
Profissionais a sério: 
especialmente concebidos 
para a sua clínica dentária.
Miele Professional. Immer Besser.

www.miele-professional.pt

Aproveite o desconto!*
  Período da campanha: 01.04.2021 a 30.10.2021

Conceito do 
sistema

360°



São os cestos e complementos que fazem da máquina de lavar e desinfetar da Miele uma especialista 
quando se trata de reprocessamento de alta qualidade de instrumentos odontológicos. A nossa vasta 
experiência faz com que saibamos concretamente quais são os seus requisitos e os verdadeiros 
profissionais merecem qualidade. Os cestos e complementos da Miele Professional promovem resul-
tados higiénicos e perfeitos, seja com tabuleiros grandes, cassetes ou instrumentos delicados.

Cestos e complementos para o  
reprocessamento da clínica dental

COMPETÊNCIA INTEGRADA: 
SYSTEM4DENT

Conhecemos os seus requisitos quanto 
a um reprocessamento seguro dos 
instrumentos. O objetivo é um reproces-
samento higienicamente perfeito, mas 
que não desgaste o material do seu 
equipamento, com resultados rentáveis 
e passíveis de reprodução diária. O nos-
so System 4Dent ajuda-o a atingir este 
objetivo na sua clínica. Desenvolvemos 
componentes para este fim: cestos 
especiais, complementos e outros 
componentes com os quais podem 
ser realizadas a limpeza, desinfeção 
e esterilização minuciosas dos seus 
instrumentos.

SOLUÇÕES 360° PARA 
CLÍNICAS DE MEDICINA 
DENTÁRIA
A vasta experiência da Miele apoia-o 
no seu trabalho quotidiano. Aumente 
a rentabilidade da sua clínica através 
de processos de trabalho eficientes a 
um nível muito elevado de qualidade. 
Além disso, com um reprocessamento 
fiável de instrumentos, dá um contributo 
valioso para a segurança dos seus cola-
boradores e pacientes. 

NOVIDADE INOVADORA: 
ADAPTADOR A 865
Para a colocação segura e reprocessa-
mento ideal de cânulas de seringas mul-
tifunções e seringas 3F. Adequado para 
cesto superior A 105/1 e módulo A 315. 
Compatível com as cânulas de muitos 
fabricantes disponíveis no mercado.
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360°



Ao comprar uma máquina de lavar e desinfetar 
ou um esterilizador da nossa gama, obtém um 
desconto no montante de 500 € para cestos e 
complementos adequados ao equipamento em 
campanha.*

Garanta o seu 
desconto em cestos e complementos!

*A campanha abrange esterilizadores Cube e Cube X (PST  1710, PST  2210, 
PST 1720, PST 2220) e as máquinas de lavar e desinfetar (PG 8581, PG 8591). 
*Por cada máquina de lavar e desinfetar ou esterilizador de bancada ad-
quirido receberá um desconto de 500 euros. O desconto máximo em ces-
tos e complementos é de 1.000 euros na compra de uma máquina de la-
var e desinfetar e de um esterilizador de bancada numa só encomenda. 
Período da campanha: 01.04.2021 a 30.10.2021

Cestos e complementos

Encaixes, adaptadores 
e injetores de lavagem

Tratamento da água

Documentação do processo

Tire o máximo partido dos equipamentos Miele. Os cestos flexíveis e 
complementos especiais para sondas, espelhos bocais, instrumentos 
ocos, tabuleiros e outros permitem um 
reprocessamento seguro e profundo.

Os instrumentos ocos exigem um reprocessamento personalizado 
tornado possível com adaptadores especiais, encaixes e 
injetores de lavagem de todos os tipos.

Com o inovador sistema de tratamento da água, obtém sempre uma 
água de elevada qualidade para os esterilizadores da gama Cube. A 
substituição de cartuchos é feita num piscar de olhos. 

Documentação do processo para cada necessidade: o software Sego-
soft® é utilizado para o registo preciso e prático do reprocessamento 
médico. A app DataDiary torna as coisas ainda mais práticas: permite 
a documentação sem fios dos processos do Cube em dispositivos 
portáteis.

Saiba mais sobre os equipamentos em campanha e os seus componentes profissionais da Miele: www.miele.pt/professional/profissionais a sério

Máquinas de lavar e desinfetar

PG 8581 PG 8591

Esterilizadores de bancada

Cube PST 1710 Cube X PST 1720 Cube X PST 2220Cube PST 2201

ATÉ 1.000€*
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Immer Besser
Como empresa familiar, a Miele atua desde 
1899 em conformidade com uma filosofia 
simples: Immer Besser. Esta pretensão ampla 
serve de base para a qualidade proverbial, 
sustentabilidade e para a capacidade de 
inovação de uma marca «Made in Germany». 
Uma promessa que oferece aos utilizadores 
profissionais a certeza de terem escolhido o 
produto certo.

Distinguida
A fiabilidade inquestionável no que respeita 
a produtos e serviços é o motivo pelo qual 
a Miele é regularmente escolhida pelos utili-
zadores como a melhor e mais fiável marca. 
As prestigiadas distinções, como o MX Award, 
os iF e reddot Design Awards e o prémio 
alemão de sustentabilidade vêm confirmar a 
posição de destaque da Miele também em 
matéria de design, gestão da qualidade e  
preservação de recursos.

Competente
Há décadas que a Miele Professional tem vindo 
a desenvolver e a produzir, com grande capaci-
dade de produção, máquinas para lavandarias, 
máquinas de lavar louça, máquinas de lavar 
e desinfetar, assim como esterilizadores de 
alta qualidade. Os acessórios cuidadosamen-
te ponderados, os abrangentes serviços de 
consultoria e o eficaz assistência técnica da 
Miele permitem que as máquinas ofereçam a 
máxima excelência em termos de desempenho 
e de rentabilidade.


