
MIELIEJI,

Su Jumis ir Jums - visada, ramiais 
ir pilnais iššūkių laikais.
Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus.

Visada šalia Jūsų Unidentas

Tel.: 85 2 734491, dental@unidentas.lt, www.unidentas.lt
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• PRIEMONĖS SAUGIAM DARBUI - PILNA KOFERDAMO SISTEMA 
   (COLTENE, ŠVEICARIJA)
• SAUGIAM DENTINO PREPARAVIMUI - TIK KOKYBIŠKI KIETMETALIO
   GRĄŽTAI (NTI, VOKIETIJA)
• BIOCLEAR (JAV) MATRICOS - KOKYBIŠKAM “JUODŲ TRIKAMPIŲ” 
   IR DIDELIŲ DIASTEMŲ UŽDARYMUI
• TOKUYAMA (JAPONIJA) KOMPOZITAI - ESTELITE, 
   OMNICHROMA - PATOGIAM IR KOKYBIŠKAM DARBUI
• ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PLATUS PASIRINKIMAS - 
   MORITA (JAPONIJA), GNATUS (BRAZILIJA)
• IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI - TIK UNIDENTE

ŠIAME LEIDINYJE:

Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

• Išskirtinis atspalvio atitikimas dėka naujos „Smart Chromatic 
   Technology“ technologijos, sukurtos Tokuyama mokslininkų, kuri
   visiškai keičia atspalvių pritaikymo procedūrą, plombuojant dantis
   kompozitais.
• Ypatingai geros poliravimo savybės
• Puikios fizinės-mechaninės savybės
• Nelimpa prie instrumentų
• Pakankamas modeliavimo laikas
• Balta opakinė spalva iki sukietinimo suteikia puikų 
   matomumą modeliuojant

OMNICHROMA 
OMNICHROMA BLOCKER 
švirkštas (4 g)

Kaina: 65,00 Eur

ESTELITE ASTERIA
• Nesudėtingas sluoksniavimas, supaprastinta 
   2 sluoksnių koncepcija.
• Lengva parinkti spalvą. Estelite Asteria tik 
   7 “Body” ir 5 emalio spalvos apima visą dantų 
   spalvų skalę!
• Minimalus spalvos ir skaidrumo pokytis prieš 
   ir po polimerizacijos
• Ypatingai mažai traukiasi (1,3%)
• Lengva dirbti. Nelimpanti ir skulptūriška, ilgas
   darbo laikas (90sek., kai aplinkos šviesa 
   10 000lux).
• Puiki estetika, nematomos ribos, natūralus
   skaidrumas, ilgalaikis blizgesys.

ESTELITE KOMPOZITŲ ŠEIMA

ESTELITE SIGMA QUICK
• Ilgalaikis restauracijos blizgesys
• Mažas restauracijos nusidėvėjimas 
• Puikus chameleono efektas, 
   užtenka 10 spalvų.
• Minimalus tūrinis susitraukimas 
   (1,3%), sumažintas polimerizacinis 
   stresas ir pooperacinis jautrumas. 
• Geras kraštinis atitikimas. 

ESTELITE COLOR
• Mažo klampumo, šviesa kietinami 
   dažai estetiniam plombavimui
• Tepami po arba tarp kompozito
   sluosnių
• 9 spalvos - Clear, Blue, Gray, 
   Lavender, Yellow, Ochre, 
   Dark Brown, Red, White
• 4 opakeriai - Pink Opaque, 
   Low Chroma Opaque, Medium
   Chroma Opaque, 
   High Chroma Opaque

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

Kaina
6000 €

Kaina
4000 €

Kaina
5500 €

• Minkšta kreminė konsistencija – puiki adaptacija prie sienelių
• Sudėtyje nėra Bis-GMA – sumažinta alergijų rizika
• Spalvos stabilumas
• Labai greitas darbas, paprastas administravimas: 
   tik vieno atspalvio kompozitas, tinkantis visiems
   atvejams ir vienas papildomas komponentas „blokeris“
   ypatingiems atvejams (intensyvios diskoloracijos,
  metaliniai elementai, etc.)

Kaina
6500 €

Kaina
6500 €

OMNICHROMA 
OMNICHROMA BLOCKER 
kapsulės (20 x 0.2 g)

Kaina: 65,00 Eur 
 

OMNICHROMA – tai vieno atspalvio kompozitas tinkantis 
visų spalvų nuo A1 iki D4 bei balintų dantų restauracijoms! 

