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Szanowni Państwo

Od początku istnienia firmy Meditrans niezmiennym celem naszych działań 
pozostaje najwyższa jakość oferowanych produktów oraz współpraca z klientem, 
prowadząca do jego pełnej satysfakcji. Dwadzieścia lat działalności na polskim rynku 
stomatologicznym zaowocowało ogromnym doświadczeniem i wieloma sukcesami. 
Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia są dla nas punktem odniesienia przy 
wyznaczaniu i zmierzaniu ku coraz większym celom, a wszystko po to, by sprostać 
najbardziej wyszukanym wymaganiom naszych klientów. 

Ciągle udoskonalamy wewnętrzne procedury produkcyjne i sprzedażowe.  
W 2009 roku wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami 
norm EN ISO 9001: 2008 oraz EN ISO 13485:2003+AC:200, co pozwoliło nam stać 
się producentem nowej linii produktów. Powstanie PrimaDent poprzedzone było 
wieloletnimi przygotowaniami, dzięki czemu dziś możemy pochwalić się preparatami 
do dezynfekcji najwyższej jakości w pełni bezpiecznymi dla użytkownika.

Linia PrimaDent zadebiutowała na rynku w 2009 roku. Duże zainteresowanie 
klientów i coraz większa popularność środków PrimaDent, nieustannie motywują 
nas do poszerzania oferty o nowe produkty. Aktualnie linia PrimaDent obejmuje 
preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry, narzędzi oraz różnych powierzchni. 
Oferujemy również preparaty do czyszczenia i konserwacji sprzętu, środki chłodzące 
i uzdatniające, torebki i rękawy do sterylizacji oraz akcesoria stomatologiczne.

Niezależnie od wybranej metody dezynfekcji jak i materiałów podlegających 
temu procesowi, produkty PrimaDent odznaczają się szerokim spektrum działania 
biobójczego, gwarantując użytkownikowi wysoki poziom czystości i bezpieczeństwa. 
Zadbaliśmy również o to, aby każdy nasz produkt był maksymalnie ekonomiczny  
w użytkowaniu i bezpieczny dla środowiska, a łatwa i wygodna aplikacja skracała czas 
pracy.

PrimaDent to przede wszystkim niezawodność i skuteczność za rozsądną cenę.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszym katalogiem  
i skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo 
usatysfakcjonowani jakością i skutecznością produktów PrimaDent, które na stałe 
zagoszczą w Państwa gabinetach.

Z poważaniem
Zespół Meditrans
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Środek użyty w procesie dezynfekcji narzędzi medycznych, powinien odznaczać się wysoką skutecznością i szerokim 
spektrum działania. Niezwykle ważną kwestią jest również siła oddziaływania preparatu na strukturę czyszczonych narzędzi, 
gdyż niektóre z nich mogą zostać naruszone i ulec zniszczeniu. Istotna jest zatem wysoka skuteczność biobójcza preparatu 
w połączeniu z jego wysoką kompatybilnością materiałową.

PrimaDent Protect Powder to preparat na bazie aktywnego tlenu przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentów 
chirurgicznych, stomatologicznych oraz wszelkiego typu endoskopów.

Zalety:
- odznacza się bardzo dużą efektywnością czyszczenia; 
- posiada szerokie spektrum oddziaływania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy, spory; 
- działa bardzo szybko i jest niezwykle wydajny – pełna skuteczność biobójcza 2% roztworu osiągana jest już po 10 minutach;
- nie wymaga użycia aktywatorów;
- cechuje się wysoką tolerancją materiałową;
- chroni przed korozją czyszczone narzędzia;
- nie zawiera aldehydu;
- jest przyjazny dla środowiska – ulega biodegradacji.

Opakowanie: 2 kg

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Protect Powder
Koncentrat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi medycznych
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Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych wymaga użycia środka silnego, działającego szybko i skutecznie,  
a jednocześnie delikatnego dla czyszczonych instrumentów i bezpiecznego dla ich użytkowników. 

