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Ett år har gått med Covid-19 och hela samhället 
har präglats av pandemin. Det är svårt att beskriva 
året med andra ord än omtumlande, overkligt och 
skrämmande. Nu närmar vi oss våren med storm-
steg och vi hoppas och tror att 2021 blir ett ljusare år 
på fler än ett sätt. 

Vårkampanjer
Vårkampanjer har vi gott om i detta nummer av 

DAB MaGazin. Missa inte de grymt fina vårpriserna 
på profylaxprodukter på sidan 20–21. 

Medicintekniska produkter
Du vet väl att en maskin som används på kliniken 

för rengöring av exempelvis borr och instrument auto-
matiskt blir klassad som en medicinteknisk produkt? 
När man köper t.ex. ett ultraljudsbad som redan är 
anpassat och CE märkt för detta användningsområde 
slipper man ta på sig tillverkaransvaret själv. Se 
t.ex. sidan 14 där vi har BioSonic ultraljudsbad eller  
sidan 39 för diskdesinfektorer till kampanjpris. 

Nyheter
Produktnyheter har vi också gott om i detta nummer. 

Se t.ex. Dentsply Sironas nya DAC Universal S. Med 
en knapptryckning kan du inte bara se till att dina in-
strument får den skötsel de behöver, utan även upp-
fylla gällande standarder för infektionskontroll och 
därmed undvika korskontaminering. Läs mer om det 
på sidan 38.

Gör gott och gör skillnad
Vi på DAB har länge och medvetet arbetat med 

CSR-frågor. Både på hemmaplan och ute i världen. 

CSR står för Corporate Social Responsibility (företa-
gens sociala ansvar) och med det menas att företag 
ska medverka till ett bättre samhälle och en renare 
miljö. CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömäs-
siga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, 
mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption. 

Med hänsyn till detta skänker vi varje år pengar 
till olika projekt runt om i världen men även här i  
Sverige. Häromdagen blev vi påminda av inlägg på 
sociala media att det är precis ett år sedan vi skänkte 
400.000 handskar till sjukvården när Covid-19  
skapade brist på skyddsutrustning. Det kändes bra 
i hjärtat att kunna bidra med detta. Alla kan vi göra 
något...  

Nyligen skänkte vi även en större summa till  
Action Aid för att hjälpa till att bekämpa Covid-19 i 
några av världens fattigaste och mest utsatta länder.

Vi får inte glömma att den största och den vikti-
gaste utmaningen för oss alla just nu, är att få stopp 
på Covid-19  virusets framfart.  

Ta hand om er där ute!

Med vänlig hälsning
Vännerna på DAB Dental

Kundtjänst förbrukning
08-506 505 05

Kundtjänst utrustning
08-506 505 37

Växel
08-506 505 00

Orderfax
08-506 505 10

Hemsida
www.dabdental.se

e-handel
www.dabdental.se

Kvalitetsstyrning
Vår samling på kvalitetsstyrning inne-
bär att du får den goda service vi före-
sätter oss att leverera till dig. Du kan 
också vara säker på att vi har tänkt ige-
nom hur vi förhåller oss till den miljö-
påverkan som vår verksamhet innebär.

Erbjudanden
Samtliga erbjudanden i MaGazin 1, 
2021 gäller från 1 april–30 april. Kan 
ej kombineras med andra erbjudanden 
och upphandlade avtal. Moms, frakt och 
montering tillkommer. Ange kod: mag211 
för att ta del av erbjudandena.

Bonusprodukter kan bytas mot dental-
varor ur DABs ordinarie sortiment eller 
enligt leverantörens erbjudande. Priser 
är med reservation för eventuella leve-
rantörsprisförändringar och valutajus-
tering. Vi reserverar oss för feltryck och 
färgavvikelser samt att utrustningar på 
bilderna kan vara extrautrustade.

Villkor för presenterade leasingpriser: 
60 månaders leasing med 15 % rest- 
värde.

DAB Dental AB 
Box 423 
194 04 Upplands Väsby 
Besöksadress: Finvids Väg 8

DAB MaGazin
DAB MaGazin är vår kundtidning där vi 
informerar om produkter, nyheter och 
delar med oss av intressanta projekt 
och erbjudanden.
 
Ansvarig utgivare
Jonas Redin

Produktion
DAB Marknadssupport

Tryck
EO, Skarpnäck

Ledaren

Vårens fina erbjudanden!
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Häromdagen blev vi påminda av inlägg på 
sociala media att det är precis ett år sedan 
vi skänkte 400.000 handskar till sjukvården 
när Covid-19 skapade brist på skyddsut-
rustning. Alla kan vi göra något...
Jonas Redin, VD DAB Dental
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 kod mag211 för  
att ta del av våra 

erbjudanden
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På gångSmått & gott 

Lös DAB’s Sudoku!
– skicka in ditt svar till oss! De 10 först inskickade 
(rätta svaren) får varsin FestiBax midjeväska!

Så fungerar Sudoku
Ett sudoku består av nio gånger nio rutor som i sin tur 
är indelade i nio större rutor. För att lösa ett sudoku 
skall man placera ut siffrorna 1-9 på spelfältet på 
ett sådant vis att varje siffra bara finns en gång per 
rad, en gång per kolumn och dessutom bara en gång 
per större ruta. Ett antal siffror är givna på förhand.  

Skicka in ditt svar till: 
DAB Dental AB, Att: Marknadsavd. Box 423, 194 04 Uppl. Väsby

Svårighetsgrad: Extremt svår.

Namn:     

Klinik:

Postadress:

Postnr & Ort:

e-post:     

Telnr:                    

   

Skicka in  
ditt svar till oss!  

De 10 först inskickade 
(rätta svaren) får en  

fin midjeväska!

Festibax är en unik och elegant midjeväska med vattentäta blixtlås och 
avtagbar och justerbar rem. Inklusive ett stöldskyddsfack fram och bak.
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DAB SHOP
– du scannar vi skickar!

Ordning och reda. Handla enkelt med DAB Shop.  Vi tillhanda-
håller en helhetslösning för att ni ska kunna scanna streck-
koder för just era varor.

DAB Shop är en kostnadsfri tjänst som hjälper er att hålla ord-
ning i förrådet och göra beställningar av förbrukningsmaterial 
lekande lätt. Vi ordnar med streckkoder till era önskade pro-
dukter samt en surfplatta att scanna med.

Du bestämmer själv när och hur mycket du vill beställa och vi 
levererar snabbt och säkert! 

Kontakta oss för att komma igång!   
DAB kundtjänst: 08-506 505 05

Fördelar med DAB Shop

• Enkelt

• Sparar tid

• Minimerar felbeställningar

• Ordning & reda i förrådet

• Snabb driftsättning – omedelbara fördelar

• Lämplig för både stora och små mottagningar
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Vi saknar verkligen att träffa er och ser fram emot den dag då 
vi åter kan hålla våra kurser, möten och event på plats med 
er! Tills vidare kan vi tipsa om vår webinarsida på webben där 
våra leverantörer bjuder på onlineutbildningar och föreläs-
ningar inom intressanta områden. Ta en titt och anmäl dig på 
vår web under kurser och event/ webinar. 

