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Nemokama linija 8-800 10887

Veltui praleistas laikas tėra egzistavimas;  
naudingai praleistas laikas yra gyvenimas.

Edvardas Jangas

2020 m. SPALIO PASIŪLYMAI 
Nemokama linija 8-800 10887

Citocartin 100 arba 200, N50 Ubistesin arba Ubistesin Forte, N50

Septanest 1:100 000 arba 1:200 000, N50

  7 28  4 80
atsiurbėjai 100 vnt.puodeliai 50 vnt.

EUREUR

Prophy pastos iš Lunos® – poliravimo pastos.  
Tinkamas produktas kiekvienam pacientui: dvigubio poveikio –  
valo ir poliruoja, super švelni -poliruoja ir nujautrina. Su ar be 
fluorido, su skoniu arba neutrali. Lunos® prophy pastos taupo jūsų 
laiką ir yra švelnios danties paviršiui.
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Apsauginiai akiniai Solus, 3M

• Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais  
su apsauga nuo rasojimo

• Akiniai padengti specialia Scotchgard 
danga, kuri užtikrina lęšių skaidrumą 
intensyviai dirbant 

• Minkštas nosies tiltelis
• Nesibraižantis paviršius

Gamtą tausojantys puodeliai pagaminti iš bambuko 
pluošto bei Hygoformic atsiurbėjai, kuriems 
pagaminti naudojamos cukranendrės. 

Naujiena!

5500

10 kaiščių
EUR

• Unikalūs spalvą keičiantys stiklo pluošto kaiščiai. 

• Nematomi danties kanale, bet matomi gydymo metu.

• Visuomet paprasta identifikuoti kanale esančio kaiščio dydį     
   (pašaldžius kanale, jis tampa spalvotas,  
   taip identifikuojamos kaiščio ribos)

• Ypač rentgenokontrastiški (XRO – eXtraRadiOpaque)

• Patobulinta sudėtis užtikrina kaiščio atsparumą lūžiams.

D.T. LIGHT -POST® X-RO®

ILLUSION®

DOVANA 
Perkant 3 dėžutes po 10 kaiščių 
pasirinkto dydžio Illusion stiklo pluošto kaiščių, dovana – 
1 dėžutė (10 kaiščių) pasirinkto dydžio Illusion stiklo pluošto kaiščių

Unikalūs stiklo pluošto kaiščiai

ShapeGuard polyrai kompozitui

DOVANA
Perkant 1 dėž. (5 vnt.) ShapeGuard polyrų, dovana – Perkant 1 dėž. (5 vnt.) ShapeGuard polyrų, dovana – 
bandomasis ShapeGuard polyrų rinkinys (2 polyrai)bandomasis ShapeGuard polyrų rinkinys (2 polyrai)

  

Akcija galioja, kol yra dovanų sandėlyje.
Dovanos kodas: 60022049

Įvairių spalvų galvos apdangalai 
Galite rinktis šias spalvas: šviesiai žalia, 
oranžinė, geltona, rožinė, tamsiai 
žalia, violetinė, salotinė.

1228 

1 vnt.
EUR

  1445               
              EUR
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160

1 vnt.
EUR

Dantų šepetėlis (7+) skirtas breketus 
nešiojantiems vaikams

3900

1 vnt.
EUR

Pagal atitikimą EN ISO 11607-2 standartui, užlydymo siūlės 
indikatorius turi parodyti ar:
• Nepažeista siūlė tam tikrame plote;
• Nėra griovelių ar skylių siūlėje;
• Nėra punkcijų ar plyšių;
• Nėra medžiagos atsisluoksniavimo ar atsiskyrimo.

Užlydymo siūlės kontrolės indikatorius  
Seal Test

10+1087

1 vnt.
EUR

Apsauginė lipni sterili plėvelė, 20x20cm

Pakuotė: 5 sterilios 20x20 cm dydžio  
plėvelės

Lipni sterili plėvelė skirta apsaugoti prietaisus, kurių negalima 
valyti skystais valikliais: klaviatūroms, pulteliams, jungikliams ir t.t.  
Plėvelė nepalieka klijų likučių ant prietaisų.

