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Vanaf

e 334
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn 
(van 60 maanden)

Vanaf

e 299,83
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn  
(van 60 maanden)

Vanaf

e 435
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn 
(van 60 maanden)

Vanaf

e 664
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn 
(van 60 maanden)

KAVO 1058 LIFE   KAVO E30  

Decennialang geteste en goedgekeurde
betrouwbaarheid, een veilige keus !

• Behandeleenheid verkrijgbaar in drie uitvoeringen, 
voor ieder wat wils (tafelversie, zweeparmversie,  
en karversie) en de COMPACTchair versie  
waarbij de patiënt volledig kan zitten.

• Ontspannen werken met een ergonomische  
houding met een zacht kussen.

• Werken met vrije handen zorgt voor  
ontspanning van de spieren.

• Uitgerust (optioneel) met KaVoLUX 540 LED,  
voor hoge zichtbaarheid en perfecte kleurweergave.

• Voorplaat met draaibaar kussen.
• Geautomatiseerde en gestandaardiseerde hygiëne.
• SMARTdrive instrumentatie met LED-verlichting.
• Keuze uit 13 lakkleuren.
• Keuze uit 13 bekledingskleuren.

Het instapmodel van KaVo, met alle
kenmerken van de premium modellen !

• Detail georiënteerde versie van snoeren  
en hangers zwepen.

• Tweehandig in minder dan 2 minuten.
• Eenvoudige bediening vanwege  

het intuïtieve bedieningspaneel.
• Alle informatie centraal op het  

geïntegreerde display.
• Snelle behandelingen en een ontspannen  

houding dankzij de nabijheid van de instrumenten.
• Keuze uit 13 verschillende kleuren van kunstleer.
• Zwenkbare spittoonschaal.

KAVO E50  
LIFE  
Elegantie en hoogwaardige  
technologie binnen één systeem !  
Zo elegant als effectief

• Intuïtief en effectief dankzij de  
eenvoudige bediening.

• Bediening via directe keuzetoetsen.
• Modulair en uitbreidbaar.
• Ontspannen houding voor de patiënt en alle instru-

menten binnen handbereik voor de behandelaar.
• Uitgerust (optioneel) met KaVoLUX 540 LED voor 

hoge zichtbaarheid en perfecte kleurweergave.
• Voorplaat met draaibare kussen.
• Draadloos voetpedaal (optioneel) voor ergono-

misch werken zonder stress of inspanning.
• Mogelijkheid tot opdrachten en opties  

via het assistent-element.
• Geautomatiseerde en gestandaardiseerde hygiëne.
• SMARTdrive instrumentatie met LED-verlichting.
• Keuze uit 15 lakkleuren.
• Keuze uit 13 bekledingskleuren van kunstleer.

KAVO E70  
VISION   
Verwen uzelf met het comfort  
van werken en biedt uw patiënten  
dezelfde comfort

• Logische en eenvoudige bediening.
• Zwevende zitting voor volledige beenruimte  

van de behandelaar .
• USB-interface (optioneel) rechtstreeks  

op de eenheid
• Intuïtief en efficiënt werken, met logische  

en comfortabele bediening.
• Uitgerust (optioneel) met KaVoLUX 540 LED,  

voor hoge zichtbaarheid en perfecte  
kleurweergave.

• Eenvoudige bediening via directe keuzetoetsen.
• Maximale flexibiliteit door middel  

van het in hoogte verstelbare assistent-element.
• Stille stoelmotoren met Soft Start technologie.
• Draadloos voetpedaal (optioneel).
• SMARTdrive instrumentatie met LED-verlichting.
• Keuze uit 13 lakkleuren.
• Keuze uit 13 bekledingskleuren.

D E N T A L E  I N S T A L L A T I E S D E N T A L E  I N S T A L L A T I E S
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Vanaf

e 801
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn 
(van 60 maanden)

Joost  
PELGRIMS  

Technisch commercieel  
specialist nederlandstalig

Bruno  
VANDERSTRAETEN  

BVBS Technics SPRL  
Technisch indépendant

ONZE  
VAKMENSEN

Geniet van de ervaring van  
onze specialisten equipment  

en onze technische dienst.

SUPPORT
02 558 17 00

KAVO E80 VISION    
Werken met het toppunt van behandeleenheden  
met hoogwaardige ergonomie

• Logische en eenvoudige bediening met een extreme flexibiliteit  
voor positionering van de patiënt, dankzij de verticale  
en horizontale beweging van de zitting.

• Zwevende zitting voor volledige beenruimte  
van de behandelaar.

