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Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

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

ŠIAME LEIDINYJE
Jūsų Unidentas

• IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI TIK UNIDENTE:
      • TOKUYAMA KOMPOZITAI (JAPONIJA)
      • INIBSA ANESTETIKAI DENTOCAINE (ISPANIJA)
      • VOCO VELYKINĖS NUOLAIDOS
      • KLASIKINIAI A- IR C- SILIKONAI IŠ COLTENE
      • NTI GRĄŽTAI IR JŲ PRIEŽIŪRA, POLIRAVIMO JUOSTELĖS
      • NAUJIENA ! MONT BLANC ANTGALIAI (ANTOGYR, PRANCŪZIJA)
• GC IR HERAEUS KULZER VELYKINĖS DOVANOS
• UNI AKADEMIJA
      • SEMINARŲ PROGRAMA
      • MOKOMOSIOS-PRAMOGINĖS IŠVYKOS Į VOKIETIJĄ SU VOCO IR 3M      
      • GAMINTOJŲ NAUJIENŲ PRISTATYMAI       

MIELIEJI!
Sveikiname Jus su pavasariu ir artėjančiomis šventėmis!
Tegu kasdieniai darbai Jums netrukdo pajausti 
atgimimo!
Džiaukitės žydėjimu kartu su Unidentu!



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
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Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

TIK TOKUYAMA IR TIK UNIDENTE
TOKUYAMA AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS 
ODONTOLOGIJAI IŠ JAPONIJOS  

ESTELITE SIGMA QUICK – universalus kompozitas
1. Ultrasmulkios sferinės užpildo dalelės – išskirtinė estetika, ilgai išliekantis blizgesys, spindesys, chameleono 
    efetktas, atsparumas abrazijai
2. Kontroliuojama polimerizacija – ilgas darbo laikas leidžia tobulai modeliuoti, greitas sukietinimas šviesa 
    (Tokuyama RAP technologija)  
3. Spalvų gama: skaidrūs atspalviai (A1-5; B1-4; C1-3) emaliui ir daugiasluoksnėms restauracijoms; opalescenciniai
    atspalviai (0A1-3) dentinui, daugiasluoksnėms ir vieno sluoksnio restauracijoms; 
    opakinis atspalvis (OPA2); balinti atspalviai emaliui ir dentinui  (BW, WE)

DAR NEIŠBANDĖTE? PUIKI PROGA TAI PADARYTI!!! YPATINGAS PASIŪLYMAS!    
Perkant 3 ESTELITE SIGMA QUICK / ESTELITE POSTERIOR / ESTELITE FLOW QUICK švirkštus -

DOAVANA – 1 ESTELITE SIGMA QUICK / ESTELITE POSTERIOR / ESTELITE FLOW QUICK švirkštas  
Kaina: 3x39,00 Eur (ESTELITE QUICK švirkštai)
Kaina: 3x22,00 Eur (ESTELITE FLOW švirkštai)

Kaina
3x39 €

3x

DENTOCAINE (1,8 ML KARPULĖ) INIBSA (ISPANIJA)

Kaina
2x21 €

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

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
3x22 €

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

EFEKTYVUS ANESTETIKAS DENTOCAINE

2x
YPATINGAS PASIŪLYMAS !
Perkant dvi DENTOCAINE dėžutes (2 po 50 karpulių), - 
DOVANA – viena DOCHEM dentalinių adatų dėžutė 
(dydis 38x0,3mm, 100vnt) ir vienas adatų konteineris 0,7l.  
Nenaudojusiems šio anestetiko ir norintiems pamėginti – individualūs pasiūlymai 
mažesniam kiekiui (kreiptis į savo Unidento vadybininką)
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Essentia® HiFlo iš GC
Universalus didelio takumo šviesa kietinamas kompozitas

Essentia® LoFlo iš GC
Universalus mažo takumo šviesa kietinamas kompozitas

1 atspalvis, 3 patikimi pasirinkimai
visoms krūminių dantų atstatymo indikacijoms

Po sėkmingo Essentia Universalaus atspalvio medžiagos debiuto, GC kompanija, remdamasi tuo pačiu puikios 
integracijos su natūraliais audiniais pagrindu, sukūrė du naujo klampumo gaminius ir pateikė vienspalvį 
sprendimą visoms krūminių dantų restauracijoms - nuo kaklelio iki kramtomojo paviršiaus !

