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Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

MIELI ODONTOLOGAI, MŪSŲ BIČIULIAI!
VISKAS JUMS UNIDENTE - NUO...IKI!
Visa tai ko reikia kokybiškam ir patogiam kasdieniam odontologo darbui.
Nuo pirštinių, grąžtų, instrumentų, plombų...iki vaistų, aprangos,
įrangos, kursų... bendros praktikos odontologams ir specialistams!
DRAUGAUKIME! IR TEGUL MUMS VISIEMS TAI TEIKIA DŽIAUGSMĄ!
Jūsų Unidentas

ŠIAME LEIDINYJE:
• VAISTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
• ANTGALIŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
• DANTŲ IMPLANTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
• INSTRUMENTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
• VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
• TOKUYAMA PRODUKTŲ PASIRINKIMAS - TIK UNIDENTE!
• UNI AKADEMIJA - MOKYMAI UNIDENTE
• GAMINTOJŲ PASIŪLYMAI
• ODONTOLOGINĖ ĮRANGA UNIDENTE
Tel.: 85 2 734491, dental@unidentas.lt, www.unidentas.lt

NAUJIENA!
NAUJIENA!
NAUJIENA!
NAUJIENA!

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

VAISTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
NAUJIENA!
NUO ŠIOL UNIDENTE GALIMA UŽSISAKYTI:

• ANTIBIOTIKUS,
• PRIEŠUŽDEGIMINIUS VAISTUS,
• ANALGETIKUS.

VIETINIAI ANESTETIKAI

DENTOCAINE (1.8 ML KARPULĖ) (INIBSA, ISPANIJA)
Veikliosios medžiagos
Artikainas (4%):
• Mažas toksiškumas (dėka didelio susirišimo su plazmos baltymais – 94%,
metabolizmo per plazmą ir kepenis, labai trumpo pusinės eliminacijos
periodo - tik 20 minučių)
• Efektyvesnis, greičiau pradeda veikti (dėka didelio tirpumo riebaluose)
Epinefrinas (1:100 000 arba 1:200 000 - 0,018 arba 0,009 mg karpulėje):
• Sumažina kraujavimą ir seilėtekį
• Sulaiko anestetiką švirkštimo vietoje (neleidžia pasišalinti iš poveikio
vietos bei pasklisti po visą kūną)
• Padidina ir prailgina anestetiko poveikį

Gera kaina

2000€

DENTOCAINE išskirtinumai:
1. Mažesnė kaina
2. Daugiau anestetiko vienoje karpulėje – 1.8 ml
3. Karpulės stūmoklis tinka įvairiems aspiraciniams švirkštams: “harpūno formos švirkšto stūmoklis”, “spyglio formos
švirkšto stūmoklis”, “kamščiatraukio formos švirkšto stūmoklis”, “plokščias švirkšto stūmoklis ”
Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:200000) –
skirtas eilinėms vidutinio sudėtingumo procedūroms,
rekomenduojamas kaip pirmasis pasirinkimas
odontologo kabinete

Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:100000)
– skirtas sudėtingesnėms procedūroms, kai reikia
ilgesnio veikimo laiko bei didesnės kraujavimo
kontrolės

