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COMFORT HANDLE ELEVATORS

Nr indeksu Produkt

581747 Comfort elevator 1 mm biały / 012601

581748 Comfort elevator 2 mm zielony / 012602

581749 Comfort elevator 3 mm niebieski / 012603

581750 Comfort elevator 4 mm czarny / 012604

581746 Comfort elevator – zestaw 4 sztuk w pudełku z nierdzewnej stali / 012600

581751 Comfort elevator 5 mm szary / 012605

581752 Comfort elevator 6 mm żółty / 012606

581753 Comfort elevator – zestaw 6 sztuk w pudełku z nierdzewnej stali / 012608

Zaprojektowane i stworzone przez Dr Davida 
Strong MRCVS. Posiadają zupełnie nowy design 
i wygodniejszy uchwyt. Zostały wypróbowane 
zarówno przez techników, jak i lekarzy weterynarii 
w Wielkiej Brytanii, aby uzyskać najwygodniejszy 
produkt. Pasuje do dłoni, umożliwiając umieszczenie 
przedniego palca wzdłuż trzonu dla dodatkowej 
kontroli.   

Można sterylizować w autoklawie. Dostępne 
pojedynczo w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5 i 6 mm lub 
w zestawach 4 szt. (1-4 mm) i 6 szt. (1-6 mm). 
W przypadku zakupu zestawu otrzymasz pudełko 
z nierdzewnej stali.

PRZYRZĄDY DO OSTRZENIA

Obok przedstawiono rodzaje przyrządów 
do ostrzenia. Każdy z nich powinien być 
wysuszony i oczyszczony po użyciu w celu 
usunięcia metalowych drobin z powierzchni. 
Jeśli resztki pozostałe po użyciu zostawi się 
do wyschnięcia, będą zatykać powierzchnię, 
która ma zostać naostrzona, co znacznie 
zmniejszy skuteczność. 

Nr indeksu Produkt Środek  
smarujący

Odpowiedni do Zalety / Wady

579921 Ostrzałka biała w kształcie klina / 
012150

Woda Kirety i elewatory Ma płaskie i zakrzywione powierzchnie
Delikatna – roztrzaskuje się po upusz-
czeniu

581648 Ostrzałka diamentowa w kształcie 
stożka / 012148

Woda Kirety Praktycznie niezniszczalna powierzchnia
Droższa
Tylko zakrzywiona powierzchnia

Ostrzałka diamentowa 
w kształcie stożka
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Nr indeksu Produkt

581651 Rozwieracz jamy ustnej Grays mały (max 6,5 cm) / 012160

580010 Rozwieracz jamy ustnej Grays średni (max 10 cm) / 012170

580611 Rozwieracz jamy ustnej Grays duży 140 mm / 012180

581650 Zestaw rozwieraczy jamy ustnej Grays (3 szt.) / 012159

ROZWIERACZ GRAYS

Działa poprzez sprężyste otwieranie szczęk, jednocześnie 
nie pozwalając pacjentowi na zamknięcie ust.

TARNIKI DLA GRYZONI

Nr indeksu Produkt

581668 Tarnik dla gryzoni duży / 012187

581660 Tarnik dla gryzoni mały / 012181

579757 Tarnik dla gryzoni diamentowy mały / 012181A

581661 Tarnik dla gryzoni diamentowy duży / 012182

581673 Zestaw tarników dla gryzoni (4 szt.) / 01218SET

Tarniki są przeznaczone do wygładzania ostrych krawędzi 
bez naruszania delikatnych korzeni zębów. Mały 
tarnik diamentowy jest profilowany w dwóch kierunkach, 
aby mógł być dobrze osadzony na zębach trzonowych.

A B C D

Nr indeksu Produkt

580295 Obcinacz do zębów trzonowych gryzoni 140 mm / 012186/S

OBCINACZ DO ZĘBÓW

Służy do częściowego usuwania lub korekcji zębów 
trzonowych. 

