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Ny operations- 
lampe eller helt  
ny KaVo-unit?

KaVo  
samler
fire brands
Læs mere side 6-7
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KaVo viser vejen

KaVo E70  
med 5 instrumenter 
og OP-lampe

Touch-display

Hurtig og direkte adgang til alle 
vigtige funktioner – sikrer en tids
besparende og gnidningsløs  
behandlingsproces. 

Automatisk rensningssystem

Hygiejnesystem med integrerede  
og flytbare holdere til instrument-
er sugeslanger – tidsbesparende, 
automatisk rensning og disinfektion 
som styres via touchdisplay

Lux lampe

KaVo LUX 540 LED giver et naturligt 
hvidt lys, der kan betjenes uden 
berøring - selv i COMPOsave mode. 

Fodkontrol

Velfungerende fodkontrol med  
let betjening. Fås såvel kablet  
som i trådløs model.

Bestil din nye KaVo E70 komplette unit inden 25.11.2017  
og få kr. 66.000,- i bytte for din gamle unit.

Byt
til nyt
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KaVo E50  
med 5 instrumenter  

og OP-lampe

Carsten Kjær
Servicechef

Vores stærke serviceteam  
holder din praksis kørende
Hos Dent Support handler service om tryghed. Vi kender branchen og  
ved, at dit udstyr skal fungere optimalt – hver dag, året rundt. 

Med en årlig serviceaftale hos os kontakter vi dig automatisk, når det er tid  
til næste servicebesøg – det sikrer dig optimal driftssikkerhed på dit udstyr.  

Og som en naturlig del af vores servicekoncept tilbyder vi en fleksibel  
låneordning, som sikrer, at du kan fortsætte dit arbejde, indtil vi får dit  
eget udstyr gjort køreklart igen.

Vi har afdelinger på Sjælland, Fyn og i Jylland  
– og er aldrig længere end et opkald væk.

Ring og hør mere på 70 233 121

Bestil din nye KaVo E50 komplette unit inden 25.11.2017  
og få kr. 57.000,- i bytte for din gamle unit.

Byt
til nyt
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Godt
køb

MELAseal 100+  
Overvåger temperatur og 
forseglingstid, som sikrer  
ens svejsninger. 
Vælg mellem høj  
og standard rulleholder. 
Normalpris 7.067,-

MELAseal Pro
Forsegler med automatisk rullesvejser,  
trækker flere poser igennem på kortere tid. 
Bredt udvalg af tilbehør, bl.a. CF-kort  
og printer. 
Normalpris 21.795.

INKLUSIV  
ARBEJDSBORD

4.950,-
TILBUD

20.650,-
TILBUD

125-høj
125-standa

Driftssikker og  
brugervenlig autoklave
MELAG Vacuklav 31B+ giver dig hurtige driftstider
Med den integrerede overvågning af vandet samt elektroniske styring  
af autoklaven undgår du driftsfejl og sikres højkvalitets sterilisering med  
maksimal beskyttelse af dine instrumenter. 

Hurtig klargjorte instrumenter  
– og energibesparende!
MELAG Vacuklav 44B Evolution – nyhed fra MELAG 
Autoklaven har større kapacitet. I daglig praksis betyder det højere  
effektivitet, færre autoklaveringer og hurtigere klargjorte instrumenter. 
Desuden er betjeningen let og intuitiv på touch- screen med integreret  
software til dokumentation og godkendelse. 

48.500,-

66.500,-

TILBUD

TILBUD

M10051 M10010

M10084

Kenneth Jakobsen
Servicetekniker

Har du styr på  
din autoklavering?
Kenneth er vores autoklave-ekspert med indgående  
kendskab til autoklaver, drift og service.

Han kan hjælpe dig med at optimere autoklaveringen, så du  
i daglig praksis oplever kortere driftstider, energi besparelser,  
færre autoklaveringer og hurtigere klargjorte instrumenter. 