VEIKIMO TRUKMĖ

MINUTĖS

VEIKIMO TRUKMĖ

MINUTĖS

Veikimo pradžia

2

Veikimo pradžia

2

Pulpos nejautros laikas

45-60

Pulpos nejautros laikas

60-75

Minkštųjų audinių
nejautros laikas

120-300

Minkštųjų audinių
nejautros laikas

180-360

Taip pat siūlome kitų gamintojų vietinius anestetikus ir kitus vaistinius preparatus:
Ubistesin/Ubistesin Forte; Mepivastesin (3M, Vokietija)
Septanest/ Septanest Forte; Scandonest, Neocones 15400 TV/ 5mg dantų lazdelės N50 (Septodont, Prancūzija)
Lidocain-EGIS 4,6 mg/dozėje, 38g (burnos gleivinės, gerklų ir ryklės purškalas)
Sodium Chloride 0,9% B. Braun infuzinis tirpalas 250/500 ml N10.
Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt
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ANTGALIŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
NAUJIENA! DORIT TURBININIAI IR KAMPINIAI ANTGALIAI
TURBININIS ANTGALIS DORIT DR-163
• Trys vandens išpurškimo taškai - efektyvus grąžto ir operacino lauko aušinimas
• Mygtukinis grąžto ﬁksavimo mechanizmas - lengva ir paprasta pakeisti grąžtą
• Aptakus dizainas – patogu dirbti bei lengva valyti
• Apsisukimų skaičius: 300 000 - 350 000 aps./min.
• Galvutės dydis – 12,5mm
• Keraminiai guoliai
• Galingumas 24W
• Jungtis “Midwest” 4 skylių

Kaina

11000€

KAINA: 110,00 Eur + DOVANA - tepalas turbininiams antgaliams (400ml)

TURBININIS ANTGALIS DORIT DR-165 SU ŠVIESA
• Optinio pluošto šviesolaidis ir LED lemputė (Japonija) atsparūs daugkartiniam sterilizavimui
• Trys vandens išpurškimo taškai - efektyvus grąžto ir operacino lauko aušinimas
• Mygtukinis grąžto ﬁksavimo mechanizmas - lengva ir paprasta pakeisti grąžtą
• Aptakus dizainas – patogu dirbti bei lengva valyti
• Apsisukimų skaičius: 300 000 - 350 000 aps./min.
• Galvutės dydis 12,5mm
• Vokiški keraminiai guoliai
• Galingumas 24W
• KaVo tipo 6 skylių greitoji jungtis

Kaina

23000€

KAINA: 230,00 Eur + DOVANA - tepalas turbininiams antgaliams (400ml)

KAMPINIS ANTGALIS DORIT DR-N11CF SU ŠVIESA
• Optinio pluošto šviesolaidis
• Pagamintas iš patvaraus nerūdijančio plieno - atsparus įbrėžimams, nelimpa nešvarmumai
• Apsisukimų skaičius iki 40 000 aps./min.
• Kampinis antgalis dedamas ant mikrovariklio (pagal ISO standartą E-tipo jungtis), kuris
jungiamas prie rankovės
KAINA: 235,00 Eur + DOVANA - tepalas turbininiams antgaliams (400ml)

TAIP PAT SIŪLOME KITŲ GAMINTOJŲ ANTGALIUS
TDK (Italija) turbininiai antgaliai be šviesos nuo 200,00 Eur
TDK (Italija) turbininiai antgaliai su šviesa nuo 400,00 Eur
MORITA (Japonija) antgaliai su šviesa nuo 540,00 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Kaina

23500€
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IMPLANTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
ANTHOGYR (Prancūzija)
AXIOM 2.8 (Konusinė jungtis)

B

UNIKALI SIAURO IMPLANTO SISTEMA – SUKURTA SPECIALIAI
NAUDOTI PRIEKINIŲ DANTŲ SRITYJE, KUR MAŽAS
MESIODISTALINIS ATSTUMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tikras siauras dviejų dalių implantas – skersmuo 2.8 mm NAUJIENA! KAINA – 159,00 Eur!
Cilindrinė/kūginė forma
Konusinė jungtis
Netraumuojantis apeksas
Nesimetriški sriegiai – puikus pradinis stabilumas
Trys ilgiai: 10, 12, 14 mm
Paprasta įgręžimo procedūra: tinka visų tipų kaului, tik 2 grąžtai
Implanto pozicionavimas subkrestaliai užtikrina geresnį estetinį rezultatą
SAFE-LOCK kalibruotas antgalis – atramos įkalimui NAUJA IR PATIKIMA TECHNIKA!
Specialus chirurginis rinkinys
Pilnas protezavimo priemonių pasirinkimas

PASIŪLYMAS:
PIRMAM ATVEJUI - SPECIALI IMPLANTO KAINA 111,00 Eur
CHIRURGINIAI RINKINIAI BEI MOTORAS – skolinami.