• USB-interface rechtstreeks op de eenheid .
• Intuïtief en efficiënt werken, met  

logische en eenvoudige bediening .
• Voorzien van KaVoLUX 540 LED  

voor optimale zichtbaarheid en  
perfecte kleurweergave.

• Eenvoudige bediening dankzij  
de directe toetsen.

• Maximale flexibiliteit door het  
aanpassen van de hoogte van het  
assistent-element.

• Modulariteit zonder limiet  
(kan het toestel uitrusten met  
een peristaltische operatiepomp).

• Ondersteuning van de instrumenten 
met pneumatische remmen  
met sensor.

• Stille stoelmotoren  
met Soft Start technologie.

• Draadloos voetpedaal.
• SMARTdrive instrumentatie  

met LED-verlichting.
• Keuze uit 13 kleuren combinaties  

van verschillende structuren en kunstleer .

Op de service van DPI 
kan ik gelukkig altijd 
rekenen. Want mijn 
patiënten verwachten 
van mij hetzelfde. 

Kristina
Tandarts

SUPPORT
02 558 17 00

EXCLUSIEF BIJ DPI

 Dienst na verkoop door  
gecertificeerde techniekers.

 Modules en aansluit- 
mogelijkheden volgens  
uw behoeften.

 Snelle interventies

LUXE  
STOEL

7

D E N T A L E  I N S T A L L A T I E S
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Vanaf

e 586
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn 
(van 60 maanden)

Vanaf

e 415
Excl. BTW

/ Maandelijkse termijn 
(van 60 maanden)

Airel Quetin   
K2
• Groot kleuren touchscreen  

met windows-interface, waardoor men  
een uiterst precieze regeling kan bekomen  
van de rotatiesnelheden, intensiteit van  
het licht, waterspray, luchtdruk en de  
kracht van de kalkverwijderaar.  
Individuele pro-grammering mogelijk  
direct op de stoel of USB stick voor  
gebruik door verscheidene tandartsen.

• Draadloos pedaal, lamp op de unit  
of verlaagde plafond in optie.  
Meer dan 35 skai kleuren  zijn  
beschikbaar volledig gratis.

 K2 TWIN
 K2 EVOLUTION
• Compact en zwevend
• Perfecte hygiëne

Airel Quetin  
PACIFIC
• Beweging van de rugleuning  

en zit in 1 geheel.
• Verschillende combinatie mogelijkheden.
• Aangepast voor:

 ORTHODONTIE
 CHIRURGIE
 ALGEMENE TANDHEELKUNDE

Airel Quetin  
PE8
• Toestel met de zelfde eigenschappen als  de K2 one, 

maar met tweehandige oplossing voor de juiste  
werkhouding zowel voor rechts- als linkshandige 
zonder modificaties van de installatie.

 PE8 TWIN

TIPS & 
TRICKS

 PE8 DRIVE

 ALGEMENE  
TANDHEELKUNDE

 PE8 EVOLUTION
• Ambidextrie
• Veranderbaar zonder gereedschap

 K2 EVOLUTION

 ORTHODONTIE

 CHIRURGIE

MEER DAN  
50 JAAR ERVARING
in de dentale wereld.  
Meer dan 25000 klanten  
in Europa. Exclusief bij DPI.

Joost  
PELGRIMS  
Technisch commercieel  
specialist nederlandstalig

Bruno  
VANDERSTRAETEN  
BVBS Technics SPRL  
Technisch indépendant

ONZE  
SPECIALISTEN

Contacteer ons voor
ONOVERTROFFEN  

AANBIEDINGEN

1  Om de levensduur van uw kunstleer te verlengen gebruik een zachte body melk na reiniging  
met geschikte producten, dit om de stabiliteit van het kleur te behouden en de elasticiteit van het kunstleer.

2  Een keer per week met behulp van een product voor glas of silicone spray om de structuren van uw unit te reinigen.  
(behalve het kuns-tleer) Dit om preventief te werk gaan van hechting van bepaalde producten zoals: composiet,  
cementen, bonding, afdrukmateriaal, enz…

D E N T A L E  I N S T A L L A T I E S D E N T A L E  I N S T A L L A T I E S
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Acteon
X-MIND TRIUM
Omdat de toekomst geen grenzen heeft!

 X-Mind Trium Panoramic
Het orthopantomogram geeft een uitgebreid overzicht van de patiënt 
met betrekking tot de boven- en onderkaak, de gezichtsbotten en 
condyli, de kaakholte en neusholten.  Als de meest gebruikte onder-
zoeksmethode in de tandheelkunde, is het een belangrijk aan-dacht-
spunt in de ontwikkeling van X-Mind trium geweest.

