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Vi hjälper dig hela vägen
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Se vad vi kan erbjuda dig som kund med
allt från utrustning till service & tjänster
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BiCef Dental Solutions - en helhetsleverantör
BiCef Dental Solutions är ett varuhus med produkter från 
världens ledande tillverkare som dessutom erbjuder snabb och 
kvalitativ teknisk service via vårt dotterbolag, DentalPoolen 
Sverige AB.
Vårt koncept bygger på att du som kund skall kunna ha en 
leverantör både för all utrustning och tjänster.

Mångårig erfarenhet av service och försäljning har inneburit att 
vi noga valt ut leverantörer som möter dagens och morgonda-
gens krav av funktion och driftsäkerhet sävel som ergonomi 
och design. 

BiCef Dental Magazin

Ansvarig utgivare

Produktion

Peter Larqvist

Printforce AB Kungsbacka

BiCef Marknadsavdelning
marknad@bicef.se

Tryck

Kundtjänst
0300-43 03 40

info@bicef.se

Hemsida
www.bicef.se

e-handel
webshop.bicef.se

Tryckarevägen 7
BiCef Dental Solutions AB

434 37 Kungsbacka

0702-81 71 65
michael.larqvist@bicef.se

Detta produktblad från BiCef Dental 
Solutions informerar om produkter, 
tjänster, nyheter och på en stor del av 
vårt sortiment.

Vi är återförsäljare för Castellini®, MyRay®, Cattani® , TecnoGaz ®

 m.fl.D-Tec®, MK-dent®, Support Design®

Allmänbelysning
Diskdesinfektorer, autoklaver, instrumentrengöring

S. 20

Instrument
Roterande instrument - MK-Dent, Cefla/Castellini

S. 21-23

Klinikplanering
Disk- & Sköljmedel, autoklav, blästerspetsar mm

S. 24

Förbrukning
Castellini Skema serien, Puma ambidextrous

S. 11,14,24

Sugmotorer
Support Design, Castellnini

S. 19

Kompressorer
Cattani kompressorer, Frågor kring maskinrum

S. 18

OPG & CBCT
Panorama/OPG, CB3D/CBCT

S. 16-17

Röntgen & Bild
Cattani kompressorer, Frågor kring maskinrum

S. 15

Sterilutrustning
Diskdesinfektorer, autoklaver, instrumentrengöring

S. 10-14

Operatörsstolar
Support Design, Castellnini

S. 09

Unit/Stolar
Castellini Skema serien, Puma ambidextrous

S. 03-08
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- Service när du behöver det!

Vad kan vi bistå med? 
•  Service och underhåll 
•  Reparation 
•  Kontroller
•  Försäljning av förbrukning samt reservdelar

Ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt arbetsätt. Vi vill driva utvecklingen av branschen ur 
ett kundperspektiv.  
Vår ambition är att överträffa kundernas, leverantörernas och medarbetarnas förväntningar. 
Kvalitet är basen i allt vi gör, tillförlitlighet är en självklarhet. 

- Unitar, autoklaver, diskdesinfektorer samt DAC

Kontakta oss för mer information på 
0300-43 03 40 eller gå in på 
dentalpoolen.se

Service & underhåll

Vi utför DAC service på samtliga modeller och alltid med originaldelar 
och rätt support.

- dags för service av din DAC?
Service av DAC

SVERIGE AB
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Making Your Life Better.

Designad för att tillgodose behoven hos de mest mångsidiga tandläkarna. 
Säkerställer driftskomfort med en kompakt ergonomisk design.

Uniten är standardutrustad med 4 instrument samt  sug- & instrumentslangs-
rengöring, full LED OP belysning 

- prisvärd basmodell, bekväm & pålitlig
SKEMA 5

Ster 1
Desinfektionsmedel

Ster 1 framtagen för rengöring och 
desinfektion av ytor , även de känsliga, tack 
vare en balanserad formel med reducerat 
alkoholinnehåll (40%)

Peroxy
Väteperoxid

Speciellt utvecklad för tandhygieniska 
rengöringssystem. 
Snabbverkande: 10 minuters intensiv

Ster 3
Rengöringsmedel

Koncentrerat rengöringsmedel till sugsystem 3 l

Art. nr 97190003 Art. nr 97190006 Art. nr 97190005
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Making Your Life Better.