Tarpdančių siūlo laikiklis
Patogus ir ergonomiškas. 

393

pakuotė
EUR

Atsiurbėjai sterilūs
Roeco Surgitip, 1,2 mm ir 2,5 mm 

1,73 EUR/vnt. (Ø1,2mm)
1,56 EUR/vnt. (Ø2,5mm)
Perkant 20 vnt. (1 dėž.), Jums priklauso 1 adapteris

DOVANA
Perkant 20 atsiurbėjų, dovana – 2 maišeliai sauso ledo.

1 vnt.
EUR2200

Siūlo ritė
EUR  650

Laikiklis parduodamas be siūlo. 
6300

1 vnt.
EUR

Koferdamo gumos skylamušis 

DOVANADOVANA
Perkant skylamušį, Perkant skylamušį, 

dovana – 1 dėžutė (36 vnt.) dovana – 1 dėžutė (36 vnt.) 
mėlynos koferdamo gumosmėlynos koferdamo gumos

Karpulinis švirkštas, 1,8 ml
Karpulinis švirkštas su aspiracija – 500 SOFT-GRIP®
• Komfortiška spalvota silikonu dengta rankenėlė.
• Karpulė į švirkštą dedama iš šono.
• Autoklavuojamas 134°С                                                

temperatūroje.

3186

1 vnt.
EUR

DOVANA
Perkant vieną  Perkant vieną  

karpulinį švirkštą, karpulinį švirkštą, 
dovana – švirkšto įdėklas - dovana – švirkšto įdėklas - 

AligatoriusAligatorius

DOVANA
Perkant 2 dėžutes (po 50 karp.)
Citocartin 100 arba Citocartin 200,
dovana – 1 dėž. (100 vnt.) dentalinių adatų

2+1
DOVANA

Perkant 3 dėžutes (po 50 karp.) 
Ubistesin arba Ubistesin Forte, 

dovana – 1 dėž. (100 vnt.) 
dentalinių adatų

Ekologiški, netoksiški, aplinką tausojantys puodeliai ir  
Hygoformic atsiurbėjai.

DOVANA
Perkant 3 dėžutes  
(po 50 karp.) Septanest 1:100 000 
arba 1:200 000, dovana –  
1 dėž. (100 vnt.) dentalinių adatų

*Asortimente turime ir Scandonest 3% inj.1.8ml N50     
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SPINDINČIAI ŠYPSENAI

Pavienis, tvirtas, lengvai formuojamas, šviesa kietinamas 
laikinas kompozicinis vainikėlis.

3700
5 vainikėliai

EUR

Syntex, 10 g

Pakuotėje: 1 Syntex  automix švirkštas  
(maišymo santykis 1:1), maišymo padai,  
maišymo antgaliukai

Epoksidinės dervos 
pagrindo kanalo 
užpildas. 

• Paruoštas naudoti,  
dviejų komponentų,  
maišomų santykiu 1:1, švirkštas

•  Minimalus susitraukimas bei geras sukibimas užtikrina sandarumą
•  Homogeniška medžiagos struktūra
•  Optimalus stingimo laikas

DOVANA
Perkant Express STD bazinę masę bei Express VPS 
korekcinę masę (2 x 50ml), dovana – 30 maišymo 
antgaliukų

Protemp Crown, lengvai formuojamas 
laikino vainikėlio pusgaminisExpress atspaudinė masė

DOVANA
Perkant 2 pakuotes po 5 Perkant 2 pakuotes po 5 

vainikėlius Protemp Crown, vainikėlius Protemp Crown, 
dovana – 1 pakuotė (50 vnt) dovana – 1 pakuotė (50 vnt) 

Sof-Lex diskeliųSof-Lex diskelių

Chloranas 2% arba 5.25%, 200 ml Alustat, 10 ml

DOVANADOVANA
Perkant 2 but. po 10 ml  Perkant 2 but. po 10 ml  

Alustat skysčio, dovana –  Alustat skysčio, dovana –  
1 šv. (0,8g) Alustat  1 šv. (0,8g) Alustat  

kraujavimą  kraujavimą  
stabdančių putųstabdančių putų

Kraujavimą stabdantis skystis

3049

5 ml
EUR

Breeze®, 5 ml  
Savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis 
cementas karūnėlių ir kaiščių cementavimui

2570

1 vnt.
EUR

Laikinam karūnėlių ir tiltų cementavimui

Jei Cavex laikinas cementas Jums nepatiks, 
per 30 d. nuo pirkimo dienos jį galite grąžinti.