Kenneth sørger for alt omkring service af din autoklave. Du  kontakter  
ham bare, så klarer han resten og afslutter med at levere en dokumen-
tationsrapport og en serviceoversigt over det service han har lavet, så  
du kan følge med i, hvornår det næste gang er tid til service. 

Kenneth ved ret meget om  
autoklavering, dokumentation  
og kontrol og rådgiver gerne.

Bare ring på 70 233 121  
- så kigger han ud til din klinik.  
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K5791000 14.900,-
TILBUD

Expertmatic E20 L
Vinkelstykke blå 1:1
K10075540
Kr. 5.695,-

Expert torque  
E680 L turbine
K10068700
Kr. 6.475,-

KaVo S31 Profy 
Til snap-on/ skrue
K10116760 
Kr. 2.350,-

Expertmatic E25L 
Vinkelstykke rødt 1:5
K10075550
Kr. 7.450,-

Køb flere – spar mere

32.500,-
TILBUD

KaVoLUX® 540 LED
Lysår foran konkurrerende produkter
KaVos helt nyudviklede operationslampe med LED-teknologi.  
Naturligt hvidt lys i den bedste kvalitet. KaVoLUX 540 LED  
kan eftermonteres på din eksisterende unit.

KaVo Coronaflex
Krone- og brofjerner
Luftdrevetn krone- og brofjerner. Monteres på  
KaVo multiflexkobling. Der medfølger kroneholder, 
loopholder, 4 klammer og 2 loops. 

Dent Support Servicetelefon +45 70 233 121

K10094271

Pakkerne kan ikke bestilles på webshoppen – ring 70 233 121 

Pakke 1
2 stk. Expert torque E680 L
2 stk. Expertmatic E20 L

I ALT KUN

22.290,-

Pakke 2
2 stk. Expert torque E680 L
1 stk. Expertmatic E20 L
1 stk. Expertmatic E25 L 

I ALT KUN

24.095,-

Pakke 3
2 stk. Expertmatic E20 L
2 stk. S31 Profy

I ALT KUN

14.590,-

Pakke 4
1 stk. Expertmatic E20 L
1 stk. Expertmatic E25 L
2 stk. S31 Profy

I ALT KUN

16.375,-
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Gendex, Instrumentarium,  Soredex og i-CAT har længe stået side om 
side som en del af KaVos dentale platform. Nu samles de fire røntgen 
mærker under ét stærkt, globalt mærke: KaVo. 

KaVo-certificeret røntgenpartner
Med KaVo’s seneste lancering af en omfattende røntgenportefølje er 
mulighederne og fordelene så interessante, at vi hos Dent Support har 
valgt at øge vores indsats med endnu mere professionel vejledning og 
information om røntgenudstyr til tandlæger. 

Mød vores nye røntgenspecialist
Du kender sikkert Søren allerede. Han har dybe rødder i røntgensektoren 
og har arbejdet i dentalbranchen i mange år. Sammen vil Stig og Søren 
udgøre det dedikerede røntgenteam, som kan tilbyde dig lige præcis den 
erfaring, ekspertise og service, du har brug for, når du skal vælge nyt 
røntgenudstyr.

Røntgenudstyr er i rivende  
udvikling – så vi har ansat 
Søren Andersen.

Dent Support – din 
skarpe røntgen-partner

KaVo OP 2D 

Standard panorama røntgen med 
simpel betjening vha. det indbyggede 
touch panel.
 
Flere forskellige programmer og 
mulighed for segmentering.

KaVo OP 3D 

KaVo´s nyeste 3D røntgen apparat. 
Vælg imellem fire forskellige  
billedstørrelser: 5xø5, 6xø9, 9xø11  
og (optional) 9xø14cm.  

Udstyret med KaVo´s nye  
ORTHOfocus™ teknologi.

KaVo OP 3D Pro

Mulighed for både 2D, 3D  
og Cephalostat.
 
Multilayer feature og 3D billedfelt  
helt op til 13x15cm.
 