Nr indeksu Produkt

584672 Zestaw do stomatologii gryzoni basic kit / ROD1

580241 Zestaw do stomatologii gryzoni full hand kit / ROD2

ZESTAW DO STOMATOLOGII GRYZONI

Zestaw do stomatologii gryzoni basic kit / ROD1 zawiera:

• Rozwieracz dla gryzoni
• Rozwieracz policzkowy dalekiego zasięgu
• Luksator siekaczowy
• Obcinacz do zębów trzonowych
• Tarnik

Zestaw do stomatologii gryzoni full hand kit / ROD2 zawiera:

• Rozwieracz dla gryzoni
• Rozwieracz policzkowy mały
• Rozwieracz policzkowy duży
• Rozwieracz policzkowy dalekiego zasięgu
• Luksator siekaczowy
• Luksator do zębów trzonowych
• Kleszcze ekstrakcyjne do zębów trzonowych
• Tarnik diamentowy
• Łopatkę dla gryzoni
• Obcinacz do zębów trzonowych

ROD2

Nr indeksu Produkt

581681 Luksator siekaczowy Crossley / 012197CR

581683 Luksator siekaczowy mały (dla kawii domowej i szczurów) / 012197R

581682 Luksator do zębów trzonowych Crossley / 012197M

LUKSATOR

Zaprojektowany przez Dr Davida Crossleya do ekstrakcji 
bardzo dużych siekaczy królika. Kształt luksatora pasuje 
do kształtu zęba. Dostępna jest mniejsza wersja dla 
świnek morskich i szczurów, jak również luksator do zębów 
trzonowych.
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CALIBRA DOG EN ORAL CARE

Sucha karma dla psów dorosłych z tendencją 
do zaburzeń w obrębie jamy ustnej. Calibra 
Oral Care dla psów z linii Expert Nutrition 
pomaga w czyszczeniu zębów i dziąseł oraz 
minimalizuje odkładanie się płytki nazębnej 
po każdym posiłku. Kształt krokietów ułatwia 
proces mechanicznego czyszczenia jamy ustnej. 
Krokiety zawierają również dodatkowe substancje, 
które pomagają uzyskać jeszcze lepszy efekt 
w rozwiązywaniu problemów stomatologicznych. 
Codzienne podawanie psu Calibra Oral Care 
zmniejsza ryzyko zapalenia dziąseł, 
odkładania się płytki nazębnej i nieprzyjemnego 
zapachu z jamy ustnej.

Nr indeksu Produkt

600158 Calibra Dog EN Oral Care 2 kg / 82010

600159 Calibra Dog EN Oral Care 7 kg / 82011

CALIBRA JOY DOG DENTAL SEA FOOD

Zdrowe i lekkostrawne przysmaki dentystyczne  
wzbogacają dietę zwierzęcia oraz pomagają 
zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej i kamienia.

Nr indeksu Produkt

604359 Calibra Joy Dog Dental Sea Food 70 g / 101087

CALIBRA JOY DOG DENTAL BONES

Zdrowe i lekkostrawne przysmaki dentystyczne,  
wzbogacają dietę zwierzęcia i pomagają zapobiegać 
tworzeniu się płytki nazębnej oraz kamienia.

Nr indeksu Produkt

604349 Calibra Joy Dog Dental Bones 90 g / 10108     NOWOŚĆ

WSKAŹNIK DO WYBARWIANIA 
PŁYTKI NAZĘBNEJ 

Wskaźnik do wybarwiania płytki nazębnej. Pudełko 
25 sztuk, pojedynczo zapakowane. Łatwo wskazuje 
obszary, w których znajduje się płytka nazębna. 
Ponadto pomaga w pokazaniu problemu 
właścicielowi. Dobre narzędzie do użycia przy 
skalingu, ponieważ oszczędza czas.