Skema 6 är en komplett behandlingsenhet som svarar upp mot 
behoven inom tandvården med tekniska innovationer, ergonomisk 
flexibilitet och praktisk design.

Uniten är standardutrustad med 4 instrument samt 
sug- & instrumentslangsrengöring, full LED OP belysning.

- en komplett behandlingsenhet
SKEMA 6
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Making Your Life Better.

Den fristående kirurgiska Carten har lagts till Castellini-serien för att 
ge tandläkare möjlighet att utöva implantologi och endodonti på 
högsta nivå, utan att vara bunden till en unit.

Enheten kommer med en
7” full touch panel som gör
det enkelt för användare
att använda och anpassa.

- frigör ditt arbetssätt 
Castellini Stand Alone Cart
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Making Your Life Better.

Puma ELI Ambidextrous,  behandlingsutrustningen som är utformad 

för att passa både högerhänta och vänsterhänta tandläkare. 

Bryggan kan med enkelhet skiftas från vänster till höger sida av 

behandlingsenheten. 

- flexibelt användande
Castellini Ambidextrous
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Castellini Skema 8 är uniten med flexibla och kvalitativa lösningar utformad efter just 
dina behov. 

Anpassa din nya unit till just det du behöver, från instrumentering på bryggan till 
rengöring samt funktioner som integrerat kirurgiläge (endo, implantat).

Uniten är standardutrustad med 4 instrument,
sug- & instrumentslangsrengöring, full LED OP belysning, full 
touch display med kirurgiläge.

- Italiensk design och kvalitet
SKEMA 8

Making Your Life Better.
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Castellini 
Operatörsstolar

C7C9
 C8

Se hela Support Designs sortiment på vår hemsida

Designade för att säkerställa korrekt hållning och 
välbefinnande i varje arbetsställning

Art. nr 73910000

Art. nr 73920000
Art. nr 73900000
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Mocom
Tethys T60/D60
Tethys diskdesinfektor garanterar 
helautomatisk och perfekt instrumentrengöring 
med den senaste tekniken.

Levereras alltid med: 
Över- och underkorg, 
trådkorg med handtag 
mikroinstrumentkorg med lock 
vertikalställ för stående instrument, 
2 st integrerade doseringspumpar.

Mocom
Tethys H10
Tethys H10 Plus Toppmatad diskdesinfektor 
med ultraljudsbad som ger dig den bästa 
prestandan i ett enkelt och snabbt arbetsflöde.

Levereras alltid med: 
1 x Tehtys H10 Plus diskdesinfektor
1 x USB-port
1 x Hållare för instrumentkorgar
1 x Vattenanslutnings-kit
2 xTrattar för salt resp. diskmedel
1 x HEPA-filter klass H-12
2 x instrumentkorgar
1 x Borrkorg, finmaskig
1 x Tethys Aqua-Stop

Tecno Gaz
AQUA Plus
AQUA Plus är den senaste generationens 
termodesinfektor med automatisk desinfektion 
och rengöring av instrument

AQUA Plus levereras med följande:
1 x Hållare för 8 instrumentbrickor
1 x Instrumentkorg
1 x Stativ för handstycken
1 x Huvudkorg

•  D60 har integererad varmluftstork
    T60 har statisk värmetork
    

Art. nr M7E200300

Art. nr TD010TDM

Art. nr M7E200021 /  Art. nr M7E200020
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Korgar & Tillbehör

Mocom levererar ett stort utbud av nätkorgar, 
brickstativ samt spoltillbehör till din diskdesin-
fektor. 

Besök vår hemsida så kan du finna hela sorti-
mentet och tveka inte att kontakta oss om vad 
just du är ute efter. 