På gång
Välkommen till DAB 

RONNIE BRANDT
Servicetekniker 
Mobil: 0708-59 34 64
Mail: ronnie.brandt@dabdental.se

Smått & gott

Ergonomitips för dig som 
arbetar inom tandvården

Variationer
Variera din arbetsställning ofta och utnyttja 
tillfällen att arbeta stående. Rör på dig!

Administrativ & kreativ tid
Förutom det kliniska arbetet måste det 
också finnas skälig tid för kompetens- och 
vidareutveckling, planering, journalföring, 
remisskrivande etc. Förlägg helst detta arbete 
så att du kan få variation i patientarbetet.

Instrument & unithantering
Använd de instrument och den utrustning 
som passar dig och din kropp bäst. Placera 
unit och bricka lågt och nära dig.

Mikropauser
Ta för vana att alltid göra mikropauser under 
pågående arbete, t.ex kan du resa dig upp när 
patienten sköljer munnen.

Favorit i repris

Saknar du e-postutskick från oss?
Det beror antagligen på att du inte meddelat 
att du önskar marknadsföring från oss i sam-
band med att allmänna dataskyddsförord-
ningen (GDPR) togs i bruk. Gå gärna in på 
 vår web under OM DAB/ Samtycke och fyll  
i att du önskar få utskick per mail och post så 
missar du inga erbjudanden, kurser och event 
i fortsättningen.

Detta nummer av  
DAB MaGazin är fullspäckat 
 med fina vårerbjudanden!

Använd kod: mag211
för att ta del av dem.

Kurser, möten & event
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Kontroll med Top Dent OptraGate®

Underlättar åtkomst för behandlaren på ett 
behagligt sätt för patienten.

Enklare fuktkontroll motverkar blod- och 
salivkontamination vid behandling

Art.nr 703710 - 703712  (80 st/fp)

Top Dent Pro Flourid

Desensitizing Fluoride Varnish är en av världens 
mest använda fluorlacker för behandling och 
försegling av dentin-/emaljytor – nu i en mycket 
prisvärd Top Dent förpackning. 

Art.nr 731183  (10 ml/fp)

Miljövänlig engångsapplikator 
- Top Dent Micropensel Bio

Applikator tillverkad av ”fossilfritt” PLA (vete),  
2 mm spets, böjbar. Förpackad i pappersask.

Art.nr  681756  (100 st/fp)

Köp 4
betala för 3

Gäller  Top Dent Pro Flourid 
och Micropensel Bio 

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet

Köp 3
betala för 2
Gäller  Top Dent  

OptraGate 
Uppge kod mag211 för att 

ta del av erbjudandet

Kontakta kundtjänst eller säljare för gratis prov.
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NYHET!

Top Dent HM Crown Cutter

Hårdmetallborr
Art nr

Top Dent HM Crown Cutter 012 FG, 50 st  fp 477 584

Se också: 

Top Dent HM Zekrya 016 FG 25mm,  5 st fp 477 585
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Produktdata

Huvuddiameter ______ 1,2 mm
Huvudlängd _________ 4,0 mm
Längd _______________19 mm
Rak, rundad spets

Crown Cutter

Solid hårdmetallborr med unik korsskuren design

Effektivt skärverktyg vid behov av aggressiv avverkning 
och slitsning av protetiska konstruktioner.  

Levereras i 50-pack (singelförpackade) för enkelhet 

Top Dent Crown Cutter kan användas för att 
skära både porslin och metall

Top Dent Crown Cutter har en solid  
hårdmetallstruktur för att hantera krafter vid 
aggressiv användning/belastning  

Top Dent Crown Cutter har en utformning  
som minskar risken för uppvärmning och 
”clogging” i samband med snabb avverkning

Top Dent Crown Cutter är designad 
med  fokus på förbättrad koncentrisitet 
vilket ökar klinisk precision 

* Är du inte nöjd med produkten  
kan du returnera obruten förpackning.

Kontakta  
DAB Kundtjänst  

för Ditt gratisprov 
 och 20% rabatt*.  

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet
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DAB fick ofta frågan om de känner någon ”som vill köpa min klinik” 
eller ”har en klinik att sälja” – och som alltid vill man tillgodose kunder-
nas behov. Detta är bakgrunden till varför DAB Dental började med 
klinikförmedling. Satsningen skedde med ett förvärv av DentalLink 
– ett företag som är nischat på helhetslösningar för privata tandlä-
kare och hygienister som vill köpa eller sälja sina praktiker. Förr eller 
senare är det dags att sälja. Ett gott råd – var ute i god tid.

Försäljningsprocessen
 Försäljningsprocessen är ofta mycket mer komplex och tar längre 

tid än man från början föreställt sig. Det är inte enbart svårt och 
emotionellt jobbigt, utan tanken på att du snart ska sluta med det 
roligaste yrket som finns kan vara nog så påfrestande. 

 Dessutom skall många praktiska detaljer falla på plats för en 
lyckad affär. Detta sker först när både säljaren och köparen känner 
sig trygga och nöjda. 

– Kan vi bidra med den hjälpen har vi uppfyllt vår uppgift, menar 
Stefan Horwath som driver och äger DentalLink tillsammans med 
DAB.

Just nu har vi många tandläkare som söker kliniker, särskilt i 
Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Mälardalen. Går du i tankar 
på att sälja, tveka inte att kontakta Stefan Horwath för en förutsätt-
ningslös diskussion.

DAB:s klinikförmedling DentalLink hjälper köpare och säljare av tandläkarkliniker i hela landet 
att hitta varandra. Det är en smidig lösning där DentalLink hjälper till med marknadsföring, 
förhandlingar och alla övriga formalia.

text: roxx & dab

ReportageKlinikförmedling

DentalLink förmedlar kliniker över hela landet

Vi kan hjälpa dig med bl.a:

• rådgivning inför köp

• budget och affärsplan

• marknadsvärdering

• försäljningsprocessen

• avtalsskrivning

• nyckelfärdiga paketlösningar  
vid köp och ombyggnationer

Stefan Horwath  

Tel: 070 597 99 26  
stefan.horwath@dabdental.se

Just nu! 
Värdera din klinik och 

60% 

av värderingskostnaden  
krediteras efter av DAB 

avslutad försäljning.

Gäller t.o.m. 30/6 - 2021
Värde 12.000 SEK

Från norr till söder...
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Haparanda passar dig som söker livskvalitet, naturupplevelser och 
ett aktivt friluftsliv. Här är havet och den vackra skärgården med de fina 
sandstränderna närmsta granne. Runt knuten finns också spännande 
friluftsområden för vandring, skidåkning eller skoterturer. 

Kliniken Dina Tänder
Kliniken Dina Tänder i Haparanda har funnits sedan 1970-talet men 

flyttade till nya, fräscha lokaler med centralt läge 2014. 

Christin Pohjola Rantatalo tog över den för elva år sedan. Nu vill 
hon trappa ned och få tid för annat i livet, som barn och barnbarn, och  
kliniken är därför till salu. 