ESTELITE ASTERIA 
švirkštas (4g)

Kaina: 60,00 Eur

ESTELITE SIGMA QUICK 
švirkštas (3,8g)

Kaina: 40,00 Eur

ESTELITE COLOR 
švirkštas (0,5ml/0,9g)

Kaina: 55,00 Eur



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

BEKOMPROMISINĖ KOKYBĖ: 
2D IR 3D VAIZDAI, ODONTOLOGINĖ ĮRANGA

VERAVIEW IC5 HD (2D)
• Labai greita procedūra (tik 5.5 sek.; esant didesniam detalių poreikiui – 10 sek.)
• Labai maža apšvitos dozė (dėl itin trumpos ekspozicijos)
• Aukšta raiška (96 μm)
• Itin gera nuotraukų kokybė (DDAE ir AIE funkcijos, automatinis skaitmeninis 
   išlaikymo ir vaizdo paryškinimo reguliavimas)
• Paprastas ir greitas paciento paruošimas 
   (integruotas trigubas lazerio spindulių daviklis)
• Pilnai automatinė procedūra, pasirenkant reikiamą programą 
   (Panoraminė, TMJ, Pedo)
• Mažos energijos sąnaudos (mažas svoris, kompaktiškas dizainas)

KAINA: 16 000 EURAI (SU PVM)

VERAVIEWEPOCS 3D R100 - P/CP; VERAVIEW X800 (3D)
• Patogus valdymas
• Maža apšvitos dozė (60% mažesnė už įprastinę)
• Itin gero ryškumo vaizdai
• Pakankamas nuskaitymo laukas: skersmuo 100 mm, 
   aukščiai – 40 mm, 50 mm, 80 mm
• Idealiai tinka implantacijų planavimui bei burnos chirurgijai, 
   taip pat endodontijai, periodontologijai ir bendrai odontologijai

KAINA: NUO 55 000 EURŲ (SU PVM)

Liang et al.. European journal of radiology (2010)

SIGNO G10 II, SOARIC (ODONTOLOGINĖ ĮRANGA)
KAINA: NUO 25 900 EURŲ (SU PVM)

SIGNO T500

VERAVIEWEPOCS 3D R100

VERAVIEW IC5 HD

Kaina nuo
25 900€

Kaina
16 000€

Kaina nuo
55 000€



  

Pilnas rinkinys - žiedai su sparneliais
H02778
36 × koferdamo guma, vidutinė, žalia, 
       6“ × 6“ (152 × 152 mm)
1 × Plastikinis rėmelis, 6“ (152 mm)
1 × Fiesta spalva žymėtų koferdamo žiedų 
       su sparneliais komplektas, 9 vnt.
1 × Šablonas, 6“
1 × Lateksiniai tarpdantiniai siūlai, ploni, geltoni
1 × Koferdamo skylamušis
1 × Koferdamo replės

Supaprastintas rinkinys su Elasti-Dam
H02900
36 × Elasti-Dam koferdamo guma, vidutinė, žalia, 
      6“ × 6“ (152 × 152 mm)
1 × Plastikinis rėmelis, 6“ (152 mm)
1 × Fiesta spalva žymėti koferdamo žiedai 
       be sparnelių, 4 vnt. 
1 × Šablonas, 6“
1 × Lateksiniai tarpdantiniai siūlai, ploni, geltoni
1 × Koferdamo skylamušis
1 × Koferdamo repl

 

Sumažinkite virusų plitimo riziką 
naudodami koferdamą!

Koferdamo, kaip apsauginio barjero mikroorganizmų plitimui veiksmingumas, atliekant 
odontologines procedūras
M A Cochran, C H Miller, M A Sheldrake J Am Dent Assoc, 
1989 Jul;119(1):141-4

Santrauka
Šiame tyrime buvo įvertintas koferdamo, kaip infekcijos kontrolės barjero, veiksmingumas atliekant įprastas 
odontologines procedūras. Buvo atlikti mikroorganizmų poėmiai preparuojant bei plombuojant dantis amalgamos ir 
kompozicinėmis medžiagomis su ir be koferdamo, taip pat naudojant antgalį su vandeniu bei oro-vandns srovės švirkštą 
su ir be koferdamo. Rezultatai parodė reikšmingą mikroorganizmų sumažėjimą naudojant koferdamą - atitinkamai 
70–88% ir 95–99%; ir 90–98% visiems atvejams bendrai. Šie rezultatai rodo, kad koferdamo naudojimas yra veiksmingas 
būdas sumažinti užterštumą mikroorganizmais pirminiame šaltinyje. Koferdamas, naudojamas kartu su pirštinėmis, 
kauke bei  apsauginiais akiniais, yra veiksminga apsauga nuo galimo infekcinių ligų plitimo odontologijos kabinete.