Maskindiskmedel SMEG 5L för diskdesinfektorerSköljmedel SMEG 5L för diskdesinfektorer

För din diskdesinfektor 

Läs mer på validering.bicef.se

Smeg
AcidGlass C2
Art. nr 97190039

Smeg
Dentalzym 5
Art. nr 97190045

Validering & kontrollmätning 
Vi utför validering samt kontrollmätning av din kliniks 
steril- samt röntgenutrustning, allt under ett
och samma tillfälle - En mycket uppskattad pakettjänst

I paketet ingår validering för:
1 diskdesinfektor samt 

1 autoklav och 

Kontroll av IO röntgen upp till 6 enheter

Vi utför även kontollmätning av panoramaröntgen



1 2  -  S t e r i l p r o d u k t e r   BiCef Dental Solutions AB  |  ProduktMagazin    info@bicef.se - 0300-43 03 40

•  5 st brickor i råstfritt stål

•  4.3” touch panel i färg

•  Integrerat vattenfilter i kammaren

Autoklav med integrerat vattenfilter, 
touchpanel, och effektiv sterilisering.
Finns i modellerna 17, 22 och 28 liter.

Castellini
C17+

Castellini
C17

•  5 st brickor i råstfritt stål

•  Monokrom grafisk display med 
   “soft touch” manöverpanel
•  Går att få vattenansluten eller
    fristående

•  Går att få vattenansluten eller
    fristående

Prisvärd, enkel och snabb autoklav med
innovativ design och enkel manöverpanel. 
Finns i modellerna 17, 22 och 28 liter. 
6 program och 3 olika testprogram

Castellini
Platinum 17L
Castellini Platinum gör vardagen ännu enklare – Kräver 
inte längre koppling till vatten – du fyller bara på med 
vanligt kranvatten så cirkulerar detta under cyklerna.
Finns med 17, 22 samt 28 liters kammare.

•  7” touch panel i färg

•  Från ca 32 min 

•  5 förprogrammerade, 1 anpassningsbart

•  Ingår 5 brickor i rostfritt stål

Art. nr 7A510000

Art. nr 7A540000

Art. nr C17A54000
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Mocom
Millseal +
Manuell foliesvets med elektronisk kontroll, vilket gör det 
möjligt för operatören att hantera processen med skärning 
och försegla förpackningarna snabbt och effektivt.

Kan skära förpackningar med bredd upp till 300 mm.

Effektiv rengöring tack vare reglerbar värme, samt 
funktioner för jämnt fördelad rengöringseffekt. 
9 L - Lock, korg samt 2 glasbägare ingår som 
standard.

Noggrann rengöring av instrument utan att 
orsaka skada på materialet.
3L  - Lock, korg samt 2 glasbägare ingår som 
standard.

Free 9
Art. nr VU004ZVU

Free 3
Art. nr VU002ZVU

Art. nr C7B400000

Millseal EVO
Designad för att minska arbetstiden som ägnas 
åt förpackningsprocessen. 
Automatisk skärning och första försegling. 
Kan ställas in för fasta längder och mängden 
förpackningar. 

Klippbredd upp till 300 mm/2 program.

Art. nr C7B410001
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Sirona
DAC Universal D
DAC Universal S diskar höggradigt rent samt 
smörjer sex stycken instrument på 21 minuter. 

•  Ny touch display

•  Rengör, smörjer och autoklaverar sex handstycken och turbiner på 
   21 minuter

•  Garanterar optimalt underhåll av handstycken och turbiner

•  Inkl. standard magasin med 6 adaptrar 

NitraDem vattensystem
Magasin

Tillval:

Kan användas till alla instrumentfabrikat på marknaden.

Mocom
Thalya

DAC Nitradem
Minifilter

Thalya Plus från italienska Mocom utför rengöring, smörjning, 
desinfektion (höggradigt rent) av dina instrument.

- komplett cykel på 12 minuter
- adaptrar till alla instrumentfabrikat på marknaden

Rengör spindeln
Tack vare ett speciellt support så kan 
även spindeln rengöras och 
behandlas - ser till att smuts och 
damm avlägsnas i instrumenthuvudet

• Turbiner
• Lågvarvsinstrument
• Scalrar

Art. nr 6693209

DAC Nitradem
Long-life filter
Art. nr 6693217

Mocom
Avjoniseringsfilter
Art. nr 95530208 Art. nr 97290259

Art. nr 7G200000

Art. nr 729024
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Den nya bildplatteläsaren från Castellini ger en effektiv 
och smidig överföring av bilder från patient direkt till 
datorn. 