– Här finns ett stort uppdämt tandvårdsbehov, med möjligheter till 
mycket god lönsamhet och med möjlighet att utvecklas inom yrket, 
säger hon.

Christin har själv ritat layouten i lokalen, och hon har skapat en 
ändamålsenlig och god arbetsmiljö, i kombination med en skön  

atmosfär. Lokalen har dessutom hög tillgänglighet och är handikapp-
anpassad. Läs mer om kliniken på dinatander.com.

Vill du veta mer?
Kontakta Stefan Horwath på DentalLink, mobil: 070-597 99 26, 
e-post: stefan.horwath@dabdental.se.

Kliniken Dina Tänder i Haparanda har funnit sedan 1970-talet men flyttade till nya, fräscha lokaler med centralt läge 2014. Christin Pohjola Rantatalo tog över den för elva år sedan.

Ta chansen och ta över en väl inarbetad klinik i Haparanda! Du får tillgång till två städer och två 
länders utbud och fördelar på en och samma gång, med Haparanda på ena sidan älven och finska 
Torneå på den andra.

text: roxx   bilder: christin pohjola rantatalo

En väl inarbetad klinik i Haparanda!

Klinikförmedling

» Här finns ett stort uppdämt tand-
vårdsbehov, med möjligheter till 
mycket god lönsamhet och med 
möjlighet att utvecklas inom yrket.
Christin Pohjola Rantatalo, Dina Tänder.
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En arkitektritad dröm på Österlen 

Boel och Rolf Bergström söker någon som kan fortsätta förvalta 
och utveckla den fina verksamhet som de har byggt upp under 30 år 
i Brantevik. De vill istället kunna ägna mer tid åt det kulturcentrum 
som de också driver på gården MårtenPers Källa.

– Vi känner stort ansvar för patienterna och medarbetarna och vi 
söker någon som delar vår dröm om Österlen och som vill och kan 
vårda kliniken i framtiden på ett professionellt sätt, säger Boel. 

Spektakulär fastighet
Fastigheten är cirka 400 kvadratmeter, varav ungefär hälften är 

klinikens lokaler. Här finns tre behandlingsrum – ett har utsikt över 
havet från behandlingsstolen. Patienttillströmningen är god med 
kunder från bland annat hela Skåne och Bornholm. Förutom allmän 
tandvård så är Team Bergström en av landets största och mest erfarna 
kliniker för implantat. De har även ett inarbetat samarbete med en 
specialist i kirurgi.

Det spektakulära huset är en estetisk dröm som paret designat i 
samarbete med arkitekter och konstnärsvänner.

– Vi ville förmedla en fin totalupplevelse istället för den traditio-
nella tandvårdskliniken, förklarar de.

Brantevik
Brantevik ligger i hjärtat av Österlen, med endast fem kilometer från 

pittoreska Simrishamn. I Simrishamn finns all service och skolor upp 
till och med gymnasiet.

– Österlen bjuder på en fantastisk miljö. Här är lugnt och fint och 
det har varit en bra uppväxt för våra fyra barn. 

Vill du veta mer?
Läs mer på teambergstrom.se eller kontakta Stefan Horwath på 

DentalLink, 070-597 99 26.  stefan.horwath@dabdental.se.

Nu finns en unik möjlighet att förverkliga dina drömmar om Österlen. I Brantevik, med havet som 
närmaste granne, är denna arkitektritade fastighet, med en väl inarbetad klinik och en fantastisk 
bostad, möjlig att förvärva. Något liknande är svårt att uppbringa.

text: roxx   bilder: erik olsson fast foto/residence christies

ReportageKlinikförmedlingReportageKlinikförmedling
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» Vi känner stort ansvar för patienterna 
och medarbetarna och vi söker någon 
som delar vår dröm om Österlen och 
som vill och kan vårda kliniken i fram-
tiden på ett professionellt sätt.
Boel Bergström, Team Bergström
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+ Omedelbart torr luft

+ Engångsprodukt som hindrar 
korskontamination och kapar tid 
i rengöringscykeln

+ Högt och konstant lufttryck

+ Sparar tid och pengar

+ Lätt att böja utan att påverka 
funktionen

KÖP 1 FÅ 1!
Köp 1 Crystal Tip Bulk och få 250 st GRATIS!*

www.crystaltip.com I info@ydnt.eu

Tillgänglig i nio färger, antingen sorterad 
eller i blandade färger
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2+1 Kampanjköp 2 Icon vestibular Starter Pack 674853och få 1 Icon-Etch Refill 674854 utan kostnad.

Effektiv behandling mot vita  

fläckar. Med Icon smooth surface.
En snabb, skonsam och estetiskt tilltalande behandling mot vita fläckar på släta 
ytor? Icon infiltrationsbehandling gör det möjligt. Beprövad för ett brett spektrum 
av indikationer från kariogena vita fläckar till fluoros eller färgförändringar orsakade 
av trauma. Upptäck den senaste behandlingen mot vita fläckar för dig själv och dina 
patienter.
För mer information se www.dmg-dental.com

Ladda ner Icon Casebook

22 detaljerade rapporter om fall 
med Icon smooth surface.

Skanna och 
ladda ner

Icon-Casebook.pdf

Whiteness perfect 10%  
10x3g. Art.nr 731468

Whiteness perfect 16%  
10x3g. Art.nr 731469

Köp 5
betala för 4

Gäller  Whiteness perfect 
10% och 16%

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet

Whiteness perfect
En blekgel som baserad på karbamid-
peroxid för hemmablekning. Högt vatten- 
innehåll med en klistrig konsistens som 
gör att gelen stannar i den individuella 
skenan efter applikationen. 

Enkel att förvara på kliniken då den inte 
kräver kylskåpsförvaring.
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DESIGNAD OCH UTVECKLAD  
med tillbehör som underlättar  
rengöring med maximal säkerhet.

FÖR KLINIKEN SOM SÄTTER  
funktion och livslängd i första hand.

LÅG LJUDNIVÅ, MED INBYGD TIMER  
för precis ultraljudsrengöring av instrument,  
borrar och filar.

BioSonic® UC150

Kontakta DAB Dental för mer info,  
tel. 08-506 505 00.

UC150 BioSonic® UC150 är ett kompakt (5,7L), 
högkvalitativt, extremt effektivt och lättanvänt ultra-
ljudsbad.  

Art.nr. 121137 

BioSonic® UC50DB
Den kompakta BioSonic UC50DB passar varje arbets- 
yta och kapaciteten på 2 liter räcker för dubbeländade 
instrument eller 2 st 600 ml bägare.   

Art.nr. 121129 

EN LITEN GIGANT 
liten på utsidan, stor inuti.

LEVERERAS INKL UC-58 FINGERGUARD™ 
en plastkorg med metallbotten som ger överläg-
sen vågöverföring och förhindrar att instrumenten 
blir trubbiga.

Kampanjpris! 

9.795 kr
Ord. pris 13.725 kr

Kampanjpris! 

6.995 kr
Ord. pris 9.485 kr

När du köper  

ett nytt ultraljudsbad  

får du även 25%   
extra rabatt på tillbehör  

så som glasbägare  

och korgar.



