Szenzációs,
100 éves jubileumi ajánlataink...

Hagyomány az innováció.
100 éve innovatív megoldások a fogászatban.
A Morita egy évszázada kötelezettségének
érzi, hogy termékeivel hosszú távon javítson
a páciensek kezelésén, életminőségén. Ez
az oka annak, hogy az elmúlt 100 évben a
legmagasabb minőséget, pontosságot,

1916-ban
Ban alapítva, mint
„Morita Shika Shoten“
Kyoto- ban.
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1927
Bemutatták az első
japán házilagosan
elkészült kezelőegységet „A Type
Unit “, néven.

gyakorlati támogatást és gyengéd kezelést
biztosította. Győződjön meg termékeink
megbízható minőségéről, és használja ki
rendkívül vonzó jubileumi ajánlatunkat.

1964
Úttörőként a Morita
létrehozta az első
teljesen új stílusú
kezelőegységét. Ez
volt az első alkalom,
amikor a fogorvos a
“12.00” pozícióban
fekve kezelte a
páciensét.

1967
Az első panorama
RTG “PANEX-E”
néven, mely a teljes
állcsont felvételére
képes, rendkívüli
mértékben csökkentve a sugárzást.

1991
A “Root ZX” bemutatása hatalmas
áttörést jelentett az
endodonciában.
Ez az első apex
locator impedancia
méréssel, melyet
nem befolyásolnak a
folyadékok.

2001
Ezzel a CBCT- vel
ismét áttörő sikert
alkotott a Morita. Ez
volt az egyik első
3D-s fogászati egység
világszerte. A Morita
gyártja a legjobb
minőségű 3D-s röntgen egységet.

2013
Beszél, mozog és úgy
néz ki mint egy ember.
Simroidnak hívják.
Jelzi ha fájdalmat
érez és ezt közli is
az orvossal. Ez az új
technológia biztosítja
az interaktív képzést
az új fogorvos tanulók
számára.
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Bővíthető diagnosztika új elemek, páratlan képek.
Amikor az embernek fogpótlásra van
szüksége, ott bizony nem csak a funkcionalitás számít, hanem az esztétika is. Minden
implantálás diagnózissal kezdődik, amelyhez
komoly precíziós tervezés társul. Kiﬁnomult

Előnyei:
Szuper minőségű felvételek, akár 125 µm







3D Reuleaux scannelt formátum
8 képméret FOV
Panoráma felvételek

képalkotó rendszerünk, mint a Veraviewepocs 3D R100, és annak tökéletesített
szoftvere képes olyan megoldásokat kínálni,
amelyekkel optimálisan összehangolt
implantációs munkafolyamatok végezhetők.

 Implantátum 3D megjelenítés
 Implantációs könyvtár
 Link az implant tervező szoftverhez más
szállítóktól

Alacsony sugárterhelés
Br. 38.810.000.-Ft*

Újdonságok:

 További FOV (Ø R100 x H 40 mm,
Ø 80 x H 40 mm az alacsonyabb
sugárterhelésért

 Új szenzorgeneráció a szebb panoráma
képminőségért

 Közvetlen LAN csatlakozás és új,
biztonságos képátviteli rendszer

 Új PAN ﬁlter (AIE-HD) a részletgazdagságért

 10 Licence

*Az árak 2016.12.31.-ig érvényesek és az ÁFÁ-t tartalmazzák
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Br. 28.450.000.- Ft*/**
+ i-Dixel web
+ további 5 licence
Rendelési kód: 1602
**továbbá -1.000.000.- Ft értékben beszámítjuk
meglévő panoráma RTG készülékét.
(Bemutatni szükséges: fotó+ szériaszám).

Web-alapú adatkezelő szoftver –
korlátlan szabadságot nyújtva ezzel a vizsgálat során.
Az új, web alapú adatkezelő szoftver digitális
röntgenek számára segít elemezni a röntgen
képeket, függetlenül működik az operációs
rendszertől, illetve hardvertől. Az i-Dixel Web

alapú változata is egy teljeskörű 3D képfeldolgozó program, amely platform független
(PC, iMac vagy iPad).