PALTOP (Izraelis)
KONUSINĖ JUNGTIS

PUIKUS KOKYBĖS IR KAINOS SANTYKIS
PIRMIEJI IMPLANTAI – NEMOKAMI!
SAVYBĖS/PRIVALUMAI:
• Didesnis pradinis stabilumas
• Pusiau aktyvus apeksas – saugus įsukimas, nėra pavojaus persukti
• Įgaubtas dizainas – puiki estetika, daugiau vietos dantenoms
• Patvirtintas procedūros protokolas, minimali gręžimo seka, nedidelis instrumentų rinkinys.
• Itin aukštas paviršiaus švarumo lygis bei titano lydinio pakuotė.

MEDBONE BIOMATERIALS (Portugalija)

ADBONE BCP IR TCP – SINTETINĖS KAULO
GRANULĖS. SKIRTAS NAUDOTI KAIP KAULO
TUŠTUMŲ UŽPILDAS.
Visiškai sintetinis produktas – puikus tąsumas, nėra rizikos pacientui, lengva paruošti. Dėl fizinių ir
mechaninių savybių nėra būtina naudoti membranos. Ši medžiaga yra rentgenokontrastiška ir leidžia
gydytojui stebėti visą osteointegracijos procesą paprastu rengeno aparatu.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Darių Linkevičių, tel. mob. 8687 94 417, el.p. implantai@unidentas.lt
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INSTRUMENTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
ITIN KOKYBIŠKI ILGALAIKIAI
INSTRUMENTAI IŠ NORDENT (JAV)
DIAGNOSTINIAI
INSTRUMENTAI –
zondai (25,00 Eur),
veidrodėliai (4,00 – 13,00 Eur),
veidrodėlių koteliai
(8,00 – 16,00 Eur)

EMALIO
PJAUTUVAI –

MODELIAVIMO
INSTRUMENTAI –
priekinių ir krūminių
dantų anatomijos
atstatymui
kompozitais
(20,00 – 25,00 Eur)

EKSKAVATORIAI –
(18,00 Eur)

medialiniai ir
distaliniai (15,00 Eur)

PERIODONTOLOGINIAI
INSTRUMENTAI –
kiuretės ir skaletės
(18,00 – 24,00 Eur)

CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI –
adatkočiai (130,00 Eur),
elevatoriai (45,00-78,00 Eur),
replės (110,00 Eur),
spaustukai (29,00 Eur),
žirklutės (35,00 Eur),
mikrochirurgijai - tunelio technikai (35,00 Eur)

INSTRUMENTŲ PRIEŽIŪRA ILGALAIKIAM
KOKYBIŠKAM TARNAVIMU –
Instrumentų galąstuvo nuoma:
20,00 Eur – 3 dienoms
Galąstuvo kaina norint įsigyti:
480,00 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt
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VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
ĮVAIRŪS MAIŠYMO IR INTRAORALINIAI ANTGALIAI

Kaina nuo - sąkandžio registravimo masėms, atspaudinėms

200 €

masėms (maišomoms rankomis ir aparatais), derviniams
cementams, kulties atstatymo masėms (50vnt)
Kaina nuo 2,00 Eur

090 €

VIENKARTINIAI
SPALVOTI PUODELIAI
(50vnt)

Kaina

VIENKARTINIAI SPALVOTI PADĖKLIUKAI
(10vnt)

Kaina

090 €

Kaina 0,90 Eur

Kaina 0,90 Eur

Kaina

050 €

Kaina nuo

1000 €

VIENKARTINIAI PRAPLOVIMO
ŠVIRKŠTAI
5ml (10vnt)
Kaina 0,50 Eur

STERILIZAVIMO JUOSTOS
50mmx200m
75mmx200m
100mmx200m
150mmx200m
200mmx200m
Kaina nuo 10,00 Eur

STERILIZAVIMO MAIŠELIAI

Kaina nuo 57mmx100mm (200vnt)