DAB MaGazin nr 1. 2021 15

Ceram.x Spectra™ ST flow

En ny estetisk flow-komposit för anteriora 

och cervikala fyllningar

• Tixotropa flödesegenskaper för optimal kontroll vid applicering

• Endast 5 färger täcker hela VITA*-skalan

• Poleras snabbt till fantastisk lyster

• Stark och motståndskraftig mot missfärgningar

• Tillgänglig i spruta och kapsel med tunn metallspets

 Ceram.x Spectra™ ST 

Universalkomposit med utmärkt 

adaption och formbarhet

dentsplysirona.com 

• Poleras snabbt till fantastisk lyster

• Endast 5 färger täcker hela VITA*-skalan

• Finns i två viskositeter efter behov; Hög
viskositet (HV) och Låg viskositet (LV)

*VITA-skalan är inte ett registrerat varumärke från Dentsply Sirona

*VITA-skalan är inte ett registrerat varumärke från Dentsply Sirona

Köp 4
Ceram.X Spectra HV/LV

och få 1
Ceram.X Spectra St Flow i  

kapsel eller spruta  

på köpet!
Uppge kod mag211 för att 

ta del av erbjudandet
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SimpliShade™, utgörs av Adaptive Response Technology, 

täcker alla 16 VITA-nyanser med bara 3 nyanser. Förenkla och 

spara tid, tar även mindre plats. Högsta kvalitet och mycket 

estetiska restaureringar. Låt dina patienter få vackra leenden 

och du ett förenklat arbetsflöde med SimpliShade™.

Läs mer på go.kerrdental.com/simplishade

Täcker alla 16 VITA-färger 
med bara 3 färger!

NYHET!

MKT-21-0254 ©2021 Kerr Dental 

Case images courtesy of Dr. Matthew Miller 

SimpliShade™ Before and After VITA Shade Guide Equivalent

A1, B2, B2, C1, D2

L
IG

H
T

A2, A3, C2, D3, D4

M
E

D
IU

M

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

D
A

R
K

“I love that SimpliShade™ gives me lifelike 

results quickly and easily so I don’t have to 

use multiple layered shades and take more 

time to complete.” 

- Dr. Matthew MIller, Huntersville, NC

Köp 3
betala för 2

Gäller SimpliShade 

Art.nr 681891–681900 

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet

SimpliShade är ett varumärke som ägs utav Kerr Corporation. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
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Luxator   P-Serie 
Luxator P-serie erbjuder fördelen med att arbeta med 
pennfattning för ökad känsla, en viktig fördel då dessa nya 
periotomer är tunnare och vassare än originalet av Luxator. 
Initieringen av extraktionsprocessen med P-serien kommer att 
förenkla arbetet betydligt.

®

FenderMate  D-Coat
En matris som ger en utmärkt kontrast. 
Precis som originalet FenderMate inkluderar den böjda matrisen 
av en förkonturerad kontaktpunkt och en specialformad kil som 
förhindrar cervikalt överskott. Den matta mörka färgen ger en 
utmärkt kontrast som underlättar ditt arbete.

®

Troll® Foil  
Distinkta markeringar.  
Oavsett underlag.

®

Köp 4
betala för 3

Gäller  Luxator P-Serie

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet

20%
Gäller  FenderMate  

D-Coat

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet

20%
Gäller  Troll Foil 

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet
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Köp 2 st av artikelnr 679005-
679009 och få 680481 på köpet!

Köp 2

Variolink DC 5g i  

valfri färg och få 1 fp

Monobond Plus utan 

kostnad!

Köp 1st av artikelnr 679066-679068 
och få 680301 på köpet!

Köp 1

SpeedCEM Plus  

refill i valfri färg och  

få 1 Ivoclean 

utan kostnad!

Köp 2 av artikelnr 679083-679085  
och få 679098 på köpet!

Köp 2

Multilink Automix  

refill i valfri färg och få  

1 fp Multilink  

Primer A+B utan  

kostnad!
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• Bekvämt för patienten: Stöder munöppning på ett naturligt 
och skonsamt sätt, inget dragande eller slitande i läpparna

• Kan hållas på plats vid kontroll av bettet och öppnar upp 
utrymmet vid läppar och kinder vilket håller saliven borta från 
tänderna, och ger bättre åtkomst för sugen

• Lämplig för många olika behandlingar som fissurförseglingar, 
bonding av ortodontiska brackets, tandblekning i 
behandlingsstolen etc.

ULTRADENT.COM/EU
© 2021 Ultradent Products, Inc. Ensamrätt, alla rättigheter förbehålls.

eu.ultradent.blog

Följ oss!

Fantastisk åtkomst och 
praktisk torrläggning på ett

bekvämt sätt!

Köp 4
betala för 3
Gäller  UmbrellaTM 
Uppge kod mag211 för att 

ta del av erbjudandet

Art.nr 703715     Umbrella Cheek Retractor 5 st
Art.nr 703716     Umbrella Cheek Retractor 20 st
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Art.nr  8729145 FLUX TANDKRÄM COOL MINT 75ML PRIS: 12 KR 
Art.nr  8728198 FLUX TANDKRÄM JUNIOR 50ML PRIS: 12 KR 

Fluorsköljvätska

FLUX
Flux är en fluorsköljvätska som stärker tandytan och ger starka tänder. 
Flux för vuxna innehåller 0,2% NaF. Flux junior innehåller 0,05% NaF.

Art.nr 8729046 FLUX FRESH MINT  500 ml/st PRIS: 40 KR 
Art.nr 8729055 FLUX ORIGINAL COOL MINT  500 ml/st PRIS: 35 KR 
Art.nr 8729502 FLUX JUNIOR HALLON  500 ml/st PRIS: 32 KR

Tandborste

GUM
GUM SensiVital-tandborste är en extra mjuk tandborste med avsmal-
nande strån. Den är specieillt lämplig ifall du lider av ilningar eller har 
känsliga tänder och tandkött. 

GUM Technique+ Tandborste Mjuk för avancerad borstning. Med det 
patenterade Quad Grip®-handtaget kan du vinkla tandborsten i 45° 
som rekommenderas för maximal borttagning av plack. 

GUM Technique PRO finns i fyra olika färger och är en professionell 
tandborste för överlägsen plackborttagning. 

Art.nr 8729147 GUM TANDBORSTE SENSIVITAL BLISTER   1ST PRIS: 12 KR

Art.nr 8729148 GUM TANDB TECHNIQUE+ MJUK  1ST  PRIS: 12 KR

Art.nr 8729129 GUM TANDB TECHNIQUE PRO SOFT  12 ST/FP PRIS: 144 KR

Borsthuvud

ORAL-B
Tar bort upp till 100 % mer plack för friskare tandkött jämfört med en 
vanlig, manuell tandborste.

Art.nr  8729442 ORAL-B SENSITIVE CLEAN & CARE BORSTHUVUD 1X4ST  PRIS: 119 KR

Art.nr  8729446 ORAL-B CROSSACTION BORTSTHUVUD  1X3ST               PRIS: 119 KR

Art.nr  8729449 ORAL-B PRECISION CLEAN BORSTHUVUD 1X4ST               PRIS: 105 KR

Kontakta DAB kundtjänst för mer info, 08-506 505 05.  Ange kod: mag 211 för att ta del av erbjudandena.

