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TK-94 L TK-100 LTK-98 LMHK-43 LT 1:1 WK-99 LT 1:5 WK-93 LT 1:4,5

TK-97 L 
TK-98 L

Borra skuggfritt 
med 5 x LED  SYNEA VISION - LÅGVARV 

› Optimal kylning med 5-punktsspray     
› High-end serie av hög och pålitlig kvalitet
› Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd
› Specialbeläggning med ”Anti-scratch” yta som håller länge
› Utmärkt grepp och ergonomi
› 36 månaders garanti

SYNEA VISION - TURBINER 
› Lång livslängd och tyst drift tack vare keramiska kullager
› Ergonomisk design och unik reptålig ”anti-scratch” yta
› Vibrationsfri high-end serie
› Ökad effekt - nu ännu mer kraft
› Ring LED+ endast för RQ-koppling
› 24 månaders garanti

FULL KRAFT MED 
POWERBLADE

26 W

HK-43 LT 1:1

WK-56 LT 1:1

10.300,-
7.245,- 

10.550,-
7.390,- 

15.570,-
10.900,- 

15.570,-
10.900,- 

15.150,-
10.900,- 

13.890,-
9.760,- 

S-11 LG 1:1
12.790,-
8.900,- 15.150,-

10.900,- 

”Ring LED - om man endast ska köpa en turbin under sin kliniska karriär”

W&H ScratchBlocker- beläggningen ökar produkternas motståndskraft och säkerställer ett estetiskt utseende i många år.
Detta är standard för Vision-serien och alla kirurgiska hand- och vinkelstycken från W&H.

Köp 3 instrument betala för 2!
Vi bjuder på den billigaste! Gäller Vision & Fusion ord. pris!

WK-99 LT 1:5

WK-93 LT 1:4,5

WK-56 LT 1:1



 VISION 
PREMIUMSERIEN 

FUSION  
STANDARDSERIEN

Kampanjen gäller tom 31 december 2022. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

SYNEA VISION - TURBINER 
› Lång livslängd och tyst drift tack vare keramiska kullager
› Ergonomisk design och unik reptålig ”anti-scratch” yta
› Vibrationsfri high-end serie
› Ökad effekt - nu ännu mer kraft
› Ring LED+ endast för RQ-koppling
› 24 månaders garanti

WG-66 LT 2:1 WG-99 LT 1:5WG-56 LT 1:1

TG-98 LM

RM-34 LED W&H 
Multiflex®- koppling 

med LED ljus

W&H RQ-24 
snabbkoppling

TG-97 L & TG-98 L

HG-43 A 1:1

SYNEA FUSION - LÅGVARV 
› Anpassad huvudstorlek för bästa sikt
› Effektiv kylning med quattrospray
› Tyst och vibrationsfri drift
› Ergonomisk grepprofil & monoblock design
› Glasstav för effektivt ljus
› 24 månaders garanti

SYNEA FUSION - TURBINER 
› Effektiv kylning med quattrospray
› Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri     
  komfort samt längre livslängd
› Finns tillgängliga för olika kopplingar som 
  Roto Quick, Multiflex och NSK
› Ökad effekt, nu ännu mer kraft
› Effektiv belysning över arbetsområdet med LED+  
› Syneaturbiner är bekväma i handen och har en 
  halkfri beläggning för bästa grepp
› 12 månaders garanti

TG-97 LM

5.950,-
4.200,- 

11.820,-
8.300,- 

3.130,-
2.625,- 

6.540,-
5.250,- 

9.470,-
6.700,- 

9.470,-
6.700,- 

9.470,-
6.700,- 

9.470,-
6.700,- 

8.200,-
5.900,- 

Quattrospray

W&H ScratchBlocker- beläggningen ökar produkternas motståndskraft och säkerställer ett estetiskt utseende i många år.
Detta är standard för Vision-serien och alla kirurgiska hand- och vinkelstycken från W&H.

Köp 3 instrument betala för 2!
Vi bjuder på den billigaste! Gäller Vision & Fusion ord. pris!



KIRURGI & IMPLANTAT 

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
        Följ oss på Instagram & Facebook!

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

45 ° vinkel på huvudet, ger bättre 
åtkomst och insyn över op-området.

Zygoma 20:1S-16 1:2

14.850,-
12.600,- 

16.200,-
13.700,- 

› Mini-LED + hand- och vinkelstycke med den senaste tekniken
› Kan demonteras utan verktyg 
› Robust och hållbart tack vare högkvalitativt rostfritt stål med reptålig beläggning
› Finns även utan ljus.

