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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

█ ОПТИКА СТОМАТОЛОГІЧНА
БІНОКУЛЯРНІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ

EYEMAG

Компактна конструкція оптичних компонентів і гнучкі можливості ре-
гулювання - це комфортні умови для роботи і просте управління. Висо-
ка якість зображення і точність передачі кольору забезпечують чудову 
“картинку”, в тому числі і на периферії об’єкта. Висока глибина різкості 
забезпечує відмінну орієнтацію по глибині. Велике поле зору забезпе-
чує оптимальний огляд робочого поля. Проста настройка за індивіду-
альними особливостями, включаючи міжцентрову відстань і кут зору.  
Функція Flip-up усуває перешкоди огляду і полегшує спілкування з 
пацієнтом. Проста процедура встановлення та знімання лупи спрощує 
її повсякденне використання. Можливість гнучкого регулювання до-
зволяє працювати з лупою, сидячи в зручній і ергономічно правильній 
позі. Широкий вибір робочих відстаней дозволяє виконувати маніпу-
ляції на оптимальній відстані. Рівномірний розподіл мас зводити до 
мінімуму втому при використанні лупи під час тривалих маніпуляцій.

Ендодонтія, мікрохірургія, імплантологія.Призначення:
Основні характеристики:

ТОВ «ОПТЕК», 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 14/6, тел.: (044) 581-29-00, факс: (044) 581-29-02, e-mail: office@zeiss.ua, www.zeiss.ru

CARL ZEISS
Німеччина

Робоча відстань, мм 500 500 450 450 400

Робоча відстань, дюйми 20 20 18 18 16

Збільшення 3,2х 4х 3,3 4х 3,5х

Поле зору, мм 115 93 100 81 86

Робоча відстань, мм 400 350 350 300 300

Робоча відстань, дюйми 16 14 14 12 12

Збільшення 4,3х 3,6х 4,5х 4х 5х

Поле зору, мм 68 71 56 56 44

HEINE HRP, БІНОКУЛЯРНА ЛУПА 

складна хірургія. мікрохірургія та імплантологія. ендодонтія. 

Збільшення: в 3.5 рази. 
Робоча відстань: 420 мм.

Збільшення: в 4 рази. 
Робоча відстань: 340 мм.
Поле огляду: 50 мм.

Збільшення: в 6 разів.
Поле огляду: 40 мм. 
Робоча відстань: 340 мм.

Забезпечують велике поле огляду та найкращу глибину різкості.
Лупи зі збільшенням 3.5х і 4х рекомендуються для складної мікро
– хірургії. Збільшення в 6х разів - для стоматологічних процедур з вели-
ким збільшенням. Наприклад, в ендодонтії. Лише висококласні прецизій-
ні скляні призми забезпечують високу роздільну здатність, чисте та чітке 
зображення в усьому полі огляду. Ексклюзивна технологія покриття усуває 
світлові рефлекси до 0.3%, забезпечуючи найбільш чисте зображення се-
ред луп, які порівнюються. Відсутність зорової напруги при довготрива-
лому використанні.

Призначення: мікрохірургія та імплантологія, ендодонтія
(в комбінації з освітлювачем Led Loup Light New або 3SLED).

Найбільш яскраве зображення та 
бездоганна передача кольору.

Збільшення 3,5х 4х 6х 
Фокусна відстань 420мм 340мм 340мм 
Діаметр  поля зору 65мм 50мм 40мм 
Глибина поля зору 60мм 40мм 30мм

Призначення: Призначення: Призначення:

Основні характеристики: Основні характеристики: Основні характеристики:

Примітки: Примітки: 

HEINE C, БІНОКУЛЯРНА ЛУПА 

Збільшення: у 2,3x рази на робочій дистанції 340мм або 450мм. 
Кріплення: оправа або головний обруч.

Основні характеристики:

Примітки: 
Економічна модель, якій надають преревагу лікарі-початківці, зубні техніки.

HEINE
Німеччина

Освітлення: 50 000 Люкс / ** 40 000 Люкс на робочій дистанції 250 мм. Температура кольору: 6 250 К. 
Термін служби LED: 20 000 годин роботи . Регулювання плями: Регулювання ірис діафрагми. 
Діаметр поля, що освітлюється: від 20 мм до 130 мм (на відстані 500 мм). 
Кут нахилу: регулювання за вибором користувача. 
Реостат: з вимикачем, монтується на головному обручі. 
Світловий індикатор «Вкл.» («On»). Інтегрований регулятор вольтажу напруги. 
Оптика: передова оптика з мультипокриттям скла для максимальної яскравості. 
Вага 3S LED: 70 г. З реостатом та з’єднувальним кабелем: 90 г.
Час роботи: 4 години з блоком, що заряжається mPack та Li-ion акумулятором, що має на 70% більшу 
ємність, ніж звичайні акумулятори. 
Блок mPack можна підключати напряму до мережі, забезпечуючи необмежений час експлуатації.

Освітлювач 3SLED  забезпечує малий діаметр коаксиального зфокусованого світла з регулюванням іріс-діафрагми, 
який є ідеальним для застосування в хірургічній стоматології та ендодонтії.

Налобні освітлювачі опціонально комплектуються з бінокулярними лупами HR / HRP, завдяки кріпленню для луп 
i-View разом із захисним щитком S-Guard та відеокамерою A-Cam.

Основні характеристики:

Примітки: 

Комплектація: 

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

Збільшення: у 2,5 рази на робочих дистанціях 250 мм, 340 мм, 420 мм або 520 мм. 
3 варіанти кріплення: оправа, полегшений головний обруч, професійний шолом. 
Поле огляду: до 250 мм. 
Глибина поля: до 290 мм.

Широке, глибоке поле огляду.
Нові вдосконалення технології HR (High Resolution - «Висока Роздільна здатність») забезпечують супершироке, без 
спотворень поле огляду (до 250 мм), що повністю використовується, та глибину поля до 290 мм, виключаючи втому 
очей навіть при дуже тривалому використанні. Система зміни куту iView.
Призначення: терапія, ортопедія, ортодонтія, імплантологія, хірургія (в комбінації з освітлювачем LedLoup 
Light New або 3SLED).

Основні характеристики:

Примітки: 

HEINE HR, БІНОКУЛЯРНА ЛУПА

Налобні освітлювачі для потужного коаксиального освітлення.
Призначення:

HEINE 3S LED / *3S LED UNPLUGGED/**LEDLOUPLIGHT НАЛОБНІ ОСВІТЛЮВАЧИ

БІНОКУЛЯРНІ ЛУПИ (ПРИЗМАТИЧНА СИСТЕМА)

ERGONOPTIX
Нідерланди

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Збільшувальні лінзи для стоматологів.

Збільшення від 4 до 8 разів.
Робоча відстань до 600 мм.
Поле зору до 80 мм.
Кут огляду 20 - 150 градусів.

Бінокулярні лупи Ergonoptix зі збільшенням від 4 до 8 разів забезбечують чітке, 
широке оглядове поле зору і можуть використовуватись в хірургічній, терапевтичній та ендодонтичній практиці.
Присутня система регулювання для адаптації під індивідуальні анатомічні особливості лікаря.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ERGONOPTIX - НАЛОБНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ERGONOPTIX
Нідерланди

Підсвітка робочого поля.

Джерело світла - LED (світлодіод). Освітлення - до 30 000 люкс. Температура кольору - 6000 К.
Потужність світлодіода - 1 Вт. Час роботи з акумулятором - >5 годин. Ресурс світлодіода - 10 000 годин.
Вага освітлювача - 9г. Вага акумулятора - 100г. Кут нахилу - подвійне плече регулювання.

Використання освітлювача Ergonoptix разом з бінокулярними  лупами забезпечує ефективне освітлення робочого 
поля.  Подвійне плече регулювання надає можливість налаштувати кут освітлення індивідуально за вибором користу-
вача. Освітлювач можна кріпити до окулярів Ergonoptix, обруча та за допомогою кліпси на звичайні окуляри. Колірна 
температура 6000 К не спотворює кольори освітленої ділянки, а тривалий час роботи з живленням від Li-ion акумуля-
тора забезпечує якісне і комфортне використання.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

БІНОКУЛЯРНІ ЛУПИ (СИСТЕМА ГАЛІЛЕЯ)

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ERGONOPTIX
Нідерланди

Збільшувальні лінзи для стоматологів.

Збільшення від 2.5 до 3.5 разів.
Робоча відстань до 600 мм.
Поле зору до 85 мм.
Кут огляду 20 - 150 градусів.

Бінокулярні лупи Ergonoptix зі збільшенням 2.5, 3 і  3.5 забезпечують чітке, широке оглядове поле зору. Можуть ви-
користовуватись в терапевтичній стоматології та для складних операцій в загальній хірургії.
Присутня система регулювання для адаптації під індивідуальні анатомічні особливості лікаря.
В асортименті присутні різні типи оправ - стальна, титанова та пластикова,  а також оправи різного дизайну (класична, 
спортивна).

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

МІКРОСКОПИ ОПЕРАЦІЙНІ

«МЕД ЛАНД» 
Київ, вул. Московська, 43 тел: (044) 33-11-674, факс: (044) 33-11-476, е-mail:medland@ukr.net

AM 3000 

Операційний мікроскоп.

Лінзи окуляра: 12.5х/180мм з широким полем, з нахилом під 45° або із змінним кутом 0-180° до оптичної головки.
Регулювання міжзіничної відстані в межах: 50 мм - 70 мм. Коригування діоптричних похибок зору: +/- 7D. Апох-
роматична лінза об’єктиву з фокусною відстанню 250 мм. Збільшення: 5-ти кратне, Індикація/ Загальне збільшен-
ня: 0.4=3.44х, 0.6=5.3бх, 1=8.48х, 1.6=13.6х, 2.5=21.2х. Діаметр поля бачення: 8.3mm - 51.9mm. Освітлення: фібро 
оптичне галогенове (дві 15V / 150W галогенові лампи) з ручним регулюванням яскравості. Вбудовані помаранчевий 
та зелений фільтри, що перемикаються. Опції: Інтегрована в оптичну головку CCD-відеокамера, дільники світлового 
потоку 50:50, 80:20 з адаптерами для підключення ФОТО та ВІДЕО камери, тубусу асистента.

Настінне, підлогове, стельове кріплення або пересувний. Автоматичне вимкнення освітлення при видаленні оптичної 
головки від робочої дистанції. Плавне регулювання інтенсивності світла безпосередньо на оптичній головці.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки: 

ALLTION 
Китай

OPMI PICO

Легендарна оптика ZEISS. Оптика апохроматична з багатошаровим антирефлексним покриттям.
Збільшення:5-ступеневий перемикач збільшення. Система тонкого фокусування +/- 50мм. 
MORA-інтерфейс - механічна оптична поворотна система, що включає поворотну муфту +/- 25°, інтегрований, плав-
но рухомий кутовий фіксатор для освітлення операційного поля в глибині каналів.
Освітлення:галогенна оптоволоконна система освітлення. 12 В 100 Вт, з пристроєм автоматичної заміни лампи.
Робоча відстань об’єктива f = 250 мм. Бінокулярний поворотний тубус 180°. 
Ширококутні окуляри 12,5х; 10х з діоптрійним регулюванням +5 / -8.
Опції: інтегрована аналогова 1CCD відеокамера. Інтегрована цифрова 1CCD відеокамера. Комплект адаптерів для під-
ключення цифрової фотокамери Canon EOS.
Точно переміщувати OPMI pico в потрібне робоче положення можливо лише однією рукою. Таким чином, стоматоло-
гічне лікування з використанням мікроскопа стає ще швидшим. Швидкий огляд без втрати часу. Швидке перемикання 
збільшення: від загального виду до деталей.

Операційний мікроскоп з інтерфейсом MORA.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ОПТЕК», 04070 Київ, вул. Іллінська, 14/6, тел.: (044) 581-29-00, факс: (044) 581-29-02, e-mail: office@zeiss.ua, www.zeiss.ru

CARL ZEISS
Німеччина

OPMI PROERGO

Збільшення:моторизоване збільшення, 1:6. Управління на ручках. Система фокусування: внутрішня, моторизована, на-
строюється плавно. Включення на ручці. Робоча відстань (варіоскопічна оптика)від 200 до 415 мм. Освітлення:оптико-
волоконна галогенна система освітлення 12В, 100 Вт, з автоматичною зміною лампи. Опціонально: ксеноновий 
освітлювач Superlux 180Вт з пристроєм швидкої зміни лампи. Система Spot-освітлення - регулювання діаметра освіт-
люваного поля (11-141 мм). Бінокулярний тубус: поворотний, 180° тубус, з ширококутними окулярами 12,5х з діоптрій-
ним регулюванням +5 / -8. Асепсис:одноразові чохли; ковпачки, що стерилізуються.
Характеристика штатива S7: підлоговий, стельовий, настінний. Електромагнітні муфти для жорсткої фіксації голови 
мікроскопа.
Опції: інтегрована аналогова 1CCD відеокамера, SpeedFokus (автоматичне фокусування), комплект адаптерів для під-
ключення цифрової фотокамери Canon EOS. 
Кутова оптика, ротаційний адаптер для збільшення рухливості підвісної системи (голови мікроскопа) по осі гойдання. 
Стереосистема спостереження для асистента з прямим тубусом і ширококутними окулярами.

Операційний мікроскоп.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ОПТЕК», 04070 Київ, вул. Іллінська, 14/6, тел.: (044) 581-29-00, факс: (044) 581-29-02, e-mail: office@zeiss.ua, www.zeiss.ru

CARL ZEISS
Німеччина

GLOBAL G3&G6

Лікар може оглядати всю ротову порожнину або збільшити окрему ділянку для детального дослідження країв та
відбитків; для виявлення устя каналів, тріщин та іншої патології.
Мобільність - легкість переміщення корпусу мікроскопа забезпечує зручність огляду ротової порожнини.
Ергономічність – забезпечує комфортне положення лікаря, що зменшує або повністю усуває больові відчуття в спині та шиї.
Модульність – розширення можливостей шляхом вдосконалення мікроскопа новими компонентами.
Мікроскопи Global визнані в усьому світі як номер 1, і на світовому ринку лідирують завдяки своїй універсальності, 
модульному дизайну, якості оптики, трансмісії світла, різноманітності аксесуарів, можливості оновлення попередньої 
версії та рівню технічної підтримки.
Проводимо курси з використання мікроскопа.

Мікроскоп.

3-, 6-ступеневе збільшення. Діапазон збільшення від 2.1x до 19.2x разів.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «СОДЕВКОМ», тел.: (044) 536-03-58, факс: (044) 537-20-24, www.dentalmeeting.com.ua, e-mail: sodevcom@ukr.net

GLOBAL SURGICALTM CORPORATION
США

BALANCE 1000

KAPS
Німеччина

Мікроскоп хірургічний та ендодонтичний.

Тубус окулярів з нахилом 60°. Лінза об’єктиву з фокусною відстанню 250 мм і точним регулюванням в діапазоні 15мм. 
Ширококутні окуляри 12,5 х. Освітлення: вбудоване 15В/150Вт галогенове фіброоптичне. Регулювання діафрагми, 
помаранчевий фільтр. Збільшення: 5-ступінчастий ручний перемикач. Загальне: 1,5х - 40х (залежить від об’єктиву і 
окулярів). Поле зору: 120 мм- 7 мм (залежить від об’єктиву і окулярів).
Основні опції:
Тубус окулярів з змінним кутом 0-210°. Лінза об’єктиву з фіксованою фокусною відстанню і точним регулюванням 
в діапазоні 15мм 100 мм - 400 мм з кроком в 50mm, 1:6 Ручний Zoom, 1:6 Моторизований Zoom, Vario об’єктив 200 
мм - 400 мм. Ширококутні окуляри: 10х, 16х. Шарнірний перехідник з можливістю незалежного руху головки та 
окулярів ( 24°). Освітлення: вбудоване LED або металгалоїдне 50 Вт, зовнішнє Ксенонове 180 Вт. 
Інтегрована в оптичну головку НD-відеокамера, дільники світлового потоку 50:50, 80:20 з адаптерами для 
підключення ФОТО- та ВІДЕОКАМЕРИ, тубусу асистента. 
Монтажні системи:
Настінне кріплення, стельове кріплення або пересувний.

Призначення:
Основні характеристики:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

BALANCE 1100 

KAPS
Німеччина

Мікроскоп хірургічний та ендодонтичний.

Унікальна система ручного балансування оптичної головки. Тубус окулярів з змінним кутом 0-210°. - Лінза об’єктиву 
з фокусною відстанню 250мм і точним регулюванням в діапазоні 15 мм. Ширококутні окуляри 12,5х. Освітлення: 
вбудоване 15В/150Вт галогенове фіброоптичне. Регулювання діафрагми, помаранчевий фільтр. Збільшення: 
5-ступінчастий ручний перемикач. Загальне: 1,5х - 40х (залежить від об’єктиву і окулярів). Поле зору: 120мм- 7м 
(залежить від об’єктиву і окулярів).
Основні опції: Лінза об’єктиву з фіксованою фокусною відстанню і точним регулюванням в діапазоні 15мм 100мм - 
400mm з кроком в 50мм, 1:6 Ручний Zoom, 1:6 Моторизований Zoom, Vario об’єктив 200 мм - 400 мм. Ширококутні 
окуляри: 10х, 16х. Шарнірний перехідник з можливістю незалежного руху головки та окулярів ( 24°). Освітлення: 
вбудоване LED або металгалоїдне 50 Вт, зовнішнє Ксенонове 180 Вт.
Інтегрована в оптичну головку НD-відеокамера, дільники світлового потоку 50:50, 80:20 з адаптерами для 
підключення ФОТО- та ВІДЕОКАМЕРИ, тубусу асистента. 
Монтажні системи:
Настінне кріплення, стельове кріплення або пересувний.

Призначення:
Основні характеристики:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

BALANCE 1200 

KAPS
Німеччина

Мікроскоп хірургічний та ендодонтичний.

Унікальна система електро-магнітного балансування оптичної головки FREE MOTION. Тубус окулярів із змінним 
кутом 0-210°. Лінза об’єктиву з фокусною відстанню 250мм і точним регулюванням в діапазоні 15 мм. Ширококутні 
окуляри 12,5х. Освітлення: вбудоване метал галоїдне 50 Вт. Регулювання діафрагми, помаранчевий фільтр. 
Збільшення: 5-ступінчастий ручний перемикач. Загальне: 1,5х - 40х (залежить від об’єктиву і окулярів). 
Поле зору: 120мм- 7мм (залежить від об’єктиву і окулярів).
Основні опції:
Лінза об’єктиву з фіксованою фокусною відстанню і точним регулюванням в діапазоні 15мм 100мм - 400мм з кроком 
в 50мм, 1:6 Ручний Zoom, 1:6 Моторизований Zoom, Vario об’сктив 200 мм - 400мм. Ширококутні окуляри: 10х, 16х. 
Шарнірний перехідник з можливістю незалежного руху головки та окулярів ( 24°). Освітлення: вбудоване LED або 
зовнішнє ксенонове 180 Вт. Інтегрована в оптичну головку НD-відеокамера, дільники світлового потоку 50:50, 80:20 
з адаптерами для підключення ФОТО- та ВІДЕОКАМЕРИ, тубусу асистента. 
Монтажні системи: 
Настінне кріплення, стельове кріплення або пересувний.

