-

ha mais
1 ano de garantia



Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x

Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x

109   |  Melhores Produtos #55   |   Validade até 31 dezembro de 2021  |  Preços sem IVA.

AC 100 Q
Ref.: 1013150

• Potencia: 0.55kW - 3.8A.

• 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.

• Potencia: 0.55kW - 3.8A.

• 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

1

Compresores

Consiga agora
5 anos de garantia

3 anos de garantia ampliáveis a 5 GRÁTIS ao validar 

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

 2.840 €

1.890€



Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x

Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x
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2-3

2-3

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

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

• Capacidade de depósito: 30 l.

• Nível sonoro:  71 dB(A

• Dimensões (mm): 620 x 460 x 720.

Ref.: 1013230

AC 200

AC 200 Q
Ref.: 1013250

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• 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.

2.550€

3.340€



Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x

Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

1x
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• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

• 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

• Potencia: 1.5kW - 3.7A.

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

• Capacidade de depósito: 45 l.

• Nível sonoro: 68 dB(A).

• Dimensões (mm): 720 x 600 x 970

2.990€

4.050€



Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

2x

Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

2x
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6

10

• Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).

• Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 100l

• Nível sonoro 73 dB.

• Dimensões (mm): 1155 x 550 x 745.

Ref.: 1013430 Monofásico
Ref: 1013435 - Trifásico

Ref.: 1013530 Monofásico
Ref: 1013535 - Trifásico

AC 400

5.790€

AC 600

7.050€

• Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).

• Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 150l.

• Nível sonoro 74 dB.

• Dimensões (mm): 1320 x 590 x 890.



Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

3x

Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

4x

20

15
• Potencia 4.5 kW - 11,1 A

• Caudal efectivo a 5 bar: 714 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 300l.

• Nível sonoro 75 dB.

• Dimensões (mm): 1800 x 810 x 1000.

Ref: 1013599 - Trifásico

Ref: 1013595 - Trifásico

AC 900

11.900€

AC 1200

16.050€

• Potencia 6.5 kW - 15 A.

• Caudal efectivo a 5 bar: 952 N L/ min.

• Capacidad del deposito: 300l.

• Nível sonoro 81 dB.

• Dimensões (mm): 1800 x 880 x 1100.
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Inclui 1 filtro
HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

6x

1.660 €
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30
Ref: 1013594 - Trifásico

AC 1800

24.590€

• Potencia 9.75 kW - 22.6 A.

• Caudal efectivo a 5 bar: 1428 N L/ min.

• Capacidade de depósito: 300l.

• Nivel sonoro 82.5 dB.

• Dimensões (mm): 1800 x 1100 x 1100.

• Nível sonoro: 51 dB(A).

• Dimensões: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Campânula de 
insonorização
Ref.: 1010800

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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Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES

Turbo Jet 1 Ref.: KIT1TJ1   68,25 €

Micro Smart Ref.: 1041196  150 €

Turbo Smart Ref.: 1041192  150 €

Turbo Jet 1 con H14 Ref.: KIT1TJ1H14   290 €

Micro Smart con H14 Ref.: KIT1MSH14   295 €

Turbo Smart con H14 Ref.: KIT1TSH14   290 €

 

Turbo Jet 1 * Ref.: KIT10HTJ1  260 €

Turbo Jet 1 ** Ref.: KIT10HTJ1ISO4  295 €

Micro Smart  Ref.: KIT10HMS 215 €

Turbo Smart  Ref.: KIT10HTS 260 €

Inclui filtro, contenedor 

de amalgama y tubos de 

recambio.

Inclui filtro, contenedor de 

amalgama, tubos de

recambio y filtro

HEPA H14.

Inclui rodamientos y re-

puestos de desgaste de 

motor y centrifuga.

