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AXANO
Innovation meets fascination

Ontdek de
nieuwe Axano
in onze
showroom!

De nieuwe Axano staat synoniem voor een uitzonderlijke behandelervaring. De uitstekende combinatie van
innovatie, intuïtie en de voordelen van een moderne behandeleenheid, die aangepast kan worden aan uw noden.
Regelmatige software updates verzekeren dat uw behandeleenheid state-of-the-art blijft, vandaag en in de toekomst.

Smart design

Excellente workflows

Digital experience

Axano combineert een slim ontwerp
met een hoge graad van comfort en
innovatieve behandelfuncties.
Strakke lijnen, Ambient Light en
Smart Touch combineren tot een
modern, elegant design

Axano biedt u excellente workflows
die uw behandelingen comfortabeler
en efficiënter maken, en hygiëne
processen betrouwbaarder, en bieden
talloze voordelen voor uw praktijk en
uw patiënten.

Wanneer gebruiksgemak de tevredenheid verhoogt: de innovatieve
Smart Touch user interface biedt u
een digitale ervaring die aangepast
kan worden aan uw persoonlijke
noden.

Smart Touch

Smart Delivery Pro

Smart Control

De user interface voor naadloze clinische workflows:
+ 10,3” groot Smart Touch display
+ Multitouch
+ Laatste design standaarden
+ Individueel aanpasbaar

Het gemotoriseerde schuifbaanconcept voor
snelle workflows:
+ Flexibel, programmeerbaar en individueel
+ Aanpasbaar aan de grootte van de tandarts
dankzij de gemotoriseerde hoogteverstelling

Draadloze voetpedaal:
+ Multifunctioneel
+ Hands-free werken
+ Ergonomisch
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Enjoy the scan
CEREC Primescan

Contacteer
ons voor een
demo in uw
praktijk!
Intuïtief &
ergonomisch

De Primescan is de nieuwe
standaard op het gebied van
tandheelkundige scantechnologie:

Aanraakscherm & touchpad
voor gebruiksgemak
& intuïtieve toepassing.

De meest nauwkeurige scan:

Kinematica voor perfecte
ergonomische positionering.

De meest gebruiksvriendlijke scan:

Perfect scherp tot een diepte van maar liefst 20 mm.
Verwerking van meer dan 1 miljoen 3D-punten/sec.
Gemakkelijk scannen van steile vlakken en hoeken
Voor alle relevante desinfectieprocessen.

Slim hygiëneconcept voor snelle
en gemakkelijke desinfectie.

De snelste scan:

Legt meer dan 50.000 afbeeldingen vast per seconde.
Directe gegevensoverdracht naar externe partners.

Mobiliteitsconcept voor volledige
mobiliteit, met meer dan 60 min.
aan batterijcapaciteit.

CEREC zet een nieuwe grote stap
voorwaarts met de Primemill,
de nieuwe slijp- en freesmachine
van Dentsply Sirona.

Excellence made easy
CEREC Primemill

De nieuwe CEREC Primemill maakt gebruik van state-ofthe-art technologie en maakt restauraties aan de stoel
nog gemakkelijker, sneller en preciezer dan voorheen.
Als eerste keuze voor elke tandartspraktijk komt de CEREC
Primemill tegemoet aan alle noden van de behandelaars en
biedt de gebruikers overgelijkbare ervaringen op vlak van:

Snelheid

Kwaliteit

Comfort

EQUIPMENT SPECIAL

Veelzijdigheid

customer.service@codema.be

Vermijd hygiënerisico’s:
schakel de DAC Universal in!
Beschikbaar in 2 uitvoeringen:
DAC Universal D (desinfectie) &
DAC Universal S (sterilisatie) NIEUW!

Voldoe aan de hygiënenormen met één enkele druk
op de knop en vermijd kruisbesmetting: volledig veilig
met de nieuwe DAC Universal. Uw patiënten en team
kunnen vertrouwen op deze uitgebreide bescherming
en in de behandeling, met gereinigde, gesmeerde en
gedesinfecteerde/gesteriliseerde instrumenten.

DAC UNIVERSAL D

DAC UNIVERSAL S

reinigt, smeert en desinfecteert
tot 6 instrumenten in 15 minuten,
inclusief koelfase!

reinigt, smeert en steriliseert
tot 6 instrumenten in 21 min.,
inclusief koelfase!

