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Tisztában vagyunk vele, mekkora teherrel jár elindítani egy új fogorvosi praxist, 

akkor is, ha valaki nem az elsőt nyitja. 80 százalékban előre tudjuk kérdéseit: az új 

fogorvosi rendelő beindításának problémáit, akadályait, időhúzó tényezőit, és a 

megoldásokat is ismerjük. A következő oldalak ezekről a válaszokról szólnak...
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LEVEHETJÜK A TERHET AZ ÖN VÁLLÁRÓL?
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DIPLOMAT DA 280
Alsó eszközvezetéssel

DIPLOMAT DA 270
Felső eszközvezetéssel

Bien Air MC2 mikromotor

Fényes Midwest turbinatömlő

LM Pro-power LED fényes depurátor

Luzzani Minimate 3F puszter

Monitex polimerizációs lámpa
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Válasszon Ön: melyik irányú eszközvezetést szereti használni?

GYÁRI ALAP
INSTRUMENTEK

1. AZ ORVOSI ASZTAL
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Luzzani

Mini Mate 3F puszter

Monitex

Nagy teljesítményű polimerizációs lámpa

 + Densim Monaco Lux LED fényes turbina

+ LED fényes kuplung

+ 124 000 Ft értékben

LM Pro-power LED fényes depurátor

 + 3 db depurátor hegy

+ 117 000 Ft értékben
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AZ A JÁNDÉKCSOMAGUNK ÖSSZÉRTÉKE:

+ 656 000 Ft

+

+

A KÉZIDARABOK

 Bien Air MX LED fényes

szénkefementes mikromotor

+ Bien Air MX LED fényes

szénkefementes mikromotor tömlő

+ 415 000 Ft értékben
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A LEDES SZÉNKEFEMENTES MIKROMOTOR SZETTET, ÉS A LEDES KÉZIDARABOKAT
ÖN AJÁNDÉKBA KAPJA TŐLÜNK A GYÁRI ALAP INSTRUMENTEK HELYETT!

EXKLUZÍV

AJÁNLAT
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FOGÁSZATI ESZKÖZÖK

Minimál készlet

 A magyar gyártmányú, kiváló minőségű 

eszközkészlet megkönnyíti a fogorvos mindennapjait.

 A csúcsminőségű, rozsdamentes orvosi acél 

évtizedekre szóló megoldást jelent a minimálkészlet 

területén.

 Jelen ajánlatban Kofferdam készlet, és gyerek fogó 

sorozat nélkül. (Ezek külön rendelhetők.)

 A tökéletesen pontos kiképzés világszínvonalon is 

megállja a helyét.

 Silány kínai minőség kizárva.

W&H Synea Fusion WG-56 Lt 1:1

száloptikás könyökdarab

 Ergonomikus, kompromisszumok nélküli 

kezelhetőség megfizethető áron, 24 hónap 

garanciával.

 A száloptikás könyökdarab jól megvilágítja a beteg 

fogat, így pontosabb kezelést, precízebb munkát tesz 

lehetővé az Ön számára.

 Az ajándék LED fényes mikromotorunknak 

köszönhetően rendelés végére az Ön szeme is 

kipihentebb marad, így saját látását is óvja.

W&H HE-43

egyenes darab

 A W&H márka ár-érték arányban legjobb 

egyenes darabja.

 A megbízható kézidarab hosszú távon garantálja 

az ergonomikus és pontos munkát.



2. A KEZELŐEGYSÉG

 

Innovatív kezelőszék

 A látványos kivitelű liftes kezelőszék a mai 

legmodernebb design.

 A kezelőszék könnyebben hozzáférhető az Ön 

számára munka közben, így kiemelkedő 

kezelési komfortot nyújt.

 39 cm-es extra alacsony ülőmagasság a 

gyerekek, idősek, mozgássérültek érdekében.

Vizesblokk

 Az öblítőcsésze levehető, így autoklávban 

sterilizálható.

 A modern, formatervezett porcelán 

öblítőcsésze és pohártartó a kárpit 

színéhez illeszthető.

 A desztillált vizes rendszer megelőzi 

kézidarabjainak kellemetlen, időrabló 

dugulását.

 A központi vízelzáró szelep megóvja 

rendelőjét az „árvizektől”.

Az öblítőcsésze befordítható, így szolgálja 

páciense komfortérzetét.
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Innovatív kezelőszék

 A 2 db védő fólia a lábnál hosszú ideig megőrzi kezelőszéke állapotát.

 Az 540 mm széles háttámla a páciensek számára ergonomikus elhelyezkedést biztosít. 

