
Stiklo pluošto CAD/CAM kompozitiniai blokai ir diskai

UAB “Litdent”

www.litdent.com

Prekių kainos nurodytos
su PVM. 

SUSISIEKITE:

Šiaulių regionas
Laima Būtaitė
M: +370 68367066
E: laima@litdent.com

Vilniaus regionas
Jolita Daugvilienė
M:+370 60840933
E: jolita@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
M: +370 68392080
E: jurgita@litdent.com

BIRŽELIO 
specialūs pasiūlymai!
Galioja iki birželio 31 d.

TOP PASIŪLYMAI

NAUJIENA ASORTIMENTE

Pasiūlymai galioja 

iki birželio 30 d.

REFLECTYS RINKINYS

 

DOVANA+
2 Dentoetchšv.  

 

NUMERYS  GF
 

NUOLAIDA -28 %

NAUJIENA

- Numerys GF yra pagamintas iš 80% vienakrypčio rentgenokontrastiško 

stiklo pluošto, įterpto į 20% epoksidinę dervą. 

- Ši patentuota naujovė yra pirmoji visiškai bemetalė sistema.

   Universalus nano hibridinis kompozitas

   4g. švirkštas ir mentelė,
   Spalvas galite pasirinkti:  A1, A2, A3, A3.5, A4, 

    B1, B2, B3, C2,C3, D3, A20,A30, E, I, P

  

Perkant 6 šv. rinkinį ir Iperbond MAX   

 

KAINA: 155 €/rink.

216 € +

- Puikios mechaninės savybės

-Mažesnė lūžių rizika - tamprumo modulis, panašus į dentino;

- Geresnis mechaninis atsparumas;

- Vienas komponentas geresniam anatominiam prigludimui.

- Techninis paprastumas

- Rentgenokontrastiškas;

- Toks pat klinikinis paruošimas kaip ir  stiklo pluošto kaiščių;

- Ta pati cementavimo procedūra kaip ir tradicinėse sistemose.

KAINA: 155 €/rink.

SYNCORE

Danties kulties atstatymui su kaiščiu ar be jo

Stiklo keramikos restauracijų cementavimui

Kompozitinių restauracijų cementavimui

MAGIX MIX

 Poliravimo sistema Kulties atstatymo medžiaga
A2, A3, 8 g. švirkštas

Bioclear™ dviejų žingsnių poliravimo sistema sukurta tam, kad 
jūsų kompozito restauracijoms suteiktų unikalią apdailą ir blizgesį.  
„Magic Mix“ poliravimo pasta, sukuria tobulai matinį paviršių, o 
antrasis žingsnis - „RS Polisher“ polyrai restauracijai suteikia 
veidrodinį blizgesį.

NUOLAIDA -10 %
55 € 

KAINA: 45 €SUTAUPOTE 10 €



UAB “Litdent”

www.litdent.com

BIRŽELIO specialūs pasiūlymai!

VERTA RINKTIS

SUSISIEKITE:

Šiaulių regionas
Laima Būtaitė
M: +370 68367066
E: laima@litdent.com

Vilniaus regionas
Jolita Daugvilienė
M:+370 60840933
E: jolita@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
M: +370 68392080
E: jurgita@litdent.com

Prekių kainos nurodytos
su PVM. 

Pasiūlymai galioja 

iki birželio 30 d.

RIBBOND juostelė 

 

- Trys 22 cm ilgio juostelės (Medžiagos užtenka maždaug 21-30 atvejų),

- Specialios juostelės žirklės (įprastos žirklės nenukirps itin tvirto pluošto),

- Švelni folijos juostelė matavimui.

Juostelės sukibs su bet kokiomis kompozitinėmis dantų dervomis. 
Padidinus 110 000 kartų, tyrimai rodo, kad derva visiškai įsilieja į Ribbond 
pluoštą (nelieka jokių tuštumų).

Ribbond startinis rinkinys:

Ribbond papildymo rinkinys:

Ribbond juostelė yra pagaminta iš  itin didelės molekulinės masės polietileno pluoštų. Šie pluoštai 

gerokai viršija stiklo pluošto lūžio tašką ir yra tokie kieti, kad jiems pjauti reikia specialiai pagamintų 

žirklių. Skirtingai nuo kitų, Ribbond pluoštai sugeria mažiau drėgmės nei dantų dervos.

PANAUDOJIMAS:

Periodontinis įtvaras

Vieno apsilankymo/laikinasis tiltas

Pluoštu sustiprinto kompozito restauracijos

Ortodontinis fiksatorius

Traumos stabilizavimui

Endodontinis kaištis

Vienas iš pirmųjų Ribbond naudojimo žingsnių yra 

sudrėkinti juostelę paprasta emalio rišamąja derva. 

Naudokite savo mėgstamą klijavimo sistemą, kad 

pritvirtintumėte prie danties struktūros, bet 

sudrėkinkite juostą emalio rišimo derva, kurioje 

nėra tirpiklių, gruntų ir ėsdinimo medžiagų.

Ribbond Wetting Resin
 Emalio klijavimo derva

IrriFlex®   

Dėžutėje 40 vnt. adatėlių

  

NUOLAIDA -10 %

Adatėlė suderinama su visais

standartiniais medicininiais švirkštais.

