
20
17

/R
UD

UO
Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

Tel.: 85 2 734491, dental@unidentas.lt, www.unidentas.lt

ŠIAME LEIDINYJE:

Jūsų Unidentas

    TIK UNIDENTE!!!
• VDW NAUJOS KARTOS ENDODONTIJA (VOKIETIJA)
• GC AADVA IOS INTRAORALINIS SKENERIS (JAPONIJA) 
• INSTRUMENTŲ GALANDINIMO SISTEMA IŠ INSTRUMENTŲ 
   GAMINTOJO NORDENT (JAV) 
• NAUJOVIŠKA SINUSO PAKĖLIMO TECHNOLOGIJA 
   DIVA (IZRAELIS)
• ODONTOLOGINĖ ĮRANGA GNATUS (BRAZILIJA)     

MIELI ODONTOLOGAI!

Šie metai ypatingi odontologijos parodomis, taigi ir odontologijos naujienomis – nepriklausomai  
kur tai vyksta, Kelne ar Vilniuje! 
Kviečiame visus savo esamus ir būsimus draugus į Unidento stendą BaltMEDICA parodoje Vilniuje 
Litexpo rugsėjo 21-23 d. Šioje parodoje Unidentas pasiūlys ypatingai daug naujienų – trumpa 
apžvalga šiame leidinyje. 

Ateikite, apžiūrėkite, išmėginkite...ir ne tik naujienas... 
Dalyvaukite išskirtinėje konferencijoje odontologams rugsėjo 21 d. (ketvirtadienis), kuriame ne tik 
įgysite naujausių žinių, bet ir paremsite vieną iš jo organizatorių - Stomatologijos mokslo paramos 
fondą, taip prisidėdami prie prasmingos Fondo veiklos.

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!



Specialus pasiūlymas  6836,00 Eur  4853,56 Eur 

    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

 NAUJIENA – VDW ENDODONTIJA TIK UNIDENTE
SĖKMĖS RECEPTAS: RECIPROC® BLUE - 
VIENO INSTRUMENTO NAUJOS KARTOS 
ENDODONTIJA

• Paprasta, kaip niekada anksčiau
   • vienas instrumentas - pasirenkama pagal kanalo skersmenį (siauram, vidutiniam ir 
      plačiam kanalui)
• Efektyvu, kaip niekada anksčiau
   • S formos ašmenys – efektyvus pjovimas, efektyvi irigacija net ir stipriai  lenktuose kanaluose
   • Instrumento galiukas nepjaunantis 
   • Puikiai tinka pergydymams
• Saugu, kaip niekada anksčiau
   • RECIPROC® motorai ir labai tikslūs abipusio (reciprokinio) judesio kampai sumažina instrumento lūžio tikimybę
   • M-Wire® NiTi metalo apdorojimo technologija užtikrina didelį lankstumą bei  atsparumą sukimo nuovargiui
   • Vienkartinio naudojimo sterilūs instrumentai – naujas higienos standartas 

PASIŪLYMAI ENDODONTINIŲ MOTORŲ IR RECIPROC® BLUE 
INSTRUMENTŲ RINKINIAMS
KONSERVATYVIEMS ODONTOLOGAMS

• VDW.GOLD RECIPROC endodontinis motoras (pastovus ir abipusis sukamasis judesys) su integruotu apekso lokatoriumi
• 204 RECIPROC®Blue instrumentai (168xR25, 18xR40, 18xR50)
• 180 RECIPROC® blue sterilių popierinių kaiščių (60×R25, 60×R40, 60×R50)
• 60 RECIPROC® blue konusinės Gutta-Percha kaiščių (36×R25, 12×R40, 12×R50)
• Mokomasis trepanuoto danties modelis 
• Brošiūra, naudojimo instrukcija
• Užsakymo kodas V046050000000