450 €

70mmx230mm (200vnt)
90mmx135mm (200vnt)
90mmx230mm (200vnt)

Kaina

190 €

SKAIDRŪS IR SPALVOTI DOCHEM
SEILIŲ SIURBLIAI
(100vnt)
Kaina 1,90 Eur

Kaina nuo 4,50 Eur

Kaina

280 €

DOCHEM APLIKATORIAI
(100vnt)
Super Fine
Fine
Regular
Extra Thin
Kaina 2,80 Eur

Kaina

400 €

DOCHEM DENTALINĖS ADATOS
(100vnt)
0,3mmx38mm
0,4mmx38mm
0,3mmx25mm
Kaina 4,00 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt
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TOKUYAMA PRODUKTŲ PASIRINKIMAS UNIDENTE
Kaina

3900€

ESTELITE SIGMA QUICK privalumai:
• Prailgintas darbo laikas – 90 sek
• Ilgalaikis restauracijos blizgesys
• Mažas restauracijos nusidėvėjimas
• Puikus chameleono efektas, užtenka 10 spalvų
• Minimalus tūrinis susitraukimas (1,3%), sumažintas
polimerizacinis stresas ir pooperacinis jautrumas
• Geras kraštinis atitikimas
Kaina 39,00 Eur

Kaina

3900 €

ESTELITE SIGMA QUICK POSTERIOR –
kompozitas krūminiams dantims
Kaina 39,00 Eur

Kaina

2100 €

ESTELITE SIGMA QUICK FLOW –
takus kompozitas
Kaina 21,00 Eur

ESTELITE ASTERIA privalumai:
• Nesudėtingas sluoksniavimas, supaprastinta 2 sluoksnių koncepcija
• Lengva parinkti spalvą. Estelite Asteria tik 7 “Body” ir 5 emalio spalvos apima visą dantų
spalvų skalę!
• Minimalus spalvos ir skaidrumo pokytis prieš ir po polimerizacijos
• Ypatingai mažai traukiasi (1,3%)
• Lengva dirbti. Nelimpa, skulptūriška, ilgas darbo laikas (90sek., kai aplinkos šviesa
10 000lux)
• Trumpas kietėjimo laikas (10sek)
• Puiki estetika, nematomos ribos, natūralus skaidrumas, ilgalaikis blizgesys
Kaina 60,00 Eur

Kaina

8800 €

BOND FORCE II –
7-os kartos vienkomponentė,
savaime besiėsdinanti,
ﬂuoridus išskirianti
surišimo sistema
Kaina 88,00 Eur

Kaina

5800 €

SHIELD FORCE PLUS –
savaime susirišantis, šviesa
kietinamas nujautrintojas
skirtas greitam, efektyviam
ir ilgalaikiam hiperjautraus
dentino gydymui
Kaina 58,00 Eur

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Kaina

6000€
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AKADEMIJA

TEORINIAI - PRAKTINIAI SEMINARAI GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS
LEKTORĖ:

Taisyklingas viršutinių šoninių dantų anatomijos atstatymas
plombuojant įvairaus dydžio kariozinius pažeidimus
gyd. od. Loreta Noreikaitė (privati praktika, Vilnius)
Pastaruoju metu apie dantų ėduonies profilaktiką ir individualios burnos higienos įgūdžius informacijos išties
nemažai, tačiau karioziškumas mūsų šalyje sumažėjęs nežymiai. Kuo toliau, tuo dažniau stebimas sveikų danties
kietųjų audinių netekimas - šiuolaikinio gyvenimo būdo pasekmė, pasireiškianti vis jaunesniems pacientams.
Įvairių priežasčių nulemtas dantų audinių praradimas gali sąlygoti ateityje didesnius dantų ar kraniomandibulinės
sistemos pažeidimus. Tad jų prevencijai svarbu laiku tinkamai atstatyti prarastus danties audinius.
Kursų metu bus kalbama apie šoninių dantų anatomiją, kuri bus aiškinama atsakant į klausimus "kas kaip?" ir "
kodėl?". Dalyviai su lektore atstatys pagrindinių retruzinių blokų funkciją atliekančių dantų kariozinius defektus su
taisyklinga dantų anatomija.