Grymma vårpriser på         

12 kr
FLUX TANDKRÄM

Tandkräm

FLUX
Flux tandkräm är en mild tandkräm som är skonsam och är fri från  
natrium laurylsulfat, allergener och SLS. Innehåller Fluor som förebygger 
karies.

Art.nr 8729147

12 kr
TANDBORSTAR

Art.nr 8729148

Art.nr 8729129

119 kr
BORSTHUVUDEN

105 kr
BORSTHUVUDEN

32 kr
JUNIOR HALLON

40 kr
FRESH MINT

35 kr
FLUX ORIGINAL
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Tandtråd

EKULF GLIDE FLOSS
Stark tandtråd bestående av en sammanhängande tråd som inte 
fransar upp sig.

Art.nr 8731328 EKULF GLIDE FLOSS 50M          PRIS: 37 KR

Tandkräm

SENSODYNE
Sensodyne tandkräm är en fluortandkräm som motverkare ilningar, 
avlägsnar plack och förebygger karies. Innehåller inga SLS. 

Art.nr 8733108  SENSODYNE RAPID RELIEF 12X75ML   PRIS: 269 KR

Art.nr 8733160 SENSODYNE EXTRA FRESH TANDKRÄM  12X75ML   PRIS: 178 KR

Art.nr 8733094 SENSODYNE TANDKRÄM ORGINAL FLUOR  12X75ML   PRIS: 191 KR

Eltandborste

ORAL-B GENIUS X VIT
Eltandborste med Timer, tryckkontroll, laddare, Bluetooth, 6 borstlägen,  
4 borsthuvuden. 10 500 oscilleringar och 48 000 pulseringar 7 min.  
Litiumbatteri som innebär kortare laddningstid ca 12–15tim. Batteritid 
12–15 dagar. 

Art.nr 8729437 ORAL B ELTANDB GENIUS X WHITE 20100S PRIS: 998 KR

Erbjudandena gäller 1 april – 30 april 2021.

23 kr
SOFT PICKS

         Profylaxprodukter!

269 kr
RAPID RELIEF

191kr
ORIGINAL

998 kr

ORAL B  
GENIUS X VIT

Mellanrumsborstar

GUM SOFT PICKSTM

Innovativ tandsticka och mellanrumsborste i ett för engångsbruk. Helt 
gjorda av mjukt och flexibelt gummi och därför lämpliga för patienter 
med tandställning och implantat. Avlägsnar plack i approximalrummet. 

Finns i tre färgkodade storlekar.

Art.nr 8729564 GUM SOFT-PICKS REGULAR 50 ST PRIS: 23 KR

Art.nr 8729599 GUM SOFT-PICKS LARGE 50 ST PRIS: 23 KR

Art.nr 8729600 GUM SOFT-PICKS X-LARGE 40 ST PRIS: 23 KR

37 kr
GLIDE FLOSS

178 kr
EXTRA FRESH
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Visit us online at hu-friedy.eu
Manufacturer: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Customer Care Department: Free Phone 00800 48 37 43 39 | Free Fax 00800 48 37 43 40 

Website: Hu-Friedy.eu

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

hu-friedy.eu
Manufacturer: Hu-Friedy Mfg. Co., LLC | 3232 N. Rockwell Street | Chicago, IL 60618 | USA
Customer Care Department: Free Phone 00800 48 37 43 39 | Free Fax 00800 48 37 43 40 

Website: Hu-Friedy.eu

©2019 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

PREVENTIVE ORTHODONTICRESTORATIVE SURGICAL POWERENDODONTIC 

INSTRUMENT 

MANAGEMENT

@HuFriedyEU @hu_friedy_europe

ADVANCING 

DENTAL PERFORMANCE

#HFCloserToYou

FörbrukningKirurgi

10%
extra rabatt vid köp  

av 5 valfria Hu-Friedy  
instrument 

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet
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At Southern Implants, we have been providing innovative solutions to dental professio-
nals since 1987. Solutions like the Co-Axis implant - the only angled, threaded implant 
that enables placement in available bone and facilitates an ideal aesthetic emergence 
profile. Solutions like the MAX implant - the first implant for immediate placement in a 
multi-rooted molar socket. Available in three industry-compatible interfaces.

Implantat

innovative solutions  
to challenging cases

ANNA BÄCKMARK OLSSON
Kundtjänst Förbrukning/Tandsköterska
08-506 505 14
anna.backmark.olsson@dabdental.se

TOMMY HOLMÈN
Affärsområdesansvarig kirurgi/Hu-Friedy
0709-51 53 10
tommy.holmen@dabdental.se

NINNI TELJSTEDT
Regionchef implantat 
0708-59 34 40
ninni.teljstedt@dabdental.se

Med Penguin kan du mäta implantat- 
stabilitet innan belastning.

”Trygghet för dig och din patient”

Köp 35
implantat och få en  

Penguine implantatmätare 

på köpet!

Gäller art.nr 165700

Uppge kod mag211 för att 
ta del av erbjudandet
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Utrustning

Karl Kaps
E
X

PE
RIEN

C
E

E
X

PERIEN

C
E

 
70
YEARS

KAPS

Kaps 1100 + Variflex objektiv + KAPS 45º ergonomisk tub med  
stråldelare + Steglös Zoom + SONY A6000 kamera!

Kaps 1100 – Limited Edition

119159 LUMLYX CARE CINEMA - 65"

Lumlyx Care Cinema 65" ger ditt behandlingsrum 
en unik och slående naturkänsla med dynamisk 
illusion av naturen. Lumlyx Care Cinema levererar 
högkvalitativ 4K teknik vilket ger en slående bild-
skärpa. Levande natur som bidrar till avledning och 
en positiv upplevelse.

• Rätt färgåtergivning CRI95

• Ger en positiv energi

• Dagljusbalanserad

• Avledande naturskänsla

• Främjar avkoppling

Lumlyx Care Cinema har en egen filmdatabas där 
du kan välja fritt vilket tema som önskas. Hav, berg 
eller öppna landskap. Om speciella önskemål kring 
video eftersöks hjälper vi gärna till med att skapa 
detta och sätter kund i fokus.

10%
Gäller  Lumlyx  

Care Cinema-65" 

 

187.000 kr 
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Active Key
– trådlöst hygieniskt tangentbord och mus
Wireless Hygiene Tangentbord & Datormus är den perfekta kombinationen för datorn på ditt 
behandlingsrum. Gjorda för att kunna desinficeras och enkelt placeras där du behöver dem, 
utan besvärande sladdar och med en räckvidd på ca 10 m.

Art.nr: 116063 + 116067 TANGENTBORD & MUS WIRELESS HYGIENE 
Art.nr: 116064 + 116067 TANGENTBORD & MUS WIRELESS MEDICAL

Wireless Hygiene Tangentbord

360º Safeguard mot smuts och vattenstänk. Silikonmembran över tang-
enterna för maximal hygien. Plana tangenter för noggrann ytdesinfektion. 
Taktila tangenter med lätt anslag, för hård belastning i hygieniskt krävande 
miljöer. Trådlös signalöverföring för flexibel användning.