Призначення:
Основні характеристики:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

BALANCE 1400 

KAPS
Німеччина

Унікальна система електро-магнітного балансування оптичної головки FREE MOTION. 
Тубус окулярів з змінним кутом 0-210°. - Електричний моторизований Vario об’єктив 200 мм - 400мм. 
Ширококутні окуляри 12,5 х. 
Освітлення: Ксенонове180Вт фіброоптичне. Регулювання діафрагми, помаранчевий фільтр. 
Збільшення: 1:6 Моторизований Zoom: 1,5х - 40х. Поле зору: 120мм- 7мм. 
Шарнірний перехідник з можливістю незалежного руху головки та окулярів ( 24°).
Основні опції:
Ширококутні окуляри: 10х, 16х. Інтегрована в оптичну головку НD-відеокамера, дільники світлового потоку 50:50, 
80:20 з адаптерами для підключення ФОТО- та ВІДЕОКАМЕРИ, тубусу асистента. 
Монтажні системи: 
Настінне кріплення, стельове кріплення або пересувний.

Основні характеристики:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

Мікроскоп хірургічний та ендодонтичний.Призначення:
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«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

Операційний стереомікроскоп. Leica M320 – це перший в світі дентальний мікроскоп з потужним LED 
освітленням, документуванням процесу лікування у форматі HD Video, антимікробним покриттям та світ-
лодіодними елементами дизайну.

Ефект денного світла.
Тривалий термін служби -  60’000 годин.
100’000 Люкс при фокусі 250 мм.
Подвійний пучок світла для глибоких каналів.
Вбудований помаранчевий фільтр.
Вбудована Spot діафрагма. 
Збільшення - перемикач на 5-ти рівневий, ручний.
Діапазон збільшення - 1,5х - 40,0хх з окулярами 10х.
Поле зору - 33 мм – 132 мм.

Призначення:

Основні характеристики:

LEICA M 320

LEICA MICROSYSTEMS
Швейцарія

Мікроскопи серій Evolution та IQ відрізняє: 

Компанія пропонує три види освітлення: 

Компанія SEILER 

65 років ВИГОТОВЛЯЄ ТОЧНУ ОПТИКУ

Висока точність оптики 
Надійність механіки 
Яскраве освітлення робочого поля 
Краща стандартна комплектація 
Доступна ціна 

- ггггггг (входить в стандартну комплектацію)
- гггггггггггг (входить в стандартну комплектацію)
- гггггг (опційно)

ТОВ “ДЕНТАУМ”, м. Київ, тел.: (044) 275-03-17, 443-93-10, www.dentaum.com.ua

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

Операційний стереомікроскоп.

Чітке зображення з високою роздільчою здатністю дозволяє оператору більш точно відшукати устя кореневих каналів, 
побачити їхній напрямок, а також виявити додаткові канали та внутрішньо-канальні розгалуження.
Можливість регулювання бінокуляра під різним кутом  та добре продумана конструкція пантомографічних  плечей 
дозволяє досягнути стабільності зображення та ергономічної позиції праці. 
Збільшення - перемикач на 5-ти рівневий, ручний;
Діапазон збільшення - 1,5х - 40,0хх з окулярами 10х;
Діаметр об’єктиву – 60 мм;
Поле зору - 33 мм – 132 мм;
Освітлення - двох-рівневе  коаксіальне  галогенове освітлення 12 В / 50;
Освітлення плями - регулюється, мінімальний розмір плями: 10 мм;
Об’єктиви - фіксовані фокусні відстані від 100 мм до 400 мм. Пристрій точного фокусування.  
Інтегрована відеокамера Video-System Leica 2* дозволяє зробити трансмісію зображення на монітор  в реальному часі 
з реальними кольорами (що цікаво для учбових цілей) та подальше документування всього процесу діагностики та 
лікування за допомогою компютера чи відеомагнітофону.
Відео системи: Leica 2 D Video Pickup System
                              Leica 2 D Video C-Mount System

Мікроскоп є оптичним приладом, який використовує збільшення і освітлення для покращення бачення об’єктів, 
які неможливо розпізнати неозброїним оком. Leica М400 – це мікроскоп, що особливо  рекомендується  для 
застосування у стоматологічній практиці. В його розпорядженні оптика найвищого класу та винятково точна 
механіка, а простота у використанні дозволяє легко та ергономічно працювати. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

LEICA M 400 E

LEICA MICROSYSTEMS
Швейцарія



www.navistom.netwww.navistom.net[ 110 ]█ █[ 111 ]
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Багатократне збільшення деталей і ефективне освітлення робочого поля при лікуванні зубів та м’яких тка-
нин ротової порожнини, хірургічних, ендодонтичних та інших втручаннях. Значне полегшення і деталізація 
пошуку маленьких порожнин, кореневих каналів, мікротріщин та інших важливих деталей для забезпечення ефек-
тивності лікування та оперативного і вчасного прийняття рішень в складних клінічних випадках. Запобігає псуванню 
зору та осанки лікаря-стоматолога, допомагає наочно навчити персонал та забезпечує демонстрацію процесу роботи 
лікарем пацієнтам або іншим зацікавленим особам за бажанням лікаря.

Властивості: Мікроскопи SEILER мають надійну оптику,  ефективне освітлення трьох видів: галоген, метало галоїд, ксе-
нон, точну і зручну механіку, широкий вибір допоміжних аксесуарів. Збільшення: кратність 2,3 / 3,2 / 5,0 / 8,2 / 12,8 / 
19 та 4,2 / 7,0 / 11,0. Бінокуляри: з фіксованим кутом 0°, 45°, або регульованим кутом нахилу від 0° до180°. 
Окуляри: кратність 10 / 12,5 / 20. Об’єктив: від 175мм до 400мм. Потужність освітлення робочого поля в стандартній 
комплектації: 150Вт галоген + 50Вт метало галоїд. Інші аксесуари необхідні для ефективної роботи лікаря та виведення 
зображення на екран в цифровому або аналоговому форматах.

Прилад комплектується за бажанням замовника.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

МІКРОСКОП СТОМАТОЛОГІЧНИЙ EVOLUTION XR6

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

SEILER
США

Оптика для стоматологів 
Heine (Німеччина)

 Виїзд в кабінети

 Індивідуальний 
підбір оптики

Представник «ДентЛенд» в Києві

█ ДЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГІЧНІ
ДЗЕРКАЛА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЗЕРКАЛА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

РУЧКИ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ

ДЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОГРАФУВАННЯ

Упаковка – 1, 6 або 12 штук.

Завжди однократне відображення з абсолютно чіткими контурами. Антиблікові, ідеально сфокусовані, абсолютна стій-
кість до корозії, немає обмежень до дезинфекції та стерилізації. Ідеальні для застосування з оптичними системами

Комплектація:

Примітки:

TOPvision - прямого відображення або збільшуючі. Розміри: № 000 -  ∅ 10 мм;  № 00 -  ∅ 12 мм;  № 0 -  ∅ 14 мм;  № 1 - ∅ 16 мм;  № 
2 - ∅ 18 мм;  №3 - ∅ 20 мм;  № 4 - ∅ 22 мм; № 5 - ∅ 24 мм;  № 6 - ∅ 26 мм;  № 7 - ∅ 28 мм;  № 8 - ∅ 30 мм. 
MEGA – фронтальні, з кутом, що змінюється, комфортні для утримання щоки,  Розміри: № 4 - ∅ 22 мм;  № 5 - ∅ 24 мм
MEGAduo - двосторонні . Розміри: № 4 - ∅ 22 мм; № 5 - ∅ 24 мм;.
MEGAmicro - мікрохірургічні,  Розміри:  ∅ 3 мм;  ∅ 5 мм; прямокутної форми: 3х6 мм.
MEGAparallel - дзеркало-паралелометр для ортопедії та імплантології  Розміри: ∅ 30 мм; прямокутної форми: 
22х37 мм.
MEGAretract - особливо комфортні для утримання щік та язика. Розміри: № 4 - ∅ 22 мм;  № 5 - ∅ 24 мм
MEGAstretch - збільшений візуальний комфорт з утриманням щік та язика, прямокутної форми. Розміри: 8х33, 22х37 мм.
ULTRA FS - підвищеної читкості, мають унікальне покриття, завдяки якому коефіцієнт відображення світла дорівнює 
113 0/0 . Розміри: № 4 - ∅ 22 мм;  № 5 - ∅ 24 мм.

Основні характеристики:

Дзеркала спеціальні для роботи з використанням оптичних приладів в ендодонтії,  
ортопедії, імплантології та хірургії .

Призначення:
RODIUM

HAHNENKRATT
Німеччина

однократне відображення від 
РОДІЄВОГО покриття

багатократне відображення від  
стандартного дзеркала

«ДЕНТ ЛЕНД», м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

ДЗЕРКАЛА

Стоматологічні, загального призначення.
Призначення:

RÖDER
Німеччина

Дзеркала EC active (плоске або ввігнуте).
Дзеркала HR Front 
(з підвищеною світловіддачею, плоске).
Стерилізація – автоклавування.

Основні характеристики: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

ДЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГІЧНІ ТА РУЧКИ ДО НИХ

FALCON
Пакистан

Дзеркала виготовлені з високоякісних металів та матеріалів, забезпечують точну передачу деталей, 
покриті або не покриті спеціальними металами. 
Ручки для дзеркал забезпечують хорошу тактильну чутливість.

Збільшують оглядовість та ефективність обстеження робочого поля.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

ДЗЕРКАЛА

Для інтраоральної зйомки
Призначення:

Різна форма.
Для повної та часткової зйомки зубів
верхньої та нижньої щелепи.

Примітки: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

RÖDER
Німеччина

Основні характеристики:

Дзеркала для фотографування з РОДІЄВИМ покриттям.
Призначення:
MEGAPHOTO

HAHNENKRATT
Німеччина

«ДЕНТ ЛЕНД», м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

Оклюзійні та латеральні –  8 форм та тозмірів.  

Упаковка – 1 штука, тримач – опція.

Антиблікові, ідеально сфокусовані; відсутність викривлення, дуже точне, висококонтрастне відображення до наймен-
шої деталі; яскраві натуральні кольори та чіткість з гомогенним спектром відображення (90% у порівнянні зі сріблом); 
Висока стійкість до усіх видів дезінфекцій.

Комплектація:

Примітки:

«ДЕНТ ЛЕНД», м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

SEplus – загального призначення, прямого відображення 
або збільшувальні.
Розміри: № 1 - ∅ 16 мм; № 2 - ∅ 18 мм;  №3 - ∅ 20 мм;
№ 4 - ∅ 22 мм;  № 5 - ∅ 24 мм;  № 6 - ∅ 26 мм;
№ 7 - ∅ 28 мм;  № 8 - ∅ 30 мм.
SEflex – фронтальні, з кутом, що змінюється, прямого відо-
браження або збільшувальні.
Economy - загального призначення, прямого відображен-
ня або збільшувальні.
Розміри : № 4 - ∅ 22 мм;  № 5 - ∅ 24 мм.

Упаковка – 12 штук.

Дуже висока стійкість до корозії, 
впливу дезінфікуючих розчинів та  високих температур.

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

Дзеркала оглядові.Призначення:
STANDART

HAHNENKRATT
Німеччина

ERGOFORM

Ручки для дзеркал 

Матеріал: високоякісна медична сталь. 
Абсолютно стійкі до корозії, агресивних середовищ 
та температурних умов. 
14 різних форм.

Пластикові ручки виготовлені з термопластичного 
матеріалу, абсолютно стійкі до корозії, агресивних 
середовищ. Максимальна температура стерилізації: 
210 град. Одна ERGO форма, 4 кольори: сіро-синій, 
«морської хвилі», пастельно-блакитний.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

█ ІНСТРУМЕНТИ РОТАЦІЙНІ
БОРИ ТА ДИСКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

A-DIAMANT

ACURATA
Німеччина

Бори стоматологічні з алмазним покриттям.

Технологія виробництва a-diamant забезпечує надвисокий ріжучий момент борів.

Технологія нанесення алмазу a-diamant дозволяє досягти дуже високого
ріжучого моменту за заданої зернистості бору.
Застосування цієї унікальної технології подовжує термін служби бору
в декілька разів, при цьому значно скорочується час препарування.
Кожен бор має оригінальне маркування з назвою фірми-виробника acurata, 
стоматологічні, що надає можливість стоматологу впевнитися в перевагах цих борів.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

IMPERIAL

ACURATA
Німеччина

Бори стоматологічні .

Точно вивірена геометрія лез. 
Відсутність вібрації під час обертання. 
Атравматичне препарування.
Безшумність під час лікування.

Справджують найвищі очікування практикуючих лікарів завдяки точно 
вивіреній геометрії лез, ефективній швидкості різання та відсутності вібрації під 
час обертання. Головна перевага борів imperial - атравматичне препарування, 
лагідне до зубної субстанції, незначний опір вторгненню в тверді тканини зуба 
та безшумність під час лікування.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

MEDICA

ACURATA
Німеччина

Хірургічні фрези.

Матеріал - твердосплавний метал.
Обережна обробка кісткових субстанцій.
Мінімальне інвазивне втручання в кісткову тканину.
Спеціальна спіральна різьба з поперечним або сітчастим шліфуванням.
Теплоконтроль   під час роботи завжди залишаються холодними.
4 виконання:
під турбінний наконечник (подовжений LFG);
під кутовий наконечник (подовжений LRA);
під кутовий наконечник (дуже подовжений  XLRA);
під прямий наконечник (стандартний HP).

Призначення:

Основні характеристики:

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

DIAMOND & CARBIDE & CERAMIC(HP,FG,RA)

DIA-TESSIN 
Швейцарія

Алмазний, твердосплавний, керамічний та поліру-
вальний обертовий інструментарій.

Природний натуральний алмаз і наявність ріжучих 
граней. Використання сучасних методів виробництва 
– гальваностегії та гальванопластики. Висока стійкість 
до механічної агресії. Точність розмірів і геометрії 
бура підвищує зносостійкість ротора наконечника. 
Дозволяється багатократне нагрівання в автоклаві без 
загрози зміни параметрів або розмірів інструментарію. 
Високі властивості твердості, чистоти, форми і структури 
природних алмазів. Відповідність стандартам ISO.

Призначення:

Основні характеристики:

«АІТАС ПЛЮС», 33001, м. Рівне, вул. Дубенська БОС 217, тел./факс (0362) 62-05-16,63-19-35, 
e-mail: aitas@utel.net.ua, aitas@ukrpost.ua                                                                www.aitas.com.ua 

Товщина - до 90 мкм.
Основні характеристики:

Примітки: 
1. Мінімальне осьове та радіальне биття - відсутні ударні 
навантаження, що призводять до сколювання кераміки. 
2. Спеціальна технологія нанесення алмазу перешкоджає  
випадінню алмазів із низки — стійкість кола в декілька ра-
зів перевищує аналоги. 
3. Двошарове нанесення алмазів забезпечує рівність по-
верхні, що обробляється, навіть при зернистості алмазу 
100/S0 мкм, та високу продуктивність зняття матеріалу. 
4. Завдяки прорізам створюються інтенсивні повітряні по-
токи в зоні різання, що охолоджують коло та поверхню, 
що обробляється, видаляються продукти різання.

ПП «НЕВСТРУЄВ», м. Киів, вул. Вишняківська, 13, тел./факс: (044) 572-98-18, 
моб.: (050) 312-86-81, e-mail: vega@clariant.com.ua, http://www.ukrstom.narod.ru

ДИСКИ

АГРІ
Росія

БОРИ АЛМАЗНІ

Матеріал робочої поверхні - алмазна крошка, нанесена 
на гальванізований металевий шар  робочої частини.
Робоча частина - різна.
Розміри алмазної крошки – дуже мілка, мілка, середня, 
груба, дуже груба.
Тип хвостовика: 
прямий.

Для всіх видів стоматологічних та зуботехнічних робіт.

Основні характеристики:

Примітки: 

ПП «НЕВСТРУЄВ», м. Киів, вул. Вишняківська, 13, тел./факс: (044) 572-98-18, 
моб.: (050) 312-86-81, e-mail: vega@clariant.com.ua, http://www.ukrstom.narod.ru

СИСТЕМА
Білорусь

СИСТЕМА

Матеріал: алмаз.

5 видів дисперсності алмазу:
Чорна – надгруба.
Зелена – груба.
Синя – середня.
Червона – мілка.
Жовта – надмілка.

Основні характеристики:

ПП "ВІКТОРІЯМЕДСЕРВІС", м. Рівне, вул. Соборна, 446
тел.: (0362) 63-08-78, (050) 561-09-96, e-mail: medserv@nm.ru

СИСТЕМА
Білорусь

Лікарські та зуботехнічні бори
Призначення:

БОРИ АЛМАЗНІ

СИСТЕМА
Білорусь

Матеріал робочої поверхні - алмазна крошка, нанесена 
на гальванізований металевий шар  робочої частини.
Робоча частина - різна.
Розміри алмазної крошки – дуже мілка, мілка, середня, 
груба, дуже груба.
Тип хвостовика: 
турбінний.

Для всіх видів стоматологічних та зуботехнічних робіт.

Основні характеристики:

Примітки: 

ПП «НЕВСТРУЄВ», м. Киів, вул. Вишняківська, 13, тел./факс: (044) 572-98-18, 
моб.: (050) 312-86-81, e-mail: vega@clariant.com.ua, http://www.ukrstom.narod.ru

Алмазні Бори.

Створені на базі інноваційних розробок фірми Komet. 
Вироблені в Німеччині на устаткуванні фірми Komet. 
Значний асортимент продукції всесвітньо відомого німецького виробника обертальних 
стоматологічних інструментів.

Призначення:

Основні характеристики:

БОРИ AXODENT (KOMET)

ТОВ МАЙСТЕР-ТРЕЙД, м.Чернівці, вул. Вірменська 1, тел/факс: (0372) 585-064, 585-420, http://master-trade.org 

AXODENT
Німеччина

АЛМАЗНІ ТУРБІННІ БОРИ

Містять рівномірно розподілену багатошарову зернистість алмазів, 
яка рівномірно розподіляється по усьому периметру, запобігаючи вібрації. 
Суперміцний неіржавіючий стержень, який не зігнеться і не зламається під тиском високої швидкості.

Гострі. Міцні. Довговічні. Унікальний метод кріплення запобігає випаданню алмазів. Доступні в 
широкому асортименті розмірів і зернистості.

Підготовка до пломбування і коронки, зняття коронки, реставрація, пломбування зуба (композитом, 
керамікою верхній і нижній шар), остаточна обробка і поліровка. 

Основні характеристики:

Примітки:

Призначення:

CROSSTECH
Тайланд

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

БОРИ АЛМАЗНІ

Матеріал робочої поверхні - алмазна крошка, нанесена 
на гальванізований металевий шар  робочої частини.
Робоча частина - різна.
Розміри алмазної крошки – дуже мілка, мілка, середня, 
груба, дуже груба.
Тип хвостовика: 
турбінний,
прямий,
кутовий.

