
PROVAVELMENTE

OS MELHORES 

EQUIPAMENTOS DO MUNDO

www.montellano.pt

SE
TE

M
B

R
O

 / 
O

U
TU

B
R

O
  2

02
2 

  

EQ
U

IP
A

M
EN

TO
S

800 230 240



3Equipamentos

800 230 240encomendas@montellano.pt@

EQUIPAMENTOS

MONTELLANO
JULHO  /  AGOSTO

2022

Equipamentos Dentários
Intego / Sinius / Axano

Imagiologia
Heliodent / Sensores Xios / Orthophos

Cerec®

Primescan / Omnicam / CEREC® Primemill / CEREC® SpeedFire

Laboratório
inLab MC X5 / Primemill / inLab Profire / inEos X5

www.montellano.pt
800 230 240
montellano@montellano.pt

SAIBA +
PÁG. 6

#SempreAoSeuLado

JUNTOS 
SOMOS A SUA 
1ª ESCOLHA

CEREC® PrimescanTM

Uma excelente leitura 
é só o começo.

Integração CEREC® 
na sua clínica

implantologia
chairside  

Do gabinete
para o laboratório
ou para parceiros
especializados  
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/  Dentários Dentários  / 

rx intraoral
HELIODENT
Dentsply Sirona
             
Raios-X intraorais rápidos e seguros.

Garante funcionalidade optimizada, com diferentes 
tamanhos de braço para se ajustar às necessidades 
específicas de cada clínica.

• Gerador de alta frequência. Menor radiação;
• Voltagem do cabeçote ajustável entre 60 e 70kV;
• Corrente do cabeçote 70mA;
• Ponto Focal 0.4, maior resolução na imagem;
• Distância foco a pele, padrão 20cm;
• Tempo de exposição: incrementos de 0.01 a 3.2s;
• Display multicolorido;
• 3 comprimentos de braço (41 /70 /95cm)
• Instalação com disparo com controlo remoto;

rx extraoral
ORTHOPHOS
Dentsply Sirona
             
Unidade multiuso confiável. Amplo espectro de 
aplicações 2D/3D.

• Sensor 2D CsI Plus com autofoco;
• Nitidez mesmo em anatomias difíceis; 
• Tamanhos de volume (ø 5×5,5cm 8×8cm).
• Imagens 3D com dosagem de raios-X 2D;
• Resolução até 80μm;
• Bloco de mordida oclusal patenteado;
• Imagens cefalométricas: Braço ceph esq/dto;
• Posicionamento automático do paciente;

Posicionamento do paciente seguro e aprovado. 
Com suporte motorizado para têmpora e testa, 
medição automática de têmpora, localizadores de luz 
automáticos e alças firmes.

sensor intraoral
SENSORES XIOS 
Dentsply Sirona
             
Raios X intraoral oferecem o melhor fluxo de trabalho 
e qualidade de imagem, com baixo ruído, contraste 
excelente para diagnósticos em segundos.

• Qualidade de imagem incomparável;
• Seletor dinâmico de nitidez;
• Cabeamento fácil de trocar;
• 3 tamanhos de sensor;
• Tamanho do pixel 15 μm;
• Resolução medida 28 Lp/mm
• Resolução teórica 33 Lp/mm
• Comprimento do cabo máximo 2,7m.

Aquisição de imagem

• Liberdade de movimentos:
Encosto fino dá mais liberdade às 
pernas, colocação flexível do pedal.

• Ergonomia otimizada:
Coordenação perfeita entre os 
elementos dentista e assistente, 
posicionamento flexível da bandeja 
adicional no modelo de braço móvel.

• Mochos de trabalho:
Hugo, Paul, Carl.

POSTURA INTUITIVA

• Centro de tratamento ajustável:
Ajuste da altura, cuba giratória.

• Mais conforto para o paciente:
Bascula suave da cadeira, encosto 
de braços, apoio de pés Vario, 
estofamento confortável.

• Melhor apoio da coluna:
Função de suporte lombar.

POSICIONAMENTO 
CONFORTÁVEL

• Iluminação perfeita:
Luz de operação LEDview Plus,
luzes de instrumentos LED.

• Apoio de cabeça:
Flexível, bi-articulados.

• Imagens intraorais perfeitas:
Câmera autofoco SiroCam AF/AF+.

VISIBILIDADE IDEAL

• Operação intuitiva;
Interface EasyPad / EasyTouch

• Equipamento moderno;
Instrumentos inovadores,
cartão SD, interface USB e Ethernet.

FLUXO DE TRABALHO 
INTEGRADO

Equipamentos Dentários

Performance e Confiança
• Clinicamente perfeito;

• Esteticamente perfeito;

• Perfeito para o sucesso de seu consultório.

.
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scanner intraoral
CEREC® OMNICAM
Dentsply Sirona
             
A escolha sólida para a odontologia digital moderna.

• Digitalização por triangulação;
• Digitalização sem grão e fotorrealista;
• Tempo de aquecimento: ±15min;
• Tempo de digitalização arcada completa*: 8-12min;
* (superior, inferior, registo de mordida e cáculo do modulo)
• Peso: 316g
• Dimensões: 40×50×223mm (L×A×P)
• Cabeça do scanner: 16,1×16,2mm (L×A)

fresadora
CEREC® PRIMEMILL
Dentsply Sirona
             
Unidade de fresagem e desbaste com tecnologia de ponta e estratégias 
CAM para produzir restaurações chairside .

• Restaurações com superfícies lisas, resultados precisos e perfeitos;
• Interface Touch de 7”intuitiva e fácil de usar, agiliza todos os processos;
• Fresagem paralela exclusiva permite obter coroas zircónio ±5 minutos;
• Fresagem a seco ou húmido, ampla gama de indicações e materiais. 
• Leitor RFID, registo da tipologia e status, potencia a redução de falhas;
• Broca extrafina 0,5mm para detalhe máximo.

scanner intraoral
CEREC® PRIMESCANTM

Dentsply Sirona
             
O melhor scanner para altas exigências:

• Digitalização por profundidade dinâmica;
• User friendly, mesmo na digitalização de arcada completa;
• Tempo de aquecimento: poucos minutos após AC;
• Tempo de digitalização: 2-3min;
* (superior, inferior, registo de mordida e cáculo do modulo)
• Extremamente rápido e preciso;
• Autoclavável;
• Dimensões: 50,9×58,8×253mm (L×A×P)
• Cabeça do scanner: 22,5×20,7mm (L×A)

forno de sinterização
CEREC® SPEEDFIRE
Dentsply Sirona
             
O menor e mais rápido forno de sinterização disponível.