HD detaljer och innovativ design för maximal 
komfort. 
CU2- HD ger dig perfekta och kompletta 
undersökningsbilder i HD format.

Ett toppmodernt bildhanteringsprogram med ett komplett 
system av funktioner för att visa, bearbeta och dela 
undersökningar direkt från den dedikerade arbetsstationen, 
med tandläkarmottagningens datorer och med iRYS View-
er*-applikationen tillgänglig för iPAD.

Castellini
X-PSP
Art. nr 703

Castellini
X-VS IO Sensor S1 / S2
Art. nr 701B0000   / Art. nr 701B0001

MyRay
CU2-HD
Art. nr 70220000

Art. nr 706S0001

•   Storlekar:  0, 1, 2, 3      
•   17 lp/mm      
•   30 μm     
•   Twain ingår

    

HD sensor för optimal bildkvalité

– använd ditt befintliga 
bildhanteringsprogram (Twain ingår)

– USB direkt plug-and-play 
till din dator utan kopplingsbox.

– Mjukvaran iRys ingår

Castellini
RXDC IO röntgen

RXDC kombinerar enkelhet med intelligent 
design för att ge tandläkaren en precistions-
utrustning som möjliggör noggrann avbildning 
med låga stråldoser.

•  Finns i 3 olika armlängder - 90, 60 
   eller 40 cm
•  Finns med trådlös* eller trådbunden 
    handkontroll
•  Rektangulär kon (standard)
•  Kan fås vägghängd eller unitmonterad*

MyRay
iRys
Art. nr 70080001

•   Multi-desktop 2D/3D      
•   Implant simulation      
•   Kompatibelt med tredje
     parts’ mjukvara
•   Fria uppdateringar de första
    2 åren 
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Art. nr 708M0000

Castellini – X-RADiUS COMPACT är en fullskalig panorama i ett mycket 
kompakt format som passar i små utrymmen.
Med X-RADiUS får du en lättanvänd panorama med automatisk inställning av 
exponeringsparametrar för högsta bildkvalité och låga stråldoser.

- Italiensk design och kvalitet
X-RADiUS COMPACT 2D

•  18 diagnostikprogam inkl. bitewing

•  Twain funktion ingår (använd ditt befintliga bildhanteringsprogram)

•  Dedikerad dator ingår

•  Mjukvaran iRys ingår

Art. nr 708N0000

Castellini – X-RADiUS COMPACT är en fullskalig panorama/CBCT 
i ett mycket kompakt format som passar i små utrymmen.
Kan fås som vägghängd eller golvmonterad.
Med X-RADiUS COMPACT får du en lättanvänd panorama/CBCT 
med automatisk inställning av exponeringsparametrar för högsta 
bildkvalite och låga stråldoser.

Överskådligt arbetsflöde ger dig all information 
du behöver för att göra de inställningar för varje 
patient och undersökning.

- CBCT i ett litet kompakt format
X-RADiUS COMPACT 2D/3D

Making Your Life Better.

Finns och beställa med fot för en helt fristående
enhet (behöver ej fästas i vägg eller i golv)
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Art. nr 70A50000

X-Radius Trio Plus representerar det senaste inom 2D- och 3D-bildteknik 
kombinerat med användarvänlighet i ett stort antal applikationer.
X-Radius Trio Plus säkerställer toppmodern klinisk prestanda och suverän 
bildkvalitet och är utformad för att skydda patientens hälsa genom att 
minimera exponering.

- Utforma din CBCT efter ditt behov
X-RADiUS TRIO Plus 2D/3D

•   Free FOV - exempel: 13 x 16 cm, 13 x 8 cm, 10 x 10 cm, 10 x 8 cm (75 µm)

•   18 diagnostikprogam inkl. bitewing

•   Låg strålande - 1.6 s (Low-dose QuikScan) - 8.0 s (SuperHD Mode)

•   Twain funktion ingår

•   Mjukvara för 5 arbetsstationer ingår

•   Full-toch display

•   Dedikerad dator ingår

•   PAN: 6.3 (pixel pitch of 80µm) BITEWING: 7.5 lp/mm (pixel pitch of 70µm)

EXPONERINGSOMRÅDE
Exponeringsområdet kan justeras

enligt de faktiska områden som

skall undersökas.

