
FocusDental
Din uafhængige dentalpartner på Sjælland!



Som uafhængig dentalpartner er 
Focus Dental en stærk partner til de 
sjællandske tandklinikker, med mere 
end 35 års erfaring i dentalbranchen.  
Vi er autoriseret forhandler og ser- 
vicepartner af en lang række produk-
ter til klinikken. Om opgaven er stor 
eller lille, service eller udstyr, så er 
vores forretningsmodel altid den  
samme:  
‘Tryghed, tillid og god service’.  
 
Hos Focus Dental får du trygheden 
ved at vide, at vi er der når klinikken 
har behov, tilliden til at vi løser  
opgaven, og sidst, men ikke mindst, 
at vi altid vil levere høj kvalitet - og 
den bedste service!  
 
For at sikre at vi kan leve op de  
stadigt stigende krav, der er til  
klinikken, deltager vi aktivt i alle  
relevante kurser indenfor vores felt. 
 

Focus Dental - et spørgsmål  
om tryghed og tillid 

Henrik  
Atzen 

Bo 
Blok 

Brian 
Mølgaard 

Frank G. 
Petersen 

Tryghed  
tillid  
og god  
service

Med vores mange år i branchen  
har vi opnået betydelig erfaring 
indenfor:  
• Service af alle tekniske produkter 

på klinikken 
• Udstyrssalg 
• Klinikbyggeri/renovering 
• Vandkvalitet 
• Rådgivning  
• Klinikvurdering 

Mød Mette Blomster-
berg hos Focus Dental 
på Tandfaglige Dage  
fredag den 8. april fra 
14-17 på stand C1-001: 
 
Kom og mød Mette Blomsterberg  
med hendes smittende energi og  
store forståelse for at vores  
branche har 'de sødeste tænder'. 
Mette signerer bøger og deler ud af 
hendes små himmerigsmundfulde  
- specielt kreeret til at forkæle os.  
Vi glæder os til at se dig...  
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John 
Toxværd 

Søren  
Finderup 

Torbjørn 
Carling 

Lasse 
Lamhauge

Pia 
Krogh 

Lone  
Ovesen 

Focus Dental Service ApS 
Baldershøj 17A, 2635 Ishøj 
Telefon 7214 5570 
info@focus-dental.dk 
www.focus-dental.dk

Overvejer du at bygge om at flytte til  
nyt eller noget helt andet er det altid 
en god ide at tage din tekniske sam -
arbejdspartner med i processen.  
Gennem vores mangeårige erfaring 
indenfor netop dette felt kan vi tilbyde 
hjælp med alt fra rådgivning til nøgle-
færdigt projekt - du vælger.  
Vi er altid med fra A til Z 
Vi  har gennem mange år samarbejdet 
med det samme hold af håndværkere 
som sikre høj kvalitet og levering til 
tiden som for os er det vigtigste i  
netop denne proces.  
I mere end 30 år har vi udover service 
opnået betydelig erfaring inden for 
dette område, både når det gælder nyt 
udstyr, indretning eller begge dele.  

Om opgaven er stor eller lille er uden 
betydning - vi stiller med de resurser, 
der skal til, og opstarter alle projekter 
således:  
• Du kommer med dine ideer/ønsker   

til udstyr, møbler m.v. 
• Vi udarbejder herefter et skitse -

forslag, så der dannes overblik over 
omfanget. 

• Skitser tilrettes efter ønsker og krav 
fra dig. 

• Vi udarbejder tilbud på hele 
projektet. 

• Til sidst udarbejdes tidsplan for 
udførsel af projektet.  

Fordelene ved at bruge Focus Dental 
er ligetil: 
• Du får gavn af mere end 35 års  

erfaring. 
• Du får sikkerhed for overholdelse af 

love og regler. 
• Du får samme tid til dine patienter 

som du altid har haft. 
• Du får professionel rådgivning. 
• Du får fast pris på projektet.

Klinikdrømme? SKAL DER 
NYBYGGES, 
OMBYGGES 
ELLER  
TILBYGGES?  
- SÅ HAR VI  
LØSNINGEN!
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Dør flyttet

Dør flyttet

Casestory:  
Tandlægerne  
i Hillerød
I foråret 2021 besluttede Lars Ditlev 
Christensen og Anders Hasselbalch sig 
for at flytte deres klinik til mere egne-
de lokaler i Hillerød – valget faldt på 
Skat’s gamle lokaler som helt sikkert 
kunne danne rammen den fremtidige 
klinik. Lars og Anders kontaktede Bo 
fra Focus Dental som de havde hørt 
ville kunne løfte en større byggeop-
gave. Da tiden var knap blev der over 
sommerferie både lavet tegninger,  
tilbud og lejekontrakt forhandlet på 
plads så selve byggeprocessen kunne 
gå igang i august da Lars og Anders 
havde et klart ønske om at kunne  
flytte til den nye adresse allerede i 
december. Selvfølgelig går alt ikke helt 
som planlagt og man møder udfordrin-
ger på vejen men vi føler at Bo og 
håndværkerteamet løste opgaven til 
vores fulde  tilfredshed og især at de 
altid var nærværende og parate til at 
hjælpe og kan kun give dem vores  
bedste anbefaling til vores kolleger. 