* Sin separador de amalgama  / ** Com separador de amálgama

Kits mantenimiento anuales

Kits mantenimiento completo “10.000 h de trabajo”
(kit de restauración)

www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf
Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
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Kits de mantenimiento para COMPRESORES

AC 100  Ref.: KIT1AC100    46 €

AC 200  Ref.: KIT1AC200   69 €

AC 300 Ref.: KIT1AC300  92 €

AC 100 con H14 Ref.: KIT1AC100H14  160 €

AC 200 con H14  Ref.: KIT1AC200H14   175 €

AC 300 con H14  Ref.: KIT1AC300H14   190 €

 
AC 100  Ref.: KIT3AC100    79 €

AC 200  Ref.: KIT3AC200   105 €

AC 300 Ref.: KIT3AC300  145 €

AC 100 con H14 Ref.: KIT3AC100H14  199 €

AC 200 con H14  Ref.: KIT3AC200H14   220 €

AC 300 con H14  Ref.: KIT3AC300H14   250 €

AC 100  Ref.: KIT5AC100    189 €

AC 200  Ref.: KIT5AC200   215 €

AC 300 Ref.: KIT5AC300  250 €

AC 100 con H14 Ref.: KIT5AC100H14  305 €

AC 200 con H14  Ref.: KIT5AC200H14   325 €

AC 300 con H14  Ref.: KIT5AC300H14   355 €

Con filtros standard.

Con filtros standard y 

filtro HEPA H14.

Con filtros standard y 

condensador.

Con filtros standard, 

condensador y gel de 

sílice para el secador.

Con filtros standard, 

condensador y filtro 

HEPA H14.

Con filtros standard, 

condensador y filtro 

HEPA H14.

Kits mantenimiento anuales

Kit mantenimiento trienales

Kit mantenimiento quinquenales 

www.incotrading.net/es/download/Mantenimientos-cattani.pdf
Para más información, desglose e instrucciones, clique el siguiente enlace:
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Blok-Jet Silent
Sistema integrado de compresión y 
aspiración con separación de amalgama 
para clínicas dentales.

Blok-Jet Silent 2
Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Dimensões:

757 x 607 x 1936 mm.

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensões:
727x 577 x 1583 mm. 

Capacidad de hasta

5 equipos

simultáneamente.

Capacidad de hasta
2 equipos 
simultáneamente.

Blok-Jet Silent 1
Ref.: 1073500

INVERTER 
CONTROL

AMALGAM 
RETENTION

Añada el “kit desinfección Magnolia” a su nueva 
aspiración y obtenga 1 año más de garantía

12.500€

13.640€



Promoções e novidades para laboratórios dentários

LABORATORIO

MELHORES
PRODUTOS

MP#55 LAB   |  Válido até 31-12-2021  |  Preços sem IVA



Impresión 3D

Impressora 3D

Sentry 200
Ref.: S20001

10.990€

Ecrã 4K Monocromático e motor 
ótico LED+.

Ultra precisão de 50 mícrons.

Trabalha ou importa os seus arqui-
vos de desenho a partir de qualquer 
software CAD.

Abertura total a resinas (405 nm).

Tecnología: MSLA
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Produtividade e versatilidade inigualável

Até 4cm/hora. Mais de 10 aplicações 

dentais.

SENTRY 300 está aberto a todos os 

materiais em 405 mm de comprimento 

de onda.

Tanto nos eixos X,Y como Z, a nossa 

impressora foi testada para ser exata 

com 25 mícrons.19.200€

Impressora 3D

Sentry 300
Ref.: S30001
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Fornos para cura

Forno de cura
Para Sentry 200

Temperatura máx. câmara curado Cure-

Box: 60ºC

Diâmetro plataforma giratória: 193 mm 

Potência LED: 36 W

Comprimento da onda LED: 365-405 

Adaptado ao volume da placa de 

construção.

Temperatura máx. câmara cura 65ºC

Temporizador digital.

Forno de cura
Para Sentry 300

Curebox 200

Horno de   
curado 300

Ref.: S20014

Ref.: S20015

1.632€

2.995€
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Termoformadoras

Termoformadora

Termoformagem de alta 

gama com fácil manuseamen-

to  e resultados precisos.

Unidade de vácuo desen-

hada para alta produção 

de alinhadores.