Essentia HiFlo U

o Labai skystas kompozitas, pasižymintis geromis drėkinimo savybėmis, puikiai prisitaikantis prie
   restauracijos paviršiaus ir pasiekiantis net siauriausias ertmeles.
o Puikus tvirtumas ir atsparumas nusidėvėjimui
o Vienas universalus atspalvis

Essentia LoFlo U

o Švirkščiamas mažo takumo kompozitas, tinkamas, kuomet reikia tiksotropinės 
  medžiagos – pavyzdžiui, kaklelinių defektų restauravimui
o Puikus tvirtumas ir atsparumas nusidėvėjimui
o Vienas universalus atspalvis

Essentia U

o Universalus pastos konsistencijos kompozitas
o Šoninių dantų restauravimui tinkamomis savybėmis: modeliuojamas, nelipnus,
   rentgenokontrastiškas
o 7 Essentia medžiagos spalvų (įskaitant emalio ir dentino atspalvius) asortimento dalis

Essentia HiFlo ir Essentia LoFlo galima užsisakyti nuo 2017 kovo 20 dienos.

Perkant GC medžiagų už 200,00 Eur, - 
DOVANA NOSTRA pledas iš 100% 
Naujosios Zelandijos avių vilnos 
(140x200cm)

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

VELYKINĖS DOVANOS IŠ GC
arba perkant GC medžiagų už 100,00 Eur, - 
DOVANA aukščiausios kokybės NOSTRA 
dviejų dalių frotinių ranšluosčių komplektas 
(50x70cm, 70x140cm)

NAUJIENA! IŠSKIRTINIO TVIRTUMO TAKŪS KOMPOZITAI



BIFLUORID 10 – greitai džiūstantis skaidrus fluoro lakas dantų jautrumo gydymui

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

Sutaupote

9%

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

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

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 €

Sutaupote

10%

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

STRUCTUR 2 – 
savaiminio kietėjimo 
kompozitas laikinų estetinių 
vainikėlių ir tiltų gamybai

Sutaupote

5%

75 g kartridžas / Kaina:  93,94 / 89,25 €

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 €

FUTURABOND DC – 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 

2 x 4ml surišiklio / Kaina:  130,00 /
Akcijinė kaina / 104,00 €

Sutaupote

20%

Sutaupote

20% Sutaupote

20%

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt
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ATSPAUDINIŲ MEDŽIAGŲ KLASIKA IŠ COLTENE

KLASIKINIS A-SILIKONAS UŽ SUPER KAINĄ 
JUBILIEJAUS PROGA 
40 METŲ JUBILIEJUS – 40% NUOLAIDA

RINKINIO SUDĖTIS: 
PRESIDENT bazinė masė 2x250ml, 
PRESIDENT korekcinė XTRA LIGHT 50ml, 
PRESIDENT korekcinė LIGHT 50ml
Kaina 60,00 Eur 

Kaina
6000 €

RINKINIO SUDĖTIS: 
SPEEDEX bazinė masė 1365g, 
SPEEDEX korekcinė masė 154g, 
SPEEDEX aktyvatorius 60g
Kaina 39,50 Eur 

Kaina
3950 €

SPEEDEX LAIKO IŠBANDYTAS C-SILIKONAS, KURIO SAVYBĖS 
LABIAUSIAI ARTIMOS A-SILIKONAMS

 •  Mažas susitraukimas 
 •  Atspaudo stabilumas
 •  Galimas maišomų komponentų santykio 
     nukrypimas neturi įtakos sumaišytos medžiagos 
     ir atspaudo kokybei  
 •  Puiki kaina

Nepraleiskite progos pagerinti savo atspaudų kokybę su PRESIDENT!
 •  Puikus korekcinės masės takumas bei hidrofiliškumas – itin tikslus smulkių 
     detalių atkartojimas atspaude 
 •  Puikus atsparumas tempimui bei elastingumas – visos smulkios atspaudo 
     detalės išliks, nebus prarastos atspaudo išėmimo metu