• Temperatura máxima de sinterização: 1600 °C;
• Sinteriza uma coroa entre 13 e 15 minutos*:
• Processo SpeedGlaze: verniz em menos de 9 minutos;
• Velocidade máxima de aquecimento 300 °C/min: 
• Dispensa pré-aquecimento ou temperaturas de manutenção;
• Arrefecimento ativo do forno, câmara e restauração;
• Processamento automático;
• Interfaces: 2x USB 2,0, lx LAN (RJ45), WLAN (opcional via dongle)

* CEREC Zirconia (dependendo do tipo do material e espessura da restauração)

software cerec®

ACQUISITION CENTER
Dentsply Sirona
             
Plataforma única para dois scanners
• Interface touchscreen permite uma operação intuitiva;
• Dispositivo médico aprovado para utilização próximo a pacientes;
• Trabalho ergonómico graças ao ecrã móvel;
• Superfícies lisas, potenciam a higiene;
• Autonomia de bateria + de 60 minutos.

Software CEREC 5 Flexível e conectado:
• A função de exportação e importação;  
• Conexão integrada com o software inLab ou laboratório;
• Exportação de dados em ficheiros STL abertos.

• Sem o desconforto da moldagem convencional; 

• Scanners intraorais sem pó; 

• Os modelos 3D precisos de cores naturais;

• Moldagem digital permite análise imediata;

• Connect Case Center: Transferência de dados. 

Novo CEREC. Agora é a hora.
Odontologia digital chairside.
Redefinida.

1

2

Digitalização 3 Desbaste/Fresagem 4 Sinterização/Acabamento

Design

Tecnologia de indução
Tempos de queima 
e sinterização muito curtos.

Conexão inteligente
O Software CEREC envia o ordem para o 
forno, com as indicações necessárias.

Indicador de status LED
Diferentes cores indicam
as diferentes fases.

Espaço de Câmara
para três coroas unitárias ou 
pontes com três elementos.

Uma excelente leitura 
é só o começo.

Integração CEREC 
na sua clínica

implantologia
chairside  

Do gabinete 
para o laboratório
ou para parceiros
especializados.  

+ info
CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt@

800 230 240

/  Dentários Dentários  / 
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/  Dentários Dentários  / 

OFERTA
ESPECIAL     

Versatilidade
Tecnologia
Modular

Simplicidade
Inovação
Ergonomia

OFERTA
ESPECIAL     

BANCOS RODADOS 

Gama desenhada responder a todas as necessidades de conforto 
aliando design e ergonomia. Cada modelo contribui para manter os 
níveis de energia e promove o bem-estar durante todo o dia.

MODELO S9
Assento ativo com mecanismo basculante. 
Distribuição de peso uniforme e postura 
correta para minimizar a tensão na coluna. 

MODELO S7
Regulável em altura e com possibilidade de 
adaptação do ângulo do encosto.

MODELO S8
Visa facilitar ajustes na posição, 
frequentes durante todo o  tratamento.

+ info
CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt@

800 230 240
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equipamentos dentátios
DESINFEÇÃO E HIGIENE 
Anthos

Higiene
Ampla seleção de sistemas de higiene integrados 
garante a segurança no local de trabalho. 
Segurança para pacientes, assistentes e dentista. 
O sufisticado design e os dispositivos automáticos 
previnem a contaminação dos condutos internos, e 
o risco de contaminação cruzada. 

O painel de controle LCD a cores oferece ao 
utilizador controle total sobre todas as etapas do 
ciclo de higienização.

Bioster
O sistema automático que realiza a desinfecção intensiva 
dos circuitos internos de pulverização dos instrumentos, 
com um líquido antisséptico (Peroxy Ag+). 
FLUSHING elimina qualquer líquido estagnado nos condutos 
com uma rápida ação de enxaguamento.

A.C.V.S
Sistema automático para lavagem e desinfecção do sistema 
de sucção. Permite que a higienização seja realizada entre 
pacientes.

S.H.S.
Dispositivo que fornece água aos sprays como alternativa 
independente à água da rede. Funciona através de um 
reservatório com água destilada. Extremamente útil para 
localizações onde a água da rede é dura.

W.H.E. Sistema de desinfecção contínua.
Certificação DVGW. Previne a contaminação por refluxo 
da água da unidade odontológica do abastecimento e 
atua também contra todos os contaminantes presentes e 
transmitidos pela água. Recomenda-se o uso de Peroxy Ag+.

Guia de cânulas
Premitem uma fácil remoção e promovem uma limpeza 
perfeita em áreas potencialmente críticas.

Acoplamentos rápidos
Sistema de libertação para limpeza e/ou substituição.

Filtros duplos
Remoção fácil, simplifica a manutenção e limpeza.

Suporte removível.
No módulo Continental, o suporte do instrumento pode ser 
removido e desinfetado

O.D.R
Funcionalidade automática standard que através de um jato 
de ar permite limpar quaisquer líquidos ou sólidos residuais 
da peça de mão após o uso.

Pegas.
Removiveis e autoclaváveis.

Proteção do suporte de instrumentos.
Tapete do suporte de instrumentos em silicone autoclavável.

Acesso ao corpo da unidade.
Ampla abertura na lateral permite fácil acesso aos sistemas 
integrados no corpo da unidade.

Películas protetoras
Práticas e descartáveis, protegem os painéis de controlo.

Estofo removível.
Estofa sem costuras, durável e fácil de higienizar.

/  Dentários Dentários  / 
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equipamentos dentátios
SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO 
Anthos

VÉNUS PLUS  

Luz operacional de alto desempenho com tela 
protetora frontal e alças removíveis para fácil 
desinfecção. Rotação em três eixos garante 
máxima manobrabilidade em todas as situações de 
tratamento.

VENUS PLUS L-LED  

Luz operacional LED com painel frontal 
hermeticamente selado. Intensidade de luz ajustável 
de 3.000 a 50.000 Lux. Temperatura de cor 5000K. 

Controle on-off através de sensor infravermelho 
“no-touch” Rotação em três eixos, com refletor 
duplo para garantir uma ampla zona de trabalho 
iluminada e sem sombras.

VENUS LED MCT  
(Multi Color Temperature)

Luz operacional LED completamente estanque. Emite 
três temperaturas de cor diferentes para garantir a 
iluminação perfeita da cavidade oral:

• Luz quente de 4.300 K para tratamento cirúrgico; 
• Luz neutra de 5.000 K para odontologia conservadora; 
• Luz fria de 5.500 K para captura de cores realista.

