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SOLIMED to dynamicznie rozwijająca się �rma z branży zaopatrzenia 
stomatologicznego. Kompleksowo zaopatrujemy gabinety stomatologiczne 
i ortodontyczne mając w swojej ofercie marki takie jak: Centraliss, 3M Espe, 
Kerr, Ivoclar, GC, Medicept. Specjalizujemy się w narzędziach medycznych 
oraz produktach ortodontycznych. Zapraszamy do współpracy!

polub nas na facebook-u aby być na bieżąco 
www.facebook.pl/sklepsolimed

ORTODONCJA



71 72 56 567, 661 552 033
sklep@solimed.pl

Klej ortodontyczny LC

XtraCem LC

XtraLute SC 1-1

Klej światłoutwardzalny Medicept LC to produkt o unikatowym składzie pozwalający na 
wiązanie zamków wszelkiego rodzaju – metalowych, ceramicznych, szafirowych oraz 
kompozytowych. Odpowiednio dobrana konsystencja gwarantuje doskonałą kontrolę 
nad przyklejanym zamkiem. Klej 
nie wymaga mieszania, co pozwala 
na optymalne wykorzystanie 
zawartości. Podczas demontażu 
materiał usuwa się w jednym 
kawałku nie uszkadzając szkliwa. 
Bez konieczności przechowywania 
w lodówce. Opakowanie: 
strzykawka 5g, primer 3g, 
wytrawiacz 6g.

XtraCem LC jest szkło-jonomerowym, światłoutwardzalnym materiałem 
modyfikowanym żywicą. Służy do cementowania pierścieni i do wykonywania nakładek. 
Duża głębokość polimeryzacji światłem (4.2mm), 
brak konieczności wytrawiania i użycia bondu 
pozwala na przyśpieszenie pracy i kontrolowanie 
procesu utwardzana. Wysoki poziom ciągłego 
uwalniania fluoru. Dostępne kolory A2 lub A3. 
Opakowanie proszek 12g, płyn 5ml.

Odpowiednio spreparowany proszek gwarantuje średnią wielkość cząsteczek 
mniejszą niż 5 mikronów, co gwarantuje bardzo małą grubość powłok, co z kolei 
zapewnia doskonałą adhezję. Widzialny 
w promieniach RTG, wysoki 
poziom ciągłego uwalniania fluoru. 
Opakowanie: proszek 15g, płyn 10ml.

179 zł

149 zł

75 zł
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Zamki ortodontyczne

Zamki MIM MINI Monoblock

Zamki ceramiczne Centraliss Ceramic Brackets

Zamki szafirowe Sapphire Centraliss System

Zamki Samoligaturujące Ceramic SL

Stalowe zamki o niskim profilu, wykonane 
technologią wtryskową Monolith MIM (Metal 
Injection Molding). Zestaw 20 zamków. 
Dostępne również pojedyncze sztuki.

Niezawodne zamki kosmetyczne wysokiej jakości 
dla wymagających. Zestaw 20 sztuk.

Idealnie przezierne zamki kosmetyczne 
o najwyższym współczynniku twardości.

Wszystkie zalety zamków samoligaturujących teraz 
połączone z wysoką estetyką wykonania.

•	System Roth lub MBT
•	Slot .018” lub .022”
•	Dostępne bez haczyków, z haczykami na 3 lub na 3, 4, 5.

•	System Roth lub MBT
•	Slot .018” lub .022”
•	Dostępne z haczykami na 3, 4, 5.

•	System Roth lub MBT
•	Slot .018” lub .022”
•	Dostępne z haczykami na 3, 4, 5.

•	System Roth lub MBT
•	Slot .018” lub .022”
•	Dostępne z haczykami na 3, 4, 5
•	zestaw 20 zamków
•	pęseta gratis.

99 zł

479 zł

849 zł

140zł

269zł

Zamki Samoligaturujące Centralis SL
Stalowe zamki samoligaturujące to wygoda i nowe 
możliwości: skrócenie procesu leczenia i wydłużenie 
odstępów między wizytami. Zestaw 20 zamków 
zawiera pensetę do zamykania/otwierania slotów.

