2019 PAVASARIS

Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

MIELIEJI,
IR VĖL PAVASARIS, ATGIMIMAS, ŽYDĖJIMAS...
DŽIAUKIMĖS!
O Unidentas yra tam, kad palengvintų Jūsų
profesinę rutiną, kad kasdienis darbas netrukdytų
džiaugsmui!
Jūsų Unidentas

ŠIAME LEIDINYJE:
• VELYKINĖS DOVANOS
• DEZINFEKCIJA ODONTOLOGO KABINETE PILNAS ASORTIMENTAS IŠ ECOLAB
• PAVASARINĖS UNIDENTO AKCIJOS
• GAMINTOJŲ INFORMACIJA IR PASIŪLYMAI
• NAUDINGA INFORMACIJA JŪSŲ PACIENTAMS
• UNI AKADEMIJOS PROGRAMA: MOKYMAI,
EDUKACINĖS-PRAMOGINĖS KELIONĖS…

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

NAUJIENA!

NAUJIENA!

kiekvieną dieną padeda padaryti pasaulį

švaresnį, saugesnį ir sveikesnį - apsaugoti
žmones ir gyvybiškai svarbius išteklius

INSTRUMENTAI

PAVIRŠIAI

RANKOS

DEZINFEKCIJOS
PLANAS

Silonda®
Aukštos kokybės drėkinamasis
losjonas rankoms ir odai
Greitai susigeria
Pagerintas natūraliu bičių vašku
Pakuotė: 500ml

Dezinfekcijos planas

Manisoft®
Emulsija rankų
ir kūno plovimui
bei priežiūrai.

LILLE
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Preparato sudėtyje esanti
medžiaga riebina odą –
apsaugo ir nesausina
Neutrali odai reakcija – pH 5.0
Puikios plaunančios savybės
Sudėtyje nėra muilo
Malonaus kvapo
Pakuotė: 500ml, 6l

Skinman®
Soft Protect
Skirtas higieninei ir chirurginei
rankų dezinfekcijai sveikatos
priežiūros ir visuomeninės
paskirties įstaigose.
Preparatas paruoštas
naudojimui
Maitina odą ir saugo ją
nuo išsausėjimo
Pakuotė: 500ml, 5l

Dentasept®
Aspiration AF
Efektyvi priemonė skirta
kasdieniam visų tipų siurbimo
sistemų, amalgamos
separatorių ir spjaudyklių
valymui bei dezinfekavimui.
Pakuotė: 1l, 5l

Incidin® Foam
Dezinfekcinės putos skirtos visų tipų
paviršiams ir medicininei irangai
(be aldehidų).
Efektyvus valymas ir dezinfekcija
Paruoštas naudoti
Ypač trumpas ekspozicijos laikas
Pakuotė: 750ml, 5l

Sekusept® Plus

Sekusept® Pulver

Veiksminga dezinfekcinė valymo priemonė
skirta instrumentų dezinfekcijai.

Veiksminga dezinfekcinė valymo priemonė skirta
instrumentų dezinfekcijai.

Platus veikimo spektras: bakterijos, TBC,
grybeliai, virusai (HBV, HCV, HIV)
Be aldehidų, sudėtyje yra korozijos
inhibitorių
Puikios plaunančios savybės, labai
geras toleravimas, malonaus kvapo
Pakuotė: 2l, 6l

Platus veikimo spektras: bakterijos, mielės, virusai
(HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota, Polio, Papova,
o pridėjus aktyvatorių ir TBC bei bakterijų sporos
Preparatas valo ir tirpdo kraują, pūlius, baltymus,
skreplius ir išskyras
Puikios plaunančios savybės, labai geras
toleravimas, bekvapis tirpalas
Pakuotė: 2kg, 10kg, 20kg

Incidin® OxyWipe S
Dezinfekcinės servetėlės skirtos
medicininių paviršių ir inventoriaus
valymui bei dezinfekavimui su
sporicidiniu poveikiu.
Preparatas paruoštas naudoti
Veiklioji medžiaga: vandenilio
peroksidas (be alkoholių)
Pakuotė: 100 servetėlių

