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Vertink šią dieną ir šiandienos save –
nė vienas iš jų daugiau nepasikartos.
R. Bradbury
CITOCARTIN 100

2+1

CITOCARTIN 200

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

2+1

DOVANA
Perkant 2 dėžutes
(po 50 karp.)
Citocartin 200, dovana –
1 but. (250 ml) Octenident
skalavimo skysčio

PARUOŠTAS NAUDOJIMUI HIGIENINIS BURNOS SKALAVIMO SKYSTIS

Slopina blogą kvapą sukeliančius
mikrobus
Užtikrina švaros ir gaivos pojūtį
burnoje
Nedažo dantų
Be chlorheksidino

9 15

EUR

250 ml

ŠVYTINTIS PARADAS
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.

ANALIZE DENTAL
BALINAMASIS GELIS ILLUMINE 15%

BIOGAIA® PRODENTIS

MIRASENSITIVE HAP+, 50 ml
Dantų pasta jautriems dantims:
• užveria atviras dentino tubules
• sudėtyje esantis fluoras (1450 ppm)
ir ksilitolis užkerta kelią kariesui
• tinka naudoti kasdien
• švelnaus skonio

Pirmasis ir vienintelis kliniškai patvirtintas
probiotikas sveikiems dantims ir dantenoms!

DOVANA
Perkant 2 šv. po 3ml Illumine 15%
gelio, dovana – 500ml pasirinkto
WOOM burnos skalavimo skysčio

17 65

EUR

1 šv.

FLUORO PUTOS, 100 g

3+1
Pakuotėje: 30 mėtinių čiulpiamų
pastilių.

14 50

POLIRAVIMO PASTA DIAMOND EXCEL, 2 g
Universali deimantinė ypač švelni
poliravimo pasta (dalelės nuo 2 iki 4 mikr).
Tinkama visoms restauracinėms
medžiagoms poliruoti. Lengva dirbti –
nenuteka. Lengvai nuplaunama vandeniu.

EUR

10 02

EUR

3 g švirkštas

EUR

vienai balinimo sesijai
odontologo kabinete

CAVEX BITE&WHITE EXSENSE, 50 ml

2 g švirkštas

QUADRANT FLOW, 1,8 g švirkšte

Priemonė kovai prieš
dantų jautrumą. Per
emalio mikroplyšimus
medžiaga prasiskverbia
iki jautrumą sukeliančių
židinių. Tuo pat
metu vykstantys
remineralizacijos
procesai gerina emalio
būklę. Gali naudoti visa
šeima.

12 00

14 00

EUR

100 g

• 16% karbamido peroksido
balinamasis gelis
• sudėtyje esantis fluoras skatina
remineralizaciją.
• gaivaus mėtų skonio

50 ml

27 27

EUR

BITE&WHITE BALINIMO GELIS ŠVIRKŠTE

EUR

1 pakuotė

Tik profesionaliam naudojimui

15 00

5 36

EUR

BALINIMO GELIS WHITENESS HP MAXX

Karieso profilaktikai bei dantų jautrumo
mažinimui.
Galite rinktis vaisių, vynuogių arba braškių
skonius

NEMOKAMA LINIJA 8-800 10887

Takus, šviesa kietinamas kompozitas be
bisfenolio. Puikiai formuojamas, nelimpa
prie instrumentų. Svarbi šio kompozito
savybė – tiksotropiškumas. Dirbant jis yra
pakankamai minkštas, bet nenuteka.

11 51

3+1

Perkant 3 šv.
Quadrant flow
pasirinktos spalvos,
dovana – 1 šv.
Quadrant flow
pasirinktos spalvos

16 00

EUR

50 ml

DOVANA

EUR

Galite rinktis A2, A3 arba A3,5 spalvas.

1,8 g

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

1150 00

EUR

ANALIZE DENTAL

+
4 1

Dantų pasta
WOOM CARBON +

Ar jau susipažinote su WOOM
burnos priežiūros
priemonių šeima?!
Pristatome dantų pastų liniją
Vaikiška dantų pasta
WOOM KIDS PEACH

Persikų skonio vaikiška dantų
pasta, skirta 3–8 metų vaikams,
50 ml. Šioje pastoje yra 98 %
natūralių ingredientų, kurie
padeda išvengti ėduonies ir
stiprina pieninių dantų emalį.
Sudėtyje yra Xylitolio, padedančio
apsaugoti dantis.

NEMOKAMA LINIJA 8-800 10887

Balinanti dantų pasta su
aktyvuota anglimi,
75 ml. Skirta kasdieninei
dantų priežiūrai. Valo ir
balina dantis, apsaugo
juos nuo pigmentinių
dėmių susidarymo.

Dantų pasta
WOOM WHITE+

Balinanti dantų pasta,
75 ml. Skirta efektyviam
dantų balinimui,
apsauganti dantų emalį
ir palaikanti gaivų burnos
kvapą.