PrimaDent Protect sprawdza się zarówno w przypadku czyszczenia i wstępnej dezynfekcji 
narzędzi dentystycznych przez zanurzenie, jak również w przypadku czyszczenia ręcznego  
i maszynowego w odniesieniu do instrumentarium ze stali.

Zalety :
- wyjątkowo skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne; 
- posiada szerokie spektrum antymikrobowe; 
- już w niskich stężeniach niszczy bakterie, grzyby i wirusy; 
- gwarantuje optymalną detergencję dzięki zasadowemu pH; 
- chroni czyszczone narzędzia przed korozją;
- nie zawiera aldehydu;
- wykazuje wysoką kompatybilność w przypadku użycia w myjce ultradźwiękowej; 
- jest przyjazny dla środowiska - ulega biodegradacji.

Opakowania: 1 litr i 5 litrów.

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Protect 
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych
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Narzędzia obrotowe wymagają dokładnej i częstej dezynfekcji, co jednak wiąże się  
z ryzykiem ich szybszego zużycia. Proces dezynfekcji musi więc być stosunkowo 
szybki, efektywny i bezpieczny dla wierteł. 

PrimaDent Drill jest roztworem gotowym do użycia. Idealnie myje i dezynfekuje 
dbając o narzędzia rotacyjne, dzięki czemu czas ich użytkowania znacznie się 
wydłuża. 

Zalety:
- posiada szerokie spektrum działania bakteriobójczego, wirusobójczego, 

grzybobójczego i gruźliczobójczego;
- jest wolny od aledydu;
- posiada inhibitory korozji;
- odznacza się znakomitą tolerancją materiału, z którego wykonane są wiertła 

(m.in. nikiel, tytan, węglik wolframu);
- jest przyjazny dla środowiska – ulega biodegradacji.

Opakowania: 2 litry i 5 litrów.

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Drill
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych
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Utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu czystości w gabinecie stomatologicznym wiąże się  
z systematyczną dezynfekcją narażonych na skażenie powierzchni. Z drugiej zaś strony ograniczenia 
czasowe i przestrzenne często uniemożliwiają zapewnienie odpowiedniej profilaktyki.

PrimaDent Wipes to niezawodny środek dezynfekujący, gdy liczy się szybkość i skuteczność działania, 
zarówno w przypadku rutynowej dezynfekcji jak i w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach.

Zalety:
- idealnie nadają się do dezynfekcji rąk, skóry oraz małych powierzchni i urządzeń medycznych, 

odpornych na działanie alkoholi;
- nasączone o 20% większą ilością roztworu w stosunku do innych dostępnych na rynku chusteczek;
- odznaczają się wysoką efektywnością w walce z bakteriami (w tym MRSA i Tbc), grzybami  

(C. albicans) i wirusami (HBV, HIV, HCV) już w ciągu 1 minuty;
- produkowane z najwyższej jakości włókien, odpornych na rozerwanie;
- nasączone środkiem, który szybko wyparowuje i nie pozostawia nalotu;
- nie zawierają aldehydów ani fenoli; 
- posiadają przyjemny zapach.

Opakowanie: 100 sztuk.

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Wipes
Chusteczki dezynfekcyjne 
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Ilość i różnorodność sprzętu medycznego bezpośrednio wpływa na czas i koszty 
procesu dezynfekcji. Istotna zatem jest szybkość działania i stosunkowo duża 
wszechstronność środka dezynfekującego. 

Gotowy do użycia preparat dezynfekujący PrimaDent Spray skraca czas pracy, 
poprawia jej komfort, a przede wszystkim gwarantuje odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa lekarzowi i pacjentom. 