Focus Dental har gennem snart 30 år 
samarbejdet med håndværkere i  
forbindelse med klinikrenoveringer  
og ombygninger, store som små.   
At samarbejde med håndværkere om  
klinikbyggeri, og samtidigt få den for-
nødne viden og respekt omkring hvad 
vi laver, er ikke nogen nem op gave,  
da vi oftest er under tidspres og da 
mange af opgaverne er meget speci-
elle i forhold til almindeligt byggeri.   
Vi valgte for nogle år siden at foku sere 
meget mere på denne del, og mener 
selv, at vi har fundet det perfekte 
team af håndværkere til at løse de 
udfordringer, vi møder på klinikkerne.  
 

Focus Dentals  
håndværkerteam
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Nyt arkitekt  
samarbejde
atelier axo er en dansk design-  
og arkitekturpraksis baseret i  
København, og blev startet af  
arkitekt MAA Caroline Sillesen og 
MA Designer Rose Hermansen.   
Tegnestuen er specialiseret inden  
for den mindre skala af arkitekturen 
samt interiør.   
Projekter spænder fra kunstgallerier 
og museumshops til high-end  
modebutikker,  
restauranter,  
kontorindretning  
samt private  
bygge- og reno- 
veringsprojekter  
ved bolig eller  
sommerhuse.   
Tegnestuens  
profil er kende- 
tegnet ved høj  
kvalitet, ærlige  
materialer  
og gennem- 
arbejdede  
koncepter og  
rumløsninger. 

For dem og os er det ikke størrelsen 
af opgaven, der er vigtigst, men mere 
at den bliver løst til klinikejerens  
fulde  tilfredshed.  
Alle vores samarbejdspartnere har  
en størrelse, som gør det muligt altid 
at have en fast kontaktperson - det 
sikrer, at vi altid har en ensartet kva-
litet, og kan stille med de ressourcer, 
der er behov for i de enkelte sager.  
Styrken i samarbejdet ligger i sam-
menholdet og respekten blandt de 
forskel lige faggrupper. Dette gør, at 
nogle opgaver, som virker umulige, 
pludseligt bliver mulige at løse,  
netop fordi man er fleksibel.   



Vandkvalitet i dentalunits 

Desinfektion af dentalunits  
vandsystemer 
Mikrobiel kolonisering og biofilmdannelse i 
dentalunits vandsystemer fremmes af fak-
torer som snævre vandrør, begrænset vand-
gennemstrømning og henstand ved eller 
over stuetemperatur. Biofilm kan etableres 
i løbet af få timer, og herefter frigøres for-
skellige bakterier og evt. andre mikroorga-
nismer løbende til vandet i airrotor, ultra-
lydstandrenser og trefunk-tionssprøjte. 
Også i vandet til kopfylderen stiger bakte-
riekoncentrationen.   
Forebyggelse 
For at forebygge smitte-spredning på tand-
klinikken skal bakterieindholdet i dental-
units vandsystemer være lavt og uden fore-
komst af patogene mikroorganismer. Da der 
er stor variation i bakte-rieforekomsten i 
forskellige dentalunits, er det nødvendigt  
at undersøge vandkvaliteten i den enkelte 
dentalunit.   
Der skal sikres en god vandkvalitet med lavt 
kimtal i vandet. Minimum hver 12. måned 
skal vandkvaliteten i alle units på klinikken 
kontrolleres:  
• Prøvetagning, transport samt dyrkning og 

identifikation af bakterier skal foretages 
ved en akkrediteret metode. 

• Kimtallet i vandet fra dentalunits må ikke 
være højere end 500 cfu pr. ml ved 37°C. 

• Der må ikke kunne påvises mere end 100 
cfu Legionella pneumophila pr. liter vand 
fra dentalunits. Denne bakterie anvendes 
som indikatorbakterie for patogene eller 
opportunistisk patogene bakterier. 

• Hvis vandkvaliteten overholder kravene, 
gentages vandprøve efter 12 måneder. 

• Hvis vandkvaliteten ikke overholder krave-
ne, skal unittens vandsystemer gennem-

Hygowater - partikel -
filter til den nemme 
løsning uden hånd- 
tering af kemikalier 
  
 
Hygowater er et komplet vandbehandlings-
 system designet specielt til brug  
i dentalunits.  
• Giver desinfektion, fjerner kalk og filtrerer 

indkommende vand 
• Beskytter mod vækst af biofilm i enheden 
• Ingen håndtering af kemi kalier 
• Eliminerer risikoen for tab af behandlings-

kapacitet på grund af nedbrud forårsaget 
af snavset vand eller bakterier  

• Mindre behov for service ved at fjerne 
biofilm, partikler og kalk, holder ventiler  
og instrumenter længere 

• Eliminerer problemer med forurenet 
offentligt vand 

• Minimerer risikoen for luftbårne og andre 
infektioner til patienter, tandlæger og 
deres assistenter pga. inficeret vand 

• Fokus på arbejdsmiljøet med et lavt 
støjniveau 

• Plug og play installation. 
 
 
 

      Tilbudspris kr.  