Sekudrill®
Efektyvi dezinfekcinė valymo priemonė
skirta sukamųjų odontologijos
instrumentų: (plieninių, kietmetalio,
deimantinių gražtų bei frezų) plovimui
ir dezinfekcijai.
Šlifavimo bei poliravimo priemonių
bei endodontinių instrumentų
plovimui ir dezinfekcijai
Tinka plieno, kietmetalio, deimanto,
silikono, keramikos gaminiams plauti
ir dezinfekuoti.
Gali būti naudojamas ultragarsinėse
plovimo mašinose.
Pakuotė: 2l

Incidin® OxyFoam S
Sporicidinės dezinfekcinės
putos skirtos medicininių
paviršių ir inventoriaus
valymui bei dezinfekavimui.
Preparatas paruoštas naudoti
Veiklioji medžiaga: vandenilio
peroksidas (be alkoholių)
Pakuotė: 750ml, 5l

Incidin® Pro
Plataus veikimo spektro priemonė
skirta paviršių dezinfekcijai
(be aldehidu).

Incides® N
Paruoštos naudoti alkoholiu
impregnuotos servetėlės medicininiu
prietaisų ir nedidelių paviršiu
dezinfekcijai.
Pakuotė: 90 servetėlių

Bekvapė ir bespalvė
Gerai ir saugiai plauna ir dezinfekuoja
visus medicininius bei bendros
paskirties paviršius (tinka metalui,
sintetinems medžiagoms,
elastomerams, gumai, keramikai
ir kt.)
Pakuotė: 2l, 6l

Sutelkite dėmesį į tai kas svarbu, tegul DENTOCAINE
atlieka savo darbą.
Lengvos ir paprastos
procedūros su
DENTOCAINE
Artikaino greitesnė
veikimo pradžia (~2 min.)
ir ilgesnė trukmė nei kitų molekulių:
Dentocaine 4% 1:100.000

Dentocaine 4% 1:200.000

Pulpos
nejautros laikas
60-75 min.

Pulpos
nejautros laikas
45-60 min.

Mikštųjų audinių
nejautros laikas
180-360 min.

Mikštųjų audinių
nejautros laikas
120-300 min.

Veiklioji
medžiaga

Produkto pavadinimas
ir adrenalino santykis

ARTIKAINAS 4%

Dentocaine 4%
1:100.000
Dentocaine 4%
1:200.000

Produktų
spalvinis
žymėjimas

Karpulės
dangtelio spalva

Kaina: 22,00 €
Perkant ne mažiau
nei 2 pakuotes.

Inibsa anestezija:
Silikonu padengtos stiklo
karpulės
Pagamintas aseptiškai
Be latekso ir metilparabeno
Spalvinis žymėjimas
18 mėnesių galiojimo terminas
Dėžutės po 50 vnt. x 1,8 ml

Aquasil® Ultra+

Smart Wetting® Impression
Material
digit Power® Dispenser, vienintelė baterijomis
maitinama ergonominė korekcinės medžiagos
dozavimo sistema rinkoje, suteikianti geresnę
kontrolę ir medžiagos dozavimo preciziškumą.
Ji leidžia odontologui dirbti arčiau paruošto
danties ir nuosekliau valdyti procesą.

63%

Pasiekite preparacija
iki 63% arčiau,
geresnei kontrolei

Išbandykite naująjį Aquasil Ultra+:
• Puikūs rezultatai sudėtingiausiuose atvejuose.
• Patobulintas intraoralinis hidrofiliškumas ir atsparumas plyšimui.
• Tinka visoms atspaudų ėmimo technikoms.