Zalety:
- posiada szerokie spektrum działania: skuteczny przeciw bakteriom, drożdżakom, 

pleśni i wirusom już w ciągu 1 minuty (przy wysokim stopniu skażenia);
- nie zawiera aldehydów ani fenoli;
- szybko schnie i nie pozostawia nalotu; 
- cechuje się wysoką wydajnością i jest przyjazny dla środowiska;
- wstępuje w dwóch przyjemnych i świeżych zapachach: Aqua Fresh i Lemon.

Opakowania: 1 litr i 5 litrów.

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Spray 
Preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego
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Niejednokrotnie powierzchnie narzędzi medycznych wymagają zastosowania środka działającego silnie 
biobójczo, który jednocześnie nie uszkodzi czyszczonego sprzętu i będzie bezpieczny dla użytkownika. 

PrimaDent Foam jest gotowym do użycia środkiem, zapewniającym skuteczną i szybką dezynfekcję  
powierzchni nawet tych wrażliwych na działanie alkoholu.

Zalety:
- posiada szerokie spektrum działania; 
- prezentuje wysoką kompatybilność materiałową;
- nie zawiera aldehydu;
- pielęgnuje delikatne powierzchnie; 
- jest wysoce wydajny i łatwy w aplikacji;
- dezynfekcja powierzchni może być przeprowadzona przy pomocy pianki lub sprayu.

Opakowanie: 1 l

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Foam 
Preparat do dezynfekcji powierzchni narzędzi medycznych  
i stomatologicznych w postaci piany
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Higiena rąk ma istotne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno podczas pracy jak i poza 
nią. Szczególna pielęgnacja dłoni i dobór odpowiednich preparatów myjących dotyczy głównie 
osób, których skóra z racji wykonywanego zawodu jest narażona na podrażnienie i wysuszenie. 

PrimaDent Soap dokładnie czyści i jednocześnie pielęgnuje ręce. Zapobiega wysuszeniu skóry, 
dzięki czemu znakomicie nadaje się do częstego stosowania. 

Zalety:
- jest niezwykle delikatne dla skóry nawet tej ze skłonnością do alergii;
- posiada czynne substancje hipoalergiczne, które zapewniają naturalny odczyn pH skóry;
- dostarcza dłoniom niezbędne substancje odżywcze i witaminy (A + E);
- zawiera składniki nawilżające; 
- pozostawia skórę elastyczną i miękką; 
- jest łatwe do spłukiwania;
- posiada przyjemny i świeży zapach, który długo po umyciu utrzymuje się na skórze.

Opakowanie: 500 ml i 5 litrów

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Soap 
Mydło do mycia rąk
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Ręce to nieodzowne „narzędzie” pracy, ale również potencjalne źródło zakażeń i infekcji. Regularne stosowanie 
silnych środków redukuje zagrożenie zakażaniem, jednak może również podrażnić delikatną skórę rąk.

PrimaDent Gel to przyjazny dla skóry preparat na bazie alkoholi, przeznaczony do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk. Znajduje również zastosowanie jako środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami  
oraz do sporządzania okładów chłodzących.

Zalety:
- posiada szerokie spektrum działania przeciw bakteriom, grzybom i wirusom;
- odznacza się niezwykle krótkim czasem ekspozycji;
- nie zawiera konserwantów;
- daje efekt łagodzący i chłodzący;
- szybko schnie bez spłukiwania nie wysusza skóry i pozostawia ją miękką i nawilżoną;
- tiksotropowy (przechodzi ze stanu żelu w stan płynny poprzez zwykłe tarcie);
- forma żelu pozwala uniknąć rozprysków i ewentualnego cieknięcia produktu;
- dobrze tolerowany nawet przez skórę wrażliwą ze skłonnością do alergii;
- posiada przyjemny zapach, który długo utrzymuje się na skórze.

Opakowanie: 500 ml

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Gel 
Żel do dezynfekcji rąk
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W tak istotnej kwestii jak dezynfekcja rąk przed zabiegami liczy się pewność, że użyty środek 
cechuje wysoka skuteczność w walce z drobnoustrojami. Z drugiej zaś strony preparat powinien 
być delikatny dla skóry, gdyż jej uszkodzenie zwiększa szanse zakażenia.

