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katalog produktów

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.
Ponad dwadzieścia siedem 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. Posiadamy System
Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm EN ISO 9001: 2015 oraz EN ISO 13485:2016,
gwarantując wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez nas, jako producenta i dystrybutora.
Linia PrimaDent zadebiutowała na rynku w 2009 roku. Jej powstanie poprzedzone było wieloletnimi
przygotowaniami, dzięki czemu dziś możemy pochwalić się preparatami do dezynfekcji najwyższej
jakości w pełni bezpiecznymi dla użytkownika. 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, narzędzi oraz różnych powierzchni
medycznych. Oferujemy również preparaty do czyszczenia i konserwacji sprzętu, środki chłodzące,
torebki i rękawy do sterylizacji oraz różnorodne 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

Zestaw Procedur Higienicznych PrimaDent
dla gabinetu stomatologicznego
Opakowanie zawiera: zestaw procedur, plan higieny dla gabinetów stomatologicznych, tabelę dozowania, zestaw naklejek.
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PrimaDent Protect
Preparat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych –
koncentrat
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 manualnego oraz
maszynowego przy użyciu myjki ultradźwiękowej.
Zalety:
∙ posiada szerokie spektrum bójcze przy niskich stężeniach roboczych;
∙ dzięki zawartości inhibitorów korozji chroni czyszczone narzędzia przed korozją;
∙ posiada szeroką kompatybilność materiałową;
∙ nie zawiera aldehydu przez co jest bardzo bezpieczny dla personelu;
∙ wykazuje bardzo wysoką skuteczność w przypadku zastosowania w myjce ultradźwiękowej;
∙ przebadany w obszarze medycznym zgodnie z najnowszymi normami;
∙ jest przyjazny dla środowiska – ulega biodegradacji.
Opakowania: 1 litr i 5 litrów
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie
charakterystyki, dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent Protect Powder
Preparat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi
medycznych – koncentrat w proszku
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 oparty na bazie aktywnego tlenu przeznaczony do
mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, stomatologicznych oraz wszelkiego
typu endoskopów.
Zalety:
∙ posiada szerokie spektrum bójcze: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy, spory;
∙ działa bardzo szybko i jest niezwykle wydajny – w zależności od oczekiwań użytkownika pozwala na dobór optymalnego czasu i stężenia roztworu roboczego;
∙ odznacza się bardzo dużą efektywnością czyszczenia;
∙ cechuje się wysoką tolerancją materiałową – posiada potwierdzone badania kompatybilności materiałowej;
∙ chroni przed korozją czyszczone narzędzia – zawiera inhibitory korozji;
∙ nie zawiera aldehydu – bezpieczny dla personelu;
∙ nie wymaga użycia aktywatora;
∙ jest przyjazny dla środowiska – ulega biodegradacji.
Opakowanie: 2 kg
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki, dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent Drill
Preparat do czyszczenia i dezynfekcji obrotowych narzędzi
stomatologicznych oraz chirurgicznych – produkt gotowy
do użycia
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 oraz innych narzędzi obrotowych.
PrimaDent Drill jest produktem gotowym do użycia. Idealnie myje i dezynfekuje dbając
o narzędzia rotacyjne, dzięki czemu czas ich użytkowania znacznie się wydłuża.
Zalety:
∙ posiada szerokie spektrum bójcze;
∙ jest wolny od aldehydu – bezpieczny dla personelu;
∙ posiada inhibitory korozji;
∙ zawiera składniki powodujące „odblokowanie” mikroszczelin z tkanki kostnej, co pozwala
na odzyskanie pełnej „mocy” cięcia wiertła, przez co pacjent odczuwa mniejszy ból;
∙ odznacza się znakomitą kompatybilnością z materiałami, z których 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 oraz w karcie
charakterystyki, dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent Spray
Preparat do dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni medycznych
o natychmiastowym działaniu
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 bójczego w bardzo krótkim czasie;
∙ nie zawiera aldehydów ani fenoli;
∙ błyskawicznie odparowuje i nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach;
∙ cechuje się bardzo wysoką wydajnością i jest przyjazny dla środowiska;
∙ występuje w dwóch przyjemnych i świeżych zapachach: Aqua Fresh i Lemon.
Opakowania: 1 litr i 5 litrów
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie
charakterystyki, dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent CleanJet

