Овирон ЕООД
_____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _______________

гр. Варна, ул.”Тодор Пенев” 7, тел: (+359)52-500-085, (+359)887-626-483

Ценова листа

Функции

Модули

Callidus - Цветен тъч-панел за управление електрически микромотори и скалер за
вграждане в дентални юнити с функции за ендодонтия, имплантология, препарация
и физиотерапия и др.
Цена
[лв]

Цена
-5% [лв]

Препарация (само
платка / силов модул, без
дисплей)

550

523

Препарация или една
диагностична функция
по избор, WiFi трансфер
и визуализиране на
рентгенови снимки

1300

1235

Автоматична смяна на
про- грамата на
микромотора при
активиране на рамото

450

428

Дигитално регулиране на
интензитета на скалера и
запаметяване на програми,
режими - перио, ендо и др.

350

333

600

570

600

570

300

285

Йонофореза

300

285

Корозионен потенциал

300

285

300
27
39
200
450
590
5%

285
25
37
190
428
561
5%

Наименование на компонент, производител

Функции

Платка (силов модул) за дигитално управление на
един електрически микромотор (четков или
безчетков, с LED светлина) - компонент
Oviron Electronics, България, 3г гаранция
Callidus – цветен тъч-панел защитен със закалено
стъкло, за управление на дентална периферия компонент
Oviron Electronics, България, 3г гаранция
Автоматичен комутатор за свързване на втори
микромотор към силов модул, вторият мотор има
всички функции като първия - компонент (вгражда
се в силовия модул)
Oviron Electronics, България, 3г гаранция
Интерфейсна платка за свързване на ултразвуков
скалер - компонент и функция. Позволява
управлението на различни модели ултразвуков
скалер от Callidus (NSK, W&H, WOODPECKER,
EMS и др.)
Oviron Electronics, България, 3г гаранция

Диагностични и терапевтични функции,
активирани към дисплей Callidus по заявка

Ендодонтия
(вкл. апекс локация)
Имплантология / хирургия
(упр. перисталтична помпа)
Виталитет скенер (ЕОД)

Аксесоари

Тест на Гелен
Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - единичен
Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - двоен
Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с разглобяема касета, за вграждане
Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за вграждане
Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за външен монтаж
Допълнителна гаранция 2г за електронните модули
Всички цени са крайни (ф-ра / без ДДС) с възможност за лизингово плащане по договаряне.

Отстъпка 5% от общата стойност на системата се ползва при минимална окомплектовка, включваща апарат,
микромотор и наконечник. Тази отстъпка ползват и всички лекари по дентална медицина, завършили през
последните две години.
Монтаж се заплаща допълнително на стойност между 5% и 10% от общата стойност в зависимост от вложените
материали и труд.

Опции

Функции

DentoMax - Управление за електрически микромотори за вграждане в дентални
юнити с функции за ендодонтия, имплантология, препарация и физиотерапия.
Наименование на компонент

Функции

DentoMax – платка за дигитално управление на 1 или 2
(опция) електрически микромотора (четкови или
безчеткови, произволна комбинация)
Oviron Electronics, България, 3г гаранция

Препарация (само платка /
силов модул, без дисплей)

Изнесен светещ течнокристален дисплей с клавиатура за
управление на DentoMax
Oviron Electronics, България, 3г гаранция

Диагностични и терапевтични функции,
активирани по заявка

Препарация
Ендодонтия, препарация
Имплантология / хирургия,
препарация
Имплантология / хирургия,
ендодонтия, препарация
Виталитет скенер (ЕОД)
Йонофореза

Аксесоари

Корозионен потенциал
Комутатор за свързване на втори микромотор или скалер Автоматична смяна на прокъм DentoMax
грамата на микромотора
Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - единичен
Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - двоен
Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с разглобяема касета, за вграждане
Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за вграждане
Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за външен монтаж
Всички цени са крайни (ф-ра / без ДДС) с възможност за лизингово плащане по договаряне.

