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BiCef SOLUTIONS
DENTAL

Dentalprodukter med allt från röntgen/panorama
till sterilprodukter och units/stolar

Innovation for solid
and fast solutions

Mässkampanj!
Fina priser på en stor del av vårt
utrustningssortiment

Castellini - Behandlingsstolar från
italienska Ceﬂa
Läs mer på sidan 4

För din steril Allt du behöver från Castellini/Mocom
Läs mer på sidan 6

Panorama/CBCT vi hjälper dig med allt du behöver
Läs mer på sidan 8

Dags att förnya? Klinikdesign och planering

Klinikplanering
Läs mer om vår klinikdesign möjlighet på sidan 15 där vi
berättar mer hur vi kan hjälpa just dig att lyckas med ditt
klinikprojekt

Läs mer på sidan 15

bicef.se
En helhetsleverantör av
dentalutrustning

En nystart &
ﬁna möjligheter
Dags att planera nytt?
Vi hjälper dig hela vägen

BiCef Dental Magazin
Detta kampanjblad från BiCef Dental
Solutions informerar om produkter,
tjänster, nyheter och erbjudanden på
utvalda produkter

Vi börjar nu äntligen se ljuset på en tid som har vart både
krävande och svår för många.
Men med en fortsatt osäkerhet så är beslutet från oss att lägga
fokusering på att kunna så säkert som möjligt ge våra kunder
information om priser och produkter att ta del av via det
digitala och därmed så ställer vi inte ut på Swedental 2021.

Ansvarig utgivare
Peter Larqvist
Produktion
BiCef Marknadsavdelning

Våra förhoppningar som många andra är nu att vi kan börja att
återgå till hur det var innan pandemin och har fokuset inställt
på att starta upp 2022 med att presentera nyheter och ﬁna
produkter hela året.

marknad@bicef.se

Tryck

Printforce AB Kungsbacka

Erbjudanden
Samtliga erbjudanden i detta kampanjblad gäller fram till den 31 december
2021 och kan inte kombineras med
andra erbjudanden, kampanjer eller
gällande avtal. Moms, frakt och installation tillkommer om inget annat anges.

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.

Kundtjänst

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

0300-43 03 40

Vi är återförsäljare för Castellini®, MyRay ®, Cattani® , Raymedical ®
, D-Tec ®, MK-dent ®, Support Design® m.ﬂ.

www.bicef.se

info@bicef.se

Hemsida
e-handel
webshop.bicef.se

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

BiCef Dental Solutions AB
Tryckarevägen 7
434 37 Kungsbacka
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Service när du behöver det!
Ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt arbetsätt. Vi vill driva utvecklingen av brancherna ur ett kundperspektiv.
Vår ambition är att överträffa kundernas, leverantörernas och medarbetarnas förväntan. kvalitet är basen i allt vi gör.
Tillförlitlighet är en självklarhet.
Vi kan medicinsk utrustning för/inom dental, veterinär och sjukvård. Vi erbjuder en servicenivå som få kan konkurrera
med vad gäller professionalism och pålitlighet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Service & Reparation
Vi servar och reparerar de ﬂesta etablerade märkena på marknaden. Vi
genomför en grundlig felsökning på plats och lagar utrustningen om vi har
rätt reservdelar i billagret.
Vi utför även service och reparation av hand- och vinkelstycken. Alltid
med reservdelar som håller högsta kvalitet.

Provtagning
Vi hjälper dig att uppfylla dina krav. I samband med våra servicebesök kan
vi ta vattenprov från uniten för en analys av vattenkvalitén. Vi erbjuder
dessutom analys av avloppsvatten efter amalgamavskiljaren på bl. a.
kvicksilverutsläppet från din klinik.

Kontakta oss för mer information på
SVERIGE AB

0300-43 03 40 eller gå in på

dentalpoolen.se

3

BiCef Dental Solutions AB | 0300-43 04 30 | Tryckarevägen 7, 434 37 Kungsbacka

BiCef Magazin. 2021

Making Your Life Better.

SKEMA 8

- Italiensk design och kvalitet
Castellini Skema 8 är uniten med de ﬂexibel med kvalitativa lösningarna 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.
Uniten är standardutrustad med 4 instrument samt instrumentslangsrengöring, full LED
belysning, full touch display med kirurgiläge.