Wireless Hygiene Datormus

Smart, elegant och hygienisk datormus. Lättanvänd. 
Scrollsensor 360º Safeguard mot smuts och vattenstänk. 
Silikonmembran för maximal hygien. Trådlös signalöverföring 
för flexibel användning.

Trådlös signalöverföring för maximal hygien!

Upplev Clair i vår ljussimulator på d-tec.se

Dynamiskt ljus, 

perfekt färgåtergivning

• Vår största ljuskälla 

• Perfekt färgåtergivning 

• Dynamisk dagsljusfunktion ger 

piggare medarbetare 

• Inga skuggor, ingen bländande effekt

• Låg energiförbrukning, minimal 

värmestrålning

• Hygienisk inkapslad konstruktion 

– perfekt för kliniska miljöer

Utrustning

 

Köp en Clair  

med indirekt ljus så får 

du det dynamiska ljuset 

på köpet!

 

 

2.390 kr 
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Primescan och Omnicam

�Konstruerad för högsta prestanda.
En integrerad enhet – med ditt val av kamera. Den helt nya Omnicam 2.0 eller den nya, revolutionerande Primescan – två 
toppmoderna intraorala scannrar på samma intuitiva plattform, tillgängliga för digitala avtryck och/eller direktproduktion. 
De sömlösa, validerade och öppna arbetsflödena erbjuder den enklaste och säkraste användningen i kliniken, anslutningen 
till labbet du önskar eller till vårt urval av betrodda och validerade partners.

Enjoy the scan. Läs mer på: dentsplysirona.com/primescan

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin, 0708-59 34 05, david.ahanin@dabdental.se. 

Kampanjpris!

Kontakta David Ahanin  

på DAB för mer info

0708-59 34 05
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• Stationär PC

• CEREC Omnicam kamera/scanner och bordshållare

• Connect SW 5.X

• Inga licensavgifter tillkommer

• Fria uppdateringar

• Öppet system  -  STL - skicka till vilket lab du vill 

Omnicam AF Connect
Den optimala lösningen där du har den bästa scannerenheten med  

pulverfri scanning och exakta 3D-bilder i naturtrogna färger. Framställning 

av restaurationen sker på valfritt lab.

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin,  

0708-59 34 05, david.ahanin@dabdental.se. 

DAB artikelnr: 113767

Kontakta  

David Ahanin  

på DAB för mer info

0708-59 34 05
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Använd din scanner 
som det var tänkt.

För 35 år sedan introducerade vi världens första intraorala 
scanner för tandläkare i syfte att tillverka protetiska 
lösningar medan patienten fortfarande satt i stolen. Idag 
kan vi göra så mycket mer men de grundläggande värdena 
är kärnan i det vi gör.

Låt inte din intraorala scanner begränsa dina möjligheter. 
Med en fräsenhet från Dentsply Sirona utnyttjar du en värld 
av fräsexpertis som inte är begränsad av material- eller 
skannertillverkare. Med CEREC MC X kan du producera 
protetiska konstruktioner på plats med den skanner som du 
själv valt.

Fråga oss hur!

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin, 
0708-593405, david.ahanin@dabdental.se.

Fräs alla 
typer av 
material

Använd 
vvaallffrrii* 

scanner

Få mer 
gjort  

CEREC MC X fräs
För 35 år sedan introducerade vi världens första intraorala 
scanner för tandläkare i syfte att tillverka protetiska lösningar 
medan patienten fortfarande satt i stolen. Idag kan vi göra så 
mycket mer men de grundläggande värdena är kärnan i det vi 
gör.

Låt inte din intraorala scanner begränsa dina möjligheter. Med 
en fräsenhet från Dentsply Sirona utnyttjar du en värld av 
fräsexpertis som inte är begränsad av material- eller scanner- 
tillverkare. Med CEREC MC X kan du producera protetiska 
konstruktioner på plats med den scanner som du själv valt.

Fråga oss hur!

CEREC MC X fräs inkl.  

CAD/CAM mjukvara

Pris: 419 000 kr  

Ord.pris: 591 680 kr 

Leasing: 7.190 kr/mån  

(60 månader med 15% restvärde)

 
Kampanjpriset gäller  
t.o.m 30 april 2021.

För mer info kontakta DAB Dental, David Ahanin,  

0708-59 34 05, david.ahanin@dabdental.se. 

Kampanjpris!

*Använd valfri scanner, förutom Dentsply Sironas fungerar det med t.ex. 3shape trios, Carestream, Medit med flera. Fråga oss!
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Fler detaljer.
Högre kliniskt förtroende.

• Överlägsen bildkvalitet med särskild diagnostisk filtrering

• Förbättrat lågdosoptimerat dynamiskt omfång

• Dynamisk skärpreglage för individuell bildanpassning

• Förbättrad USB-dataöverföring

• Enkelt kabelbyte

Avancerad 
Exponering.

Xios AE
dabdental.se

XIOS AE
Storlek 2 

48.000 kr
Inkl. USB box, sensorhållare 

och mjukvaran SIDEXIS 4.  

Artikelnr. 116563.  
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Innovation i perfekt harmoni
Teneo jubileumsutgåva

Teneo Gold Edition - Inbyteskampanj!

Teneo Gold Edition introducerar en ny nivå av elegans till din klinik. Med gulddekor, personligt 

broderi på nackstödet och lounge-klädsel med guldsömmar, får kliniken en exklusiv uppgra-

dering. Teneo Gold Edition är fullt utrustad med smarta, integrerade funktioner för maximal 

e�ektivitet och komfort.

Kontakta DAB Dental för mer info, 08-506 505 00. www.dabdental.se

Kan inte kombineras med  
andra kampanjer eller erbjudanden.

Vid köp av  
Teneo Gold Edition 

ger vi dig just nu 

202.000 kr  
i inbyte för din gamla unit! 

Ord. pris: 732.590 kr 

Komfort för dig  
och dina patienter
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Torrt system:  

4.590 kr/mån*

Intego Pro Ambidextrous

Intego Pro TS/CS

- CS eller TS brygga 

- Bestyckning: 

• Bläster 

• Motor BL ISO E 

• Turbinslang 

• Scaler 

- Easypad knappsats 

- C+ Fotkontroll 

- Integrerat automatiskt vattenreningssystem 

- Integrerad kemisk sugslangsspolning 

- LEDlight Plus operationsbelysning 

- Brickbord för 1 bricka 

- Assistentenhet comfort med Touch panel

- Dubbelartikulerande nackstöd 

- Premiumklädsel – valfri färg

Sinius/CS/TS

- Brygga Sinius, CS eller TS 

- Bestyckning: 

• Bläster 

• Motor BL ISO E 

• Turbinslang 

• Scaler 

-  EasyTouch panel

- C+ Fotkontroll 

- Integrerat automatiskt vattenreningssystem 

- Integrerad kemisk sugslangsspolning

- Brickbord för 1 bricka 

- Dubbelartikulerande nackstöd 

- LEDview Plus operationsbelysning 

- Premiumklädsel – valfri färg

 

Du vet väl att du kan få Intego Pro i utförandet  

Ambidextrous som passar lika bra för både höger- 

och vänsterhänta tandläkare?