O feixe de luz minimiza as sombras na cavidade oral.Potenciómetro integrado 
Função de partida suave, com temperatura de cor de 
4900K. A intensidade da luz varia de 8.000 a 35.000 Lux e 
é ajustada por meio de um potenciómetro.

Curing Mode.
Função modifica o comprimento de onda da luz, 
evita a polimerização prematura de compositos, 
garantindo simultaneamente uma iluminação ideal.

Sensor “No-Touch”
Permite ajustar a intensidade da luz até 50.000 Lux.
Controle on-off através de sensor infravermelho.

Desenvolvemoscandeeiros profissionais de alto 
desempenho para permitir uma iluminação perfeita 
da cavidade oral.   
Duas opções técnicas partilham os mais altos 
pressupostos de design, oferecemos lampadas 
halógena ou luz LED.

/  Dentários Dentários  / 
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/  Motores de Aspiração cirúrgica Compressores  / 

sistema aspiração progressiva
TURBO SMART 
Cattani
             
Para 3 ou 5 equipamentos (A ou B).

• Potência máxima: 1.5kW - 6.5A;
• Caudal máximo:1400-1800 l/min
• Pressão de trabalho: 210 mbar ;
• Nível sonoro: 68.4-73.7 dB(A);
• Dimensões: 39×35×63 cm;

Ref. 1035105 Sem separador de amálgama
Ref. 1035115 Com separador de amálgama
Ref. 1035500 Password para versão B

sistema aspiração progressiva
MICRO SMART 
Cattani
             
Para 1-2 equipamentos.
O sistema de aspiração inteligente. Autorregulação do 
caudal.

• Potência: 1.12kW - BA;
• Caudal máximo: 916 L/min;
• Pressão de trabalho: 210 mbar;
• Nível sonoro: 64-71 dB;
• Dimensões: 37×34×59 cm;

Ref. 1035050 Micro Smart 
Ref. 1035060 Com separador de amálgama

motor de aspiração a seco
UNI JET 75  
Cattani
             
Para 1 equipamento.

• Versão insonorizada.
• Potência 0.4 kW - 3,1 A.
• Caudal máximo: 1250 l/min;
• Pressão de trabalho: 130 mbar.
• Nível sonoro: 62 dB (A);
• Dimensões: 23.15×24.6×25.1 cm;

Ref. 1020322

compressor com secador
PRIMO 
Dürr
             
Compressor com secador 230 V
1 posto de trabalho. 
• 1 cilindro com secador  
• Nível de ruído: 65/66 dBA
• Nível de ruído com coberta: 49/50dBA
• Dimensão: 69×47×49 cm; (A×C×L)
• Caudal 5 bar: 61/71 l/min
• Pressão: 5,5-7,5 l/min
• Depósito: 20 l
• Peso: 45 Kg

Ref. 5152-01

compressor com secador
DUO
Dürr
             
Compressor com secador 230 V
2 postos de trabalho. 
• 2 cilindros com secador  
• Nível de ruído: 66/68 dBA
• Nível de ruído com coberta: 51 dBA
• Dimensão: 69×49×47cm; (A×C×L)
• Caudal 5 bar: 1005763/145 l/min
• Pressão: 6-7,8 l/min
• Depósito: 20 l
• Peso: 50 Kg

Ref. 5252-01

compressor com secador
AC 100 
Cattani
             
Para 1 equipamento.
Filtro Hepa H14 AC incluído.
• 1 cilindro;
• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 67,5 l/min;
• Capacidade do depósito: 30 litros;
• Nível sonoro: 70 dB(A);
• Dimensões: 62×46×72cm; (A×C×L) 
• Potência: 0.55kW - 3.8

Ref. 1013130
compressor com secador
AC 200 
Cattani
             
Para 2/3 equipamentos.
Filtro Hepa H14 AC incluído.
• 2 cilindros;
• Ar efetivo fornecido a 5 bar: 1011103 l/
min;
• Capacidade do depósito: 30 litros;
• Nível sonoro: 71,8 dB(A);
• Dimensões: 62×46×72cm; (A×C×L) 
• Potencia: 1.2kW - 7.7A

Ref. 1013230

Dürr

Cattani

ESPECIAL

AR COMPRIMIDO

montellano@montellano.pt@

800 230 240

CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

OFERTA
ESPECIAL     

aspiração húmida
VSA 600
Dürr
             
Com recuperador de amálgama.
2/3 postos de trabalho
• Capacidade aspiração aerossol: 600 l/m
• Rendimento de separação: 97,50%
• Votagem: 230 V
• Frequência: 50HZ
• Potência max: 1,22 (kW)
• Consumo: 5 (A):
• Aspiração mbar:  (hPa) 
• Caudal máx.: 10 l/min
• Nível de ruído: 65 dBA
• Dimensões:  97×52×48cm; (A×C×L) 
• Peso sem estrutura: 47 (Kg)
• Certificação: Z 64. 1-20

Ref. 7128500001

aspiração seca
V 250 
Dürr

Para 1 equipamento.
• Tensão: 230 V
• Frequência: 50 HZ
• Potência: 420 W
• Rotações: 2810 min-1
• Sem coberta 64 dB (A). 
• Caudal máx.: 250 l/min
• Vácuo máx.: 120 mbar
• 260 x 260 x 210 mm
• Peso: 10 kg

Ref. 07141-01

aspiração húmida
VSA 300
Dürr
             
Com recuperador de amálgama.
1 posto de trabalho. 
• Capacidade aspiração aerossol: 300 l/m
• Rendimento de separação: 97,50%
• Votagem: 230 V
• Frequência: 50HZ
• Caudal máx.: 5 l/min
• Aspiração mbar: 1002621 (hPa)
• Nível de ruído: 63 dBA
• Nível de ruído com coberta: 54 dBA
• Dimensões: 47×31×31cm; (A×C×L) 
• Peso: 16 Kg

Ref. 1017540-01/002  C/separação

OFERTA
ESPECIAL     

Dürr

Cattani

ESPECIAL

ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA
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/  Esterilização Esterilização / 

seladora térmica 
MILLSEAL+ MANUAL 
Anthos

Permite gerir todo o processo de preparação e selagem da bolsa com o auxílio 
de um curto conjunto de teclas. Slide bidirecional motorizado garante um ajuste 
preciso do comprimento da manga, permitindo uma economia considerável do 
rolo.