  24.995,-

gås, rengøres og evt. desinficeres med høj 
koncentration af desinfektionsmiddel, 
inden der tages ny vandprøve.  

Anbefalinger ved fund af Legionella 
• Gennemgang af funktion af vandsystem 

og evt. vanddesinfektionsanlæg. 
• Rensning af vandsystem med høj koncen-

tration af desinfektionsmiddel efter pro-
ducentens anvisning. 

• Fornyet vandprøve 1-2 uger efter rensning.  
Totalt kimtal ved 37°C = 500-1000 cfu/ml 
og/eller Legionella  
• Unit kan anvendes efter rensning. 
• Der tages ny vandprøve.   
Totalt kimtal ved 37°C = 1000-10.000 
cfu/ml og/eller Legionella  
• Såfremt en oplagt fejl på anlægget 

er konstateret og rettet, kan unit anven-
des efter rensning. 

• Såfremt der ikke er en oplagt fejl på 
anlægget, kan unit først anvendes, når 
der foreligger dokumentation for, at 
grænseværdierne efter rensning ikke er 
overskredet.   

Totalt kimtal ved 37°C > 10.000 cfu/ml 
og/eller Legionella 
• Unit kan først anvendes, når der foreligger 

dokumentation for, at grænseværdierne 
ikke er overskredet.  

Ved fortsat manglende overholdelse af krav 
til vandkvalitet kan der monteres et vand-
desinfektionsanlæg. 
Evt. vanddesinfektionsanlæg skal løbende 
kontrolleres og vedligeholdes.  
Påfyldning af desinfektionsvæske skal fore-
tages efter forskrifterne.  
 

 



ROClinic  
Kompakt vand-
system som 
leverer den bed-
ste vandkvalitet 
til alle klinikkens 
autoklaver. 
Leverer 120l/h, 
vandkvalitet 
<3μs/cm.  
ROClinic tilsluttes nemt til mobi-
lens bluetooth, med enestående 
mulighed for at aflæse drifttimer, 
vandforbrug, aktuel ledningsevne, 
vandtemperatur og alarmer. 
ROClinic leveres som en samlet 
enhed, pris er inkl. efterpolerings-
filter. 
Pris kr. 16.950,-. 

 
 
Salttabletter    
Salttabletter til BWT Clinic  
Softener.  
Leveres i 10 kg sække. 
Pris kr. 100,-.

Best Unit Safe   
Best Unit Safe er en desinfek-
tionsvæske til Hydroton 41.  
Leveres i pakke á 6x5 liter. 
Pris pr. pakke kr. 2.918,-.

Peroxstrips     
Peroxidstrips i æske med 100 stk. 
Bruges til klinikkens egenkontrol 
af Hydroton 41 og Odonton med 
desinfektionssystem.  
Pris kr. 1.433,-.

Best Internal X - Komplet     
Komplet indbygningsfilter til  
dental units.  
Pris kr. 1.580,-.  
Bestmax X refill   
Udskiftningsfilter. Filtret skal 
skiftes efter behov - dog  
minimum hver 12. måned.  
Pris kr. 513,-.

E1 filter  
Partikelfilter  
til den  
nemme  
løsning uden  
håndtering  
af kemikalier. 
Pris kr. 2.673,-.

 
 
 
 
Flaskevandssystem 
Velegnet til brug med klortabs. 
Pris kr. 4.500,-.

Klortabs 
500 stk.  
Pris  
kr. 1.869,-.

BWT  
Desinfekton S 
Undgå biofilm og legionella med 
dette unikke vandbehandlings-
anlæg, der kun benytter alminde-
ligt salt, vand og strøm til frem-
stilling af desinfektionsvæsken 
Neauthox. 
Pris kr. 169.000.- 

Bestdemin PLUS XL  
filterpatron 
Filtret demineraliserer 
vandet fra WFA unit. 
Vandkvalitet <1μs/cm. 
Vigtigt: Hvis filtret er 
monteret efter WFA-
unit er kapaciteten  
ca. 2500 liter. Hvis  
filtret er monteret direkte på 
vandværksvand er kapaciteten  
ca. 200 liter.  
Pris kr. 1.708,-.
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BWT Aqua Perla  
Blødgørinog 6 x 8 kg salt.  
Godkendt til drikkevand. 
Pris kr. 27.995,-.