•	Slot .018” lub .022”
•	Dostępne z haczykami na 3,.4,.5
•	pęseta gratis.
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Łuki ortodontyczne

Łuki Stalowe Centraliss SS

Łuki niklowo-tytanowe 
Centraliss NiTi Super Elastic

Łuki kolebkowe Centraliss RCS

Łuki niklowo-tytanowe kosmetyczne Centraliss TT

Łuki bezniklowe Centraliss TMA

Łuki termalne Centraliss 
NiTi Thermal Activated

•	Dostępne w kształcie Ovoid(EuroForm) 
lub Natural(FullForm)

•	Opakowania 10 sztuk.

Wszystkie łuki ortodontyczne oferujemy w rozmiarach:
  Łuki okrągłe  � Łuki krawężne

0.012”, 
0.014”, 
0.016”, 
0.018”, 
0.020”

0.016” x 0.016”, 
0.016” x 0.022”, 
0.017” x 0.022”, 
0.017” x 0.025”, 
0.018” x 0.022”, 
0.018” x 0.025”, 
0.019” x 0.025”, 
0.021” x 0.025”

•	Dostępne w kształcie Ovoid(EuroForm) 
lub Natural(FullForm)

•	Opakowania 10 sztuk.

•	Opakowania 10 sztuk
•	Łuki niklowo-tytanowe - NiTi.

•	Dostępne w kształcie Ovoid(EuroForm) lub 
Natural(FullForm)

•	Kolor szkliwa (Tooth Tone)
•	Opakowanie 1 sztuka
•	Dostępne również w kolorach: czerwony, żółty, niebieski, 

zielony, pomarańczowy i fioletowy (na zamówienie).

•	Dostępne w kształcie Ovoid(EuroForm) lub Natural(FullForm)
•	Łuki beta-tytanowe
•	Opakowanie 1 sztuka.

•	Dostępne w kształcie 
Ovoid(EuroForm) 
lub Natural (FullForm)

•	Opakowania 10 sztuk.

  9,90 zł
 � 11,90 zł

  25,90 zł
 � 29,90 zł

  89,90 zł
 � 109,90 zł

  16,00 zł
 � 19,00 zł

  13,20 zł
 � 15,20 zł

  29,90 zł
 � 35,90 zł
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Pierścienie i rurki

Pierścienie ortodontyczne

Rurki 1G Rurki 2 G

Rurki zamienne

•	System Roth lub MBT
•	Z klitem lub szlufką
•	Rurka podwójna lub potrójna
•	Piaskowane wnętrze (lepsza retencja)
•	Rozmiar i rodzaj pierścienia laserowo wygrawerowany 

na zewnętrznej części,
•	Dostępne w rozmiarach: od 28 do 44 (z połówkami).

•	Rurka na pierwszy trzonowiec
•	W systemie Roth lub MBT
•	Slot .018” oraz .022”
•	Pojedyncza
•	Niezamienna
•	Seria 1G
•	Kolorowe oznakowanie 

ułatwiające identyfikację.

•	Rurka na pierwszy trzonowiec
•	W systemie Roth lub MBT
•	Slot .018” lub .022”
•	Pojedyncza
•	Niezamienna
•	Seria 2G
•	Oznakowanie numeryczne 

ułatwiające identyfikację.

•	Rurka na pierwszy 
trzonowiec

•	W systemie Roth lub MBT
•	Slot .018” lub .022”
•	Pojedyncza
•	Zamienna
•	Kolorowe oznakowanie 

ułatwiające identyfikację.

12,50 zł

7,00 8,50

7,00

zł zł

zł

Rurki na 7 •	Rurka na drugi trzonowiec
•	W systemie Roth lub MBT
•	Slot .022”
•	Pojedyncza
•	Niezamienna
•	Seria 1G
•	Kolorowe oznakowanie 

ułatwiające identyfikację.

7,00 zł
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Akcesoria ortodontyczne

Klit językowy

Guziczki okrągłe

Haczyki na łuk

Rurki na łuki

Zaczep oczkowy Stopery na łuk otwarte

Kliny rotacyjne

Haczyki na łuk

Stopery na łuki

Guziczek z łańcuszkiem

Opakowanie: 10 sztuk, 
model: 148177.

Guziczki do klejenia, 
opakowanie: 10 sztuk, 
model: C148174.

Na łuk lewy model: C148176 lub 
na łuk prawy model: C148175, 
opakowanie: 10 sztuk.

Zaciskane rurki na łuki, krzyżowe 
model: C148168 lub równoległe model: 
C148169, opakowanie: 10 sztuk.