Termoformadora

Termoformadora
1 modelo

Termoformadora
9 modelos

Ref.: T0101

Ref.: T0901

Verifique as condições

Verifique as condições
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Aparelho de limpeza ultrassónico de aço 
inoxidável

A frequência ultrassónica de 40 kHz permi-
te a limpeza rápida.

Conta com um temporizador digital e um 
ecrã de temperatura.

Tamanho do tanque: 6 l. Potência de ultras-
sons: 180 W. Cesto adicional

Ultrasonidos

Cuba de
ultrassons
6 litros
Ref.: S20012

Verifique as condições
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Ref.: OSPrint

• Alta produtividade.
• Ampla gama de aplicações.
• Alta precisão.
• Funcionamento intuitivo.
• Arquivos STL.
• Resina de 405 nm.

Impressora DLP

OS-Print 
Alta resolução de impressão.

Capacidade para imprimir 120 coroas en-
ceradas em aproximadamente 45 minutos, 
ou 4 modelos de arco numa hora.

7.990 €

Impressao 3D
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Unidade de alta quali-
dade, eficiente e econó-
mica.

Compacto, pelo que requer 
um pouco espaço de arma-
zena- mento, pode acomodar 
um recipiente de sinterização 
de Ø100 mm com até 20 co-
roas individuais.
Fácil de usar e de manusear.

Uma fechadura eletrónica evi-
ta a abertura prematura.
evita la apertura prematura.

Forno de
sinterização

ZR Prod
Ref.: OSZRPROD

Características:

•  programas personalizáveis.

• Ecrã LED de 7 segmentos.

• Regulação precisa da 
temperatura em 4 passos.

• Fecho eletrónico

• Temperatura máxima 1650°C

• Temperatura máx. 1650°C

Forno de sinterização

5.990€
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OS-FAB 
CURE
Ref.: OSFABCURE

Com um funcionamento simples e uma exposição 
uniforme, OS-FAB CURE maximiza as proprie-
dades mecânicas e de flexão das peças para o 
funcionamento posterior dos fluxos de trabalho 
dentais.

Fácil funcionamento:

Coloque as peças na plataforma e gire a pera para configurar o 

tempo de cura.

Exposição uniforme:

Um prato giratório de 10 RPM garante uma exposição unifor-

me durante o período posterior à cura.

Propriedades mecânicas e de curva ótimas:

OS-FAB CURE maximiza as propriedades mecânicas e de flexão 

das peças para o funcionamento posterior dos fluxos de tra-

balho dentários.

Forno de câmara UV 
para impressora 3D. 
Dispositivo de cura 
LED.

574 €
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Ref.: OSZRSPEED

Ref.: OSZRMASTER

Características:

• 200 programas + 50 programas de alta

• Controle total do processo de cocção.

• Mufla de quartzo.

• Temperatura máx. 1.200°C

• Sinal acústico.

• Ecrã digital intuitivo a cores.

Programação adaptável, trata todos 
os materiais cerâmicos do mercado.

Forno de sinterização

Forno de Cerâmica

ZR Speed

Master HT

Características:

• Ciclo clássico 132’ ou rápido +/- 73’

• Cocção de alta precisão

• Regeneração de elementos de aquecimento

• 30 programas programáveis

• máx.1650 graus C

5.750€

10.580€
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Scanners de modelos 3D

• Câmara HD: projetor integrado de luz azul.

• Manutenção fácil e cómoda.

• Múltiplas funções de digitalização.

• Alta precisão <10µ.

• Digitalização de textura.

• Digitalização articular.

• Suporte de 8 matrizes.

• Arquivos STL e OBJ.

Scanners de modelos 3D

OS-200
Ref.: OS200

Alta precisão num 
formato ligeiro

7.790 €
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Scanner de modelos 3D

All Black
Ref.: ALLBLACK

• Alta precisão ≤ 7 µm

• 2 câmaras de 5.0 MP de alta 
resolução

• Velocidade: Modelo: 6 s - Mod-
elo em oclusão: 13 s - 1 a 4 
matrizes: 18 s - 5 a 8 matrizes: 
33 s - Impressão: 32 s

• Aplicações: coroas, pontes, 
implantes, barras, etc.