Цена
[лв]

Цена
-5% [лв]

535

508

565
725

537
689

725

689

1065

1012

160

155

160

155

160

155

300

285

27
39
190
440
570

25
37
180
418
542

Отстъпка 5% от общата стойност на системата се ползва при минимална окомплектовка, включваща апарат,
микромотор и наконечник.
Отстъпка 5% от общата стойност на системата ползват всички лекари по дентална медицина, завършили през
последните две години.
Монтаж се заплаща допълнително на стойност между 5% и 10% от общата стойност в зависимост от вложените
материали и труд.

LOGIPEX - Комбиниран диагностично/терапевтичен портативен апарат с една до три функции (по избор).
Брой активирани функции

Цена [лв]

1
2
3

550
850
950

Всички цени са крайни (ф-ра / без ДДС) с възможност за лизингово плащане – без оскъпяване
Отстъпка 5% ползват всички лекари по дентална медицина, завършили през последните две години.

Опции

Функции

EndoSurgix - Автономен портативен електрически апарат - микромотор с функции
за имплантология, хирургия, ендодонтия, препарация и физиотерапия.
Наименование на компонент

Функции

EndoSurgix – апарат с автономно захранване Li-ion
акумулатор, светещ течнокристален дисплей и
клавиатура за управление (цената не включва
микромотор и наконечници)
Oviron Electronics, България, 3г гаранция

Ендодонтия, препарация
Имплантология / хирургия,
препарация

Диагностични и терапевтични функции,
активирани по заявка
Пневматичен конектор за турбинен шлаух “MIDWEST”

Имплантология / хирургия,
ендодонтия, препарация
Виталитет скенер (ЕОД)
Йонофореза
Корозионен потенциал

Цена
[лв]

Цена
-5% [лв]

2135

2028

2510

2385

2878

2734

+ 160
+ 160
+ 160
+ 180

+ 155
+ 155
+ 155
+ 170

Електрически микромотори

Електрически микромотори - за окомплектоване на EndoSurgix, DentoMax и Callidus
Наименование на компонент

Производител

Цена
[лв]

Цена
-5% [лв]

Ел. микромотор с шлаух CM60-2, безчетков L=52mm
Ел. микромотор с шлаух CM60-2SL, безчетков L=52mm

MICROMOTOR, България
MICROMOTOR, България

920
1282

875
1218

Ел. микромотор с шлаух CM62-M, безчетков L=38mm
Ел. микромотор с шлаух CM62-MS, безчетков L=38mm,
интегриран спрей за препарация
Ел. микромотор с шлаух CM62-MSL, LED-светлина,
безчетков L=38mm, интегриран спрей за препарация
Ел. микромотор с шлаух CM63-ML, позиционен сензор,
LED светлина, безчетков L=38mm
Ел. микромотор с шлаух CM63-MSL, позиционен
сензор, LED-светлина, безчетков L=38mm, интегриран
спрей за препарация
Ел. микромотор с шлаух XM6, позиционен сензор, LED
светлина, безчетков L=53mm, 5Ncm
Ел. микромотор с шлаух ЕМ-12L, LED светлина,
интегриран спрей
Ел. микромотор с шлаух NLX Nano, безчетков,
интегриран спрей, LED светлина, титаниев корпус,
автоклавируем

MICROMOTOR, България

1115

1059

MICROMOTOR, България

1312

1250

MICROMOTOR, България

1659

1676

MICROMOTOR, България

1350

1283

MICROMOTOR, България

1750

1663

MICROMOTOR, България

1750

1663

-

-

2980

2831

Производител

Цена
[лв]

Цена
-5% [лв]

W&H, Австрия

1787

1698

W&H, Австрия

1166

1108

NSK, Япония

1686

1602

NSK, Япония

2050

1948

WOODPECKER, Китай

430

409

Цена
[лв]

Цена
-5% [лв]

NSK, Япония

750

713

NSK, Япония

1120

1064

NSK, Япония

1480

1406

NSK, Япония

1260

1195

NSK, Япония

2095

1990

NSK, Япония

2295

2180

W&H, Австрия

-

-

W&H, Австрия

-

-

790

750

W&H, Австрия
NSK, Япония

Ултразвукови скалери - за окомплектоване на Callidus

Скалери

Наименование на компонент
Ултразвуков скалер - комплект W&H PB-3, без
светлина
Ултразвуков скалер - комплект W&H PB-5 LED,
LED-светлина
Ултразвуков скалер - комплект NSK Varios 170,
без светлина
Ултразвуков скалер - комплект NSK Varios 170
LUX, LED-светлина
Ултразвуков скалер - комплект WOODPECKER
UDS-N2 LED, LED-светлина

