
KAMPAGNE 
Forår 2021

Gælder frem til 31/5 2021

20
ÅR

IMPLANTMED



TK-94 LM TK-100 LMTK-98 LMWK-56 LT 1:1HK-43 LT 1:1 WK-99 LT 1:5 WK-93 LT 1:4,5 TK-97 L 
TK-98 L

Bor skyggefrit 
med 5 x LED  

SYNEA VISION - VINKELSTYKKER 
> Topserie med unikke egenskaber og seneste know-how
> Optimeret køling med 5-huls spray for opgearing
> Lydsvag og vibrationsfri med ny gearteknologi
> Vinkelstykker 36 måneders garanti

SYNEA VISION - TURBINER 
> Lang levetid og støjsvag med keramiske lejer
> Unik rengøringsvenlig og ridsefri belægning
> Optimeret tilbagesugssystem
> Øget effekt med ny rotorteknologi
> Turbiner 24 måneders garanti

MERE KRAFT MED 
POWERBLADE

26 W

Vision
Premiumserien

8.570,-
5.995,- 

8.825,-
6.175,- 

13.000,-
9.095,- 

13.000,-
9.095,- 

12.400,-
8.675,- 10.455,-

7.325,- 
S-11 LG 1:1
10.455,-
7.325,- 

10.455,-
7.325,- 

Ridsefri overflade
     4 turbine
 hovedstørrelser 



  

WG-66 LT 2:1 WG-99 LT 1:5WG-56 LT 1:1 TG-98 LM
RM-34 LED W&H 
Multiflex®- kobling 

med LED lys
TG-97 L & TG-98 LHG-43 A 1:1

SYNEA VISION - TURBINER 
> Lang levetid og støjsvag med keramiske lejer
> Unik rengøringsvenlig og ridsefri belægning
> Optimeret tilbagesugssystem
> Øget effekt med ny rotorteknologi
> Turbiner 24 måneders garanti

SYNEA FUSION - VINKELSTYKKER 
> Gennemtestet teknologi
> Effektiv køling med 4 huls Quattro spray for opgearing
> Modificeret grebsprofil og monoblok design
> Vinkelstykker 24 måneders garanti SYNEA FUSION - TURBINER 

> Effektiv køling med 4 huls Quattro spray
> Keramiske lejer – for lydsvag og vibrationsfri 
   komfort, samt længere livstid
> Findes til koblingerne Roto Quick og Multiflex®
> Patenteret hygiejnisk system i hovedet 
> Synea turbiner er udformet, så de ligger bekvemt
   i hånden og har en sikker grebsoverflade, der 
   modvirker træthed i hånden
> Turbiner 12 måneders garanti

TG-97 LM

4.975,-
3.495,- 

9.875,-
6.925,- 

2.575,-
2.025,- 4.695,-

3.325,- 
7.750,-
5.425,- 

7.750,-
5.425,- 

7.750,-
5.425,- 8.100,-

5.675,- 
6.840,-
4.795,- 

Fusion
Standardserien

4 huls Quattro spray Perfekt lys Sikker grebsoverflade

RQ-24 W&H
Roto-Quick kobling

For TG-97 L og TG-98 L 
og TK-94/97/98/100 L



WS-56 1:1S-11 1:1 WS-75 20:1 WS-91 1:2:7 S-9 1:1 S-15 1:1

45° vinkel på hovedet 
giver bedre adgang og
udsyn. Perfekt til deling 
af visdomstand

Zygoma 1:1S-16 1:2

8.400,-
7.150,- 

11.090,-
9.425,- 

Kirurgi & Implantologi
Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

   Kvalitet og holdbarhed
> Optimal køling og mulighed for lys på behandlingsstedet. 
> Rustfrit stål i bedste kvalitet med ridsefri belægning gør de 
   kirurgiske hånd- og vinkelstykker robuste og sikrer dem en 
   særlig lang levetid.
> Alle instrumenter kan adskilles uden værktøj for optimal hygiejne.

