
 

 Всички цени са с включен ДДС. БГ ЛАЙТ ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. 

 
 

Апарати за фотополимеризация и за избелване  ЦЕНОВА ЛИСТА -  09 / 2022 
 

 

 

 

Код  No АПАРАТИ Описание Цена 
(лв) 

              200-002 

 

BLUEDENT power 
pen  
Кабелен 
 

интензитет -1300mW/cm2, таймер 10/20/30 сек., звук на всеки 10 
сек, плавно нарастване на интензитета, малка стойка за 
фиксиране към юнита. 
За монтаж към юнита – включва се към 24VAC-DC от юнита. 

 
360.00 

С адаптер за 220V –  
До изчерпване на количествата!! 

260.00 
 

200-003 

 

 

BLUEDENT  
power pen 
Акумулаторен 
 
13 предлагани цвята 
 

 

интензитет -1100mW/cm2, таймер 10/20/30 сек., цветен ринг за 
индикация на режимите, звук на всеки 10 сек., плавно 
нарастване на интензитета, за , Li-Ion батерия 800 mAh  – 
издьржа до 120 цикъла х 10сек . Има индикация светещ пръстен 
при заредена / разредена батерия. 
Стойката е включена в комплектацията 

 
Метален корпус 

 
 

 
420.00 

Пластмасов корпус 380.00 

200-005 

 

BLUEDENT LED 
smart 
220V 
- кабелен 

LED лампа с 4 режима на работа -1300mW/cm2, за 
продьлжителна работа - вентилаторно охлаждане с адаптер или 
за директно вграждане в юнит. Режими: FAST (за  бърза 
полимеризация) , RAMP (за  ниско свиване на материалите), 
PULSE (пулсираща светлина при близост до пулпата), Таймер: 
10/20/30 сек, звук на всеки 10 сек. LONG - при избелване, таймер 
1 - 9 мин, звук на всяка минута.  Избор за 24V или 220V 
Апаратът е подходящ за бърза фотополимеризация и 
избелване. 
 

 
400.00 

24V – за вграждане 
в юнит 

  
360.00 

200-004 

 

BLUEDENT LED 
smart 
 
Акумулаторна лампа 

Акумулаторна LED лампа с 4 режима на работа -1300mW/cm2, 
за продьлжителна работа с вентилаторно охлаждане  + зарядна 
станция. Режими: FAST (за бърза полимеризация), RAMP (за  
ниско свиване на материалите), PULSE (пулсираща светлина 
при облъчване в близост до пулпата), таймер:   10/20/30 сек, 
звук на всеки 10 сек. LONG - при избелване, таймер 1 - 9 мин, 
звук на всяка минута, вентилаторно охлаждане. мощна Li-Ion 
батерия 2600 mAh или повече – издьржа до 400 цикъла х 10сек . 
Има индикация при заредена батерия. 
Апаратът е подходящ за бърза фотополимеризация и 
избелване. 
 

 
564.00 

+ вграден 
индикатор на 
интензитета 

 
624.00 

Само ръкохватка Окомлектована със световод и защитен филтър 464.00 

200-009 

 

Избелващ 
световод 

Опция към фотополимеризиращи апарати с вентилаторно 
охлаждане. Може да се избелват от 6-8 зъба едновременно. 
Диаметър за присъединяване 12мм. 

   
38.00 

200-008 

 

BLUEDENT  
XPRESS 
220V 
 
 
 

Експресна  LED лампа Два режима на работа: ХИПЕР и 
СТАНДАРТЕН - 3500mW/см2 и 1500mW/cm2.  цветен ринг за 
индикация на режимите,  малка стойка за фиксиране към 
юнита.Таймер 3 / 3+3 ; 10/20 сек., звук на всеки 3 / 10 сек., плавен 
старт в режим Стандарт. 
Апаратът е подходящ за експресна фотополимеризация . 
 

 
500.00 
 
 
 

24V – за вграждане 
в юнит 

 
460.00 



 

 Всички цени са с включен ДДС. БГ ЛАЙТ ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. 

 

No АПАРАТИ Описание Цена (лв) 
200-009R 

            

BLUEDENT  
XPRESS-R     NEW 
Акумулаторна лампа 

Олекотена експресна LED лампа с плавен старт. 
Интензитет - 2100mW/см2 цветен ринг за индикация. 
Таймер 10/20/30 сек., звукова индикация., Li-Ion батерия 
800 mAh – издьржа до 120 цикъла х 10сек . Апаратът 
е подходящ за експресна фотополимеризация. 
 
Стойката е включена в комплектацията 
 

 
520.00 

200-009 

           
 
 
 

200-009ort 
 

BLUEDENT  XPRESS 
Акумулаторна лампа 

Експресна  LED лампа Два режима на работа: 
ХИПЕР и СТАНДАРТЕН - 3500mW/см2 и 1500mW/cm2.  
цветен ринг за индикация на режимите, 
Таймер 3 / 3+3 ; 10/20 сек., звук на всеки 3 / 10 сек., 
плавен старт в режим Стандарт, Мощна Li-Ion батерия 
2600 mAh – издьржа до 400 цикъла х 10сек . Апаратът 
е подходящ за  експресна  фотополимеризация. 
 
Стойката е включена в комплектацията 

690.00 

BLUEDENT  XPRESS 
ORTHO 
Акумулаторна лампа 

Добавени функции: Таймер 1x3/12x3сек ; 
За  ортодонтски цели -  лепене на брекети. 