Dimensões: 474 x 374 x 200 mm sem rolo
Medidas da câmara: 250 x 350 mm
Largura da manga: 12mm
Largura máxima selagem: 300 mm
Diametro máximo do rolo: 200mm
Temperatura do rolo: 180º
Peso: 5 kg

Ref. 7B000000

cuba ultrassons 
HIGHEA  AÇO INOX 
Anthos

Projetada para fornecer a máxima confiança e extrema flexibilidade. Permite 
remover a sujidade das superfícies dos objetos imersos, limpando totalmente 
mesmo as zonas mais inacessíveis e orifícios ocultos. Conjuga tecnologia 
inovadora e os melhores materiais.

Dimensões: 300 x 1015078 x 214 mm
Medidas do tanque: 240 x 137 x 100 mm
Medidas da câmara: 198 x 106 x 50 mm
Máximo volume água: 2,75 Litros
Máxima capacidade: 1 Kg
Peso: 3,2 Kg

Ref. M7F20100

ESPECIAL

ESTERILIZAÇÃO

MULTISTERIL FAST 
Tecno-Gaz 
 

Quantos instrumentos consegue preparar 
para esterilização em [20 minutos]? 

Tempo
Desinfeção completa de 4Kg de instrumentos em 
20min. Não há necessidade de efetuar limpeza 
e desinfeção no final do ciclo, com uma grande 
redução de tempo e custos totais.

Processo automático
Sem envolvimento direto do operador. Permite seguir 
os protocolos e evitar erros operacionais. Todos os 
procedimentos são geridos automaticamente de 
acordo com sequências pré-definidas.

Sem riscos de contaminação
Uma vez que não há manipulação nem transferência 
de instrumentos e materiais infectados, não há 
riscos de acidentes de trabalho. 

aquecimento
O dispositivo inicia o aquecimento para 
uma primeira descontaminação estática 
dos instrumentos.

carga e descarga automática
No final da fase de limpeza, os líquidos 
são automaticamente removidos. 
Após ficar vazio, a seguinte fase de 
enxaguamento começa.

lavagem
Para eliminar os resíduos químicos, 
inicia-se a fase de enxaguamento, 
através dos orificios especiais 
localizados na tampa, posteriormente 
removida através da malha. 

secagem
O fluxo de ar quente, produzido por um 
ventilador e resistência localizados na 
tampa, toca levemente os instrumentos 
e remove a humidade em forma de gás.

desgaseificação
Esta etapa elimina os gases dissolvidos 
na água evita interferência com os 
ultrassons e melhora a eficiência.

ultrassons
Desencadeia a cavitação para remoção 
dos resíduos químicos e orgânicos 
presentes nos instrumentos imersos 
no tanque. Elimina mais de 95% das 
bactérias. Procedimento programado 
pelo operador (5 a 30 minutos).

415

450

Al
tu

ra
 ta

m
pa

 a
be

rt
a 

75
0

Al
tu

ra
 ta

m
pa

 fe
ch

ad
a 

 4
15

Jatos de água
para limpar

Sistema de secagem

Cuba de 9 Litros

Força do detergente

Display comando

Muito mais que uma cuba de ultrassons,

UM NOVO CONCEITO 
DE TRABALHO 
na sua sala de esterilização!

1

4 5 6

2 3

FASES DO PROCESSO

ver o video

autoclave
A-17 | A-22 | A-28   
Anthos

3 Volumes, 1 Tamanho.
Disponível em três versões: 17, 22, e 28-litros, sempre com o mesmo tamanho 
exterior. Os modelos de 17 e 22 litros têm cinco tabuleiros e o de 28 litros dispõe 
de seis. A parte superior da porta permite o acesso para limpar, verificar e repor 
os níveis de água. O sensor interno analisa a qualidade da água e garante a 
performance do aparelho. Painel LCD DISPLAY com icons user-friendly torna a 
utilização mais fácil e mais rapida.

• Ligação Wi-Fi e Ethernet port permitem fazer o suporte técnico remotamente;
• Software MyTrace para permitir associar instrumentos a um código de barras;
• USB para download dados gravados automaticamente na memória do autocláve;
• Impressora externa para impressão de códigos de barras (opcional).

Dimensões:  48×59×60cm;
Corrente 220/240V 50Hz / 220/230V 60Hz
Potencia 2300W
Capacidade da câmara: 4.5 litros
Peso: 50Kg / 51Kg/ 52Kg 
Ciclos: 7-11 / 6-10/ 5-9 

Medidas da câmara: 
250 x 350 mm / 250 x 450 mm / 280 x 450 mm
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MANUTENÇÃO, DESINFEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA.

O Thalya PLUS for projetado para automatizar a manutenção de instrumentos 
rotativos. Um ciclo completo inclui limpeza, desinfeção, purga e secagem.

Ciclo completo de 4 instrumentos em 12 minutos

O ciclo completo do Thalya PLUS consiste em 6 etapas:
• Purga do duto;
• Limpeza interna;
• Desinfeção interna e externa;
• Lubrificação;
• Purga de óleo em excesso;
• Secagem.

Os 4 instrumentos são tratados simultaneamente e todo o ciclo dura cerar de 12 
minutos

Rastreabilidade do ciclo
Graças à porta USB na parte traseira da máquina, os utilizadores podem fazer o 
download de relatórios de ciclo da máquina. Uma ferramenta dispensável para a 
correta rastreabilidade do processo de recondicionamento.

Detergente e Desinfetante
O uso adequado do Thalya PLUS requer detergente e desinfetante. A máquina 
está equipada com dois tanques integrados convenientemente no lado direito 
do dispositivo. Consulte o manual do utilizador para líquidos compatíveis com o 
Thalya PLUS.

Rotação da peça de mão
Usando adaptador específico, as peças de mão do micromotor podem ser 
colocadas em rotação durante o tratamento para que o detergente, desinfetante e 
lubrificante cheguem a todas as partes do instrumento.

MANUTENÇÃO SIMPLES

Thalya é a mais recente aliada do dentista para a manutenção eficaz de 
instrumentos rotatórios. Simples e fácil de usar, permite uma perfeita lubrificação 
e manutenção de purga de turbinas e peças de mão. Para começar a usar a 
máquina basta ligar à alimentação de ar comprimido e a fonte de alimentação.

Lubrificação e purga de 4 instrumentos em menos de um minuto

O cliclo Thalya consiste em três etapas:
• Purga do duto;
• Lubrificação;
• Purga de óleo em excesso

Os 4 instruments são tratados simultaneamente, todo o ciclo dura cerca de 55 
segundos.

Encaixe de lubrificante universal
Thalya é projetado para funcionar com qualquer lubrificante ( Lata de 200 a 500ml). 
O utilizador é livre de escolher o lubrificante mais adequado para as suas peças de 
mão. A flexibilidade máxima garante resultados ideais em todas as situações.