Для всіх видів стоматологічних та зуботехнічних робіт.

Основні характеристики:

Примітки: 

ПП «НЕВСТРУЄВ», м. Киів, вул. Вишняківська, 13, тел./факс: (044) 572-98-18, 
моб.: (050) 312-86-81, e-mail: vega@clariant.com.ua, http://www.ukrstom.narod.ru

DIATEX
Білорусь
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ОБЕРТАЛЬНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Ідеальне покриття природним алмазом. Відмінні різальні здібності. Обертання без вібрації.  Покриття нітритом титану 
для зменшення нагріву дентину і збільшення в три рази терміну служби.  Дбайливо ставляться до роторної групи. 
Самоочищення і самозаточування. Тривалий термін служби. Оптимальне співвідношення ціни і терміну служби. 
Стійкість до очищення, дезінфекції і стерилізації.

D+Z - виробник завжди орієнтований на продукцію для потреб стоматології і зуботехнічної лабораторії. Лікарі всього 
світу віддають перевагу цим інструментам завдяки довгому терміну служби і високої різальної ефективності. Усі твер-
досплавні інструменти D+Z виготовлені з дрібнозернистої твердосплавної композиції, ущільненої за запатентованою 
технологією HiP (Hot isostatic Process). 
Компанія D+Z перший виробник сучасного стоматологічного алмазного інструменту.

Бори алмазні, хірургічні, технічні, твердосплавні, фінішні, полірувальні, керамічні, оптимізовані набори ін-
струменту, покриті алмазом щипці.

Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

D+Z
Німеччина

ОБЕРТАЛЬНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Якісний інструмент - база високого рівня результатів стоматологів і техніків. Висока точність, тривалий термін служби. 
Економічна ефективність інструментів. Широкий асортимент. Точний вибір потрібного інструменту для кожного ви-
падку. ABACUS - трикратний термін використання. TURBO - агресивні інструменти. 
Пряма і перехресна насічка. KIDDIES - для дитячої стоматології. 
PERIODONT - інструменти для періодонтії. TDF - обробка пломб з композитів. Ідеальне покриття природним алмазом. 
Дбайливо ставляться до роторної групи. Стійкість до очищення, дезінфекції і стерилізації.

Високоякісні інструменти NTI робляться згідно з вимогами ISO 9001 і мають Європейський Сертифікат CE. NTI - перший 
виробник стоматологічних інструментів, що обертаються, який отримав Сертифікат CE. У асортимент NTI продукції, 
що випускається, включені практично усі типи обертальних стоматологічних інструментів.

Бори алмазні, хірургічні, технічні, твердосплавні, фінішні, полірувальні, керамічні, оптимізовані набори ін-
струменту. 

Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

NTI
Німеччина

ІНСТРУМЕНТ РОТАЦІЙНИЙ 

Бори і диски стоматологічні.

Ідеальна геометрія робочої поверхні гарантує відсутність 
вібрації. Підвищена зносостійкість досягається за раху-
нок сучасного виробничого процесу. 
Натуральний алмаз найвищої якості дає відмінний рі-
зальний момент і мінімальний нагрів. 
Високоякісна неіржавіюча сталь не піддається корозії.

Призначення:

Основні характеристики: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

STODDARD
Англія

ЯКІСНІ НІМЕЦЬКІ БОРИ

Відсутність вібрації.
Абсолютна центровка інструменту.
Високоточна та обережна обробка тканин зуба.
Висока швидкість обробки зуба.
Безшумність під час лікування.
Самозаточка та очищення.
Висока стійкість та довговічність.
Ідеальна форма хвостовика.
Покриття з натурального алмазу.
Ефективне охолодження водою та повітрям.
Стерилізація без обмежень.

Для якісного препарування порожнин і уступів. 
Для терапевтів, ортопедів, хірургів, ортодонтів, ендодонтів, техніків.

Призначення:

Основні характеритсики: 

Стоматологічний інтернет-магазин www.stoma.net.ua, Безкоштовна доставка борів, тел.: 067-74-99-000 або 067-2-333-000 info@stoma.net.ua

IНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРIАЛИ 
СТОМАТОЛОГIЧНI 

В асортименті швейцарської фірми Jota понад 10000 позицій різних ти-
пів обертових інструментів.

Серед них: ручні, ендодонтичні, стальні та Ni-Ti інструменти, машинні Ni-Ti фай-
ли розроблені спеціально для ендодонтичних наконечників та ендоприводів, 
а також широкий асортимент борів (алмазних, твердосплавних, стальних), 
технічних та хірургічних фрез (у т. ч. для імплантології), полірувальних гумок з 
різним напиленням та кінцевих щіток для різних типів робіт.

На фірмі Jota для виробництва борів використовуються тільки нату-
ральні алмази.

У 2008 році швейцарська фірма Jota відзначила свій 100-річний ювілей.

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65,  e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

JOTA Швейцарія

ДИСКИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ

ПОЛІРИ

Силіконові та гумово-абразивні поліри.

На хвостовику для прямого наконечника,
або немонтовані.

Призначення: 

Основні характеристики: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

EVE
Німеччина

Для обробки кераміки, металів, пластмас та інших
матеріалів, без застосування полірувальних паст.

Примітки: 

ПОЛІРУВАЛЬНІ ГОЛОВКИ З СИЛІКОНУ

Полірування.
Призначення:

Для обробки будь-яких реставраційних матеріалів 
(композитних, склоіномерних і т.д.), кераміки, дорого-
цінних та недорогоцінних сплавів. 
А також щітки профілактичні.

Основні характеристики: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

EVE
Німеччина

ЩІТКИ

Щітки для полірування.

Матеріал: натуральна щетина, бавовна, заячий пух та ін.
Основа: дерево/пластмаса (на шліфмотор). 
Робоча частина – одно-, двох-, трьох- та чотирирядні, 
прямі або такі, що звужуються.

Призначення:

Основні характеристики: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

STODDARD
Англія

ЩІТКИ-КРАЦОВКИ (МОНТОВАНІ) 

Матеріал: натуральна щетина, бавовна, заячий пух та ін.
На хвостовику для прямого наконечника.

Для обробки сплавів із благородних та неблагородних 
металів, кераміки, пластмас та інших матеріалів.

Основні характеристики: 

Примітки: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

STODDARD
Англія

БОРИ АЛМАЗНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Бори алмазні для турбінного наконечника
Бори із золотим покриттям
Бори твердосплавні

При виготовленні використовується натуральний алмаз, який наноситься методом гальванопластики, 
на високоміцну неіржавіючу сталь, виробництва Швейцарії.
Завод-виробник “MDT” Ізраїль, м. Афула

Матеріал – неіржавіюча сталь та натуральний алмаз

Склад:

Основні характеристики:

Примітки: 

MDT
Ізраїль

ТОВ «МІКРО ДІАМАНТ ПЛЮС», м. Луганськ, вул. 16-та Лінія, 21, оф. 4, тел./факс: (0642) 50-23-24, (050) 367-38-28, факс (064) 252-33-23, e-mail: inform@leasat.net
                                                                  м. Київ, тел.: (044) 353-15-76, (044) 353-15-46, e-mail: info.mdplus@gmail.com
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ЛІДОКСОР ГЕЛЬ

ЛІДОКСОР СПРЕЙ

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості: 

Склад і властивості: 

Примітки: 

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Гель зовнішнього застосування (місцева анестезія слизової оболонки до ін’єкції; поверхнева анестезія при 
видаленні молочних зубів; видалення рухливих зубів; зняття зубного каменю).

Спрей для зовнішнього застосування (місцева анестезія слизової оболонки до ін’єкції; поверхнева анестезія 
при видаленні молочних зубів; видалення рухливих зубів; зняття зубного каменю).

Лідокаїн, гелеоутворюючий компонент, сорбітол, сахарин, ароматичні добавки, барвник, активний наповнювач.

Лідокаїн - 15 %, екстракт ромашки, сорбітол, підсолоджувач, пом’якшуючий агент, ароматичні добавки, активний 
наповнювач. Аромати: зелене яблуко, цитрус, лісова ягода.

Не викликає відчуття опіку чи поколювання. Рекомендується пацієнтам з алергією на бензокаїн.

РОЗЧИНИ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

3M ESPE
Німеччина
UBISTESIN™  ФОРТЕ 1/100 000

Місцевий анестетик (для інфільтраційної і провід-
никової анестезії) в  стоматології, для складних 
процедур, що вимагають тривалої дії анестезії, а 
саме: хірургічні втручання в ділянки десни, кістки, 
ендодонтичні процедури, апікоектомія, остеото-
мія, цистектомія.

Артикаїну 4%. Адреналіну (Epinephrine) 1:100 000. Містить 
тільки сульфіт (макс.0,31 мг) в якості стабілізатора, що 
значно знижує імовірність виникнення алергічної реакції. 
Підходить для дорослих і дітей старше 4 років. Середня 
тривалість анестезії 75 хвилин при внутрішньопульпарній 
анестезії. 120-240 хвилин при анестезії м’яких тканин.

Призначення:

Склад і властивості:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

3M ESPE
Німеччина
UBISTESIN™ 1/200 000

Місцевий анестетик (для інфільтраційної і провід-
никової анестезії) в  стоматології для стандартних 
типів оперативних втручань, наприклад: препару-
вання порожнин, екстракція одного і більше зубів.

Артикаїну 4% Адреналіну (Epinephrine) 1:200 000. Містить 
тільки сульфіт (макс.0,31 мг) в якості стабілізатора, що 
значно знижує імовірність виникнення алергічної реакції. 
Підходить для дорослих і для дітей старше 4 років. Серед-
ня тривалість анестезії 45 хвилин при внутрішньопульпар-
ній анестезії. 100-120 хвилин при анестезії м’яких тканин.

Призначення:

Склад і властивості:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

PRIMACAINE ADRENALINE

Місцевий анестетик групи тіофенів (на основі артикаїну) для місцевої анестезії в стоматології.

Містить епінефрин. Переваги: Анестезуючий ефект при майже повній відсутності побічної дії, хороша місцева і сис-
темна стерпність зі швидким настанням анестезії при достатній її тривалості, мінімальна кількість вазоконстриктора, 
що дозволяє застосовувати препарат хворим на серцево-судинні хвороби, а також вагітним і дітям після 4 років.

ПРИМАКАЇН 1/100 000. 1 картридж містить активні речовини: артикаїн 60,277 мг в формі гідрохлориду артикаїну; 
епінефрину 0,017 мг в формі адреналіну тартрату.
ПРИМАКАЇН 1/200 000. 1 картридж містить активні речовини: артикаїн 60.277 мг, епінефрину 0.0085 мг.

Карпули по 1,7 мл, в упаковці 5 блістерів по 10 карпул.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

Комплектація: 

PIERRE ROLLAND
Франція

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

SEPTANEST З АДРЕНАЛІНОМ 1:100 000

Містить розчин артикаїну 4% та адреналіну у концентрації 1:100 000
Анестетик на основі артикаїну з вазоконстриктором призначений для знеболення під час стоматологічного лікування 
дорослих та дітей віком від 4 років.
Класичні втручання: прості видалення без ускладнень, множинні видалення , видалення зуба, що не прорізався, тре-
панації, альвеолектомія, резекція верхівки кореня, видалення кісти, підготовка порожнини, біопульпектомія, щелепо 
- лицева хірургія. Хірургічні втручання на рівні кістки, коли необхідне тривале знеболення. Втручання на рівні слизової 
оболонки ясен. Цей препарат не містить консервантів парагідроксибензоата, що дозволяє вводити його пацієнтам, 
що хворіють на алергію на парагідроксибензонати, чи на хімічно споріднені субстанції. Ефект настає через 1-3 хвилини 
при інфільтраційній анестезії, та через 5-10 хвилин при провідниковій. Анестезія доволі тривала та глибока, ефект 
триває приблизно 60-75 хвилин. 
Для нетривалих процедур можна використовувати Septanest з адреналіном 1:200 000. А для процедур, потребуючих 
більш тривалого знеболення, та у випадках, коли є ризик кровотечі, рекомендується використовувати Septanest з 
адреналіном 1: 100 000.

Дозування:
Для більшості маніпуляцій достатньо 1,7 мл анестетика (тобто 1 картридж   Septanest з адреналіном 1: 100 000) 
чи Septanest з адреналіном 1:200 000). Ін’єкцію слід проводити зі швидкістю 1 мл/хв. 

Склад:
Активна речовина на один картридж 1,7 мл:
Хлоргідрат артикаїну 68,000 мг
Тартрат адреналіну 0,017 мг

Тривалість анестезії:
Анестезія пульпи: 60-75 хвилин
Анестезія м’яких тканин:  180-300 хвилин
Упаковка:
Картриджі по 1,7 мл або 1,0 мл  з прозорого скла, з одного кінця закриті гумовою пробкою, з алюмінієвим ковпачком, 
з іншого – гумова пробка-поршень. 
Картонна коробка, що містить: 
50 картриджів (5 блістерів по 10 картриджів) по 1,7 або 1,0 мл розчину та інструкцію з медичного застосування, або 
10 картриджів (1 блістер по 10 картриджів) по 1,7 мл розчину та інструкцію з медичного застосування.

Розчин для ін’єкцій.
Призначення:

Склад та властивості: 

SEPTODONT
Франція

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

SEPTANEST З АДРЕНАЛІНОМ 1:200 000 

Містить розчин артикаїну 4% та адреналіну у концентрації 1:200 000
Анестетик на основі артикаїну з вазоконстриктором призначений для знеболення під час стоматологічного лікування 
дорослих та дітей віком від 4 років.
Класичні втручання: прості видалення без ускладнень, множинні видалення , видалення зуба, що не прорізався, тре-
панації, альвеолектомія, резекція верхівки кореня, видалення кісти, підготовка порожнини, біопульпектомія, щелепо 
- лицева хірургія. Хірургічні втручання на рівні кістки, коли необхідне тривале знеболення. Втручання на рівні слизової 
оболонки ясен. Цей препарат не містить консервантів парагідроксибензоата, що дозволяє вводити його пацієнтам, що 
хворіють на алергію на парагідроксибензонати чи на хімічно споріднені субстанції. Ефект настає через 1-3 хвилини при 
інфільтраційній анестезії та через 5-10 хвилин при провідниковій. Анестезія доволі тривала та глибока, ефект триває 
приблизно 45-60 хвилин. 

Дозування: 
Для нетривалих процедур можна використовувати Septanest з адреналіном 1:200 000. А для процедур, потребуючих 
більш тривалого знеболення, та у випадках, коли є ризик кровотечі, рекомендується використовувати Septanest з 
адреналіном 1: 100 000.

Склад:
Активна речовина на один картридж 1,7 мл:
Хлоргідрат артикаїну 68,000 мг
Тартрат адреналіну 0,0085 мг

Тривалість анестезії:
Анестезія пульпи: 45-60 хвилин
Анестезія м’яких тканин:  120-300 хвилин

Упаковка:
Картриджі по 1,7 мл або 1,0 мл  з прозорого скла, з одного кінця закриті гумовою пробкою, з алюмінієвим ковпачком, 
з іншого – гумова пробка-поршень. 
Картонна коробка, що містить: 
50 картриджів (5 блістерів по 10 картриджів) по 1,7 або 1,0 мл розчину та інструкцію з медичного застосування, або 
10 картриджів (1 блістер по 10 картриджів)    по 1,7 мл розчину та інструкцію з медичного застосування.

Розчин для ін’єкцій.
Призначення:

Склад та властивості: 

SEPTODONT
Франція

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

3M ESPE
Німеччина
MEPIVASTESIN™ 

Місцевий анестетик для застосування в стоматоло-
гії. Препарування порожнин, проста екстракція зубів.

Склад: Мепівакаїн 3%. Не містить эпініфрину — отже, ре-
комендований для пацієнтів з серцево-судинною патоло-
гією. Можна застосовувати як в дорослій, так і в дитячій 
практиці. В середньому тривалість анестезії 20 хвилин — 
починає діяти через 1-3 хвилини після введення.

Призначення:

Склад і властивості:

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”
м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, www.kmm.com.ua

█ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АНЕСТЕЗІЇ
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ АПЛІКАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ.  ГЕЛІ

ДИПЛЕН-ДЕНТА ЛХ

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для 
аплікаційної анестезії та зняття гострого та хро-
нічного болю, лікування інфекційних запалень, 
уражень слизової рота, ясен та губ.

0,01-0,03 мг лідокаїну та 0,01-0,03 мг хлоргекседин бі-
глюконату на 1см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виді-
лення лікарських компонентів триває протягом 6-8 го-
дин. Терапевтичний ефект досягається швидко. Плівки 
м’які, тонкі, прозорі – клеються надійно без допоміжних 
засобів до м’яких, твердих, опікових поверхонь порож-
нини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

 SCANDONEST 3% ПРОСТИЙ 

Основним компонентом цього анестетику є мепівакаїн (3%), який володіє судиннозвжувальним ефектом. Локальна 
та локально - регіональна анестезія. Анестетик не містить адреналін, тому може  бути використаний у пацієнтів групи 
ризику:  у пацієнтів із артеріальною гіпертонією, а також для пацієнтів із коронарною недостатністю, діабетом. Він 
рекомендований усім пацієнтам, яким протипоказано використання вазоконстриктора.
Місцевий анестетик на основі мепівакаїну розрахований на пацієнтів групи ризику (пацієнти із алергією на вазокон-
стриктор (адреналін), для дорослих та дітей не молодше 4 років. Місцевий анестетик Scandonest 3% простий розрахо-
ваний на стандартні стоматологічні втручання. Техніка введення – інфільтраційна анестезія та блокада нерва.

Дозування:
Для стандартних втручань достатньо 1,8 мл анестетика (тобто 1 картриджа Scandonest 3% простий).
Не перевищуйте дозу у 3 картриджа для дорослого.

Дозування для дітей:
•  У віці 6-14 років: стандартна доза – 1,6 мл., не перевищуйте дозу 3,3 мл
•  У віці 4-6 років: стандартна доза – 1,1 мл., не перевищуйте дозу 2,2 мл
•  Не використовуйте для дітей віком молодше 4 років.

Склад: 
Діюча речовина: mepivacaine; N-(2,6-диметилфеніл)1-метил-2піперидинкарбоксамід (у вигляді гідрохлориду);
1,8 мл розчину (1 картридж) містить мепівакаїну гідрохлориду 54 мг;

Тривалість анестезії:
Анестезія пульпи: 20-40 хвилин.
Анестезія м’яких тканин:  120-180 хвилин.

Упаковка: 
Картриджі по 1,8 мл з прозорого скла, з одного кінця закриті гумовою пробкою, з алюмінієвим ковпачком, з іншого – 
гумова пробка-поршень. 
Картонна коробка, що містить: 
50 картриджів (5 блістерів по 10 картриджів) по 1,8 мл розчину або 
10 картриджів (1 блістер по 10 картриджів)    по 1,8 мл розчину.