PrimaDent Skin to niezawodny środek na bazie alkoholi do dezynfekcji rąk w celach higienicznych 
i chirurgicznych. Można go stosować zarówno przed prostymi zabiegami, takimi jak podawanie 
zastrzyków i nakłuwanie obwodowych naczyń krwionośnych, ale także przed zabiegami 
chirurgicznymi i punkcjami stawów.

Zalety:
- wykazuje szerokie spektrum działania przeciw bakteriom, grzybom, wirusom;
- odznacza się krótkim czasem ekspozycji;
- preparat o trwałym działaniu;
- odpowiedni do dezynfekcji skóry z gruczołami łojowymi oraz do sporządzania okładów 

chłodzących;
- hipoalergiczny;
- nie zawiera konserwantów i jest dobrze tolerowany przez skórę.

Opakowanie: 500 ml

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Skin
Preparat do dezynfekcji rąk
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Nie tylko powierzchnie urządzeń medycznych ale i duże powierzchnie użytkowe oraz elementy 
wyposażenia wnętrz gabinetów mogą stać się źródłem zakażeń. Wybór środka do dezynfekcji 
różnych powierzchni powinien uwzględnić zarówno ich rodzaj jak i ryzyko zakażeń. 

PrimaDet Perfect skutecznie czyści i pielęgnuje powierzchnie różnego typu, zapewniając ochronę 
przed zanieczyszczeniami na długi czas.

Zalety:
- zastosowany nawet w niskich stężeniach posiada wszechstronne spektrum działania przeciw 

bakteriom, grzybom i wirusom; 
- nie zawiera aldehydu;
- jest antystatyczny - pozostawia niewidoczną warstwę ochronną, która zapobiega ponownemu 

zanieczyszczeniu;
- czyści, dezynfekuje i dezodoryzuje jednoetapowo;
- jest wyjątkowo wydajny – 1 litr koncentratu wystarcza na przygotowanie 200 l roztworu przy 

stężeniu 0,5%.

Opakowanie: 1 l

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Perfect
Koncentrat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego 



13

Dezynfekcja systemu ssącego wymaga użycia środka, który nie zaburzy jego funkcjonowania,  
a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo i higienę pracy.

PrimaDent CleanJet skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, odznacza się dużą kompatybilnością 
materiałową i stwarza bezpieczne warunki pracy.

Zalety: 
- nadaje się do wszystkich systemów ssących; 
- jest skuteczny dzięki zawartym w nim detergentom i związkom usuwającym kamień; 
- w ciągu 15 minut wykazuje szerokie spektrum działania grzybobójczego, bakteriobójczego 

i wirusobójczego w tym: HIV i HBV;
- jest wyjątkowo wydajny;
- nie pieni się i neutralizuje nieprzyjemny zapach przewodów ssących;
- nie zawiera aldehydu;
- skuteczność mikrobiologiczna 3% roztworu osiągana jest już po 5 minutach.

Opakowanie: 1 l

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent CleanJet
Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji  
stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek
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Precyzyjne urządzenia techniczne takie jak turbiny, kątnice, prostnice i silniki powietrzne wymagają 
stałej, profesjonalnej konserwacji. Długą żywotność tego typu sprzętu gwarantują tylko takie środki, 
które zapewnią odpowiedni poziom smarowania ruchomych części tych urządzeń.

PrimaDent OL skutecznie konserwuje i smaruje, zapewniając nienaganne funkcjonowanie sprzętu przez 
długi czas. 