Painel de controlo simples e fácil de usar
O painel de controlo Thalya torna a interação imediata e intuitiva. Além disso, o 
utilizador pode personalizar a duração das diferentes etapas do ciclo.

Plug & Play
Para começar a usar a máquina, basta ligar à alimentação de ar comprimido e à 
fonte de alimentação elétrica, de segunda inserir a lata de lubrificante.

-35%

21,25€
32,58€

ESPECIAL 

MANUTENÇÃO 

E HIGIENE

APLICADOR 
DE CARTUCHOS
Bien-Air

1 unidade
Ref.  2010119

lubrificante
PANA SPRAY
NSK 
          
480ml 
Ref. 2010091

lubrificante
UNIVERSAL
Proclinic 
            
500ml
Ref. 2010092

lubrificante
KAVO SPRAY
Kavo 
          
500ml
Ref. 2010079

lubrificante
LUBRIMED
Bien-Air 
            
6 Cartuchos             
Ref. 2010118

lubrificante
LUBIFLUID
Bien-Air 
            
500ml
Ref. 2010115

-64%

25,90€
71,11€

-25%

38,90€
51,96€

-59%

35,00 €
84,68€

lubrificante
SPRAYNET
Bien-Air      
            
500ml 
Ref. 2010117

-54%

38,90 €
84,68€

*Preço final sem descontos adicionais.

/  Manutenção e Higiene Manutenção e Higiene / 

-77%

7,30€
31,23€

-52%

*19,90€
41,67€
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Maior precisão de
torque. O Sistema de 
Calibração Avançada 
AHC da NSK oferece

segurança máxima na
colocação de implantes.

O p e r a c i o n a l i d a d e
melhorada devido ao 
micromotor motor 
novo e mais compacto.

Centro de gravidade mais
perto da cabeça do contra
ângulo: mais conforto, menos
fadiga.

Display sensível e
seguro devido à nova 
tela plana fácil de
limpar. O painel táctil 

inteligente foi projetado para 
ser responsivo ao usar luvas 
cirúrgicas.

Conexão sem fios com
vários dispositivos,
como o VarioSurg3, o 
Osseo100+, o pedal 

de controlo sem fio e o iPad, 
para melhorar significativa-
mente o alcance dos trata-
mentos cirúrgicos.

Luz LED com cor de 
alta resolução que
permite ver o sangue 
e as gengivas como

se tivessem luz natural e,
portanto, proporcionam maior 
visibilidade durante cada
procedimento, gerando um
mínimo de calor.

Pedal de controlo sem 
fio, 400g mais leve que 
o modelo anterior. Com 
as funções de seleção 

de fluxo de irrigação, seleção
de programa, direção de 
rotação e velocidade de
rotação. Além disso, o pedal 
pode ser personalizado ao 
gosto de cada profissional.

Silêncio e suavidade 
devido à nova bomba
de irrigação, que
fornece um fluxo de

irrigação constante enquan-
to
se adapta perfeitamente
ao design compacto do
dispositivo.

Precisão e controlo
para melhorar as
decisões no momento
de realizar a carga num 

implante. Principalmente na-
queles tratamentos de carga 
imediata ou pacientes de alto 
risco.

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença.
O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor 

dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.
Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.

O novo Surgic Pro 2

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es
Sr. João Paulo Costa · tlm: 915 66 32 32 · e-mail: costa@nsk-spain.es - Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid 

tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

Montellano-page2-A4.indd   1Montellano-page2-A4.indd   1 11/02/22   09:4011/02/22   09:40

ESPECIAL 

IMPLANTOLOGIA

Micromotor cirúrgico

SURGIC PRO 2
NSK

SURGIC PRO 2
NSK

 • Unidade de controlo
 • Micromotor com luz LED SGL80M
 • Peça de mão óptica X-SG20 (Redução 20:1)
 • Pedal de controlo sem fio
 • Tubo de irrigação (pack de 3)
 • Outros acessórios

Ref. Y1004196

SURGIC PRO 2 LED
NSK

 • Unidade de controlo
 • Micromotor com luz LED SGL80M
 • Peça de mão óptica X-SG20L (Redução 20:1)
 • Pedal de controlo sem fio
 • Tubo de irrigação (pack de 3)
 • Outros acessórios

Ref. Y1004195

-39%

50,35€
83,20 €

linhas esterilizadas
BESTDENT

MOTORES NSK
Ref. 2001506  10 uni.

MOTORES KAVO
Ref. 2001502 10 uni.

MOTORES W&H
Ref. 2001500  15 uni.

-49% 54,00€
104,95€

-45% 37,85€
69,09€

-52% 37,85€
78,23€

linhas esterilizadas
PARA MOTORES NSK
NSK

Ref. 2001479 5 unidades

/  Implantologia

CMYK : C85 / M65 / Y0 / K60

CMYK : C0 / M70 / Y100 / K0

2020.12.01
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PURE SIMPLICITY

Controle o seu sistema de implantologiae cirurgia oral graças ao botão 
único rotativo de comando. Os novos Chiropro da Bien-Air Dental 
foram totalmente concebidos em torno de uma única e mesma filosofia: 
simplicidade! Saiba mais em www.bienair.com

NEW CHIROPRO

IMPLANTOLOGY

ORAL SURGERY

IMPLANTOLOGY

Bien-Air España S.A.U.    Entença, 169 Bajos   08029 Barcelona   España   Tel.(+34) 934 25 30 40   Fax (+34) 934 23 98 60   ba-e@bienair.com   www.bienair.com

NEW CHIROPRO PLUS

ESPECIAL 

IMPLANTOLOGIA

Micromotor

NEW CHIROPRO
Bien-Air

NEW CHIROPRO
Bien-Air

• Consola Chiropro 3rd Gen;
• Micromotor MX-i LED 3rd Gen;
• 3 anos de garantia;
• Cabo MX-i LED 3rd Gen;;
• Pedal;
• Suporte de peça de mão;
• 5 Linhas de irrigação;
• 2 Películas de proteção estéreis;

Ref. 1707708-001

NEW CHIROPRO
COM C.A. 20:1 L
Bien-Air

• Consola Chiropro 3rd Gen;
• Contra-ângulo CA 20:1 L Micro-Series;
• Micromotor MX-i LED 3rd Gen;
• 3 anos de garantia;
• Cabo MX-i LED 3rd Gen;
• Pedal;
• Suporte de peça de mão;
• 5 Linhas de irrigação;
• 2 Películas de proteção estéreis;;