• Arquivos STL e PLY: integração 
direta com Exocad e Dental 
Wings

• Digitalização de texturas, ar-
ticulador, placa de 8 matrizes, 
suporte de impressão

Mais velocidade
e alto rendimento.

Adequado para todos os 
tipos de restaurações 
com implantes, desde 
as mais simples à mais 
complexas.

Admite não só dois 
modos de digitalização 
dinâmica e estática para 
a maioria dos articu-
ladores comuns, como 
também admite a trans-
ferência do articulador 
para Artex, Kavo, SAM e 
Bio-Art.

13.575 €
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Fresagem

Rápido e preciso: res-
taurações em menos de 
10 minutos.

Fresagem e polimento em 

ultra-HD.

Funcionamento fácil e intui-

tivo.

Inserção de Bloco sem ferra-

menta com um único clique.

Extremamente silencioso devi-

do ao isolamento interno e à 

carcaça de material fundido.

Compressor
integrado

Fresagem húmida

OS-Arko
Ref.: OS2009

33.890€

Características:

• 4 eixos.

• 6 ferramentas.

• Pré-fresagem.

• Húmido.

• Webcam integrada.

• Ecrã táctil.

• Precisão em repetições: 

3 mícrons.
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Blocos de fresagem de 

cerâmica de vidro, óxido de 

zircónio e compostos, assim 

como pilares de titânio.

Oitos bocais de líquido no 

fuso para uma

refrigeração da ferramenta 

especialmente eficiente.

Intercâmbio manual de 

peças de trabalho.

Sistema de líquido refrige-

rante integrado (bomba e 

filtro incluídos): não requer 

aspiração.

Fresadora húmida 
compacta de 4 eixos

Premium+
Upgrated
Ref.: OS2006

Características:

• 4 eixos.

• 3 blocos.

• 8 ferramentas.

• Cerâmica de vidro.

• Pré-fresagem 

personalizada.

24.400 €

131   |  Melhores Produtos #55   |   Validade até 31 dezembro de 2021  |  Preços sem IVA.



Alta precisão, económica 

e confiável. Desenho ex-

tremamente compacto.

Resultados ótimos, inclu-

sivamente em ligas não 

preciosas extremamente 

duras sobre uma base de 

cobalto-crómio.

Espessura dos  discos de 

10 a 25 mm - Ø 98 mm.

Fresagem seca 
de 4 eixos

Easy 4
Edition
Ref.: OS2001

Características:
• 4 eixos.
• Precisão de ±5 mícrons em 

repetições.
• Mudador automático de 7 

ferramentas.

Fuso assíncrono SF 170 P
Velocidade de rotação
Até 60 000 RPM.

Faixa de posicionamento XYZ
100 x 98 x 40 mm.

Dimensões: 400 x 385 x 410 mm

Peso: ~ 45 kg.

17.740 €
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Tecnologia Direct para 

assegurar discos: graças a 

este sistema de fixação dos 

discos sem ferramentas, a 

máquina pode ser carregada 

com material de maneira 

ainda mais rápida e fácil.

Ionizador incorporado: 

neutraliza a carga estática 

de partículas acrílicas.

Graças à  circulação de 

ar melhorada na área 

de trabalho, o tempo de 

limpeza é significativamente 

reduzido.

Fresagem seca 
de 5 eixos

EASY 5+
Ref.: OS2007

Características:

• 5 eixos.

• Sistema de fixação dos discos 

sem ferramentas.

• Ionizador integrado.

• 16 ferramentas.

• Seco

• OPÇÃO 3 blocos secos.

• Mudador automático de 16 

ferramentas.

Fuso síncrono SFK 300P

Potência nominal 300 W.

Potência máxima de saída de 

500 W.

Velocidade de rotação:

Até 60.000 RPM.

Peso: ~ 91 kg.30.315€
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Equipada com mudador 

automático de 8 discos que se 

ocupa da gestão de materiais.

O sistema escolhe e insere 

o disco adequado para cada 

restauração. Portanto, a 

máquina pode mecanizar sem 

parar e sem a intervenção do 

usuário.