HEKA - dansk kvalitet  
gennem 56 år
Heka Dental har en lang historie og blev grund-
lagt i 1965 af de 2 brødre Henning og Karl Chris-
tensen (deraf navnet He-Ka).  
I starten fungerede Heka Dental som et almin-
deligt dentaldepot.  
Karl arbejdede hos datidens førende dentalde-
pot, og under et besøg på udstillingen i Milano 
stifter han bekendtskab med dental-unitterne 
fra Italien.  
Da Karl kommer retur fra Milano foreslår han at 
hans arbejdsgiver skal påbegynde at importere 
italienske unitter.  
Karls chef er dog ikke ligefrem begejstret, og 
han har ingen interesse i at påbegynde dette 
projekt. Karl spørger om han ikke selv må  
importere unitterne, og så arbejde med dette  
i sin fritid.  
Dette blev fødslen af Heka Dental, og brødrene 
solgte en unit her og der. Men efter nogle år 
begynder det at blive lidt problematisk for  
Henning og Karl at finde tid til job, firma og 
familie.  
Samtidigt leder Benny Steen Nielsen efter en 
mulighed for at få sin egen virksomhed. Benny 
opdager ved et tilfælde at Heka Dental er til 
salg. 
vMen inden han køber virksomheden, laver han 
en lille markedsundersøgelse. Benny ringer til 
100 tandlæger, som han har fundet i ”De gule 
sider”. Han stiller et simpelt spørgsmål:  
”Kender de Heka Dental?”. Resultatet var helt 
klart – ingen havde hørt om Heka Dental.  
Men som den store optimist Benny altid var, så 
var hans konklusion soleklar: ”Hvis ingen kender 
firmaet, så eksisterer der et enormt potentiale 
for vækst!”.  
Benny Steen Nielsen køber Heka Dental i 1975 
og efter kort tid flytter firmaet til nye lokaler i 
København.  

Samarbejdsaftaler med forskellige leveran-
dører bliver indgået og udbygget, så Heka 
Dental også agerer som distributør for Skan-
dinavien.  
Heka Dental udvikler sig stabilt i de efterføl-
gende år. Men i begyndelsen af 80’erne bliver 
det mere og mere besværligt at samarbejde 
med den italienske producent. Tandlægerne 
må vente i lang tid på reservedele – flere og 
flere tandlæger udtrykker deres utilfredshed!  
På Scandefa i 1982 taler Benny med en kvin-
delig tandlæge, der er utilfreds med vente-
tiderne på dele til hendes unit.  
Hun foreslår Benny at han skal påbegynde 
udviklingen af en danskproduceret dental -
enhed og det ændrer Heka Dentals historie. 
Tandlægen har argumenterne i orden, så hun 
overbeviser Benny Steen Nielsen om at det er 
en god ide. Hun siger blandt andet: ”Min 
mand er ingeniør, så han kan udvikle de tekni-
ske løsninger. Jeg er tandlæge, så jeg kan for-
tælle hvad tandlæger egentligt har brug for”.  
Et samarbejde bliver etableret, og 3 år senere 
er Heka Dental i stand til at præ sentere sin 
første dentalenhed på Scandefa.  
Unitten hedder UNIC 3, og den kommer aldrig 
i produktion.  
Et år senere, i 1986, er Heka Dental klar med 
UNIC 5, som vises på Scandefa. UNIC 5 bliver 
hurtigt en stor succes i Danmark, Sverige, 
Norge og Finland. Grunden til denne succes 
var, at unitten var meget driftssikker.  
Eksporten bliver i de følgende år igangsat til 
Tyskland, Frankrig og Benelux.  
I 1994 introducerer Heka UnicLine 5D.  
Dette er en unit der går direkte imod de gene-
relle trender på markedet. Alle de øvrige fabri-
kanter udviklede unitter med mere og mere 
plastik, men Heka Dental kommer med en 
unit 100 % i aluminium. 

 
I 2007 lancerede Heka-Dental den helt nye 
UNIC, som er et mesterværk i design skabt  
i samarbejde med den internationalt kend 
designer David Lewis. Målet med UNIC har 
været at tage så meget som muligt af noget 
velkendt og hjemligt med ind i tandlægekli-
nikkens rum og skabe en behandlingsenhed 
med fokus på det menneskelige element 
igennem hele processen - fra patienten til 
tandlægen og tandassistenten og til service 
teknikeren.  
I 2016 blev den seneste unit - UnicLine S - så 
endelig lanceret. UnicLine S er en smuk, funk-
tionel unit i nordisk design skabt solide mate-
rialer som aluminium og glas.  
UnicLine S skaber behagelige og afslappede 
rammer for patient og tandlæge og er den 
mest ergonomiske unit, som Heka Dental hid-
til har produceret. Lyset har haft stor betyd-
ning i arbejdet med UnicLine S - fx kan tand-
læge og assistent skimte indstillingerne for 
det aktive instrument i øjen-krogen og kan 
derved fastholde fokus  
i patientens mund, uden at flytte øjnene.  
Det kalder Heka Dental lys-ergonomi, at sidde 
med det rigtige lys.  
I foråret 2021 introducerede Heka endnu  
2 nyheder Heka S+ og Heka G+ som i den grad 
møder fremtiden.
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Dansk design  
Dansk kvalitet! 
5 års garanti  
og tryghed

NYHED

HEKA S+ 
 
Komplet unit med trådløs fodkontrol 
: Turbine 
: Mikromotor LED 
: 3-funktionssprøjte 
: EMS No-Pain 
: Starlight LED 
: Drejbar fontæne 
: Selektivt sug 
: Fontæneventil 
: Enkeltbakke 
: FARO LED operationslampe 
: UnicLine patientstol 

  Tilbudspris kr.    
 