FREE FOV
Urvalet gör det möjligt att begränsa 

exponeringen endast till

intresseområde och utföra dedikerade

analyser för olika undersökningar, både för

vuxna och barn. DC teknik ger högre kvalitativa bilder med lägre

stråldos än konventionella sensorer
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3 cylindrig kompressor med 
automatisk tork. 
Rekommenderad för 3-4 arbetsrum. 

3 cylindrig kompressor med 
automatisk tork samt ljuddämpande 
hölje.
Rekommenderad för 3-4 arbetsrum. 

Allt för ditt maskinrum
Vi kan erbjuda våra kunder hela Cattanis 
sortiment på sugmotorer & kompressorer

Läs mer på validering.bicef.se

Har du några frågor kring hur ditt maskinrum ser ut 
idag eller om du undrar vad som passar just din 
klinik, ny som befintlig, tveka inte att höra av dig till 
oss så berättar vi mer. 

Cattani
AC300Q
Art. nr 1013350

2 cylindrig tandemkompressor med 
automatisk tork.
Rekommenderad för 5-7 arbetsrum. 
Finns även med ljuddämpande hölje 
(AC400Q)

Cattani
AC400
Art. nr 1013430

Cattani
AC300
Art. nr 1013330

2 cylindrig kompressor med 
automatisk tork. 
Rekommenderad för 2-3 arbetsrum. 

Cattani
AC200
Art. nr 1013230

Världsledande på kompressorer
och sugmotorer
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Turbo Smart är ett mångsidigt sugsystem från Cattani. 
Standard version anpassad för 2-4 arbetsrum.
Kan uppgraderas till att klara 3-7 arbetsrum*
(Du bibehåller din enhet)

Cattani
TurboSmart A / B
Art. nr 1035115A   /   1035115B

Art. nr 1035121Art. nr 1035031

Progressivt vakuumsystem som anpassar sig till 
behovet av sugverkan hela tiden. 
Ökar eller minskar hastigheten och kraften i 
sugen för 1-2 arbetsrum.

Cattani
Microsmart
Art. nr 1035060

Art. nr 1020701

Cattani
Flux Jet 2v
Flux-Jet är en sugmotor
anpassad för 3-5 arbetsrum. 
El 1-fas: 230 V, 7,6 A, 1, kW

Micro Smart Cube är ett tyst och smart 
sugsystem för 1-2 behandlingsenheter från 
Cattani.

Cattani
Microsmart Cube

Turbo Smart Cube är ett tyst och smart sugsystem från 
Cattani.
Systemet är rekommenderat för 1-4 behandlingsenheter.

Cattani
Turbosmart Cube



2 0  -  B e l y s n i n g    BiCef Dental Solutions AB  |  ProduktMagazin    info@bicef.se - 0300-43 03 40

Clair

Se hela D-Tecs sortiment på vår hemsida

D-Tec
Cloud
En stor LED-armatur för kliniska miljöer som levererar 
maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning.

Cloud är den senaste innovationen i vårt belysningssortiment. Med sina 1282x850 mm är den perfekt för 
ett undersökningsrum, en tandläkarklinik eller en skönhetssalong. Som tillval finns även en färgpanel med 
specialeffekter som har en lugnande funktion . Vad sägs om en regnbåge eller ett behagligt skiftande ljus i 
olika nyanser? Det skiftande ljuset kan skapa en bättre upplevelse när man undersöker ett barn eller 
någon som har tandläkarskräck eller känner oro för att bli undersökt.