PRESIDENT
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Deimantiniai grąžtai (gamybos procesas trunka 1 – 1,5 mėn.)
•  Tik iš natūralių deimantų – išlaiko aštrumą, visos dalelės vienodo dydžio 
•  „Unimatrix“ technologija – tolygi darbinio paviršiaus deimantų danga užtikrina 
    savaiminį išsivalymą, apsaugo nuo perkaitimo 
•  Ilgas tarnavimo laikas – galima atlikti 20-25 preparacijas, sterilizuoti daug kartų 
•  Kokybiškai centruotas, užapvalintu galu (lengviau įdėti į antgalį) specialaus metalo kotelis  
•  Standartiniai ir specialios paskirties

Kaina nuo 1,70 Eur

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

ITIN REKOMENDUOJAMA!
„ILGIAUSIAI GROJANTYS“ DENTALINIAI GRĄŽTAI

 •  Išskirtinė kokybė iš gamintojo, taikančio moderniausias technologijas (Vokietija) 
 •  Visa darbinė dalis iš abrazyvo (skirtingai nei kitų gamintojų) 
 •  Yra tikslūs naudojimo įvairioms procedūroms nurodymai (klausti vadybininko)

Kaina nuo
170 €

„CLEANING STONE“ (G9920)
Specialus akmuo deimantinių 
grąžtų išvalymui po 
panaudojimo, prailgina grąžto 
kokybiško tarnavimo laiką
Kaina tik 6,00 Eur

Kaina tik
600 €

Kietmetalio grąžtai
• Monolotiniai karbidiniai  - itin kokybiški, 
   mažiau vibruoja, atsparūs lūžiams
• Standartiniai ir specialios paskirties
• Padengti titano nitritu – ilgesnis tarnavimo laikas, 
   savaiminis išsivalymas

Kaina nuo 2,40 Eur Kaina nuo
240 €

Polyrai UNIQUE
NTI – vienintelis gamintojas, naudojantis kompozitų polyrų 
gamybai natūralų kaučiuką (absorbuoja karštį, nepakinta 
kompozito atspalvis). Visi polyrai kompozitams iš kaučiuko ir 
deimantų:

Unique (1 etapo poliravimas, 
įvairios formos)
Kaina tik 
4,50 Eur (1vnt)

Kaina tik
450 €
1 vnt.

Įvairios tarpdančių apdailos juostelės 
• skirtingų grubumų, perforuotos, su pjūkliniu kraštu
Kaina nuo 3,50 Eur

Kaina nuo
350 €

Grąžtas visų tipų vainikėlių nupjovimui 
(užkeptų deimantų daugiasluoksnė danga) – galima nupjauti iki 
30 vainikėlių, aušinamas vandeniu (būtina išvalyti su 
„Cleaning stone“ po panaudojimo) 
(kodas G5114-RA) 

Kaina tik 21,30 Eur

Kietmetalio grąžtas selektyviam dentino 
pašalinimui (H1SF – trijų dydžių) – speciali ašmenų 
konfigūracija, lengvai šalina karieso paliestą dentiną, 
pasiekus sveiką dentiną, pradeda vibruoti 
(kodas H1SF-14/16/18)

Kaina nuo 4,80 Eur Kaina nuo
480 €

Kaina nuo
2130 €

SPECIALIOS PASKIRTIES GRĄŽTAI



Natūrali estetika su ceram.x duo pasiekiama paprastai, 
atkartojant natūralią danties struktūrą: dentino ir emalio 
sluoksniai atkartojami kompozitu.

Visi šie klinikiniai atvejai buvo restauruoti gyd. Ivetos Abolos, 
panaudojant įprastą klasikinį VITA™ spalvų raktą ir ceram.x
duo pateiktą formulę. 

Naudotos medžiagos:
• ceram.x duo ir ceram.x universal
• Prime&Bond active
• ceram.x gloss

Diastemos uždarymas ceram.x duo D1, E1

Nauja šypsena ceram.x duo D1, E1

Endodontiškai gydyto danties maskavimas ceram.x duo DB, D2, E2

Nauja šypsena ceram.x duo D1, E1



3M, „3M Science. Applied to Life.“ ir „Lava“ yra „3M Company“ arba „3M Deutschland GmbH“
prekės ženklai. Kanadoje naudojama pagal licenciją. © 3M, 2017 m. Visos teisės saugomos.