 A gyors ki- és beszálló pozíción túl akár 4 orvos 6-6 kedvenc pozíciót állíthat be a 

kezelőszéken.

 A biztonsági érzékelők akadály esetén blokkolják a szék mozgását, védik a személyek és a 

berendezések épségét. 

 Az „anti-undress szék” a háttámla lehajtása közben nem húzza fel a páciens felső ruházatát.

 Bal kartámla a kényelmes be- és kiszállásért.

 A 44 színben rendelhető kárpit elnyűhetetlen, strapabíró anyagból készül.

 Varrás nélküli résmentes kivitele miatt 100%-osan fertőtleníthető.
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Orvosi asztal kialakítása

 Ön alsó vagy felső eszközvezetést 

választhat saját ízlése szerint.

 A pantografikus (önkiegyensúlyozó) 

orvosi asztalt eletro-pneumatikus fékkel 

szállítjuk: Ön csak megfogja az orvosi 

asztal markolatát, és az érintőgomb 

segítségével megfelelő helyzetbe húzza. 

Amint elengedi a fogantyút, az orvosi 

asztal fékez, és a beállított helyzetben 

marad.

 Kezelőegysége szinte mindent 

képes elektronikusan kezelni. 

Néhány fontos funkció ezek 

közül:

 Hűtővíz szabályozás

 Öblítőcsésze befordítása

 Kezelőszék pozíciója

Műszertálcák

 2 darab rozsdamentes tálcát talál a 

kezelőegységen: egyet az orvosi asztalon, egyet 

a lámpaoszlopra szerelve. Így bőven van 

rakodóhely a kényelmes munkavégzéshez.

 A 7" LCD színes kijelzős üveg tasztatúra logikus 

menürendszere egyszerűen kezelhető,

még gumikesztyűben is.

 Megjelenése modern, a fólia tasztatúrával ellentétben 

nem használódik el.

 Ön minden eszközt 8-féleképpen programozhat be 

előre, így a kezelés sokkal egyszerűbb és gyorsabb lesz.

Orvosi lámpa érintés nélkül

  A Xenos márkájú LED orvosi lámpa 30 000 lux 

fényereje pontos fogkezelést tesz lehetővé.

 Függőlegesen, vízszintesen és oldal irányban 

is billenthető, azaz 3D-ben mozgatható, így 

tökéletesen célra állítható.

A professzionális, szenzoros világítás a lámpa 

előtt történő kézelhúzással, érintés nélkül 

felkapcsolható.  

 A lámpa fényereje szintén kézmozdulattal 

szabályozható, így Ön a fényre kötő anyagokkal 

könnyedén és biztonságosan dolgozhat.

 Kimagasló minősége és LED technológiája 

hosszú élettartamot és gazdaságos működést 

garantál.

 Fogantyúja autoklávban sterilizálható.

Programozható okos orvosi asztal
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Praktikus multifunkciós kábeles lábkapcsoló 

 A pedál oldalra húzásával Ön irányíthatja a 

kézidarabokat. 

 A középső joystick-kal beállíthatja a kezelőszék 

pozícióját, miközben kezei szabadon, sterilen 

maradhatnak.

 Plusz négy gomb szolgál az öblítés, a spray, a 

beülő pozíció és a pohár vezérlésére, mely 

műveletekhez szintén csak a lábra van szükség.

 A lábkapcsoló két gombja szabadon 

programozható.

Hatékony nővér oldal

 A pantografikus (önkiegyensúlyozó) 

nővérkar gyorsan és pontosan a megfelelő 

helyzetbe állítható, a mechanikus, szakaszos 

fékkel egyetlen mozdulattal rögzíthető. 

Asszisztense így hatékonyan dolgozhat az Ön 

keze alá.

 A tripla eszköztartóban egy kis és egy nagy 

exhaustoros nyálelszívó található.

 Plusz egy üres hely vár az Ön későbbi 

fejlesztéseire.

3 D-s fejtámla

 A 3D-s fejtámla oldalra is fordítható, így Ön a hosszadalmas 

beavatkozásokat is teljes kényelemben végezheti.

 A gyerekek fejmagasságához is könnyen beállítható.

 Mozgássérült betegeit saját kerekes székükben kezelheti a 

hátrafordítható fejtámlának köszönhetően.
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Ekom DK 50 plus
Egyhengeres te�onos kompresszor

 A régi olajkenéses technológia helyett teflonréteg 

került a dugattyú falára. Ez több szempontból 

egészségesebb a páciens számára, és a kompresszor 

számára is:

 A kompresszor szagtalanul működik.