HYGENIC 
koferdamų rinkiniai

Kaina 435.00 € Kaina 260.00 €

Dental Dam 
Koferdamas



#00 #1 #2 #2A #3 #4

#7 #8 #8A #9 #14 #14A

#W8 #W8A #W9 #W14 #W14A

#212 #W00 #W2 #W2A #W3 #W7

#W56

HYGENIC Fiesta koferdamo žiedų rinkinys
H09966 1 x 9 Fiesta spalva žymėtų koferdamo žiedų su sparneliais kompektas. 

Pakuotėje yra šie koferdamo žiedai: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A

HYGENIC Gloss Finish koferdamo žiedai su sparneliais

HYGENIC Fiesta spalva žymėti Matte Finish koferdamo žiedai

HYGENIC Gloss Finish koferdamo žiedai be sparnelių

Koferdamo žiedai

Galima uždėti koferdamo gumą, žiedus ir rėmelį vienu metu. Uždėjus ant rėmelio, guma užtempiama ant žiedo sparnelių. 

Norėdami uždėti koferdamą, pirmiausia pritaikykite ir įtvirtinkite žiedą intraoraliai, po to užtemkite  koferdamo gumą ant žiedo 
ir danties. Be sparnelių.

H02762 #00 Viršutiniams ir apatiniams premoliarams ir priekiniams dantims
Bendros paskirties, viršutiniams premoliarams
Premoliarams ir viršutiniams kandžiams
Premoliarams ir viršutiniams kandžiams
Plokščiam žandikauliui, mažiems moliarams
Mažiems viršutiniams moliarams, pieniniams dantims
Plokščiam žandikauliui, bendros paskirties, mažiems apatiniams moliarams
Bendros paskirties, viršutiniams moliarams
Nuožulniam žandikauliui, mažiems nepilnai išdygusiems moliarams
Priekiniams dantims
Nepilnai išdygusiems arba netaisyklingos formos moliarams
Nuožulniam žandikauliui, dideliems  nepilnai išdygusiems moliarams

H02703 #1 
H02761 #2 
H05688 #2A 
H05689 #3 
H02704 #4 
H02758 #7 
H02760 #8 
H02759 #8A 
H02763 #9 
H05690 #14 
H02757 #14A 

H07792 #212 Priekiniams dantims
H02769 #W00 Viršutiniams ir apatiniams Premoliarams ir priekiniams dantims
H02768 #W2 Premoliarams ir viršutiniams kandžiams
H02775 #W2A Premoliarams ir viršutiniams kandžiams 
H03814 #W3 Plokščiam žandikauliui, bendros paskirties, apatiniams moliarams 
H02765 #W7 Plokščiam žandikauliui, mažiems moliarams

 Bendros paskirties viršutiniams moliarams
 

H02767 #W8 
Nuožulniam žandikauliui, mažiems nepilnai išdygusiems moliarams H02766 #W8A 
Priekiniams dantimsH02770 #W9 
Nepilnai išdygusiems arba netaisyklingos formos moliarams H02774 #W14 

H02764 #W14A Nuožulniam žandikauliui, dideliems  nepilnai išdygusiems moliarams
H03815 #W56 Universalus moliarams 

Kaina - 15,00 €

Kaina - 15,00 €

Kaina - 135,00 €



PRIEKINIŲ DANTŲ MATRICŲ RINKINYS. 

PAŽANGŪS METODAI IR PRODUKTAI IŠ

Kaina
1800€

5 vnt. – mažas - rožinis, 
vidutinis - oranžinis, 
didelis - geltonas, 
labai didelis - melsvas,
 giliam kariesui – žalias
Kodas 912001.1
KAINA: 11,00 Eur 

Kaina
1100€

Rinkinio sudėtis: 80 
skaidrių matricų (didelės 
ir mažos, kiekvienos po 10 
keturių spalvinių 

Kaina
30400€

6 vnt –3 formų po 
2 matricas
Kodas 920001

KAINA: 18,00 Eur

• SKAIDRIOS PLONOS MATRICOS 
   PRIEKINIAMS DANTIMS NATŪRALIAI 
   IŠGAUBTOS, ATKARTOJANČIOS 
   ANATOMINIUS DANTŲ EKVATORIUS

• UNIKALŪS DEIMANTO FORMOS
   PLASTIKINIAI TARPDANČIŲ 
   KAIŠTUKAI, PADEDANTYS TOBULAI
   PRISPAUSTI MATRICĄ PRIE DANTIES

• “BLACK TRIANGLE MATRIX 
SYSTEM” – MATRICŲ SISTEMA 
“JUODŲ TRIKAMPIŲ UŽDARYMUI”

kodų,atitinkančius matuoklį), 1dydžio 
matuoklis su spalviniais kodais, 
pjūkliukai tarpdančių paruošimui,
buteliukas tirpalo apnašų nustatymui
Kodas 801003
KAINA: 380,00 Eur
NUOLAIDA 20% 
Kaina: 304.00Eur

A101 Mezialiniams kandžiams 15vnt Skirtos mezialiniams viršutiniams kandžiams. 
Tiesios ties kandamuoju kraštu. Tinka mažų tarpų (<0.5 mm) uždarymui.