Câmara de trabalho protegida 

e integrada: Alta proteção 

contra o pó.

Espaço de trabalho seguro. Luz 

na câmara de trabalho.

Fresagem seca

Pro
Expert 5
Ref.: OS2004

Características:

• Carregador automático de 
até 8 discos

• 5 eixos.

• 8 discos

• 16 ferramentas

• Seco

• Precisão de ± 3 mícrons.

• Mudador automático de 16 
ferramentas.

40.000€
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Tecnología Direct Clean: 

permite-lhe mudar conve-

niente- mente entre polimen-

to húmido e seco. Ionizadores 

integrados: função de seca-

gem altamente inteligente.

Refrigeração mediante água 

integrada: minimiza a expan-

são térmica do fuso e o eixo 

Z; mecanização mais rápida 

com resultados ainda mais 

uniformes e maior duração 

do fuso.

Fresagem
húmida e seca

Targa
Ref.: OS2008

59.900 €

Características:

• 5 eixos.

• 10 discos.

• 60 blocos

• 16 ferramentas.

• Cerâmica de vidro.

• Seco e húmido.

• Precisão em repetições: 

± 3 mícrons
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Depósito de limpieza

Cesto extraível.

3 programas de lavagem. 

Depósito de 4 l.

Medidas: 320 x 330 x 246 mm

Depósito de limpieza

OS-Clean
Ref.: OSCLEAN

Depósito de limpeza 
para impressora 3D

750 € 
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• Ar efetivo a 8 bar: 165 N l/min.

• Capacidade de depósito: 45 l.

• Nível sonoro: 73,6 dB(A).

• Dimensões (mm): 620 x 520 x 750

• Ar efetivo a 8 bar: 215 N l/min

• Capacidad del depósito: 100 l

• Nível sonoro: 73 dB(A)

• Dimensões (mm): 1155 x 550 x 745

3.290 €

6.750 €

1013310 - Monofásico

1013313 - Trifásico

1013410 - Monofásico

1013413 - Trifásico

AC 310

AC 410

Compresores
CAD CAM

Para fresadoras con un consumo 
máximo de 100 N l/min

Para fresadoras con un consumo 

entre 105 y 160 N l/min
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AC 610
1013510 - Monofásico

1013513 - Trifásico

• Ar efetivo a 8 bar: 330 N l/min.

• Capacidade de depósito: 150 l.

• Nível sonoro: 74 dB(A).

• Dimensões (mm): 1320 x 590 x 890

AC 910
1013578 - Trifásico

13.800€

• Ar efetivo a 8 bar: 495 N l/min.

• Capacidade de depósito: 300 l.

• Nível sonoro: 75 dB(A).

• Dimensões (mm): 1800 x 810 x 1000.

Todos os compressores trabalham com pressão de até 10 bar para garantir o funciona-

mento correto e estável das fresadoras mais exigentes. Temos versões de todos os mode-

los, para alimentação monofásica ou trifásica.

Para fresadoras com consumo 

máximo de 220 N l / min

Grandes sistemas de moagem 
ou sistemas centralizados de ar 
comprimido

8.100€



Aspirações de pó  

Ref.:1050050

Ref.:1050010

Mono-Labor

Aspi-Labor

Aspiração de pó à prova 
de som para um posto de 
trabalho

Aspiração de pó à prova 
de som para um posto 
de trabalho com braço e 
extrator.

• Fluxo máximo: 1.250 l/min

• Pressão de vácuo: 130 mbar

• Nível sonoro: 53,5 dB(A)

• Dimensões (mm): 510 x 270 x 490

• Fluxo máximo: 1.250 l/min

• Pressão de vácuo: 130 mbar

• Nível sonoro: 67,5 dB(A )

• Dimensões (mm): 450 x 270 x 490
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Accesorios para la aspiración de polvo

Contenedor
bolsa-filtro D.40
Ref.: 1050110

Aspillera clásica
Ref.: 1050120

Bolsa filtro
de papel
Ref.: 1050180 x 10

Aspillera
regulable
Ref.: 1050179

Bolsa filtro en
microfibra
Ref.: 1050199

Válvula
motorizada
Ref.: 1024300

Uno por cada puesto en
instalaciones centralizadas

Conexión d.30mm
Inclui concha de 
protección frontal.