Az olajpára nem kerül a páciens szájába. 

 A kompresszorból nem fogyhat ki a kenőanyag, így 

hosszú távon is szerviz/ellenőrzés nélkül 

működtethető.

 A kompresszor rezgésmentesen és halkan (66dB) 

dolgozik, ezzel csökken az Ön egész napi 

stresszterhelése, és a páciens félelemérzete is.

 A 25 literes tartály 1 db kezelőegység sűrített 

levegővel való ellátásához tökéletes megoldást nyújt.

 36 hónap garancia, csak tőlünk

Do2.1 elszívó motor

 Az ekom gyár exhaustor motorja ugyanazt a 

problémamentes működést biztosítja, amit az 

ekom kompresszoroktól már megszokhattunk.
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Domina DX 24

Autokláv sterilizátor

 A piacon kapható legmegbízhatóbb, legfejlettebb sterilizáló készülék.

 Terhelési kapacitása 20%-kal nagyobb, mint a versenytársaké.

 A kompakt készülék korszerű anyagokból épített, kamrája rozsdamentes acél.

 Elegáns dizájn jellemzi.

 Az erős vákuum rendszernek köszönhetően a tartályból az összes levegőt kiszívja, 

ezáltal biztosítva a tökéletes sterilizálást.

 A készülék automatikusan kikapcsol és 8 programmal rendelkezik az egyszerű kezelés 

érdekében.

 A mikroprocesszoros vezérlés + PC-interfész által az integrált számítógép sterilizálási 

naplót vezet Ön helyett, illetve self-diagnosztikára és hibaelhárításra is képes.

 Paraméterei: 45 kg tömeg, 17 literes tartály, átlag 900 W fogyasztás,  mm Ø 245 x p. 360 

méretű kamra.

 12 hónap garancia

A FOGÁSZATI GÉPPARK
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A FOGÁSZATI GÉPPARK

FONA Xd6

intraorális röntgen

 A világszínvonalú készülék 

nagyfelbontású képalkotást tesz 

lehetővé a pontos diagnózis 

érdekében.

 A sokoldalú készülék alkalmas 

biszekciós vagy parallel radigráfiás 

technikához. 

 Fixen falra szerelhető. 

 Felárasan mobil görgős változat is 

választható.

 LED lámpa a távirányítón, és 

hangjelzés is figyelmeztet a 

működési sugárzásra.

 A röntgen készülékben beépített 

sugárzás korlátozó eszköz található.

 20 x 30 mm felületet világít át 

aktívan.

 Alacsony 0,4mm-es fókuszpontja 

 Kisfrekvenciás működés

 Cső feszültség: 70kV

 Cső áram: 7mA

 Garancia: 1 év

Rendelhető kar hosszúságok:

 138 cm rövid tartókar (30 cm-es kar)

 168 cm közepes tartókar (60 cm-es kar)

 188 cm hosszú tartókar (80 cm-es kar)

 208 cm extra hosszú tartókar (100 cm-es kar)

 A 30, 60 és 80cm-es kar elérhető alapáron

 100cm hossz fölött felárral rendelhető.

SAMSUNG RIOSensor

1-es méretű szenzor

 Az azonnali képmegjelenítés

 20mm x 30mm aktív felület

 Felbontás: 25 vonalpár/mm

 Direkt USB kivitel

 CMOS érzékelő

 Képkezelő szoftver

 Garancia: 2 év
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A FOGÁSZATI GÉPPARK

Nagyfrekvenciás mennyezeti lámpa

Medilux 4HF

 A lámpa fénye 98%-ban a napfényhez hasonlít.

 Szürkületben, vagy esti rendelés esetén az Ön 

szeme nem fárad el, hiszen a természetesel szinte 

azonos minőségű fényt kap.

 A lámpa árnyékmentesen világít, így soha, 

semmilyen kezelésben nem gátolja Önt.

 A nagyfrekvenciás fénykiobocsátásnak 

köszönhetően nincs villogó (stroboszkóp) hatás.

 Ez az UV szűrővel is ellátott lámpa a napfénynél 

is kedvezőbb a szemnek.

 Felárasan távirányítható változat is rendelhető.

 Ultrakönnyű.

 30% kevesebb áramfogyasztás

 Közvetlen megvilágítás

 A 4 db fluoresens cső 5.000 Lux erősségű 

fényáradatot biztosít.

Orvosi és asszisztensi ülőke

Diplomat

 Háttámlás és banánkarfás 

változatban rendelhető.