NUMATOMAS LAIKAS IR VIETA:
Spalio 12d. ( 13:00-18:30) – Vilnius
Lapkričio 16d. ( 13:00-18:30) – Klaipėda
Gruodžio 7d. (13:00-18:30) – Šiauliai
DALYVIO MOKESTIS: teorija/praktinis darbas – 120,00 €, teorija/stebėjimas – 80,00 €

Renginys bus registruojamas LR Odontologų rūmuose, numatomi 6 val. sertifikatai

LEKTORĖ:

Šiuolaikinis endodontinis gydymas- naujoji Wave One Gold instrumentų
sistema saugiam ir efektyviam kanalų mechaniniam instrumentavimui ir
Calamus Dual universali tridimensinė plombavimo sistema
gyd. od. endodont. Laura Andriukaitienė (privati praktika, Vilnius)
Vienas svarbiausių žingsnių šiuolaikinėje endodontinio gydymo evoliucijoje buvo nikelio titano lydinio (Ni-Ti) panaudojimas endodontinių instrumentų gamybai. Jo dėka instrumentai tapo lankstūs, išsaugantys kanalo anatominę
formą ir eigą, instrumentavimas tapo saugesnis, efektyvesnis ir greitesnis. Pastaruoju metu patobulinus tiek Ni-Ti
lydinį, tiek instrumento dizainą ir pritaikius specialų motorizuotą judesį instrumentai tapo dar patikimesni ir itin
saugūs bei atsparūs lūžiams.
Calamus Dual plombavimo sistema savyje sujungia dvi patikimas plombavimo metodikas tinkamas beveik kiekvienai
endodontinei situacijai. Tai karštos guttaperčos sistema įgalinanti tridimensiškai užpildyti sudėtingą šaknų kanalų
sistemą.
Terorinio- praktinio kurso metu dalyviai sužinos Wave One GOLD instrumentų pagrindines charakteristikas, kurios
lemia jų geriausias savybes. Taip pat žingsnis po žingsnio instrumentavimo protokolą ir svarbiausius aspektus, kaip
saugiai ir kartu efektyviai instrumentuoti įvairios morfologijos (siaurus, lenktus, ilgus) kanalus. Kokie svarbiausi
paruošiamieji endodontinio gydymo etapai turi įtakos viso gydymo sėkmei. Po lektoriaus demonstracijos dalyviai
instrumentuos specialias simuliuotas klininkines situacijas su WaveOne GOLD instrumentų sistema.
Teorinės Calamus Dual seminaro dalies metu diskutuosime apie plombavimo svarbą ir metodikos pasirinkimą įvairių
klinikinių situacijų metu. Išsiaiškinsime žingsnis po žingsnio plombavimo metodiką ir svarbiausius saugaus ir
sėkmingo kanalų užplombavimo aspektus. Po lektoriaus demonstracijos dalyviai plombuos simuliuotas klinikines
situacijas Calamus Dual metodika.

NUMATOMAS LAIKAS IR VIETA:
Rugsėjo 29d. (10:00-15:30) – Vilnius
Spalio 19d. (13:00-18:30) – Kaunas
Gruodžio 11d. (10:00-15:30) – Panevėžys
DALYVIO MOKESTIS: teorija/praktinis darbas – 120,00 €, teorija/stebėjimas – 80,00 €

Renginys bus registruojamas LR Odontologų rūmuose, numatomi 6 val. sertifikatai
Dėl
informacijos
ir registracijos
kreiptisvadybininkus
tel: 865256252
į savodental@unidentas.lt
Unidento vadybininką.
Dėlišsamesnės
išsamesnės informacijos
prašom
kreiptis į Unidento
tel.: 85arba
2734491,