Наконечници - за окомплектоване на EndoSurgix и DentoMax

Наконечници

Наименование на компонент
Ендодонтски наконечник MPAS-ER10, 10:1, интегриран
извод за апекс локация, пуш-бутон, разглобяем
Имплантологичен наконечник SGM-E-20RI, 20:1, перо,
разглобяем
Ъглов наконечник за хирургия и имплантология
S-MAX SG20, 20:1, пуш-бутон, неразглобяем
Ъглов наконечник за хирургия и имплантология
SGMS-E-32RI, 32:1, ограничител, перо, разглобяем
Ъглов наконечник за хирургия и имплантология
X-SG20L, светлина, пуш-бутон, неразглобяем
Ъглов наконечник за хирургия и имплантология
X-DSG20L, светлина, пуш-бутон, разглобяем
Ъглов наконечник за хирургия и имплантология
WI–75 E/KM, 20:1, пуш-бутон, неразглобяем
Ъглов наконечник за хирургия и имплантология
WS–75 E/KM, 20:1, пуш-бутон, разглобяем
Прав наконечник за хирургия SGS-ES, външно
охлаждане, неразглобяем, цанга

Производител

NSK, Япония

Наконечници

Хирургичен наконечник с ъгъл 20о SGА-ES,
неразглобяем, цанга
Повишаващ наконечник за препарация WG-99LT, 1:5,
интегриран спрей, LED светлина с генератор
Повишаващ наконечник за препарация WG-99A, 1:5,
интегриран спрей
Повишаващ наконечник за препарация Ti-Max X95L,
1:5, интегриран спрей, светлина, покритие срещу
плъзгане DURACOAT, керамични лагери, микрофилтър
Повишаващ наконечник за препарация Ti-Max Z95L,
1:5, интегриран спрей, светлина, покритие срещу
плъзгане DURACOAT, керамични лагери, микрофилтър

NSK, Япония

1185

1030

W&H, Австрия

-

-

W&H, Австрия

-

-

NSK, Япония

2095

1990

NSK, Япония

2290

2175

Гаранцията на микромоторите и наконечниците се определя от производителя им.

Резервни части и допълнителни аксесоари
Единична цена
[ЛВ] без ДДС

Наименование
Кабел за апекс локация

75

Кабел с щипка за свързване на ендодонтска пила

45

Кука за кабел за апекс локация

11

Кабел за измерване на виталитет

55

Накрайник за сонда за измерване на виталитет

4

Кабел за йонофореза

55

Кабел за измерване на корозионен потенциал

35

Пасивен електрод за йонофореза

30

Пасивен електрод за измерване на виталитет

25

Сонда за измерване на виталитет

65

Контактна паста

3

Зарядно устройство за апарат LOGIPEX

35

Акумулаторна батерия за апарат LOGIPEX (вкл. смяната)

85

Мрежов адаптор 24V / 2.7A

95

Мрежов адаптор 24V / 7.5A

195

Гумена поставка за електрически микромотор

25

Държач за зъб за ендодонтско обучение

45

Силиконова система за препарация, неавтоклавируема

45

Силиконова система за имплантология и хирургия,
автоклавируема
Комбинирана силиконова система за имплантология /
хирургия и ендодонтия, автоклавируема

95
90

Силиконова система за ендодонтия, автоклавируема

55

Педал за управление, едно-функционален (вкл/изкл)

75

Педал за управление, пропорционален, 3 функции
Гаранционен срок на всички аксесоари и резервни части - 12 месеца.

280
Банкова сметка и преводи

Ценовата листа е валидна от 1.1.2022г.

IBAN / BIC- записан е във фактурата, по която
трябва да се нареди плащането.
Основание за превода - Ф-ра номер / дата на издаване.