 A lábtartós kivitel kényelmes 

munkavégzést biztosít egész nap.

 A csúcsminőségű, strapabíró 

ülőkék sok évre szóló, 

professzionális megoldást 

jelentenek.

 Kezelőegységgel megegyező színű 

kárpittal kérhető.
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RENDELŐ BERENDEZÉSI CSOMAGOK

FOGÁSZATI RENDELŐK SZÁMÁRA

Az Ön számára bizonyára fontos páciensei pozitív fogászati élménye, hiszen ha az Ön 

rendelőjében töltött időt kiválóan minősítik kliensei, akkor ebből az ő tovább 

ajánlásuk ered, és ezáltal Ön hosszú távon biztosítja az Ön praxisának töretlen 

növekedését. Az Ön szakértelmén túl belsőépítészeti szakértelmet is kíván a praxis 

tereinek kialakítása. 

A páciensek mai modern elvárása, hogy elsőként a váró segítse őt a megnyugvásban, a 

stressz oldásában, a fogorvosi rendelő pedig még ebben is harmonizáljon a váróval, és 

erősítse meg a páciens kellemes közérzetét. Ebben négyfajta mélységig tudunk 

segíteni fogorvos ügyfeleinknek, mely lakberendezés icsomagokat a következő 

oldalon mutatunk be.

A szolgáltatásunk részletei:

 A felmérés Debrecenben és 30 km-es körzetében díjtalan.

 A plusz kiszállási díj 100 Ft/km, Debrecenből indulva az utat oda-vissza kell 

számolni, mely minden esetben kiszálláskor készpénzben fizetendő.

 A látványterveket egy privát ügyfél oldalon és/vagy emailben küldve tekintheti 

meg, töltheti le bármikor fogorvos ügyfelünk.

 A tervezés végén a végleges látványterveket digitális formában is átadjuk.

 A konzultációk előre egyeztetett időbonban történnek! Nem minden esetben van 

szükség személyes konzultációra. Kapcsolattartás lehetséges telefonon, email-

en...stb.

 A tervek megvalósításával járó összes kivitelezési költség a megrendelőt terheli.

 Az első tervek a megállapodás aláírását követően max. 3-4 héten belül készülnek 

el! További módosítások 1 héten belül készülnek el. Az árajánlat egy módosítást 

tartalmaz. További módosítások plusz költség, egyedi megállapodás szerint.
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1. ALAP
LAKBERENDEZÉSI CSOMAG

ÁRA:
21500 Ft/m

+ 27% ÁFA

ÁRA:
22000 Ft/m

+ 27% ÁFA

2. NORMÁL
LAKBERENDEZÉSI CSOMAG

 Igényfelmérés

 2D alaprajzok (2 variáció)

 Vázlattervek készítése

 Az Alap Lakberendezési Csomag 

méreteket nem tartalmaz

 Igényfelmérés

 2D alaprajz (2 variáció)

 Vázlattervek készítése

 3D fotorealisztikus 

látványtervek

 színek, harmóniák 

megtervezése

 3 alkalommal közös konzultáció, 

tanácsadás (bútor, csempe, 

függöny...stb. üzletben)

 falkiosztások

 A Normál Lakberendezési 

Csomag csak fal méreteket 

tartalmaz.
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3. KOMPLEX
LAKBERENDEZÉSI CSOMAG

ÁRA:
2

3000 Ft/m
+ 27% ÁFA

ÁRA:
2

5000 Ft/m
+ 27% ÁFA

4. EXKLUZÍV
LAKBERENDEZÉSI CSOMAG

  Igényfelmérés

 2D alaprajzok (2 variáció)

 Vázlattervek készítése

 3D fotorealisztikus 

látványtervek

 színek, harmóniák 

megtervezése

3 alkalommal közös konzultáció, 

tanácsadás (bútor, csempe, 

függöny...stb. üzletben vagy akár 

online)

 falkiosztások

 helyiségenként 1db 

panorámaterv

 belső álmennyezetet

 világítás terv

 egyedi/standard bútorok 

méreteinek meghatározása

 gépészet megtervezése

 bútorzat tervezése

 mosdó megtervezése

 burkolat kiosztások

 egyedi bútortervezés

 bútorok elhelyezése

 Igényfelmérés

 2D alaprajzok (kb. 2-3 variáció)

