
NORMEDICO
presenterar
SPRUTOR
av hög klass
från Tyskland



   HENKE-DENT 500 SOFT-GRIP   ®  1,8  ml  

 
Dental injektionsspruta med aspiration

 
Version Vol./ ml  Art. no.

Standard, blå 1,8  ml  171104  
Standard, röd 1,8  ml  171105  
Standard, rosa 1,8  ml  171106  
Standard, lila  1,8  ml  171107

Pris

399 kr
399 kr
399 kr
399 kr

Inkluderad i leverans

1x injektionsspruta

 

tumringen och �ngerplattorna har silikonhölje för 
förbättring av ergonomisk hantering och användar-
vänlighet

�nns i storleken standard och i 4 färger

sido inmatning

främre delen permanent fast monterat

säker hantering och enkel rengöring

autoklaverbart vid 134 ° C eller 273 ° F

   HSW SOFT-JECT   ®   1,8  ml

 
Micro-doseringshjul spruta för intraligamentell bedövningsmedel

Version      Vol./ ml  Art.no.

 1,8  ml  171100metrisk gänga, rak
  

1,8  ml  171101metrisk gänga 
med 30° vinkel 
distal ända

Tillbehör   Art. no.

 171102ampullbehållare set med metrisk gänga set, rak  
 

ampullbehållare set med metrisk gänga, 
30° vinkel distal ända  

171103

Inkluderad i leverans

1x injektionsspruta 
1x skyddshylsa

precisionsspruta av rostfritt stål

steglös tryck genom patenterad doseringshjul

undviker vävnadsskada på grund av ökat tryck under 
injektion tack vare doseringshjulets teknologi

utmärkt ergonomisk design

mikro mängder av 0,01-0,10 ml kan appliceras exakt 
på rätt plats

med skyddshylsa

autoklaverbart vid 134 ° C eller 273 ° F

Pris

2700 kr

2800 kr

Pris

499 kr

569 kr



Köp 5 förpackningar 
valfria injektionskanyler(ord.pris) 

så får du en valfri 
Henke Dent 500 Soft Grip
till halva priset!

Kan ej kombineras med andra erbjudanden   

Art nr: 711005 711006 711007 711008 711009 711010

Art nr: 711012 711013 711014 711015 711016

SPECIFIKATION INJEKTIONSKANYLER

Betalningsvillkor: Betalning sker inom 15 dagar från fakturadatum eller enligt 
överenskommelse.

Leverans: Om ej annat överenskommet, är varan såld fritt säljarens lager.

Emballage och frakt: Priserna inkluderar emballage. Fraktfritt vid order över 5000,- 
exklusive moms. Gäller ej skrymmande gods så som patientservetter och undersök-
ningshandskar.
Danmark och Finland: Tillkommer endast fraktavgift mot uppvisande av momsregistre-
ringsbevis. Norge: Tillkommer frakt och eventuella tullavgifter.

Transportskador och förekommet gods: Köparen bör omedelbart reklamera even-
tuellt fel till ansvarigt transportföretag. Normedico AB tar inget ansvar för detta.

Retur- och bytesrätt: Gäller för normalt lagerförda produkter inom 14 dagar från 
leverans i obruten förpackning. Kreditering sker först sedan returen har kommit oss 
tillhanda.

Reklamationer: Sker skriftligen till Normedico AB inom 10 dagar från fakturadatum.

För ytterligare information kontakta Normedico eller besök www.normedico.se 

Gäller så långt lagret 
räcker. Kan ej
kombineras med andra 
erbjudanden. 
Vi reserverar oss för 
eventuella tryckfel, illus-
trationsfel och slutsålda 
varor.

Garphyttegränd 2
12467 Bandhagen

Stockholm, Sweden
info@normedico.com

www.normedico.com