Zamknięty model: C148167 
lub otwarty model: C148181, 
do przyklejania, 
opakowanie: 10 sztuk.

Do przyklejania, opakowanie: 
10 sztuk, model: C148171.

kliny standardowe – 
przeźroczyste, opakowanie: 
20 sztuk, model: C148170.

Na łuk lewy model: C148176 lub 
na łuk prawy model: C148175, 
opakowanie: 10 sztuk.

Rurki zaciskowe, dostępne w dwóch rozmiarach 
- 0,5 mm model: C148173 lub 0,8 mm model: 
C148172, opakowanie: 10 sztuk.

Opakowanie: 2 sztuki, 
model: C148179.

28,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

45,00 zł

69,00 zł 28,00 zł

39,00 zł

28,00 zł

28,00 zł

35,00 zł
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Akcesoria

Tiureta Tiureta

Drut ligaturowy

Ligatury stalowe

Sprężynki

Lusterka wewtnątrzustne 
zestaw

Sprężynki

Ligatury Kobayashi stalowe

Aluminiowy trzpień do 
formowania łuków od 
.016” do .022” (0,41 mm 
– 0,56 mm),  bez torku, 
model: C149992.

Trzpień do formowania łuków ze 
stali nierdzewnej od .016” do .022” 
(0,41 mm – 0,56 mm), bez torku, 
model: C149991.

Na szpuli rozmiar .010” – 0,25 mm model: C148104 lub 
rozmiar .012” – 0,30 mm model: C148105, opakowanie 40 g.

Krótkie, opakowanie: 
1000 sztuk, .010” – 0,25 mm, 
model: DO.5006.10.

Niklowo-Tytanowe, otwarte, 
opakowanie: 2 sztuki po 180 mm, 
model: C148150 – .010”, 
model: C148151 – .012”.

Niklowo-Tytanowe, otwarte, rozmiar 
– .010” model: C148150 lub rozmiar  – 
.012” model: C140150, opakowanie: 
2 sztuki po 180 mm, dostępne w trzech 
długościach - 6mm, 9mm, 12mm.

Wykonane ze stali nierdzewnej, 
dwustronne, dostępne modele: 
podniebienne małe i duże, 
językowe, policzkowe, cena 
pojedynczego lusterka: 109 zł.

Krótkie, opakowanie: 
100 sztuk, .012” – 0,30 mm, 
model: DO.5001.12.

179,00 zł 219,00 zł

24,90 zł

155,00 zł

38,00 zł

49,00 zł

125,00 zł

370,00 zł
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Elastometry

Ligatury elastyczne Łańcuszki elastyczne

Separatory elastyczneWyciągi elastyczne

Opakowanie 988 sztuk. Na rolce, długość 4,5m, dostępne 
3 rodzaje: ciągły, krótki, długi.

10 sztuk, kolor niebieski, model: 
C148200.

Opakowanie 1000 sztuk (10 woreczków po 100 sztuk), 
siły wyciągów: 3.5OZ, 5OZ, 6.5OZ, rozmiary wyciągów: 
1/8” (3,2mm), 3/16” (4,8mm), 1/4” (6,4mm), 5/16” (8mm), 
3/8” (9,5mm).

39,00 zł
35,00 zł

49,00 zł

29,00 zł

Blue

Baby blue

Sky blue

Black

Spring green

Dark green

Forest green

Glass green

Orange

Deep yellow

White

Clear

Silver

Brown

Golden

Banana yellow

Yellow

Deep purple

Light violet

Neon purple

Light pink

Hot pink

Red

Dark red

Apple green

Turquoise

Lake blue

Rust red

Dark blue

Prussian blue

Slate blue

Bright green

Periwinkle

Deep black

Deep pink

Coral
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Rozwieraki

Retractory dwustronne

Retractory jednostronne, 
dwuwymiarowe

Retractory jednostronne

Retractor ze skrzydełkami

Retractor Simplex

Retractor Simplex jednostronny, 
dwuwymiarowy

Retracory do warg

Dostępne rozmiary: 
mały, średni, duży, 
opakowanie: 2 sztuki, 
możliwość sterylizacji 
w autoklawie.

Mały/Duży, opakowanie: 
2 sztuki, możliwość 
sterylizacji w autoklawie.

Dostępne rozmiary: mały, duży, 
opakowanie: 2 sztuki, możliwość 
sterylizacji w autoklawie.