Előnyei:

 Létrehoz és megjelenít 3D felvételeket és
CBCT keresztmetszeti felvételeket

 Többirányú megjelenítés (Multiplanar
megjelenítés)

 A telepítés során bármelyik platformmal
hozzáférhető az i-Dixel Web (PC, iMac
vagy iPad)

 Közvetlenül használható a kezelőegységről

 Vizsgálja és létrehozza a 2D panoráma és
intraorális felvételeket.
Rendszerkövetelmények:

 Internet Explorer 10, Windows 8/ Safari 6,
Mac OS X 10.8 vagy retina kijelzős iPad

 Elérhető 64bit pcs
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Ultragyors panoráma képek kiemelkedő felbontással.
Egyedülálló részletesség a pontos diagnózishoz. A Veraview IC5 digitális röntgen
rendszer rendkívül gyors beolvasási idővel
és igen részletes kontrasztossággal bír a

kemény és a lágy szövetek elkülönítésére.
Ez biztosítja a ragyogó képeket alacsony
sugárterheléssel, mindössze 5.5 mp alatt.

Előnyei:

 Nagyon rövid expozíciós idő, lényegesen
alacsonyabb sugárdózis

 Első osztályú képminőség
 Könnyű kezelhetőség

 3 lézersugár a könnyed
helymeghatározáshoz

 Alacsony energiafogyasztás, kompakt
kialakítás

Veraview IC5 HD
Br. 9.950.000.- Ft*
Br. 6.490.000.- Ft*
+ ajándék Ipad Air
Rendelési kód: 1602

*Az akcióink 2016.12.31.-ig érvényesek.
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Kivételes képességgel –
a Soaric napról napra támogatja Önt munka közben
A Soaric kezelőegység kiemelkedő
design-jával, és megbízhatóságával kiemeli
a tökéletes professzionizmust. A különböző
integrációs lehetőségek, mint például az

apex lokátor, sebészeti motor és a
mikroszkóp, segítik a felhasználót a
mindennapi gyakorlatban.

Előnyei:

 Maximális rugalmasság és optimális
hozzáférés a pácienshez

 Minden eszköz tökéletesen elrendezve
4-6 kezes kezeléshez

 Beépített mikroszkóp a legkisebb
anatómiai struktúrákhoz

 Beépített apex lokátor, mely minden
mérési adatot elküld a kijelzőre

 A monitor megjeleníti a röntgen képeket
 Beépített sebészeti motor gyökérkezeléshez,
műtétekhez endodonciához és
implantáláshoz

Akár 20 %
kedvezménnyel a
listaárból*

Rendelési kód: 1602
*Az akcióink 2016.12.31.-ig érvényesek.
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Nagyobb szabadság, nagyobb rugalmasság optimális kezelés.
Rendkívül népszerű a fogorvosok és
asszisztensek körében. Eladása
megduplázódott, hiszen a SIGNO sorozat
bizonyított: a SIGNO G10 II mindkét változata

meggyőző megoldást nyújt köszönhetően
a megszokott magas színvonalú Morita
technológiának, az innovatív funkcióknak és
a nagyfokú rugalmasságnak.

Ostoros karos verzió:

Schwebetischversion:

 120° mozgási tartománya szabad

 Akár 5 eszközzel felszerelhető
 Rugalmasan pozícionálható a 220° fokos

mozgásteret biztosít

 A kézidarabok megnövekedett rádiusszal
mozgathatók

 Könnyen hozzáférhető eszközök

 Rugalmas berendezés, különféle tálcák

Listaár:

-*
Br.11.370.000.

Ft -tól*
Br. 7.150.000.-

Teljes kiépítés:
pa
- LED OP lám
r
gos depuráto
- 1 db Ultrahan
- 1db mikromotnéorlkül
kézidarabok

d: 1602

Rendelési kó

*Az akcióink 2016.12.31.-ig érvényesek.
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tartományban

Teljesítmény, amelyben kétszer annyira megbízhat gyors és hatékony preparálás
A TwinPower Turbina a lehető legnagyobb
teljesítménnyel bír magas fordulatszám
tartományban, mivel a Morita szabadalma
a duplasoros rotor. Annak ellenére, hogy

levegő meghajtója a teljesítmény adatok
alapján nagyon hasonlít egy elektromos
motorra, teljesítménye a gyakorlatban
megfelel a magas szintű követelményeknek.

