
- 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

    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

Perkant 8 ADMIRA FUSION 
švirkštus, DOVANA 2x50
FUTURABOND U/DC 
vienkartinių dozių 

 DOVANA / FUTURABOND UX8

Perkant 40 įpakavimų (švirkštų arba kapsulių) 
žemiau išvardintų VOCO plombavimo medžiagų, - 

 Kaina: / 8x68,00 €

 / akcijos galioja iki rugėjo 30 dienos  / 

 Dovanos vertė: 175,00 €



BIFLUORID 10 – greitai džiūstantis skaidrus fluoro lakas dantų jautrumo gydymui

• dantų kakleliams 
• po profesionalios burnos higienos 
• danties paviršiaus padengimui po 
  preparavimo ir poliravimo 
• nusidėvėjusių kramtomų paviršių 
  padengimui 
• kaip dentino apsauga po amalgamos
  plomba

Sutaupote

9%

CALCIMOL – savaiminio kietėjimo rentgeno-
kontrastinis kalcio hidroksido pamušalas,  naudojamas 
netiesioginiam pulpos padengimui ir kaip pamušalas po 
visomis plombavimo medžiagomis

CLIP / CLIP FORTE – šviesoje kietėjantis 
laikinas užpildas, taip pat naudojamas kaip laikina 
apsauga įklotų ir užklotų gamybos metu

4 g+10 ml rinkinys / Kaina:  72,20 / 65,70 €
10 g lako buteliukas / Kaina:  106,92 / 97,30 €
50 vienkartininių dozių / Kaina:  69,67 / 63,40 €

Sutaupote

10%

13 g+11 g pasta  / Kaina:  22,24 / 20,16 €

Sutaupote

10%

4 g švirkštas / Kaina:  60,61 / 54,55 €

FUTURABOND U – Universalus surišiklis vienkartinės dozės 200vnt+50vnt

• dantų kakleliams 
• po profesionalios burnos higienos 
• danties paviršiaus padengimui po 
  preparavimo ir poliravimo 
• nusidėvėjusių kramtomų paviršių padengimui 
• kaip dentino apsauga po amalgamos plomba Kaina: 336,00 €

POLOFIL SUPRA – šviesa kietinamas mikrohibridinis kompozitas, skirtas 
I-V klasių ertmėms plombuoti, traumuotų priekinių dantų atstatymui, dantų fiksavimui

Sutaupote

32%
7x4g (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, 

I švirkštai, 4 ml Solobond M, 

5 ml Vococid rūgštis) 

rinkinys / Kaina:  225,60 / 153,41 €

4,5 ml buteliukas / Kaina:  90,22 / 81,20 €
50 vienkartinių dozių / Kaina:  73,11 / 65,80 €

Sutaupote

10%

ADMIRA® PROTECT – šviesa kietinamas, išskiriantis fluoridus, 
vienkomponentis lakas, skirtas dantų kaklelių bei atviro dentino jautrumo gydymui



ADMIRA® FUSION
Pirmoji pasaulyje Universali nanohibridinė restauracinė medžiaga 
ORMOCER® (”Organiškai modifikuota keramika“) pagrindu. 

ADMIRA® FUSION privalumai

• turi mažiausią polimerizacinį susitraukimą (1,25 % pagal tūrį), 
  sukelia ypatingai mažą susitraukimo stresą

• geras biosuderinamumas

• turi 84 % (pagal svorį) neorganinių užpildo dalelių, todėl 
  naudojimo indikacijos yra  plačios.

• ypatingai didelis spalvos stabilumas -  suteikiantis 
  universalias naudojimo galimybes, nes išpildo aukščiausius 
  reikalavimus tiek priekinių, tiek galinių dantų srityse

• dėl medžiagos homogeniškumo su ja labai lengva dirbti,

• galima naudoti su visais įprastais surišikliais.

Rinkinys  - 5 švirkštai po 3g 

(A2, A3, GA3,25, A3,5, 

Admira Fusion x-tra), 

Futurabond U 20 dozių, 

spalvų raktas

 Kaina: 365,70

256,00 €

Švirkštai -po 3g 
(spalvos pasirinktinai)

Kaina: 

68,00 € / vnt.

ADMIRA® FUSION X-TRA

• ADMIRA® FUSION versija greitam darbui sluoksniais iki 4 mm

• Universali spalva su puikiu chameleono efektu

ADMIRA® FUSION Flow 

• Ypatingai mažas susitraukimas (2,75% pagal tūrį)

• Tikslus medžiagos aplikavimas ir dozavimas

4+1
Sutaupote

30%

Švirkštai - po 3g ( universali spalva) 

Kaina: 

68,00 € / vnt. 4+1

Rinkinys  - 5 švirkštai po 
2g (A1, A2, A3, A3,5, WO)

 Kaina: 225,70

155,00 €

Švirkštai -2x2g  (spalvos pasirinktinai)

 Kaina: 

81,00 € / vnt. 4+1
Sutaupote

30%



V-Posil - tiksli VPS (vinyl polisiloksaninė) 
atspaudinė medžiaga

• Aukšto hidrofiliškumo A-silikonas maksimaliam tikslumui
• Ilgas darbinis laikas ir trumpas kietėjimas burnoje
• Išskirtinis kietumas bei atsistatymas po deformacijos užtikrina 
  saugumą atspaudo išėmimo metu ir po išėmimo
• Geras hidrofiliškumas (net ir po sukietėjimo) užtikrina gerą 
  takumą, todėl gaunami nepriekaištingi atspaudai

Rinkinys - V-Posil Putty Fast 
2x450ml + 
V-Posil Light Fast 
2x50ml (2984)  

Kaina: 

132,70 €

Rinkinys - V-Posil Heavy Soft Fast 
2x380ml +
V-Posil Light Fast 
2x50ml (2985)  

Kaina:

225,40 €

Rinkinys - V-Posil Mono Fast 
2x380ml + 
V-Posil Light Fast 
2x50ml (2987)  

Kaina:

225,40 €

Papildymai:

V-Posil Putty Fast 
2x450ml (2561)

Kaina:
 

107,70 €

V-Posil Light Fast 2x50ml (2573) 
V-Posil X-Light 2x50ml (2574)
V-Posil Mono Fast 2x50ml (2571) 
V-Posil Heavy Soft Fast 2x50ml (2567)

Kaina:

53,60 €

V-Posil Mono Fast 380ml (2569) 
V-Posil Heavy Soft Fast 380ml (2565)

Kaina: 

107,70 €

HIGHLIGHTS


