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ЦЕНОВА ЛИСТА 

COMPACTA   

Портативен апарат – микромотор с цветен 10-инчов тъч-панел 

за управление и функции по избор 

➢ Имплантология, хирургия, ендодонтия и диагностика 

➢ Перисталтична помпа 

➢ Визуализация на рентгенови снимки 

➢ Screen-saver режим с лого на клиниката/зъболекаря 

 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

 

Отстъпка се ползва при закупуване: 

➢ на по-пълна окомплектовка 

➢ от лекари по дентална медицина, завършили през последните две години 

Свържете се с нас за персонализирана оферта!  

 Наименование, производител Функции Цена [лв] 

А
П

А
Р

А
Т

И
 

COMPACTA DRILL & SCREW – портативен апарат с 

цветен 10-инчов тъч-панел панел защитен със закалено 

стъкло 

Вградена перисталтична помпа 

(цената не включва електрически мотор и наконечници) 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Имплантология / хирургия 

Препарация 
(без интегриран спрей) 

Wi-Fi трансфер и визуализиране 

на рентгенови снимки 

5530 

COMPACTA DIAGNOSTICS – портативен апарат с 

цветен 10-инчов тъч-панел, защитен със закалено 

стъкло 

(цената не включва електрически мотор и наконечници) 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Препарация 
(без интегриран спрей) 

Wi-Fi трансфер и визуализиране 

на рентгенови снимки 

3660 

О
П

Ц
И

И
 

Терапевтични и диагностични функции, активирани по 

заявка  

(вкл. измервателен кабел и комплект аксесоари) 

Ендодонтия 

(вкл. апекс локация) 
730 

Апекс локация 410 

Виталитет скенер  (ЕОД) 410 

Йонофореза 410 

Корозионен потенциал 410 

Тест на Гелен 410 

Пневматичен конектор за интегриран спрей, тип 

“MIDWEST”, за турбинен шлаух 
Свързване към турбинен шлаух 

от дентален юнит  
380 

 Удължена гаранция на апарата – 60 месеца 6% 
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CALLIDUS 

Цветен 7-инчов тъч-панел за вграждане в дентални 

юнити с функции по избор  
➢ Дигитално управление на електрически микромотори, 

скалер и перисталтична помпа 

➢ Препарация, имплантология, хирургия, ендодонтия, 

диагностика 

➢ Визуализация на рентгенови снимки 

➢ Screen-saver режим с лого на клиниката/зъболекаря 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

Монтаж се заплаща допълнително на стойност между 7% и 15% от общата стойност в зависимост от вложените 

материали и труд. 

Отстъпка се ползва при закупуване: 

➢ на по-пълна окомплектовка 

➢ от лекари по дентална медицина, завършили през последните две години 

Свържете се с нас за персонализирана оферта! 

 Наименование, производител Функции Цена [лв] 

М
О

Д
У

Л
И

 

Платка (силов модул) за дигитално управление на 

един електрически микромотор 

(четков/безчетков/сензорен, LED светлина) 

Маx 5 Ncm, 100÷40000 rpm 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Препарация 

Регулиране на скоростта на въртене 
860 

CALLIDUS – цветен тъч-панел, защитен със 

закалено стъкло, за управление на дентална 

периферия 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Препарация или една диагностична 

функция по избор 

Wi-Fi трансфер и визуализиране на 

рентгенови снимки 

1840 

Автоматичен комутатор за свързване на втори 

микромотор (вгражда се в силовия модул) 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Автоматична смяна на програмата на 

микромотора при активиране на рамото 
550 

Интерфейсна платка за свързване на ултразвуков 

скалер (NSK, W&H, WOODPECKER, EMS и др.) 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Дигитално регулиране на интензитета 

на скалера и запаметяване на програми, 

режими - перио, ендо и др. 
450 

О
П

Ц
И

И
 

Терапевтични и диагностични функции,  

активирани по заявка  

(вкл. измервателен кабел и комплект аксесоари) 

