Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

BURNOS SKALAVIMO SKYSČIAI IŠ ISPANIJOS

GYDYMUI
PERIO PATOLOLOGIJOS GYDYMAS IR BURNOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA PO GYDYMO
INTENSIVE CARE
0,12% CHX + 0,05% CPC
Papildoma priemonė periodontito
ir periimplantito gydymo metu

Kaina

Kaina

Kaina

Kaina

3200 €

600 €

400 €

600 €

Burnos
skalavimo
skystis 5 l

Burnos
skalavimo
skystis 500 ml

Burnos
skalavimo
skystis 150 ml

Gelis

ACTIVE CONTROL
0,05% CHX + 0,05% CPC
Kasdienei apnašų kontrolei rizikos grupės pacientams

Kaina

600 €

• Pacientai po periodontito arba periimplantito gydymo
• Pacientai, sergantys sisteminėmis ligomis (diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos), kuriems
pasireiškia dantenų kraujavimas ar uždegimas
• Pacientai, kurių burnos higiena prasta
• Nebendradarbiaujantys pacientai
• Pacientai su padidinta infekcijos rizika: silpnas imunitetas, po cheminės
ar spindulinės terapijos ir kt.

Burnos
skalavimo
skystis 500 ml

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS
CHLORHEKSIDINAS (CHX)
• Auksinis standartas - burnos ertmės antiseptikas
• Aktyvus iki 12 valandų (naudoti du kartus per dieną)
• Baktericidinis poveikis - sunaikina visas bakterijas
(gydymo metu 15 dienų reikia aseptinės aplinkos)
• Bioplėvelės kontrolės veiksmingumas nėra susijęs su koncentracija,
todėl nebūtina naudoti didelės koncentracijos CHX norint pasiekti
gerų rezultatų
• Tiesioginis poveikis prieš apnašų susidarymą
• Fluoridai sumažina CHX efektyvumą
• ADS (anti-discoloration system, yra kai kurių produktų sudėtyje,
kad sumažintų nusidažymo efektą, Perio-Aid sudėtyje ADS nėra)
labai sumažina CHX efektyvumą

CITILPERIDINO CHLORIDAS (CPC)
• Labai efektyvus antiseptikas
• Aktyvus 3–5 val
• Katijoninė molekulė, padidina CHX efektyvumą
(nereikia didesnės nei 0,12% koncentracijos CHX,
mažiau šalutinių poveikių, tokių kaip dantų spalvos pasikitimai,
gleivinės dirginimas)
• DENTAID pirmasis sujungė CHX ir CPC, kad išgautų saugesnį,
bet ne mažiau efektyvų tirpalą.

IŠSAUSĖJUSIAI BURNAI

DENTAID XEROS BURNOS SKALAVIMO SKYSTIS 500 ml
Sudėtyje yra fluoridų (226 ppm)
Maksimalus drėkinamasis poveikis, stiprina emalį, užkerta kelią
blogam burnos kvapui. Sudėtyje nėra alkoholio, nėra kvapiųjų
medžiagų, skystis neputoja

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

Kaina

600 €

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

PROFILAKTIKAI
INDIKACIJOS: • Polinkis į padidintą dantų apnašų kaupimąsi
• Bloga dantų valymo technika
• Po perio gydymo laikotarpio

• Hormoninių pokyčių metu:
nėštumas, menopauzė
• Diabetas

• Imunodeficitas
• Rūkymas

• Didelis stresas
• Sisteminės ligos

Dantų pasta dantenų sveikatai (100 ml)
Sudėtis:
CPC 		
Pantenolis
Cinko laktatas
Fluoridai

0.05% Antiseptikas, gingivito profilaktikai
1.00% Priešuždegiminis poveikis, gerina gleivinės regeneraciją,
pagreitina žaizdų gijimą
0.25% Astringentas, priešuždegiminis, padidina CPC efektyvumą,
prailgina antiseptinį poveikį
1,450 ppm

Kaina

600 €

Burnos skalavimo skystis (500 ml)
Padidina dantų pastos veikimą, patenka į sunkiai prieinamas vietas, tai padeda ilgiau
išlaikyti burnos ertmėje esančias veikliąsias medžiagas
Sudėtis:
CPC 		
Pantenolis
Cinko laktatas

0.05% Antiseptikas, gingivito profilaktikai
0.50% Priešuždegiminis poveikis, gerina gleivinės regeneraciją,
pagreitina žaizdų gijimą
0.14% Astringentas, priešuždegiminis, padidina CPC efektyvumą,
prailgina antiseptinį poveikį

ORTODONTIJAI

Kaina

600 €

APNAŠŲ PREVENCIJA, EMALIO APSAUGA, PAŽEIDIMŲ (AFTOS, OPOS) PREVENCIJA.
OBUOLIŲ SKONIO, MALONUS ŠVIEŽUMO JAUSMAS!