Preparat do czyszczenia i dezynfekcji stomatologicznych systemów
ssących i spluwaczek – koncentrat
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:
∙ odpowiedni do wszystkich systemów ssących;
∙ jest skuteczny w systemach „rurowych” dzięki zawartym w nim detergentom i związkom
usuwającym kamień oraz zapobiegającym tworzeniu się biofilmu;
∙ wyjątkowo wydajny;
∙ nie pieni się i neutralizuje nieprzyjemny zapach przewodów ssących;
∙ nie zawiera aldehydu – bezpieczny dla personelu oraz pacjenta;
∙ skuteczność bójcza osiągana jest już po 5 minutach kontaktu z dezynfekowanym sprzętem.
Opakowanie: 1 litr i 5 litrów
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie
charakterystyki, dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent Wipes

Alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne – produkt gotowy do użycia
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 dezynfekcyjny w formie nasączonych preparatem alkoholowym
chusteczek włókninowych. Wszędzie gdzie liczy się szybkość i skuteczność działania, zarówno w przypadku
rutynowej dezynfekcji jak i w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach idealnie spełnia swoją rolę.
Zalety:
∙ szybka i skuteczna dezynfekcja małych powierzchni sprzętu i urządzeń medycznych, odpornych na
działanie alkoholi;
∙ nasączone większą ilością środka aktywnego w stosunku do innych dostępnych na rynku chusteczek;
∙ odznaczają się bardzo wysoką efektywnością biobójczą;
∙ bardzo krótki czas minimalnego kontaktu pozwala na osiągnięcie pełnego spektrum bójczego;
∙ produkowane z najwyższej jakości włókniny, odpornej na rozerwanie, niepylącej;
∙ nasączone środkiem, który błyskawicznie odparowuje i pozostawia powierzchnię bezpieczną, czystą,
pozbawioną drobnoustrojów oraz jakichkolwiek nalotów;
∙ preparat aktywny oparty o nowoczesną recepturę pozbawioną aldehydów i fenoli;
∙ chusteczki posiadają przyjemny cytrynowy zapach.
Opakowanie: dozownik 100 sztuk oraz opakowanie uzupełniające 100 sztuk
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki,
dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent Foam
Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów
i narzędzi medycznych oraz stomatologicznych w postaci pianki
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 bezalkoholowym środkiem, zapewniającym skuteczną i szybką
dezynfekcję powierzchni również tych wrażliwych na działanie alkoholu.
Zalety:
∙ posiada szerokie spektrum działania;
∙ odznacza się bardzo szeroką kompatybilnością materiałową;
∙ nie zawiera aldehydów;
∙ dzięki specjalnym składnikom myjącym pielęgnuje delikatne powierzchnie;
∙ jest wysoce wydajny i łatwy w aplikacji;
∙ dezynfekcja powierzchni może być przeprowadzona przy pomocy preparatu w postaci pianki lub sprayu.
Opakowanie: 1 litr z dozownikiem
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu i w karcie charakterystyki,
dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent Hand Cream
Krem do pielęgnacji rąk przeznaczony dla osób mających częsty
kontakt ze środkami czystości oraz preparatami dezynfekcyjnymi
Dzięki zawartości naturalnych składników odżywczych, natłuszczających, nawilżających
i wygładzających skórę, PrimaDent Hand Cream tworzy na skórze delikatny niewidoczny film
ochronny.
Zalety:
∙ zawiera składniki aktywne i regenerujące podrażnioną skórę (wosk pszczeli, kwas hialuronowy,
kolagen, elastynę, kompleks witamin C, E, F oraz olejki z orzecha kokosowego i wyciąg z pestek
moreli);
∙ idealnie rozprowadza się i doskonale wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy;
∙ nie zawiera składników drażniących i uczulających;
∙ posiada naturalne pH;
∙ polecany do codziennej pielęgnacji przez personel medyczny.
Opakowanie: tuba 100 ml i butelka 500 ml z dozownikiem.
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PrimaDent Perfect
Preparat do dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni medycznych –
koncentrat
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.
PrimaDent Perfect skutecznie czyści i pielęgnuje powierzchnie różnego typu, zapewniając ochronę
przed zanieczyszczeniami na długi czas.
Zalety:
∙ zastosowany nawet w niskich stężeniach posiada oczekiwane w obszarze medycznym
spektrum działania biobójczego;
∙ nie zawiera aldehydu – bezpieczny dla użytkownika;
∙ 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 litrów roztworu
roboczego.
Opakowanie: 1 litr
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie
charakterystyki, dostępnej na stronie www.primadent.info.pl
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PrimaDent OL
Uniwersalny olej w sprayu
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;
∙ nie wypływa z końcówki podczas procesu sterylizacji, zachowując swoje właściwości;
∙ jest bezpieczny dla środowiska.
Opakowanie: 500 ml
Szczegółowe informacje na temat produktu zamieszczono na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki,
dostępnej na stronie www.primadent.info.pl