D-Tec

Brite
D-Tec

Tetron
D-Tec

Art. nr CL104 Art. nr BR80 Art. nr 76000660

Art. nr C209
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goldspeed Evo
E4
Vnkelstycke för endo
4:1

goldspeed Evo 
D1-L
Handstycke med ljus
1:1, 
blått

EVO miniature K
LED
Multiflex® 
400 000 rpm
16 W
65 g
3-hålsspray

goldspeed Evo
E16 
Vnkelstycke för endo
16:1

goldspeed Evo
R20-L
Nedväxlat vinkelstycke 
20:1 
LED+

goldspeed Evo
S1-L
Vnkelstycke med LED
1:1, 
blått

goldspeed Evo
S1
Vinkelstycke
1:1, 
blått

goldspeed Evo
M5-L 
Vnkelstycke med LED
1:5 
rött

Nya Silent Power EVO serien från Castellini är 
både smidiga och tysta. 
Jämfört med konventionella turbiner håller Silent 
Power en mycket låg bullernivå vilket gör det 
bekvämt för alla i arbetsmiljön. 
Hög rotations precision med rätt luftflöde och 
barnbrytande kullager teknik gör att EVO kan 
titulera sig en av marknadens mest tystgående 
turbiner.

EVOs nya keramiska kullager kännetecknas med 
låg friktion och överlägsen effekt med mindre 
vibrationer.

Speciellt utformat för oral kirurgi, 
implantologi och osteotomi och finns 
tillgängligt med ett brett utbud av tillbehör 
för alla behandlingsbehov

Art. nr 76000616

EVO 4L K
LED
Multiflex® 
350 000 rpm
22 W
65 g
4-hålsspray

Art. nr 76000617

Surgison 2

Art. nr 76000664 Art. nr 76000667 Art. nr 76000666

Art. nr 76000660 Art. nr 76000661 Art. nr 76000662

Art. nr 76000665

Tillgängliga med fiberoptik för LED-
belysning, de mångsidiga och 
multifunktionella ultraljudshandstyckena är 
lämpliga för profylax, endodonti och 
parodontala ingrepp.

Piezolight 6
Art. nr 95529099Art. nr 95529100
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Mer kraft, minskat ljud, spektakulär kontroll

- Prime Line turbiner
MK-dent 

HP21 serien - Standard huvud HP22 serien - Litet huvud 

•  LED - 40 000 lux

•  25 W

•  Ø 12.5 mm

•  4-hålsspray

•  55 dB

•  69 g

•  350 000 rpm

•  LED - 40 000 lux

•  18 W

•  Ø 10.8 mm

•  3-hålsspray

•  60 dB

•  67 g

•  420 000 rpm

HP21NL  - för NSK Phatelus®

HP21KL  - för KaVo MULTIflex®
HP21SL  - för Sirona®
HP21WL - för W&H Roto Quick®

HP22KL - för KaVo MULTIflex®
HP22WL - för W&H Roto Quick®

HP22NL - för NSK Phatelus®

- Eco Line turbiner

- Mk-dent kopplingar

HE21 serien - Standard huvud HE22 serien - Litet huvud 

•  Glasfiberoptik 
    - upp till 40 000 lux

•  24 W

•  Ø 12.5 mm

•  4-hålsspray

•  62 dB

•  63 g

•  320 000 rpm

•  Glasfiberoptik
   - upp till 40 000 lux

•  16 W

•  Ø 10.8 mm

•  3-hålsspray

•  62 dB

•  63 g

•  420 000 rpm

HE21NL  - för NSK Phatelus®

HE21KL  - för KaVo MULTIflex®
HE21SL  - för Sirona®
HE21WL - för W&H Roto Quick®

HE22KL - för KaVo MULTIflex®
HE22WL - för W&H Roto Quick®

HE22NL - för NSK Phatelus®

QC6016KW
Med sprayreglering, LED ljus

För MK-dent® & KaVo MULTIflex®

QC6016NT
Med LED ljus, (6-håls)

För NSK Phatelus®

QC6016SW
Med sprayreglering, LED ljus, (6-håls)

För Sirona®

QC5016W
Med strömförsörjning,  (6-håls)

För W&H Roto Quick® 

Se hela MK-dents sortiment på vår hemsida
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MK-dent 