ĮVADINIS RINKINYS Soft Putty FS/XLV RS
2 x 250 ml bazinės masės; greito kietėjimo
1 x 50 ml korekcinės masės XLV
6 x maišymo antgaliukai

ĮVADINIS RINKINYS Soft Putty FS/XLV RS
2 x 250 ml bazinės masės; greito kietėjimo
1 x 50 ml korekcinės masės LV
6 x maišymo antgaliukai

Galimi įvairūs klampumai, kietėjimo laikai ir aplikavimo sistemos, tiek rankomis maišomos
masės, tiek maišyklei tinkantys papildymai.
Dėl išsamesnės informacijos ir konsultacijos
kreipkitės į savo oficialų Dentsply Sirona atstovą:
Tomas Sesickas
el. paštas: tomas.sesickas@dentsplysirona.com
Tel. nr. +370 6058 0858

Sausis - Kovas 2019

ceram.x® Spectra ST - HV
DOVANA
PIRKINYS: ceram.x® Spectra ST - HV Intro Kit
DOVANA: 1x Prime&Bond active 4ml

SDR® flow+

PIRKINYS: 3x SDR® flow+ (15kaps.)
DOVANA: 1x SDR® flow+ (15kaps.)

ceram.x® Spectra ST - HV

3+1

PIRKINYS: 5x ceram.x® Spectra ST - HV
DOVANA: 1x Prime&Bond active 4ml

5x

+DOVANA

+DOVANA

Palodent® V3 matricos
DOVANA
PIRKINYS: 4x Palodent® V3 matricos
DOVANA: 1x Palodent® V3 ring

Palodent® V3 Intro Kit
DOVANA
PIRKINYS: Palodent® V3 Intro Kit
DOVANA: Palodent® V3 ring

UAB "Unidentas"
Tel.: 8 5 273 44 91
El. paštas: dental@unidentas.lt

5+1

Sausis - Kovas 2019

Aquasil Ultra+® intro kit
DOVANA
PIRKINYS: 2x Aquasil Ultra+® intro kit
DOVANA: 1x Aquasil Ultra+® XLV arba LV korekcinė masė (2 papildymai)

X-smart IQ® Intro kit

X-smart Plus® Intro kit

PIRKINYS: X-smart IQ® Waveone Gold arba
Protaper Next Intro Kit
DOVANA: 5x WaveOne GoldGlider arba Proglider (3vnt.)

PIRKINYS: X-smart Plus® Waveone Gold arba
Protaper Next Intro Kit
DOVANA: 5x WaveOne Gold Glider arba Proglider (3vnt.)

5x

+DOVANA

+DOVANA

5x

WaveOne® Gold
DOVANA
PIRKINYS: 4x WaveOne® Gold (6vnt.)
DOVANA: 2x WaveOne® Gold Glider (3vnt.)

ProTaper Next®
DOVANA
PIRKINYS: 4x ProTaper Next® (6vnt.)
DOVANA: 2x ProGlider® (3vnt.)

UAB "Unidentas"
Tel.: 8 5 273 44 91
El. paštas: dental@unidentas.lt

PAVASARIO PASIŪLYMAI JUMS!
PUIKŪS ESTETINIAI REZULTATAI SU TOKUYAMA
DENTAL MEDŽIAGOMIS!
ESTELITE COLOR dažai naudojami atspalvio korekcijai,
jie suteiks Jūsų kūriniui charakterį bei patobulins bendrą
dantų estetiką. Galima įsigyti 13 spalvų - 4 opakerius ir 9
pigmentus, kurių pakanka visiems estetiniams poreikiams:
smulkiems kandžiams, senyviems bei labai pažeistiems
arba stipriai pakeitusiems spalvą, pigmentuotiems dėl
vaistų (pvz., Tetraciklinų) vartojimo dantims, o taip pat ir
lūžusioms restauracijų pataisoms.