11

PrimaDent Cold Spray
Miętowy spray schładzający
Metoda badania żywotności miazgi poprzez podrażnienie 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 oraz w karcie charakterystyki,
dostępnej na stronie www.primadent.info.pl

12

Ćwieki gutaperkowe PrimaDent – znakowana długość
Ćwieki kalibrowane do wypełniania kanałów korzeniowych
Ćwieki z oznaczeniem długości niezbędne do szczelnego, trwałego oraz szybkiego wypełniania kanału. Zachowują optymalną plastyczność oraz gładką powierzchnię
co pozwala na łatwe wprowadzanie do kanału.
Opakowanie: 120 sztuk w rozszerzalności .02
w rozmiarach: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, asortyment: 15-40; 45-80.
Opakowanie: 60 sztuk w rozszerzalności .04 i .06
w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, asortyment: 15-40; 45-80.

Sączki papierowe PrimaDent – znakowana długość
Sączki kalibrowane do osuszania kanałów korzeniowych
Precyzyjne sączki papierowe oznaczone kolorem zgodnie z normą ISO. Wysoce absorpcyjne mocne i zwarte – nawet całkowicie nasiąknięte nie tracą elastyczności.
Nie zawierają środków wiążących ani chemicznych.
Opakowanie: 200 sztuk w rozszerzalności .02
w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, asortyment: 15-40; 45-80.
Opakowanie: 100 sztuk w rozszerzalności .04 i .06
w rozmiarach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, asortyment: 15-40; 45-80.
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Torebki do sterylizacji PrimaDent – niebieskie
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 najpopularniejszych 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.

Samoprzylepne papierowo-foliowe Torebki PrimaDent:
∙

przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi;

∙

posiadają wskaźniki na zewnątrz i wewnątrz torebki, co daje użytkownikowi pewność sterylności pakietu;

∙

przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania;

∙

umożliwiają bezpieczne bezpyłowe otwieranie zgodnie z oznakowaniem na każdej z torebek;

∙

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

Dostępne w rozmiarach:
∙ 57 mm x 100 mm
∙ 70 mm x 230 mm
∙ 90 mm x 230 mm
∙ 135 mm x 250 mm
Opakowanie: 200 sztuk
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Torebki do sterylizacji PrimaDent – zielone
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 najpopularniejszych 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.

Samoprzylepne papierowo-foliowe Torebki PrimaDent:
∙ przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi;
∙ posiadają wskaźniki na zewnątrz i wewnątrz torebki, co daje użytkownikowi pewność sterylności pakietu;
∙ przezroczysta folia pozwala na identyfikację zawartości opakowania;
∙ umożliwiają bezpieczne bezpyłowe otwieranie zgodnie z oznakowaniem na każdej z torebek;
∙ torebki w kolorze zielonym o gramaturze papieru 70 g/m2 i części foliowej składającej się z 5 warstw, są odpowiednie również do użytku w warunkach szpitalnych;
Dostępne w rozmiarach:
∙ 57 mm x 100 mm
∙ 70 mm x 230 mm
∙ 90 mm x 230 mm
∙ 135 mm x 250 mm
Opakowanie: 200 sztuk
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Rękawy do sterylizacji PrimaDent – niebieskie
Rękawy w kolorze niebieskim o gramaturze papieru 60 g/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.