Kampanjpris

185 800:-

Läs mer om Skema serien på vår hemsida, bicef.se eller kontakta oss, 0300-43 03 40, info@bicef.se
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Castellini

Making Your Life Better.

Stand-Alone
Cart

Nyhet!

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.

Kampanjpris:

86 500:SKEMA 5

- Italiensk design och kvalitet
Designad för att tillgodose behoven hos de
mest mångsidiga tandläkarna.
Säkerställer driftskomfort med en kompakt
ergonomisk design.
Uniten är standardutrustad med 4 instrument
samt instrumentslangsrengöring, full LED
belysning - anpassad för vått sugsystem
Fråga oss om pris för torrt sugsystem*

Kampanjpris

160 600:-

Ambidextrous
- ﬂexibelt användande

Puma ELI Ambidextrous, behandlingsutrustningen som är utformad för att passa både högerhänta och vänsterhänta tandläkare.

Kampanjpris
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guarantee higher eﬃc

Mocom

Tethys
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.
• D60 har integererad varmluftstork
T60 har statisk värmetork

D60

T60

64 500:-

52 500:-

Castellini

C17
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
• 5 st brickor i råstfritt stål
• Monokrom graﬁsk display med
“soft touch” manöverpanel

34 000:-

Castellini

C17+
Autoklav med integrerat vattenﬁlter, touchpanel, och effektiv sterilisering.
Finns i modellerna 17, 22 och 28 liter.
• 4.3” touch panel i färg
• 5 st brickor i råstfritt stål
• Integrerat vattenﬁlter i kammaren

40 500:6
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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 med några enkla handtag.
Kan skära förpackningar med bredd upp till
300 mm.

4 300:-

Mocom

highea 3l
Noggrann rengöring av kirurgiska, medicinska
och endoskopiska instrument utan att orsaka
skada på materialet.
Highea ultraljudsbad är designat för att ge
maximal pålitlighet och extrem ﬂexibilitet.

9 500:-

Validering för din steril
Vi utför validering för din kliniks sterilutrustning, allt
under ett och samma tillfälle.
I paketet ingår validering för 1 diskdesinfektor samt
1 autoklav och du får IO kontroll upp till 6 st enheter

8 000:Inga extra kostnader eller framkörningsavgifter

validering.bicef.se

Sirona

DAC Universal S
DAC Universal S diskar höggradigt rent samt
smörjer sex stycken instrument på 21 minuter.
Kan användas till alla instrumentfabrikat på marknaden.
• Ny touch display
• Rengör, smörjer och autoklaverar sex handstycken och turbiner på
21 minuter
• Garanterar optimalt underhåll av handstycken och turbiner
• Inkl. magasin med 6 adaptrar

Tillval:
NitraDem vattensystem pris:

7

7 400:-
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Making Your Life Better.

X-RADiUS COMPACT 2D
- Italiensk design och kvalitet
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.
• 18 diagnostikprogam inkl. bitewing
• Twain funktion ingår (använd ditt beﬁntliga bildhanteringsprogram)
• Dedikerad dator ingår
• Mjukvaran iRys ingår

Kampanjpris

165 200:-

Tillval:
• Pelare för golvmontering
• Fot för fristående

12 000:7 000:-

Finns även som CBCT, kontakta oss för pris
8

Krångligt med CBCT?
Vi kan erbjuda dig som kund en
helhetslösning i sammarbete med
Röntgenutbildarna som hjälper dig
hela vägen
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Nyhet!

X RADIUS TRIO PLUS
DC CBCT
- Välj ditt utförande efter din efterfrågan
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.
• Free FOV - exempel: 13 x 16 cm, 13 x 8 cm, 10 x 10 cm, 10 x 8 cm (75 µm) mm....
• 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

FREE FOV

Exponeringsområdet kan justeras

Urvalet gör det möjligt att begränsa

enligt de faktiska områden som

exponeringen endast till

skall undersökas.

intresseområde och utföra dedikerade
analyser för olika undersökningar, både för
vuxna och barn..

Kampanjpris

565 800:-

Läs mer om X-Radius serien på vår hemsida, bicef.se eller kontakta oss, 0300-43 03 40, info@bicef.se
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Castellini

Nyhet!