13.100,-
11.100,- 

14.470,-
11.000,- 

13.000,-
11.000,- 

16.200,-
13.760,- 

15.000,-
11.100,- 

21.400,-
20.000,- 

 ”isärtagbara för bästa hygien och livslängd”
 beläggning



Implantmed Plus SI-1023

PRIS 47.700,- 40.600,-

Paket
Implantmed Plus SI-1023 ink.
valfritt kirurgiinstrument.
Kan uppgraderas med tillbehör:
› Trådlös fotpedal 3.000,-
› LED 3.000,-

Från klarhet till klarhet

Uppväxlat



Kampanjen gäller tom 31 december 2022. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

KIRURGI & IMPLANTAT 

Piezomed-Plusmodul
Piezomed modul Plus inkl. spets B6.

Kirurgi och implantatmotorn Implantmed 1023 kan nu kompletteras med den 
nya Piezokirurgimodulen. Allt i ett!
Modulen ansluts enkelt på Implantmed och sköts tex med den trådlösa
fotpedalen - gemensam för bägge maskinerna.
Modulerna finns i två versioner med olika effekt, spetsidentifiering, LED mm.

› Tre olika driftslägen + Boostfunktion som ger dig 20 % tillfällig effektökning
› LED-ring ger dig perfekt belysning av operationsområdet
› Handstycke desinficerbart och steriliserbart
› Fotpedal med tydliga funktioner, samma som till W&H implantmed
› Utmärkt skärprecision
› Enkel rengöring och handhavande
› Automatisk spetsidentifiering (plus)

Implantmed 
Nu med Piezokirurgi-modul

Piezomed-modul

PRIS 49.600,-

Exakt och precis snittyta med minimal benförlust!

47.000,-

Instrument B6
Specialsåg för fina och djupa snitt på rekordtid.
Även för separation av tandrötter och rotspetsar.



Osstell ISQ Scale

Instrumentkit ”Bone” innehåller 
instrument B1, B2R, B2L, B3, 
B4, B5
REF. 07173100

Instrumentkit Sinus innehåller
intrument S1, S2, S3, S4, S5
REF. 07173200

Instrumentkit ”Endo” innehåller 
instrument R1D, R2RD, R2LD, 
R3D, R4RD, R4LD
REF. 07173300

Instrumentkit ”Paro” innehåller 
instrument P1, P2RD, P2LD
REF. 07173400

Instrumentkit ”EX” innehåller 
instrument EX1, EX2
REF. 07173500

Instrumentkit ”Implant/Crestal P” 
innehåller instrument I1, I2P, I4P, 
Z25P, Z35P
REF. 07997110

Instrumentkit ”Implant/Crestal A” 
innehåller instrument I1, I2A, I3A, 
I4A, Z25P,Z35P
REF. 07997090

PIEZOKIRURGISKA SPETSAR

Smidig Piezokirurgisk modul

Unik molnbaserad mjukvara ingår - Osstell connect

11.470,-
10.400,- 

5.030,-
4.620,- 

14.070,-
12.600,- 14.070,-

12.600,- 

9.000,-
8.300,- 

3.530,-
3.260,- 

8.040,-
7.250,- 



BEACON

Kampanjen gäller tom 31 december 2022. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

BEACON - Trådlös stabilitetskontroll

›  Visar tydligt när implantatet kan belastas
›  Vägleder till optimal inläkningstid
›  Tryggare för patient och behandlare
›  Patenterad och evidensbaserad teknik 

Osstell ISQ Scale

Beacon - belasta eller avvakta

PRIS 27.000,-

Osstell Beacon 
inkl. 1fp smartpegs

”Svar direkt: rött, gult eller grönt!”

70

60

65

70

Unik molnbaserad mjukvara ingår - Osstell connect



W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
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HYGIEN 

Lara 17
70.700,-
53.200,- 

Välj autoklav efter klinikens behov!

Lara är autoklaven som bygger på samma design 
och höga kvalitet som Lisa. Lara kan 
uppgraderas efter klinikens behov. Cykeltiden för 
en genomsnittlig last (2kg) är 38 minuter.
Finns med 17 och 22 liter kammare.

›  Programinfo lagras automatiskt på USB
›  Tyst i drift 
›  Automatisk vattenpåfyllning
›  Användarvänlig
›  Programerbar start 
›  Kan växa med era behov på kliniken
›  Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen.    
    Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för 
    er klinik att komma upp till 4000 körningar!