9.850,-
8.375,- 10.050,-

8.525,- 
9.435,-
8.025,- 10.875,-

9.250,- 
12.495,-
10.595,- 

18.295,-
15.550,- 

2001

”Instrumenterne kan selvfølgeligt også fås med lys”

20
ÅR

IMPLANTMED

Opgearing





Osstell ISQ Scale

Implantmed Plus SI-1023
Beacon - belast eller afvent

 

PRIS 29.185,- 26.250,-

Implantmed Plus SI-1023 
Tillæg for opgradering :
> Trådløs fodkontrol tilvælges 3.225,-
> LED lys i motor tilvælges 4.450,-

PAKKE 22.495,-

Pakke
Osstell Beacon 
inkl. 1 pakker smartpegs

BEACON - Trådløs stabilitetskontrol

> Viser tydeligt om implantatet kan belastes
> Nem og objektiv vurdering om implantatet sidder 
    ordentlig fast
> Tryghed for patient og behandler
> Reducerer behandlingstiden
> Passer til alle implantatsystemer

25.825,-

Kirurgi & Implantologi

Individuel og fleksibel
Implantmed Plus SI-1023 er et brugervenligt og robust kirurgianlæg,
der nemt kan tilpasses alle implantatsystemer og kirurgiske behandlinger.
Det er selvfølgelig muligt, at tilvælge trådløs fodkontrol og lys på dine instrumenter.

Hurtig indikation - rød, gul eller grøn!



Piezomed
inkl. systemet ”Bone” med 6 spidser  

Opgradering til Trådløs fodkontrol 3.225,-

Piezomed med innovativ ultralydsteknik som giver høj præcision og efterlader det bløde
væv ubeskadiget. Minimal invasiv og maksimal kontrol.
Findes med flere systemer: Endo, Paro, Extract, Sinus Special og Bone. (System Bone 
indgår automatisk)
Det er nu også muligt at tilvælge en trådløs fodkontrol til Piezomed.

>  3 programmer pr. instrumentgruppe
>  BOOST funktion som giver 20% midlertidig effektforøgelse
>  LED ring giver perfekt belysning af behandlingsområdet
>  Håndstykke med kabel kan desinficeres og autoklaveres
>  Automatisk spids detektering
>  Fremragende snitte præcision

Piezo kirurgi

Piezomed PRIS 64.795,- 54.995,-



Profylaksevinkelstykket WP-64M 
er udført med en helt unik 
lukning af hovedet, som 
sammen med Young 
gummikopper forhindrer 
urenheder i at trænge ind i 
vinkelstykket. Dette forlænger
levetiden på vinkelstykket. 
24 måneders garanti.

> Young Elite Extend Flex er 
længere og blødere end Elite, 
hvilket giver fleksibilitet omkring 
tandens konturer. 
Rillerne på ydersiden er designet 
for bedre rengøring og sikrer at 
pudsepastaen bliver på koppen.

> Young Børste mini spids. 
Ideelle til fjernelse af plak og 
misfarvninger i fissurer og 
konkaviteter. Mindre i diameter 
end standard børsten.

> Young Elite med udvendige
 riller sikrer, at pudsepastaen 
bliver på koppen. Koppen er kort, 
effektiv og latexfri.

> Young Pointed til approximalt 
samt til implantater, under broer 
og andre svært tilgængelige 
steder. Meget god til patienter 
med fast apparatur.
 
 

WP-64 M

 

Proxeo Twist
Inkl. 125 stk. 

Young Vera engangshoveder.
(Værdi 1.385,-)

12.560,-
9.995,- 

Proxeo Twist Trådløs

Vinklet engangshoved fra Young 
med Elite gummikoppen. 
Lille og smidig for nem adgang. 
Hvert hoved er hygiejnisk 
indpakket. Elite gummikoppen er 
virkelig brugervenlig, da 
de udvendige riller sikrer at 
pudsepastaen bliver på koppen.

Engangshoved Vera 

Profylakse og Polering

Profylaksevinkelstykke med
trådløs fodkontrol. Du får her
komplet frihed med instrumentet,
som kun vejer halvdelen af en
standard motor og vinkelstykke.

Unikt vinkelstykke

PAKKEPRIS 7.995,-

Pakke
3 x WP-64 M inkl. 144
Young Elite gummikopper

Proxeo Twist 
Frihed i arbejdet!