Opakowanie: 1 sztuka, możliwość 
sterylizacji w autoklawie.

Wykonany ze stali nierdzewnej, 
opkowanie: 1 sztuka.

Mały/Duży, wykonany 
ze stali nierdzewnej, 
opakowanie 1 sztuka.

Dostępny rozmiar: 
mały, opakowanie: 
2 sztuki, kolor: niebieski, 
możliwość sterylizacji 
w autoklawie.

16,90 zł

29,90 zł

29,90 zł

27,00 zł

27,00 zł

29,90 zł

19,90 zł
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Łuki twarzowe z pętlą

Maski twarzowe

Moduły bezpieczeństwa

Wyciągi karkowe

Wyciągi czaszkowe Headgear – wysokie

Dostępne rozpiętości 
między pętlami: 
83 mm, 90 mm, 97 mm, 
104 mm, 111 mm lub 
uniwersalny (bez pętli).

Dostępne kolory: czerwony, 
niebieski, żółty.

Opakowanie 2 sztuki (para).
Dostępna siła light (600 gm) 
lub heavy (750 gm).

Dostępne długie i krótkie.
Z modułami light (600 gm) lub 
heavy (750 gm).

Dostępne w rozmiarach: mały, 
średni, duży.

18,00 zł

119,00 zł

25,00 zł

90,00 zł

40,00 zł

Maski twarzowe
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Narzędzia ortodontyczne 
pomocnicze

Suwmiarka

Cyrkiel

Pozycjoner .018”, .022”

Linijka ortodontyczna

Dopychacz ligatur (widelec) Narzędzie do usuwania ligatur 
elastycznych

Narzędzie do zaginania końcówek

Dociskacz pierścieni

Pozycjoner Boone

Dwustronna, do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych, 
długość całkowita: 12,5 cm, model: C150100.

Do mierzenia szerokości zębów, 
odległości zamka od brzegu 
siecznego, model: C150101.

Cztery wysokości położenia 
zamka 3.5; 4; 4.5; 5 mm, 
model .018”: C150108, 
model .022”: C150109.

Idealna do pomiarów 
diagnostycznych, zarówno 
wewnątrzustnie jak 
i na modelu, długość 10 cm, 
model: C150142.

Niezawodny instrument do 
dociskania ligatur metalowych, 
umieszczania łuków w slocie 
zamka oraz zakładania łańcuszków 
elastycznych, model: C150104.

Instrument przydatny 
przy usuwaniu 
ligatur elastycznych, 
model: C150130.

Instrument do zaginania 
końcówek dystalnych max 
.030”, model: C150103.

Narzędzie Mershon z ząbkowaną prostokątną 
końcówką do dociskania pierścieni, zapewniająca 
dobre przeniesienie siły nacisku, model: C150102.

Uniwersalne narzędzie do pozycjonowania zamków 
o slotach .018” i .022”, z czterema wysokościami 
położenia zamka: 3.5; 4; 4.5; 5 mm, model: C150107.

212,50 zł

69,00 zł

79,00 zł

45,00 zł

39,00 zł

36,00 zł

37,00 zł

35,00 zł

36,00 zł
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Narzędzia ortodontyczne

Kleszczyki Smaha BlueLine

Kleszczyki Smaha

Kleszczyki Mathieu-Kocher

Kleszczyki Mathieu-Kocher

Pęseta do zakładania rurek

Pęseta do zakładania zamków

Pęseta do zamków

Kleszczyki Mathieu-Kocher

Kleszczyki Mathieu-Kocher

Kleszczyki Mathieu-Kocher

Kleszczyki do zakładania ligatur elastycznych Smaha 
140 mm, model: C150110B.

Kleszczyki do zakładania 
ligatur elastycznych Smaha 
140 mm, model: C150110.

Kleszczyki do zakładania ligatur ela-
stycznych Mathieu-Kocher 125 mm 
z ząbkiem, model: C154123.

Kleszczyki do zakładania 
ligatur elastycznych Mathieu 
125 mm, model: C154119.

Pęseta ortodontyczna 
do zakładania rurek, 
model: C150127.

Pęseta ortodontyczna do chwytania zamków z praktycznym 
pozycjonerem wąska, model: C150129.

Pęseta ortodontyczna do 
chwytania zamków z praktycznym 
pozycjonerem, model: C150128.