- Prime Line Hand- & vinkelstycken

Se hela MK-dents sortiment på vår hemsida

SC21EL

 – 33 kHz
För EMS®
Typ EN-060A

24

Scalerhandstycke
med LED ljus

SC21E
Scalerhandstycke

24 24 – 33 kHz
För EMS® 
Typ EN-041

– 33 kHz

SC21E2
Scalerhandstycke

 
För EMS® 
Typ EN-061

24 – 33 kHz

SC21S
Scalerhandstycke

För Acteon-Satelec® 
Typ F 12 281

 – 33 kHz

SC21KL
Scalerhandstycke
med LED ljus

 
För KaVo® 
Typ 1.007.3995

2424  – 33 kHz

SC21SL

För Acteon-Satelec® 
Typ F 12 609

Scalerhandstycke
med LED ljus

Scalerhandstycken
från tyska mk-dent

LP27L - för KaVo 
& MK-Dent
Vnkelstycke med ljus
2,7:1, grönt
Max. 14 814 rpm

LP11L - för KaVo 
& MK-Dent
Vinkelstycke med ljus
1:1, blått
Max. 40 000 rpm

LP15L - för KaVo 
& MK-dent 
Vnkelstycke med ljus
1:5 rött
Max. 200 000 rpm

LP011 - 
för HP borr
Handstycke 1:1, blått
Max. 40 000 rpm

- Eco Line Hand- & vinkelstycken

LE27L - för KaVo 
& MK-Dent
Vnkelstycke med ljus
2,7:1, grönt
Max. 14 814 rpm

LE11L - för KaVo 
& MK-Dent
Vinkelstycke med ljus
1:1, blått
Max. 40 000 rpm

LE15L - för KaVo 
& MK-dent 
Vnkelstycke med ljus
1:5 rött
Max. 200 000 rpm

LE011 - 
för HP borr
Handstycke 1:1, blått
Max. 40 000 rpm



Starz Tipz
- Undvik korskontimanationer 
   mellan patienter

Starz Tipz Original - 95 mm
Längre än HP vilket ger bättre sikt och åtkomlighet i det posteriora 
området 4 luftkanaler som erbjuder ett försiktigare sprayflöde

Starz Tipz HP - 65 mm
Kortare spets än original - påminner om flergångsspetsar och därmed en mer 
naturlig övergång.
Dubbla luftkärnor levererar starkare, mer fokuserad spray - 
perfekt för rensning 

Starz Tipz Original 1 500 / Starz Tipz HP 1 500

BiCef Solutions AB, Tryckarevägen 7, 434 37 Kungsbacka
 Telefon: 0300-43 03 40  |  Mail: info@bicef.se  |  Webb: bicef.se
 

KLINIKPLANERING & DESIGN
Tillsammans med dig ser vi till att dina visioner återspeglas i både 
kvalité på utrustning samt utformning av din arbetsplats, helt ny eller 
moderniserad. 
Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa dig från start till mål för att du 
skall lyckas med ditt klinikprojekt.

Vi hjälper dig med att skräddasy hela din klinik från dina önskemål och 
befintiliga förutsättningar, från utformning till behandlingsrummen, 
sterilen till maskinrumsdelen. 
Har du planytor som behöver optimeras eller förbättras? Vi hjälper dig 
att ge din arbetsplats ett ansiktslyft.

>>

>>

Ideér, projektmål, kostnader och 
tillvägagångssätt utgör grunden till 
ett klinikprojekt men kan både vara 
tidskrävande och ibland svåra att 
uppnå.

För oss är det viktigt att du får dina 
ideer att manifistera och växa till ut 
efter dina förväntningar.
Vi har hela tiden nära kontakt med 
kunden och utför ändringar under 
projektets gång.

Ge dina ideer liv och visualisering 
innan beslut tas. Detta skapar en 

trygghetskännsla och att du 
verkligen får det som du 

förväntar.

“ med bakgrund inom interiör design 
så hoppas jag att kunna vara ett 
hjälpligt verktyg för kunder när de vill 
kunna visualisera sina ideer innan 
beslut tas” - Peter, vår specialist inom 
klinikplanering

projektets omfattning och planering

klinikplanering & 
3d visualisering

Läs mer om vår tjänst på

bicef.se/klinikplanering

Art. nr STZ988 Art. nr STZ911


