Pasiūlymai galioja iki rugsėjo 30 dienos

VisCalor dispenser - kompozitų kapsulių
pašildymo ir aplikavimo dispenseris
PRIVALUMAI
• Efektyvi procedūra – greitas pašildymas ir betarpiškas aplikavimas
tuo pačiu prietaisu
• Homogeniškas ir greitas pašildymas dėka pritaikytos infraraudonųjų
spindulių technologijos
• Dvi programos (VisCalor bulk ir kitiems VOCO kompozitams)
• Patogus dizainas, lengvai pasiekiamos ertmės galinių dantų srityje
• Puiki kompozito adaptacija prie ertmės sienelių ir kraštų dėka skystesnės konsistencijos
Programos

Temperatūra

Kapsulių
pašildymas

Darbo
laikas

Programa 1
VisCalor

65

30s

2min 30s

Programa 2
VOCO kompozitas

65

70s

1min 50s

***tinka visų gamintojų standartinės
kapsulės

VisCalor bulk rinkinys su dispenseriu (kodas 6062)

Rinkinio kaina tik 1424,50

Sutaupote

• 80 x 0,25 g (16 x U, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3 )
• VisCalor dispenseris

660,00 €

50%

Perkant atskirai
Viscalor dispenseris (kodas 9143) kaina 1051,00Eur
VisCalor Bulk kapsulės (16 x 0,25g) kaina 74,70Eur

Caps Warmer - kompozitų kapsulių šildytuvas
PRIVALUMAI
• Vienu metu galima pašildyti 5 kapsules
• Galimi trys temperatūrų režimai – 37 C, 54 C ir 68 C – priklausomai nuo
klinikinės situacijos ir norimos konsistencijos
• Aparatas įšyla per 15-20 minučių
• Kapsulės pašildomos per 3 minutes
• Darbo laikas 30s
VisCalor bulk rinkinys su Caps Warmer (kodas 6063)
• 80 x 0,25 g (16 x U, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3 )
• Caps Warmer šildytuvas

Rinkinio kaina tik

550,00 €
Perkant atskirai
Caps Warmer (kodas 9001) kaina 530,00Eur
VisCalor Bulk kapsulės (16 x 0,25g) kaina 74,70Eur
Cups dispenser (9301) kaina 150,00Eur

VisCalor bulk - pirmas pasaulyje termo
viskozinis kompozitas (pašildytas takus,
kūno temperatūros pakuojamas
PRIVALUMAI
• Unikalus ir inovatyvus - pašildytas takus, kūno temperatūros
pakuojamas dėka thermo-viscous technologijos
• Aukštos kokybės aplikavimas – optimaliai užpildo sunkiai
pasiekiamas gilias ir siauras ertmes
• Paprastas darbas – nereikia sluoksniuoti, 4mm aplikavimas
be burbuliukų per ploną kaniulę
• Atspalviai – Universal, A1, A2 ir A3
VisCalor Bulk kapsulės (16 x 0,25g) kaina

70,00 €

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

pašildytas
takus, kūno
temperatūros
pakuojamas

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),
Sutaupote
Futurabond U 20 dozių,
spalvų raktas

Švirkštai -po 3g
(spalvos pasirinktinai)

Kaina: 390,00

Kaina:

253,00 €

67,00 € / vnt.

4+1

30%

ADMIRA® FUSION X-TRA

ADMIRA® FUSION x-base

• ADMIRA® FUSION versija
greitam darbui sluoksniais iki 4 mm
• Universali spalva su puikiu chameleono efektu

• Skysta nanohibridinė restauracinė medžiaga
"ORMOCER" pagrindu, darbui sluoksniais iki 4mm

Švirkštai - po 3g (universali spalva)

Švirkštai - 2 po 2g (universali spalva)

Kaina:

Kaina:

4+1

67,00 € / vnt.

77,00 € / vnt.

4+1

ADMIRA® FUSION Flow
• Ypatingai mažas susitraukimas (2,75% pagal tūrį)
• Tikslus medžiagos aplikavimas ir dozavimas

Rinkinys - 5 švirkštai po
2g (A1, A2, A3, A3,5, WO)
Kaina: 236,00

147,00 €

Sutaupote

30%

Švirkštai -2x2g (spalvos pasirinktinai)

Kaina:

81,30 € / vnt.

4+1

HIGHLIGHTS
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
Papildymai:
V-Posil Putty Fast
2x450ml (2561)

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)

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

Kaina:

Kaina:

Kaina:

122,00 €

59,80 €

122,00 €

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

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

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

Kaina:

Kaina:

Kaina:

132,70 €

225,40 €

225,40 €

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

REBILDA POST GT
STIKLO PLUOŠTU SUSTIPRINTI KOMPOZITINIAI KAIŠČIAI
Indikacijos
• Endodontiškai gydytų dantų kulties atsatymas šakniniais kaiščiais
Privalumai
• Puikiai prisitaiko prie kiekvienos šaknies kanalo morfologijos
• Kiekvienas kaištis sudarytas iš kelių vieno plonumo kaiščių
• Nereikia specialaus grąžto
Užsakymo kodai
1972 Rebilda GT rinkinys – 20 kaiščių (Ø 0,8mm, Ø 1,0mm, Ø 1,2mm, Ø 1,4mm po 5vnt),
Ceramic Bond 5ml, Futurabond U vienkartinės dozės 20vnt, Rebilda DC QuickMix dentine 10g, priedai
Kaina:

581,00 € / vnt.
1973 – Rebilda Post 4 (Ø 0,8mm) 5vnt

1975 – Rebilda Post 9 (Ø 1,2mm) 5vnt

Kaina:

Kaina:

76,00 € / vnt.

130,70 € / vnt.

1974 – Rebilda Post 6 (Ø 1,0mm) 5vnt

1976 – Rebilda Post 12 (Ø 1,4mm) 5vnt

Kaina:

Kaina:

96,50 € / vnt.

156,40 € / vnt.

VOCO Prophylaxis Set rinkinys
• CleanJoy valymo ir poliravimo pasta (195 RDA ir 16 RDA) 2x100g
• Remin Pro apsauginis dantų kremas melionų skonio 1x40g
• Proﬂuorid Varnish savaiminio kietėjimo, išskiriantis ﬂuoridus dantų nujautrinimo lakas skirtas jautrių dantų
gydymui, dentino kanalėlių uždarymui, kaklelių ir emalio defektų gydymui (po 3vnt. melionų, karamelės,
mėtų, vyšnių) 12x0,4ml
• Grandio Seal silantas 2x2g
2996 – Prophylaxis Set rinkinys
Kaina:

80,00 € / vnt.

VOCO Temporary Set rinkinys
• Structur 3 spalva A3 laikinų vainikėlių gamybai (50ml)
• Clip Flow šviesa kietinama medžiaga laikinoms restauracijoms (2x1.8g)
• Provicol QM laikinam cementavimui su kalcio hidroksidu, be eugenolio (5ml)
Rinkinio kaina

109,00 €
Perkant atskirai
122,50Eur+28,80Eur+27,40Eur, iš viso 162,20Eur.
Sutaupote 72,50Eur

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