Užsandarina atvirus kanalėlius

3M™ Clinpro™ XT Varnish

Įsiskverbia, užsandarina ir apsaugo dentino kanalėlius.

Greitas jautrumo sumažinimas
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Clinpro™ XT Varnish
Stiklo jonomero silantas
Dervinis silantas su �uoridais▲

Šaltinis: 3M ESPE vidiniai duomenys

Pristatome 6 mėnesius veikiantį apsauginį barjerą, iškart
sumažinantį jautrumą ir ilgą laiką atpalaiduojantį �uoridus,
kalcį ir fosfatus.

Clinpro™ XT Varnish yra šviesa kietinamas, tvirtas �uoridus
atpalaiduojantis dangalas, skirtas naudoti jautriose srityse, iškart
sukuriantis apsauginį sluoksnį dentino jautrumui sumažinti.

Clinpro XT Varnish yra tinkamas pasirinkimas:
· atviriems jautriems šaknų paviršiams apsaugoti,
· apsauginei dangai paviršiams aplink ortodontinius breketus
suformuoti,
· dalinai ir naujai išdygusių krūminių dantų okliuzinių paviršių
apsauginiam padengimui.
* Išsamią informaciją žr. naudojimo instrukcijose.

Kontaktas:
Tatjana Bersėnienė

Vyresnioji pardavimų vadybininkė 
3M Odontologijos sprendimai

tberseniene@mmm.com
+370 630 01110





Dentin Restoration

Endodontics

Biodentine™

Dentin restoration from 
the crown to the root

BioRoot™ RCS
The paradigm shift in 
root canal filling
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root canal filling

Dentin Restoration

Endodontics
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The paradigm shift in 
root canal filling



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

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

NAUJIENA! MONT BLANC ANTGALIAI – AUKŠTA KOKYBĖ

Kaina
76600€

Kampiniai antgaliai 
Emalio apdorojimui, karieso šalinimui, ertmių ir prieš dengimą vainikėliu preparavimui, senų pombų šalinimui, galutinei 
restauracijų apdailai, dantų poliravimui

1. Šviesa spinduliuojama per optinį pluoštą – puikus matomumas
2. Vanduo purškiamas iš 4 kanalų - puikus darbo lauko šaldymas, apsauga nuo perkaitimo
3. Keramikiniai guoliai - mažas nusidėvėjimas dėl trinties, daugiau jėgos ilgesniam emalio preparavimui
4. Ergonomiškas dizainas, apsauginė “I-Coat” danga, atspari pažeidimams

1:5 (raudona juostelė – greitinantis, 10000XL) 
• Emalio apdorojimui (labia kieta substancija => 
   reikia didelio greičio)
• Ertmių preparavimas, dantų preparavimas prieš 
   dengiant vainikėliais
• Grąžtų skersmuo 1,60 mm

Kaina: 976,00 Eur 766,00 Eur

1:1 (mėlyna juostelė, 10200XL) 
• Karieso ir plombų šalinimui
• Restauracijų šlifavimui bei poliravimui, 
   dantų poliravimui
• Profesionaliai burnos higienai
• Grąžtų skersmuo 2,35 mm

Kaina: 845,00 Eur 650,00 Eur

Kaina
65000€

MONT BLANC  ANTGALIŲ PRIVALUMAI

MAŽAS SVORIS
 •  Integruoti titano junginiai 
 •  Optimizuotas komponentų kiekis

AKYTO STIKLO OPTINIS APŠVIETIMAS
 •  Šviesos srautas: 25000 LUX

VANDENS PURŠKIMAS IŠ 4 KANALŲ
• Puikus antgalio ir danties šaldymas
• Apsaugo antgalį nuo perkaitimo
• Apsaugo antgalį nuo priešlaikinio 
   susidėvėjimo (atskiri vandens ir oro kanalai)

KERAMIKINIAI GUOLIAI 
•  Nėra trinties
•  Angalis ilgiau tarnauja
•  Procedūros metu nepakyla temperatūra 

TYLUS DARBAS
•  Keramikiniai guoliai
• Visi komponentai aukštos kokybės

SMULKIŲ DALELIŲ FILTRAS
•  Švirkštimo kanalai apsaugoti nuo užsikimšimo 



TEORINIAI – PRAKTINIAI KURSAI GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS
„Nudilusių dantų anatomijos atstatymas tiesioginiu būdu nuo A iki Z.“ Lektorius: dr. Povilas Kalesinskas (VU, Privati praktika, 
Vilnius). Numatomos datos: balandžio 19 d., gegužės 3 d., gegužės 31 d. (trečiadieniai). 
Vieta bus tikslinama. Trukmė: 8 akad. val.