Kr. 285.000,-  



 
 UnicLine S  

Komplet unit med trådløs fodkontrol 
: Turbine 
: Mikromotor LED 
: 3-funktionssprøjte 
: EMS No-Pain 
: Starlight LED 
: FARO LED operationslampe 
: Enkeltbakke 
: Drejbar fontæne 
: Fontæneventil 
: Selektivt sug 
: UnicLine patientstol 
                   
   
  
Inkl. 5 års garanti  
og tryghed   Tilbudspris kr.    
 
Kr. 266.000,-  



Den licensfrie
softwareløsning
der binder alle

Sironaprodukter
sammen

Sidexis  
4
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 Intego Pro 
 
 
 
 
Bestykning:  
- Turbine 
- Mikromotor  
- Sprayvit E 3-funktionssprøjte med LED  
- Sirosonic L ultralydsrenser med LED 
- Mini-LED  
- Fontæne 
- Fontæneventil 
- Selektivt sug 
- Enkeltbakke 
- LED ViewPlus op-lampe 
- Montageplade 
 
Tilbudspris kr.    

239.995,- 



Sirona Sinius Med Sirona SINIUS får du velkendt tysk  
kvalitet, når den er bedst.  
Med den tryghed det giver, samt nye  
features, der optimerer dit workflow, er  
Sirona SINIUS et oplagt valg på den  
prisbevidste og travle klinik.  
 
Med Sirona SINIUS får du tryghed  
- og så en lang række features: 
• Frit valg mellem over- eller underhængt 

unit 
• Optimalt workflow med nyt EasyTouch-

betjeningspanel, der giver en nem og 
logisk betjening af unittens funktioner 

• Kan leveres med indbygget endomotor 
inkl. digital apex-locator og filbibliotek 

• Attraktive muligheder for tilvalg af forskel -
lige pakker – fx til patientkom munikation 
med skærm og kamera 

• Forbedret ergonomi med fokus på patient-
positionering og optimale lys forhold til dit 
arbejde 

• Effektiv hygiejne med indbygget skylle- 
system og aftagelige, autoklaverbare dele 

• Nyt moderne design med masser af valg -
muligheder i forhold til farver på polster 
og paneler 

• Øget patientkomfort med komfortabelt 
thermopolster og nem patientindstigning 

• Det er nemt at skifte - Sirona SINIUS  
passer selvfølgelig på alle gamle Sirona 
eller Siemens installationer 

Bestykning:  
- Turbine 
- Mikromotor  
- 3-funktionssprøjte med LED og varme 
- Sirosonic ultralydsrenser med LED 
- Mini-LED Ass.-side 
- Fontæne 
- Fontæneventil 
- Selektivt sug 
- Enkeltbakke 
- LED ViewPlus op-lampe 
- Desinfektionsanlæg 
- Sugerens  
- Montageplade 
 
Tilbudspris kr.    

312.000,- 
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2 billeder

Tina Clausen, 
Nakskov

“Jeg elsker min ORTHOPHOS 
fordi Panorama-billed- 
kvaliteten er helt fantastisk. 
Det nu er muligt for mig  
at kombinere CEREC til  
planlægning af guidet 
implantologi. 
- Og mit personale synes at 
den er nem at arbejde med!” 

3D-røntgen



OP-Røntgen Røntgen Sirona  
Heliodent Plus  
Et DC røntgenapparat,  
der med sin utrolige  
nøjagtighed og program- 
pakke egner apparatet  
sig specielt til digitale  
optagelser. 

Tilbudspris kr.  

35.995,- 

Med røntgensystemer fra DENTSPLY Sirona stoler  
du på erfaring, der har givet effektive og sikre  
løsninger i mere end 120 år. Vores løsninger giver  
uovertruffen diagnostisk billedkvalitet ved den  
laveste mulige dosis, samtidig med at alle systemer  
er intuitive og nemme at bruge.  
Digital røntgen er grundlaget for alle vellykkede 
behandlinger. Fra intraoral til 3D røntgenstråler.  
Du kan se mere, diagnosticere hurtigere, og dine  
patienter forstår din behandling endnu bedre. 
 
Orthophos E  
er den solide 2D røntgenenhed til den prisbevidste 
praksis. 
• Entreenheden til en jævn indgang i en verden  

af digitale røntgenbilleder. 
• Pålidelig diagnostik takket være CsI sensorteknologi. 
• Enkel betjening. 
• Ceph-option (venstre), eftermonterbar. 
• Enkel og hurtig opsætning. 
 
Orthophos S  
er en højkvalitets 2D/3D røntgenenhed med et højt 
præstationsspektrum. Uanset om den bruges udeluk-
kende som en 2D billedoptager eller med et 3D-modul 
er den en pålidelig partner til de daglige opgaver. 
• CsI-sensoren med autofokusfunktion sikrer skarpe, 

klare billeder, selv i anatomisk vanskelige tilfælde. 
• Den patenterede okklusalbidblok placerer patienter 

automatisk. 
• Til brug i ortodonti er enheden tilgængelig med en 

valgfri ceph-arm (venstre eller højre). 
• For at sikre at din teknologi altid udvikler sig til dine 

praktiske behov, kan 3D og ceph eftermonteres. 
 
Orthophos SL  
er vores premium 2D/3D røntgenenhed med det  
højeste billedkvalitet til enhver behandling.  
• Den integrerede Direct Conversion Sensor (DCS) 

omdefinerer standarden på panorama billedbehand-
ling og leverer et uovertruffen billedskarphed. 