Pasta (100 ml)
Sudėtis:
CPC
Alantoinas
Aloe Vera
Fluoridai

0.05% Antiseptikas
0.10% Gleivinės sudirginimo prevencija
0.13% Terapinis poveikis
1,450 ppm

Kaina

600 €

Burnos skalavimo skystis (500 ml)
Sudėtis:
CPC
Alantoinas
Aloe Vera
Fluoridai

0.05% Antiseptikas
0.10% Gleivinės sudirginimo prevencija
0.05% Terapinis poveikis
226 ppm

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

Kaina

600 €

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

DANTŲ ŠEPETĖLIAI
DENTAID Specialios paskirties dantų šepetėliai:
VAIKIŠKI, DANTENOMS, PERIO (DIDELIEMS TARPDANČIAMS), JAUTRIEMS DANTIMS IR DANTENOMS, CHIRURGINIAI,
IMPLANTAMS, ORTODONTINIAI, MONOTIPINIAI (SUSIGRŪDUSIEMS DANTIMS, TILTAMS, TARPAMS)

ĮDOMI INFORMACIJA:
• Šereliai pagaminti iš aukštos kokybės TYNEX® medžiagos
• Šerelių galiukai yra suapvalinti, skirtingai nuo pigių dantų šepetėlių nepažeidžia dantenų
• Dantų šepetėlio galvutę galima sulankstyti kampu
• Galvutės 2 dydžių: “ACCESS”(2 cm) ir „NORMAL“ (2,7 cm).
• Gamintojas rekomenduoja šepetėlį laikyti visada su dangteliu
• Kasdieniam naudojimui tiekiami minkšti, vidutiniai, kieti

Kaina

400 €

DANTŲ ŠEPETĖLIAI
Įprastiniai
Galvutės 2 dydžių - “ACCESS”(2 cm) ir
„NORMAL“ (2,7 cm), minkšti ir vidutiniai
Kaina: 4,00 Eur

Kaina

500 €

DANTŲ ŠEPETĖLIAI
Specialios paskirties
• Vaikams (nuo 3 metų amžiaus)
• Esant jautrioms dantenoms –
labai minkšti (GINGIVAL)
• Chirurginiai (itin minkšti pooperaciniai)
• Ortodontiniai
Kaina: 5,00 Eur

Kaina

400 €

Kaina

400 €

TARPDANČIŲ ŠEPETĖLIAI
6 vnt. pakuotėje:
vienodo dydžio arba įvairių dydžių
Kaina: 4,00 Eur

VITIS VAIKIŠKA DANTŲ PASTA
Apsaugo nuo ėduonies susidarymo pieniniuose dantyse,
sudėtyje yra fluoride (1000 ppm), vyšnių skonio
Kaina: 4,00 Eur

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

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

DANTŲ BALINIMUI
UNIKALI FORMULĖ - 5 SUDERINTI POVEIKIAI GERESNIO
VEIKSMINGUMO UŽTIKRINIMUI
Dantų nusidažymo apsauga Polivinilpirolidonas (PVP) 2%
Apnašų susidarymo prevencija Triguba fosfatų Sistema
Poliravimas Perlitas 1%
Ėduonies prevencija Natrio monofluorofosfatas 1,10 %
Emalio restauravimas ir balinimas Hidroksiapatitas 0,45 %

INDIKACIJOS:
• Pacientams, kurie geria daug kavos, arbatos
• Po profesionalios dantų higienos, kad
dantyse išliktų ilgiau grynumas ir baltumas

SVARBU!!! JOKIŲ ABRAZYVIŲJŲ DALELIŲ – NEBRAIŽO EMALIO!
Kaina

600 €

DANTŲ PASTA
(100 ml)

• Efektyvi kasdieninė dantų pasta balina ir apsaugo dantų emalį
• Rezultatas matomas po 10 dienų
• Stiprina ir reminralizuoja danties
emalį (sudaro gilų apsauginį sluoksnį)
• Užkerta kelią dantų jautrumui
• Geriantiems daug kavos ir arbatos
rekomenduojama naudoti tris kartus
per dieną
• Po profesionalios dantų higienos ilgai
palaiko dantų švarą ir baltumą
• Tinka žmonėms, sergantiems celiakija
(sudėtyje nėra glitimo)
• Sudėtyje yra fluoridų - 1,450 ppm

Kaina

600 €
NAUJA
UNIKALI
FORMULĖ

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

BURNOS
SKALAVIMO SKYSTIS
(500 ml)