Ref. 1700707-001

-27%

49,90€
68,00 €

linhas esterilizadas
PARA MOTORES W&H
W&H

Ref. 2001485 6 unidades

linhas esterilizadas
PARA MOTORES BIEN-AIR
Bien-Air 

Ref. 2001509 10 unidades

61,00€

-41%
103,02€

/  Implantologia Implantologia / 
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Aplicação AirFlow® Max
• Punho AirFlow® Max
• Cânula de aspiração com espelho
• Dispositivo EasyClean
• Filtro de água e de ar
• Kit manutenção

Aplicação PerioFlow®

• Punho PerioFlow®

• 10 PerioNozzles
• Kit Iniciação PI
• (Endochuck 120º + 6 Instrumentos PI)

Aplicação Piezon®

• Punho  Piezon® LED
• 3 Instrumentos Piezon PS
• 4 Guias de Luz

• 2 Câmaras de Pó (Plus e Classic)
• Reservatórios Piezon e NightCleaner 800ml
• Pedal sem fios com modo Boost
• Acessório Clip&Clean
• Biofilm Discloser
• 3 Garrafas de Aluminio Pó AirFlow® Plus (400g)
• 3 Garrafas Pó AirFlow® Classic (300g)

Permite a mobilidade necessária para o AirFlow 
Prophylaxis Master na sua clínica, assegurando um 
fornecimento de água independente e integrado no 
sistema.

Permite utilizar diferentes soluções no sistema de 
irrigação do Piezon e AirFlow de acordo com as 
necessidades.

AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER 
EMS
            
THE ORIGINAL. THE MASTER. 
Desenvolvido para Guided Biofilm Therapy:
uma solução eficaz para a prevenção de cáries, 

Promove uma confortável profilaxia de dentes naturais e 
implantes, manutenção de intervenções ortodônticas e 
prevenção de cáries. 

Inclui as três soluções mais indicadas para uma higienização 
completa: AirFlow, PerioFlow e Piezon PS. Aliada ao revolucionário 
sistema Piezon PS NoPain® permite uma intervenção eficiente, 
indolor e confortável para o paciente.

• Pedal sem fio;
• Regulação da temperatura até 40ºC;
• Limpeza num só clique;
• Limpeza e desinfeção completa das 2 mangueiras.

Ref. FT-1004215-1B

SOLICITE UMA
DEMONTRAÇÃO    

destartarização
MICROPIEZO
Mectron

Equipamento ultrassons multifuncional
SOFT MODE _ ULTRA-GENTLE SCALING

3 funções com 12 níveis de potência diferentes;
• Profilaxia
• Periodontia
• Endodontia

Ref. NEW MICROPIEZO

PONTAS

DE DESTARTARIZAÇÃO 

destartarização
PONTA A + CHAVE
EMS

Ref. 2008112

84,80€

destartarização
Nº1 UNIVERSAL
Satelec Acteon

Ref. 2008092

destartarização
BESTDENT

 
 Ponta A N.º 1 S1
 para  EMS Satelec Mectron
 

 Ref.  2008049 2008047 2008044

    Pontas não incluem chave dinamométrica.

-61%

29,90€
75,94€ destartarização

ANTHOS

 
 Ponta C1 C1S
 para EMS Satelec 
 

  Ref. 2008106 Ref. 2012660
Punhos  U-PZ 6/U-PZ7 U-PZ 6S / U-PZ 27S

ESPECIAL 

DESTARTARIZADORES

/  Destartarizadores Destartarizadores / 

-27%

79,50€
109,00€

-15%

68,00 €
80,00 €

destartarização
NEWTRON P5 XS B.LED
Acteon

• Integra a tecnologia Bluetooth;
• Permite controlo a partir de um Smartphone ou Tablet;
• Aplicação intuitiva, permite ajustar automaticamente 
os parâmetros de potencia e irrigação;

Ref. 2007366

destartarização
PIEZON® 250 LED 
EMS
             
A vibração linear do movimento oscilatório do 
instrumento garante um tratamento de alta precisão 
para resultados clínicos confiáveis.
Possui um recipiente de líquido fácil de encher e um 
sistema de abastecimento de água independente, 
oferecendo a possibilidade de adicionar diferentes 
tipos de líquidos para uma variedade de terapias. 

Ref. FT-224#
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jato de bicarbonato
AIR FLOW HANDY 2+
EMS

• Bocal de 120° para uso geral;
• Rotação do bocal de 360°;
• Compatível com todos os acoplamentos de turbina;

Ref. FT-/B/NA  Bien-Air
Ref. FT-/MD/NA  Midwest
Ref. FT-/N/NA  NSK
Ref. FT-/S/NA  Sirona
Ref. FT-/W/NA  W&H
Ref. FT-/K/NA  KAVO

jato de bicarbonato
PROPHY-MATE NEO
NSK

• Conexão à maioria dos acoplamentos de turbina;
• Bocal de 120° para uso geral;
• Rotação do bocal de 360°;

Ref. NEO
Não inclui conexão direta à mangueira (M4 e B2).

jato de bicarbonato
STAR JET
Mectron

• Bocal de 120° para uso geral;
• Rotação do bocal de 360°;
• Conexão à maioria dos acoplamentos de turbina;

Ref. STARJET

Rotação fácil e fluída de 360º

3 Terminais diferentes
Colocação rápida e seguro com um simples clique;

90º 120º Perio

Recargas limpas
Abertura lateral da câmara de pó. 

CMYK : C85 / M65 / Y0 / K60

CMYK : C0 / M70 / Y100 / K0

2020.12.01

ESPECIAL 

JATOS 

DE BICARBONATO

/  Jatos de Bicarbonato Jatos de Bicarbonato / 
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SALA CIRURGICA

móvel rodado
PÓS-OPERATÓRIO
Tecnogaz

• Recolha separada de 
descartáveis contaminados;
• Imersão pré-desinfecção 
de instrumentos usados e 
bandejas cirúrgicas.

cadeira cirurgia
KYRI
Tecnogaz

• Articulações multi-eixos;
• Sem “undressing effect”
• Sistema de sucção integrado;
• Pedal sem fio;
• Encosto de cabeça 3º; 
• Sistemas de estabilização.

móvel rodado
PRÉ-OPERATÓRIO
Tecnogaz

• Fácil de movimentar;
• Permite organizar material
e equipamentos de cirurgia;
• Preparação de cirurgias.

móvel rodado
ELETROMEDICAL
Tecnogaz

• Organiza motores cirúrgicos, 
piezos e outros instrumentos;
• Controlo dos pedais e visão 
direta dos painéis de controle;
• Oculta os cabos, potencia a 
arrumação e limpeza.