Розчин для ін’єкцій.
Призначення:

Склад та властивості: 

SEPTODONT
Франція

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

█ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ
АПАРАТИ ДЛЯ ФОТОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

ФОТОПОЛІМЕРИЗАТОР D 2000

APOZA
Тайвань

Властивості: Прилад може працювати як від АКБ, так 
і від електромережі 220В. АКБ літієва високої ємності, 
забезпечує довготривалу роботу приладу з необхідною 
ефективністю. Три режими роботи: постійне випромі-
нювання, «м’який старт», імпульсне випромінювання.
Робочий час регулюється в межах від 5 до 40 секунд.
Середня потужність випромінювання 1200мВт/см2.

Прилад, світлопровідник, АКБ та інші необхідні аксесуари.

Ініціювання процесу тверднення стоматологічних 
композитних матеріалів світлового або подвійного 
отвердіння.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

ФОТОПОЛІМЕРИЗАТОР SUPRA 1000

APOZA
Тайвань

Властивості: Прилад працює від електромережі 220В, 
має режим автоматичного тестування несправності, має 
режим для роботи лівою рукою. 
Три режими роботи: постійне випромінювання, «м’який 
старт», імпульсне випромінювання.
Робочий час регулюється в межах від 5 до 40 секунд.
Середня потужність випромінювання 800мВт/см2.

Прилад, світлопровідник та інші необхідні аксесуари.

Ініціювання процесу тверднення стоматологічних 
композитних матеріалів світлового або подвійного 
отвердіння.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Flash Soft та Flash Max2 - бездротові світлополімеризатори 
Flash White - детектор карієсу та пошкоджень зубів.

Призначення:

FLASH SOFT / *FLASH MAX 2 / FLASH WHITE

CMS DENTAL
Данія

«ДЕНТ ЛЕНД»  Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88, факс: (061) 289-33-89 
е-mail: dentland@optima.com.ua, www.dentland.com.ua

Безпровідний світлополімеризатор підвищеної потуж-
ності для техніки «швидких реставрацій», ергономіч-
ний дизайн, компетентна ціна.

Довжина хвилі, що випромінюється: 425-500 Нм. 
Потужність: 1800 мВт/см2 / * 4000 мВт/см2. 
Час полімеризації:
- попередня полімеризація та шари менше 6 мм – 5 с/* 1с.
- повна полімеризація та шари більше 6 мм – 10 с / *3с 
Вага : 131 г.

Основні характеристики:

Примітки:
обладнання та 

інструменти 
для реставрації 
- апарати для 

фотополімеризації

Антибактеріальна стерилізація тканин, порожнин та 
кореневих каналів

Призначення:

FOTO SAN

CMS DENTAL
Данія

«ДЕНТ ЛЕНД»  Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел: (061) 289-33-88, факс: (061) 289-33-89 
е-mail: dentland@optima.com.ua, www.dentland.com.ua

В комплекті Foto San (лампа-активатор), комплект 
рідин-фотосенсебілізаторів, насадки для ендо- та па-
радонтального використання.  

Завдяки спеціальній рідині ( фотосенсебілізатору) і потуж-
ному червоному випромінюванню руйнує бактеріальну 
біо-плівку.
Застосовується в ендодонтії, парадонтології, при лікуванні 
карієсу, приживленні імплантатів, лікуванні після хірургіч-
них втручань. Працює швидко,  не має протипоказань.

Основні характеристики:

Примітки:

LEDition® 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлодіодний прилад полімеризації з живленням 
від електромережі.

Показання: Прилад для світлової полімеризації світло-
затверджуємих стоматологічних матеріалів в діапазоні 
світлової хвилі завдовжки 430-490 Нм. 
Переваги: Потужність світла 500 мВт/см2. Хороша ер-
гономіка. Тривалий робочий час. Світлодіод, що не ви-
магає догляду. Невисока ціна. 1 рік гарантії.

Призначення:

Основні характеристики:

BLUEPHASE® 20I

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

    Світлодіодна лампа полімеризації 
максимальної потужності.

Фотополімеризація світлозатверджуємих стоматологіч-
них матеріалів в діапазоні довжин хвиль 430–490 Нм. 
Переваги: Висока інтенсивність випромінювання 2000 
мВт/см2. Короткий час полімеризації, починаючи з 5 
секунд. Літій-іонна батарея із 45-хвилинною місткістю. 3 
програми для кожного показання і максимально глибо-
ка, але із пониженою напругою полімеризація. Функція 
«Click & Cure» дозволяє працювати від дроту при роз-
рядженому акумуляторі. Вбудований радіометр 3-річна 
гарантія (батарея 1 рік).

Призначення:

Основні характеристики:

BLUEPHASE® C8

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлодіодна полімеризаційна лампа.

Фотополімеризація світлозатверджуємих стоматоло-
гічних матеріалів в діапазоні довжин хвиль 430–490 
Нм Переваги: Вища за середні показники інтенсивність 
випромінювання 800 мВт/см2. Економить час фотополі-
меризації, в середньому 20 секунд для композитів. Світ-
лодіод з тривалим терміном служби. 3 програми для 
кожного показання і максимально глибока, але із пони-
женою напругою полімеризація Фотополімеризація усіх 
матеріалів Ivoclar Vivadent і поширених матеріалів інших 
фірм. Вбудований радіометр. 3-річна гарантія.

Призначення:

Основні характеристики:

BLUEPHASE® G2

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлодіодний прилад з випромінюванням синього 
спектру високої потужності для полімеризації світ-
лозатверджуємих стоматологічних матеріалів.

Завдяки широкосмуговому поліхвильовому спектру 
лампою можна проводити полімеризацію усіх 
світлозатверджуємих стоматологічних матеріалів в 
діапазоні довжини світлової хвилі 380 - 515 Нм. Час 
роботи акумулятора складає 60 хвилин. Можливість 
використання кабелю Click$Cure. Світлодіод діаметром 
10 мм. Потужність відкалібрована на 1.200 мВт/см2. 
Гарантія на прилад - 3 роки, на акумулятор - 1 рік.

Призначення:

Основні характеристики:

Апарати випускаються в семи модифікаціях: від простої моделі для полімеризації до багатофункційних моделей з функціями 
діагностики коронкової частини зуба, лікування  захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота та підбору 
кольору фотополімерних матеріалів та кераміки. Апарати працюють в класичному та  м’якому (Soft-Start)  режимах.

Примітки:

UFL

Фотополімеризатори серії UFL (терапевтичні).

Вмонтований індикатор контролю густини світлового потоку
Тип живлення    - 220 В,  50 Гц.
Потужність галогенової лампи    - 200 Вт.
Густина світлового потоку  в спектрі 400-500 Нм   - 300-500 мВт/см2.
Теплове випромінювання     < 50  мВт/см2.
Гнучкий світловод    - 1,3 м.
Вага      - 5 кг.

Призначення:

Основні характеристики:

ООО “Люксдент НПФ”, тел./факс +38044 501-79-31, e-mail: admin@luxdent.com.ua, http://www.luxdent.com.ua

LUXDENT 
Україна

Металевий корпус випромінювача виключає перегрівання LED матриці. Апарат забезпечує  надійну полімеризацію 
фотополімерних  композитів при пломбуванні, реставраціі зубів та ремонті протезів в порожнині рота в п’яти режимах 
(класичний, два варіанта  Soft-Start, мінімальний та імпульсний).

Примітки:

LD-001 

Фотополімеризатор  LD-001 (терапевтичний світлодіодний).

Вмонтований індикатор контролю густини світлового потоку
Тип живлення   - 220 В,  50 Гц.
Джерело випромінювання   - LED матриця.
Густина світлового потоку в спектрі 450-470 Нм  - 500-1000 мВт/см2.
Діапазон таймера    - 5, 10, 20-60, 99 с.
Габаритні розміри випромінювача   - 29х185 мм.
Вага апарата    - 1,2 кг.

Призначення:

Основні характеристики:

ООО “Люксдент НПФ”, тел./факс +38044 501-79-31, e-mail: admin@luxdent.com.ua, http://www.luxdent.com.ua

LUXDENT 
Україна
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ФОТОПОЛІМЕРІЗАЦІЙНА ЛАМПА

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Потужна багатофункціональна безпровідна фотополімерна лампа з високою інтенсивністю до 1500 мВт/см2

Radii Plus відкриває нові стандарти фотополімерних ламп з вибором насадок. Ергономічний і легкий дизайн. 
Довжина світлової хвилі від 440 до 480 Нм. Індикатор лінійного режиму. Вбудований радіометр. 
Одноразові захисні рукави. Поворот голівки на 360 0. 6 мм глибина полімеризації. 
Розмір: 22мм/243мм. Вага наконечника 177 г. Загальна висота 255 мм.
Зарядний пристрій: батарея 2 х 4,2В літіумна-1400 м/А.годину робоча напруга 90-264В, 50-60Гц. 
Вихідний струм 750 мА. Час зарядки батареї 60-180 хв. Тривалість роботи зарядженої батареї 3 години 20 с. 

Застосування: 
Лікування. Вибілювання. Діагностичне просвічування. 

Призначення:

Основні характеристики:

ФОТОПОЛІМЕРНА ЛАМПА

Бездротова фотополімерна лампа для внутрішньооральної полімеризації ортодонтичних адгезивів. 
Призначення:

Лампа: електропостачання – зарядний Li-ion акумулятор. 
Акумулятор CR 18650.
Інтенсивність світла ± 1200 мВт/см2. 
Довжина світлової хвилі від 420 до 480 нм .
Інтервали полімеризації 10,20,30,40 с.
Розмір: діаметр - 100 мм, довжина 140 мм. 
Зарядний пристрій: робоча напруга AC 110В-200В, 50-60Гц.
Споживана потужність ±10Вт. Вага: 250 г.

Основні характеристики:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

POWER LED Z 
США

ГЛАДИЛКИ ТА ШТОПФЕРИ

FALCON
Пакистан

Властивості: Інструменти виготовлені з високоякісних металів та матеріалів, забезпечують точне моделювання де-
талей, покриті або не покриті іншими матеріалами, забезпечують хорошу тактильну чутливість.

Серія інструментів SOFT Line покращує тактильну чутливість за рахунок більшого діаметру інструменту, сприяє точ-
ності рухів за рахунок силіконової вставки, автоклавується.

Серія інструментів Compo-fill, які виготовлені з неіржавіючого сплаву, покритого титановим сплавом, потовщеного 
алюмінієм та покриті спеціальним силіконом. Дуже легкі інструменти, не слизькі при проведенні робіт будь-якої 
складності, автоклавуються.

Моделювання композитних матеріалів при проведенні реставрації.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ

АМАЛЬГАМАТОРИ

МАТРИЧНІ СИСТЕМИ. КЛИНИ

OPTRASCULPT®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Моделюючий інструмент для роботи з компо-
зитними матеріалами

Два високоякісні інструменти у поєднанні зі спеціальни-
ми злегка еластичними моделюючими насадками шес-
ти різних форм. Переваги: Знижена прилипність ком-
позиту. Насадки можуть закріплюватися під довільним 
кутом. Комбінуючи варіанти насадок, можна отримати 
15 варіантів індивідуальних інструментів

Призначення:

Примітки:

ИНСТРУМЕНТ P1

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Універсальний інструмент для контурування/кон-
денсації композитних матеріалів.

30 років досвіду. Неіржавіюча сталь. Цільнолита.

Призначення:

Примітки:

Інструменти для моделювання. 
Призначення:

Комплектація:
TPENMC- інструмент для моделювання композитів 
(ручка,що автоклавується, силіконові насадки 5 шт), 
TPEN, TPENS, TPENN - силіконові гладилки на дерев’яній 
ручці для моделювання композитів для лікарів і техніків: 
білі м’які та темні жорсткі (упаковка 5 шт.).
Brush  C - пензлик для нанесення рідкотекучих фарб.
Brush F - пензлик для формування жувальної поверхні.
Brush M - пензлик для моделювання композитів.

MICERIUM 
Італія

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

MICERIUM

ULTRAMAT 2 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Універсальний змішувач (амальгаматор).

Високошвидкісний. Замішування склоіномерного цементу в безпо-
вітряному просторі. 
Послідовне і точне змішування порошка з рідиною. 
Тиха низька вібрація. 
Безпечне включення і освітлення. 
Висока вироблювана енергія. 
Простий у використанні. 
Подвійна напруга.

Призначення:

Основні характеристики:

OPTRACONTACT®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Ручний інструмент для створення великих та 
щільних контактних пунктів на бічних зубах.

Простий у застосуванні та високоефективний ручний ін-
струмент для створення великих та щільних контактних 
пунктів на бічних зубах. Переваги: Щільніші та більші за 
площею контактні пункти. Дозволяє створити контак-
тний пункт у верхній або нижній третині проксимальної 
поверхні. Простота застосування.

Призначення:

Примітки:

МАТРИЦІ ТА КЛИНИ ФІКСУЮЧІ

Для моделювання зубів.

Лавсанові матриці плоскі, контурні або самозатискні 
матриці. Для реставрації зубів за допомогою фотопо-
лімерних матеріалів.
Клини фіксуючі прозорі, для роботи з фотополімерни-
ми реставраційними матеріалами.
Клини фіксуючі еластичні, для роботи з цементами хі-
мічного отвердіння.

Призначення:

Основні характеристики:

ANGER
Польща

COSTA, Україна, Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: 8 (044) 331 50 36, 
факс: 8 (044) 467 28 87, тел.: 8 (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

OPTRAMATRIX®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Матриця, спеціально розроблена для створення ідеаль-
них контактів.

Має товщину в області відновлюваного 10 мкм та отвір 
з боку інтактного контактних пунктів. OptraMatrix випус-
кається двох розмірів (для  молярів і премолярів). 
Переваги: Щільніші та більші за площею контактні пунк-
ти. Дозволяє створити контактний пункт у верхній або 
нижній третині проксимальної поверхні. Простота за-
стосування із використанням традиційного матрицетри-
мача Tofflemire.

Призначення:

Примітки:

МАТРИЧНА СИСТЕМА DR. WALSER

Встановлення та видалення за декілька секунд. Оптимальна ізоляція порожнини одним рухом. Стискає сильно та вдало як 
корсет. Автоматично пристосовується до конічних форм зуба. Пацієнти можуть зі встановленою матрицею тримати язик 
за зубами та навіть прикушувати. Не потрібно ніяких додаткових гвинтів або тримачів матриці. Ідеальний тримач ватних 
ролів. При використанні цих матриць рідко застосовують клин, тому що ці матриці максимально відповідають міжзубним 
проміжкам (товщина однієї штрипси всього 0,05 мм), на відміну від твердих систем. Матриці виготовлені з якісної сталі, що 
дозволяє будь-яку стерилізацію та забезпечує надзвичайно тривалий термін експлуатації матриць (близько 1,5 року!!!) без
втрати еластичності. Щипці для установки матриць можуть застосовуватися для установки клампів КОФФЕРДАМА.

Примітки: 

«ДЕНТ ЛЕНД» 
Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

WALSER DENTAL
Німеччина

Набір 10 матриць (основні матриці для молярів та премолярів) включає : 4 матриці Х-форми + 6 матриць О-форми + 
матричний лоток + щипці для установки. Набір 18 матриць: 8 матриць Х-форми + 2 фронтальні матриці XF - форми 
+ 8 матриць О-форми. Повний набір 25 матриць. Всі набори комплектуються спеціальним лотком та щипцями для 
постановки матриць.

Матрична система для всіх груп зубів.

Комплектація:

Призначення:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ПРИЛАДИ ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ КОМПОЗИТІВ

ENAHEAT SYRINGE-TIPS HEATER

Прилад для підігріву та підтримання робочої тем-
ператури композиту (39о С-для моделювання та 
50о С-для фіксації непрямих реставрацій).
Переваги: Поліпшення робочих властивостей компо-
зиту: підвищення пластичності, однорідності, адапта-
ції до поверхні зуба, скорочення часу полімеризації, 
збільшення рівня та глибини полімеризації. Підвищен-
ня  міцності (резистентності  до стирання).

Призначення:

MICERIUM
Італія

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

█ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ
ПРИКРАСИ ДЛЯ ЗУБІВ

ПРИКРАСИ ДЛЯ ЗУБІВ

Прикраси для зубів виглядають дуже привабливо та з плином часу не втрачають свого блиску. Спеціальна обробка 
дозволяє їм грати на світлі десятками граней, подібно справжньому діаманту. Посмішка дійсно сяє!
Зубні прикраси встановлюються на поверхню зуба без порушення цілісності емалі та без будь-якого препарування. 
Прикраси фіксуються за допомогою рідких фотополімерів.
Весь процес займає всього 15-20 хвилин, що надає вам швидкий і не поганий заробіток.
Вони також здатні приховати невеликі пошкодження та пігментні плями на зубах. 
Зубні прикраси можуть мати різну форму, а округлі також різний діаметр 1,5, 1,8 мм та 2,0 мм.

Примітки:

Ексклюзивні прикраси із фіаніту (цирконій) та кришталю Svarovski, які приклеюються на поверхню зуба без 
попереднього препарування та роблять посмішку по-справжньому діамантовою.

Призначення:

PRODENT
Німеччина

DENTACOM, м. Київ, Предславинська 39, офіс 411, тел.: (044) 529-10-12, (044) 331-37-21, (050)  327-99-32 , www.denta.com.ua

SKYCE®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Прикраси із кришталю, що приклеюються до вес-
тибулярної поверхні природних передніх верхніх 
зубів без попереднього препарування.

Skyce випускається двох розмірів та кольорів: 2,0 мм і 
2,5 мм. Кришталевий і сапфірово-блакитний.

Призначення:

Примітки:

TETRIC N BOND

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Нано-оптимізований світлозатвердний одно-
компонентний адгезив для застосування у поєд-
нанні з технікою тотального протравлення.

Показання: Для прямих і непрямих реставрацій.
Переваги: Використання нанонаповнювачів забезпечує 
утворення гомогенного шару і хороше проникнення в 
дентинні канальця, що підвищує міцність зчеплення і 
знижує ризик постопераційної чутливості.

Refill Tetric N - Bond 1 x 6 г.
Refill Аплікатори Vivadent білі 50 x 20.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

TE-ECONOM BOND

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Однокомпонентний бондінговий агент для емалі 
і дентину, застосовується у поєднанні з технікою 
тотального травлення.

Показання: 
Реставрації порожнин класів I - V. 
Пломбування молочних зубів.
Переваги: 
Оптимальне співвідношення ціна-якість.

Призначення:

Основні характеристики:

TOTAL ETCH

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Гель 37% -ної фосфорної кислоти.

Показання: Для техніки часткового та тотального про-
травлення, при адгезивних реставраціях. Запечатування 
фісур. Фіксація брекетів і прикрас для зубів (наприклад, 
Skyce). Адгезивна фіксація.
Переваги: Класичний протравлювальний гель із зба-
лансованими робочими властивостями. Колір, що добре 
відрізняється від кольору зуба. Зігнута металева канюля 
для дуже точного нанесення. Не розтікається по зубу. 
Форма випуску Jumbo для зручного зберігання і створен-
ня достатнього запасу. 