Kampanjpris: 
52.600,-
(Ord pris 58.000,-) 

inkl BONE

Multidem C-27
Vandbehandlingsanlæg

Nemt, enkelt og økonomisk

3.570,-
2.495,- 

Sterilisation og vedligeholdelse

Lara Lisa

Lara eller Lisa - så er du sikker på kvalitet.

Den nye lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben
steril – hurtig og intelligent.
Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden efter
godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug.
Lisa dækker behovet for både store og små klinikker.

> Interaktivt display med tydelig og enkel betjening
> Lisa findes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med
   5 bakker.
> Skal først have service efter 4000 cyklus
> Super hurtigt klasse B program 
> Op til 9 kg gods
> Programmerbar start så den starter om natten
     og du kan have alt klar til næste morgen
> LED dioder viser temperatur på gods

Lara er den nye autoklave som bygger på samme design og høje 
kvalitet som Lisa. Lara kan opgraderes ud fra klinikkens behov for 
en hurtigcyklus, variabel cyklustid eller brugerdokumentation. 
Lara findes i 17 og 22 liters kammerstørrelse og leveres med 
3 bakker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 38 minutter for 
indpakkede instrumenter.

> Alle data lagres automatisk på USB.
> Lydsvag i drift
> Hurtigprogram for uindpakkede instrumenter
> Brugervenlig menusystem 
> Programmerbar start så den starter om natten
     og du kan have alt klar til næste morgen
> Opgraderes via aktiveringskoder

Lisa 17

71.495,-
57.195,- 

Lisa 22

76.710,-
60.595,- 

Lara 17

56.750,-
45.450,- 

Lara 22

62.495,-
49.995,- 



Pakke
Assistina Twin komplet uden turbine adapter

PAKKE

Hygiejne
Assistina Twin

25.925,- 22.995,-

Assistina TWIN - Maksimal vedligeholdelse 
med minimal omkostning!

>  Vedligeholder dine instrumenter på 
    rekordtid – kun 10 sekunder
>  Nemt og ergonomisk betjeningskoncept
>  Oliepartikler opsamles i HEPA-filteret
>  ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes
    pr. sæt olie/rensevæske
>  Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes
    nemt med det nye Quick Connect system
>  Kræver kun luft og strøm

Proxeo Ultra piezo scaler er en effektiv bordmodel
i prisvindende design. Piezoteknikken arbejder helt
liniært for bedste effekt og komfort.
Ergonomisk håndstykke med LED lys og stor
spidssortiment. Godkendt til brug på patienter med
pacemaker.

> Håndstykke med 5x ring LED
> Stor vandtank 750 ml. – Nem rengøring 
> Inkl. spidserne 1U, 2U og 1P
> Piezo kan bygges ind i din unit
> Universal standard gevind

Ved opgradering til trådløs fodkontrol får du også 
special renseprogram, automatisk registrering af 
vandniveau samt implantatspidsen 1I.

Proxeo Ultra
PB-520

18.000,-
15.995,- 

Piezo Scaler
Proxeo Ultra

Tillæg for ændring i standardpakken:
> Trådløs fodkontrol tilvælges 2.595,-



Supragingival spids. Effektiv fjernelse
af calculus. Fjernes med lette 
penselstrøg.
Anbefalet effekt: min - maks

En supragingival spids til fjernelse 
af calculus. Længere end 1U spidsen
men stadig effektiv.
Anbefalet effekt: min - medium+

Til rensning af implantater.
Special-design giver nem adgang
og kanter på plastdel gør 
behandlingen nemmere.
Anbefalet effekt: min - medium+

Sub- og supragingival spids til 
anvendelse i dybe pocher. 
En rigtig allround spids.
Anbefalet effekt: min - medium+

Dette er kun et lille udvalg af vores spidser. Se hele udvalget af vores scalerspidser på wh.com  

For enklere approksimal mesial og 
distal adgang. Anvendes i medium og 
dybe pocher samt på rodfurkaturer.
Anbefalet. effekt: min - medium+

Diamantbelagt spids for retrograd 
endodonti. Denne spids findes i 6 
versioner med forskellige vinklinger. 
Anbefalet effekt: min 