Lisa, en autoklav med smarta lösningar och funktioner 
för bästa hygien. Finns med 17 och 22 liter kammare.

›  Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt,      
    instruktionsvideor direkt i displayen 
›  Programtid från 13 minuter
›  Spårbarhet direkt i displayen
›  Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet och
    kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. Wifi-förberedd
›  Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest 
    utanför arbetstid. Kvittera sen direkt på displayen
›  Lisa anpassar varje körning till just det som 
    steriliseras, sparar tid, pengar och bra för miljön!
›  Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. 
    Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för 
    er klinik att komma upp till 4000 körningar! 
                

Lina 17
64.000,-
48.000,- 

Lisa 17
87.550,-
66.900,- 

Basic

Standard

Premium

Sterilförpackning

›     Robust & Rivtålig 
›    Utmärkt torkning
›    Finns i storlekarna (cm)
     5,5 cm x 200 m
     7,5 cm x 200 m
      10 cm x 200 m
       15 cm x 200 m
       20 cm x 200 m
       25 cm x 200 m
       30 cm x 200 m

EliReel

Från 145kr/rulle

Kombinationen av papper/plast skapar en pålitlig 
skyddande barriär mot kontamination. 

Lina 
Cykeltiden för en genomsnittlig last (2kg) är 
45 minuter. Enkel hantering kan uppgraderas med 
snabbprogram för t.ex. vinkelstycken.
Kan även uppgraderas med spårbarhetsfunktion. 
Finns med 17 och 22 liter kammare.

›  Programinfo lagras automatiskt på USB
›  Tyst i drift 
›  Automatisk vattenpåfyllning
›  Användarvänlig
›  Programerbar start 
›  Kan växa med era behov på kliniken
›  Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen.    
    Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för 
    er klinik att komma upp till 4000 körningar!

NYHET

W&H kvalité ingår alltid!



Kampanjen gäller tom 31 december 2022. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

HYGIEN 

Paket
Assistina Twin inkl, 2 adaptrar.

PRIS

DAC Universal S
›     Endast vatten, olja och värme! 
›    6 diskade, smorda samt höggradigt rena instrument på endast 21 minuter
› Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken 
› DAC Universal S är en effektiv och snabb maskin som sparar både tid och pengar 
› Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt så att du ökar livslängden på dem avsevärt

›     Uppgraderad, tydlig och lättnavigerad display

 
     

 Smörjning utan väntetid - 10 sekunder
 Perfekt rengöring innan autoklavering
 Två kammare som används vartannat för  
     ökad effektivitet
 Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till  
     2800 instrument
 Brett utbud av adaptrar

Tack vare innovativ oljenebuliseringsteknik kan 
Assistina Twin behandla upp till 360 instrument 
i timmen. Den idealiska och praktiska lösningen 
för varje tandläkarpraktik. 

›
›
›
         
›
  
›

Paket
DAC inkl. magasin med 6 adaptrar samt 
NitraDem vattensystem.

Assistina Twin

29.500,- 26.000,-

PRIS 97.700,- 79.400,-

Standardmagasin

12.800,- 
Flexmagasin

12.800,- 
Ref. 6742907 Ref. 6742931

Basic

Standard

Sterilförpackning

Ny Assistina som ersätter trotjänaren Assistina 301 plus 
som nu funnits med i 3 decennier.
Assistina One rengör och smörjer ett instrument på halva 
tiden – endast 18 sekunder!
Smidig och lätt hantering och byte av vätskor - olja, 
rengöringsmedel och filter.
Endast ett knapptryck.
Luftdrivet - oerhört driftsäkert.

Assistina ONE – 
Perfekt förbehandling före autoklavering!

NYHET

Paket
Assistina ONE inkl, Quick ISO + RM

PRIS 16.500,- 14.780,-
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PIEZO

Proxeo Ultra från W&H är utvecklad med 
proffessionen för bästa effekt och komfort. 
Piezotekniken arbetar helt linjärt för effektiv och 
kontrollerad avverkning. Inbyggd vätskebehållare
gör denna enhet mobil och mångsidig då endast 
anslutning till 220V krävs. Kan användas på 
pacemakerpatienter.
Fördelar för dig som användare:

›  Handstycke med 5x LED
›  Trådlös fotpedal
›  Varnar vid låg vattennivå
›  Specialanpassat rengöringsprogram
›  Tunn och flexibel slang
›  Handstycke PB-5L
›  Inkl. spetsar 1U, 2U, 1P, 1I

Supragingival spets. Effektiv vid stora 
mängder tandsten.
Rek. effekt: min - max 