Unikalūs sprendimai odontologijai

RUDENS KONFERENCIJA ŽEMAITIJOS ODONTOLOGAMS
Su džiaugsmu pranešame, kad atgaiviname seną
Unidento ir 3M tradiciją kiekvieną rugsėjį rengti
darbo sezono atidarymo konferenciją
Žemaitijoje – Plinkšėse!
Kviečiame Unidento draugus dalyvauti
konferencijoje bei susipažinti su
naujomis vadybininkėmis

Ingrida Valantinavičienė

Jūrate Vališauskienė

PROGRAMA
16:00 – 17:30

3M naujienos dantų plombavimui (paskaita, demonstracija).
Lektorė doc. dr. Gaivilė Pileičikienė (LSMU, 3M)

17:30 – 20:00

Diskusija, vakaronė (vaišės ir pirtis)

JŪSŲ LAUKIA STAIGMENOS!!!
LAIKAS:

Rugsėjo 21 d., 16:00-22:00

VIETA:

Plinkšių viešbutis, Dvaro g. 6, Plinkšių k, Mažeikių r.

REGISTRACIJA:

Tel. 8699 87002 (Ingrida); 8699 34999 (Jūratė)

ANONSAI – REZERVUOKITE LAIKĄ!!! VERTINGI RENGINIAI ODONTOLOGAMS
Lapkričio 9 d. (penktadienis) 16:00-20:00 (vieta bus patikslinta)
Seminaras - diskusija „Modernios tendencijos naujųjų takiųjų
kompozitų (NTK) panaudojime „injekcinė estetika“ ir kitos naujovės“
Lektorius: dr. Valdas Vilkinis (Privati praktika)
Planuojama: 4 akademinės valandos (Rėmėjas - GC)
Lapkričio 23 d. (penktadienis) 15:00-20:00, Kaunas ITIN ĮDOMUS ŠVENTINIS RENGINYS!
Seminaras - diskusija „Inovatyvios plombavimo
medžiagos ir priemonės - postūmis tobulėti“
Lektoriai: dr. Adomas Auškalnis (LSMU, privati praktika) ir
doc. dr. Gaivilė Pileičikienė (LSMU, 3M)
Planuojama: 4 akademinės valandos, vaišės bei pramoginė programa
(Rėmėjas - 3M)
Registracija, informacija tel. 8652 56252 (Roberta), dental@unidentas.lt arba
kreipkitės į savo Unidento vadybininką
Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

/ akcijos galioja iki rugėjo 30 dienos /
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Perkant 40 įpakavimų (švirkštų arba kapsulių)
žemiau išvardintų VOCO plombavimo medžiagų, - Admira® Fusion
- Admira® Fusion x-tra
- Admira® Fusion Flow

DOVANA CELALUX 3 KIETINIMO LEMPA!

(***DOVANOS VERTĖ: 1400 Eur)

Privalumai:
• Pažangi LED technologija - aukštas šviesos intensyvumas
(apie 1,300 mW/cm2)
• Bangų ilgis 450-4800 nm
• Ergonominis pieštuko formos dizainas
• Prietaiso svoris kartu su elementu ir šviesolaidžiu tik 70g
• Suvibruoja: tik įjungus,po 10s, ir po 20s,
• Patogi darbui, belaidė
• Autoklavuojamas 8 mm šviesolaidis
• Prietaisas visada paruoštas naudojimui - yra 2 elementai
• Įkrauto elemento užtenka 45 ciklams po 20 sekundžių
• Vienu metu gali būti kraunami du elementai
• Įkrautus elementus galima laikyti įkroviklyje, nes įdiegta apsauga
nuo perkrovimo
Pakuotė: kietinimo lempa, įkroviklis, laidas su keičiamais adapteriais, 2 ličio polimerų elementai, 8 mm šviesolaidis, naudojimosi instrukcija

Perkant 8 ADMIRA FUSION
švirkštus, DOVANA 2x50
FUTURABOND U/DC
vienkartinių dozių
Kaina: / 8x68,00

€

X8

DOVANA / FUTURABOND U/DC

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Tvirtas lyg uola
Nustokite dengti papildomais
sluoksniais!
• Išskirtinis stiprumas ir atsparumas
• Puikiai tinką visų klasių ertmėms be dydžio apribojimų
• Pakankamas atsparumas, nereikia padengti įprastinio
kompozito sluoksniu