Kontakta din säljare på DAB för mer information. 

Tel: 08-506 505 00.

Vått system:  

4.480 kr/mån* 

*Baserat på leasing 60 månader 
med 15% i restvärde.

Torrt system:  

5.260 kr/mån*

Vått system:  

5.090 kr/mån* 

*Baserat på leasing 60 månader 
med 15% i restvärde.
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Orthophos SL 3D 
– för dig som kräver bästa resultat 

•    Inklusive 5 års garanti på röntgenhuvud och sensorer

•  RCU enhet

•  Största volymstorlek: 11x10 cm

•  Levereras med Galileos Implant 

Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information.

THE DENTAL

SOLUTIONS

COMPANYTM

ORTHOPHOS SL 3D är en genuin allround-röntgenutrustning som ger dig allt från otroligt skarpa 2D panorama-

bilder tack vare sin DCS-sensor och ”Sharp Layer” teknologi, till full 3D volym med valbara storlekar. Säker 

och automatiserad patientpositionering tillsammans med SIDEXIS 4 erbjuder ORTHOPHOS SL 3D dig ett 

enkelt arbetsflöde med perfekt resultat. 

Panorama/3D

Orthophos SL 3D 

797.000 kr 
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Dentsply Sirona Imaging Solutions

Axeos.
Upplev skillnaden.  

THE DENTAL

SOLUTIONS

COMPANYTM

En ny generation röntgenutrustning är här – upplev skillnaden med Axeos.
 

Varje patient förtjänar ett hälsosamt, lyckligt leende och varje klinik förtjänar verktygen att förverkliga det. Det 

är dags att ytterligare förbättra ditt behandlingsutbud. Det är dags för Axeos.

 

• 2D/3D-röntgenapparat med dedikerad sensor för 2D, respektive 3D garanterar fantastisk bildkvalitet

• 3D-bildstorlek för alla ändamål, från endodonti till maxillofacial kirurgi

• Enkel och säker patientpositionering garanterar hög bildkvalitet och e�ektivt patientflöde

• SIDEXIS 4-programvara ansluter till patientjournalsystem och är lätt att arbeta med

 

Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information om Axeos eller besök 

dentsplysirona.com/axeos

dabdental.se
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• Intuitivt och säkert handhavande med  
 självförklarande ikoner på displayen 

• Kompakt, ultralätt intraoral röntgen

• Erbjuder många olika installations-  
 möjligheter 

• Levereras i 3 olika armlängder för att  
 den optimalt ska kunna passa in i din  
 praktik

Heliodent PLUS Optimal funktion  
i varje praktik 

Koner
– Kort rektangulär kon (standard)
– Lång rektangulär kon (tillval)

Med 33 lp/mm teoretisk upplösning och CSI-scintillator  
erbjuder XIOS XG Supreme sensorer framförallt mindre 
brus, optimal kontrast och högupplösta röntgenbilder för 
dina diagnoser. Allt inom några få sekunder. XIOS XG  
Supreme står för modern intraoralröntgen på högsta nivå.

Dina fördelar med XIOS XG Supreme:

• Enastående bildkvalitet.

• Individuell bildoptimering tack vare dynamiskt skärpefilter. 

• WiFi-alternativ för trådlös bildöverföring. 

• Enkelt utbytbar sensorkabel.

XIOS XG Supreme

Vill du veta mer? Kontakta DAB Dental AB

 

43.000 kr 

 

38.000 kr 
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UtrustningPanorama

THE DENTAL

SOLUTIONS

COMPANYTM

Orthophos E 2D 
- den solida instegsmodellen för den prismedvetne användaren 

 

Orthophos E 2D ger en smidig entré till en värld av digital bildtagning genom pålitliga diagnoser, 
tack vare CSI sensorteknologi och enkelt handhavande.

 

• 2D CSI sensor - För en exakt diagnos tack vare stabil bildkvalitet

• Viktiga 2D-program - För basal diagnostik i 2D

• Säker och beprövad patientpositionering - Med motoriserade stöd för panna och tinning, 
automatisk mätning vid tinningarna, pilotljus och stadiga handtag.

• Kan uppgraderas med Ceph
 
Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information.

 

188.000 kr 
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Orthophos S 3D
 –  Perfekt för dig som vill ta  
steget in i 3D världen!

THE DENTAL

SOLUTIONS

COMPANYTM

•   Komplett utbud av 2D program

•  Inklusive 5 års garanti på  röntgenhuvud och sensorer

•  RCU enhet

•  Levereras utan Galileos Implant

Orthophos S är en pålitlig partner, optimerad för dagliga 

utmaningar. Tack vare CsI Plus-sensorn med autofokus, är 

du garanterad skarpa bilder varje gång, även i anatomiskt 

svåra fall. Det patenterade ocklusalbitblocket positionerar 

patienten automatiskt. För användning på ortodontikliniker 

kan Orthophos dessutom kompletteras med ceph-arm på 

höger eller vänster sida.

Orthophos S 3D 
volym 8x8 cm 

547.000 kr 
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Optimal hygien

Rent och smutsigt var för sig (grönt/rött)
Precis som på din klinik

www.bpr-swiss.com

Nytt sugsystem:

300 l/min!!

+36% - Starkare än  

de flesta unitar 

Full prestanda på sugenheten
Bättre eller samma som på din klinik

Smidig transport
Unit och material bärbara  

och på hjul

Full prestanda på alla instrument
Bättre eller samma som på din klinik

„Min SMART-PORT Premium erbjuder samma nivå  

av prestanda vid uppsökande vård som min  

behandlingsutrustning på kliniken.”

SMART PORT 

113.950 kr  
Art.nr 111146 

SUPER PORT 

146.750 kr  
Art.nr 111149 

SMART PORT  
PREMIUM 

123.295 kr  
Art.nr 111140 
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Läs mer på: www.dentsplysirona.com/safehygiene
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*För direkt anslutning till vatten, välj Nitrademkit  Art nr: 121 304

DAC  
INKL. MAGASIN   
&  6 ADAPTRAR*

63.500 kr  
Art.nr 121330 

DAC Universal S (Touch)
Med helt ny design och utökade funktioner är det nu dags för DAC Universal S att ta 
plats på scen. Med en knapptryckning kan du inte bara se till att dina instrument får 
den skötsel de behöver, utan även uppfylla gällande standarder för infektionskontroll 
och därmed undvika korskontaminering. Så, var rädd om din utrustning, dig själv, din 
personal och dina patienter och välj DAC Universal S. 

Kontakta DAB Dental, 08-506 505 00, för mer information.



DAB MaGazin nr 1. 2021 39

Bara hos 
DAB

Superproduktivitet på liten yta!
Quadros höga lastkapacitet tillsammans 

med dess mycket snabba processer ger en 

enastående produktivitet! 