Призначення:

Основні характеристики:

EXCITE®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлозатвердний наповнений однокомпонентний 
адгезив для емалі та дентину. Використовується у 
поєднанні із технікою тотальної протравки. Прямі світ-
лозатверділі реставрації (композити, компомери) Не-
прямі ціліснокерамічні та композитні реставрації.

Дуже висока міцність зчеплення (34 Мпа). Ультрамілко-
дисперсний наповнювач. Видимий блискучий шар під 
час нанесення. Не містить ацетону (на основі спирту). 
Новий запатентований мономер. Гігієнічні разові дози

Призначення:

Примітки:

SYNTAC® 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Класична адгезивна система для міцного хімічного 
зв’язку між композитним матеріалом та  тканина-
ми зуба.

Для прямих і непрямих реставрацій. Позитивний клі-
нічний досвід застосування протягом багатьох років. 
Зниження постпломбувальної чутливості. Відмінний 
моментальний зв’язок між дентином/емаллю та компо-
зитом. Надійна міцність зчеплення

Призначення:

Примітки:

HELIOBOND

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлозатвердний бондинговий агент. Адгезів для 
емалі. Адгезів для дентину в поєднанні з Syntac 
Фіксація прикрас для зубів наприклад Skyce.

Оптимальне крайове прилягання. Наноситься у поєд-
нанні із технікою тотального труїєння.

Призначення:

Примітки:

EXCITE® DSC

Однокомпонентний адгезив подвійного отвердіння. Адгезивна фіксація кореневих штифтів, як наприклад, 
FRC Postec Plus. Адгезивна фіксація безметалевих реставрацій. Адгезивне відновлення культи  або рестав-
рації композитами подвійного або хімічного отвердіння.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Простота підготовки – разова доза і один компонент. Просте і швидке застосування – один шар, не потребується 
фотополімеризації. Більше зручності в застосуванні: унеможливлюються помилки при змішуванні, відсутня фото-
полімеризація, не порушується краєве прилягання. Висока економічність – разові дози забезпечують гігієнічність та 
свіжий адгезів при кожному застосуванні. Випускається в разових дозах із двома розмірами щіточок: стандартною та 
маленькою(ендо).

Основні харктеристики:

ADHESE ONE

Світлозатвердний адгезив «все-в-одному», що самопротравлюється, 
для реставрацій, що здійснюються прямим методом.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Форма подачі матеріалу – ручка VivaPen (максимально економить час і матері-
ал при нанесенні його в порожнині рота пацієнта; ручка забезпечує доступ ма-
теріалу у всій порожнині рота за допомогою спеціальної адаптованої вигнутої, 
змінної браш-канюлі VivaPen).
Поворотний адаптер для індивідуального позиціювання браш-канюлі VivaPen.
Активація за допомогою бокового кнопочного механізму.
Висока адгезія на емалі та дентині.
Відсутність розділення фаз завдяки хімічному складу без ацетону.
Зберігання при кімнатній температурі без втрати якості.
Скорочення постоперативної чутливості.

Основні харктеристики:

АДГЕЗИВНІ СИСТЕМИ

АДГЕЗИВ BEAUTISS BOND ONE ТА 
ДЕЗЕНСИТАЙЗЕР BEAUTISS HEMA

BEAUTISS™
США

BEAUTISS Bond One: універсальний одно етапний бонд світ-
лового отвердіння, вологої техніки.
BEAUTISS Hema Desensitizer: одноетапний дезенситайзер 
світлового отвердіння, не обпалює слизову оболонку, не 
протидіє адгезії бонд систем.

Рідина у флаконі 7мл.

BEAUTISS Bond One: забезпечення надійної та довготрива-
лої адгезії з зубними тканинами, композитними матеріала-
ми, металами, скловолоконними системами та іншими сто-
матологічними матеріалами. BEAUTISS Hema Desensitizer: 
забезпечує зняття чутливості зубів без проведення рестав-
рації, перед реставрацією або протезуванням.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:
ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

CLEARFIL™ PROTECT BOND

CLEARFIL™SE BOND

CLEARFIL S3BOND- ALL-IN-ONE ADHESIVE

CLEARFIL™REPAIR KIT

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

До складу входить МДП мономер  та новий функціональний МДПБ мономер, що має антибактеріальну дію. 
Завдяки вибудованому ланцюжку мономера відбувається постійна руйнація клітин бактерій,
при цьому вивільняється фтор - як наслідок – встановлюється надійний захист від вторинного карієсу.

Особливості  та переваги: Постійна антибактеріальна дія (руйнує 70% бактерій вже після 20 с.)
завдяки  MDPB мономеру.

Особливості  та переваги: Відсутність післяопераційної чутливості. Швидкий та простий у використанні.
Необов’язкове використання кофердаму. Самопротравлюючий праймер на водній основі.
Високі показними міцності з’єднання завдяки MDP мономеру.

Завдяки новій молекулярно-дисперсній технології гідрофільні та гідрофобні елементи бондингової системи оптимально 
поєднані в одній гомогенній суміші. Ця суміш не кристалізується при зберіганні.

Бонд поєднує відмінну адгезію багатокомпонентних систем  та простоту використання однокомпонентних.

Однієї пляшечки (4 мл) вистачає більш ніж на 100 аплікацій.

#1910 EU набір Clearfil Protect Bond
#1913 EU Protect Primer (6мл)  - 1 шт.
#1914 EU Protect Bond (5 мл) -1 шт.
Палета для змішування- 1 шт.
Світлоблокуючий екран-1 шт.

#1970 набір SE Bond
#1981 EU SE Primer (6мл)  – 1 шт.
#1982 EU SE Bond (5мл) – 1 шт.
Одноразові пензлики (50) – 2 шт. 
Ручки для пензликів – 2 шт.

Мікрощіточки (50х0,1мл).
Великі набори (3х4 мл).
Стандартний набір (4 мл).

#1971 EU Clearfil™ Repair kit
SE Bond набір +.
Метал праймер – 1 мл.
Porcelain Bond Activator 4 мл. - 1 шт.
K-Etchant Gel / протравка / 6 мл.  -1 шт.
Clearfil ST Opaquer (US) - 1 шт.

Clearfil Mixing Tray - 2 шт.
Ручка для пензликів - 1 шт.
Світлоблокуючий екран.
Інструкція-буклет – 1 шт.

Ручки для пензликів - 1 шт.
Одноразові пензлики (50)- 2шт.
Intelly case - 1 шт.
Схема застосування – 1 шт.

Палета для змішування – 1 шт.
Світлоблокуючий екран – 1 шт.
Intelly-Case – 1 шт.
Схема застосування – 1 шт.

Основні характеристики:

Примітки:

Примітки:

Примітки:

Комплектація:

Комплектація:

Комплектація:

Комплектація:

Самопротравлююча адгезивна  система 
(для бондингу всіх композитних матеріалів світлової полімеризації; при близькому розташуванні пульпи;
при гіперстезії; при реставрації у пришийковій ділянці; робота з відбудовою коронкової частини;
при фіксаціях з амальгамою).

Самопротравлююча адгезивна  система  
(для бондингу всіх композитних матеріалів світлової полімеризації; при гіперстезії;
при реставрації у пришийковій ділянці;  робота з відбудовою коронкової частини).

1 - компонентний для прямих реставрацій. 

«Клірфіл ремонтний  набір» для  ремонтних робіт, пов'язаних з усіма стоматологічними матеріалами, в тому числі:
- інтраоральні сколи кераміки;
- інтраоральні відновлення зламу металу, включаючи благородні;
- інтраоральні відновлення сколу композиту, ремонт протезів;
- адгезія до металевих коронок, мостовидних протезів, вкладок, накладок, штифтів, культьових вкладок,

фіксація реставрацій з амальгами, лікування гіперчутливості пульпи;
- герметизація порожнин.

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Призначення:

KURARAY DENTAL
Японія

BOND-1 SF

PENTRON
США

Універсальний одноетапний бонд світлового отвердіння, 
вологої техніки, не потребує етапу просушування, не має в 
складі розчинника, самопротравлючий на дентині. Резуль-
тати використання: відсутність післяопераційної чутливості 
та значне покращення адгезивних властивостей за рахунок 
відсутності етапу просушування.

BOND-1 SF: шприц 1мл. або канюля 0,125мл.

Однокомпонентний адгезив. Забезпечення надійної 
та довготривалої адгезії з зубними тканинами, ком-
позитними матеріалами, металами, скловолоконними 
системами та іншими стоматологічними матеріалами.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ АДГЕЗИВ BOND-1 
ТА АКТИВАТОР ПОДВІЙНОГО 
ОТВЕРДІННЯ АДГЕЗИВУ BOND-1

BOND-1: універсальний одноетапний бонд світлового 
отвердіння, вологої техніки. Activator Dual Cure BOND-1: 
використовується з адгезивом BOND-1.

BOND-1 рідина в флаконі 6мл. або 4мл.
Activator Dual Cure BOND - 1 рідина в флаконі 3мл.

BOND-1: забезпечення надійної та довготривалої адгезії 
з зубними тканинами, композитними матеріалами, ме-
талами, скловолоконними системами та іншими стома-
тологічними матеріалами. Activator Dual Cure BOND-1: 
забезпечує хімічне отвердіння адгезиву.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплектація:

PENTRON
США

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

STAE 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Однокомпонентний адгезив V покоління.

Містить фтор. Не містить Бісфенол. 
Міцність з’єднання. 
Повний і міцний мікроретенціонний зв’язок
Повна герметизація. 
Не ушкоджує колаген.
Застосування: 
Всі композити для прямих реставрацій, компоміри, ремонт композитних, керамічних, металевих, фарфорових реставрацій.

Флакон 5 мл.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

BOND FORCE

Адгезивна система VII покоління.

Флакон: 5 мл.

Однофлаконна самопротравлююча світлозатвердна фторвиділяюча адгезивна система. 
Універсальність: надійна адгезія до дентину і емалі, у тому числі до непрепарованої і структурно зміненої емалі. Може 
застосовуватися на молочних зубах і зубах, що раніше були запломбовані сумішшю. Адгезив призначений для на-
несення на порожній цервікальний дентин і поверхню кореня при лікуванні пришийкової чутливості. Поєднується 
з будь-якими світлозатвердними композитними матеріалами. Не вимагає протравлення, промивання і змішування 
компонентів. Достатньо одиночного нанесення. Економить робочий час. Не розтікається по поверхні, не затікає в між-
зубні проміжки і простір під деснами. Не розпадається на воду і мономери навіть після випаровування розчинника. 
Малочутливий до технічних погрішностей. Утворює тонкий шар, непомітний оку після полімеризації. Оптимальний 
для відновлення дефектів фронтальної групи зубів, оскільки не дає облямівки по контуру реставрації. Наноситься 
активним втиранням протягом 10 с. для препарованої поверхні, або 20 с.-для непрепарованої  емалі.

Призначення:

Форма випуску:

Основні характеристики:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

TOKUYAMA DENTAL
Японія

GO!

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Універсальна світлозатвердна самопротравлююча бондингова система для дентину і емали з виділенням 
фтору 7 покоління.

Не містить НЕМА. Немає постопераційної чутливості. Тонкий шар. Швидка зміна кольору. Міцність з’єднання. 
Надтонкі нанонаповнювачі. 
Застосування: 
Богндинг непрямих і прямих полімерних реставрацій, приєднання композиту до старої амальгами, ортодонтичні 
брекети (потрібно протравлення, відновлення композитів, фарфорових і керамічних реставрацій, герметизація від-
критих поверхонь каналів і каріозної порожнини, лікування надчутливості, десенбілізація пришийкової області зуба, 
підготовка коронок 

Унідоза 0,1 мл.
Флакон 5 мл.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ТРАВЕКС – 37
Призначення:

Склад і властивості: 

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Гель для протравлення емалі та дентину.

Оптимальний вміст фосфорної кислоти найвищої якості - 37%.
Спеціально підібрана  в’язкість гелю забезпечує максимальну робочу характеристику.
Після нанесення на поверхню, що обробляється, не стікає, не підсихає і міцно фіксується на місці аплікації.
Для покращення властивостей до складу гелю введено антибактеріальний компонент - цетилпіридин хлорид.

Є Т І ,  ХТО ОБИРАЄ
СТОМАТОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ XXI СТОЛІТТЯ ОМЕГА-ДЕНТ,

А  Є Т І ,  ХТО ЩЕ НЕ ПРОБУВАВ

ТОВ фірма «Регард», 
61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, 
тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53, 
e-mail: regard@rambler.ru, 
www.regard.com.ua 
Філії: 
м.Одеса, вул.Успенська, 47, 
тел./факс: (048) 728-68-45,
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ГЕЛІ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕНТИНУ

ШТИФТИ ВНУТРІШНЬОКАНАЛЬНІ

КОМПОЗИТИ ПОДВІЙНОГО ОТВЕРДІННЯ

ABSORBENT & GUTTA PERCHA PAPER POINTS

GAPADENT
Китай

Призначення:

Гнучкі та пластичні, достатньо жорсткі
для введення в кореневий канал.
Рівномірно закатані.
Ретельно градуйовані розміри та конуси.
Кольорове маркування.
Калібровані за ISO.
Типорозміри:  15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80.

Основні характеристики:

Гутаперчеві та паперові штифти.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

FRC POSTEC® PLUS 

Високоестетичний рентгеноконтрастний кореневий штифт із композиту зі скловолокном для прямого від-
новлення сильно зруйнованої коронкової частини після ендодонтичного лікування зуба, застосовується 
лікарями-стоматологами.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Система складається з світлопровідних штифтів із композиту зі скловолокном трьох розмірів і відповідних римерів з 
неіржавіючої сталі для препарування ложа для кореневого штифта. 
Показання: Відновлення сильно зруйнованої коронкової частини після ендодонтичного лікування зуба, застосову-
ється для фронтальних і бічних зубів. 
Переваги: Естетичність. Рентгеноконтрастність. Висока ретенційність. Щадна дія по відношенню до кореневого кана-
лу. Наочна система з зарекомендувавшими себе продуктами. Легко видаляється. Клінічно перевірена концепція.

Основні харктеристики:

Autofit

Рентгенконтрастні гутаперчеві штифти.

Упаковки по 50 шт.

Розміри Autofit GT Gutta Percha: .04, .06, .08, .10, .12

Рентгеноконтрастні гутаперчеві штифти Autofit із за-
даною конусністю -  визнані лідери для тривимірної 
обтурації системи кореневих каналів  методом  вер-
тикальної гарячої конденсації.

Призначення:

Комплектація:

Основні характеристики:

Примітки:

SybronEndo
США

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, 
+38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

GuttaPercha К3

Рентгеноконтрастні універсальні штифти.

Упаковки по 50 шт.

Рентгеноконтрастні універсальні штифти К3  Gutta 
Percha – штифти нового покоління з різною конус-
ністю та діаметром для обтурації системи кореневих 
каналів методом холодної латеральної конденсації та 
для методу  вертикальної гарячої конденсації.

Призначення:

Комплектація:

Примітки:

SybronEndo
США

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, 
+38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

HI REM POST

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

Cкловолоконний штифт, який є легкий та простий для видалення.
Призначення:

Незважаючи на якісне ендодонтичне лікування та сучасні матеріали для відбудови культі зуба:
36% пролікованих кореневих каналів потребують повторного втручання.
25% таких втручань потребують видалення штифта.
Модуль еластичності 53 ГПа та Міцність на вигин 1400 МПа зменшують ризик перелому кореня і 
одночасно гарантують максимальна стабільну та довговічну  реконструкцію культі зуба.
Існують форми для будь-якої клінічної потреби.
Унікальні ретенційні властивості поверхні.
Світлопроникність штифта.
Біосумісність: відсутність цитотоксичного впливу на людський організм.
Висока рентгеноконтрастність.
Практичний у застосуванні: кожен штифт є герметично запакований у блістер упаковці, це 
гарантує високий рівень гігієни.

Основні характеристики:

OVERFIBER S.R.L.
Італія

PARMAX TITANIUM ТА PARMAX GOLD

PARMAX
Швеція

Виготовлені з високоякісних металевих сплавів, цилін-
дрично конічної форми для забезпечення найкращих 
властивостей,  штифти дозволяють швидко та якісно 
провести необхідні роботи по посиленню подальших 
реставрацій. Вибір виду залежить від клінічної ситуації.
PARMAX Titanium – виготовлені з титанового сплаву.
PARMAX Gold – виготовлені з спеціального неіржавію-
чого сплаву та позолочені.
Розміри штифтів: S – з 1 по 6, M – з 1 по 6, L – з 1 по 6, 
XL - з 3 по 6.

12шт./упак.

Металеві штифти. Армування та посилення культі пе-
ред реставраціями або протезуванням.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

PARA LIGHT

PARMAX
Швеція

Високоякісні дуже тонкі скловолокна полімеризовані в 
композитних смолах,  дозволяють швидко, якісно, з ви-
сокою естетичністю та великою міцністю провести необ-
хідні роботи по посиленню подальших реставрацій. На-
повненість композитними смолами дозволяє отримати 
хімічну адгезію, а не механічну ретенцію з бондами. Фор-
ма та фізичні властивості штифтів PARA Light найкраще 
відповідають властивостям дентину, що запобігає ви-
никненю напруги між штифтом та дентином та отримати 
конструкцію близьку до монолітної. Розміри штифтів: S 
– 0,8х1,4х15мм., M – 1,0х1,6х17мм., L – 1,2х1,8х19мм.

1шт. або 15шт./упак.

Скловолоконні штифти.  Ефективне армування та поси-
лення культі перед реставраціями або протезуванням.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:
ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

FUSIO

PENTRON
США

Композит самоадгезивний, що заощаджує час та не по-
требує попередньої адгезивної підготовки порожнини. 
Самопротравлюючий на дентині, що запобігає чутливості 
пульпи. При герметизації фісур або використанні на ема-
лі необхідно протравити емаль. 
Сила адгезії складає більше 22МПа.

Шприц 1мл окремого відтінку. 

Текучий самоадгезивний композит. Еластична підкладка 
під гібридні композити, реставрація III і вибіркових порож-
нин I класу порожнин по Блеку, реставрація сколів кераміки, 
виправлення клиновидних та інших дефектів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

КАЛЬЦИПУЛЬПІН, КАЛЬЦИПУЛЬПІН-F

КАЛЬЦИПУЛЬПІН ПЛЮС

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Захисна підкладка на основі гідроксиду кальцію при глибокому карієсі, 
при випадковому  розтині пульпи, а також після її ампутації.

Захисна самозатвердна підкладка на основі гідроксиду кальцію.

Натрій фтор (лише в складі «Кальципульпін-F); кальцію гідроксид (вищої кваліфікації); 
цирконію оксид; наповнювач; пластифікатор; пастоутворювач.

паста-А: кальцію гідроксид, наповнювач, пластифікатор;
паста-В: кальцію вольфрамат, кальцію фосфат, саліциловий полімер, наповнювач.
Захищає пульпу від шкідливих впливів, в першу чергу від токсинів мікроорганізмів.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

КАЛЬСЕПТ

КАЛЬСЕПТ - ЙОДО

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Стерильний гідроокис кальцію для заповнення кореневих каналів.