X-PSP
Den nya bildplatteläsaren från Castellini ger en effektiv
och smidig överföring av bilder från patient direkt till
datorn.
Bilderna förbättras via iES-algoritmer vilket ger olika
ﬁlter därigenom låter tandläkaren ytterligare förﬁna
diagnosen.
• Storlekar: 0, 1, 2, 3

• 17 lp/mm

• 30 μm

• Twain ingår

I priset ingår ett starter kit med 4 bildplattor (storlek 1, 2, 3 & 4)
med ljus/repsäkra skydd (10 st för varje storlek)
samt engångs hygienskydd (25 st för varje storlek)

Värde: 4 400:-

54 500:-

Castellini

X-VS IO Sensor
HD sensor för optimal bildkvalité
– använd ditt beﬁntliga
bildhanteringsprogram (Twain ingår)
– USB direkt plug-and-play
till din dator utan kopplingsbox.

28 500:-

– Mjukvaran iRys ingår

MyRay

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

16 900:Castellini

RXDC IO röntgen
RXDC kombinerar enkelhet med intelligent
design för att ge tandläkaren en precistionsutrustning som möjliggör noggran avbildning
till 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*

10
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Cattani

AC300

Världsledande på kompressorer
och sugmotorer

AC300 är en 3 cylindrig kompressor från
Cattani med automatisk tork rekommenderad
för 3-4 arbetsrum.

36 900:Cattani

AC300Q
AC300Q är en 3 cylindrig kompressor från
Cattani med automatisk tork samt
ljuddämpande hölje rekommenderad för 3-4
arbetsrum.

51 600:Cattani

Cattani

Turbosmart A.vers

Turbosmart Cube

Turbo smart är ett mångsidigt
sugsystem från Cattani.
Standard version anpassad för
2-4 arbetsrum.

Turbo Smart Cube är ett tyst och
smart sugsystem från Cattani
med starkare, effektivare motor
än Micro-smart systemet.
Systemet är rekommenderat för
1-4 behandlingsenheter.

Kan uppgraderas till att klara
3-7 arbetsrum*
(Du bibehåller din enhet)

Kampanjpris

Kampanjpris

39 900:-

46 500:Svårt att välja eller har du
frågor kring ditt maskinrum?

Cattani
Flux Jet 2v

Vi hjälper dig med valet av sugmotor/sugsystem eller kompressor som skulle
passa för just er kliniks behov.

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

21 500:11
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HP21 serien - Standard huvud

HP22 serien - Litet huvud

• LED - 40 000 lux

• 55 dB

• LED - 40 000 lux

• 60 dB

• 25 W

• 69 g

• 18 W

• 67 g

• Ø 12.5 mm

• 350 000 rpm

• Ø 10.8 mm

• 420 000 rpm

• 4-hålsspray

• 3-hålsspray

HP21NL - för NSK Phatelus®

HP22NL - för NSK Phatelus®

HP21KL - för KaVo MULTIﬂex®
HP21SL - för Sirona®

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

5 600:- /st

5 690:- /st

QC6016KW

QC6016NT

QC6016SW

QC5016W

Med sprayreglering, LED ljus

Med LED ljus, (6-håls)

Med sprayreglering, LED ljus, (6-håls)

Med strömförsörjning, (6-håls)

För MK-dent® & KaVo MULTIﬂex®

För NSK Phatelus®

För Sirona®

För W&H Roto Quick®

2 490:-

1 690:-

2 490:-

1 890:-

Prophy Line

Luftpolerare
• 360° roterbart yttre handtag RotoGrip®
utformat för att minska ansträngning för
bästa komfort
• Ergonomiskt formad och kompakt
Finns för följande kopplingar
KaVo® koppling PR1011K
W&H® koppling PR1011W
Sirona® koppling PR1011S
NSK® koppling PR1011N
Bien-Air® koppling PR1011B
Finns i följande smaker:
Mint (PP1011)

5 290:-

Citron (PP1012)
Jordgubb (PP1013)

176:-/st
176:12
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Scalerhandstycken
från tyska mk-dent
SC21KL