10 unidades
Norma: DIN 44956 T2

Conexión d.40mm
Inclui concha de protección 
frontal

1 unidad
Normas: B.I.A. ZH1/487,
UNI EN 779-2002

Una por cada puesto de
trabajo en instalaciones
centralizadas.

89€

110€

30,50€

205€

40,90€

275€
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Sistemas 
centralizados

3-50

Menos ruído
A contaminação sonora diminui ao eliminar o motor de 
aspiração na cada posto.

Menor manutenção
O ar aspirado passa por um filtro central e coletivo dota-
do 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 produzidos 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 tecnolo-
gia eletrónica com Inverter.

Aspiração de po inteligente 
e progressiva para 
laboratórios dentários.



Mobiliário de clínica

S_Lab 02

Young 225

• Estação de trabalho de um posto.

• Apoia-braços extraíveis.

• Aspiração incluída.

• Tomadas movíveis ou removíveis.

• Estação de trabalho de dois postos.

• Comandos de aspiração e luz.

• Seringa de ar.

• Aspiração incluída.

Com monitor 
e sistema 
motorizado de 
ocultação

Com luz led 
5000k e ban-
dejas porta-
trabalhos

Sen monitor

Sen luz led

4.995€

3.490€

6.400 €

4.290€
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• Bancada em aço INOX.

• Cores e dimensões 

personalizáveis. 

• Bancada em aço 
INOX com cesto do 
lixo.

• Lavatório e torneira 
para cortadora.

• Decantadora de 
gesso.

• Cores e dimensões
 personalizáveis.
• Colores y 

dimensiones 
personalizables.

• Seringa de ar.

Servicio

Yeso

Preço a partir de

1.950€

Preço a partir de

4.390€
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José Maria Catalán

Juan Manuel Amaro

MORITA
Radiología digital

jcatalan@incotrading.net

653 136 939

juanma.amaro@incotrading.net

649 406 172

Concha ArchidonaMORITA
Endodoncia y rotatorios

MANI
Limas Endodoncia

concha.archidona@incotrading.net

699 750 105

Tommaso BrivioCATTANI
Tecnología del aire

tommaso.brivio@incotrading.net

635 034 538

Giulio TossiniMECTRON
Piezosurgery® y Profilaxis

giulio.tossini@incotrading.net

671 543 421

David RodríguezMAGNIFICACIÓN
Lupas y microscopios

david.rodriguez@incotrading.net

649 679 111

Toni Serrano

Paola Delgado

David Carralero

ORANGEDENTAL
Sonda periodontal

LÁSER MEDENCY

LABORATORIO

toniserrano@incotrading.net

659 692 411

paola.delgado@incotrading.net

659 246 927

david.carralero@incotrading.net

697 414 259

Jhonathan Reyes

Ezequiel Sánchez

MECTRON MEDICAL
Piezosurgery® Plus

j.reyes@incotrading.net

639 263 193

ezequiel@incotrading.net

683 166 580

Para mais informações, entre em contato com nossos especialistas:

ESPECIALISTA
CLÍNICO

Paola Delgado paola.delgado@incotrading.net

659 246 927

mailto:jcatalan@incotrading.net
mailto:juanma.amaro@incotrading.net
mailto:concha.archidona@incotrading.net
mailto:tommaso.brivio@incotrading.net
mailto:giulio.tossini@incotrading.net
mailto:david.rodriguez@incotrading.net
mailto:toniserrano@incotrading.net
mailto:paola.delgado@incotrading.net
mailto:paola.delgado@incotrading.net
mailto:j.reyes@incotrading.net
mailto:ezequiel@incotrading.net
mailto:paola.delgado@incotrading.net


Leia sobre nós em
tecnologiaparalasalud.com
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T. (+34) 913 807 490
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

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 y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

App Store

Descárgala buscando por “Incotrading”

Google Play

Servicio técnico

mailto:incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net
incotrading.net