Kaina

19900€

Kaina

54500€

13107 ESTELITE SIGMA QUICK RINKINYS
(A1, A2, A3, A3,5, OPA2, OA2 švirkštai,
1ml Bond Force II)

Kaina

37000€

Rinkinio kaina: 199,00 Eur
Švirkšto kaina: 39,00 Eur

10901 ESTELITE COLOR RINKINYS
(13 švirkštų po 0,9g)
Rinkino kaina: 545,00 Eur
Švirkšto kaina: 55,00 Eur

10923 ESTELITE ASTERIA RINKINYS
(A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE,
OcE švirkštai po 4g)
Rinkinio kaina: 370,0 0Eur
Švirkšto kaina: 60,00 Eur

KOKYBIŠKI IR TIKSLŪS ATSPAUDAI SU
KULZER MEDŽIAGOMIS!
VARIOTIME pasižymi ypatingu tikslumu ir ypač tiksliai atspaude atkuriamomis detalėmis. Pasirenkamas darbo laikas:
nuo 1min iki 2min 30s. Daugiau galimybių pasirinkti kietėjimo pradžią – Variotime polimerizacijos pradžia priklauso nuo
temperatūros esančios burnoje ir pradeda kietėti iš karto įdėjus į burną. Trumpas kietėjimo laikas burnoje tik 2min 30s!

Kaina

6700 €
Kaina

4000 €

VARIOTIME PUTTY
(600ml)
Kaina: 67,00 Eur

Kaina

13800€

VARIOTIME LIGHT
(2X5ml)
Kaina: 40,00 Eur

Kaina

4100 €

VARIOTIME DYNAMIX PUTTY
(2X380ml)
Kaina: 138,00 Eur

VARIOTIME BITE
(2X50ml)
Kaina: 41,00 Eur

PERKANT VARIOTIME ATSPAUDINIŲ MEDŽIAGŲ UŽ 100,00 EUR,
DOVANA – DU METALINIAI ŠAUKŠTAI ATSPAUDAMS
Kaina

10000€
Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

VELYKINĖS DOVANOS IŠ GC
PERKANT
MEDŽIAGŲ UŽ 200,00 EUR,
DOVANA – THE RITUALS OF AJURVEDA KOSMETIKOS RINKINYS
Sulėtinkite tempą ir paverskite kasdienines rutinas į prasmingesnes akimirkas su
THE RITUALS gaminiais, kurie atpalaiduoja kūną ir sielą...

***dovanų skaičius ribotas

Kaina

950 €

Kaina

3200 €

Kaina

800 €

KOFERDAMO GUMA CERKAMED
(36vnt.)
Kaina: 9,50 Eur

KATRIN PLUS ONE STOP
345201 popieriniai balti rankšluoščiai
(3045 lap.)
Kaina: 32,00 Eur

DOCHEM
Siurbliai autoklavuojami HVE (5 vnt.)
Kaina: 8,00 Eur

Kaina

2000 €

Kaina

650 €

Kaina nuo

330 €

SKYSTAS KOFERDAMAS CERKAMED
(4x1,2ml)
Kaina: 20,00 Eur

DOCHEM
Žiodikliai suaugusiems (2vnt.)
Kaina: 6,50 Eur

DOCHEM
Sterilizavimo maišeliai įvairių dydžių
Kaina nuo: 3,30 Eur

SUSIPAŽINKITE SU SENSACINGAI NAUJA
METODIKA – „INJEKCINĖ ESTETIKA“!
„Modernios tendencijos takiųjų kompozitų panaudojime - “injekcinė estetika”.
Protezavimas užklotais - subgingivalinių peparacijos ribų pakėlimas takiaisiais
kompozitais, laikinų restauracijų gamyba”. Lektorius dr. Valdas Vilkinis (privati praktika).