• neutralaus kvapo 
• be eugenolio 
• trumpas stingimo laikas 
• pasižymi geromis užpildymo savybėmis, mažai tirpus 
• gelsvos spalvos, paprasta pastebėti 
• lengvai pašalinamas 

1800 

Rinkinys 
EUR

Grąžinimo 

garantija!

Cavex laikinas cementas, 35 g+16 g DuoTemp cementas, 5 g
Tai dvejopo kietėjimo, rentgenokontrastinė, baltos spalvos 
medžiaga, skirta dantų ertmių laikinam užpildymui. 
DuoTemp yra cinko oksido/cinko sulfato cementas, skirtas 
trumpalaikėms aplikacijoms.

1460

5 g švirkštas
EUR

DOVANA
Perkant 1 šv. (5 g) DuoTemp, 
dovana – 1 dėž. Tork veido 
servetėlių.

35 procedūroms skirta pakuotė –  
15g miltelių buteliukas ir 35 vienkartinės skysčio dozės

4 inovatyvios savybės, užtikrinančios 
sėkmingą dantų kanalų užpildymą:
• Puikus užpildas
• Antimikrobinės savybės
• Gijimas periapikalinėje srityje
• Nesudėtingas užpildymas ir stebėsena

BioRoot TM RSC – biokeraminis endodontinis užpildas

EUR18300

Epicrem neriebus malonaus kvapo  
apsauginis rankų kremas. Gerai įsigeria  
į odą užtikrindamas apsaugą.
Tūbelėje 100g.

DOVANA
Perkant 1 pakuotę BioRoot, dovana – Epicrem 
apsauginis rankų kremas.

OralFlux Sensitive skal. skystis aloe vera 
500ml
Kasdienis OralFlux Sensitive naudojimas apsaugo bei 
stiprina jautrius dantis.
Sudėtyje yra 0,2% NaF (kas atitinka 910 ppm F) ir Aloe Vera ekstrakto. 
Reguliarus naudojimas apsaugo dantis nuo ėduonies bei suteikia gaivų 
burnos kvapą. Sudėtyje nėra alkoholio ir parabenų.

693

500 ml
EUR 363

75 ml
EUR

DOVANADOVANA
Perkant Oralflux Perkant Oralflux 

Sensitive 500 ml, Sensitive 500 ml, 
dovana - Oralflux dovana - Oralflux 
Sensitive 500 mlSensitive 500 ml

DOVANA
Perkant 2 šv. balinimo 
gelio, dovana – 
1 šv. balinimo gelio

Pola Night, 16% WHITE+ Dantų pasta, 75ml
Balinimo gelis
Rekomenduojama16% 
ekspozicija 90 min. per parą

Balinanti dantų pasta skirta efektyviam dantų balinimui 
tausojant danties emalį bei palaikant gaivų burnos kvapą.

2+11
434

1,3 ml
EUR

Cavex Silikonas sąkandžio registravimui, 
2x50ml

3800
2 x 50 ml

EUR

• Puikiai skanuojasi be jokių papildomų priemonių
• Šviesiai violetinės spalvos
• Pakuotėje yra maišymo antgaliukai

Cavex alginatinė masė Tulip, 453 g

500

453 g
EUR

Nedulkanti, gerai susimaišanti medžiaga leis nuimti 
gerą atspaudą DOVANA

Perkant 1 but. Quadrant FiniSense, dovana – 1 dėž. 
(100 vnt.) Selectiv aplikatorių (vidutinio dydžio) 