PARKING PARA 3 TROLEYS
Tecnogaz

lâmpada cirúrgica
ORION 
Tecno-Gaz

• E-Dental Light: 20.000 a 55.000 Lux com função de 
Cirurgia Oral;
• Orion Light: 40.000 a 130.000 Lux com função de 
lâmpada cirúrgica;
• Temperatura da cor: 4500º/5000° Kelvin;
• Iluminação parabólica indireta; 
• A única lâmpada scialítica para cirurgia dentária: 
30 micro scialiticas;
• Distância focal: 80 cm /campo iluminado: 15 cm;
• Luz fria graças a LEDs e microparábolas.

sedação consciente
MASTER FLUX PLUS 
Tecno-Gaz

Simples, completo e fiável.
• Controlo do medo/ ansiedade do paciente;
• Simplicidade;
• Segurança.
Sem dispersão de gás no ambiente:
• Válvula de retenção;
• Conexão à sucção do equipamento;
• Nova máscara que se encaixa perfeitamente.

Ref. Art 1600AS

bancada rodada
BRIDGING TABLE 
Tecno-Gaz

• Aço inoxidável 18/10, regulável em altura;
• Eletropolida por submersão, reduz adesão bacteriana.
• Duas das 4 rodas estão equipadas com travões.

Especificações:
• Altura mínima 870mm
• Altura máxima 1350mm
• Tamanho da bandeja 570x863mm
• Peso 15Kg

lupa de magnificação
LOOK & COOLED
Univet
             
Montura para lupa Galileana
• Qualquer distância de trabalho.
• Distribuição equilibrada de pesos. 
• Magnificações Pro HD: 2.0× / 2.5× / 3.0× /  3.5×

Ref. KKA132834 ×2.5 / ×3.0
Ref. KKA138444 ×3.5

microscópio
OP-DENT-5
Optomic
             
Ampla gama de sistemas de iluminação, 
splitters de imagem, e permite captura de imagem e vídeo.

• Cabeça estereoscópica com focagem micrométrica;
• Binocular Inclinável de 0º a 240º ou inclinado a 45º(configurável);
• Sistema de luz: fonte de luz LED;
• Condução de luz: cabo de fibra ótica;
• Oculares: 10× / 12,5× (opcional);
• Ampliação 5 posições: Sistema Galileo 0,4×/0,6×/1×/1,6×/2,5×;
• Lente standard 250nm; opcionais de 200/ 300mm e 400mm;
• Sistema Soft Move, com travão e movimento por contacto;
• Voltagem 100/240V 50/60Hz;
• Em conformidade com a ISO 13485 (uso médico);
• Suporte de pé com cinco rodas e travão; chão, parede e teto.

lupa de magnificação
TECNE 
Univet

• Distâncias interpupilares predefinidas;
• Vantagens e características óticas de dispositivo TTL.

Ref. KK82234.0A ×2.5 / ×3.0
Ref. KK83234.0A ×3.5
Ref. KKA017833 Prismática
Ref. KK86734.0A-S Quick Loupe ×2.5

lupa de magnificação
ONE  
Univet
             
Lupa galileana TTL 2.5X400 PRO             
 Armação de titânio ligeira e resistente
• Apoio nasal ajustável, protetores laterais incluídos.
• Patilhas flexíveis.

Ref. KKA072134 ×2.5 / ×3.0
Ref. KKA073134 ×3.5
Ref. KKA073633 Prismática

ESPECIAL ÓPTICA

/  Cirurgia Optica / 
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/  Turbinas e Contra-Ângulos Imagiologia / 

CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt@

800 230 240

Comprove o conforto.
SOLICITE UMA DEMONSTRAÇÃO

scanner intraoral

MEDIT i700
Medit

Scanner intraoral que permite rotação da ponta de 180º

• Scanning frame: até 70 FPS;
• Precisão: 10.9μm ± 0.98;
• Dimensão: 248×44×47.4 mm;
• Ponta: 22.2×15.9 mm;
• Pontas autoclaváveis até 100 vezes.
• Ângulo 45º facilita a digitalização distal molar dos molares;
• Área digitalizadora 5×13 mm;
• Modo de controlo remoto;
• Conectividade USB 3.1, plug & scan;
• Desinfeção UV-C LED;
• Peso: 245g

OFERTA
COROA
CIMENTADA    

ESPECIAL

TURBINAS 

e CONTRA ÂNGULOS

turbina
BORA 2 LED 
Bien Air

• 20 W
• 59 dBA
• Dimensão cabeça Ø11.9mm/13.2mm
• 3 sprays mistos assimétricos ar/água
• Luz LED
• 2 anos de garantia

Ref. 1601152-001  Adaptador Bien-Air

contra ângulo
CA NOVA 1:1 L
Bien Air

• Pequena cabeça cónica ø6.3 x 12.9mm
• Aço inoxidável
• Cabeça resistente a choques
• Tecnologia antiaquecimento CoolTouch+
• Válvula antirretorno
• Garantia de 2 anos
• Programa de cobertura Full Cover de 2 anos

Ref. 1601136-001  Micro-Series
Ref. 1601137-001  Standard

turbina
S-MAX M
NSK

• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Torque: 26W
• Tamanho da Cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm
• Velocidade: 325.000~430.000 min-1

• Corpo de Aço Inoxidável
• Quatro Sprays
• Sistema de Push Botton
• Rolamentos de cerâmica
• Sistema de Cabeça Limpa
• Substitução do rotor pelo próprio utilizador
• 2 ANOS de Garantia

Ref. M900L 

contra ângulo
S-MAX M 
NSK

• Com Luz
• Clean Head System (Anti-Retorno)
• Sistema de Push Botton
• Rolamentos de cerâmica
• 2 ANOS de Garantia
• Com Luz
• Transmissão direta 1:1
• Spray Simples
• Velocidade Máxima: 40.000 min-1

• Para brocas CA (ø2,35)
• 2 ANOS de Garantia

Ref. M25L

CMYK : C85 / M65 / Y0 / K60

CMYK : C0 / M70 / Y100 / K0

2020.12.01

+ info
CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt@

800 230 240
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CBCT

CS8200
Carestream

STOP IMAGING
AND 
START SEEING
Capacidades aumentadas
num equipamento pequeno.

Expanda a sua visão. Expanda a sua clínica. 
Um sistema comprovado e versátil de CBCT com um campo de visão alargado. 
O CS 8200 3D proporciona uma qualidade de imagem soberba em todas as 
modalidades e ajuda a diferenciar a sua clínica. 