Individualūs sandarūs maišeliai, skirti vienam 

pacientui.

Naudojama viena adatėlė,

nepriklausomai nuo kanalo dydžio.

Map System one 

Creative Color Pink Opaque

KAINA: 250 €
262 € 

MTA pernešėjas

  

Map neO  

- 1 NiTi adata Nr. 1

- 8 plastikiniai antgaliukai Nr. 1

- 1 valymo kuretė Nr. 1

- 1 nerūdijančio plieno švirkštas

Cosmedent apdovanojimus pelnę nepermatomieji ir atspalviai: 

Creative Color Pink Opaque, Creative Color Opaquers ir Creative Color 

Tints. Puikiai tinka pridėti ypatingą prisilietimą, imituojant natūralią 

danties anatomiją. Galimi vieno atspalvio švirkštai ir rinkiniai.

Estetikos specialistamsCreative Color Tint

- Šis produktas greitai neutralizuos tamsiai dėmėtus dantis ir metalą. Pink Opaque yra 

geriausias sprendimas negyviems, pakitusios spalvos ar tetraciklino dažytiems dantims arba 

dantims su metaliniais kaiščiais ir šerdimis. 

- Naudokite po kompozicine dervos medžiaga arba porcelianu, kad užblokuotumėte 

nepageidaujamą apatinę spalvą ir nebūtų pernelyg nepermatomi.

- Trys 22 cm ilgio juostelės gabalėliai,

- Lengvai suprantamos instrukcijos,

- Švelni folijos juostelė matavimui.
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BIRŽELIO specialūs pasiūlymai!

GERA KAINA

SUSISIEKITE:

Šiaulių regionas
Laima Būtaitė
M: +370 68367066
E: laima@litdent.com

Vilniaus regionas
Jolita Daugvilienė
M:+370 60840933
E: jolita@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
M: +370 68392080
E: jurgita@litdent.com

SUTAUPOTE - 20 %

Prekių kainos nurodytos
su PVM. 

Pasiūlymai galioja 

iki birželio 30 d.

NUOLAIDA -15 %

SYNSHINE/ SYNSHINE finish
Švelni deimantinė poliravimo pasta
2 g. švirkštas 

KAINA: xx €
xx € 

- Didesnis klampumas patogiam darbui 

ir efektyviam įsiskverbimui

- Neutralus pH gerina vandenilio 

peroksido atpalaidavimą ir komfortą 

pacientui

- Su remineralizuojančiomis dalelėmis - 

ilgalaikiam rezutatui

+DOVANA
250 vnt. paciento servetėlių

35% baliklis profesionaliam balinimui

PURE OFFICE 

54€ 
KAINA: 50 €

KAINA: 29 €

Citrinų, mėtų, vyšnių, neutralaus skonio, 300 gr. miltelių

AIR-FLOW CLASSIC COMFORT

Efektyviai pašalina bioplėvelę, 
dėmes, sunkią pigmentaciją ir 
nesenai susidariusius akmenis

Natrio bikarbonato milteliai,

grūdelio vidutinis dydis 40 µm.

AIR-FLOW PLUS
Neutralaus skonio, 120 gr. miltelių

KAINA: 29 €
32€ 32€

Viena sodos miltelių rūšis tinkanti 90 % atvejų.
Valymui po dantenomis ir virš jų.

Pagrindinė sudedamoji dalis – eritritolis

Sodos grūdelio vidutinis dydis 14 µm

Sudėtyje yra chlorheksidino (0,3 %)

BIOFILM DISCLOSER

- Efektyvesnei dantų higienai 

- Pacientų edukacijai

  

250 kempinėlių spalvinančių apnašas 

  KAINA: 60 €

POLISH HD
Vieno žingsnio deimantiniai polyrai

Itin estetiški rezultatai

Galima autoklavuoti

Sustiprinti deimanto dalelėmis

SYNPRECISE BASE LINE
Hibridinė hidrofilinė atspaudinė masė 

Automix 380 ml fast set

+DOVANA
Transform  modeliuojamų 

šaukštų rinkinys 

(S/M/L, 6 vnt.) 

55 € 
KAINA: 52,50 €
             

SYNBITE EXTRA HARD
Poli-vinil-siloksano sąkandžio registro masė

KAINA: 5,50 €/vnt.

TURBOPRINT alginatas
CLASS A 500g., CHROMA 500g. 

Kaina taikoma perkant dėžę/12 vnt.

KAINA: 42 €/vnt.

Perkant 5 vnt.  
tik 175 EUR   

 

 1+1 DOVANŲ
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Prekių kainos nurodytos
su PVM. 

Pasiūlymai galioja 

iki birželio 30 d.

Pas mus galite įsigyti 

Birželio specialūs pasiūlymai įrangai!

Anestezija dar niekada nebuvo tokia lengva ir tiksli!

Įrangos pasiūlymo teiraukitės vadybininko.

Perkant AquaCare
DOVANA

Pirkite AquaCare TWIN arba Black Edition ir gaukite:

-  knygą „Recipes for Composite Restorations“, 

Ronaldo Hirata (vertė 258 €).

Pirkite AquaCare TWIN arba Black Edition bei stovą ir sauso oro įrenginį
ir gaukite:

-  knygą „Biomimetic Restorative Dentistry“, Pascal Magne (vertė 395 €).
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