 Vázlattervek készítése

 3D fotorealisztikus 

látványtervek

 színek, harmóniák 

megtervezése

 5 alkalommal közös konzultáció, 

tanácsadás (bútor, csempe, 

függöny...stb. üzletben)

 falkiosztások

 helységenként 1db 

panorámaterv

 belső álmennyezetet

 világítás terv

 egyedi/standard bútorok 

méreteinek meghatározása

 gépészet megtervezése

 bútor megtervezése

 burkolat kiosztások

 mosdó megtervezése

 egyedi bútortervezés a 

különböző helyiségben)

 bútorok elhelyezése

 3D szemüveggel nézhető 

látványtervek

 1db videó animáció a kész 

tervről

 kivitelezés, felújítás folyamatos 

felügyelése és koordinálása (akár 

napi rendszerességgel, ahogy a 

munkafolyamatok igénylik)

 saját profi csapat (burkoló, 

festő, asztalos....stb.)



5. A RENDELÉS MENETE

Két évtizedes kezelőegység szakértői tapasztalatunkat állítjuk az Ön szolgálatába: 

minden kérdésére választ adunk, továbbá felmérjük rendelője adottságait, és 

javaslatokkal segítünk a kialakításban. 

Bemutató termünkben személyesen is megtekintheti a kárpit színeket, 

referenciarendelőnkben pedig a kezelőegységet működés közben.

Egyeztetjük belsőépítészeti elképzelését, amennyiben Ön igényt tart erre a 

szolgáltatásunkra.

Megállapodást csak azután kötünk, hogy megtalálta az Ön számára 

legtökéletesebb kezelőegységet és felszereltséget.

A gyártás és szállítás határideje a megrendeléstől számított 6-7 hét.

Amíg új kezelőegysége megérkezik, ellenőrizzük a műszaki kiállásokat.

Szükség esetén új kezelőegységéhez igazítjuk, vagy kiépíttetjük azokat.

5-6 óra alatt díjmentesen üzembe helyezzük kezelőegységét, sőt, Önt és 

asszisztensét is díjmentesen tanítjuk meg a berendezés használatára.

Az üzembehelyezés és betanítás után 8 napos átutalásos számlát állítunk ki az 

Ön részére.

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ1

2

4

3

MEGÁLLAPODÁS

ÜZEMBE HELYEZÉS, BETANÍTÁS

FOGADÓSZINT KIÉPÍTÉSE

MEDICAL SERVICE KFT.PLUS 
A fogászati kezelőegységek szakértője

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. GARANCIÁK

1





1

GARANCIÁT VÁLLALUNK KEZELŐEGYSÉGEINKRE

A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKKEL:

+ ÉV 

1 évig teljeskörű gyári garanciát vállalunk az általunk üzembe 

helyezett kezelőegységekre.

A karbantartás a garanciaidő alatt félévente kötelező, és a garancia 

érvényesítésének feltétele.





Az üzembe helyezés első évfordulójától Ön + 1 évig a Medical Plus 

Service Kft. ajándék garancia évét élvezheti.

A garancia a kezelőegység félévente történő karbantartása esetén 

érvényes.





A +1 év garancia nem vontakozik a víz- és levegőutakra, illetve a 

kézidarabokra.

Hívja félévente szerviz vonalunkat: Nagy Zsolt Kezelőegység 

szakértő: +36 30 826 0748

ELSŐ ÉV

MÁSODIK ÉV

MEDICAL SERVICE KFT.PLUS 
A fogászati kezelőegységek szakértője



7. VÁSÁRLÁS

MEDICAL SERVICE KFT.PLUS 
A fogászati kezelőegységek szakértője

AZ ÖN ÉRTÉKES PLUSZ AJÁNDÉKAI
CSAK TŐLÜNK:

656 000 Ft

FELBECSÜLHETETLEN+

+

+1 ÉV

A JÁNDÉK GARANCIA

LEDES KÉZIDARABOK, ÉS 

SZÉNKEFE MENTES 

MIKROMOTOR SZETT

ÉRTÉKE:

ÉRTÉKE:

EXKLUZÍV

AJÁNLAT

Az ajánlatban szereplő fotók illusztrációk.

A KÖZEPES

FELSZERELTSÉGŰ

KOMPLETT RENDELŐ BRUTTÓ 

ÁRA FT HELYETT11 585 000 

CSAK

10 929 000 Ft 

A 4. pontban részletezett Belsőépítészeti 

szolgáltatásunk KÜLÖN  rendelhető meg.

Örülünk, ha segíthetünk! Hívjon, és egyeztessen 

velünk időpontot vásárlási kötelezettség nélkül MOST! 

NAGY ZSOLT

Kezelőegység szakértő:

+36 30 826 0748
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