Rękawy do sterylizacji PrimaDent:
∙

przeznaczone do sterylizacji parowej narzędzi;

∙

posiadają przejrzysty wskaźnik użycia w procesie sterylizacji (para wodna);

∙

specjalna wzmocniona konstrukcja – potrójny zgrzew zapewnia pewność
i komfort pracy.
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Rękawy niebieskie dostępne są w rozmiarach:
∙ 55 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

Rękawy do sterylizacji PrimaDent – zielone
Rękawy w kolorze zielonym o gramaturze papieru 70 g/m2 i części foliowej składającej się z 5 warstw, wskazane są do użytku również w warunkach szpitalnych oraz dla
użytkowników, którzy stosują dłuższy okres przechowywania sterylnych pakietów medycznych.
Dzięki zastosowaniu w czasie ich produkcji surowców najwyższej jakości, rękawy PrimaDent odznaczają się wysoką wytrzymałością i spełniają wymogi normy PN EN 868.

Rękawy do sterylizacji PrimaDent:
∙

przeznaczone są do sterylizacji parowej narzędzi;

∙

posiadają przejrzysty wskaźnik sterylizacji (para wodna);

∙

specjalna wzmocniona konstrukcja – potrójny zgrzew zapewnia pewność
i komfort pracy.

Rękawy zielone dostępne są w rozmiarach:
55 mm x 200 m
75 mm x 200 m
100 mm x 200 m
150 mm x 200 m
200 mm x 200 m

∙
∙
∙
∙
∙
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Akcesoria stomatologiczne
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.

Chusteczki higieniczne PrimaDent
Bardzo miękkie i delikatne w dotyku dwuwarstwowe chusteczki higieniczne. Produkt jest bezzapachowy, zapakowany w estetyczne opakowanie z praktycznym
otworem ułatwiającym wyciąganie. Wykonane w 100% z celulozy.
Rozmiar: 20 x 21 cm
Opakowanie: 80 sztuk
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Rękawice diagnostyczne PrimaDent
Stanowią doskonałą barierę ochronną, idealnie sprawdzając się w każdej sytuacji, gdzie użycie rękawic jest niezbędne lub wskazane w celu zminimalizowania
ryzyka zakażeń.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe PrimaDent
Jednorazowe, oburęczne, teksturowane rękawice nitrylowe najwyższej jakości, miękkie i wygodne, zalecane dla osób uczulonych na lateks i puder.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL
Opakowanie: pudełko 200 sztuk rękawic
Kolor: wrzosowy

Rękawice lateksowe bezpudrowe PrimaDent
Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, niesterylne, bezpudrowe, mikro-teksturowane.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL
Opakowanie: pudełko 100 sztuk rękawic
Kolor: biały

Rękawice lateksowe PrimaDent
Rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku, niesterylne, pudrowane, gładkie.
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL
Opakowanie: pudełko 100 sztuk rękawic
Kolor: biały
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Serwety stomatologiczne PrimaDent
Serwety stomatologiczne bibułowo-foliowe składające się z dwóch warstw bibuły oraz 1 warstwy folii polietylenowej. Połączenie tych dwóch materiałów zapewnia
wysoką wchłanialność płynów i nieprzemakalność, zapewniając tym samym wysoki komfort użytkowania.
Przeznaczone do ochrony pacjenta podczas zabiegów stomatologicznych
Dostępne w kolorach: białym, lawendowym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym.
Opakowanie: 500 sztuk
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Aplikatory PrimaDent
Aplikatory firmy PrimaDent to pokryte włóknem mikropędzelki. Nie wchłaniają
wilgoci, dzięki czemu idealnie nadają się do aplikowania roztworów
stomatologicznych.
Służą między innymi do nakładania:
∙ wytrawiaczy,
∙ materiałów wiążących,
∙ podkładów do wypełnień,
∙ fluorowego lakieru,
∙ płynów do tamowania krwawienia,
∙ płynów do oznaczania ognisk próchnicy,
∙ płynów do uszczelniania bruzd i szczelin.