Quadrant FiniSense, 5ml

Greitai veikianti, ilgalaikė ir 
efektyvi nujautrinimo priemonė.
Indikacijos:
• neapsaugotiems dantų kakleliams
• pooperacinio jautrumo sumažinimui 
arba prevencijai po danties preparavimo
• tinka naudoti po visų rūšių užpildais, 
karūnėlėmis ar tiltais
Privalumai:
• veikia iki 12 mėnesių
• nepalieka ant paviršiaus plėvelės
• vieno buteliuko pakanka 150 procedūrų

3800
5 ml

EUR

MTA Fillapex syleris su MTA 4 g

DOVANA
Perkant 1 pakuotę MTA Fillapex, 
dovana – Uriage rankų kremas 50 ml

2462

4 g
EUR 580

Pakuotė
EUR

Itin elastinga ir tampri tarpinė puikiai apsaugo nuo drėgmės 
prasisunkimo į darbinį plotą. 
Kai kuriais atvejais gali būti naudojama vietoj metalinių 
koferdamo žiedų. Pakuotėje yra 2-jų formų tarpinės: 
priekiniams ir krūminiams dantims.

Tarpinė danties izoliavimui

Pakuotė: 24 tarpinės (12 priekiniams,  
12 krūminiams dantims). 

MTA, Angelus

4981
Pakuotė

EUR

Skirtas šaknies kanalo 
perforacijoms, retrogradiniam 
šaknies kanalo užpildymui, 
pulpos tiesioginiam 
padengimui.

DOVANA
Perkant 1 pakuotę 

MTA (1 g baltą arba pilką), 
dovana –  

1 tūb. (75ml)  
WOOM dantų pastos 

Pakuotė: 1 g baltas arba pilkas

Atspaudinių medžiagų maišyklė Dynamix Speed

DOVANA
Perkant pasirinktinai Variotime 
atspaudinių medžiagų, Charisma 
kompozitų ir/arba Gluma bond 
medžiagų už 1150 EUR, dovana – 
Dynamix Speed maišyklė

EUR115000

DOVANA
Perkant Filtek Z250 rinkinį (8 x 4 g), dovana – 2 švirkštai 
(po 4 g) Filtek Z250 (galite rinktis A1, A2, A3, A3.5 arba 
A4 spalvas)

Filtek Z250 rinkinys 8 x4 g

*Akcijos prekių kiekis ribotas *Yra papildomų sąlygų

x2 1+1

3+11
DOVANA
Perkant 3 but. (po 200 ml) Perkant 3 but. (po 200 ml) 
Chloran 2%   Chloran 2%   
arba 5.25%, dovana –  arba 5.25%, dovana –  
Chloran EXTRA 2% 400 ml.Chloran EXTRA 2% 400 ml.
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Pavienis, tvirtas, lengvai formuojamas, šviesa kietinamas 
laikinas kompozicinis vainikėlis.

3700
5 vainikėliai

EUR

Syntex, 10 g

Pakuotėje: 1 Syntex  automix švirkštas  
(maišymo santykis 1:1), maišymo padai,  
maišymo antgaliukai
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pagrindo kanalo 
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• Paruoštas naudoti,  
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maišomų santykiu 1:1, švirkštas

•  Minimalus susitraukimas bei geras sukibimas užtikrina sandarumą
•  Homogeniška medžiagos struktūra
•  Optimalus stingimo laikas

DOVANA
Perkant Express STD bazinę masę bei Express VPS 
korekcinę masę (2 x 50ml), dovana – 30 maišymo 
antgaliukų

Protemp Crown, lengvai formuojamas 
laikino vainikėlio pusgaminisExpress atspaudinė masė

DOVANA
Perkant 2 pakuotes po 5 Perkant 2 pakuotes po 5 
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dovana – 1 pakuotė (50 vnt) dovana – 1 pakuotė (50 vnt) 
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Chloranas 2% arba 5.25%, 200 ml Alustat, 10 ml

DOVANADOVANA
Perkant 2 but. po 10 ml  Perkant 2 but. po 10 ml  

Alustat skysčio, dovana –  Alustat skysčio, dovana –  
1 šv. (0,8g) Alustat  1 šv. (0,8g) Alustat  
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stabdančių putųstabdančių putų

Kraujavimą stabdantis skystis

3049

5 ml
EUR

Breeze®, 5 ml  
Savaiminio sukibimo dvigubo kietėjimo dervinis 
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2570

1 vnt.
EUR

Laikinam karūnėlių ir tiltų cementavimui
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1800 

Rinkinys 
EUR

Grąžinimo 

garantija!
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1460

5 g švirkštas
EUR
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dovana – 1 dėž. Tork veido 
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Sudėtyje yra 0,2% NaF (kas atitinka 910 ppm F) ir Aloe Vera ekstrakto. 
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burnos kvapą. Sudėtyje nėra alkoholio ir parabenų.