A102 Distaliniams kandžiams 15vnt Skirtos distaliniams viršutiniams kandžiams. 
Išlenktos ties kandamuoju kraštu. Tinka mažų tarpų (<0.5 mm) uždarymui.

A103 Mažiems kandžiams 15vnt Skirtos visiems apatiniams kandžiams ir mažiems lateraliniams kandžiams. 
Tinka mažų tarpų (<0.5 mm) uždarymui.

A104 Tiesios matricos 15vnt Skirtos iltiniams dantims. Tiesios ties kandamuoju kraštu. 
Tinka mažų tarpų (<0.5 mm) uždarymui.

A105 Lenktos matricos 15vnt Skirtos iltiniams dantims. Išlenktos ties kandamuoju kraštu. 
Tinka mažų tarpų (<;0.5 mm) uždarymui.

DC201 Mezialiniams kandžiams 15vnt Mezialinių diastemų iki 1 mm uždarymui.

DC202 Distaliniams kandžiams 15vnt Distalinių diastemų iki 1 mm uždarymui.

DC203 Mažiems kandžiams 15vnt Tarpų iki 1 mm tarp apatinių kandžių uždarymui.

DC204 Itin didelėms diastemoms 15vnt Didesnių nei 2 mm diastemų uždarymui.

Unikalūs deimanto formos plastikiniai tarpdančių 
kaištukai. 
TruContact tarpdančių juostelės

vidutiniai, dideli, labai dideli po 16vnt

dvipusė 1vnt, vienpusė 1vnt, su pjūkliuku 2vnt

Kodas 801022

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

RUDENINIAI UNIDENTO

Rinkinio sudėtis:

Kaina
32000€

KAINA: 400,00 Eur
NUOLAIDA 20% 
Kaina: 320.00Eur



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

Kaina
1500€

OPTIM 1 
dezinfekcinės servetėlės
Dydis 15 cmx18 cm
160 vnt.
Kaina 15,00 Eur

Kaina
120 €

EVE CERASTONE 
arkanzaso akmenukai 
kompozitams
Įvairių formų
Kaina 1,20 Eur

EVE CERASTONE 
silikoniniai karbidiniai 
polyrai porcelianui
Įvairių formų
Kaina 1,20 Eur

Kaina
620 €

Kaina 
500 €

ELEVATORIAI
2 mm, 3 mm, 4 mm
Tiesūs, lenkti
Kaina 5,00 Eur

Kaina
600€

SURE-ENDO 
gutaperčos kaiščiai
Dydžiai F1, F2, F3
60 vnt.
Kaina 6,00 Eur

Kaina
500 €

SURE-ENDO 
popieriniai kaiščiai
Dydžiai F1, F2, F3
100 vnt.
Kaina 5,00 Eur

Kaina
2200€

VDW 
nikelio titano instrumentų rinkiniai
Sterilūs
21 mm ir 25 mm
Kaina 22,00 Eur

Kaina
900 €

CERKAMED 
koferdamo guma
Mėtų kvapo ir bekvapis 
36 vnt.
Kaina 9,00 Eur

PASIŪLYMAI JUMS
PREPARUOKITE DENTINĄ SAUGIAI KOKYBIŠKI AŠMENINIAI ROŽINIAI 

KIETMETALIO GRĄŽTAI (NTI, VOKIETIJA) 
SAUGIAM DENTINO PREPARAVIMUI

Kaina
250€

Įvairių dydžių
Kaina 2,50 Eur

Deimantiniai grąžtai dentino preparavimui 
netinka, nes jį sukietina ir ištrupina, taip žalodami 
dantį. Gilesniam (dentino) preparavimui pirmojo 
pasirinkimo grąžtai - ašmeniniai kietmetalio 
lėtaeigiame antgalyje.