•  Sistema 2D/3D ideal para expandir as capacidades de tratamento; 
•  Campo de visão estendido até 12 cm x 10 cm 
 para aquisições de arcadas completas; 
•  Imagens 3D de alta resolução com artefactos e ruído limitados;  
•  Software 2D/3D de última geração para análise fácil da imagem; 
• Soluções integradas simplificam o fluxo de trabalho 
 e ajudam a manter o paciente fidelizado.

VEJA MAIS. 
FAÇA MAIS.
DIRECTAMENTE NA SUA CLÍNICA.

LEGALIZAMOS O 

SEU EQUIPAMENTO 

DE RADIOLOGIA
INCLUI AVALIAÇÃO PRÉVIA DO FÍSICO MÉDICO

Traçado cefalométrico automático

+ info
CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt@

800 230 240

/  Imagiologia Imagiologia / 

https://www.youtube.com/watch?v=abj_NVuYnTE
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montellano@montellano.pt@

800 230 240

+ info
CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

LEGALIZAMOS O 

SEU EQUIPAMENTO 

DE RADIOLOGIA
INCLUI AVALIAÇÃO PRÉVIA DO FÍSICO MÉDICO

2D/3D DIAGNOSTICS

PATIENT SAFETY

NNT SOFTWARE

HR TECNOLOGY

POTENCIALIDADES DE DIAGNÓSTICO ILIMITADAS

Detector de Conversão Directa, O GIANO HR traz a 
tecnologia mais avançada a cada clínica dentária.

O modo MultiPAN gera um conjunto de 5 
panoramicas  num único scan. Esta função é 
essencial para o estudo  de morfologias complexas.

3D PRIME 10x8
A opção ideal para todas as necessidades de diagnóstico 
dentário e para implantologia.

3D ADVANCED 13x16
Visão ampliada da resolução endodôntica máxima até a 
análise otorrinolariongológica completa

3D PROFISSIONAL 16x18
Serviços de diagnóstico máximo de Cabeça e Pescoço para 
o estudo de toda a área dentomaxilofacial e da coluna 
cervical.

/  Imagiologia Imagiologia / 
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CS 2100     
rx intraoral

Fornece uma solução simples para suas necessidades básicas 
de diagnóstico. O sistema é uma maneira acessível de introduzir 
tecnologia de alta frequência em sua prática. O gerador intuitivo 
otimiza a definição de contraste e imagem para ajudá-lo a obter 
imagens fáceis de diagnosticar.

• Exposição mínima à radiação;
• Imagens de alta qualidade;
• Design flexível e inteligente.

CS 2200     
rx intraoral

Maximiza o seu diagnóstico e melhora o seu fluxo de trabalho. 
Apresenta um painel intuitivo e de design fácil de usar. O 
gerador de raios-x de alta frequência (CC) da unidade garante 
uma qualidade superior. Qualidade e reprodutibilidade da 
imagem, com melhores condições de segurança. Além do mais o 
novo temporizador simples garante maior rapidez, segurança e 
simplicidade na aquisição da imagem.

• Otimiza diagnósticos;
• Design versátil;
• Qualidade máxima de imagem;
• Dose de radiação reduzida.

RVG 5200   
rx intraoral

• resolução standard
• Máxima resolução  17 PL/mm. 
• 2 Tamanhos disponíveis

RVG 6200   
rx intraoral

• resolução standard
• Máxima resolução  20 PL/mm. 
• 2 Tamanhos disponíveis

LICENCIAMOS

O SEU RAIO X

Raio X
Alta Definição

RXCD     
rx intraoral

A eficiência do RXDC decorre da combinação de tecnologia 
avançada com a capacidade excepcional para produzir imagens 
de alta definição.
Oferece desempenho, praticidade e tecnologia de ponta. Com 
um gerador de alta frequência (DC) de potencial constante, 
ponto focal muito pequeno (0,4 mm), potência 70 kV / 8 mA, 
é capaz de fornecer imagens nítidas e detalhadas, permite 
conforto de trabalho e baixas doses para o paciente.
O RXDC é extremamente confiável: o design de potencial 
constante garante que a geração de imagens não seja afetada 
por flutuações de energia.

Diminuir a dose de radiação.
Com colimador retangular para definir a área corporal que 
ficará exposta e assim diminuir a dose recebida. Máxima 
atenção à saúde da equipa e do paciente, ao mesmo tempo em 
que garante qualidade de imagem nítida e de alta definição.

+ info
CONSULTE O NOSSO 
Departamento Comercial

montellano@montellano.pt@

800 230 240

X-VS   
sensor intraoral
 
• Conexão USB plug-and-play, 
• Alta definição. 
• Resistente a impactos e poeira 
• Certificado IP67 (resistente à água)

Software multifuncional iRYS, que permite armazenar, gerir e imprimir 
imagens.

LICENCIAMOS

O SEU RAIO X

INCLUI
COLIMADOR
RETANGULAR
(Obrigatório)
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Promoções válidas:

1 de Setembro a 31 de Outubro de 2022.  

Ofertas válidas em Portugal. Os preços desta revista 

de promoções não incluem IVA. Lembramos que a 

Montellano não poderá ser considerada responsável 

por qualquer erro tipográfico, ou ruptura de stock. Não 

acumulável com outras promoções ou campanhas. 

Todas as referências estão sujeitas ao stock existente.

Todos os produtos apresentados neste catálogo 

são para uso restrito a profissionais de saúde oral. 

Algumas referências podem ter limite de número 

de unidades vendidas por Nif de cliente e por mês

Oferta de portes em encomendas superiores a 120€+iva,

loja online superiores a 100€+iva.

encomendas@montellano.pt
800 230 240 

Rua Joaquim Bonifácio, 
21 - 2º Dto

1150-195 Lisboa

ENVIO GRATUITO
em Portugal Continental

Para compras ≥ 120€ + IVA
(loja online ≥ 100€ + IVA)

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO

DEVOLUÇÕES
GRATUITAS

15 dias após a receção

PREÇOS 
COMPETITIVOS

ENTREGAS 
EM 48H

48

LEGALIZAMOS
O SEU
EQUIPAMENTO
DE RADIOLOGIA
INCLUI AVALIAÇÃO PRÉVIA 
DO FÍSICO MÉDICO

A Montellano, através do seu departamento de 
imagiologia VOXEL, tem ao seu dispor um serviço 
de assessoria para a formalização de toda a 
documentação necessária ao registo e legalização 
do seu equipamento de radiologia.

• Avaliação prévia de um físico-médico;
• Apoio no preenchimento da documentação;
• Inclui ainda contrato de manutenção.

SAIBA +

CONTACTE-NOS 

montellano@montellano.pt@

800 230 240

https://voxel-mit.pt
http://www.montellano.pt
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