J

===================BESIŽAVINTIEMS NAUJOVĖMIS ODONTOLOGAMS
• Išmanusis endodontinis motoras VDW.CONNECT Drive (belaidis, abipusis sukamasis ir pastovus judesys įdiegus App programėlę)
• 60 RECIPROC®Blue instrumentų (30xR25, 18xR40, 12xR50)
• 180 RECIPROC® blue sterilų popierinių kaiščių (60×R25, 60×R40, 60×R50)
• 60 RECIPROC® blue konusinės Gutta-Percha kaiščių (36×R25, 12×R40, 12×R50)
• Mokomasis trepanuoto danties modelis
• Brošiūra, naudojimo instrukcija
• Užsakymo kodas V046045000000

 sutaupote 1982,44 Eur

Specialus pasiūlymas  3213,00 Eur  2795,31 Eur 
 sutaupote 417,69 Eur

-13%

-29%

PLANUOJAMI PRAKTINIAI KURSAI ODONTOLOGAMS (BUS REGISTRUOTA LROR):
Naujos kartos mašininių Ni-Ti instrumentų privalumai ir panaudojimas atliekant šaknų kanalų pergydymą, 
lektorius dr. E. Kelbauskas, lapkričio 9 d. (ketvirtadienis, Klaipėda), lapkričio 17 d. (penktadienis, Šiauliai), 
gruodžio 5 d. (antradienis, Panevėžys) 14:00 – 18:00

„Paprastų ir sudėtingų endodontinių situacijų sprendimas vienu instrumentu - realu, paprasta, greita“, 
lektoriai gyd. K. Bušauskas ir gyd. N. Vasiliausikaitė, spalio 20 d., gruodžio 8 d. (penktadieniai), 
10:00-17:00, Kaunas

Dėl registracijos/informacijos - kreiptis į savo Unidento vadybininką



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

Perkant didesnį kiekį, galioja specialūs individualūs pasiūlymai 
(kreiptis į savo Unidento vadybininką)

SUPER KAINA

Kaina
650 €

PERSPEKTYVUS MĄSTYMAS 
GYVENIMO KOKYBEI GERINTI 

APEKSO LOKATORIUS ROOT ZX MINI, J. MORITA
• Tiksliai matuoja tiek sausame, tiek drėgname kanale, tikslumas – 97,5%
• Didelis spalvotas LCD ekranas 5x6cm
• Automatinis kalibravimas
• Galimybė prijungti endodontinį motorą
• Sveria tik 110g

Gera kaina 890 Eur 

APEKSO LOKATORIUS DENTAPORT ROOT ZX, J. MORITA
• Tikslumas 96,2%
• Tiksliai matuoja sausuose ir drėgnuose kanaluose
• Automatinis kalibravimas
• Rodo baterijos įkrovimo būklę
• Galima prijungti endodontinį antgalį
• Graduota padalų skalė ekrane
• Garantija 2 metai

Gera kaina 890 Eur 

J.MORITA TURBININIAI ANTGALIAI – MAKSIMALUS GALINGUMAS IR PASTOVUS GREITIS
• Jungties tipas- KaVo, Sirona, NSK, W&H
• Galingumas 25W
• Galvutės dydis 12,0 x 13,20mm
• Šviesos intensyvumas 25000Lux
• Svoris 48-57g
• Apsisukimų skaičius 350 000 (+-) 30 000 aps./min

SUPER KAINA: 650Eur 

PAČIOS AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS TURBININIAI ANTGALIAI IŠ 
J. MORITA (JAPONIJA) UŽ SUPER KAINĄ TIK UNIDENTE 

Gera kaina

89000€

Gera kaina

89000€



SUPER NAUJIENA IŠ PATIKIMOJO GC 
    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

   Unikalūs sprendimai odontologijai

AADVA IOS INTRAORALINIS SKENERIS
GERIAUSIAS PASIRINKIMAS ŽENGIANT PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS Į 
SKAITMENINĮ PASAULĮ. NAUJA KOKYBĖS ERA !