Nr indeksu Produkt

9009563 Wskaźnik do wybarwiania płytki nazębnej / 25 szt.

Nr indeksu Produkt

9009499 Pianka z fluorem / smakowa / 125 g

PIANKA Z FLUOREM, SMAKOWA

Końcowym etapem zabiegu stomatologicznego jest 
zastosowanie pianki z fluorem. Fluor może wzmocnić 
szkliwo, ma działanie przeciwbakteryjne i może 
zmniejszać nadwrażliwość zębów na odsłoniętej 
powierzchni korzeni. W dużych dawkach może jednak 
wykazywać działanie toksyczne, zaleca się więc, aby był 
stosowany wyłącznie w lecznicy weterynaryjnej.

Należy osuszyć powierzchnię zębów strzykawką  
z powietrzem. Na suchą powierzchnię zębów nanieść 
piankę (w ilości odpowiadającej jednemu lub dwóm 
naciśnięciom aplikatora) i pozostawić na 60 sekund. 
Zetrzeć nadmiar, ale nie spłukiwać.

Nr indeksu Produkt

9009498 Hemostatyczny 25% roztwór chlorku glinu / 30 ml

HEMOSTATYCZNY 25% ROZTWÓR  
CHLORKU GLINU 

Przeznaczony do miejscowego stosowania roztwór 
chlorku glinu o działaniu ściągającym.  
Roztwór hemostatyczny zawierający 25% buforowany 
chlorek glinu bez dodatku adrenaliny stosuje się do 
kontrolowania powierzchniowego krwawienia 
przy zabiegach stomatologicznych. Do retrakcji 
dziąsła można zastosować zwykłą nić retrakcyjną 
nasączoną wcześniej roztworem hemostatycznym. 
Do stosowania pomocniczo w hamowaniu 
krwawienia z dziąseł. 
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ŻEL Z FLUOREM

Żel z fluorem pozwala właścicielom wspomagać leczenie  
i kontrolować nadwrażliwość zębów u zwierząt 
spowodowaną chorobą przyzębia. Wrażliwość zębiny 
wynikająca z choroby przyzębia oraz miękkie albo nie 
w pełni wykształcone szkliwo to zwykle skutek zakażeń 
wirusowych, które zwierzę przeszło w fazie rozwoju 
zębów stałych. Co więcej, ten produkt można stosować 
przy niedorozwoju szkliwa („zęby nosówkowe”), aby 
wspomagać wzmocnić i uszczelnić zmienione 
chorobowo szkliwo i obnażoną zębinę. Działanie 
przeciwbakteryjne kontroluje tworzenie się płytki 
nazębnej i zmniejsza nadwrażliwość zębów.

Nr indeksu Produkt

9009500 Żel z fluorem, smakowy / 120 g

SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW ZAKŁADANE 
NA PALEC, ZESTAW 2 SZT.

Zestaw dwóch szczoteczek do zębów zakładanych 
na palec do czyszczenia zębów i masażu dziąseł. 
Szczotkowanie zapobiega odkładaniu się 
płytki nazębnej i usuwa resztki żywności. 
Regularne szczotkowanie zapobiega chorobom 
zębów i przykremu oddechowi. Stosowanie można 
rozpocząć, gdy szczenię ma dwa miesiące.

Nr indeksu Produkt

9008935 Szczoteczka do zębów / zestaw 2 szt.

PASTA VET PET CARE 
Z CHLORHEKSYDYNĄ (0,12%) 114 G

Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
jamy ustnej u psów i kotów. Regularne stosowanie 
zapobiega chorobom przyzębia i niweluje 
nieświeży oddech. Zawiera glukonian 
chlorheksydyny (0,12 %). 

Nie zawiera fluoru i alkoholu.

Nr indeksu Produkt

9009502 Pasta z chlorheksydyną (0,12%) / 114 g

SKALER PIEZOELEKTRYCZNY

Nr indeksu Produkt

9003939 Skaler piezoelektryczny

Skaler piezoelektryczny ze zdejmowaną końcówką do 
sterylizacji w autoklawie. Zasada działania skalera polega 
na wytworzeniu ultradźwięków. 