Előnyei:

 Duplasoros rotor
 Kis fejméret, nagyobb rálátás a kezelt
területre

másodpercen belül megáll

 Zero suck-back effectus megakadályozza

 Jól kiegyensúlyozott súlyelosztás leveszi
a terhet az ujjak és a kéz izomzatáról







 Quick-stop funkció – a turbina 2

PAR-4HX-O

25W

PAR-4HEX-O

22W

PAR-4HEX-O-45

20W

PAR-4HUEX-O

20W

PAR-4HUMX-O

18W

a vér, nyál és egyéb baktériumforrások
visszaszívását a turbina fejébe

TwinPower Turbina
Br. 365.000.- Ft

Br. 263.500.- Ft *

Rendelési kód: 1602

*Az árak bruttó árak és
2016.12.31.-ig érvényesek.
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Forradalom a fogászatban optimálisan eredményes kezelés minden páciens számára.
Moduláris rendszer beméréshez, preparáláshoz, esetleg polimerizációhoz. Most
még nagyobb biztonságot nyújt, mindeközben
megtartja ugyanazt a nagy teljesítményt,

minőséget és megbízhatóságot. Az új
optimális nyomaték ellentétes funkciói (OTR)
biztosítják az optimális fájl nyomatékot akár
forgó, akár váltakozó módban.

Előnyei:

 Gyökérhossz meghatározás, gyökércsatorna
preparálás egy rendszerben

 A preparáláshoz max. 1-3 fájl szükséges
 Kompatibilis a szabványos fájlrendszerekkel
 Optimális nyomatékszabályozás

 6 automata funkció az egyszerűbb
munkavégzéshez és a fájltörés elkerülése
érdekében

 Megbízhatóan távolítja el a törmeléket
 Megtartja a gyökércsatorna eredeti formáját

Br. 1.365.500.- Ft

Br. 1.092.000.- Ft*

Rendelési kód: 1602

*Az akcióink 2016.12.31.-ig érvényesek.
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Er:YAG - Lézer egyesíti a sokoldalúságot a hatékonysággal –
kíméletes kezelés.
A harmadik generációs lézer “AdvErL Evo”
tökéletes kombinációja a funkcionalitásnak
és az ergonómiának, elegáns designt
kölcsönözve. Sokféle cserélhető tip a

különböző esetekhez. Az Er:YAG- Lézer
minimum invazív beavatkozást kínál a
peri-implantitiszes és paradontális kezelések
során.

Előnyei:

 Gyakorlatilag fájdalommentes
 Precíziós hőelvezetéses kezelés közben
nincs kimenő hő

 Innovatív lézer tipek

 Nincs kalibrálási és installációs idő
 Felhasználóbarát
 A depurátor formájú kézidarab jobb
rálátást biztosít a kezelendő felületre

Előnyei:

 Minimum invazív kezelések a páciens
számára

 A széles körű alkalmazás a lágyszöveti,
periodontális és a kemény szövetek közt

 Egyszerű telepítés
 Vonzó üzleti feltételek
 Gyártói támogatások

 Harmadik generációs lézer már 20 éves
tapasztalattal, a legmagasabb szintű
fejlesztésekkel

 Egyszerű alkalmazás és üzemeltetés
Br. 19.800.000.- Ft

Br. 14.722.000.- Ft*
*Az árak 2016.12.31.-ig érvényesek

Rendelési kód:
1602
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Diagnosztika és képalkotás
Kezelőegységek
Turbinák és kézidarabok
Endodonciai rendszerek
Lézer
Laboratóriumi eszközök

J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Germany
T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299
www.morita.com/europe

*A katalógusban feltüntetett árak Br. árak és
2016.12.31.-ig érvényesek.
A változtatás jogát fenntartjuk.
JME HU 0916 *1.

Mori-Dent Kft.
Huszt utca 9. I/3
1147 Budapest
Hungary
T +361. 220. 544 3
www.morident.hu