Dantų pasta
WOOM NATURAL+

Dantų pasta su alavijo
lapų sultimis kasdieninei
dantų priežiūrai, 75ml.
Tinkanti veganams ir
pacientams nešiojantiems
breketus.

Dantų pasta
WOOM TOTAL+

Dantų pasta skirta
visapusiškai dantų
priežiūrai, 75 ml. 
Veiksminga tonizuojančios
pastos formulė balina,
apsaugo ir suteikia gaivų
burnos kvapą. Tinka
jautriems dantims dėl
sudėtyje esančio kalio
nitrato.

Vaikiška dantų pasta
WOOM JUNIOR COLA

Vaikiška dantų pasta
WOOM JUNIOR BUBBLE
GUM

Pasta skirta vaikams nuo 6 m.
amžiaus, 50 ml. Pagaminta iš
98% natūralių medžiagų.
Speciali dantų pastos sudėtis
stiprina dantų emalį ir saugo nuo
karieso.
Su Fluoru (1450 ppm). Be
dirbtinių dažiklių.

Persikų skonio vaikiška dantų
pasta, skirta 3–8 metų vaikams,
50 ml. Šioje pastoje yra 98 %
natūralių ingredientų, kurie
padeda išvengti ėduonies ir
stiprina pieninių dantų emalį.
Sudėtyje yra Xylitolio, padedančio
apsaugoti dantis.

* Perkant 4 tūbeles po 75 ml arba po 50 ml pastų, dovana – 1 tūbelė 75 ml arba 50 ml pastos.
Galite rinktis akciją vaikiškoms arba suaugusiųjų pastoms. Akcija taikoma tos pačios kategorijos pastoms.

EVERSTICK POST KAIŠČIAI

FUJI PLUS RINKINYS, 15 g + 6,4 ml

PASTA RECALDENT TOOTH MOUSSE
MELIONIŲ SONIO
DOVANA
Perkant 2 tūbeles po 40 g
Tooth Mousse meliono skonio,
dovana – pasta Tooth Mousse
meliono arba braškių skonio.

DOVANA
Perkant pakuotę (10 vnt.)
EverStick kaiščių,
dovana – 1 tūbelė MI Plus
braškių, meliono arba
vaisių skonio pastos

DOVANA
Perkant Fuji Plus rinkinį, dovana –
maišelis pasirinktos alginatinės masės
(Cavex Cream, Cavew Orthotrace,
Alligat, Kromopan)

RELYX™ U200 SAVAIMINIO SUKIBIMO DERVINIS
CEMENTAS

14 13

EUR

1 tūb (40 g)

ELIPAR DIODINIAI ŠVITINTUVAI
GILIAM, VIENTISAM SUKIETINIMUI
Elipar™ DeepCure diodiniai (LED) švitintuvai

Indikacijos:
• Bemetalės keramikos,
kompoziciniai, metaliniai įklotai /
užklotai, vainikėliai, tiltai
• Kaiščiai bei kultiniai įklotai
DOVANA
• 2–3 vienetų Merilendo tiltai
Perkant 2 šv. Relyx™ U200
• 3 vienetų įklotų / užklotų tiltai
(2 x 8,5g/11g), dovana –
• Bemetalės keramikos,
1 šv. Ketac™ Cem Plus stiklo
kompozicinės, metalinės
jonomerinio derva modifikuoto
cemento (11g)
restauracijos ant implantų

2+1

• Tolygus šviesos spindulių srautas užtikrina pilną gilų
sukietinimą per kliniškai patogų atstumą
• Aukštas šviesos srauto intensyvumas – 1,480 mW/cm²
• Šviesolaidis padengtas juoda spalva
• Galimas 60 minučių nuoseklus švitinimas – 360 kartų
po 10 sekundžių
• Šviesolaidžio geometrija užtikrina geresnį prieinamumą
prie dantų paviršių
• Galimi 2 tipų korpusai: plieninis ir plastikinis

EliparTM DeepCure-L
plastikinio korpuso versija

DOVANA
Perkant 3M prekių už
900 EUR, dovana – Elipar
DeepCure-L lempa plastikiniu
korpusu, o Elipar DeepCure-S
lempai plieniniu korpusu
suteiksime 50% nuolaidą.

EliparTM DeepCure-S
plieninio korpuso versija

ANALIZE DENTAL
XXXXOPTIM1 – VALIKLIS IR DEZINFEKTANTAS VIENAMEXXXX
GREITAI VEIKIANTIS PLATAUS POVEIKIO
DEZINFEKANTAS

1
Veiklioji medžiaga:
vandenilio peroksidas,
0,5 %
Greitai veikiantis ir švelnus
Naudojant OPTIM 1 nereikia rinktis tarp
efektyvumo ir apsaugos. Tai yra vienas greičiausiai ir
efektyviausiai veikiančių valiklių-dezinfektantų per trumpą sąlyčio laiką pasiekiama plataus spektro
dezinfekcij. Be to, jis saugus ir švelnus jūsų odai
geriau ir paviršiams. OPTIM 1 suteikia pasitikėjimo,
kad laikotės taisyklių ir saugote savo pacientus,
darbuotojus bei aplinką.