Kleszczyki do zakładania ligatur 
elastycznych Mathieu 125 mm z wkładką 
z węglika spiekanego, model: C154120.

Kleszczyki do zakładania ligatur 
elastycznych Mathieu-Kocher 125 mm 
z wkładką z węglika spiekanego 
z haczykiem, model: C154124.

Kleszczyki do zakładania ligatur 
elastycznych Mathieu-Kocher 140 mm 
z wkładką z węglika spiekanego 
z haczykiem, model: C154121.

79,00 zł

49,00 zł

45,00 zł

28,00 zł

32,00 zł

32,00 zł

65,00 zł

79,00 zł

82,00 zł

89,00 zł
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Kleszcze ortodontyczne

Kleszcze Weingart Standard BlueLine

Kleszcze Weingart Standard

Kleszcze Weingart Wąskie

Kleszcze Weingart Standard BlackLine

Kleszcze Weingart Mini

Kleszcze wielofunkcyjne mają zastosowanie 
przy zakładaniu zamków, łuków, itp., 
żłobione końcówki pewnie trzymają drut bez 
jego uszkodzenia. Niestykające końcówki 
zapewniają bezpieczeństwo warg. Konstrukcja 
z zawiasami pudełkowymi zapewnia trwałość. 
Wersja BlueLine, model: C150118B.

Model: C150118.

Końcówki kleszczy 
z częścią pracującą wąską, 
model: C150120.

Wersja BlackLine, 
model: C150118BL.

Końcówki kleszczy 
z częścią pracującą mini, 
model: C150119.

179,00 zł

109,00 zł

109,00 zł

179,00 zł

109,00 zł
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Kleszcze ortodontyczne

Kleszcze do cięcia ligatur TC

Kleszcze dystalne TC

Kleszcze do cięcia twardego drutu TC

Kleszcze do cięcia 
ligatur mini TC

Kleszcze dystalne 
mini TC

Kleszcze do cięcia ligatur z wkładką z węglika 
spiekanego do cięcia drutu ligaturowego 
– od .010” do .015”, model: C150112.

Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania drutu 
z wkładką z węglika spiekanego - od .012” do 
.025”, model: C150111.

Kleszcze do cięcia twardego drutu 
z wkładką z węglika spiekanego – 
od 0,70 mm do 1,00 mm (.028” do 
.040”), model: C150135.

Kleszcze do cięcia ligatur z wkładką 
z węglika spiekanego do cięcia drutu 
ligaturowego, część pracująca mini 
– od .010” do .015”, model: C150121.

Kleszcze dystalne do cięcia i trzymania 
drutu z wkładką z węglika spiekanego, 
część pracująca mini - od .012” do .025”, 
model: C150132.

139,00 zł

139,00 zł

139,00 zł

139,00 zł

139,00 zł
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Kleszcze Angle

Kleszcze Young

Kleszcze do cięcia 
twardego drutu TC

Kleszcze Tweed/Angle

Kleszcze 
do zakładania 
separatorów

Kleszcze „ptasie dzioby” 
z możliwością cięcia drutu, 
uniwersalne kleszcze do 
cięcia i doginania drutu 
oraz formowania pętli, 
model: C150116.

Kleszcze Young do formowania pętli od 0,36 mm 
do 0,71 mm, model: C150124.

Kleszcze do cięcia twardego 
drutu, kątowe z wkładką z węglika 
spiekanego – od 0,70 mm do 1,00 mm 
(.028” do .040”), model: C150134.

Kleszcze do formowania 
łuków prostokątnych 
i nadawania torku, 
szerokość końcówek 
1,27mm (.050”), model: 
C150117.

Kleszcze do zakładania separatorów 
elastycznych, model: C150126.

105,00 zł

109,00 zł

139,00 zł

109,00 zł

75,00 zł

Kleszcze ortodontyczne
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Kleszcze do 
zdejmowania zamków

Kleszcze do zdejmownaia 
zamków kątowe

Kleszcze do zdejmowania pierścieni proste

Kleszcze do zdejmownaia 
zamków proste

Kleszcze Aderer

Szybko i pewnie zdejmują zamki, podkładka spoczywa 
na powierzchni zęba podczas
gdy druga z końcówek podważa podstawę zamka, 
jedno ściśnięcie łatwo usuwa zamek bez konieczności 
używania większej siły, model: C150114.