Tynd endospids til aktivering af 
skyllevæske i rodkanal.
Anbefalet. effekt: min - medium

Smidig spids til fjernelse af fyldning og 
tilkalkning i rodkanal.
Anbefalet effekt: min - max

1U Scaling 2U Scaling

1P Perio

1I Implantat

1E Endo 6E Endo

3Pr / 3PI Mesial & Distal

KiS 1E Retrograd

Spidser
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3E Endo

4P Perio 5P Perio

4U Scaling

Scaling

Perio

Endo

Perfekt spids til fjernelse af større 
mængder af calculus.
Anbefalet effekt: min – maks

Diamantbelagt spids til rensning af 
rodoverflader.
Anbefalet effekt: min – medium+

Diamantbelagt spids til rensning af 
furkaturer og konkaviteter.
Anbefalet effekt: min – medium+

Til fjernelse af knækket rodfil.
Anbefalet effekt: min – medium+

620,-
559,- 

675,-
605,- 

885,-
795,- 

880,-
795,- 

1.165,-
1.050,- 

1.290,-
1.160,- 1.415,-

1.275,- 

1.040,-
940,- 

1.040,-
940,- 1.040,-

940,- 
1.475,-
1.325,- 

675,-
605,- 



Pulver 
Soft
715,-
650,- 

Proxeo Aura for optimal håndtering af biofilm i dybe 
pocher samt ved implantater. Sensitive pulveret fjerner 
skånsomt biofilm i kritiske områder uden at skade 
cement, gingiva og emalje. Med Soft pulveret fjernes 
effektivt supragingivale belægninger og misfarvninger.

> 120° håndstykke
>  Perio håndstykke
>  Subgingivale Perio spidser (40 stk)
>  SOFT pulver (250g)
>  SENSITIVE - glycin pulver (160g)

 AIR POLISHING

  

Dette er kun et lille udvalg af vores spidser. Se hele udvalget af vores scalerspidser på wh.com  

Profylakse
Proxeo Aura

Pakke
Proxeo Aura Perio Sæt: 120° håndstykke
Perio håndstykke, Soft og Sensitive pulver

PAKKE 11.300,-  9.995,-

Pulver 
Senistive

500,-
450,- 

Profylakse pulver SOFT – 
Supragingival pulver med
mint smag. Til fjernelse af 
belægninger og 
misfarvninger.

Pakke med 4 flasker x 250 g.
Ref. 08020870

Prophylaxis pulver SENSITIVE -
Subgingival glycin pulver.
Til fjernelse af biofilm i pocher
og ved implantater.

Pakke med 2 flasker x 160 g.
Ref. 08020890

Supragingival
Subgingival pocher < 3mm

Subgingival pocher > 3mm

Supragingival

Implantatoverflader

Behandling af peri-implantitis



SWINGLE - Ortodonti
For Ortodonti (IPR) og generel efterbehandling.

> Trykknap giver åben eller låst position for spids
>  Interproksimal reduktion med Orto Strips
>  Slaglængde 0,9 mm
>  Passer på standardmotor med 40.000 o/min
>  Intern køling
>  Vinkelstykket kan fås med eller uden lyd

SWINGLE - Proxoshaper
EVA-lignende system med dobbelt funktion.
For restaurationer med Intensiv Proxoshape spidser.

> Trykknap giver åben eller låst position for spids
>  Konturering af fyldninger approksimalt og subgingivalt 
    med Proxoshaper spidser
>  Slaglængde 0,9 mm
>  Passer på standardmotor med 40.000 o/min
>  Intern køling
>  Vinkelstykket kan fås med eller uden lyd

Orto, finishing og polering 

Orto startsæt 
med lys

 10.125,-
8.595,- 

W&H Nordic, t; 64 41 41 42 e: info@whnordic.dk, wh.com      f Kampangen gælder frem til 31 maj 2021. Priser er inkl. moms. Vi tager forbehold for fejl og mangler. 

Kalibreret kvalitet.

Orto startsæt 
uden lys

 7.050,-
5.995,- 

Proxo startsæt 
uden lys

 7.195,-
5.995,- 

Proxo startsæt 
med lys

 10.295,-
8.595,- 

IPR 
afstandsmåling

640,-
575,- 