Teorinis-demonstracinis seminaras odontologams (bus registruojama LROR)
Laikas: 14:00 – 18:00 gegužės 15 d., 2019 (trečiadienis). Vieta: Klaipėda

Tvirtas lyg uola

Nustokite dengti papildomais
sluoksniais!
• Išskirtinis stiprumas ir atsparumas
• Puikiai tinką visų klasių ertmėms be dydžio apribojimų
• Pakankamas atsparumas, nereikia padengti įprastinio
kompozito sluoksniu

Pradėkite švirkšti!
• Unikali tiksotropiška konsistencija
leidžia tiesiogiai suformuoti
gumburus
• Trumpesni galutinės apdailos
etapai, nes anatomija suformuojama
iš karto

Mėgaukitės patogumu!
• Naujoviškas švirkšto dizainas leidžia
greitai ir patogiai švirkšti tuo pačiu
apsaugodamas nuo nekontroliuojamo
medžiagos išbėgimo
• Naujoviški švirkštimo antgaliai
su ilgomis lanksčiomis adatomis
leidžia patogiai pasiekti sudėtingas
krūminių dantų ertmes

G-ænial®
Universal
Injectable
iš GC
Itin tvirta kompozitinė
medžiaga

* Kino bilietų (kvietimų) skaičius ribotas. Dovanojami 2 kvietimai į kino seansus gegužės mėnesiams
Pasiūlymas galioja nuo balandžio 1 iki 21 dienos

One
Bulk Fill
Storo sluoksnio kompozitas

- Didesnis opakiškumas – geresnė estetika
- Puikios darbinės ir modeliavimo savybės
- Greita ir paprasta vieno sluoksnio iki
5 mm metodika
- Tik nanokompozitams būdingas
poliravimo greitis ir blizgesio išlaikymas

3M ir Filtek yra 3M arba 3M Deutschland GmbH prekės ženklai.
Kanadoje naudojama pagal licenciją. © 3M, 2018

Pagaliau – gražus
storo sluoksnio kompozitas:

Unikalūs sprendimai odontologijai
Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

INFORMACIJA JŪSŲ PACIENTAMS
Pastebėta, kad net 40% mažamečių vaikų naudoja PER DAUG dantų pastos
Valant dantis vaikams iki trejų metų turėtų būti naudojamas
tik nedidelis dantų pastos tepinėlis, sulaukus trejų metų
- žirnio dydžio kiekis. Labai svarbu, kad tėvai prižiūrėtų,
kaip jų vaikai valo dantis iki jiems sukaks septyneri,
kad būtų tikri, jog tai atliekama taisyklingai bei saugiai!
Pastebėta, kad net 40% mažamečių vaikų naudoja PER DAUG
dantų pastos, dėl ko gali padidėti dantų pažeidimų grėsmė.
Per didelis kiekis fluoridų besiformuojantiems dantims gali
sukelti dantų fluorozę (dantys išmarginti baltomis dėmėmis).
Dažnai 3-6 metų vaikai pilnai padengia dantų pasta visus
šepetėlio šerelius, nors ekspertai rekomenduoja naudoti ne
daugiau nei žirnio dydžio kiekį.
Kad išvengtume dantų ėduonies, rekomenduojama visiems
žmonėms nuo dvejų metų amžiaus valyti dantis šepetėliu
du kartus per dieną su dantų pasta, kurios sudėtyje yra
fluoridų. Rekomenduojamas fluoridų kiekis dantų pastose
suaugusiems – 1500 ppm (atitinka 0,32% natrio fluorido),
tokias pastas gali naudoti ir vaikai nuo 12 metų amžiaus.
Jaunesniems vaikams skirtose dantų pastose yra mažesnis
fluoridų kiekis, tačiau vis tiek labai svarbu kontroliuoti, kad
jie pastos nenurytų.
Fluoridai – puiki dantų ėduonies profilaktikos priemonė,
tačiau jie turi būti naudojami atsargiai. Mažamečiai vaikai nori
patys savarankiškai valytis dantis, o vaikiškos dantų pastos
dažniausiai yra malonaus saldaus skonio. Tačiau pastos
neturi būti valgomos. Todėl tėvai turi atsakingai stebėti, kaip
jų vaikai naudoja dantų pastą ir šepetėlį.
Fluoridai - tai mineralai, randami vandenyje ir dirvožemyje. Daugiau nei prieš 70 metų mokslininkai nustatė,
kad žmonės, kurie naudojo geriamąjį vandenį, natūraliai turintį daugiau fluoridų, rečiau sirgo dantų ėduonimi.
Todėl fluoridais yra praturtinamas vandentiekio vanduo, dantų pasta, burnos skalavimo skysčiai bei kiti
produktai. Mokslininkai įrodė, kad fluoridai padėjo sumažinti dantų ėduonį vaikų ir suaugusiųjų tarpe.
Tačiau per didelis fluoridų kiekis besiformuojantiems dantims yra pavojingas - gali sukelti dantų
margumą,
vadinamą dantų fluoroze. Dažnai ją yra sunku pastebėti, ir teisingai įvertinti gali tik odontologas.
Naujausi tyrimai parodė, kad fluorozės paplitimas didėja pastaruosius tris dešimtmečius, ir ateityje gali būti paveikti net du iš
penkių paauglių.

