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Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

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

ŠIAME LEIDINYJE

Unidento kolektyvas

• SPECIALUS VASARINIS PASIŪLYMAS 
   “VASARA SU SPINDINČIA ŠYPSENA”
• NUOSTABI DARBO APRANGA ODONTOLOGAMS - PAGAMINTA LIETUVOJE 
• DENTOCAINE – LABAI PATRAUKLUS PASIŪLYMAS ĮSIGYTI KOKYBIŠKUS 
   ANESTETIKUS TIK UNIDENTE 
• ESTELITE KOMPOZITAI IŠ TOKUYAMA TIK UNIDENTE
• MOKOMOJI-PRAMOGINĖ KELIONĖ Į MIUNCHENĄ SU 3M
• GAMINTOJŲ NAUJIENOS IR PASIŪLYMAI      

MIELIEJI!

Pagaliau vasara! Atostogų ir kelionių metas! 
Gaila, bet ne visą vasarą tenka skirti laisvalaikiui. Unidentas linki, kad darbas 
šiuo laikotarpiu Jūsų nenuvargintų. Todėl paruošėme Jums puikius vasarinius 
pasiūlymus bei rugpjūčio mėnesį kviečiame vykti į mokomąją-pramoginę 
kelionę į Miuncheną su 3M.



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

DENTOCAINE (1,8 ML KARPULĖ) 
INIBSA (ISPANIJA)
Veikliosios medžiagos
Artikainas (4%):
•  Mažas toksiškumas (dėka didelio susirišimo su plazmos baltymais – 94%, 
    metabolizmo per plazmą ir kepenis, labai trumpo pusinės eliminacijos periodo -
    tik 20 minučių)
•  Efektyvesnis, greičiau pradeda veikti (dėka didelio tirpumo riebaluose)

Epinefrinas (1:100 000 - 0,018 mg karpulėje):
•  sumažina kraujavimą ir seilėtekį
•  sulaiko anestetiką švirkštimo vietoje 
    (neleidžia pasišalinti iš poveikio vietos bei pasklisti po visą kūną)
•  padidina ir prailgina anestetiko poveikį

EFEKTYVUS ANESTETIKAS DENTOCAINE

YPATINGAS PASIŪLYMAS 4+1

NUO RUGSĖJO MĖN. BUS GALIMA ĮSIGYTI 
IR DENTOCAINE SU MAŽESNE EPINEFRINO 
KONCENTRACIJA (1:200 000)

VEIKIMO TRUKMĖ MINUTĖS

Veikimo pradžia 2 

Pulpos nejautros laikas 60-75

Minkštųjų audinių 
nejautros laikas

180-360

Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:200000) – 
skirtas eilinėms vidutinio sudėtingumo procedūroms, 
rekomenduojamas kaip pirmasis pasirinkimas 
odontologo kabinete

VEIKIMO TRUKMĖ MINUTĖS

Veikimo pradžia 2 

Pulpos nejautros laikas 45-60

Minkštųjų audinių 
nejautros laikas

120-300

Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:100000) 
– skirtas sudėtingesnėms procedūroms, kai reikia 
ilgesnio veikimo laiko bei didesnės kraujavimo 
kontrolės

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

DENTOCAINE išskirtinumai:
1. Mažesnė kaina
2. Daugiau anestetiko vienoje karpulėje - 1,8 ml 
3. Karpulės stūmoklis tinka įvairiems 
aspiraciniams švirkštams: “harpūno formos 
švirkšto stūmoklis”, “spyglio formos švirkšto 
stūmoklis”, “kamščiatraukio formos švirkšto 
stūmoklis”, “plokščias švirkšto stūmoklis ”

Kaina
2100 €

4+1
Nenaudojusiems šio anestetiko ir norintiems pamėginti – individualūs pasiūlymai mažesniam kiekiui 
(kreiptis į savo Unidento vadybininką) 

Dėžutės kaina: 21,00 Eur



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

Kaina
19000€

AKCIJOS GALIOJA BIRŽELĮ - LIEPĄ - RUGPJŪTĮ

Estelite Ʃ Quick rinkinys (6 švirkštai, Bond Force II 1ml)
Kaina 190,00 Eur

Bond Force II (5ml) + 1 Estelite Ʃ Quick švirkštas
Kaina 94,00 Eur

Kaina
350 €

META Gutta-Percha 
kaiščiai
Kaina 3,50 Eur

META 
popieriniai kaiščiai
Kaina 2,80 Eur

4+1

Kaina
420 €

Pirštinės latekso ir nitrilo (100vnt)

Kaina 4,20 Eur

9+1

Kaina
280 €

4+1

Kaina
9400 €

VASARA SU SPINDINČIA ŠYPSENA
Visą vasarą, perkant bet kokių odontologinių medžiagų daugiau kaip už 100,00 Eur +, DOVANA* Jordan 
dantų šepetėlį pasirinktinai: “ULTIMATE YOU” - stilingas jaunimui, “CLEAN SMILE” - apdovanotas 
dizaino NOBELIU, “SHINY WHITE” - su balinančiu trintuku.                               