• Sharp Layer teknologi, hvorfra navnet SL blev afledt, 
giver autofokuserede panoramabilleder selv i de 
sværeste tilfælde. 

• Det højeste niveau af håndteringskomfort sparer  
tid takket være autopositionen og den intuitive  
touchpad.  

 
 

E 
Tilbudspris kr.  

159.995,-

 
S 
Inkl. 5 års garanti 
Tilbudspris kr. 

239.995,- 

S3D 8x8 
Inkl. 5 års garanti 
Tilbudspris kr.  

439.000,- 
ekskl. RCU 

 

Xios Supreme  
sensorer  
Fremragende billedkvalitet, og en 
opløsning der leverer branchens førende 
billedkvalitet uden ventetid. 
3 sensorstørrelser, 3 kabelængder, WiFi 
eller USB-tilslutning.  
Bygget på et modulært design, så du kan 
tilpasse dine sensorer til dine behov. 
Sensorstørrelse 2 

Tilbudspris kr. 39.995,-

15

SUPERTILBUD  

PÅ RØNTGEN



VistaScan Mini View  
Med sin store berøringsdisplay og komfor-
table brugerflade giver VistaScan Mini  
View mulighed for en effektiv digitalise-
ring af fosforpladerne.  

Tilbudspris kr. 78.995,- 
 
 VistaScan Mini Plus  
VistaScan Mini Plus scanneren gør 
fosforplade diagnostik endnu hurtigere. 
Kompakt apparat der er enkelt at betjene 
og har kun brug for ganske lidt plads. 

Tilbudspris kr. 69.995,- 
 
 
 

Kameraer  
 

 
VistaCam iX  
HDsmart  
Billeder af højeste lysstyrke og skarphed. 
Det slanke hoved muliggør let adgang til 
selv de bageste kindtænder. 

Tilbudspris kr. 39.000,- 
 
 
  
 
D-Cam HD  
90 gr. linse.  
Kvalitetskamera i metalhus. 

Tilbudspris kr. 35.995,- 
 

Best DC Touch   
Med trådløs eksponering. 
Røntgenhovedet er med  
indbygget timer, dette giver  
stor frihed ved installation  
og muligheden for trådløs  
betjening med  
touch-panelet. 

Tilbudspris kr.  

33.500,- 

Fona 70  
Intraoralt røntgenapparat. 

Tilbudspris kr.  

19.995,- 
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Dürr Dental 
I mere end 70 år har navnet Dürr Dental stået for kvalitet og fremsynethed indenfor sugemotorer  
og kompressorer til tandlæger. Om behovet er småt er stort – så har Dürr altid den rigtige løsning: 

DÜRR Tornado 2  
Kompressor med tørrer,  
velegnet til 2-3 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 29.995,-     
DÜRR Trio  
Kompressor med tørrer,  
velegnet til 3-5 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 48.995,-     
DÜRR Duo-tandem  
Kompressor med tørrer og  
2 aggregater,  
velegnet til 4-6 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 62.995,-    
 
DÜRR  
POWER-TOWER  
Kombineret kompressor og  
sugemotor. 
Tilbudspris kr.  
 
fra 67.995,-

DÜRR  
VS600 sugemotor  
Velegnet til 2-3 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 27.995,-     
DÜRR  
VS900 sugemotor  
Velegnet til 3-5 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 36.995,-     
DÜRR  
VS1200 sugemotor  
Velegnet til 4-6 behandlingsrum. 
Tilbudspris kr.  
 39.995,-    
 
DÜRR  
VSA900 sugemotor  
Velegnet til 3-5 behandlingsrum. 
Inkl. amalgamudskiller. 
Tilbudspris kr.  
 57.995,-



MIELE Dental- 
opvasker PG8581  
Thermo-desinfektionsopvaskemaskine  
med over- og underkurv. Speciel til  
rengøring og desinfektion af dental- 
udstyr pga. dens høje temperatur. 

Ring og få et godt tilbud 

MIELE bordopvasker 
PWD8531 - NYHED  
Ring for mere info. 

Ring og få et godt tilbud 

Autoklave 
STATIM 2000S 
Tilbudspris kr. 36.995,-

Ny DAC Universal   
Intern og ekstern rengøring og smøring  
- desinfektion og sterilisering i en enkelt  
cyklus. 

Ring og  
få et godt  
tilbud

DAC PREMIUM  
Twin-kammer teknologi. Intuitiv og 
enkel betjening via farveskærmen. 
Dokumentation med printer, CF-kort 
eller direkte i pc'en er mulig uden  
yderligere dokumentationssoftware. 

Tilbudspris kr. 66.995,-

Ny IRIS Led-lampe     
fra G-COMM 
             Passer til  
             alle units 

     Kr. 19.995,- 
               NYHED 



Implantmed Plus SI-1023

Implantmed Plus SI-1023 
Tillæg for opgradering :

> Trådløs fodkontrol tilvælges

> LED lys i motor tilvælges

Kirurgi & Implantologi

Individuel og 昀eksibel
Implantmed Plus SI-1023 er et brugervenligt og robust kirurgianlæg,

der nemt kan tilpasses alle implantatsystemer og kirurgiske behandlinger.