Zalety:
- jest niezwykle łatwy w aplikacji; 
- ekonomiczny w użyciu;
- nie zawiera środków toksycznych;
- działa w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Opakowanie: 500 ml

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent OL
Uniwersalny olej w sprayu
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Metoda badania żywotności miazgi poprzez drażnienienie zimnem jest jedną z najprostszych  
i najszybszych. Zmrożenie powierzchni wymaga użycia środka działającego szybko i precyzyjnie,  
który będzie również bezpieczny dla użytkownika i otoczenia.

PrimaDent Cold Spray idealnie nadaje się do zmrażania aplikatorów z gąbki i wałeczków dentystycznych, 
a także do szybkiego schładzania materiałów wyciskowych.

Zalety:
- dzięki odpowiedniemu dozownikowi aplikacja poprzez rozpylenie jest niezwykle precyzyjna;
- specjalny zawór pozwala na oszczędne użytkowanie preparatu;
- wyparowuje natychmiastowo i całkowicie;
- nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska;
- posiada przyjemny miętowy zapach. 

Opakowanie: 200 ml

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Cold Spray
Miętowy spray schładzający
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Woda dostarczana przez systemy wodne unitów stomatologicznych na ogół zawiera 
wysokie stężenie drobnoustrojów. Właściwy dobór środka dezynfekcyjnego ma decydujący 
wpływ na efektywność i bezpieczeństwo procesu dezynfekcji zarówno dla użytkownika  
jak i sprzętu. 

PrimaDent Aqua Cleaner to koncentrat, który doskonale myje i dezynfekuje wszelkiego typu 
przewody stomatologiczne doprowadzające wodę. 

Zalety:
- regularne stosowanie preparatu usuwa istniejący w przewodach biofilm oraz zapobiega 

jego ponownemu powstawaniu, w konsekwencji czego są one zawsze drożne;
- niszczy nie tylko mikroorganizmy, zapobiega również osadzaniu się kamienia 

niezależnie od stopnia twardości wody;
- odznacza się wysoką wydajnością i kompatybilnością środowiskową;
- nie zawiera aldehydów; 
- posiada przyjemny zapach i smak.

Opakowanie: 1l

Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu.

PrimaDent Aqua Cleaner
Koncentrat do dekontaminacji wody
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Przed procesem sterylizacji wszystkie instrumenty medyczne powinny być odpowiednio zapakowane. Z jednej strony opakowanie tworzy barierę ochronną, z drugiej zaś 
pozwala na swobodny dostęp użytego środka sterylizującego, a po zakończonym procesie sterylizacji utrzymuje sterylność poddanego temu procesowi instrumentarium. 

Jednymi z najpopularnieszych opakowań do sterylizacji są torebki papierowo-foliowe. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów produkty PrimaDent odznaczają 
się wysoką wytrzymałością i spełniają wymogi normy PN EN 868.

PrimaDent Torebki do sterylizacji

Samoprzylepne papierowo-foliowe Torebki PrimaDent
- przeznaczone są do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej; 

- posiadają unikatowe umiejscowienie wskaźników na zewnątrz i wewnątrz torebki, 
co daje użytkownikowi pewność odpowiednio wysterylizowanego wkładu;

- oznaczenia na torebkach wykonane zostały przy użyciu specjalnej farby na bazie 
wody, w celu uniknięcia skażenia w trakcie sterylizacji;

- przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania;

- umożliwiają bezpieczne bezpyłowe otwieranie;

- torebki w kolorze zielonym o gramaturze papieru 70g/m2 i części foliowej 
składającej się z 5 warstw wskazane są do użytku w warunkach szpitalnych;

- torebki w kolorze niebieskim o gramaturze papieru 60g/m2 i części foliowej 
składającej się z 5 warstw są odpowiednie do użytku w warunkach gabinetowych.