 X-Mind Trium CBCT
Eerder weinig mensen konden profi teren van de CBCT opname. Nu 
is het een essentieel onderdeel van de implantaatplanning. Maar het 
is de precisie en de kwaliteit van de geboden informatie waardoor het 
een uitstek-ende tool voor parodontologie en endodontie wordt. De 
X-Mind trium biedt een volledig boog onderzoek in een scan met de 
beste diagnostische mogelijkheden voor alle dentale special-ismen.

 X-Mind Trium Cephalometrisch
De expertise van Acteon in 2D radiologie heeft geleid tot het ontwerp 
van een cephalometrische arm, gericht op een lage dosis, scherpe 
beelden en comfort voor de patiënt. X-Mind trium is de ideale partner 
voor elke orthodontische specialist en maxillofaciale chirurg.

Pano CS 8100
• Eenvoudigste en compactste toestel op de markt
• Exclusief 2D+ programma
• Beeldvorming in minder dan 15 seconden.

Pano CS 8100 3D
• Nieuwste telg in het gamma.
• Technische karakteristieken identiek aan deze van de CS8100.
• 2D en 3D beelden
• Meervoudige gezichtsvelden ( 4x4, 5x5, 8x5 en 8x9 )
• Face to face positie

Zonder  
SHARP

Zonder  
STAR

Met  
SHARP

Met  
STAR

3 IN 1
OPLOSSINGEN

NIEUW

Sharp, Star en ART zijn de ongekende cutting 
edge software en algoritme technieken voor 

verbeterde beeld- nabewerking. Sharp™  
(Ruimtelijke High Amplitude Re-Processing), 

Star™ (De Ruimtelijke Techniek voor Artefact 
Re-ductie) en ART™ (Algebraïsche  

Reconstructieechniek).

Eenvoudigste en compactste  
toestel op de markt !

5 JAAR
GARANTIE

Contacteer ons
SUPER
DEAL

Contacteer ons
SUPER
DEAL

Contacteer ons
SUPER
DEAL

R A D I O L O G I E R A D I O L O G I E
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    e 6790
Excl. BTW

e 6111
Excl. BTW

      e 14.100
Excl. BTW

e 13.900
Excl. BTW

    e 8450
Excl. BTW

e 7605
Excl. BTW

NIEUW
    e 5499

Excl. BTW

e 4450
Excl. BTW    e 6500

Excl. BTW

e 5590
Excl. BTW

    e 8500
Excl. BTW

e 5890
Excl. BTW

SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL

Vanaf

e 3499
Excl. BTW

Vanaf

e 5999 
Excl. BTW

1  Verbeter nog de kwaliteit Ideaal kan op het werkblad naast de stoel of aan de wand bevestigd worden  
van uw foto’s met behulp van een positieregelaar in het gamma beschikbaar op de markt, vraag uw  
afgevaardigde informatie in verband van de mogelijkheden. Denk aan u onderhoud van uw platen,  
gebruiken geen bijtende of op basis van alcohol producten om ze te reinigen na gebruik. Er bestaat  
een specifieke scala van reinigingsproducten! Stel gerust vragen aan onze af-gevaardigden, de levensduur  
van uw platen hangt ervan af

2  Om accumulatie te voorkomen van condensatie op de lens van uw camera,  
gebruik een anti-condensatiemiddel, of eventueel een reinigingsmiddel voor brilglazen.

 VISTASCAN MINI EASY
• 2 intra orale formaten : Maat 0 en 2
• Hoogste diagnose resolutie  