• H1S  • H1SX  • H1SXN

Eksperto komentaras



+ DOVANA

1+1

Aquasil Ultra+ automatinis maišymas

2x 92€
PPIIRRKKIINNYYSS::  2x Aquasil Ultra+ putty XLV arba LV rinkinys 
DDOOVVAANNAA::  1x Aquasil Ultra XLV/LV papildymas (2vnt. 
po 50ml)

+ DOVANA

2+1

Aquasil Ultra+ maišoma rankomis

Aquasil® Ultra+
Smart Wetting® Impression Material

• Hidrofiliškiausia atspaudinė medžiaga.
• Atspariausia atspaudinė medžiaga plyšimui.
• Įvairūs klampumo pasirinkimai ir skirtingi darbo laikai jūsų patogumui.
• Pilna sistema visoms indikacijoms ir atspaudų ėmimo technikoms.

DDėėll  iiššssaammeessnnėėss  iinnffoorrmmaacciijjooss  ssuussiissiieekkiittee  ssuu  ssaavvoo  DDeennttssppllyy  SSiirroonnaa  aattssttoovvuu!!

198€
PPIIRRKKIINNYYSS::   1x Aquasil Ultra+ medium arba heavy 
DECA papildymas (2x380ml)
DDOOVVAANNAA::  1x Aquasil Ultra+ LV/XLV papildymas 
(2vnt. po 50ml) 

Arvydas Pilkauskas
Dentsply Sirona atstovas
Tel.: +37061940800
arvydas.pilkauskas@dentsplysirona.com



➥ Modeliavimo metu sferinės dalelės sukuria "guolinį" efektą.

Sumaniai paprasta atspalvių sistema ir tikslus atspalvių atitikimas

➥ Puikus chameleono efektas dėl idealaus dervos ir užpildo santykio.

Patikimos mechaninės savybės ir nepriekaištingas blizgesys
➥ Unikali, iš anksto polimerizuota submikrono stiklo užpildo dalelių struktūra.

Sužinokite daugiau: dentsplysirona.com/CeramxSpectraST

20µm

Made possible by

SphereTEC® Technology
SEM image of SphereTEC® fillers

Efektyvi estetika su  
Ceram.x Spectra™ ST kompozitais

Mūsų įrodyta „SphereTEC®“ formulė dabar apima visą spektrą arba „Spectra“, atspalvių ir modeliavimo 
savybių, suteikiančių puikią pusiausvyrą tarp visko, kas svarbiausia gydytojams.

Puiki adaptacija ir modeliavimo savybės

Ceram.x Spectra™ ST
Jūsų dažniausi, kasdieniai atvejai. 

Ceram.x Spectra™ ST 
Effects
Sudėtingesnės priekinių dantų restauracijos. 

SSuussiissiieekkiittee  ssuu  ssaavvoo  DDeennttssppllyy  SSiirroonnaa  aattssttoovvuu!!

Ceram.x Spectra™ ST flow
Takus estetinis universalumas.

©2018 Dentsply Sirona. All rights reserved. ML420092A (10-23-18)

3+1

Arvydas Pilkauskas
Dentsply Sirona atstovas
Tel.: +37061940800
arvydas.pilkauskas@dentsplysirona.com

SSppeecciiaalluuss  
ppaassiiūūllyymmaass





Visą informaciją, konsultaciją, susipažinti su
medžiagų pavyzdžiais ir pamatyti GC medžiagų
veikimą galima susisiekus su konsultantu
Žilvinas Žičkus, mob.tel.:+370 65 249 729
el.adresas: zilvinas.zickus@gc.dental

   Skirtas plombuoti didelėms ir gilioms ertmėms ir dantims
 po endodontinio gydymo.
 
   Puikiai tinka kulties atstatymui prieš protezavimą.
 
   Dideliam sluoksniui skirta (Bulk) spalva kietinimo gylis  5.5 mm
 Tinkamiausias gilių krūminių dantų ertmių restauracijoms
 Dentino spalva kietinimo gylis 2.0 mm
 Sukurta norint išgauti estetiškesnį rezultatą  arba kulties formavimui

Tvirta medžiaga
dentino atstatymui 
bei restauracijos
sutvirtinimui

everX Flow™ iš GC

Norite sužinoti apie naujienas iš GC?
GC virtualių vizitų pagalba galime jus pasiekti
bet kuriame Lietuvos kampelyje akimirksniu!
Jums tereikia turėti išmanųjį telefoną ar kompiuterį.
Detalus produktų pristatymas su gyva demonstracija ir atsakymais į Jūsų klausimus.

Registruokitės
jau dabar ir gaukite
DOVANĄ! 



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

Dėl išsamesnės informacijos prašome 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.

NAUJIENA!