Pradėkite švirkšti!
• Unikali tiksotropiška konsistencija
leidžia tiesiogiai suformuoti
gumburus
• Trumpesni galutinės apdailos
etapai, nes anatomija suformuojama
iš karto

Mėgaukitės patogumu!
• Naujoviškas švirkšto dizainas leidžia
greitai ir patogiai švirkšti tuo pačiu
apsaugodamas nuo nekontroliuojamo
medžiagos išbėgimo
• Naujoviški švirkštimo antgaliai
su ilgomis lanksčiomis adatomis
leidžia patogiai pasiekti sudėtingas
krūminių dantų ertmes

G-ænial®
Universal
Injectable
iš GC
Itin tvirta kompozitinė
medžiaga

PIRKITE 3 x G-aenial
Universal Injectable švirkštus
ir GAUKITE 1 x G-aenial
Universal Injectable švirkštą
nemokamai
Akcija galioja
nuo rugsėjo 17 dienos
iki spalio 5 dienos

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

One
Bulk Fill
Storo sluoksnio kompozitas

- Didesnis opakiškumas – geresnė estetika
- Puikios darbinės ir modeliavimo savybės
- Greita ir paprasta vieno sluoksnio iki
5 mm metodika
- Tik nanokompozitams būdingas
poliravimo greitis ir blizgesio išlaikymas

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

3M ir Filtek yra 3M arba 3M Deutschland GmbH prekės ženklai.
Kanadoje naudojama pagal licenciją. © 3M, 2018

Pagaliau – gražus
storo sluoksnio kompozitas:

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
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Rugsėjis - Gruodis 2018

ceram.x® duo

304 EUR

+DOVANA

PIRKINYS: ceram.x® duo™ švirkštinis rinkinys (7 švirkštai)
DOVANA: Enhance® PoGo® Complete Kit (30+30 vnt. rinkinys)

49 EUR

3+1

3+1

65 EUR

ceram.x® universal/duo švirkštai

ceram.x® universal/duo kapsulės

PIRKINYS: 3x ceram.x® universal/duo švirkštai
DOVANA: 1x ceram.x® universal/duo švirkštas

PIRKINYS: 3x ceram.x® universal/duo kapsulių papildymai
DOVANA: 1x ceram.x® universal/duo papildymas

+DOVANA

+DOVANA

SDR® flow

192 EUR

+DOVANA

PIRKINYS: 1x SDR® ﬂow Eco papildymas (50kaps.)
DOVANA: 1x Prime&Bond active™ Standard Reﬁ ll (4ml)

Palodent® V3 Intro Kit

390 EUR

PIRKINYS: Palodent® V3 Intro Kit
DOVANA: Palodent® V3 Universalus žiedas ir
50vnt. matricų papildymas (7,5mm)

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

+DOVANA

Rugsėjis - Gruodis 2018
170 EUR
ceram.x® duo kapsulių rinkinys
PIRKINYS: ceram.x® duo Compules® Tips Intro Kit
DOVANA: Prime&Bond active™ Standard Reﬁ ll (4ml)

209 EUR

ceram.x® universal švirkštų rinkinys
PIRKINYS: ceram.x® universal Syringe Intro Kit
DOVANA: 1x Enhance® Finishing 30 vnt. diskelių ir
ceram.x® universal švirkštas A3

30
vnt.

+DOVANA
A3

+DOVANA

atspalvis

ceram.x® universal/duo švirkštai

49 EUR

PIRKINYS: 7x ceram.x® universal/duo švirkštai
DOVANA: 1x Enhance® PoGo® Kit (30+30 vnt. rinkinys)

ceram.x® universal/duo kapsulės

+DOVANA

65 EUR

PIRKINYS: 6x ceram.x® universal/duo kapsulių papildymai
DOVANA: 1x Enhance® PoGo® Kit (30+30 vnt. rinkinys)

WaveOne® Gold

98 EUR

+DOVANA

PIRKINYS: 2x WaveOne® Gold (6vnt.)
DOVANA: WaveOne® Gold Glider (3vnt.)