Имплантология / хирургия 

(управление на перисталтична помпа) 
910 

Ендодонтия (вкл. апекс локация) 730 

Апекс локация за ръчни пили 380 

Виталитет скенер  (ЕОД) 380 

Йонофореза 380 

Корозионен потенциал 380 

Тест на Гелен 380 

А
К

С
Е

С
О

А
Р

И
 

Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за вграждане 840 

Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за външен монтаж 990 

Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с разглобяема касета, за вграждане 460 

Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - единичен 33 

 Удължена гаранция за електронните модули – 60 месеца 6% 
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EndoSurgics 

Портативен апарат - микромотор с функции по избор  

➢ Имплантология, хирургия, ендодонтия, препарация и диагностика 

➢ Перисталтична помпа 

➢ Автономно (акумулаторно) Li-Ion захранване 

 

 

  Наименование, производител Функции Цена [лв] 

М
О

Д
У

Л
И

 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 

Имплантология / хирургия 

- Пробиване 

- Ръчно нарязване на резба 

- Ръчно завиване на имплант 

и покривни болтове 

Препарация 

3250 

О
П

Ц
И

И
 Терапевтични и диагностични функции,  

активирани по заявка 

(вкл. измервателен кабел и комплект аксесоари) 

Ендодонтия 

(вкл. апекс локация) 
840 

Виталитет скенер  (ЕОД) 270 

Йонофореза 270 

Корозионен потенциал 270 

Пневматичен конектор за интегриран спрей, тип 

“MIDWEST”, за турбинен шлаух 
Свързване към турбинен 

шлаух от дентален юнит  
320 

 Удължена гаранция на апарата – 60 месеца 6% 

*Всички цени са крайни. Плащането се извършва с банков превод по фактура. 

Отстъпка се ползва при закупуване: 

➢ на по-пълна окомплектовка 

➢ от лекари по дентална медицина, завършили през последните две години 

Свържете се с нас за персонализирана оферта! 

 

LOGIPEX 

Комбиниран диагностично/терапевтичен портативен апарат с функции 

по избор 
➢ апекс локация 
➢ виталитет скенер (EOД) 
➢ йонофореза 

 

Брой активирани функции Цена [лв] 

1 660 

2 990 

3 1140 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

Отстъпка 5% от общата стойност се ползва при закупуване от лекари по дентална медицина, завършили през 

последните две години 

Свържете се с нас за персонализирана оферта!  
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DentoMax 

Дисплей за вграждане в дентални юнити с функции по избор 

➢ Дигитално управление на електрически микромотори и 

перисталтична помпа 

➢ Препарация, имплантология, хирургия, ендодонтия 

➢ Диагностика и физиотерапия 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

Монтаж се заплаща допълнително на стойност между 7% и 15% от общата стойност в зависимост от вложените 

материали и труд. 
 

Отстъпка се ползва при закупуване: 

➢ на по-пълна окомплектовка 

➢ от лекари по дентална медицина, завършили през последните две години 

Свържете се с нас за персонализирана оферта! 

  

 
Наименование, производител Функции Цена [лв] 

М
О

Д
У

Л
И

 

Платка (силов модул) за дигитално управление на един 

електрически микромотор (четков/безчетков, LED 

светлина) 

Маx 3 Ncm, 1000÷40000 rpm 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Препарация 

Регулиране на скоростта на 

въртене 
670 

Изнесен светещ течнокристален дисплей с клавиатура за 

управление на DentoMax  

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Препарация или една 

диагностична функция по избор 
680 

Автоматичен комутатор за свързване на втори 

микромотор (вгражда се в силовия модул) 

Oviron Electronics, България, 3г гаранция 

Автоматична смяна на програмата 

на микромотора при активиране 

на рамото 

380 

О
П

Ц
И

И
 

Терапевтични и диагностични функции, активирани по 

заявка 

Имплантология / хирургия 820 

Ендодонтия 

(вкл. апекс локация) 
650 

Имплантология / хирургия, 

ендодонтия. 
1310 

Виталитет скенер  (ЕОД) 270 

Йонофореза 270 

Корозионен потенциал 270 

А
К

С
Е

С
О

А
Р

И
 Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за вграждане 840 

Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за външен монтаж 990 

Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с разглобяема касета, за вграждане 460 

Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - единичен 33 

Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - двоен 47 

 Удължена гаранция на електронните модули – 60 месеца 6% 
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Електрически микромотори 

 Наименование Производител Цена [лв]  

Б
Е

З
Ч

Е
Т

К
О

В
И

 (
с 

ш
л

а
у

х
) 

CM62-MS – интегриран спрей за препарация, L=38mm 

MICROMOTOR, 

България 

1417 

CM62-MSL – интегриран спрей за препарация, LED светлина, L=38mm 1670 

CM63-ML – LED светлина, L=38mm, позиционен сензор - 3.3 Ncm, 

100÷40000 rpm 
1594 

CM63-MSL – интегриран спрей за препарация, LED светлина, L=38mm,                                             

позиционен сензор - 3.3 Ncm, 100÷40000 rpm 
1865 

EM-11L – интегриран спрей за препарация, LED светлина, 

автоклавируем, 3 Ncm, 100÷40000 rpm 
W&H, Австрия 

1760 

EM-12L – интегриран спрей за препарация, LED светлина, 

автоклавируем, 3 Ncm, 100÷40000 rpm 
2551 

NLX Nano – интегриран спрей за препарация, LED светлина, титаниев 

корпус, автоклавируем 
NSK, Япония 2905 

NLZ Nano – интегриран спрей за препарация, LED светлина, титаниев 

корпус, автоклавируем, позиционен сензор 
NSK, Япония 3155 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

Гаранцията на микромоторите и шлаухите се определя от производителя им. 

 

 

 

 

Ултразвукови скалери 

 Наименование на компонент Производител Цена [лв] 

С
К

А
Л

Е
Р

И
 

W&H PB-3 – без светлина, комплект                      W&H, Австрия 1793 

W&H PB-5 LED – LED светлина, комплект W&H, Австрия 2706 

NSK Varios 170 – без светлина, комплект NSK, Япония 1648 

NSK Varios 170 LUX – LED светлина, комплект NSK, Япония 2268 

WOODPECKER UDS-N2 LED – LED светлина, комплект 
WOODPECKER, 

Китай 
516 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

Гаранцията на ултразвуковите скалери и шлаухите се определя от производителя им. 

http://www.nsk-nakanishi.co.jp/en/dental/product/surgical/pr040104.html
http://www.nsk-nakanishi.co.jp/en/dental/product/surgical/pr040104.html
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Наконечници 

 
Наименование на компонент Производител Цена [лв] 

 

Е
Н

Д
О

 

MPAS-ER10 – ъглов, понижаващ - 10:1, интегриран извод за апекс 

локация, пуш-бутон, разглобяем, за ендодонтия 
NSK, Япония 859 

И
М

П
Л

А
Н

Т
О

Л
О

Г
И

Я
 /

 Х
И

Р
У

Р
Г

И
Я

 

SGM-E-20RI – ъглов, понижаващ - 20:1, перо, разглобяем, за 

имплантология 

NSK, Япония 

1277 

S-MAX SG20 – ъглов, понижаващ - 20:1, пуш-бутон, за имплантология 

и хирургия 
1553 

X-SG20L – ъглов, понижаващ - 20:1, светлина, пуш-бутон, за 

имплантология и хирургия 
2231 

X-DSG20L – ъглов, понижаващ - 20:1, светлина, пуш-бутон, разглобяем, 

за имплантология и хирургия 
2467 

SGS-ES – прав, 1:1, външно охлаждане, цанга, за хирургия 940 

SGА-ES – с ъгъл 20о, 1:1, цанга, за хирургия 1275 

SOCO B20-7 – ъглов, понижаващ - 20:1, светлина, пуш-бутон, за 

имплантология и хирургия 
SOCO DENTAL, 

Китай 
864 

WI–75 E/KM – ъглов, понижаващ - 20:1, пуш-бутон, цанга, единичен 

спрей, за имплантология и хирургия 
W&H, Австрия 1617 

П
Р

Е
П

А
Р

А
Ц

И
Я

 