op de markt tot 22 LP/mm
• Compact design
• USB en Ethernet verbinding

 RVG 5100
• Ware beeldresolutie 

14 lp/mm
• Jarenlange bewezen 

efficientie
• Uitstekende prijs/

kwaliteit verhouding
• Ideaal voor dagda-

gelijks gebruik in de 
tandartsenpraktijk

 RVG 5200
• De pasklare  

oplossing
• Nog meer perfor-

mantie bij interorale 
beeldvorming

• Kabelinvoer achter-
aan de sensor is 3 
mm gereduceerd

• Sensordikte is met 2 
mm gereduceerd

• Kabel is 25% dunner 
en toch steviger

• Geen timers, steeds 
klaar voor gebruik

• Versterkte USB con-
nector

• Ware beeldresolutie 
van 16 lp/mm

 RVG 6100
• Ware beeldresolutie 

27 lp/mm
• Hoge beeldkwaliteit
• Flexibiliteit
• Ideaal voor de Endo-

dontist

 RVG 6200
• Kabelinvoer achter-

aan de sensor is 3 
mm gereduceerd

• Sensordikte is met 2 
mm gereduceerd

• Kabel is 25% dunner 
en toch verstevigd

• Geen timers, steeds 
klaar voor gebruik

• Versterkte USB con-
nector

• Ware beeldresolutie 
van 24 lp/mm

 RVG 6500
• Ware beeldresolutie 

20 lp/mm
• WiFi verbinding via 

een “dedicated” 
router

• Vrijheid in beweging 
en verplaatsingen

Acteon SOPIX2
• De onmiddellijke oplossing om uw intra-orale beelden 

dadelijk te visualiseren op uw computer
• Korte aansluiting van 3mm op de achterkant van de sensor
• Dikte met 2 mm gereduceerd.
• Kabel 25% dunner
• Sensor steeds in ontvangstmodus
• Versterkte USB aansluiting
• Ware resolutie van 16lp/mm

 VISTASCAN COMBI VIEW
• Specificaties van de Mini View
• Tot 4 intra beelden tegelijkertijd
• Alle extra orale formaten

 ACTEON PS PIX
• Verbazende afmeting
• Avant-garde Design
• Ware intelligentie
• Zo eenvoudig

 VISTASCAN MINI VIEW
• Specificaties van de Mini Plus
• WiFi en Ethernet in plaats van USB en Ethernet
• Ook inzetbaar zonder computer :  

tot 4000 beelden in het geheugen
• Scan Manager : intelligent ontwikkelsysteem  

om met meerdere tandartsen te samen te werken

 Plaque Plano e 1037 Excl. BTW 
Inbegrepen bij aankoop van deze installatie

 CARESTREAM CS7600
• Alle formaten beschikbaar ( formaat 0,1,2,3 en 4)
• Vorm en afmetingen zoals bij film
• Ergonomisch: behoeft geen computer bij de zetel
• Economisch: levensduur van de beeldplaatjes:  

800 tot 1500 opnames.
• Scan & Go linkt de werkplek  

automatisch aan de juiste patiënt.

 KAVO SCAN EXAM ONE
• Uitstekende beeldkwaliteit.
• Voldoet aan de hoogste eisen  

van uw diagnostische behoeften.
• Ondersteunt occlusaal 4C beeldformaat.
• Levert consistente resultaten van hoge kwaliteit.

Technologie  
boven uw  

verwachtingen !

SensorenContacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons

TIPS & 
TRICKS

R A D I O L O G I E R A D I O L O G I E
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5 JAAR
GARANTIE



      e 10.074
Excl. BTW

e 7590
Excl. BTW

SUPERDEAL

Intra-orale  
Cameras

Generatoren

 SOPRO 617
• Buitengewoon licht
• Beeldbevriezing d.m.v.  

SoproTouch tiptoets
• Geen scherpstelling nodig
• Led verlichting
• Niet-geïnverteerd beeld
• Richthoek 105°

 SOPRO 717
• Lichtgewicht
• 3 vooraf ingestelde standen  

(extra oral, intra oral, macro)
• Led verlichting
• Beeldbevriezing d.m.v.  

SoproTouch tiptoets

 SOPRO CARE
• Lichtgewicht (78g)
• 4 voorgeprogrammeerde instellingen 

(extra-oraal, Intra-oraal, 1 tand, Macro)
• Led verlichting: 4 witte (daglicht mode) 

of 3 blauwe
• Beelbevriezing d.m.v. SoproTouch 

tiptoets

 CS 1200
• Hoge beeldkwaliteit (1024 x 768 )
• Mogelijkheid om op verschillende 

plaatsten te werken met deze camera.
• Verbeterde communicatie
• Eenvoudige integratie
• Ergonomisch concept

 CS 1500 WIFI
• Draadloos
• Hoge beeldkwaliteit (1024 x 768 )
• USB connectie

 CS 1600
• De revolutie in het  

diagnosticeren van cariës.
• Gedetailleerde beelden
• Exclusieve fluorescentie  

technologie ( FIRE)