Стерильний гідроокис кальцію з йодоформом для заповнення кореневих каналів.

кальцію гідроксид; сульфат барію; стерильний ізотонічний розчин.
Застосовується як внутрішньоканальний медикамент для ендодонтичного лікування інфікованих каналів зубів; 
для тимчасового пломбування каналів при гранульованих і гранулематозних періодонтитах, 
з метою дезінфекції каналів, підтримання в них високолужного середовища на рівні РН - 11 -12. 
Лікувальна прокладка для формування вторинного дентину при глибокому карієсі.

МАТЕРІАЛИ ПРОКЛАДОЧНІ ЛІКУВАЛЬНІ

СКЛОІОНОМЕРНІ ЦЕМЕНТИ

ГЛАССІН БЕЙЗ

ГЛАССИН РЕСТ

ГЛАССИН КІДС

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

Показання:

Показання:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Склоіономерний підкладочний цемент хімічного отвердіння.

Склоіономерний пломбувальний матеріал хімічного отвердіння.

Склоіономерний пломбувальний матеріал хімічного отвердіння (для дитячої стоматології).

Застосовується як прокладка при пломбуванні композитами та амальгамою. 
При глибокому карієсі застосовується з прокладкою на основі гідроокису кальцію.
Порошок являє собою дрібнодисперсне алюміній- кальцій- лантан- фтор-кремнієве  скло з рентгеноконтрастними до-
бавками. Рідина - водяний розчин поліакрилової кислоти (певної молекулярної маси) з органічними присадками, що 
покращують її властивості. 
Висока біологічна сумісність з тканинами зуба.
Хімічна адгезія до дентину та емалі. 
Колір: АЗ.

Форма випуску: 10 г порошку та 8 г рідини.

Пломбування каріозних порожнин 3 і 5 класів. Пломбування всіх класів молочних зубів. Пломбування некаріозних 
уражень тканин зубів. Може використовуватися як підкладка під усі види пломб.

Пломбування каріозних порожнин усіх класів тимчасових зубів, пломбування каріозних 
порожнин 3 та 5 класів постійних зубів. Пломбування некаріозних уражень зубів.

Біологічно сумісний з тканинами зуба.
Підвищена хімічна адгезія до дентину та емалі забезпечує герметичне крайове прилягання.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Призначення:

Склад і властивості:

Форма випуску:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
ГЛАССИН ФІСС 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-
23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Склоіономерний матеріал для герметизації фісур 
і поглиблень жувальних зубів. Ізолювання поверхні 
сильно оголеної шийки зуба. Пломбування некаріозних 
уражень тканин зуба. Підкладки під пломби всіх видів.

Дрібнодисперсне алюміній- кальцій- лантан- фтор-
кремнієве скло з рентгеноконтрастними домішками. 
Рідина — водяний розчин поліакрилової кислоти з 
органічними присадками. 
Висока біологічна сумісність з тканинами зуба, хіміч-
на адгезія до дентину та емалі.

порошок, рідина.

Призначення:

Склад і властивості:

Форма випуску:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
ГЛАССИН ФІКС

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-
23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Фіксаційний склоіономерний цемент хімічного 
отвердіння для фіксації коронок і мостовидних 
протезів, а також для фіксації вкладок і штифтів.

Дрібнодисперсне алюміній- кальцій- лантан- фтор-
кремнієве скло з рентгеноконтрастними домішками. 
Рідина — водяний розчин поліакрилової кислоти з 
органічними присадками. 
Висока біологічна сумісність з тканинами зуба, хімічна 
адгезія до дентину та емалі.

порошок, рідина.

RIVA LIGHT CURE

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Реставраційний світлозатвердний склоіономер з натуральною естетикою.

Поєднання переваг склоіномеру і композиту.
Не містить Бісфенол А і його похідні.Щільне крайове прилягання.
Висока міцність на стиснення і на вигин.
Прекрасна естетика. Гідрофільність. Відсутність усадки.
Тривалий опір до зносу. Простота в роботі.
Застосування: 
Реставрація молочних зубів, геріатричні реставрації для літніх людей, реставрація I, II, III, V класу, центральна пломба, 
герметик для поглиблень і фісур, реставрація поверхонь кореня, пришийна ерозія, зколи, тимчасові пломби, проклад-
ка/основа, сендвіч-техніка з композитом.

Капсули 0,42 г порошку і 0,12 мл рідини.
Набір 15 г порошку і 7,2 мл рідини.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

RIVA SELF CURE 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Високий рівень виділення іонів стронцію фтора значно збільшує міцність дентину. 
Низьке кислотне руйнування. 
Міцність поверхні. 
Висока міцність.  
Гідрофільность. 
Відсутність усадки.
Застосування: 
Незначні реставрації I, II, III класу, реставрація молочних зубів, геріатричні реставрації для літніх людей, реставрація I,V класу, 
нарощування кукси зуба, пришийна ерозія, тимчасова пломба, реставрація з використанням АРТ техніки, зколи.

Капсули 0,45 г порошку і 0,12 мл рідини.
Набір 15 г порошку і 6,9 мл рідини.

Основні характеристики:
Високоміцний самозатвердний  реставраційний склоіономерний цемент.
Призначення:

Форма випуску:

CERAMFIL MOLAR

PSP DENTAL
Великобританія

Склоіономер з високою міцністю та хорошою естетичніс-
тю, легко моделюється. Хімічна адгезія до зубних тканин, 
чудове прилягання без мікропідтікань, не розчиняється в 
рідині ротової порожнини, виділяє фтор під час поліме-
ризації, висока рентгеноконтрастність. Робочий час 3хв., 
час полімеризації 6хв.

Набір 25г. порошку та 15 мл. рідини з аксесуарами.

Універсальний реставраційний склоіономер під-
вищеної міцності. Реставрації I і II класу та реставрації 
всіх класів порожнин по Блеку при низькій гігієні ротової 
порожнини, молочних зубів, кореню, відбудова культі, 
закриття перфорацій, тимчасові реставрації.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

CERAMFIL ART

PSP DENTAL
Великобританія

Склоіономер з високою міцністю та хорошою естетичністю. 
Хімічна адгезія до зубних тканин, чудове прилягання без 
мікропідтікань, не розчиняється в рідині ротової порож-
нини, виділяє фтор під час полімеризації, висока рентге-
ноконтрастність. Робочий час 2хв., час полімеризації 5хв.

Набір 30г. порошку та 9 мл. захисного лаку з 
аксесуарами.

Реставраційний склоіономер без борової техніки. 
Реставрації без препарування бором III і V Класу, рестав-
рації пришийкових ерозій і кореневого карієсу, молоч-
них зубів, герметизація фісур та реставрація всіх класів 
порожнин людям похилого віку.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua



www.navistom.netwww.navistom.net[ 130 ]█ █[ 131 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ЗАСОБИ ДЛЯ РЕТРАКЦІЇ ЯСЕН

КОМПОЗИТИ СВІТЛОВОГО ОТВЕРДІННЯ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

РЕТРАГЕЛЬ

АЛЬГІСТАБ

Призначення:

Призначення:

Показання:
Склад і властивості:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Гель для ретракції ясен.

Гемостатичний і антисептичнии порошок (видалення зубів, зняття каменю, після прямого зняття зліпків, при 
кюретажі пародонтальних кишень, вирівнюванні гребенеподібних  альвеолярних відростків, гінгівектомії, 
обробці зубних лунок).

Ретракція ясен перед зняттям зліпка без/або з попереднім видаленням м’яких тканин ясен, що прилягають до зуба.
Для зупинки слабкої кровотечі ясен в пришийковій області зуба; при підготовці до  фіксації постійних протезів; 
для зупинки слабкої капілярної кровотечі. Не розтікається після нанесення та міцно фіксується на ділянці, що оброблюється.

Альгінова кислота, альгінат натрію (підвищеної в’язкості), метилпарагідроксибензоат, йодоформ. 
Не токсичний, сумісний з антибіотиками та антисептиками.

Алюмінію хлорид, оксикинолеїну сульфат, стабілізатор, гелеутворювач, наповнювач. 

SAGEN SV 

ООО «САГАДЕНТ», м. Київ, вул.Попудренко 52, оф.608, тел./факс (044) 492-73-07, 331-61-63, e-mail: sagadent@ukr.net, www.sagadent.com.ua

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА Кром Дентал, Україна

Універсальний фотополімерний матеріал.

Склад: багаторівнева формула наповнювача, усі частки менше 0.7мкм.
Застосування: пряме і не пряме відновлення зубів.
Перелік продукції: композит SAGEN SV у відтінках VITA для дентину, емалі і ріжучого краю;
рідко-текучий композит SAGEN SV FLOW у відтінках VITA для дентину і емалі;
праймер-бонд FORBOND NANOTECHNOLOGY;
травильний гель 37% Н3РО4;
термоопакер для металу SAGEN SV CromOpaque у відтінках VITA барвники;
Мотивація застосування: SAGEN SV - це сучасний високоміцний, технологічний матеріал з широкими естетичними 
можливостями і стабільними властивостями, має індивідуальну впізнавальну  пластичність.

Країна постачальник сировини: Німеччина.

Призначення:

Склад та властивості:

Примітки:

ESTHETIC

BEAUTISS™
США

Композит з високою естетичністю та хорошою міцністю, 
легко моделюється. Техніка реставрації як правило вико-
нується одним емалево-дентинним відтінком (А1…D4) за 
шкалою VITA. Універсальний опакер використовується 
для перекриття дефектів або надання сильної непро-
зорості реставрації. Ефект ріжучого краю відтворюється 
ріжучим відтінком.

Шприц 4,5г. окремого відтінку, набір з 4 шприців з 
аксесуарами, набір ESTHETIC з 7 шприців з аксесуарами.

Нанонаповнений мікрогібридний композит. 
Естетичні реставрації III і V та вибіркові реставрації I та 
IV класів порожнин по Блеку, шинування, виправлення 
клиновидних та інших зубних дефектів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

HYBRID

BEAUTISS™
США

Конденсуємий композит з високою міцністю. Середній 
розмір частинок наповнювача 1,4мкн. Техніка рестав-
рації проста, як правило виконується одним емалево-
дентинним відтінком (А1…D4) за шкалою VITA. Уні-
версальний опакер використовується для перекриття 
дефектів або надання сильної непрозорості реставрації. 
Ефект ріжучого краю відтворюється ріжучим відтінком.

Шприц 4,5г. окремого відтінку, 
 набір з 7 шприців з аксесуарами.

Гібридний композит. 
Реставрація всіх класів порожнин по Блеку, 
виготовлення культі для подальшого протезування.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

MICRO-HYBRID

BEAUTISS™
США

Композит з високою міцністю та хорошою естетичністю. 
Середній розмір частинок наповнювача 0,7мкн. Техні-
ка реставрації як правило виконується одним емалево-
дентинним відтінком (А1…D4) за шкалою VITA. Універсаль-
ний опакер використовується для перекриття дефектів або 
надання сильної непрозорості реставрації. Ефект ріжучого 
краю відтворюється ріжучим відтінком.

Шприц 4,5г. окремого відтінку, набір з 4 шприців з аксе-
суарами, набір з 7 шприців з аксесуарами.

Мікрогібридний композит. Реставрація всіх класів по-
рожнин по Блеку, реставрація сколів на кераміці, шину-
вання, виготовлення вкладок, накладок та одиниць для 
мікропротезування.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Завдяки живим кольорам і напівпрозорості природний і естетичний результат досягається в усіх випадках. Широкий 
спектр кольорів - 13 (ДЕНТИН) і 19 (ЕМАЛЬ), в п’яти рівнях транслюцентності, 2 професійні функціональні КОМПО-
ЗИТНІ розколірки.  Результати, отримані з композитом IPS Empress Direct, можна зрівняти з результатами, отримува-
ними при роботі з безметаловою керамікою! 
Показання: Пломбування передніх зубів (класи III. IV). Пломбування бічних зубів (класи I і II). Пломби в пришийковій 
області (класи V, наприклад, при карієсі в пришийковій області, ерозії коренів, клиновидних дефектах). Коригування 
положення і форми зубів (наприклад, закриття діастеми, закриття міжзубних трикутників, продовження різального 
краю). Виготовлення вінірів прямим методом. Результати, отримані з композитом IPS Empress Direct, можна зрівняти 
з результатами, отримуваними при роботі з керамікою!

Основні характеристики:

IPS EMPRESS DIRECT

Світлозатвердний, рентгеноконтрастний наногібридний композит 
для створення високоестетичних реставрацій.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

TETRIC EVO CERAM

Світлозатвердний рентгеноконтрастний наногібридний композит, за найновітнішими технологіями
прямих реставрацій. Випускається у шприцах і кавіфілах.
Реставрації передніх зубів (III і IV класи).
Реставрації бічних зубів (I і II класи, в т.ч. із великим жувальним навантаженням).
Реставрації V класу (пришийковий карієс, клиновидні дефекти, дефекти кореня).
Прямі вініри при дисколориті зубів.
Шинування рухомих зубів.
Розширене запечатування фіссур на молярах та премолярах.

Дентинові кольори: A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin.
Емалеві кольори: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C1, C2, C3, D3.
Прозорий матеріал ріжучого краю:T.
Ультрасвітлі кольори: Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I.

Призначення:

Кольори:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Нанонаповнювачі додають матеріалу особливі властивості: 
- зменшена усадка; 
- понижена усадкова напруга; 
- висока зносостійкість; 
- швидке і легке полірування; 
- високий блиск. 

Кольорові нанопігменти додають матеріалу унікальний ефект хамелеона. 
Наномодифікатор забезпечує оптимальну стабільність і прекрасну модельованість. 
Матеріал не прилипає до інструмента. Кольори: А1, А2, А3, А3.5, A4, B2, d.A3.5, Bleach L, Bleach I.

Основні характеристики:

TETRIC N-CERAM

Нанооптимізований пластичний композит.
Світлозатвердний рентгеноконтрастний наногібридний композит для прямих реставрацій.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

TE-ECONOM PLUS

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлозатвердний рентгеноконтрастний гібридний композит.

Te-Econom Plus характеризується тривалим робочим часом та може полімеризуватися протягом коротшого  часу. 
Тепер випускається в забарвленнях  Vita в шприцах  з кольоровим кодуванням етикеток. 
Кольори: A1, A2, A3, A3.5, B2, C3. 

Переваги: Відмінні фізичні властивості, добра здатність до полірування, висока рентгеноконтрастність, тривалий  
робочий час. Технології та якість Ivoclar Vivadent. 

Показання: Реставрації I-V класів.

Призначення:

Основні характеристики:

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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TETRIC® EVO FLOW

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Показання: В якості першого шару при реставраціях I і II класів. Прямі реставрації передніх зубів (класи III, 
IV). Реставрації V класу (пришийний карієс, ерозія кореня, клиновидні дефекти). Шинування рухливих зубів. 
Закриття піднутрень. Адгезивна фіксація непрямих композитних і керамічних реставрацій. Переваги: Грунтується 
на поєднанні старої надійної технології і інноваційної нанотехнології: Наноколірні пігменти допомагають кращій 
адаптації кольору, дуже хороший ефект “хамелеона” дозволяє робити маленькі пломби практично невидимими 
для очей. Наномодифікатори забезпечують оптимальну плинність і в той же час необхідну стабільність 
матеріалу, яка потрібна для порожнин класу V. Оптимально розтікається, завдяки чому матеріал ідеальний 
для використання в якості першого шару під композит нормальної в’язкості, як наприклад, Tetric EvoCeram. 
Недосяжна раніше рентгеноконтрастність в секторі рідкотекучих композитів. 
Кольори: А1, А2, А3, А3.5, A4, B3, T, IVO5, IVO6, d.A3.5, Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I.

Заснований на найсучаснішій технології текучий світлозатвердний рентгеноконтрастний нано-гібридний 
композит для терапії пломбування і цементування керамічних і композитних конструкцій. Випускається в 
шприцах і кавіфілах. 
Основні характеристики:

Призначення:

Нанооптимізований рідкотекучий композит.

Світлозатвердний рентгеноконтрастний текучий наногі-
бридний композит. Чудово підходить для використання 
у якості первинного шару, для невеликих рестоврацій 
порожнин V класу, а також розширення запакуван-
ня фісур. Переваги: Оптимально поєднується з Tetric 
N-ceram. Помітно вдосконалені робочі властивості: 
матеріал володіє прекрасною змочуваністю, навіть у 
важкодоступних місцях, але в той же час при необхід-
ності зберігає свою форму. Прекрасна рентгенокон-
страстность.

Призначення:

Основні характеристики:

TETRIC N-FLOW

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                         e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                             e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Рідкотекучий композит узгодженої економічної 
системи матеріалів Te - Econom Plus.

Flow характеризується легким доступом навіть до най-
менших порожнин завдяки ультратонким зігнутим ка-
нюлям. Випускається по забарвленню Vita в шприцах з 
кольоровим кодуванням етикеток.Кольори: А2, А3.

Призначення:

Основні характеристики:

TE - ECONOM FLOW

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                         e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                             e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

TETRIC® COLOR

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                         e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                             e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Tetric Color - це світлозатвердний матеріал для надання 
композитним реставраціям, виготовленим прямим або 
непрямим способом, індивідуальних кольорових осо-
бливостей. Також може бути використаний як опака для 
маскування небажаного кольору тканин зуба. Tetric Color 
наноситься під або між шарами композитного реставра-
ційного матеріалу. Індивідуалізація прямих та непрямих 
композитних реставрацій. Допоміжний матеріал при виго-
товленні прямих вінірів. Маскування небажаного кольору. 
Застосування у якості фарбника при закритті гвинтів імп-
лантатів. Кольори: Білий, світло-жовтий, сіро-блакитний, 
охра, середньо-коричневий, темно-коричневий, чорний.

Призначення:

VENUS COMBI KIT

CHARISMA

KULZER
Німеччина

Венус Комбі Кіт 10шпр. x 4гр. Рентгеноконтрастний, мікрогі-
бридний, світлового отвердіння композитний матеріал з міл-
кодисперсними частками, використовується для порожнин усіх 
класів, містить складові як емалі, так і дентину.

Харизма Комбі 8 шпр. x 4 г. Світлозатвердний композитний матері-
ал, що виділяє фтор, рентгеноконтрастний, на основі мікроскла.

Основні характеристики:

Основні характеристики:

CHARISMA OPAL MASTER KIT

Харизма Обпал 10шпр. x 4гр. Субмікронний гібридний наповнювач 
на основі Microglass нова полімерна матриця. Яскраво виражений 
ефект хамелеона. Шкала відтінків виготовлена з оригінального ма-
теріалу.

Основні характеристики:

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, 
тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

Перший самоадгезивний нанокомпозитний матеріал, посилений OptiBond ®-ом, що зна-
чно спрощує ваші прямі відновні реставрації шляхом включення бондінгового агента в 
поточний матеріал. Немає необхідності окремо в бондінговій системі. Vertise ™ Flow (Kerr) еко-
номить Ваш час зменшенням кількості етапів реставрації. 

4 шприци A1, A2, A3, B1, 40 насадок змішувачів, 40 пензликів. Подарунок! Test - me Kit 2 g.