Ti-Max X95L – ъглов, повишаващ - 1:5, интегриран спрей, светлина, 

покритие срещу плъзгане DURACOAT, керамични лагери, микрофилтър 
NSK, Япония 

2241 

Ti-Max Z95L – ъглов, повишаващ - 1:5, интегриран спрей, светлина, 

покритие срещу плъзгане DURACOAT, керамични лагери, микрофилтър 
2703 

WG-99LT – ъглов, повишаващ - 1:5, интегриран 4-флексен спрей, пуш-

бутон, керамични лагери, светловод 
W&H, Австрия 

2046 

WG-99A – ъглов, повишаващ - 1:5, интегриран 4-флексен спрей, 

керамични лагери, пуш бутон  
1551 

*Всички цени са крайни. Плащане с банков превод по фактура, лизинг по договаряне. 

Гаранцията на наконечниците се определя от производителя им. 

 

http://www.nsk-nakanishi.co.jp/en/dental/product/surgical/pr040104.html
http://www.nsk-nakanishi.co.jp/en/dental/product/surgical/pr040104.html
http://www.nskdental.com/products/contra-angles/ti-max_x/general_applications/x95l/
http://www.nsk-dental.com/products/contra-angles/ti-max_z/ti-max_z/z95l/
http://www.nskdental.com/products/contra-angles/ti-max_z/ti-max_z/z95l/
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Резервни части и допълнителни аксесоари 
 

 Наименование Цена [лв] 

И
З

М
Е

Р
В

А
Т

Е
Л

Н
И

 

 К
А

Б
Е

Л
И

 

Кабел за апекс локация 90 

Кабел с щипка за свързване на ендодонтска пила, автоклавируем 54 

Кука за устна за кабел за апекс локация 13 

Кабел за измерване на виталитет 66 

Измервателна сонда 78 

Пасивен електрод за измерване на виталитет 30 

Накрайник за сонда за измерване на виталитет 5 

Кабел за йонофореза 66 

Пасивен електрод за йонофореза 36 

Кабел за измерване на корозионен потенциал 42 

Накрайник за сонда за корозионен потенциал 5 

Контактна паста  5 

С
И

Л
И

К
О

Н
О

В
И

 

С
И

С
Т

Е
М

И
 

Силиконова система за перисталтична помпа, за имплантология и хирургия, 

автоклавируема 
126 

Силиконова система за перисталтична помпа, комбинирана – за имплантология/хирургия 

и ендодонтия, автоклавируема 
138 

Силиконова система за препарация, неавтоклавируема 54 

Силиконова система за ендодонтия, автоклавируема 66 

А
К

С
Е

С
О

А
Р

И
 И

  

Р
Е

З
Е

Р
В

Н
И

 Ч
А

С
Т

И
 

Педал за управление, пропорционален, 3 функции 336 

Педал за управление, едно-функционален (вкл/изкл) 90 

Мрежов адаптер 24V / 2.7A 114 

Мрежов адаптер 24V / 7.5A 234 

Зарядно устройство за апарат LOGIPEX 42 

Акумулаторна батерия за апарат LOGIPEX (вкл. смяната) 114 

Гумена поставка за електрически микромотор 30 

Държач за зъб за ендодонтско обучение 54 

*Всички цени са крайни. Плащане по фактура с банков превод или наложен платеж. 

Гаранционен срок на всички аксесоари и резервни части - 12 месеца 

 
 

БАНКОВА СМЕТКА И ПРЕВОДИ 
 

Титуляр, IBAN / BIC - записани са във фактурата, по която трябва да се нареди плащането.  
 

Основание за превода: Ф-ра номер / дата на издаване 
 

 

Ценовата листа е валидна от 23.03.2023 г.  