Dostępne w rozmiarach:

- 57mm x 133mm (5,7 cm x 10,5 cm – część foliowa)
- 70mm x 257mm (7 cm x 23 cm – część foliowa)
- 90mm x 257mm (9 cmx 23 cm – część foliowa)
- 135mm x 283mm (13,5 cm x 25 cm – część foliowa)

Opakowanie: pudełko zawiera 200 sztuk torebek
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Rękawy w kolorze niebieskim o gramaturze papieru 60g/m2 i części foliowej składającej się z 5 warstw są odpowiednie do użytku w warunkach gabinetowych.

Dzięki zastosowaniu w czasie ich produkcji surowców najwyższej jakości, rękawy PrimaDent odznaczają się wysoką wytrzymałością i spełniają wymogi normy PN EN 868.

PrimaDent Rękawy do sterylizacji – niebieskie

Rękawy do sterylizacji PrimaDent:
- przeznaczone do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej; 

- posiadają specjalną wzmocnioną konstrukcję – potrójny zgrzew, która daje 
pewność i komfort pracy; 

- cechuje je przejrzysty system wskaźników sterylizacji (Para i Gaz);

- oznaczenia na rękawach wykonane zostały przy użyciu specjalnej farby na 
bazie wody, w celu uniknięcia skażenia w trakcie sterylizacji.

Rękawy niebieskie dostępne są w rozmiarach:

- 50 mm x 200 m

- 75 mm x 200 m

- 100 mm x 200 m

- 200 mm x 200 m
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Rękawy w kolorze zielonym o gramaturze papieru 70g/m2 i części foliowej składającej się z 5 warstw wskazane są do użytku w warunkach szpitalnych.

Dzięki zastosowaniu w czasie ich produkcji surowców najwyższej jakości, rękawy PrimaDent odznaczają się wysoką wytrzymałością i spełniają wymogi normy PN EN 868.

PrimaDent Rękawy do sterylizacji – zielone

Rękawy do sterylizacji PrimaDent:
- przeznaczone są do sterylizacji narzędzi zarówno parowej jak i gazowej; 

- posiadają specjalną wzmocnioną konstrukcję (potrójny zgrzew), która daje pewność i komfort pracy; 

- cechuje je przejrzysty system wskaźników sterylizacji (Para i Gaz);

- oznaczenia na rękawach wykonane zostały przy użyciu specjalnej farby na bazie wody, w celu uniknięcia skażenia w trakcie sterylizacji;

- rękawy z zakłądką umożliwiają sterylizację narzędzi o większych rozmiarach.

Rękawy zielone z zakładką dostępne są w rozmiarach:

- 75 mm x 200 m

- 100 mm x 200 m

- 150 mm x 200 m

Rękawy zielone dostępne są w rozmiarach:

- 50 mm x 200 m

- 75 mm x 200 m

- 100 mm x 200 m

- 150 mm x 200 m

- 200 mm x 200 m

- 250 mm x 200 m

- 300 mm x 200 m

- 200 mm x 200 m

- 250 mm x 200 m

- 350 mm x 200 m
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Zachowanie wysokiego poziomu higieny w gabinecie wymaga przestrzegania ścisłych procedur. Nawet najmniejsze zaniedbanie może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla 
pacjenta jak i personelu medycznego. W przypadku, gdy niezwykle istotne znaczenie odgrywa dbałość o higienę, a jednocześnie ograniczenia czasowe i ekonomiczne utrudniają 
odpowiednią profilaktykę, niezastąpione okazują się być akcesoria jednorazowego użytku.

PrimaDent – Tacki jednorazowe 
Wysokiej jakości, jednorazowe tacki z tworzywa sztucznego przeznaczone do użytku w gabinetach stomatologicznych.

Wymiary: 150 x 190 mm 

Opakowanie: 100 sztuk

PrimaDent – Wkłady jednorazowe do spluwaczek
Jednorazowe wkłady do miski spluwaczki unitu stomatologicznego. Pozwalają na proste i higieniczne usunięcie odpadów po zabiegu.

Dostępne są w różnych kolorach.

Opakowanie: 50 sztuk.

PrimaDent – Akcesoria stomatologiczne 
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