• Skaler mały, lekki i prosty w użytkowaniu.
• Usuwa kamień nazębny (skaling), naddziąsłowy 

i poddziąsłowy.
• Doskonale sprawdza się w usuwaniu płytki nazębnej.
• Proste sterowanie z odczytem mocy (LED).
• Ciśnienie wody 0,1 do 5 Bar (1,01 MPa do 0,5 MPa).
• Waga urządzenia 0,73 kg.
• Waga zasilacza 1,2 kg.

SKALER STOMATOLOGICZNY

Dwa rodzaje skalerów ręcznych:

• Skaler stomatologiczny H6 / H7 (8 mm)
• Skaler stomatologiczny SCI 2/3

Nr kartoteki Produkt

9002033 Skaler stomatologiczny H6 / H7 / 8 mm

9002031 Skaler stomatologiczny SCI 2/3
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RĘKAWICE LATEKSOWE BEZPUDROWE 
DIAGNOSTYCZNE, ALOE VERA

Rękawice lateksowe bezpudrowe zawierają żel 
Aloe Vera, dzięki czemu nawilżają skórę dłoni nawet podczas pracy. Zapewniają 
doskonałą wrażliwość dotykową. Produkowane zgodnie z EN 455 cz. 1, 2, 3 
i normami ISO.

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Nr kartoteki Produkt

9002871 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, Aloe Vera / XS / op. 100 szt.

9002872 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, Aloe Vera / S / op. 100 szt.

9002873 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, Aloe Vera / M / op. 100 szt.

9002874 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, Aloe Vera / L / op. 100 szt.

9002875 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, Aloe Vera / XL / op. 100 szt.

RĘKAWICE LATEKSOWE BEZPUDROWE 
DIAGNOSTYCZNE, MIĘTOWE, ZIELONE

Nr kartoteki Produkt

9009553 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, miętowe, zielone / XS / op. 100 szt.

9009554 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, miętowe, zielone / S / op. 100 szt.

9009555 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, miętowe, zielone / M / op. 100 szt.

9009556 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, miętowe, zielone / L / op. 100 szt.

9009557 Rękawice lateksowe bezpudrowe diagnostyczne, miętowe, zielone / XL / op. 100 szt.

Rękawice lateksowe bezpudrowe zapewniają doskonałą wrażliwość dotykową 
i bardzo dobre dopasowanie. Są wytrzymałe na rozciąganie, gwarantują dobry 
chwyt. O zapachu miętowym.

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

ZESTAW STOMATOLOGICZNY DLA GRYZONI, 
8-ELEMENTOWY

Nr indeksu Produkt

282300 Luksator siekaczowy

282301 Luksator do zębów trzonowych

282302 Szpatuła stomatologiczna

282307 Rozwieracz policzkowy S

282308 Rozwieracz policzkowy M

282314 Rozwieracz pętelkowy jamy ustnej

282315 Rozwieracz siekaczowy z pokrętłem

282317 Kleszcze ekstrakcyjne do zębów trzonowych

8-elementowy zestaw przeznaczony do badania i zabiegów 
stomatologicznych w obrębie jamy ustnej gryzoni.

Nr indeksu Produkt

578402 Zestaw stomatologiczny dla gryzoni, 8-elementowy / 282319

Zestaw zawiera:

ZESTAW EKSTRAKCYJNY 12-ELEMENTOWY  
W KASECIE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nr indeksu Produkt

282336-282341 Dźwignie skrzydełkowe w rozmiarach 1-6 mm  
(rękojeść ergonomiczna)

282381 Dwustronna podważka odokostnowa

282387 Kleszcze ekstrakcyjne

282408 Igłotrzymacz Neivert

140855 Pinceta Adson-Brown

282409 Nożyczki Le Grande, ząbkowane

141010 Oprawka ostrza skalpela nr 3

Służy do przeprowadzania zarówno prostych, jak 
i chirurgicznych ekstrakcji. Zestaw dla kotów i małych psów.  