Det er selvfølgelig muligt, at tilvælge trådløs fodkontrol og lys på dine instrumenter.

Implantmed Plus SI-1023

Implantmed Plus SI-1023 
Tillæg for opgradering :

> Trådløs fodkontrol tilvælges

> LED lys i motor tilvælges

Kirurgi & Implantologi

Individuel og 昀eksibel
Implantmed Plus SI-1023 er et brugervenligt og robust kirurgianlæg,

der nemt kan tilpasses alle implantatsystemer og kirurgiske behandlinger.

Det er selvfølgelig muligt, at tilvælge trådløs fodkontrol og lys på dine instrumenter.
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kr. 26.975,-



Multid
Vandbeh

Nemt, enk

Sterilisation og vedligeholdelse

Lara

Lara eller Lisa - så er du sikker på kvalitet.

Lara er den nye autoklave som bygger på samme design og høje 

kvalitet som Lisa. Lara kan opgraderes ud fra klinikkens behov for 

en hurtigcyklus, variabel cyklustid eller brugerdokumentation. 

Lara 昀ndes i 17 og 22 liters kammerstørrelse og leveres med 
3 bakker. Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 38 minutter for 

indpakkede instrumenter.

> Alle data lagres automatisk på USB.

> Lydsvag i drift

> Hurtigprogram for uindpakkede instrumenter

> Brugervenlig menusystem 
> Programmerbar start så den starter om natten

og du kan have alt klar til næste morgen

> Opgraderes via aktiveringskoder

Lara 17

Lara 22

  kr. 10.450,-

kr. 46.995,-

kr. 51.395,-

W&H  
Osmoanlæg  
komplet  
Nyhed



k

Lisa
Den nye lydsvage Lisa autoklave passer perfekt til en åben

steril – hurtig og intelligent.

Patenteret Eco Dry+ system reducerer automatisk tørretiden efter

godsmængden, hvilket giver hurtigere cyklus samt lavere elforbrug.

Lisa dækker behovet for både store og små klinikker.

Tiden for en gennemsnitlig cyklus er ca. 28 minutter for 

indpakkede instrumenter. 

> Interaktivt display med tydelig og enkel betjening

> Lisa 昀ndes i kammerstørrelse 17 og 22 liter og leveres med
5 bakker.

> Skal først have service efter 4000 cyklus

> Super hurtigt klasse B program

> Op til 9 kg gods

> Programmerbar start så den starter om natten

og du kan have alt klar til næste morgen

> LED dioder viser temperatur på gods

Lisa 17

Lisa 22

Pakke
Assistina Twin komplet uden

Hygiejne

Assistina Twin

Assistina TWIN - Maksimal vedligeholdelse 

med minimal omkostning!

> Vedligeholder dine instrumenter på

rekordtid – kun 10 sekunder

> Nemt og ergonomisk betjeningskoncept

> Oliepartikler opsamles i HEPA-昀lteret
> ca. 2.800 instrumenter vedligeholdes

pr. sæt olie/rensevæske

> Adaptere for vinkelstykker og turbiner skiftes

nemt med det nye Quick Connect system
>  Kræver kun luft og strøm
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kr. 57.995,-

kr. 62.495,-

Pakke
Assistina Twin komplet uden turbine adapter

kr. 23.695,-



LED-belysning  
Brite Triton 
fra d-tec 
Pris fra 15.000,- 

> Håndstykke med 5x ring LED

> Stor vandtank 750 ml. – Nem rengøring

> Inkl. spidserne 1U, 2U og 1P

> Piezo kan bygges ind i din unit

> Universal standard gevind

Ved opgradering til trådløs fodkontrol får du også 

special renseprogram, automatisk registrering af 

vandniveau samt implantatspidsen 1I.

Proxeo Ultra
PB-520

Tillæg for ændring i standardpakken:

> Trådløs fodkontrol tilvælges 2.595,-

vandniveau samt implantatspidsen 1I.

Tillæg for ændring i standardpakken:

> Trådløs fodkontrol tilvælges 2.595,-

Proxeo Ultra piezo scaler er en e昀ektiv bordmodel
i prisvindende design. Piezoteknikken arbejder helt

liniært for bedste e昀ekt og komfort.
Ergonomisk håndstykke med LED lys og stor

spidssortiment. Godkendt til brug på patienter med

pacemaker.

> Håndstykke med 5x ring LED

> Stor vandtank 750 ml. – Nem rengøring

> Inkl. spidserne 1U, 2U og 1P

> Piezo kan bygges ind i din unit

> Universal standard gevind

Ved opgradering til trådløs fodkontrol får du også 

special renseprogram, automatisk registrering af 

Piezo Scaler

Proxeo Ultra kr. 19.275,-
 PB-530



Bakteriologisk filter  
til Lisa autoklave.  
Kr. 423,-.

Flexi sugeslange, grå. 2 meter. 
Ø: 11 mm. Kr. 184,-. 
Ø: 17 mm. Kr. 223,-.