PAŽANGI ITIN PATOGIAI NAUDOJAMA PROGRAMINĖ 
ĮRANGA! PRIVALUMAI ODONTOLOGUI:
• Išmokti naudotis itin paparasta
• Padeda išvengti: 
   • oro tarpų ir įtrūkimų susidarymo, 
   • šaukšto-danties kontaktų atsiradimo, 
   • modelio formos pakitimų
   • galimų modelio pažeidimų gabenant
• Komfortas pacientui
• Neribotas darbo laikas
• Paprastas ir saugus duomenų perdavimas tarp odontologo 
    ir laboratorijos
• Saugus duomenų archyvavimas 

  Tikslumas            Ergonomiškumas            Ekonomiškumas 

PATOGUS DARBAS:
• Pati lengviausia kamera rinkoje - sveria vos 70g
• Nereikia milteliais apdoroti dantų prieš skenuojant! 
• Kameros stikliukas yra šildomas – nerasoja paciento burnoje

PATRAUKLI KAINA – GERIAUSIAS KAINOS 
IR KOKYBĖS SANTYKIS

Pirmiesiems naudotojams – tik 18900 Eur, 
DOVANA – programinė įranga 
antriems metams

PLANUOJAMI SEMINARAI SU GC ATSTOVU DR. VALDU VILKINIU (BUS REGISTRUOTA LROR):
Rugsėjo 6 d. (Panevėžys); Spalio 11 d. (Vilnius); lapkricio 8 d. (Kaunas); gruodžio 6d. (Utena)
Temos: Intraoralinio skenerio naudojimas – nauja era odontologijoje. Adhezinis restauracijų cementavimas, 
intraoralinės pataisos. Betarpiškas dentino sandarinimas.
Laikas ir vieta bus patikslinta
Dėl registracijos/informacijos - kreiptis į savo Unidento vadybininką

Dėl išsamesnės infromacijos kreiptis: sertifikuotas GC IOS atstovas dantų technologas Žilvinas Žičkus 
tel. 8 652 49729, el. paštas: zilvinas@unidentas.lt

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



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

INSTRENEW® INSTRUMENTŲ GALANDINIMO SISTEMA

GERIAUSIAS BŪDAS APSAUGOTI SAVO INVESTICIJAS 
Į INSTRUMENTUS!
• Aparatas, sukurtas intrumentų gamintojo “Nordent” (JAV)
• Tinka galąsti visų gamintojų instrumentus
• Paprasta naudoti
• Kiekvieną kartą profesionalus rezultatas – tas pats galandinimo kampas
• Visoms kiuretėms ir skaleriams

3-JŲ ŽINGSNIŲ 
PROCEDŪRA
KAINA 485,00 Eur

1. Ašmenų pozicionavimas 
Ašmenų pozicionavimo įtaisas 
automatiškai užrakina bet kurį 
instrumentą teisingoje padėtyje, 
tinkamoje galandinimui

2. Galiuko sugriebimas
Antgalio laikiklis leidžia sugriebti 
instrumentą bet kurioje tiesioje 
vietoje ir laikyti jį teisingoje 
opozicijoje galandant

3. Ašmenų galandinimas 
Galandinimo kūgio kampas yra 
tinkamas visų gamintojų skalerių ir 
kiurečių galandinimui. Kiekvienas 
pjaunantis kraštas braukiamas per 
galandinimo kūgį.

Kaina
485 €

• Zondas periodontinis dvipusis, sužymėtas 3-6-9-12 mm ir 
   Shepherd’o kablys (REPCN33-23) 
• Priekinių dantų pjautuvas dvipusis (Sickle) (RESCN5-5S)
• Gracey kiuretė mesialinė (RESCGR11-23)
• Gracey kiuretė distalinė (RESCGR13-14)
• Gracey kiuretė facialinė/lingvalinė (RESCGR7-8)
• Skaletė krūminių dantų tarpdančiams supra- ir subgingivaliai (RESCN135)

Perkant visą rinkinį už 125,00 Eur, 
DOVANA zondas ieškovas su itin lengvu 
koteliu (REEX11-12L)
Perkant instrumentus po vieną – kainos 16,00 - 24,00 Eur

NORDENT PERIO INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS – 
6 PAGRINDINIAI INSTRUMENTAI SU ITIN 
LENGVAIS KOTELIAIS

Kaina
125€
7 vnt.