    e 1999
Excl. BTW

e 999
Excl. BTW

    e 2350
Excl. BTW

e 1950
Excl. BTW

    e 4599
Excl. BTW

e 3500
Excl. BTW

SUPERDEAL

SUPERDEAL

    e 4049
Excl. BTW

e 3350
Excl. BTW

SUPERDEAL SUPERDEAL

    e 4575
Excl. BTW

e 3290
Excl. BTW

SUPERDEAL

    e 3752
Excl. BTW

e 2599
Excl. BTW

SUPERDEAL

    e 3499
Excl. BTW

e 2999
Excl. BTW

SUPERDEAL

    e 2999
Excl. BTW

e 2599
Excl. BTW

SUPERDEAL

    e 4900
Excl. BTW

e 2890
Excl. BTW

SUPERDEAL

    e 4396
Excl. BTW

e 3890
Excl. BTW

SUPERDEAL

    e 3999
Excl. BTW

e 3499
Excl. BTW

SUPERDEAL

Contacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons

Carestream 
CS 2200
• X-ray generator op zeer hoge frequentie 
• Compacte en draagbare timer
• 0,7mm focus zorgt voor een duidelijk  

en gedetailleerd beeld
• 30% minder bestraling
• “IRIX” behuizing laat toe om zonder omgevingss-

chade oude “IRX” installaties te vervangen.
• Perfecte stabiliteit en moeiteloze beweging zor-

gen voor eenvoudige en perfecte positionering 
X-ray generator op zeer hoge frequentie

• Compacte en draagbare timer
• 0,7mm focus zorgt voor een duidelijk  

en gedetailleerd beeld
• 30% minder bestraling
• “IRIX” behuizing laat toe om zonder omgevingss-

chade oude “IRX” installaties te vervangen.
• Perfecte stabiliteit en moeiteloze beweging zor-

gen voor eenvoudige en perfecte positionering

 X-MIND UNITY SOPIX2 INSIDE #1
• X-ray generator op zeer hoge frequentie 
• Compacte en draagbare timer
• 0,7mm focus zorgt voor een duidelijk en  

gedetailleerd beeld
• 30% minder bestraling
• “IRIX” behuizing laat toe om zonder  

omgevingsschade oude “IRX” installaties te vervangen.
• Perfecte stabiliteit en moeiteloze beweging zorgen voor eenvoudige 

en perfecte positionering X-ray generator op zeer hoge frequentie

 VISTACAM IX CAM PROXI
• Verwisselbare CAM kop voor intra-orale opnames.
• Verwisselbare MACRO kop voor opnames die  

tot 120 keer kunnen vergroot worden.
• Verwisselbare PROOF kop toont cariës en tandsteen  

op occlusale en interdentale vlakken.

 EXPERT® DC GENDEX 
Intra-orale RX generator

• Zeer betrouwbaar en veilig
• Performante en constante beeldvorming
• Zeer duidelijke beelden
• 0,4mm focus zorgt voor een duidelijk  

en gedetailleerd beeld

 X-MIND UNITY
ACTEON SATELEC heeft de nieuwe X-Mind Unity 
ontwikkeld met een schitterend design, zuivere 
lijnen, bewezen kwaliteit, superieure materia-
len en unieke technologische voordelen. Met z’n 
elegante stijl, gecombineerd met de gepatenteer-
de ACE-technologie, brengt de X-Mind Unity de 
standaard voor intra-orale röntgentoestellen naar 
een nieuw niveau. Uiterste precisie en patiënten 
bescherming konden tot op heden door geen enkel 
ander röntgensysteem gecombineerd worden.

 X-MIND DC
• Satelec X-Mind AC of DC
• Beeldverwerkingsysteem normaal  

of hoge frequentie
• Mogelijkheid van verlenging tot 214 cm
• Lange of korte kegel
• Digitale controle van de “shooting”  

parameters.
• Synchronisatieverbinding  

met RVG systeem

2de station
inbegrepen bij  

de aankoop

Om accumulatie te voorkomen van condensatie op de lens van uw camera,  
gebruik een anti-condensatiemiddel, of eventueel een reinigingsmiddel voor brilglazen.

TIPS & 
TRICKS

5 JAAR
GARANTIE

OPTIE

R A D I O L O G I E R A D I O L O G I E
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Vanaf

e 1769
Excl. BTW

    e 3400
Excl. BTW

e 2999
Excl. BTW

    e 1399
Excl. BTW

e 1299
Excl. BTW

    e 1175
Excl. BTW

e 879 
Excl. BTW

    e 219
Excl. BTW

e 159 
Excl. BTW

 VS 600
Natte afzuigmotor 
voor 2 dentale installaties

Vanaf

e 1120
Excl. BTW

104.3250011007

 CLEAN ONE 18L
• De veiligheid van uw personeel
• De veiligheid van de behandelinstrumenten
• De kwaliteitsgarantie van de behandeling
• De winst van tijd
• De bescherming van de instrumenten.
• Laat u toe om tijd te besteden aan andere taken dan het handmatig wassen.
• Het absenteïsme vermijden wegens verwonding.
• Zuinig waterverbruik
• Ecologisch en afbreekbaar