• Rymlig superellipsformad 18-liter kammare

• Instrumenten snabbt klara för steril återanvändning 

• Stor informativ och lättanvänd touchpanel

• Släta ytor och 100% öppna tankar för högt ställda hygienkrav

• Litet yttermått som sparar plats

Quadro tillverkas nu i Sverige
Läs mer på lindermedical.se

Quadro Bordsautoklav

0402

Art.nr: 121441   GETINGE WD14 TABLO  1-FAS 230V

Tablo WD14 Bänkdiskdesinfektor för den lilla kliniken. Äntligen en 
riktigt snygg, lättplacerad och lättskött diskdesinfektor för placering på 
bänk. Med en volym på hela 60 liter klarar den gods i olika storlekar.

Tablo  
- en liten maskin med stor kapacitet!

Bara hos 
DAB

Art.nr 121000

Bara hos 
DAB

Nya Teon är en högeffektiv diskdesinfektor. Tack vare dedikerade 
program erbjuder den bästa tänkbara rengöring och desinfektion för 
din praktik. Teon levereras utan över- & underkorg. Golvmodell. 

Art.nr 121560

TEON 

59.900 kr 

TABLO 

65.000 kr 

QUADRO 

62.900 kr 
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DICOM part 14 FRÅN BÖRJAN FÖR DIG SOM HAR STÖRRE BEHOV GARANTERAD OPTIMAL GRÅSKALA

Kampanjpriser från EIZO

24” med FullHD.  
5 års garanti (5YW).

EV2451 är skärmar i full HD-upplösning 
(1920x1080). Ingångar för bl a DP och 
HDMI samt extremt tunn ram. Med kali-
brerad gråskalekurva (DICOM).

27” och 4K-upplösning. VESA-fäste.  
5 års garanti.

Med 4 ggr �er bildpunkter hos EV2785, 
kan du upptäcka de minsta detaljerna i 
bilden elller få plats med både patientinfo 
och knivskarpa bilder samtidigt. Alla de 
vanligaste video-ingångar, DICOM-kurva.

Sv/v och färgbilder med samma precision. 
Automatisk kalibrering.

EIZO MX216-SB tillhör familjen skärmar 
som garanterar dig optimal arbetsmiljö för 
diagnostik, panoramaröntgen och avan-
cerad käkkirurgi. Med funktionen Work-n-
Flow får du maximal effektivitet eftersom 
du kan sätta extra fokus på bara vissa om-
råden  (highlights).

Art.nr. 120101
Art.nr. 120102

Art.nr.120111

Erbjudandena gäller 1-30 april 2021. För mer info kontakta DAB på tel: 08-506 505 00.

8.650 kr  11.550 kr2.750 kr

- bildskärmar för dentalvårdens alla behov.

En stol från Support Design är något 
helt underbart

dabdental.se kontakt@dabdental.se

Passion och engagemang driver varje steg i vår 
tillverkning. Varje stol är handgjort av vårt kunniga 
team. Vi strävar efter ett sortiment som är bekvämt, 
snyggt, ergonomiskt designad för att naturligt ge 
en bra hållning och känslan av välbefinnande.  
Vi tror det är orsaken till att våra stolar har  
fått människor att sitta och må bättre i   
över trettio år.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

1.200 kr 
i inbytesrabatt  

på valfri stol
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Masterpiece

Intraoral kamera i samarbete  

med Acteon Group

Kontakta DAB Dental för mer information, 08-506 505 00.

TOP DENT Boost 

Levererar smått otroliga 26 W och är dessutom en av 
marknadens absolut tystaste turbiner, uppmätt så som 
en turbin används d.v.s. med sprayen påslagen. 

TOP DENT T2 Boost S   Art.nr: 180 052 

TOP DENT T2 Boost K   Art.nr: 180 053

TOP DENT  A200L Röd 1:5

Uppväxlat vinkelstycke framtaget i 
samarbete med Dentsply Sirona, en 
av dentalvärldens riktiga giganter med 
kvalitet på absolut högsta nivå. 

1:5       • rött          Art.nr: 180002

TOP DENT A40L  Blå 1:1 

Rakt växlat vinkelstycke. 

1:1       • blått        Art.nr: 180003

by Dentsply Sirona

Kampanjpriser från EIZO Köp 5 betala för 4  
på hela vårt borrsortiment!

Ange kod  
mag211 

för att ta del av 
erbjudandet

Köp 4
betala för 3

 

12.500 kr 
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Ett stort utbud av tillval gör att utrustningen kan anpassas efter individuella önskemål.

*Erbjudandet gäller på ordinarie pris, t.o.m. 30 april 2021. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Levereras
som standard med automatisk sugrengöringssystem samt vattendesinfektionsenhet och återsugsskydd.
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EXKLUSIVT ERBJUDANDE PÅ EN XO FLEX 2020
Vi tror att vi har skapat den bästa behandlingsstolen i världen där alla detaljer sitter som de ska. 
Vi tror också att det är din bästa investering för att långsiktigt säkerställa en hög avkastning.

*Baserat på leasing 60 månader 
med 15% i restvärde.

Vått system:  
5.280 kr/mån* 

Torrt system:  
5.590 kr/mån*
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 t.o.m. 30 april 2021   

EXTRAORDINÄR TANDVÅRD
Din hälsa är en av våra viktigaste prioriteringar när vi designar våra lösningar. Vi vill ge tandvårdspersonal 
de bästa förutsättningarna för att lyckas i det dagliga arbetet på stolen. Vi vill att du ska kunna utföra ex-
traordinära behandingar på lugna och trygga patienter, varje dag, år in och år ut. 

Detaljer som gör skillnad

• Instrumentbryggan med underhållsfri mekanisk
fjäder och nållager gör denn lätt att positionera

• Varje instrument är individuellt balanserat så de
känns lätta i handen. Upp till 6 instrumentplatser
med display på bryggan

• Möjlighet för elektroniska justeringar för bland
annat mängden sprayvatten, luft, vridmoment
och extern pump

• Handsfree fotstyrning för optimal hygien och
användarvänlighet

• Långa instrumentslangar ökar manöverutrymmet 
vilket gör att bryggan är längre från patientens 
mun

• Löstagbara instrumenttslangar och hängare är 
lättare att rengöra och desinficera, och minskar 
risken för korsföroreningar ytterligare

• Enkelt hygiensystem för att snabbt och säkert 
kunna utföra dagligt underhåll och rengöring

• Stolen är målad med en innovativ, antibakteriell 
beläggning

• Patientstolen ger tandvårdspersonalen mer plats 
och benfrihet, och lämpar sig fföörr både solo och 
duo arbete med fyra händer

• Sugarmen är stolsmonterad och kan roteras till 
valfri posiition

• Hög patientkomfort med mjuk klädsel och 
stoppning som anpassar sig efter kroppens form

• Breda, integrerade armstöd förhindrar att 
patienten glider av stolen

v



ORAL-B  
GENIUS X VIT 

998 kr  
Art.nr 8729437 

Avsändare:
DAB Dental AB
Box 423
194 04 Upplands Väsby B