Szybko i pewnie zdejmują 
zamki, powierzchnia pracująca 
pod kątem 15 stopni, model: 
C150140.

Szybko i pewnie usuwają pierścienie 
z zębów trzonowych. Specjalna 
podkładka na jednej z końcówek 
kleszczy spoczywa na powierzchni 
zęba podczas gdy druga z końcówek 
podważa krawędź pierścienia i tym 
samym zdejmuje go, model: C150113.

Szybko i pewnie zdejmują 
zamki, model: C150131.

Kleszcze trójszczękowe do doginania drutu, końcówki kleszczy 
są precyzyjnie wykończone, aby nie zniszczyć drutu podczas 
jego doginania, model: C150115.

109,00 zł

109,00 zł

109,00 zł

109,00 zł

109,00 zł

Kleszcze ortodontyczne
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Kleszcze ortodontyczne

Kleszcze do formowania łuków 
językowych i podniebiennych

Kleszcze do zaginania końcówek dystalnych

Kleszcze Adams

Kleszcze kramponowe „delfinki”

Model: C150136.

Drut okrągły: 0,30 mm 
do 0,50 mm (.012” do .020”), 
drut krawężny: Max. 0,56 
mm x 0,71 mm (.022” x .028”), 
model: C150137.

do doginania drutu (płasko-
obłe), okrągły: 0,36 mm 
do 0,81 mm (.014” do .032”), 
krawężny: Max. 0,56 mm 
do 0,71 mm (.022” do .028”), 
model: C150139.

Kleszcze wielofunkcyjne, 
model: C151101.

109,00 zł

109,00 zł

109,00 zł

99,00 zł

Kleszcze kramponowe „delfinki” mini

Kleszcze wielofunkcyjne, 
model: C151100.

99,00 zł



71 72 56 567, 661 552 033
sklep@solimed.pl
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Kleszcze i akcesoria 
ortodontyczne

Kleszcze kramponowe standardowe

Kleszcze wklęsło-wypukłe Schwarz

Kasetka na rurki ortodontyczne

Kasetka na rurki ortodontyczne

Kasetka na zamki ortodontyczne

Kasetka na pierścienie ortodontyczne

Kleszcze wielofunkcyjne, 
model: C151102.

Mała kasetka na rurki 
policzkowe, mieszcząca 
10 zestawów, model: C149940.

Duża kasetka na rurki 
policzkowe, mieszcząca 
50 zestawów, model: C149941.

Kasetka na zamki 
ortodontyczne, mieszcząca 
10 zestawów, model: C149942.

Kasetka na pierścienie 
ortodontyczne, 
model: C149943.

99,00 zł

99,00 zł

21,00 zł

25,00 zł

39,00 zł

55,00 zł



1. GC – Ortho Connect 
klej do zamków

4. 3M ESPE – Ketac Cem radiopaque 
cement do pierścieni

2. 3M Unitek – Transbond XT 
klej do zamków

3. 3M Unitek – Transbond Plus 
klej do pierścieni

6. Zhermack 
– Tropicalgin, Hydrogum, 
Orthoprint, masa alginatowa

w w w . s o l i m e d . p l
o f f i c i a l   r e s e l l e r

5. Medicept – FlowPlus 
kompozyt typu flow

Skontaktuj się z nami 
i sprawdź ceny markowych 
produktów dostępnych 
w naszym sklepie.
Tel.: 71 72 56 567, 661 552 033, 
mail: sklep@solimed.pl

Solimed do nie tylko ortodoncja,
zaopatrujemy kompleksowo gabinety

stomatologiczne i ortodontyczne.
Zobacz naszą ofertę na

www.solimed.pl



ul. A. Frydeckiego 2A
54-115 Wrocław

71 72 56 567
661 552 033

www.solimed.pl
www.surgimed.pl

sklep@solimed.pl
biuro@solimed.pl

SOLIMED to dynamicznie rozwijająca się �rma z branży zaopatrzenia 
stomatologicznego. Kompleksowo zaopatrujemy gabinety stomatologiczne 
i ortodontyczne mając w swojej ofercie marki takie jak: Centraliss, 3M Espe, 
Kerr, Ivoclar, GC, Medicept. Specjalizujemy się w narzędziach medycznych 
oraz produktach ortodontycznych. Zapraszamy do współpracy!

polub nas na facebook-u aby być na bieżąco 
www.facebook.pl/sklepsolimed

ORTODONCJA