1 JAAR
OPLOSSING
Inbegrepen bij de 
aankoop van de 

installatie

3 JAAR
GARANTIE

Vanaf

e 5690
Excl. BTW

Generatoren

Aspiratie

 COMPRESSOR  
MONO CYLINDER

• Compressor met luchtdroger
• Voor 1 dentale installatie
• Laag geluidsniveau
• Energievriendelijk

 COMPRESSOR  
BI CYLINDERS

• Zeer stil
• Voor 2 tot 3 dentale  

installaties
• Compressor met luchtdroger
• Zonder olie
• Droog en hygiënisch
• Zeer hoge betrouwbaarheid

 COMPRESSOR  
3 CYLINDERS

• Zeer stil
• Voor 3 tot 4 dentale  

installaties
• Compressor met luchtdroger
• Zonder olie
• Droog en hygiënisch
• Zeer hoge betrouwbaarheid

Een goede 
afzuiging is heel 
belangrijk in de 
praktijk (nat of 

droog)

 VS 300
Natte afzuigmotor  
voor 1 dentale installatie

 VSA 300
Natte afzuigmotor met 
amalgaamrecuperatie 
voor 1 dentale installatie

 VC 45 
Chirurgische afzuiging

• Ideaal voor gebruik in  
operatiekwartier

• Mobiele afzuiging in  
gesloten circuit

 V300 S
Droge afzuigmotor voor  
1 dentale installatie

 MICROSMART  
Nat afzuigsysteem

Nat afzuigsysteem voor  
1 dentale installatie in  
combinatie met een  
amalgaamrecuperator.

 TURBOSMART  
Nat afzuigsysteem

• Nat afzuigsysteem  
voor verschillende  
dentale installaties  
(tot 4) met een  
amalgaamrecuperator.

• Digitaal controlepaneel

 UNIJET 75  
Droge afzuigmotor

• Droge afzuigmotor  
voor verschillende  
dentale installaties  
(tot 4) met een  
amalgaamrecuperator.

• Digitaal controlepaneel

 ASPIJET 6  
Mobiel afzuigsysteem

Mobiel afzuigsysteem met opvangre-
ser-voir voor 1 dentale installatie. Dit 
toestel kan zeer eenvoudig verplaatst 
worden rond de behandelstoel en van de 
ene operatiezaal naar de andere. 

 ICARE+
• Met ICare kan u in 10 minuten 4 instrumenten 

reinigen, desinfecteren en smeren.
• Snel & efficiënt
• Eenvoudig in gebruik
• Permanente controle van de parameters
• Universele aansluiting voor de instrumenten
• Herkent interne en externe instrumenten
• Automatisch
• Validatie en traceerbaarheid.

36.5103001

81.19923000
81.00030125

25.2104A

 ASSISTINA 3X3
• Perfecte reiniging intern en extern
• Automatische interne reiniging
• Automatische externe reiniging
• Het perfecte instrument

 ASSISTINA 301
• Automatische instrument onder-

houdsprocedures bieden duidelij-
ke voordelen voor de juiste reini-
ging en smering evenals perfecte 
functie en lange levensduur van 
tandheelkundige instrumenten.

• Het is eenvoudig, veilig en kosten-
verminderend.

 QUATTROCARE
Geleverd met: 1 onderhoud verbinding multi-
flex, 3 intramatic verbindingen, 1 spray pack 
QuattroCare. Ontworpen om te worden aange-
sloten op perslucht

 UC 125  
+ TOEBEHOREN UC155

• UC125 met digitale programmering 
scherm: tank, tankcover en UC31 
universele oplossing

• Capaciteit reservoir 4,8 liter
• Capaciteit instrumentennet: 3,8 liter

TOEBEHOREN KIT UC 155XD :
Instrumentenbakje Finger Guard™ 
UC152XD tank, 2 bekers UC53,  
2 bekerhouders UC 153

* zonder  
toebehoren

    e 2000
Excl. BTW

e 1780
Excl. BTW

    e 4990
Excl. BTW

e 4299
Excl. BTW

    e 1199
Excl. BTW

e 999
Excl. BTW

1  ASPIRATIE Zorg ervoor dat de afstand tussen de unit en de afzuiging niet meer dan 8 meter bedraagt  
wat de motoren betreft. (zonder de kracht van te motor dienen te verhogen) Regelmatig gebruik maken  
van ad hoc-producten voor het reinigen van de leidingen zorgt voor een optimale prestaties, denk eraan.  
In het geval van zogenaamde droge aspiratie gelieve de motor van stof te ontdoen en vraag een controle aan  
een technieker zodanig dat u voor geen onaangename verassing komt te staan. Voorkomen is beter dan genezen!

