
 

Водеща световна марка за дентална техника 

След поглъщането на 3-те финландски фирми “Soredex”, “Instrumentarium” и 

“Gendex”, предлага пълната гама дигитална апаратура чрез своя официален 

представител „Дентаком“ ООД под марката „KAVO IMG“. 

 

 

1) Интраорални апарати: 

 

 

 “Focus” – рентгенов кугел с DC генератор за монтаж на стена, на 

подвижна стойка или чрез специален адаптор за монтаж към 

денталния юнит. Предлага се избор между 60 и 70 KV. Рамената на 

кугела са екстремно дълги, снабдени със специален механизъм за 

прецизно позициониране (ADM). 

ЦЕНА: 6 860 лева с вкл. ДДС 

 

 

 “Scan Exam ONE” – ултракомпактен дигитализатор за фосфорни 

плаки с 4 различни размера на плаките. Разделителна способност 

17lp/mm. 

ЦЕНА: 12 000 лева с вкл. ДДС 

 

 

 “GXS - 700” – интраорален сензор, размер 1 със CMOS технология, за 

директно включване към USB на Вашия компютър. Реална 

разделителна способност 20 lp/mm и дължина на кабела – 2,7 метра. 

Покритието на сензора и връзката с кабела са направени от 

високоустойчиви материали за осигуряване на удължен живот. 

ЦЕНА: 9 000 лева с вкл. ДДС 

 

 

 “GXC - 300” – интраорална камера за директна връзка с USB без 

докинг станция. Камерата е с ултраолекотена ръкохватка, дава 

кристален интра и екстраорален образ и има 4 LED-а, дължина на 

кабела – 3 метра.  

ЦЕНА: 2 750 лева с вкл. ДДС 

 

 

 



 

 

2) Екстраорални апарати: 

 

 

 “Orthopantomograph OP2D” – най-продаваният в света 2D 

панорамен рентген (над 60 000 броя от 1961г.). Апаратът разполага с 

дисплей 5,7 инча, 73KV, 9,6mA и 5-точково позициониране на 

пациента. С патентованата си технология V-shaped beam (V-образен 

лъч) се виждат повече детайли от дебелата мандибуларна област. 

ЦЕНА: 34 000 лева с вкл. ДДС 

 

 “Orthopantomograph 3D small panel” – FOV: 6x4, 6x8 

ЦЕНА: 112 000 лева с вкл. ДДС 

 

 “Orthopantomograph 3D small panel” с ceph – FOV: 6x4, 6x8 

ЦЕНА: 125 000 лева с вкл. ДДС 

 

 “Orthopantomograph 3D medium panel” – FOV: 5x5, 6x9, 9x11 

ЦЕНА: 125 000 лева с вкл. ДДС 

 

 

Фирма „Дентаком“ ООД осъществява узаконяване, монтаж и сервиз на 

рентгеновата апаратура на „KAVO IMG“. 

Гаранцията на всички апарати е 24 месеца. 

 

 

 

 

Нашият екип е на разположение на следните телефони: 

1) Людмил Рангелов (София)  – 0888 769 130 

2) Добрин Димитров (София) – 0888 203 284 

3) Христо Хаджиангелов (София) – 0889 294 476 

4) Евгени Петров (Варна) – 0888 815 988 

5) Даниел Ангелов (Плевен) – 0888 678 786 

6) Константин Георгиев (Пловдив) – 0877 933 123 

 

 