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

NTI GRĄŽTAI VAINIKĖLIŲ NUPJOVIMUI (CUTTER)
DIDELĖS PJOVIMO GALIOS GRĄŽTAS SKIRTAS METALO KERAMIKOS 
VAINIKĖLIAMS NUPJAUTI 

Savybės ir privalumai:
•  Pagamintas iš vientiso lydinio - tai užtikrina grąžto stabilumą ir 
    sumažina lūžio galimybę
•  Nereikia naudoti kelių instrumentų
•  Didelė pjovimo galia  
•  Tinka metalo keramikos vainikėliams
•  Užsakymo kodai – H4KMK-010, H4KMK-012 ir H4KMKL-012 
    (prailgintas)

Kaina 3,50 Eur

Savybės ir privalumai:
•  Pagamintas iš vientiso lydinio - tai užtikrina grąžto
    stabilumą ir sumažina lūžio galimybę
•  Speciali grąžto ašmenų geometrija sukuria ypatingai 
    didelę pjovimo galią
•  Tinka visų tipų lydiniams, amalgamai ir kompozitams  
•  Užsakymo kodai – H245MF-008, H7MF-008, 
    H31MF-010, H31RMF-010 ir H31RMF-012

Kaina 2,35 Eur

YPATINGAI AŠTRUS MULTIFUNKCINIS PJOVIMO 
GRĄŽTAS SKIRTAS VAINIKĖLIŲ NUPJOVIMUI, 
UŽPILDO IŠĖMIMUI IR KULČIŲ PREPARAVIMUI  

Vienas instrumentas dviem procedūrom

Kaina
350 €

Kaina
235 €

Savybės ir privalumai:
•  Užkeptų deimantų daugiasluoksnė danga
•  Galima nupjauti iki 30 vainikėlių
•  Aušinamas vandeniu 
•  Būtina valyti  su „Cleaning stone“ po panaudojimo
•  Užsakymo kodas - G5114-RA

Kaina 21,30 Eur

GRĄŽTAS VISŲ TIPŲ VAINIKĖLIŲ NUPJOVIMUI

Kaina
2130 €



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

TWINKY STAR 
SPALVOTOS PIENINIŲ DANTŲ RESTAURACIJOS

KAPSULIŲ (25X0,25G) 
UŽSAKYMO KODAI
1681    Auksinė spalva
1682    Sidabrinė spalva
1683    Mėlyna spalva
1684    Rausva spalva
1685    Žalia spalva
1686    Oranžinė spalva
1687    Citrinų spalva
1688    Gervuogių spalva

ŠVIRKŠTŲ UŽSAKYMO KODAI
1693   Švirkštas 2g, mėlyna spalva
1694   Švirkštas 2g, rausva spalva

PRIVALUMAI
• Aštuoni patrauklūs atspalviai, pasižymintys 
    blizgesio efektu
• Greitas ir paprastas aplikavimas tiesiai iš kapsulių
• Labai patinka vaikams
• Vaikai pamiršta apie baimę odontologams
• Tėvams lengviau prikalbinti vaikus lankytis 
    pas odontologą
• Puikiai poliruojasi
• Išskiria fluoridus, stabdo ėduonies vystymąsi
• Spalvų raktas atitinka originalius atspalvius
• Medžiaga pagaminta panaudojant išbandytą 
    VOCO kompomerų technologiją
• Puikios savybės

INDIKACIJOS
Kompomeras pieninių dantų restauracijoms

RINKINIŲ UŽSAKYMO KODAI:
1680 – 40 kapsulių rinkinys po 0,25g, spalvų raktas
1679 – 40 kapsulių rinkinys po 0,25g, spalvų raktas,  
Futurabond M vienkartinės dozės 50vnt



3MTM ImprintTM 4  atspaudinė masė bus pristatyta parodoje Unidento stende (stendo vietos koordinatės 5.B02) 
parodos Baltmedica 2017 metu. Ateikite, išbandykite, Jums pasiūlysime ypatingą akciją!