Siekiant užtikrinti dezinfekciją, paviršiai turi likti
šlapi visą sąlyčio laiką.
› Adenovirusas, poliomielito virusas, murino
norovirusas vos per 30 sekundžių pagal standartą
EN 14476
› Tuberkuliocidinis ir fungicidinis poveikis per
1 minutę
› Baktericidinis ir virucidinis poveikis per 30 sekundžių
pagal standartą EN 13727 ir EN 14476
› Visiškai sunaikina virusus per 2 minutes
pagal standartą RKI/DVV (poliomielito virusas,
adenovirusas, murino norovirusas, SV40)
› Poveikis pasireiškia per 1 minutę pagal standartą
EN 16615
› Puikiai drėkina – išlieka drėgnas pakankamai ilgai,
taip užtikrinamas pakankamas sąlyčio laikas
EFEKTYVUS VALIKLIS IR DEZINFEKTANTAS VIENAME

Dezinfekcijos metu efektyviai pašalina organines
apnašas.

APSAUGINISXXXX
VEIDO SKYDELIS
COMFORT STANDART
SU 5 PLĖVELĖM

NEMOKAMA LINIJA 8-800 10887
APSAUGINĖ LIPNI STERILI PLĖVELĖ, 20 x 20 cm

SUDERINTAS

Tinka pačioms įvairiausioms kietoms, neporėtoms
medžiagoms ir paviršiams.

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

SAUGUS IR ŠVELNUS

› Be dirbtinių kvapų
› Netoksiškas
› Nedirgina odos, akių ir kvėpavimo takų sistemos
› Nėra GHS pavojaus piktogramų, signalinių žodžių
ar frazių
› Nepalieka aktyvių likučių; nedidina
antimikrobinio atsparumo
PALANKUS APLINKAI

Veiklioji medžiaga
vandenilio peroksidas skyla
į vandenį ir deguonį, todėl
nelieka aktyvių likučių,
kurie daro neigiamą
poveikį aplinkai.

14 16

3 93

EUR

160 servetėliių

RESPIRATORIAIXXXX
FFP3 BE VOŽTUVO

EUR

Pakuotė: 5 sterilios 20x20cm dydžio plėvelės

pakuotė

KOFERDAMO GUMOS
XXXX SKYLAMUŠIS

Saugioje pakuotėje po 1 respiratorių.

DOVANA

DOVANA

Perkant 1 skydelį, dovana –
3 but. po 30 ml skysčio
rankų dezinfekcijai

x3 13

Perkant skylamušį,
dovana – 1 dėžutė (36 vnt.)
mėlynos koferdamo gumos

2 30

EUR

1 52

31

EUR

skydelis su 5 pl.

TEMP-OFFTM

63 00

EUR

EUR

1 vnt.

1 vnt.

LEDO TESTAS ENDO-FROST FLAKONAS 200 ml

MICROBRUSH SUPERFINE
XXXX APLIKATORIAI
Ypač smulkūs, plaušelių
nepaliekantys aplikatoriai.

Tirpina cinko oksido pagrindo
laikinus cementus su ir be eugenolio:
• taupo Jūsų laiką;
• cementas iš karūnėlės pašalinamas
tik pamirkius Temp-Off tirpale;
• nuo šiol pašalinsite cemento
likučius be didelių pastangų.

22 72

10 32

EUR

275 ml

DURRDENTAL GREITO VEIKIMO DEZINFEKTANTAS
FD333, 1l
Efektyvus priešvirusinis paviršių
dezinfektantas.
Veikia greitai ir efektyviai, nepalieka
žymių.

16 00

EUR

14 00

EUR

1l

9 28

EUR

EUR

1 vnt.

DURRDENTAL PRIEMONĖ RANKŲ DEZINFEKCIJAI
0,5 l ir 1 l

10 10 13 39
500 ml

EUR

1l

OROTOL RINKINYSXXXX
ĮRANGOS ATSIURBIMO
SISTEMOS VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI
Rinkinį sudaro:
MD550 burnos skalavimo kriauklės
valiklis, 750 ml
MD555 specialus valiklis siurbimo
įrangai, 2,5 l
Orotol® Plus siurbiamųjų įrenginių
dezinfekcijai, 2,5 l ir 2 l talpos OroCup
priežiūros sistema.

4+1
EUR

100 vnt.

115 35

EUR

Rinkinys