Aplikatory PrimaDent 100 szt. endo (czarne)
Aplikatory PrimaDent 100 szt. fine (różowe)
Aplikatory PrimaDent 100 szt. fine (żółte)

Aplikatory występują w czterech rozmiarach:
∙ endo / cylindryczne przeznaczone do aplikacji
materiałów wewnątrzkanałowych
∙ superfine / bardzo wąskie
∙ fine / wąskie
∙ regular / standardowe

Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (fioletowe)

Opakowanie: tuba 100 sztuk

Aplikatory PrimaDent 100 szt. superfine (białe)

Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (niebieskie)
Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (pomarańczowe)
Aplikatory PrimaDent 100 szt. regular (zielone)

Opakowanie zbiorcze: 4 tuby w jednym kolorze
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Maseczki PrimaDent
Maseczki 3-warstwowe, jednorazowe na gumce
Maseczki dentystyczne na twarz z elastycznymi, miękko wyścielonymi gumkami
na uszy. Posiadają integralne, długie, dające się łatwo formować wzmocnienie na
nos, sklejane przy pomocy specjalnej technologii. Wysoka skuteczność filtracji
bakteryjnej BFE > 99%.
Dostępne w kolorach: pomarańczowym, żółtym, limonkowym, zielonym, niebieskim,
fioletowym, różowym i białym.
Opakowanie: 50 sztuk

Maseczki 3-warstwowe, jednorazowe wiązane
Bezlateksowe, niesterylne maseczki o wysokim stopniu filtracji bakteryjnej BFE > 99%.
Posiadają łatwo formowalne wzmocnienie na nos.
Maseczki w kolorze niebieskim
Opakowanie: 50 sztuk
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Zimny Kompres PrimaDent
Konfekcjonowany suchy lód do wykonywania zimnych okładów, np. w przypadku krwiaków, urazów stawów, skaleczeń i w innych przypadkach, gdy wymagane jest
schłodzenie.
Opakowanie: 1 sztuka

Wkłady jednorazowe do spluwaczek PrimaDent
Jednorazowe wkłady do miski spluwaczki unitu stomatologicznego. Pozwalają na proste i higieniczne usunięcie odpadów po zabiegu.
Dostępne w kolorach: białym, niebieskim, granatowym, pomarańczowym, wrzosowym, zielonym, żółtym i limonkowym.
Opakowanie: 50 sztuk
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Tacki jednorazowe PrimaDent
Wysokiej jakości, jednorazowe tacki z tworzywa sztucznego przeznaczone do użytku w gabinetach stomatologicznych.
Wymiary: 150 x 190 mm
Dostępne w kolorach: białym, niebieskim, pomarańczowym, wrzosowym, zielonym, żółtym.
Opakowanie: 100 sztuk

Końcówki do ślinociągu PrimaDent
Jednorazowe końcówki do ślinociągów stomatologicznych, posiadające odpowiedni kształt w części filtrującej umożliwiający doskonałe zasysanie bez podrażnienia
przy tym śluzówki. Produkt wykonany z nietoksycznego PCV, hipoalergiczny. Trwały rdzeń końcówki nie pozwala na odkształcenie jej i umożliwia dopasowanie
do wymaganego kształtu podczas pracy. Miękka, silikonowa końcówka podnosi komfort pacjenta podczas zabiegu w gabinecie stomatologicznym.
Dostępne w kolorach: pomarańczowym, żółtym, niebieskim, fioletowym, przezroczystym z niebieską końcówką, zielonym.
Opakowanie: 100 sztuk
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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.
Ponad dwadzieścia siedem 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. Posiadamy System
Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm EN ISO 9001: 2015 oraz EN ISO 13485:2016,
gwarantując wysoką jakość produktów i usług oferowanych przez nas, jako producenta i dystrybutora.
Linia PrimaDent zadebiutowała na rynku w 2009 roku. Jej powstanie poprzedzone było wieloletnimi
przygotowaniami, dzięki czemu dziś możemy pochwalić się preparatami do dezynfekcji najwyższej
jakości w pełni bezpiecznymi dla użytkownika. 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, narzędzi oraz różnych powierzchni
medycznych. Oferujemy również preparaty do czyszczenia i konserwacji sprzętu, środki chłodzące,
torebki i rękawy do sterylizacji oraz różnorodne 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

Zestaw Procedur Higienicznych PrimaDent
dla gabinetu stomatologicznego
Opakowanie zawiera: zestaw procedur, plan higieny dla gabinetów stomatologicznych, tabelę dozowania, zestaw naklejek.

25

25-108 Kielce, ul. Podlasie 16c
tel. 41 34 31 800, 41 34 44 886, fax 41 34 82 557
www.primadent.info.pl
kontakt@primadent.info.pl

katalog produktów