Призначення:

Склад та властивості:

VERTISE ™ FLOW

ТОВ МАЙСТЕР-ТРЕЙД, м.Чернівці, вул. Вірменська 1, тел/факс: (0372) 585-064, 585-420, http://master-trade.org 

KERR
США

Самопротравлюючий, самоадгезивний композитний цемент для непрямих реставрацій, 
із збільшеною силою адгезії і неперевершеною простотою використання : не потрібен 
ручний заміс і зберігання в холодильнику, надлишки легко видаляються.

Шприц 5г, 2 OptiClean, 10 насадок для змішування.

Призначення:

Склад та властивості:

МАКСЦЕМ

ТОВ МАЙСТЕР-ТРЕЙД, м.Чернівці, вул. Вірменська 1, тел/факс: (0372) 585-064, 585-420, http://master-trade.org 

KERR
США

Новий універсальний наногібридний композит.

Cтартовий набір 3 шприци по 4г (А2, А3, Дентин А2), 
3 мл OptiBond Solo Plus, 3 г шприц протравлюючого гелю, аксесуари.

Введення нанонаповнювача.
Відмінна здатність до полірування, стійкий блиск.
Полішена естетика. Реставрація опалесцює і флюоресцює подібно до натурального зуба.
Поліпшені робочі властивості. Оптимальна консистенція, зручність в роботі. Матеріал не липне до інструменту і від-
мінно моделюється.
Висока механічна міцність.

Призначення:

Склад та властивості:

Основні характеристики:

HERCULITE® XRV ULTRA™

ТОВ МАЙСТЕР-ТРЕЙД, м.Чернівці, вул. Вірменська 1, тел/факс: (0372) 585-064, 585-420, http://master-trade.org 

KERR
США

CLEARFIL MAJESTY: ESTHETIC

CLEARFIL MAJESTY: POSTERIOR

CLEARFIL MAJESTY: FLOW

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

Розроблений по технології, що включає світловий дифузійний наповнювач. Завдяки цьому наповнювачу матеріал розсіює 
світловий промінь сферично за аналогією природного зуба.
Шприц композиту можна використовувати як індикатор кольору, оскільки відсутня зміна кольору після полімеризації, що 
досягається високорефлекторною матрицею.
Робочий час матеріалу становить 4,5 хвилини, що вдвічі більше ніж для інших композитів. 
Висока рентгенокотрастність дозволяє легко індифікувати матеріал під рентгенівськими променями, а флуоресценція
є реальною та наближеною до природного зуба. Композит забезпечує високі показники транспарентності та рефлекції.

Поляризується світлом, супернанонаповнений, високорентгеноконтрастний.
Основою для неймовірних фізичних властивостей є кількість наповнювача 92% по вазі та 82% по об’єму. Як наслідок досяга-
ються такі показники: компресійна міць 504 МПа, сила пружності 177 МПа, полімеризаційна усадка лише 1,5% та низький ко-
ефіцієнт термальної експансії. Показники твердості та пружності є наближеними до благородних металів, при цьому твердість 
матеріалу не відображається на зубах антагоністах, - матеріал абсолютно не абразивний.

Характеристики фізичних показників є рівнозначними композитам універсального використання
(кількість наповнювача 81% по вазі та 62%).

Композит з ідеальними характеристиками рідкотекучості та в’язкості.
Діаметр насадки вигідно відрізняє його серед інших композитів.
Економить матеріал за рахунок спеціально розробленого поршневого механізму:
Діафрагма робить аналогічний рух по силі натиску і відтягує вакуумом матеріал, не дозволяючи утворювати надлишки.

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Примітки:

Композит для фронтальної ділянки.

Композит для бокової ділянки.

Композит.

Призначення:

Призначення:

Призначення:

KURARAY DENTAL
Японія
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«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

FLUORESCENT FLOW STAIN 

Світлозатвердні фарби для надання характериза-
ції (кольору) композитам та акриловим матеріа-
лам в клініці чи лабораторії.

Переваги: Завдяки високому показнику флюоресценції 
створюють ефект природного зуба. Можуть використо-
вуватися самостійно або змішуватися з композитами.
Кольори: білий, жовтий, блакитний, помаранчевий, 
коричневий, темно-коричневий.

Набір   фарб  (6 шпр. по  2 г ) . 
Рідкотекучі фарби (1 шпр. по 2 г). 

Призначення:

Форма випуску:

MICERIUM
Італія

GLASS CONNECTOR  

Високофлюоресцентний, текучий світлозатвердний 
композит для імітації протеїнового шару в прямих та 
непрямих реставраціях.

Призначення:

Збільшення внутрішньої дифузії світла,посилення флю-
оресценції дентинів, збільшення яскравості кольору, 
зниження внутрішньої напруги під час полімеризації.

Шприц 1 г.

Властивості: 

Форма випуску: 

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

MICERIUM
Італія

набори CHR4 (4 шпр.по 2,5 г), CHR6(6 шпр.по 2,5 г), CHR11(11 шпр.по 5 г), поштучно шприци 5 г.
Комплектація: 

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net, тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

HRI

MICERIUM
Італія

Нанонаповнений універсальний мікрогібридний композит для естетичних реставрацій фронтальної та жувальної 
групи зубів прямим і непрямим методами.
Переваги: Нова композитна система HRI. Невидимі краї реставрації-відсутній «ефект скла», флуоресцентність і мато-
вість нових дентинів калібровані до природного дентину зуба, наявність ультрасвітлих дентинів для відбілених зубів, 
легке полірування завдяки компактній та резистентній поверхні, удосконалений дизайн шприца.

Призначення:

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

FLOW HRI

Новий флуоресцентний рідкотекучий композит 
підвищеної наповненості.  Використовується як про-
кладка при прямих і непрямих реставрацій жувальної 
групи зубів (перед зняттям відбитку) і реставрацій пе-
редніх зубів по V класу.

Переваги: 
Високонаповнений (77%), рентгеноконтрастний, без 
бульбашок повітря, високопластичний та еластичний.

Форма випуску: 
Шприц.2 г

Призначення:

MICERIUM
Італія

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

ENA-SEAL

Текуча смола без наповнювача і розчинника для по-
новлення інгібованого киснем шару і моделювання 
композиту без погіршення його властивостей.

Кондиціонер для поверхні композиту та пензликів
Герметизація поверхонь композиту
Герметизація країв старої композитної реставрації
Герметик для тимчасових акрилових коронок та мостів

Форма випуску: рідина-флакон 2,5  та 5 мл.

Призначення:

MICERIUM
Італія

Материали для 
реставраций

Композити светового 
отверждения  

ENAMEL PLUS HRI

Нанонаповнена мікрогібридна композитна емаль (на-
ночастинки оксиду цирконію (12 % маси), новий вид 
склонаповнювача (68% маси). 
Показник заломлення світла Enamel Plus HRi дорівнює 
аналогічному показнику природної емалі зуба.
Переваги: Відсутність видимої межі реставрації при 
відтворенні емалі зуба ідентичним за товщиною шаром 
емалі HRi, наявний ефект блакитної та бурштинової 
опалесценції.

Склад і властивості: 

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

MICERIUM
Італія

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

ENA-CEM

Композит подвійного отвердіння. Використовується 
для фіксації штифтів, незнімних конструкцій.

Переваги: 
Флуоресцентний, рентгеноконтрастний, високонапов-
нений, можливість відтворення культі зуба.

Форма випуску: 
Шприц 8 г (кольори UD1-UD4)

Призначення:

MICERIUM
Італія
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ARTISTE

PENTRON
США

Композит виготовлений з вдосконаленої матриці 
Polysilsesquioxane (POSS) in resin matrix та наповне-
ний спеціальними нано частинками Necklace-shaped 
zirconium silicate. Міцність нанокомпозиту 140МПа. На-
явність всіх відтінків за розколіркою VITA та відтінки для 
вибілених зубів і фарби дозволяють провести художню 
реставрацію будь якої складності.

Шприц 4г. окремого відтінку, набір з 5 шприців відтінку А, на-
бір з 20 шприців «Primery», набір з 20 шприців  «Cosmetic».

Нанокомпозит. Реставрація всіх класів порожнин по 
Блеку, пряме вінірування, реставрація відбілених зубів 
та зубів з кольоровими дефектами.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

BUILD-IT F.R.

PENTRON
США

Універсальний композитний фіксуючий цемент, армова-
ний спеціальними скловолокнами для зняття та перероз-
поділу навантажень, виділяє фтор під час полімеризації. 
Матеріал зберігає свої властивості незалежно від тов-
щини, що дозволяє провести якісну фіксацію анкерного 
штифта в «щілиноподібних» кореневих каналах з дотри-
манням всіх вимог сучасної стоматології.

Клікер 8,6г. або картридж 48г. 
Кольори: А2/А3/Білий опакер/Золотистий/Блакитний.

Композитний цемент для фіксації та відбудови культі. 
Постійна фіксація анкерних штифтів, відбудова культі 
коронкової частини зуба, цільна вкладка з композиту 
армованого спеціальними скловолокнами.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

ALERT

PENTRON
США

Композит виготовлений як альтернатива амальгамі. Крім 
звичайного наповнювача в мікрогібридний композит дода-
ні спеціальні мікроскловолокна, як і в матеріал BUILD-It F.R. 
Яскраво виражений ефект «хамелеон» припускає погріш-
ність в визначенні відтінку. Глибина полімеризації композиту 
5мм. Композит можна комбінувати з більш естетичними 
композитами компанії PENTRON наногібридом Simile та на-
нокомпозитом ARTISTE. Відтінки: А2/А3/А3,5/В1/С2.

Шприц 4г. окремого відтінку, 
набір з 4 шприців з аксесуарами. 

Композит армований скловолокнами. Реставрація I і 
II класів порожнин по Блеку, розвантажувальні рестав-
рації сильно знищених зубів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

CAPO

САРО - це зручний, пластичний матеріал, який не прилипає до інструментів і відмінно полірується. Його матриця щіль-
но заповнена ультрадрібними частками наповнювача, тому після полімеризації він дає щільне крайове прилягання і 
високу механічну міцність. САРО дозволяє робити по-справжньому красиві реставрації. При розробці матеріалу осо-
блива увага приділялася його естетичним характеристикам. Матеріал відбиває світло як вітальні зубні тканини, і неза-
лежно від відтінку має флюоресценцію і опалесценцію, що відповідає природним зубам. Саме тому він має істинний 
ефект “хамелеона”, що дозволяє надійно приховати межу переходу пломба/зуб при будь-якому освітленні.

Прийнятна ціна, висока міцність, відмінні естетичні властивості і зручність в роботі, усе це спонукає стоматологів ак-
тивно використовувати цей матеріал в повсякденній роботі. СПРОБУЙТЕ І ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. 
Цей матеріал може успішно поєднуватися з іншим матеріалом компанії SCHUTZ Dental Group, з наноматеріалом 
NanoPaq. Це розширить Ваші творчі можливості при всіх видах реставрацій.

Естетична реставрація фронтальних і жувальних зубів, прямим або непрямими методами.
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ПП «ОПТІМА», м. Київ, вул. Черняхівського, 18, тел/факс: (044) 495-62-26, факс: (044) 459-63-53, e-mail: 0672333000@ukr.net, www.stomatologia.net.ua.

SCHUTZ DENTAL GROUP
Німеччина

Ідеально полірований і надміцний нанонаповнений фотополімерний композит для реставрації фронталь-
них і жувальних зубів.

Стабільність кольору.
Природна флюоресценція.
Не прилипає до інструмента.
Низька усадкова деформація.

Світлопрозорість.
Міцність на стиснення і згин.
Високий рівень заповнення.
16 відтінків за шкалою VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, 
D4, OA2, OA3, OA3.5Застосування: 

Реставрація фронтальних і жувальних зубів, вініри, прокладки/накладки, коронки, реставрація I, II, III, IV, V класу.

Капсули по 0,25 г.
Шприци по 4 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ICE 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

ROK 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Макрогібритний, пакуючий композит для жувальних зубів.

Висока міцність на стиснення. 
Низька усадкова деформація. 
Висока міра заповнення. 
Рентгеноконтрастність. 
Конденсований, не прилипає до поверхні інструмента. 
6 відтінків: A2, A3, A3.5, B1, B2, D2
Застосування: 
Реставрація жувальних зубів, сендвіч-техніка із склоіномерами, створення виступів, центральні пломби, шинування.

Капсули по 1,15 г.
Шприци по 4 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

GLACIER

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Мікрогібридний світлозатвердний композит для реставрації фронтальних і жувальних зубів.

Не прилипає до інструмента. 
Низька усадка. 
Міцність на стиснення. 
Підвищена зносостійкість. 
Добре полірується. 
Рентгеноконтрастність. 
Застосування: 
Реставрація фронтальних і жувальних зубів, прокладки/накладки, центральні пломби, реставрація I, II, III, IV, V класу.

Капсули по 0,25 г.
Шприци по 4 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

WAVE, WAVE MV, WAVE HV

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Універсальні фтористі рентгеноконтрастні нанонаповнені текучі фотополімерні композити.

Не розбризкується. 3 рівні в’язкості. 
Міцність на стиснення. Легкість в нанесенні і поліровці. Добре фіксуються на матриці. 
НЕ містить Бісфенол А. 14 відтінків: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OA2.

Застосування: 
Реставрація V класу, герметизація фісур, порожнин, імплантатів, незначні реставрації I, II, III, IV класу, пришийні 
ушкодження/ерозійні руйнування, зколи, дефекти емалі, незначні реставрації поглиблень, тимчасові коронки, 
фіксація рухливих зубів і мостів, реставрація молочних зубів, ремонт дефектів фарфорових реставрацій, покриття 
плям, кріплення прикрас на зуб, прокладка під кераміку.

Капсули по 0,25 г. Шприци по 1 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

TEMPF

Бондінгова рідина для використання між пластма-
сою і композитом або на поверхні композиту для 
корекції реставрацій.

Флакон (10 мл).

Призначення:

Форма випуску:

MICERIUM
Італія

Набори CHF5 (5 шпр. по 2,5 г), CHF11 (11 шпр .по 5 г), CHF15 (15 шпр. по 5гр),поштучно шприци 5 г.
Комплектація: 

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net, тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

ENAMEL PLUS HFO

MICERIUM
Італія

Мікрогібридний універсальний композит для естетичних реставрацій фронтальної та жувальної 
групи зубів прямим і непрямим методами.

Висока стійкість до стискання ( 450-490 mPa), рентгеноконтрастність, широка гамма кольорів: 7 флуоресцентних ден-
тинів, 3 основні емалі, 3 опалесцентні та 2 інтенсивні емалі. 
Переваги: Ідеальне поєднання з природними тканинами зуба, висока полірувальність та стійкість до пігментації, не-
перевершена естетика, стійкість до стирання, що гарантує довговічність реставрації.

Призначення:

Основні характеристики:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

SEPTODONT
Франція
N’DURANCE

Матеріал оснований на новітній нанодімерній конверсійній технології.
Універсальний естетичний наногібридний реставраційний матеріал світлового отвердіння з низькою усадкою
підходить для реставрації як фронтальних, так і жувальних зубів порожнини усіх класів.
Висока конверсія у порожнині рота на 75% оптимізує фізичні та механічні властивості.
Низька об’ємна усадка, що сприяє зниженню напруження на поверхню зчеплення між зубом та реставрацією. 
Доступний у 16 відтінках за шкалою Vita, універсальний опак, прозорий та відтінок вибілених зубів. 
Така кольорова гама забезпечує неперевершений естетичний результат. 
Відмінна рентгеноконтрастность та сила на стиск у розмірі 319 МПа, що забезпечує довговічність реставрації.
Сумісний з усіма бонд агентами.
Не прилипає до інструмента.
Гідрофобний.
Доступний у капсулах та шприцах.

Склад:
Унікальна матриця на основі смоли, що містить десь 19% по масі етоксольованого BisGMA та UDMA, новий дікарбамат 
діметакрилат дімерної кислоти.
Система наповнювача містить приблизно 80% по масі (65% по об’єму) 40 силанізованого на номерного фтористого ітер-
бію, 500 силанізованого на номерного барієвого скла та 10 наномерного двоокису кремнію. У складі міститися приблизно 
1% по масі каталізатору, інгібітору та барвнику.

Універсальний естетичний наногібридний реставраційний матеріал світлового отвердіння з низькою усадкою.
N’Durance призначений для естетичної реставрації фронтальних та жувальних зубів. Він забезпечує виняткову естетику, 
тому що цей матеріал представлений у всіх відтінках за шкалою Vita. Цей наногібридний композитний матеріал низької 
усадки може бути використаний для прямих реставрацій порожнин усіх класів: I, II, III, IV та V. 
Висока полімеризація (конверсія) мономерів. 
N’Durance використовує зовсім нову технологію – унікальну нанотехнологію та запатентовану хімію дімерної кислоти, що 
призводить до небаченої полімеризації у порожнині рота на 75%. Такий високий рівень полімеризації у порожнині рота 
проходить дуже швидко по всій глубині реставрації, це дає удосконалені механічні та фізичні характеристики з низьким 
рівнем вивільнення залишкових мономерів. Завдяки цьому зводиться до мінімуму будь-яка системна та локальна алер-
гічна реакція. 
Технологія часток нанонаповнювача, таких як у  N’Durance, допомагають зробити матеріал більш зносостійким та стійким 
до зламу. Дімерна кислота N’Durance забезпечує низьку об’ємну усадку та знижує стрес на поверхню зчеплення. 
Працювати з N’Durance  дуже легко. Він має приємну консистенцію та не прилипає до інструмента. 

Призначення:

Склад та властивості: 

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

ESTELITE SIGMA QUICK

Універсальний світлозатвердний композитний матеріал з ультракоротким часом полімеризації.

Універсальний. Субмікрофільний. Світлозатвердний. Рентгеноконтрастний. Полімеризація одного шару – 10 c. 
20 відтінків, відповідних шкалі VITA.
Переваги:
Розширена палітра з 20 відтінків, включаючи два відтінки ріжучого краю, тринадцять емалевих, чотири опалесцент-
них і один опаковий відтінок,  призначений для корекції виражених колірних змін і додання реставрації додаткової 
оптичної щільності. Володіє всіма первинними і вторинними оптичними властивостями, включаючи природну флюо-
ресценцію і природну опалесценцію. Підходить для реставрації як фронтальних, так і жувальних груп зубів. Може ви-
користовуватися у поєднанні з будь-якими світлозатвердними адгезивними системами і навіть вноситися пошарово 
з світлозатвердними композиційними матеріалами інших фірм. Не змінює кольору після полімеризації, що дозволяє 
контролювати правильність вибору відтінку реставрації безпосередньо в процесі внесення матеріалу в порожнину. 
Дуже пластичний. Легко і швидко моделюється, надійно зберігаючи при цьому надану йому форму, не липне ні до 
металевих, ні до пластикових інструментів. Швидко полірується, надовго зберігаючи виражений емалевий блиск і не 
вимагаючи щорічного дополіровування.