Contacteer
ons voor
onze speciale
promoties!

MELATHERM 10
Steeds bij MELAtherm 10 voorzien zonder meerprijs:
Actieve droging.

Belangrijk voor de bescherming van uw instrumenten.

Geïntegreerde documentatie.

Naar keuze met CF-Card of via netwerk.

Geïntegreerde doseermodule voor procesmiddelen.
Voor een spaarzame dosering en grondige reiniging.

Geïntegreerde schuiflade voor procesmiddelen.

Voor het plaatsbesparend, ergonomisch bewaren van procesmiddelen.

DE EVOLUTION-SERIE voor de Premium Klasse Autoclaven
Nu met gepatenteerde DRYtelligence - steeds een optimale droging voor elke belading.
Gepatenteerde dubbelmantel technologie voor de snelste cycli.
10 minuten voor onverpakte en 20 minuten voor verpakte instrumenten!
XXL kleuren touchscreen met intuïtieve bediening.
Geoptimaliseerd tank concept.
Alles onmiddellijk binnen bereik met het media board.
Bespaar energie met de nieuwe sleep mode knop.
Extra plaats voor uw instrumenten, maximale belading van 9 kg.

Vacuklav 41-B+ Evolution

Klasse B, stand-alone toestel met waterreservoir
Binnenafmetingen: dia 25 x 35 cm.
Laadhoeveelheid: 9 kg instrumenten, 2 kg textiel.
Volume: 18 liter.

Incl. trayhouder, 3 gewone trays, 2 smalle trays,
MELAflash Card Reader en MELAflash CF-Card

056 23 09 30

Eveneens verkrijgbaar:
Vacuklav 43B+ Evolution (23L)

Vacuklav 40B+ Evolution (18L)
Vacuklav 44B+ Evolution (23L)
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MAGNA

Dentale microscoop met NuVar 20

• MAGNA microscoop met een superhelder en duurzaam
LED-verlichtingssysteem.
• Mobiel, muur- of plafondmontage.
• Draagarm: 1100 mm.
• Magnichanger: Galilean Zoom 1:6, converteerbaar naar
8-staps magnichanger, 0,4-2,5X
• Kijklichamen: 0-210° kantelbare kop met rotoplate, DBSi
(inclined double beam splitter), dubbele iris en DSLRadapter, IPD-bereik 50-75 mm.
• Objectief: NuVar 20 met variabele brandpuntsafstandinstelling van 295-495 mm met fijnfocusmechanisme.
• Oculairs: WF 10X / 18 mm vergrendelbare oculairs, één
met resolutiemarkering om te helpen bij dioptrie-aanpassing.
• Observatiekop: ABA-systeem met ergokop.
• Microscoopdragers: automatische balanceerarm (ABA)
die gebruikers 360 graden vrijheid geeft bij het positioneren
van de microscoop.
• Verlichting: glasvezelverlichting 50W LED, tot 60.000 uur
LED-lamplevensduur, 105.000 Lux.
• Stroomtoevoer: AC 115-240V, 50 / 60Hz.
• Filter: geel en groen filter met filterhouder
• Verticale beweging van de arm: ± 250 mm, energiebesparende functie met lichtuitschakeling in parkeerstand.
• Zekering: snelzekering 1,0 Amp.
• Standaardaccessoires: stofkap voor microscoopobservatiekop
en verlichtingsbox.

ITALIAANS DESIGN
Stijlvol, strak & functioneel

De designkasten van Saratoga bieden een grote
mogelijkheid aan gepersonaliseerde opties,
van materialen tot kleuren en verkrijgbaar in
3 configuraties: hangend, verhoogd of staand.
De werkbladen in Hi-Macs en glas zijn beschikbaar in
diverse kleuren en hoogwaardige afwerkingen.

Showroom Kortrijk
Schaapsdreef 27
8500 Kortrijk
T 056 23 09 30

De frontpanelen en zijpanelen zijn beschikbaar in RAL
kleur naar keuze of beschikbaar in Hi-Macs of glas.
Stijl en functionaliteit gaan hand in hand en zijn zo
ontworpen om een eenvoudige en optimale reiniging
te garanderen.

Showroom Genk (Dentura)
Winterslagstraat 163
3600 Genk
T 089 21 48 67

E Q U I P M E N T S P E C I A L - www.codema.be
customer.service@codema.be

customer.service@codema.be