Sub- och supragingival spets 
ner till 3-4mm djupa fickor.
Rek. effekt: min - medium+

Spets specialanpassad för 
scaling på fixturer. Konformat 
plastöverdrag gör denna spets 
utmärkt vid arbete på titanytor 
samt andra känsliga material.
Bra åtkomst tack vare sin design.
Rek. effekt: min - medium+

Sub- och supragingival spets till 
djupa fickor. Effektiv men samti-
digt skonsam tack vare sin runda 
arbetsdel.
Rek. effekt: min - medium+

Mesialt och distalt formad spets för 
bättre åtkomst i medel och djupa 
fickor. Passar även bra till arbeten i 
furkationer.
Rek. effekt: min - medium+

Diamantbelagd spets för retrograd 
rotfyllning, rak modell. Denna finns 
även i vinklade modeller. Smidig 
och bra åtkomst tack vare den nätta 
designen. 
Rek. effekt: min 

Filformat instrument utan avverkande 
egenskaper anpassat för rengöring 
och spolning av rotkanaler genom 
kavitationseffekten av spolvätskan. 
Ger rena och fina rotkanaler före 
rotfyllning. Rek. effekt: min - medium

Smidig, diamantbelagd 
preparationsspets för åtkomst till 
rotkanal samt även före revidering. 
Rek. effekt: min - max

1U Scaling 2U Scaling 1P Perio 1I Implantat

1E Endo 6E Endo 3Pr / 3PI Mesial & Distal KiS 1E Retrograd

Proxeo Ultra

Proxeo Ultra
PB-530

25.670,-
23.100,- 

ULTRALJUDSSCALER

Specialpris Piezospetsar 
med standardgänga!
W&H kvalitet ingår!

Handstycke 
LED PB-5L

KAMPANJPRIS: 6.300,-

1.050,-
950,- 

750,-
680,- 1.060,-

950,- 

1.260,-
1.130,- 

810,-
730,- 

1.380,-
1.240,- 

1.260,-
1.130,- 

1.890,-
1.700,- 



PUTS & POLERING

Puts 4:1 Trippelseal med 
litet och smidigt huvud 
för bästa sikt. Överlägsen 
åtkomst, överlägsen 
komfort och hållbarhet. 
Ett måste vid puts och 
polering!

 Extend Flex - Den extra 
mjuka gummi-koppen ökar 
koppens omfattning och flexibilitet 
omkring tandens konturer. 
Räfflorna på utsidan är utformade 
för bättre rengöring och för att 
eleminera stänk av putspasta.  
144 st./fp.

Mini spetsig -  Används 
på ocklusalytor, i fissurer och 
i konkaviteter. Bra åtkomlighet 
då den är spetsformad. Mindre 
i diameter än standardborste. 
144st./fp. 

Räfflad ut- och invändigt. 
Effektiv rengöring utan en massa 
stänk. 144st.st/fp.
Populär!

Spetsig hård - rekommenderas 
till approximala ytor samt 
implantat, under broar och andra 
svåråtkomliga områden. Mycket 
bra till ”bandade” patienter. 144 
st./fp. 
 

WP-64 M

Trippelseal
Putsvinkelstycke

5.250-
3.600,- 

Litet smidigt och tätt huvud

Elite Elite BorstePointed

Proxeo Twist
Inkl. 144st 

Elite engångkoppar.
(Värde 950,-)

13.060,-
11.700,- 

Proxeo Twist Trådlös
› Arbeta flexibelt utan kablar
› Enkel hastighetsreglering med
  trådlös fotkontroll  
› Optimal hastighet för skonsam 
  och effektiv polering / rengöring
› Roterande polering innebär mindre
  aerosol 
    

Kampanjen gäller tom 31 december 2022. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.
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ORTODONTI

Interproximal reduktion

› Öppen rotation - eller låst position
› Interproximal reduktion med Orto-Strips
› Slaglängd 0,9 mm
› 20.000 slag på en standardmotor
› Intern kylning
› Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
› 24 månaders garanti på vst.

Allt du behöver för din IPR behandling

Distansmätare IPR-DC

OST400Set01/6, kassett +6st orto strips

Orto strips system Central 40 µm, 3st

7.900,-
ord. pris. 10.700,-

Intensiv Swingle

*Utan ljus

Öppning interproximalt med 
orto strips öppnare 08 µm

Kontrollerad reduktion
med Intensiv orto strips
central 40 µm

Kontroll av det skapade
utrymmet med intensiv
distansmätare

Polering och finishing 
med orto system 
central 15 µm