23

Småvarer 

Rensetabs til DAC autoklaver 
50 stk., fjerner effektivt olierester.  
Kr. 221,-.

Guldfang (fontænesi) til fontæne  
på UnicLine. 
Kr. 52,- pr. stk. v/ 5 stk.

Sprayolie til DAC med blå etiket 
Anvendes i DAC med serienr. større 
end 14.000. 
Flaske med 200 ml. 
Sprayolie til DAC universal med hvid 
etiket. Anvendes i DAC med serienr. 
6500-13999. 
Flaske med 200ml. 
Kr. 567,- pr. stk. v/ 6 stk.

UNIC sprøjtespids (metal) til UNIC 
sprøjter.  
Kr. 165,- pr. stk. ved 4 stk.

Filter / Si til UnicLine. 
Kr. 63,- pr. stk. v/ 5 stk.

Bestdemin XL er et hygiejnisk 
éngangsfilter, som producerer demi-
neraliseret vand. Velegnet til auto- 
klaver, hvor vandforbruget er lavt.  
Kapacitet: 2-300 l ved 1.000 μS/cm  
i tilgangsvandet. 
Kr. 1.810,-.

DAC drænfilter  
til filterhus. Æske med 6 stk.  
Kr. 488,-.

Green & clean 
Desinfektionsmiddel og rensemiddel  
til sugesystemet på Heka units.  
Pose med 500 ml. (evt. adapter skal 
bestilles separat). Fremragende 
rengøringseffekt med aktiv defoamer. 
Fjerner biofilm. Biologisk nedbrydeligt. 
CE 0408.  
4 stk. kr. 1279,-. 
 
Metasys kimvæske klar til brug.  
Til rensning af behandlingsvand og 
forebyggelse af kalkaflejring i rør-
systemerne på dentalenhederne. 
Til units med WaterLine system.  
2% færdiglavet opløsning baseret på 
brintoverilte. Forebygger biofilm, 
mindsker kalk aflejring, ingen opbyg-
ning af resistens er muligt. CE 0408. 
Indhold: 4x flasker á 750 ml. 
Kr. 777,-.

Guldfang (fontænesi) passer til 
fontæne på UNIC og UnicLineS.  
Ny model, der sikrer optimalt afløb.  
Kr. 105,- pr. stk. ved 5 stk.

Dürr sugefilter, gule. Kasse m/ 12 stk. 
Kr. 276,-.

Luzzani sprøjtespids grå  
Tåler opvaskemaskine og autokla-
vering, men vær opmærksom på at 
sprøjtespidsen er en forbrugsvare, 
som jævnligt bør udskiftes.  
Kr. 144,- pr. stk. v/ 4 stk.

Luzzani sprøjtespids sort  
Tåler opvaskemaskine og autokla-
vering, men vær opmærksom på at 
sprøjtespidsen er en forbrugsvare, 
som jævnligt bør udskiftes.  
Kr. 154,- pr. stk. v/ 4 stk.

Støvfilter til Lisa autoklaverne 317, 
322, 517 og 522. 
Kr. 263,-.

Filter til Nitradem vandbehandlings-
anlæg. Til DAC.  
Kr. 2004-.
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REN BESKED 
Tandlægernes Frivillige Klinikaftale  

fore byg ger  unø dige skader og sikrer,  
at  kli nikkens unit og andet udstyr  
altid er 100% i orden.   
Formålet er at yde en fast service,  
der sikrer  klinikken en uproblematisk 
og økonomisk drift.  
Og husk - det er UDEN binding! 
 
DÆKNING 
Klinikaftalen omfatter service på  
klinikkens sam lede udstyr eller de  
dele, som klinikken vægter vigtigst.  
Du be stemmer selv omfanget.  
 
AL SERVICE ER I SIKRE HÆNDER 
Med den  frivillige klinikaftale har du  
sikkerhed for, at servicen varetages  
af vel ud dannede og profes sionelle  
teknikere, som kender de enkelte  
produkter og  mærker ud og ind. Og  
de ved præcis, hvad  producenterne 
foreskriver og  myndighederne kræver. 
 

Alle priser er inkl. moms, men ekskl. montering  
og levering.  
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.  
De viste modeller kan være monteret med  
ekstraudstyr. 
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Får dit udstyr den samme gode  
behandling som dine patienter?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÆCISION 
Vi udarbejder en oversigt over, hvornår 
det forskel lige udstyr skal tjekkes - med 
dato og klokke slæt.  
Og vi garanterer, at teknikerne kommer 
præcis som de skal.  
 
Kort sagt: Med Tandlægernes Frivillige  
Klinik aftale behøver ingen  klinik  
bekymre sig om fremtidig service.  
Den klarer vi. Uden binding!

ÅrsEftersyn 
af din unit  
Pris kun    4450,-  
NYHED: Inkl. akkredi- 
teret vandprøve, ekskl. 
servicekit, serotype- 
bestemmelse ved  
legionella og evt. kørsel. 
Ring og hør mere på  
7214 5570.  
HUSK at vi kan lave  
eftersyn af alt udstyr  
på klinikken!  

Focus Dental er din uafhængige  
dentalpartner på Sjælland! 