Nr indeksu Produkt

578582 Zestaw ekstrakcyjny 12-elementowy  
w kasecie ze stali nierdzewnej / 282365

Zestaw zawiera:
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ZESTAWY WIERTEŁ

Nr indeksu Produkt

578584 Zestaw wierteł HP 44,5 mm / 10 szt. / 282550 

587269 Zestaw wierteł dla psów FG / 10  szt. / 282548

586709 Zestaw wierteł dla kotów FG / 10 szt. / 282549

W naszej ofercie posiadamy zestawy wierteł 
dedykowane psom, kotom oraz typu HP. 
Nasze statywy do wierteł wyposażone są w pierścienie 
silikonowe, dzięki czemu każde z wierteł pozostaje na 
swoim miejscu. Statywy nie są zabudowane od dołu, 
dlatego podczas autoklawowania procesowi poddane 
zostają wiertła na całej swojej długości. Budowa statywu 
uniemożliwia wypadanie wierteł.

SKALER LM-PROPOWER ULTRALED

Skaler UltraLED zapewnia dokładne usunięcie 
osadów nazębnych z powierzchni zębów. Dobrze 
wyważona, antypoślizgowa rękojeść LM-ErgoGrip 
powoduje mniejsze obciążenie nadgarstka i palców, 
dzięki czemu zapewnia wyższy komfort pracy.

• Rękojeść LM-ErgoGrip minimalizuje nagrzewanie 
się uchwytu oraz zmniejsza drgania podczas 
pracy. 

• Dodatkowa funkcja regulacji przepływu wody 
w rękojeści. 

• Zoptymalizowany kąt padania światła – lepsza 
ostrość oraz bardziej skoncentrowane światło. 

• 6-punktowe światło. 
• Bardzo mocne diody ledowe, 70 000 LUX.  

Światło jest lekko niebieskie, co zapewnia dobry 
kontrast z zębem oraz sprawia, że   osad nazębny 
staje się bardziej widoczny. 

Zestaw zawiera 3 końcówki skalujące.

Nr indeksu Produkt

602988 Skaler LM-PROPOWER ULTRALED / 282650

ZESTAW DENTYSTYCZNY TOY DOG

ZESTAW DENTYSTYCZNY KOMPLETNY 

ZESTAW PUPPY PACK 

Zestaw przeznaczony dla psów ras miniaturowych 
zawiera szczoteczkę oraz pastę. Podwójna głowica 
szczoteczki podczas mycia obejmuje zęby z obu stron, 
dzięki czemu czyszczenie jest bardziej efektywne. Pasta 
do zębów Petosan ma smak kurczaka i jest specjalnie 
stworzona dla zwierząt, aby wspomagać usuwanie płytki 
nazębnej i zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego. 

Kompletny zestaw dentystyczny dla psów ras 
dużych, średnich i małych. Zawiera szczoteczkę do zębów 
Petosan z podwójną głowicą, pastę do zębów dla zwierząt 
o smaku drobiu (70 g) oraz czyścik do jamy ustnej.

Zestaw dentystyczny dla szczeniąt. Zawiera 
opakowanie pasty do zębów (20 g), czyścik do jamy ustnej 
oraz szczoteczkę do zębów z podwójną głowicą. Zestaw  
w specjalnym i atrakcyjnym, plastikowym opakowaniu.

Nr indeksu Produkt

587152 Zestaw dentystyczny Toy Dog

Nr indeksu Produkt

587153 Zestaw dentystyczny kompletny L

587157 Zestaw dentystyczny kompletny M

587158 Zestaw dentystyczny kompletny S

Nr indeksu Produkt

587159 Zestaw Puppy Pack



NOTATKI



Oferta ważna od 01.09.2019 do 30.11.2019 lub do wyczerpania zapasów.
MEDiVET S.A. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.
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Zamawiaj online na www.medivet.pl
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