Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

UNIDENTAS CHIRURGINĖMS PROCEDŪROMS
ITIN AUKŠTOS KOKYBĖS DANTŲ IMPLANTAI
• Sukurti, išanalizavus geriausius esamus implantus ir įdiegus visus jų privalumus bei pašalinus trūkumus
• Gamintojas – lankstus startuolis iš Izraelio (daugiausia pasaulyje startuolių yra Izraelyje)
• Ypatingi išskirtinumai – pats švariausias paviršius bei titano pakuotė, užtikrinanti sterilumą

APRAŠYMAS
1.
2.
3.
4.
5.

Dviejų tipų jungtys (konusinė ir vidinis šešiakampis (heksas)
1.
Implantai ir visos dalys gaminami iš 5 klasės titano lydinio Ti-6Al-4V
Skersmens pasirinkimas: 3.25; 3.75; 4.2; 5.0 mm
Ilgio pasirinkimas: 6.0; 8.0; 10.0; 11.5; 13.0 mm
Pasyvūs ir pusiau aktyvūs (aktyvus tik apeksas) – saugus įsukimas, nėra pavojaus persukti.
Tiksliai laikantis protokolo, visi tinka betarpiškam apkrovimui.
6. Visų implantų dizainas uniﬁkuotas (7 mm apikalinis kūgis + cilindras) – supaprastina
įsriegimo procedūra, mažiau grąžtų rinkinyje
7. Unikalaus dizaino universalūs grąžtai – užtikrintas stabilumas, tikslumas, labai paprasta
implanto įsriegimo procedūra
8. Unikalaus dizaino įgaubtos visos atramos – stabilumas, puiki estetika
9. Paprastai parenkamos universalios laikinos ir nuolatinės atramos, cementuojamos ir prisukamos, skirtos
pavienėms ir tiltinėms restauracijoms, individualios atramos
10. Atramos su rutulinėmis gavutėmis – išimamiems protezams
11. Chirurginiai rinkiniai labai kokybiškuose sterilizavimo dėkuose: “Premium”, “Basic”, “Compact”, “Stoper’iai“,
„Osteotomai“
12. Labai paprastas ir aiškus procedūros protokolas (spalvinis pakuočių žymėjimas, sugraduoti universalūs grąžtai,
stoperiais, universalios gijimo galvutės ir atramos)
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ITIN AUKŠTOS KOKYBĖS DANTŲ IMPLANTAI

YPATINGI IŠSKIRTINUMAI:
• SLA paviršiaus apdorojimas (smėliasrovė ir ėsdinimas rūgštimi) + daugiapakopis plovimas ultra švariu vandeniu, todėl
išgaunamas švariausias paviršius, lyginant su dauguma šiuo metu gaminamų populiariausių implantų*
• Implantai titano lydinio pakuotėse – nesiliečia su jokiu kitu paviršiumi, išlieka sterilūs
• Unikalaus dizaino įgaubtos atramos
• Patraukli kaina: laibai aukštos kokybės implantas už vidutinę kainą
*Pageidaujant pateikiamas šaltinis: D. Duddek et al, “SEM surface analyses of 120 sterile-packed implants”, Final report of the BDIZ EDI implant study 2014/15

PASIŪLYMAI IMPLANTAMS
• Pirmieji implantai – nemokami, chirurginiai rinkiniai skolinami
• Perkant didesnius implantų kiekius – specialios nuolaidos, chirurginiai rinkiniai už specialią kainą arba nemokami
• Yra galimybė praktinių kursų, įsukant 40 implantų pacientams Dominykos Respublikoje, kur derinamas
poilsis ir darbas (tiems, kurie nedrįsta pradėti)

SUSIDOMĖJOTE?
Prašom kreiptis į Darių Linkevičių,
implantai@unidentas.lt,
tel. mob. 8 687 94417

NORDENT BURNOS CHIRURGINIJOS INSTRUMENTAI

NORDENT SIŪLO PILNĄ ASORTIMENTĄ ITIN KOKYBIŠKŲ
BURNOS CHIRURGIJOS INSTRUMENTŲ.
Jūsų pasirinkimui „pamėgti įprasti“ bei specialios paskirties chirurginiai instrumentai.
Prašom kreiptis į savo Unidento vadybininką.

STERILŪS VIENKARTINIAI CHIRURGINIAI APKLOTAI IR CHALATAI
• Sterilus rinkinys chirurginėms operacijoms odontologijai: apklotas 100cm x 150cm su anga operuojamai vietai,
lipni operacinė juostelė 9cm x 24cm, stalo apklotas 75cm x 100cm, 2 vamzdelio apvalkalai 9x120cm.
Kaina: 4,60 Eur
• Sterilūs apklotai įvairių dydžių
Kaina: nuo 0,70 Eur
• Sterilūs chalatai įvairių dydžių
Kaina: nuo 2,50 Eur