* Anestetikai akcijoje nedalyvauja

“ULTIMATE YOU” “SHINY WHITE”“CLEAN SMILE”

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



CLEAN JOY – dantų valymo ir poliravimo pasta naudojama profesionaliam 
dantų valymui ir poliravimui. 

• Raudona (RDA 195) grubi –   aukštas valymo pajėgumas, 
• žalia (RDA 127) vidutinė – vidutinis valymo pajėgumas, 
• geltona (RDA16) švelni - poliravimui 

Sutaupote

10%

BIFLUORID 10 – greitai džiūstantis skaidrus fluoro lakas dantų jautrumo gydymui

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

100g tūbelė / Kaina:  22,00 / 19,80 €

Sutaupote

9%

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

15%13 g+11 g pasta / Kaina:  22,24 / 18,90 €

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

Sutaupote

10%

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

BIFIX SE – universali dvigubo kietėjimo savaiminio 
sukibimo cementavimo sistema skirta įklotų, užklotų, 
vainikėlių ir tiltų, pagamintų iš keramikos, cirkonio 
oksido, kompozito ir metalo cementavimui, taip pat 
metalinių, keramikinių, cirkonio oksido ir pluošto kaiščių 
cementavimui  

5 g švirkštas / Kaina:  60,00 /

Akcijinė kaina / 48,00 €

REBILDA DC – dvigubo kietėjimo, rentgeno kontrastinis skystas kompozitas skirtas gyvų ir negyvų dantų kulčių 
atstatymui, stiklo pluošto kaiščių cementavimui

50 g kartridžas / Kaina:  165,00 /
Akcijinė kaina / 132,00 €
10 g švirkštas / Kaina:  75,00 /

Akcijinė kaina / 60,00 €

Sutaupote

20%

Sutaupote

20%

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

Akcijos galioja birželį - liepą - rugpjūtį

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



D-Light Pro iš GC yra didelio galingumo, dvigubo  
bangos ilgio LED kietinimo aparatas, užtikrinantis efektyvią kietinimo 
šviesa funkciją bei turintis keletą naujų, papildomų funkcijų. 

Atraskite, kaip labai mažas ir lengvas prietaisas gali atvert jūsų akis 
nematomiems dalykams…

Nustatyk

Greta puikių kietinimo funkcijų, D-Light Pro taip pat turi unikalų  
diagnostinį režimą (DT), kuris naudoja tik arti ultravioletininės šviesos  

bangos ilgio esantį UV spektrą. Šis violetinės šviesos režimas veikia ištisiniais  
60 sekundžių ilgio ciklais ir dažnai leidžia pastebėti įprasta akimi nematomus  
dalykus: nuo infekuoto dentino ir apnašo iki senų kompozicinių restauracijų 
mikropralaidumo… 

Apsaugok
Mažo galingumo kietinimo režimas (LP) taip pat turi  
20-ies sekundžių ilgio ir dvigubo bangos ilgio kietinimo 
ciklus, bet galinumas yra sumažintas iki 700mW/cm2.    
Ši kietinimo programa tobulai tinka tais atvejais, kai 
norime apriboti karščio išskyrimą. Pavyzdžiui, gilių ertmių .  
atvejais, kuomet pulpa yra arti. .

Kietink
Didelio galingumo kietinimo režimas (HP) su 20 sekundžių ilgio kietinimo 

intervalais, 1400mW/cm2 galingumu ir dvigubu bangos ilgiu, garantuoja visų      
šviesoje kietėjančių medžiagų polimerizaciją. . Mėlynos šviesos LED 

užtikrina optimalią kamforkvinono aktivacija 460-465nm bangos ilgio 
intervale, kai violetinės šviesos LED, išskiria 400-405nm bangos 

ilgio šviesą ir aktyvuoja kitus fotoinicijatorius, tokius kaip TPO ar PPD. 

Kietink. Apsaugok. Nustatyk.

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



www.dentsply.eu

1

Palodent® V3
Sekcijiniu matricu sistema

Izoliacija ir kontaktas

2
Stiprus surišimas

3

SDR® flow+
Storo sluoksnio takus 
kompozitas

SD
R U

2017-12

1109181

4

ceram.x®

Universalus nano-keramikinis 
kompozitas

Puiki estetika
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SDR® flow+
Bulk Fill Flowable

 

• Savaime pasiskirstanti konsistencija

• Užpildomas iki 4mm be sluoksniavimu

• Galimybe pasirinkti iš 4 atspalviu

• Indikacijos: I, II, III ir V klases restauracijoms

• 5 metu klinikiniai tyrimai1 A1 A2 A3Universal

1  van Dijken JWV, Pallesen U, 2016: Posterior bulk-filled resin composite restorations:

 A 5-year randomized controlled clinical study; J Dent 2016 Aug;51:29-35.
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Dėl išsamesnės informacijos 
prašom kreiptis į 

Unidento vadybininkus 
Tel.: 85 273 4491 

El. p.: dental@unidentas.lt