„Mikroinvazyvus dantų restauravimas įklotais ir užklotais: klasikiniai pagrindai ir modernios galimybės.“
Lektoriai: gyd. Jotautas Kaktys (privati praktika), doc. dr. Gaivilė Pileičikienė (LSMU, 3M). Data: balandžio 5 d., trečiadienis. 
Vieta: Kauno kolegijos Medicinos fakultetas, K.Petrausko g. 15, Kaunas. Trukmė: 8 akad. val.

TEORINIAI SEMINARAI GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS
I dalis. Adhezinis restauracijų cementavimas, intraoralinės pataisos. 
II dalis (tema pasirinktinai)
   1. Ar vis dar reikalingi lieti kultiniai įklotai? Estetinis priekinių dantų restauravimas stiklo pluošto kaiščiais, kompozitais 
        ir keramikos restauracijomis. 
   2. Diastemos ir lateralinių kandžių formos korekcija kompozitais naudojant silikoninį gidą. Dantų izoliacija koferdamu. 
        Tiesioginis kompozitinio vainikėlio modeliavimas ir EverStick kaiščio
   3. Didelių krūminių dantų ertmių restauravimas kompozitais ir stiklojonomerais
   4. Tiesioginis dantų lanko vieno danties defekto atstatymas stiklo pluošto- kompozitiniu tiltiniu protezu. 
        Paslankių dantų sutvirtinimas stiklo pluošto įtvarais 
   5. Biomimetinių principų taikymas odontologijoje.
Lektorius: dr. Valdas Vilkinis (GC, privati praktika, Kaunas). Numatomos datos: kovo 1 d., kovo 15 d., balandžio 12 d., gegužės 
17 d. (trečiadieniai). Vieta bus tikslinama. Trukmė: 3-4 akad. val. 

   
VOCO NAUJIENOS:                                              

•  03.01d. (Kaunas)
•  03.02d. (Vilnius)
•  03.06d. (Klaipėda)
•  03.07d. (Klaipėda)
•  03.09d. (Vilnius)
•  03.10d. (Panevėžys)  
•  04.04d. (Panevėžys)
•  04.15d. (Kaunas)

MOKOMOSIOS-PRAMOGINĖS IŠVYKOS Į VOKIETIJĄ SU VOCO IR 3M

3M NAUJIENOS:                                                     

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

Gegužės 12-17 dienomis. Skrydis į Miuncheną, edukacinė programa 3M mokymų centre Seefeld’e 
- gegužės 15-16 d., visas kitas laikas – pramoginė programa. Dalyvių skaičius ribotas, preliminari 
kelionės kaina – 1000 eurų asmeniui. Visos detalės bus tikslinamos. Prašom kreiptis į savo 
Unidento vadybininką.

Gegužės 23-26 dienomis. Skrydis į Hamburgą arba Bremeną, edukacinė programa VOCO mokymų 
centre Cuxhaven‘e - gegužės 24 d., visas kitas laikas – pramoginė programa. Dalyvių skaičius 
ribotas, preliminari kelionės kaina – 1000 eurų asmeniui. Visos detalės bus tikslinamos. Prašom 
kreiptis į savo Unidento vadybininką.

•  03.08d. (Klaipėda) 
•  03.10d. (Kaunas)
•  03.14d. (Kaunas)
•  03.29d. (Vilnius)
•  04.11d. (Vilnius)
•  04.13d. (Vilnius)
•  05.18d. (Klaipėda)

DENTSPLY NAUJIENOS:                                                     

•  04.26d. (Kaunas)
•  04.27d. (Panevėžys)
•  05.03d. (Marijampolė)
•  05.09d. (Šakiai)
•  05.16d. (Panevėžys)
•  05.24d. (Vilnius)
•  05.30d. (Kaunas)

GAMINTOJŲ NAUJIENŲ PRISTATYMAI

   Unikalūs sprendimai odontologijai