2  STERILISATIE Bent u op de hoogte dat door het gebruiken van deze apparaten je het risico vermindert met 45% 
wat besmetting betreft en 55% tijdwinst tegenover de traditionele afwas.

    e 2373
Excl. BTW

e 1899* 
Excl. BTW

 UC 300  
+ TOEBEHOREN

• Capaciteit reservoir : 14,4 liter
• Capaciteit instrumentennet:  

11 liter

TOEBEHOREN :
• UC322: houder voor 10 cassettes 

UC70 55.UC322

• UC 310 : groot instrumentenbak 
Finger Guard™ met 5  
compartimenten 55.UC310

• UC311: Instrumentenbak  
Twin Finger Guard™ met 2  
compartimenten 55.UC311

TIPS & 
TRICKS

55.UC300

55.UC125

55.UC155

 TORNADO 1
• Voor 1 dentale installatie
• Stille tandheelkundige compressor
• Extreem krachtig
• Zonder olie, droog en hygiënisch.
• Een centrale luchtfilter

• Mogelijkheid met of zonder  
luchtdroger

• Zuinig in verbruik
• Kwaliteit: Made in Germany

 TORNADO 2
• Identiek aan Tornado 1  

maar voor 2 installaties.

 TRIO
Compressor met 3  
cylinders voor gebruik op  
3 dentale installaties of  
voor zeer intensief gebruik.

Vanaf

e 2199
Excl. BTW

De compressor, 
het hart van uw 

installatie !
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    e 7300
Excl. BTW

e 5990 
Excl. BTW

    e 6550
Excl. BTW

e 5490 
Excl. BTW

    e 2639
Excl. BTW

e 2225 
Excl. BTW

    e 4850
Excl. BTW

e 3590 
Excl. BTW

    e 1830
Excl. BTW

e 1570 
Excl. BTW

    e 5520
Excl. BTW

e 4704 
Excl. BTW

    e 2650
Excl. BTW

e 2080 
Excl. BTW

    e 6490
Excl. BTW

e 6099 
Excl. BTW

    e 4950
Excl. BTW

e 4330 
Excl. BTW

      e 14.240
Excl. BTW

e 8990 
Excl. BTW

    e 3555
Excl. BTW

e 2990 
Excl. BTW

Vanaf

e 3575
Excl. BTW

    e 9602
Excl. BTW

e 5990 
Excl. BTW

 ALPHAKLAVE  
23 FACILIO

• Sterilisatie 23L
• Voor een tussentijds gebruik 

of als aanvullend apparaat.

 ALPHAKLAVE  
23 CLASSIC NEW

• Apparaat van grote capaciteit.
• Met de afmeting van een 

apparaat van 17 liter, laat  
een intensiever gebruik toe.

 ALPHAKLAVE  
23 NEO 2

• Gebaseerd op dezelfde tech-
nologie als zijn broer Classic 
New, Maar met een vacuüm 
pomp extra die de lengte van 
de cycli verminderd (15 minu-
ten) en de mogelijkheid tot het 
aansluiten van een déminéra-
lisator in optie heeft.

 ALPHAKLAVE  
23 EXUS

• Autoclave Klasse B met de 
mogelijkheid tot meer dan 
5 cycli per dag te realiseren 
met dual head pomp.  
Alle cycli zijn van klasse  
B volgens EN 13060.

• Grote roestvrijstalen tank 
(23 liter ) met 4 laden. In 
hoogte verstelbare trays

 IMPLANTMED
Blauw, zonder hoekstuk

 CHIROPRO
Met hoekstuk

 I-CHIROPRO
Met hoekstuk

 EXPERTSURG LUXE

 SURGIC PRO
Surgic Pro + hoekstuk X-DSG20L

 ISURGE
Eenvoudige pedaal

 ISURGE+
Multifunctionele pedaal

 IMPLANTEO LED
met hoekstuk LISA 517/522

• Op maat gemaakte automatische cycli
• Geïntegreerd en automatisch traceerbaarheidssysteem
• Geïntegreerde geheugenkaart
• Gepatenteerde water scheiding en filtering systeem
• Automatische Air Detection System
• Ingebouwde stoffilter aan de bescherming  

van de interne componenten
• Programmeerbare vertraagde cyclus start (tijdens nacht)
• Waterkwaliteit sensor
• Sterilisatie in een recordtijd van onverpakte instrumenten  

met de Lisa korte cyclustijden.