693
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Itin elastinga ir tampri tarpinė puikiai apsaugo nuo drėgmės 
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perforacijoms, retrogradiniam 
šaknies kanalo užpildymui, 
pulpos tiesioginiam 
padengimui.

DOVANA
Perkant 1 pakuotę 

MTA (1 g baltą arba pilką), 
dovana –  

1 tūb. (75ml)  
WOOM dantų pastos 

Pakuotė: 1 g baltas arba pilkas

Atspaudinių medžiagų maišyklė Dynamix Speed

DOVANA
Perkant pasirinktinai Variotime 
atspaudinių medžiagų, Charisma 
kompozitų ir/arba Gluma bond 
medžiagų už 1150 EUR, dovana – 
Dynamix Speed maišyklė

EUR115000

DOVANA
Perkant Filtek Z250 rinkinį (8 x 4 g), dovana – 2 švirkštai 
(po 4 g) Filtek Z250 (galite rinktis A1, A2, A3, A3.5 arba 
A4 spalvas)

Filtek Z250 rinkinys 8 x4 g

*Akcijos prekių kiekis ribotas *Yra papildomų sąlygų

x2 1+1
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DOVANA
Perkant 3 but. (po 200 ml) Perkant 3 but. (po 200 ml) 
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naudingai praleistas laikas yra gyvenimas.

Edvardas Jangas

2020 m. SPALIO PASIŪLYMAI 
Nemokama linija 8-800 10887

Citocartin 100 arba 200, N50 Ubistesin arba Ubistesin Forte, N50

Septanest 1:100 000 arba 1:200 000, N50

  7 28  4 80
atsiurbėjai 100 vnt.puodeliai 50 vnt.

EUREUR

Prophy pastos iš Lunos® – poliravimo pastos.  
Tinkamas produktas kiekvienam pacientui: dvigubio poveikio –  
valo ir poliruoja, super švelni -poliruoja ir nujautrina. Su ar be 
fluorido, su skoniu arba neutrali. Lunos® prophy pastos taupo jūsų 
laiką ir yra švelnios danties paviršiui.

ŠVYTINTIS PARADAS
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Apsauginiai akiniai Solus, 3M

• Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais  
su apsauga nuo rasojimo

• Akiniai padengti specialia Scotchgard 
danga, kuri užtikrina lęšių skaidrumą 
intensyviai dirbant 

• Minkštas nosies tiltelis
• Nesibraižantis paviršius

Gamtą tausojantys puodeliai pagaminti iš bambuko 
pluošto bei Hygoformic atsiurbėjai, kuriems 
pagaminti naudojamos cukranendrės. 

Naujiena!

5500

10 kaiščių
EUR

• Unikalūs spalvą keičiantys stiklo pluošto kaiščiai. 

• Nematomi danties kanale, bet matomi gydymo metu.

• Visuomet paprasta identifikuoti kanale esančio kaiščio dydį     
   (pašaldžius kanale, jis tampa spalvotas,  
   taip identifikuojamos kaiščio ribos)

• Ypač rentgenokontrastiški (XRO – eXtraRadiOpaque)

• Patobulinta sudėtis užtikrina kaiščio atsparumą lūžiams.