ProTaper Next®

90 EUR

+DOVANA

PIRKINYS: 2x ProTaper Next® (6vnt.)
DOVANA: ProGlider® (3vnt.)

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

GNATUS S400 (BRAZILIJA)
KVIEČIAME APŽIŪRĖTI IR IŠMĖGINTI SUMONTUOTĄ GNATUS ODONTOLOGINĘ ĮRANGĄ UNIDENTO OFISE!!!

Į KOMPLEKTACIJĄ ĮEINA ANTGALIAI:
• Turbininis antgalis „COBRA ULTRA, VISION“ su vandeniu, šviesa ir ultra šviesa.
NAUJIENA! PUIKIAI MATOMA PLOMBOS IR DANTIES AUDINIO RIBA
• Kampinis antgalis „Gnatus“ su vandeniu.
PACIENTO KĖDĖ:

• Elektromechaninė paciento kėdė, valdoma instrumentų valdymo sistema ir pedalu;
• Automatinis grįžimas į išlaipinimo padėtį;
• Trys programuojamos padėtys;
• Avarinis kėdės nusileidimas;
• Dviguba galvos atlošo padėtis;
• Nulenkiami porankiai kairėje ir dešinėje pusėje;
• Lygus apmušalas. Galimos spalvos – dangaus mėlyna (Sky blue);
tamsiai mėlyna (Navy blue);
tamsiai žalia (Dark green).

bordo/ruda tamsi (Desert rose),

VANDENS ĮRENGINYS „SYNCRUS“:

INSTRUMENTŲ VALDYMO SISTEMA:

• 5 darbo vietų paguldomi instrumentai:
• Oro ir vandens švirkštas;
• 2 vietos turbininiams antgaliams „Midwest“

su vandens srove ir apšvietimu;
• 1 vieta elektriniam mikrovarikliui su vandens
srove ir apšvietimu;
• Ultragarsinis antgalis „Satelec“;
• Valdymo pultelis su negatoskopu.

• Trys terminalai;
• Vakuuminė pompa (Italija);
• Papildoma jungtis vakuuminei pompai.

TRIJŲ DIODŲ DENTALINIS ŠVIESTUVAS „SIRIUS G8“:

• Bekontaktis įjungimas/išjungimas;
• Nuimamos ir autoklavuojamos rankenos;
• Reguliuojamas šviesos intensyvumas (30,000; 20,000 ir 10,000 LUX).
SPJAUDYKLĖ:

• Artumo jutiklis vandeniui;
• Lengvai nuimama spjaudyklės talpa;
• Spjaudyklę galima pasukti 60° kampu.
Kaina

9999

€

ODONTOLOGO KĖDUTĖ S3.

GARANTIJA:

• Galimos spalvos - dangaus mėlyna

• Odontologinei įrangai 2 metai;
• Antgaliai 1 metai.

(Sky blue); tamsiai mėlyna (Navy
blue); bordo/ruda tamsi (Desert rose),
tamsiai žalia (Dark green).

PILNO “GNATUS S400” KOMPLEKTO SU ANTGALIAIS IR VAKUUMINE POMPA
(BE KOMPRESORIAUS) KAINA TIK 9 999 EUR (SU PVM)
TAIP PAT GALITE ĮSIGYTI ĮVAIRIĄ ODONTOLOGIJOS ĮRANGĄ:
DENTALINIUS MIKROSKOPUS (DFV, Brazilija), DENTALINIUS RENTGENUS (MORITA, Japonija),
INTRAORALINIUS SKANERIUS AADVA (GC, Japonija),
SMULKIĄ ODONTOLOGINĘ ĮRANGĄ - PLOMBŲ ŠVITINTUVUS, ENDO MOTORUS, APEKSO LOKATORIUS,
CHIRURGINIUS MOTORUS IMPLANTOLOGIJAI

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