Autoclaven Motoren chirurgie

Piezo chirurgie

Vanaf

e 3890
Excl. BTW

Vanaf

e 4299
Excl. BTW

Vanaf

e 5490
Excl. BTW

 QUAZ 17 of 23 liter
• Brengt u een sterilisatie van geneeskundige graad  

met een grote flexibiliteit in gebruik.
• Stille sterilisatie met een dubbele vacuüm pomp  

kop die de snelheid van het leegmaken vergroot.
• Een autoclave van hoge kwaliteit die de duur  

van de cycli aanzienlijk vermindert.
• Zeer gemakkelijk in gebruik met de  

3 voor in te stellen programma’s.
• Gemakkelijk en veilige sluiting  

dankzij de mechanische sluiting

17L

SUPERDEAL

23L

    e 7300
Excl. BTW

e 5990 
Excl. BTW

    e 6550
Excl. BTW

e 5490 
Excl. BTW

    e 7300
Excl. BTW

e 5990 
Excl. BTW

    e 6550
Excl. BTW

e 5490 
Excl. BTW

17L

17L

SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL

SUPERDEAL

23L

23L

Om de verstopping van de irrigatie kanalen tegen te gaan en de levensduur van de instrumenten te  
verbeteren; is het aangeraden om iedere dag de leidingen door te spoelen met gedemineraliseerd water.

Gebruik alleen gedemineraliseerd water van bij de apotheek of een dentaal depot. Deze waters zijn 
ook gecontroleerd op de inhoud van zware metalen en niet enkel op kalk zoals bij goedkopere waters. 

Laat dit water voor strijkijzers! Deze kleine besparingen kunnen je duur te staan komen.

 LINA 517/522
• Lina’s cyclustijden worden verminderd  

tot de helft met de korte ECO B-cyclus
• Stille werking door de gepatenteerde waterscheiding System
• Met de gebruiksvriendelijke toetsen kunt u gemakkelijk  

door alle sterilisatie opties navigeren.
• De ingebouwde kader stoffilter zorgt voor constante prestaties, 

lagere onderhoudskosten en langere service-intervallen
• Vertraagde en programmeerbare cyclusstart bespaart  

kosten en tijd
• Lina biedt u een geweldige prijs prestatie verhouding

 IMPLANTCENTER
met 2 handstukken

 PIEZOTOME 2
met 2 handstukken

 PIEZOMED  PIEZOMED  
MASTER SURGERY

 PIEZOSURGERY 3

Contacteer ons

TIPS & 
TRICKS

TIPS & 
TRICKS

104.F3100013010

81.16929000

51.1700307-001 51.1700440-001

36.Y1002096

10400XLED 
11501LED

10401XLED  
11502LED

104.3100041011

H Y G I Ë N E  &  S T E R I L I S A T I E
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Meubelen op maat
DPI verzorgt de realisatie van alle meubilair, op maat  
vervaardigd door een professionele schrijnwerker.  
Tot ons takenpakket behoren eveneens de studie  
en het ontwerp van uw meubilair waarbij een  
veelvoud van kleuren, vormen en  
rangschikkingen mogelijk zijn.

 KRUKKEN PONY

• Lijn meubels in staal bezet  
met een poedercoating

• Meerdere combinaties mogelijk  
(rechte, hoek of hangkasten)

• Er is ook een volledig gamma voor  
de sterilisatiekamer verkrijgbaar.

• Persoonlijke offerte op aanvraag

Contacteer ons voor  
een offerte op maat

TEL 02 558 17 00
FAX 02 558 17 10

Luxe versie met rugleuningModel Heren

57 
KLEUREN

Alfred  
VANCUTSEM  

DPI Technicus 
12 jaar ervaring

Joost  
PELGRIMS  

Technisch commercieel  
specialist nederlandstalig

Thierry  
FERRAIOLI  

Technisch commercieel
specialist Franstalig

Bruno  
VANDERSTRAETEN  

Onafhankelijk technicus
Meer dan 20 jaar ervaring

0491 72 75 49 0473 32 41 41 TOT UW DIENST!

DPI Industrielaan 101, 1070 Anderlecht 
www.equipmentdpi.be

TEL 02 558 17 00 FAX 02 558 17 10

www.facebook.com/dentalpromotionandinnovation

Stel uw  
meubels samen 

volgens uw  
behoeften!

Vanaf

e 335
Excl. BTW

M E U B I L A I R
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