D.T. LIGHT -POST® X-RO®

ILLUSION®

DOVANA 
Perkant 3 dėžutes po 10 kaiščių 
pasirinkto dydžio Illusion stiklo pluošto kaiščių, dovana – 
1 dėžutė (10 kaiščių) pasirinkto dydžio Illusion stiklo pluošto kaiščių

Unikalūs stiklo pluošto kaiščiai

ShapeGuard polyrai kompozitui

DOVANA
Perkant 1 dėž. (5 vnt.) ShapeGuard polyrų, dovana – Perkant 1 dėž. (5 vnt.) ShapeGuard polyrų, dovana – 
bandomasis ShapeGuard polyrų rinkinys (2 polyrai)bandomasis ShapeGuard polyrų rinkinys (2 polyrai)

  

Akcija galioja, kol yra dovanų sandėlyje.
Dovanos kodas: 60022049

Įvairių spalvų galvos apdangalai 
Galite rinktis šias spalvas: šviesiai žalia, 
oranžinė, geltona, rožinė, tamsiai 
žalia, violetinė, salotinė.

1228 

1 vnt.
EUR

  1445               
              EUR
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1 vnt.
EUR

Dantų šepetėlis (7+) skirtas breketus 
nešiojantiems vaikams

3900

1 vnt.
EUR

Pagal atitikimą EN ISO 11607-2 standartui, užlydymo siūlės 
indikatorius turi parodyti ar:
• Nepažeista siūlė tam tikrame plote;
• Nėra griovelių ar skylių siūlėje;
• Nėra punkcijų ar plyšių;
• Nėra medžiagos atsisluoksniavimo ar atsiskyrimo.

Užlydymo siūlės kontrolės indikatorius  
Seal Test

10+1087

1 vnt.
EUR

Apsauginė lipni sterili plėvelė, 20x20cm

Pakuotė: 5 sterilios 20x20 cm dydžio  
plėvelės

Lipni sterili plėvelė skirta apsaugoti prietaisus, kurių negalima 
valyti skystais valikliais: klaviatūroms, pulteliams, jungikliams ir t.t.  
Plėvelė nepalieka klijų likučių ant prietaisų.

Tarpdančių siūlo laikiklis
Patogus ir ergonomiškas. 

393

pakuotė
EUR

Atsiurbėjai sterilūs
Roeco Surgitip, 1,2 mm ir 2,5 mm 

1,73 EUR/vnt. (Ø1,2mm)
1,56 EUR/vnt. (Ø2,5mm)
Perkant 20 vnt. (1 dėž.), Jums priklauso 1 adapteris

DOVANA
Perkant 20 atsiurbėjų, dovana – 2 maišeliai sauso ledo.

1 vnt.
EUR2200

Siūlo ritė
EUR  650

Laikiklis parduodamas be siūlo. 
6300

1 vnt.
EUR

Koferdamo gumos skylamušis 

DOVANADOVANA
Perkant skylamušį, Perkant skylamušį, 

dovana – 1 dėžutė (36 vnt.) dovana – 1 dėžutė (36 vnt.) 
mėlynos koferdamo gumosmėlynos koferdamo gumos

Karpulinis švirkštas, 1,8 ml
Karpulinis švirkštas su aspiracija – 500 SOFT-GRIP®
• Komfortiška spalvota silikonu dengta rankenėlė.
• Karpulė į švirkštą dedama iš šono.
• Autoklavuojamas 134°С                                                

temperatūroje.

3186

1 vnt.
EUR

DOVANA
Perkant vieną  Perkant vieną  

karpulinį švirkštą, karpulinį švirkštą, 
dovana – švirkšto įdėklas - dovana – švirkšto įdėklas - 

AligatoriusAligatorius

DOVANA
Perkant 2 dėžutes (po 50 karp.)
Citocartin 100 arba Citocartin 200,
dovana – 1 dėž. (100 vnt.) dentalinių adatų

2+1
DOVANA

Perkant 3 dėžutes (po 50 karp.) 
Ubistesin arba Ubistesin Forte, 

dovana – 1 dėž. (100 vnt.) 
dentalinių adatų

Ekologiški, netoksiški, aplinką tausojantys puodeliai ir  
Hygoformic atsiurbėjai.

DOVANA
Perkant 3 dėžutes  
(po 50 karp.) Septanest 1:100 000 
arba 1:200 000, dovana –  
1 dėž. (100 vnt.) dentalinių adatų

*Asortimente turime ir Scandonest 3% inj.1.8ml N50     