www.dentsply.eu
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Palodent® V3
Sekcijiniu matricu sistema

Izoliacija ir kontaktas

2
Stiprus surišimas

3

SDR® flow+
Storo sluoksnio takus 
kompozitas
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4

ceram.x®

Universalus nano-keramikinis 
kompozitas

Puiki estetika
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 Innovative Sinus Lift Technology

 Patented technology around the world 

 Simple and easy to use

 Uses the implant itself to elevate the sinus membrane and 
reduces the risk of perforation

 Enables the detection of sinus membrane movement 
through the implant

 “Smart” configuration allows injection of bone substitute 
directly through the implant

 Unique inner valve screw enables absolute sealing of the 
implant against oral flora

DIVA

Ø 4.2 mm L 11.5 mm

Ø 4.2 mm L 13 mm

Ø 5.0 mm L 11.5 mm

Ø 5.0 mm L 13 mm

INTERNAL 
HEX

By
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 Innovative Sinus Lift Technology

 Patented technology around the world 

 Simple and easy to use

 Uses the implant itself to elevate the sinus membrane and 
reduces the risk of perforation

 Enables the detection of sinus membrane movement 
through the implant

 “Smart” configuration allows injection of bone substitute 
directly through the implant

 Unique inner valve screw enables absolute sealing of the 
implant against oral flora

DIVA

Ø 4.2 mm L 11.5 mm 23-70003

Ø 4.2 mm L 13 mm 23-70004

Ø 5.0 mm L 11.5 mm 23-70005

Ø 5.0 mm L 13 mm 23-70006

INTERNAL 
HEX

Naujoviška sinuso 
pakėlimo technologija

1 2 3

•  Vienintelė patentuota technologija pasaulyje
•  Paprasta ir lengva naudoti
•  Membranos pakėlimas įvyksta implantacijos metu 
   sriegiant implantą, taip sumažinama sinuso 
   membranos perforacijos rizika
•  Leidžia aptikti sinuso membranos judesį per implantą
•  Išskirtinis implanto dizainas leidžia įpurkšti dirbtinį 
   kaulą tiesiai per implantą
•  Unikalus vidinis vožtuvo varžtas užtikrina visišką 
   implanto apsaugą nuo sinuso mikro�oros

DIVA procedūros pagrindiniai žingsniai:

    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

NAUJIENA

Susidomėjote? Kreiptis į Darių Linkevičių, 
Mob.: 8 687 94417, El.p.: implantai@unidentas.lt

4 5 5

6 7



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

GNATUS S400 (BRAZILIJA)

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);       bordo/ruda tamsi (Desert rose), 
         tamsiai žalia (Dark green). 

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.

VANDENS ĮRENGINYS „SYNCRUS“:
• 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.

ANTGALIAI:
• Turbininis antgalis „Cobra Ultra 
    Vision“ su vandeniu, šviesa ir 
    ultra šviesa                           ;
• Kampinis antgalis „Gnatus“ 
    su vandeniu.

ODONTOLOGO KĖDUTĖ S3. 
• Galimos spalvos - dangaus mėlyna
    (Sky blue); tamsiai mėlyna (Navy
    blue); bordo/ruda tamsi (Desert rose), 
    tamsiai žalia (Dark green).

GARANTIJA:  • Odontologinei įrangai 2 metai • Antgaliai 1 metai.

Kaina
9999€ PILNO “GNATUS S400” KOMPLEKTO SU ANTGALIAIS IR VAKUUMINE POMPA 

(BE KOMPRESORIAUS) KAINA TIK 9 999 EUR (SU PVM)

Už papildomą kainą galima įsigyti:
Vandens pašildymo rinkiniai – vandens įrenginiui ir instrumentų dėklui 350,00 Eur su PVM.
Sodasrautė 130,00 Eur  su PVM.
Pagalvėlė pacientui 80,00 Eur su PVM.

NAUJIENA!