690.00 

200-006  

 

 

 

BLUEDENT  SMART 
XPRESS 
Акумулаторна лампа 

Експресна акумулаторна LED лампа - 
полимеризация за 3 сек. - 3500mW/см2 и  1500 
mW/cm2. Странично излъчване на светлината - 
подходяшо за обтурации. 
Четири режима на работа: HYPER, STANDARD, 
PULSE, LONG. Плавен старт, Таймер 3 / 3+3 ; 10/20/30 
сек., 1-9 мин., звук на всеки 10 сек. (1 мин.), Li-Ion 
батерия 2600 mAh – до 400 цикъла х 10сек . Апаратът 
е подходящ за  експресна  фотополимеризация . 

 
 
760.00 

Само ръкохватка  580.00 

200-006оrt  
 

  
 

BLUEDENT  SMART 
XPRESS 
ORTHO 
Акумулаторна лампа 

Добавено- Право излъчване на светлината подходящо 
за ортодонски цели.. 
Добавено - Таймер : от 1 до 12 цикъла х 3 сек за 
лепене на брекети. 
 
Апаратът е подходящ за  експресна 
фотополимеризация и лепене на брекети. 

 
 
800.00 

Само ръкохватка  620.00 

200-008-001 

 
200-006-001 

Защитни 
протектори за 
BLUEDENT  XPRESS 
и SMART XPRESS    
и SMART XPRESS 
ORTHO 
 

Опаковка  -  пакет 50 бр. 
 
200-008-001 – за  BLUEDENT XPRESS 
200-006-001 – за  BLUEDENT SMART XPRESS 
 

 12.00 

При покупка на 20 пакета цената е: 200.00 

      

Адаптер за 
избелване към 
XPRESS 
фотополимерните 
лампи 

Състои се от адаптер и избелващ световод, 
подходящ е за: 
- BLUEDENT XPRESS и BLUEDENT SMART XPRESS.  
  
Не е подходящ за BLUEDENT SMART XPRESS 
ORTHO!! 

 66.00 

 

Стойка  
  
избор на цвят: 
- черно 
- бяло 
- сиво 

 
Изработена от висококачествена удароустойчива ABS 
пластмасова. 
 
Подходяща за модели:  

-  BLUEDENT Power Pen (200-003h) 
-  BLUEDENT XPRESS (200-009h) 

 
 36.00 

 



 

 Всички цени са с включен ДДС. БГ ЛАЙТ ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. 

 

 
* в зависимост от наличностите. 
 

 
 
Апаратите са с 2 години безплатен гаранционен сервиз.  
Някои части (напр. батерия и световод) са с ограничена гаранция според Ръководството за експлоатация.  
Подробности за цветове – в каталога на БГ ЛАЙТ ООД – www.bglight.com  
 

No Избелващ 
апарат 

Описание  Цена (лв): 

600-001 

 

BLUEDENT  
12 BL 
Автономна 

 

Автономен апарат за избелване. Активира избелващи гелове, осигурява 
максимално бързо избелване с високоефективни LED излъчватели,  
Таймер -10сек - 30 мин, 2 нива на интензитета. 
2 чифта защитни очила.   
Захранване 220VAC. 
 
Комплектова се с пакет избелващ гел BlancOne CLICK за 10 пациенти и 2 бр. 
Ретрактори за устни/бузи BlancOne CARE (или комплект за домашно 
избелване BlancOne HOME)*. 
 

 
2200.00 

600-001b50 
 
 
 

 

BLUEDENT  
12 BL 
За вграждане 

 

Вграден апарат за избелване към вертикална тръба 40-50мм.  
Активира избелващи гелове, осигурява максимално бързо избелване с 
високоефективни LED излъчватели,  
Таймер -10сек - 30 мин, 2 нива на интензитета. 
2 чифта защитни очила.   
Захранване 220VAC. 
 
Комплектова се с пакет избелващ гел BlancOne CLICK за 10 пациенти и 2 бр. 
Ретрактори за устни/бузи BlancOne CARE (или комплект за домашно 
избелване BlancOne HOME)*. 
 
Монтажът не е включен в цената. 
Опции:Има и опция за монтаж към по-дебели тръби :  
50-60мм (+15лв), 70-80мм (+45лв), 80-90мм (+75лв) 
                                        

 
1900.00 

600-001bt50 

 

BLUEDENT  
12 BL 
За вграждане - 
телескопична 
 

Вграден апарат за избелване към вертикална тръба 40-50мм.  
Телескопно рамо, което дава по-голяма свобода и позволява монтаж на юнити, 
където пациентът стои по-далече от рамото на осветителното тяло. 
 
Монтажът не е включен в цената. 
 
Комплектова се с пакет избелващ гел BlancOne CLICK за 10 пациенти и 2 бр. 
Ретрактори за устни/бузи BlancOne CARE (или комплект за домашно 
избелване BlancOne HOME)*. 
 
Опции:Има и опция за монтаж към по-дебели тръби :  
50-60мм (+15лв), 70-80мм (+45лв), 80-90мм (+75лв) 
 

 
2000.00 

Скоби фиксиращи за индивидуално приложение Цена (лв): 
 

 

50мм 
 

За тръби до 50мм 135.00 
 

60мм 
 

За тръби от 50мм до 60мм 
 

145.00 

70мм За тръби от 60мм до 70мм 155.00 

80мм За тръби от 70мм до 80мм 160.00 

90мм За тръби от 70мм до 80мм 190.00 

http://www.bglight.com/