“Oral Health Foundation” informacija

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

VOCO kompanijos dantų ir burnos ligų profilaktinės medžiagos

ADMIRA® PROTECT –

šviesa kietinamas,
išskiriantis fluoridus, vienkomponentis lakas skirtas
dantų kaklelių bei atviro dentino jautrumo gydymui
• Lako sudėtyje yra TRIKLOSANO - antimikrobinės
medžiagos mažinančios apnašų susidarymo galimybę
ir apsaugančios nuo bakterijų, kurios formuoja kariesą.

Vienkartinės dozės
kaina: 1,16

€

VOCO PROFLUORID VARNISH –
savaiminio kietėjimo, išskiriantis fluoridus, dantų
nujautrinimo lakas skirtas jautrių dantų gydymui, dentino
kanalėlių uždarymui (pvz. preparuotoms ertmėms ar
jautriems šaknų paviršiams), kaklelių defektų gydymui,
emalio defektų gydymui, ėduonies pažeidimų gydymui,
fluoravimui bei mineralizacijos skatinimui.
• 5 skonių: melionų, mėtų, vyšnių,
karamelės, kramtamos gumos,
skirtingų pakuočių: tūbelės ir
vienkartinės dozės

Vienkartinės dozės
Kaina: 1,60

2996 VOCO PROPHYLAXIS
SET RINKINYS
• 2 x 100 g CleanJoy tube (195 RDA ir 16 RDA)
• 1 x 40 g Remin Pro melionų skonio
• 1 x 40 g Remin Pro forte su imbiero ir
ciberžolės ekstraktais
• 12 x 0.4 ml Profluorid Varnish SingleDose
(po 3vnt. melionų, karamelės, mėtų, vyšnių)
• 2 x 2 g Grandio Seal silantas

Kaina: 78,00

€

€

REMIN PRO® –

apsauginis dantų kremas su
fluoridais ir hidroksiapatitu skirtas naudoti po
konservatyvaus dantų gydymo, profesionalios burnos
higienos, dantų balinimo, esant ortodontiniam gydymui.

Kaina: 13,25

REMIN PRO® FORTE –

dantų ir burnos gleivinės kremas su imbiero ir ciberžolės ekstraktais, fluoridais ir
hidroksiapatitu skirtas pacientams po dantų balinimo ar profesionalaus dantų valymo, taip pat padidėjusio jautrumo
profilaktikai ir kontrolei bei yra papildoma regeneracijos priemonė ortodontinio gydymo metu.
• Imbiero ir ciberžolės privalumai neapsiriboja tik skoniu. Moksliniai tyrimai patvirtino imbiero ir
ciberžolės antimikrobinį poveikį (ypač streptococcus mutans), taip pat ciberžolės antikariesogeninį
poveikį. Teigiamas abiejų augalų junginių efektas susijęs ir su priešuždegiminėmis bei kraujotaką
gerinančiomis savybėmis. Imbiero prieskonis paskatina kraujo cirkuliaciją dantenose ir stimuliuoja
seilėtekį, taip pat ciberžolės ir imbiero komponentai skatina sudirgintos gleivinės membranos gijimą
ir regeneraciją (pvz. aftų atvejais).
• Natūralūs kalcio ir fosfatų jonai hidroksiapatite sustiprina dantį neutralizuodami rūgštis,
atsirandančias dėl burnos floros.
• Fluoridai (1450 ppm natrio fluoridas) skatina remineralizaciją ir taip pat padeda apsaugoti
nuo žalingų rūgščių atakų.
• Kreme esantis ksilitolis turi kariesostatinių savybių.