Udstyret med KaVo´s nye  
ORTHOfocus™ teknologi.

KaVo OP 3D Vision

3D CBCT scanner med billedfelt  
helt op til 23 x 17 cm og en standard 
scanningstid på under 9 sekunder.
 
Visual iQuity™ for optimal  
3D billedkvalitet.

Søren Andersen
Røntgenspecialist

Stig Færch
Medindehaver, Salg/Digital



7 Dent Support Servicetelefon +45 70 233 121

Mangler du plads 
til røntgen?

Så kan vi hjælpe dig
Når en tandlægeklinik skal indrettes, kan det 
være en udfordring at få æstetik, funktionalitet 
og ergonomi til at gå op i en højere enhed. Ikke 
mindst, når der pludselig skal være plads til et 
stort røntgenapparat og  lovmæssige hensyn  
til afskærmning.

Vi elsker de udfordringer – og vi har massiv 
 erfaring med klinikindretninger i hele landet.

Vi kender hele processen
Hos Dent Support kan vi hjælpe dig gennem  
hele forløbet – fra den første afdækning og  
rådgivning ift. valg af udstyr over planlægning  
og indretningsforslag til den endelige montage. 
Kontakt os for en uforpligtende snak eller aftale 
om et besøg i et af vores showrooms. 

Hør mere om KaVo Røntgen 

70 233 121
Dent Supports erfarne specialister  
vejleder gerne – også på din klinik.

KaVo DIAGNOcam

Røntgenfri cariesdetektor,  
anvender nær-infrarødt lys.

KaVo ERGOcam – lille

intraoralt kamera med stor  
dybdeskarphed og brændvidde.

KaVo GXS 700

Intraoral sensor teknologi til direkte 
røntgenoptagelse.

KaVo Focus 

Intraoral Xray system

KaVo Scan Exam / Scan eXam One

Intraorale røntgenplade scannere.
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KaVo stor sugehane
K2111761
Kr. 210,-

KaVo Mushroom
K2026062
Kr. 190,-

Autoklaverbart håndtag 
K10024489
Pr. stk. fra kr. 349,-

KaVo sugeslange, stor - 1,6 m
K2111561
Kr. 590,-

Luzzani spids, grå
445-00995
Pr. stk. fra kr. 149,-

KaVo Oxygenal
K4893451
Fra kr. 199,50

KaVo Guldfang  
K2105152
Pr. stk. fra kr. 22,-

KaVo plade til krus 1058/E50
K7646153
Kr. 130,-

KaVo pære til motor/turbine
K10022928 
Pr. stk. kr. 199,50

KaVo instrumentaflæg  
1058 Classic
K10032961
Kr. 589,-

Alt i tilbehør til KaVo-units – skarpe priser og hurtig levering

KaVo fodskåneplast 
Mønster: Lisboa   
K10130166
Tilbud kr. 499,-

KaVo fodskåneplast 
Mønster: New York 
K10130164
Tilbud kr. 499,-

KaVo fodskåneplast 
Mønster: Marrakech 
K10130165 
Tilbud kr. 499,-

www.dentsupport.dk

Køb online på
shop.dentsupport.dk
– let, hurtigt og lige til klinikdøren

Alle priser er inkl. moms og ekskl. levering og montering. Produktfotos kan være vist med ekstraudstyr. 
Der tages forbehold for prisfejl, trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til 31.12.2017.

Polster til 
KaVo patientstol
OMBYTNINGSPRIS 

6.760,-

Nye friske farver  
– ombyt polstret på 
din KaVo patientstol

Er polstret slidt, eller trænger 
klinikken til en ny og smart 
farve? Vi forhandler KaVos 
originale ombytningspolstrer 
 i mange farver.

Levering, montering og afhentning af 
byttepolster kun 1.500,- (Sjælland, Fyn, 
Jylland). Rekvirér bestillingsskema,  
som passer til din unit.