SC21SL

Scalerhandstycke
med LED ljus
24 – 33 kHz
För KaVo®
Typ 1.007.3995

Scalerhandstycke
med LED ljus
24 – 33 kHz
För Acteon-Satelec®
Typ F 12 609

2 800:-

2 800:-

SC21EL

SC21E

SC21E2

SC21S

Scalerhandstycke
med LED ljus

Scalerhandstycke

Scalerhandstycke

Scalerhandstycke

24 – 33 kHz
För EMS®
Typ EN-060A

24 – 33 kHz
För EMS®
Typ EN-041

24 – 33 kHz
För EMS®
Typ EN-061

24 – 33 kHz
För Acteon-Satelec®
Typ F 12 281

3 125:-

2 180:-

3 125:-

2 180:-

Scalerspetsar - EMS® & Satelec®
Se mer av MK-dents utbud av spetsar på bicef.se

ST02E | ST02S

ST01E | ST01S

ST03E | ST03S

Scalerspets - Motsvarar EMS / P

Scalerspets
®

För EMS | Acteon-Satelec

®

341:-

®

För EMS | Acteon-Satelec

®

341:-

ST04E | ST04S

Scalerspets - Motsvarar EMS / A
®

För EMS | Acteon-Satelec

®

341:-

Scalerspets - Motsvarar EMS / C
För EMS® | Acteon-Satelec®

341:-

ST05E | ST05S

ST06E | ST06S

ST07E | ST07S

ST08E | ST08S

Endodonti - Motsvarar EMS / D

Periodonti - Motsvarar EMS / PS

Periodonti - Motsvarar EMS / DPL3

Periodonti

För EMS® | Acteon-Satelec®

För EMS® | Acteon-Satelec®

För EMS® | Acteon-Satelec®

För EMS® | Acteon-Satelec®

341:-

393:-

428:-

LP27L - för KaVo & MK-Dent

LP11L - för KaVo & MK-Dent

LP01L - för HP borr

Vinkelstyckskropp med ljus
2,7:1, grönt
Max. 14 814 rpm

Vinkelstyckskropp med ljus
1:1, blått
Max. 40 000 rpm

Handstycke 1:1, blått
Max. 40 000 rpm

4 725:-

3 675:-

428:-

4 725:LP15L - för MK-dent &
KaVo

LPH21 - för RA-borr

LP11L - för CA-borr

Vinkelstyckshuvud
2:1, grönt
Max. 20 000 rpm

Vinkelstyckshuvud
1:1, blått
Max. 40 000 rpm

1 980:13

1 980:-

Vinkelstycke
1:5 rött
Max. 200 000 rpm

6 800:-
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batt
22% ra
ställningar

Gäller be
fram till den 31 December

D-Tec

Clair
En stor LED-armatur för kliniska miljöer som levererar
maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning var
målsättningen med Clair.
Med tillvalet dynamiskt dagsljus kan du anpassa ljusstyrkan för att simulera verkligt dagsljus. Att kunna
ändra färgtemperaturen efter dagsljusets skiftningar ger inte bara ett bra arbetsljus, det skapar en
behagligare känsla och arbetsmiljö. En stor LED-nyhet är här. Clair har anlänt.

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

290:- /st

Peroxy

Väteperoxid
Speciellt utvecklad för tandhygieniska
rengöringssystem.
Snabbverkande: 10 minuters intensiv

340:- /st

Ster 3

Rengöringsmedel

Koncentrerat rengöringsmedel till sugsystem 3 l

459:- /st
14
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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.

klinikplanering &
3d visualisering

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.

Ge dina ideer liv och visualisering
innan beslut tas. Detta skapar en
trygghetskännsla och att du
verkligen får det som du
förväntar.

>>

projektets omfattning och planering
Ideer, 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.

“ 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
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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 än original påminner om ﬂergångsspetsar och därmed en mer
naturlig övergång.
Dubbla luftkärnor levererar starkare, mer fokuserad spray perfekt för rensning

Starz Tipz Original 150 / Starz Tipz HP 150

440:- /st
Starz Tipz Original 1 350 / Starz Tipz HP 1 500

3 450:- /st

Finansiering och rådgivning
- marknadens bästa villkor
Vi på BiCef Dental Solutions kan erbjuda dig en rad möjligheter
för att kunna göra din vardag lite enklare.
Vi kan erbjuda dig marknadens bästa
ﬁnansieringsmöjligheter via Siemens Finance, ett mycket uppskattat
koncept för att förenkla ekonomiska förhandlingar.

Läs mer på vår hemsida
Vi hjälper dig hela vägen

Samtliga priser i detta magasin är angivna exkl. moms, frakt och installation om inget annat anges.
Erbjudanden gäller t o m 2021-12-31 om inget annat angivits och kan inte kombineras med övriga
avtal eller rabatter. Med reservation för ev. tryckfel och valutakurser.

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