Kaina: 17,00

€

Remin Pro® forte / Remin Pro® - tai idealios papildomos dantų priežiūros priemonės skirtos
naudoti tiek namuose, tiek odontologo kabinete.
Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

TOBULĖKITE SU UNI AKADEMIJA
TEORINIS PRAKTINIS SEMINARAS ODONTOLOGAMS
„Nudilusių dantų anatomijos atstatymas tiesioginiu būdu. Efektyvus koferdamo panaudojimas.”
Lektorius dr. Povilas Kalesinskas (VU, privati praktika).
Laikas: balandžio 19 d., 2019 (penktadienis), 10:00 – 18:00 val.
Vieta: K. Petrausko g. 15, Kaunas (Kauno kolegija, Medicinos fakultetas)
Dalyvio mokestis: 290,00 Eur

Renginį remia:

KELIONĖ ODONTOLOGAMS Į VOCO KOMPANIJOS
MOKYMŲ CENTRĄ KUKSHAVENE (VOKIETIJA)
birželio mėn. 2-5 d., 2019*
PRELIMINARI PROGRAMA (bus patikslinta)
birželio 2 d. (sekmadienis)			
birželio 3 d. (pirmadienis)			
birželio 4 d. (antradienis)			
birželio 5 d. (trečiadienis)			

tiesioginis skrydis iš Vilniaus į Brėmeną (vakare)
ekskursinė-pramoginė programa
mokymai
tiesioginis skrydis iš Brėmeno į Vilnių (ryte)

PRELIMINARI KELIONĖS KAINA: 600,00 Eur

KELIONĖ ODONTOLOGAMS Į GC KOMPANIJOS
MOKYMŲ CENTRĄ MADRIDE (ISPANIJA)
birželio mėn. 14-18 d., 2019*

PRELIMINARI PROGRAMA (bus patikslinta)
birželio 14 d. (penktadienis)			
birželio 15/16 d. (šeštadienis/sekmadienis)
birželio 17 d. (pirmadienis)			
birželio 18 d. (antradienis)			

tiesioginis skrydis į Madridą (vakare)
ekskursinė-pramoginė programa
mokymai
tiesioginis skrydis iš Madrido
į Vilnių (po pietų)

PRELIMINARI KELIONĖS KAINA: iki 1200,00 Eur
(lydinčiam asmeniui, nedalyvaujančiam mokymuose preliminari
kelionės kaina – iki 1000,00 Eur)

REZERVUOKITE LAIKĄ! Lapkričio 16 d., 2019 (šeštadienis)

3M ir UNI Akademijos mokslinis-šventinis renginys Baltijos šalių odontologams
Vieta: viešbutis Park Inn by Radisson, K. Donelaicio str. 27, Kaunas

PRELIMINARI PROGRAMA: paskaitos, vaišės, šventinis siurprizas... visos dienos renginys!
NUMATOMI LEKTORIAI:
Dr. Vilhelm Gretar Olafsson (Islandija) – estetinis plombavimas
Dr. Eglė Vindašiūtė-Narbutė (Lietuva) – protezavimas
Dr. Darja Kise (Latvija) – krūminių dantų plombavimas
Dr. Shira Zary (Izraelis) – endodontiškai gydytų dantų atstatymas
Frederic van Vliet (Vokietija, Olandija) – efektyvi odontologinės klinikos vadyba
DĖL IŠSAMIOS INFROMACIJOS PRAŠOM KREIPTIS: tel. 8652 56252 arba į savo UNIDENTO vadybininką
Keliones organizuoja kelionių agentūra „Vestekspress“.

*