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

TOKUYAMA DENTAL
Японія

КОМПОЗИТИ ХІМІЧНОГО ОТВЕРДІННЯ

ГЕРМЕТИКИ ФІСУР

ПАСТИ ТА СИСТЕМИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ І ПОЛІРУВАННЯ

CHARISMA PPF 

KULZER
Німеччина

Пломбувальний матеріал, що виділяє іони фтору. 
Комплект: (паста-паста, бондинг 3 мл 3 мл). 
Протравлюючий гель. 1х2, 5 мл, аксесуари, 12 г. 
Відтінки: А30, В20, ОА20.

Харизма хімічна.

Основні характеристики:

Призначення:

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, 
тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

BEAUTISS SC

BEAUTISS™
США

Композит з високою естетичністю та хорошою міцністю, 
легко моделюється. Колір універсальний між А2 та А3 за 
шкалою VITA, має не значний ефект «хамелеон». Серед-
ній розмір частинок наповнювача 6 мкн.

Набір 30 г. з хімічним адгезивом 6мл. та аксесуарами.

Хімічний композит. Естетичні реставрації III і V та ви-
біркові реставрації I та IV класів порожнин по Блеку.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

AMALGAM GS - 80(40%), PERMITE (56%)

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

Матеріал для заповнення каріозних порожнин. 
Стоматологічна амальгама, non - gamma, 2-х компонентна суміш, з високим вмістом срібла.

Неперевершений матеріал по своїй високій міцності, відмінним якостям поліровки і чудовим якостям у використанні. 
Висока міра стиснення. Низька плинність. 
Легкість нанесення. Поліровка. Економічність. Не схильний до вологості.

Капсули:1 доза - 400 міліграм. 
2 дози - 600 міліграм. 
3 дози - 800 міліграм.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

Helioseal®
Сілант білого кольору для легкого візуального 
контролю при запечатуванні і диспансерному спо-
стереженні.

Helioseal® F
Сілант білого кольору з додатковим виділенням 
фтору.

Helioseal® Clear 
Прозорий сілант для відмінної  естетики і легкого мо-
ніторингу фіссур у випадку сумнівів.

Helioseal® Clear Chroma
Прозорий матеріал для запечатування фіссур із 
оборотною зміною кольору під дією світла поліме-
ризації лампи. Забезпечує оптимальний контроль 
як самого запечатування так і стану тканин зубу під 
сілантом.

Основні характеристики:

HELIOSEAL®, HELIOSEAL® F, HELIOSEAL® CLEAR, HELIOSEAL® CLEAR CHROMA

Світлозатвердні композитні матеріали для запечатування фісур із застосуванням техніки 
протравлення емалі.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
ПОЛІРПАСТ - D – «ПОПЕРЕДНЯ»
Призначення:

Склад і властивості: 

Форма випуску: 

Алмазна паста для попереднього полірування композитів і кераміки.

Алмазний абразив, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.

2 шприца по 3 мл пасти.

ПОЛІРПАСТ - D – ФІНІШ
Призначення:

Склад і властивості: 

Форма випуску: 

Алмазна паста для кінцевого полірування композитів і кераміки.

Алмазний абразив, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.

2 шприца по 3 мл пасти.

ПОЛІРПАСТ - D - СУХИЙ БЛИСК
Призначення:

Склад і властивості: 

Форма випуску: 

Алмазна паста для полірування до стану сухого блиску композитів і кераміки.

Алмазний абразив, водорозчинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.

2 шприца по 3 мл пасти.
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

ПОЛІРПАСТ - Z+F (ЦИРКОНІЙ + ФТОР) 
Призначення:

Склад і властивості: 

Паста для видалення м’якого нальоту та тонкого полірування емалі.

Дрібнодисперсний оксид цирконію, композиційний кварц, водорозчинна полімерна основа, 
силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.

ПОЛІРПАСТ - Z+W ДЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ ТА ТОНКОГО ПОЛІРУВАННЯ ЕМАЛІ
Призначення:

Склад і властивості: 

Зняття м’якого зубного нальоту механічним способом; фторування емалі зубів.

Дрібнодисперсний оксид цирконію, композиційний кварц, перекис карбаміду; амінофлюорид, нітрат калію, водороз-
чинна полімерна основа, силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор.

ПОЛІРПАСТ - Z (ЦИРКОНІЙ)
Призначення:

Склад і властивості: 
Паста для видалення каменю та кінцевого полірування пломб.

Дрібнодисперсний оксид цирконію, композиційний кварц, водорозчинна полімерна основа, 
силіконові добавки, стабілізатор, ароматизатор. Знімає зубний камінь, не пошкоджуючи емаль. 

СИЛІКОНОВІ ПОЛІРИ ТА ЩІТКИ

ACURATA
Німеччина 

Силіконові поліри та щітки.
Призначення:

Для полірування будь-яких реставраційних матеріалів, 
кераміки та сплавів.
Можливе використання з пастою та без пасти.
Виконання: під кутовий наконечник; 
під прямий наконечник (на хвостовику  або без).

Основні характеристики:

Примітки:
Силіконові поліри, вдосконалені вкропленнями алмазу,
щітки -інтегрірованим абразивом.

«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 
е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

SPLINT

DENTAPREG™
Чехія

Високоякісні скловолокна просякнуті композитними смола-
ми в заводських умовах, легко моделюються,  дозволяють 
швидко, якісно, з високою естетичністю та великою міцністю 
провести роботи по шинуванню зубів будь-якої складності. 
Наповненість композитними смолами дозволяє отримати 
хімічну адгезію, а не механічну ретенцію з бондами.

1шт., шини продольні: Splint SFU - 0,3мм х 2мм., Splint SRU - діаметр 
1мм. шини плетені: Splint SFM - 0,3мм х 2мм., Splint SRM - діаметр 1.

Шинуючі скловолоконні системи. Естетичне шину-
вання зубів технікою мінімальної травматичності, роз-
вантажувальні реставрації сильно знищених зубів, як 
ретейнер для виправлення зубних дефектів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

PROXYT®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Пасти із заданими значеннями абразивності.

Proxyt RDA 83/RDA 36/RDA 7 (RDA/REA – Relative Dentin 
Abrasion/Relative Enamel Abrasion) для чищення та полі-
рування зубів та реставрацій. RDA 83, груба зернистість 
(синій колір). Видалення змін у кольорі RDA 36, середня 
зернистість (зелений колір). Видалення нальоту RDA 7, 
дрібна зернистість (рожевий колір). Видалення нальо-
ту та остаточне полірування. Переваги: Містить ксиліт і 
фтор. Зручні пластикові туби. Не розбризкується. Свіжий 
м’ятний смак.

Призначення:

Примітки:

BRIDGE

DENTAPREG™
Чехія

Високоякісні скловолокна просякнуті композитними смола-
ми в заводських умовах, легко моделюються,  дозволяють 
швидко, якісно, з високою естетичністю та великою міцніс-
тю провести мікропротезування зубів. Наповненість компо-
зитними смолами дозволяє отримати хімічну адгезію, а не 
механічну ретенцію з бондами.

1шт., шини продольні: Bridge PFU - 0,3мм х 3мм., Bridge 
PRU - діаметр 1мм. Шини плетені: Bridge PFM - 0,3мм х 
2мм., Bridge PRM - діаметр 1мм.

Скловолоконні системи для мікропротезування. 
Естетичне протезування зубів технікою мінімальної травма-
тичності, розвантажувальні реставрації сильно знищених 
зубів як ретейнер для виправлення зубних дефектів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

OPTRAFINE 

Високоефективна полірувальна система багаторазового використання для кінцевого полірування
керамічних реставрацій, виготовлених в лабораторії.

Призначення:

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Форми: Полум’я. Чашка. Шайба. Нейлонові щіточки.
Алмазна полірувальна паста для фінішної поліровки – прямим методом.
Переваги: Високоестетичний блиск. 
Швидко і ефективно. Багаторазове використання, що дозволяє заощаджувати кошти.

Основні харктеристики:

POLITIP-F, POLITIP-P

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Фініри.
Для видалення надлишків композитного матеріалу у 
проксимальній та оклюзіонній областях. 

Поліри.
Для полірування композитних матеріалів та амальгами 
до високого блиску.

 
Форми: Маленька чашка. 
               Велика чашка. 
               Пламевидна.

Призначення:

Примітки:

OPTRAPOL

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Одноетапна полірувальна система багаторазового 
використання.

Гладка поверхня та остаточний високий блиск дося-
гаються всього за один робочий етап. Поліри OptraPol 
легко піддаються автоклавуванню і можуть бути вико-
ристані повторно до 20 разів. Випускається 4-х форм: 
маленькою пламевидної, великої пламевидної у ви-
гляді чашки та диску. Переваги: Швидке полірування до 
високого  блиску всього за один робочий етап Гладка 
поверхня та чудовий блиск. Багаторазове використання 
для більшої економічності.

Призначення:

Примітки:

ASTROBRUSH®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Полірувальні щіточки для додавання високо-
го блиску композитам, компомерам, кераміці та 
склоіономерам.

Не потрібна полірувальна паста. Спеціальні щетини 
містять карбід кремнію. При зносі щетини оголюється 
свіжий абразив. Таким чином, щіточки постійно володі-
ють високою поліруючою здатністю. Astrobrush автокла-
вується та може повторно  використовуватися до 20 та 
більше разів. Форми: Маленька чашка. Велика чашка. 
Пламевидна.

Призначення:

Примітки:

ASTROPOL®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

                                       Система для фінішної обробки по-
лірування та додання високого блиску композитам та 
керомерам.

Astropol® F
Фініри (сірі) для видалення надлишків композитного ма-
теріалу в проксимальній та оклюзійній областях
Astropol® P
Поліри (зелені) для полірування композитів та керомеров
Astropol® HP
Поліри (рожеві) для надання остаточного високого блиску
Форми: Велика пламевидна.Маленька пламевидна. 
Чашка. Диск

Призначення:

Примітки:

ENAMEL PLUS SHINY

Система полірування для реставрацій.

Алмазові  пасти 2 видів зернистості (паста А-3 мкр, 
паста В-1 мкр.) для послідовного використання за до-
помогою полірувальної щітки з козячої вовни, паста С 
на основі оксиду алюмінію для фінального полірування 
за допомогою полірувального колеса з войлока, полі-
рувальні гумки, фетрові диски.
Enamel Plus Shiny дозволяє створити реставраційну кон-
струкцію повністю ідентичну природним зубам.

Призначення:

Склад і властивості:

MICERIUM
Італія

«ЛІГЄЯ» м. Львів, вул. Михальчука, 5-1Б, www.ligeya.com.ua, e-mail: ligeya@ukr.net
тел.: (032) 244-41-02, (067) 335-74-01, (093) 5000-550 

UNIVERSAL POLISHING PASTE

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Універсальна полірувальна паста дозволяє швидко та 
ефективно відполірувати до високого блиску  метал, 
пластмасу та кераміку.

Призначення:
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█ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЕНДОДОНТІЇ
АПЕКСЛОКАТОРИ

ОВК 2.1

Апекслокатор автономний.

Мікрострум через пацієнта: менше 30 мкА.
Живлення від 2-х батарей ААА 1,5 В. 
Габарити: 60х 25х105 мм. Маса: 0,1 кг.
Гарантія: 3 роки.

Призначення:

Основні характеристики:

Оцінка досягнення апікального звуження в сухому або вологому каналі.
Звукове та світлове відображення світлодіодами положення інструмента в каналі відносно апексу. 
Автоматичне вмикання точної шкали індикації при наближенні до апікальної області. 
Калібрування індикації положення апексу. Проста стерилізація легкознімних електродів. 
Енергозберігаючий режим – автовимкнення через 1 хв. після від’єднання від пацієнта. 
Індикація розряду батареї.

Примітки: 

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

АВЕРОН
Росія

Багаточастотний Апекслокатор останнього покоління для роботи у вологих і сухих каналах.
Висока точність показань завдяки використанню високотехнологічного R.I.S.K .-мікроконтролера.
Поліпшена робота в каналах з періодонтальними патологіями.
Зручна світлова і звукова індикація показань, а також 4 рівні гучності сигналу.
Окремо виділена кольором зона “0, 5mm - APEX”.
Набір зручних затискачів ендофайлів, адаптованих до системи Endo-Express & Safe Siders.
Функція SHIFT - програмування віртуального апексу.
Режим автотестування приладу і електродів.
Функція автоматичного вимкнення.
Живлення - 4 алкалінові батареї типу АА.
Індикація заряду батарей.
3-річна гарантія.
Габарити 90х145х30 мм.

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

АПЕКСЛОКАТОР «ДЕЛЬТА»

ДЕЛЬТА
Україна

Основні характеристики:

Модернізована модель популярного апекс-локатора!
Легкість і зручність роботи.
Надійність, точність показань і відносно невисока вартість! 
Комплектація трьома різними затискачами ендофайлів для зручної роботи з різними зубами.
Звукове дублювання показань.
Живлення - елемент 6F22 (крона).
Індикація розряда батареї.
Гарантійний термін - 3 роки.
Габарити 75х120х28 мм.

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

АПЕКСЛОКАТОР «ДЕЛЬТА»

ДЕЛЬТА
Україна

Основні характеристики:

ENDOEST АРЕХ-01
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Багаточастотний принцип вимірювань в будь-якому середовищі діапазон 0-2 мм
Точність ± 0,1 мм. 
Графічна і звукова індикація. 
Індикація вологості каналу.
Режим енергозбереження.
Функція формування апікального уступа.

Прилад для апекслокації.

ENDOEST-3D
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Прилад для апекслокації.

Порівняно з EndoEST АРЕХ-02 дві додаткові функції:
електроодонтодіагностика; вимірювання товщини шару
надпульпарного дентину.

ENDOEST АРЕХ-02

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Порівняно з EndoEST АРЕХ-01 додаткові функції: 
великий графічний дісплей;
числова, графічна і звукова індикація; 
автоматичне вмикання при введенні файлу в канал;
2-ступеневе енергозбереження.

Призначення:
Прилад для апекслокації.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

Апекслокатор Mini фірми SybronEndo може проводити вимірювання в будь-яких середовищах 
(розчини ірригантів, ексудат, сухий канал).

Повністю оцифрований сигнал, високий рівень техноголій – складна багаточастотна система вимірювання, підви-
щена чутливість приладу. Для досягнення максимальної точності вимірювань компанія  SybronEndo в своєму пристрої 
для вимірюванні робочої довжини методом апекслокації використовує технологію D.S.P. – (цифрова обробка сигналу 
за допомогою послідовності унікальних алгоритмів) (патент, номер 166949). Всі процеси нового міні-апекслокатора 
повністю цифрові – починаючи з локаційного імпульсу приладу і закінчуюючи обробкою даних. Завдяки цьому при-
стрій володіє ідеальною і абсолютною постійною точністю, без постійної калібровки.

Mini Аpex Locator™ – новий компактний Апекслокатор, який виводить Вас на більш високий рівень точності 
по доступній ціні. Завдяки компактним розмірам він легко вміщується у Вас на долоні.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

MINI АPEX LOCATOR 

SybronEndo
США

DIAGNOSTIC

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

SybronEndo
США

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Апекслокатор з вбудованим пульп-тестом

Найновіша технологія цього приладу дозволяє отримувати точні результати вимірів у вологому каналі, в присутності 
гіпохлориту натрію, анестетиків, алкоголю, ЕДТА, крові, гною та інших розчинів, а також в присутності мертвої пульпи.  
Для дослідження життєздатності пульпи прилад використовує електричні імпульси.

Прилад Diagnostic, зарядний пристрій, провід до аналогового дисплею, акумуляторна батарея, зонд для визначення 
апікального отвору, тримач файла, зонд до пульптестера, зонд до пульптестера (для зубів під коронкою), провідник  
до тримача файла та пасивного електрода, інструкція українською мовою.
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ЕНДОМОТОРИ

АПАРАТИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ

ENDOEST MOTOR
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Комплексний ендодонтичний прилад для обробки каналів зубів NI-TI
інструментами провідних світових виробників із одночасною локалізацією
верхівки кореня зуба.

Ендомотор.

TCM ENDO V (АРТ. № 1534)

NOUVAG
Швейцарія

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Ендомотор з вбудованим апекс-локатором TCM Endo V призначений для механічної обробки каналів
кореня зуба з використанням Ni-Ti файлів (360°) будь-яких систем та виробників.

TCM Endo V обладнаний такими засобами автоматичного контролю:

- Автоматичний контроль обертального моменту  – спеціальна функція, яка попереджає поломку файлу. 
Коли досягається вибрана межа обертального моменту, мотор робить одне обертання в зворотному напрямку,
після цього повертається до обертання в попередньому напрямку.

- Автоматичний контроль обертання інструменту відповідно до відстані від апекса.
Реалізований трьома способами:

- «Авто сповільнення» - сповільнення обертання до 150 об./хв.
- «Авто реверс» - перемикання на обертання у зворотному напрямку.
- «Автостоп» - зупинка мотору.

Досягнення заданої відстані до апекса позначається звуковим сигналом незалежно від того,
чи вибраний якийсь режим автоматичного керування.
Вбудований апекслокатор не потребує ручного калібрування, працює як в сухому, так і у вологому середовищі. 

Можливі значення обертального моменту: 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 і 50 Нсм.

Діапазон швидкості обертання: 150-2000 об/хв.

Точність вимірювання апекслокатора – 0,1 мм.

Головний модуль (арт. № 1524).
Мікромотор (арт. № 1695).
Ендодонтичний наконечник 8:1 (арт. № 1697).
Педаль увімкнення/вимкнення (арт. № 1292).
Загубний контакт (арт. № 22908).
Пристрій для тестування апекс-локатора.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

C-SMART-1 
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

Ендодонтичний мікродвигун з вмонтованим акселератором, призначений для обробки каналів коренів зубів.

Мікропроцесорне управління дозволяє якісно сформувати канал кореня зуба для подальшого 
пломбування і полегшує роботу лікаря стоматолога в цілому.
Можливості: великий рідкокристалічний дисплей з відображенням усієї необхідної інформації; 9 різних 
режимів роботи; 9 програм з різними швидкостями обертання і обертаючими моментами, значення 
яких можуть бути перепрограмовані; автоматичні стоп та реверс, режим роботи “твіст”, при досягненні 
інструментом граничного моменту; автоматичні апікальне сповільнення, апікальний стоп та реверс; 
можливість формування апікального уступу;  автоматичний старт; Li-ion акумулятор з великою ємкістю; 
можливість роботи від акумулятора і мережі; використовує стандартний мікродвигунний наконечник 
1:1; автоматичне вимкнення та збереження данних.

C-SMART 
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

SATVA
Україна

Ендодонтичний мікродвигун призначений для обробки каналів коренів зубів.

Мікропроцесорне управління дозволяє якісно сформувати канал кореня зуба для подальшого 
пломбування і полегшує роботу лікаря стоматолога в цілому.
Можливості: простота операцій завдяки дисплею отримуєш те, що бачиш; 5 режимів роботи, які дають 
можливість регулювати швидкість в діапазоні від 125 до 625 об/хв.; коли крутний момент перевищує 
встановлене значення, файл буде реверсувати для уникнення поломки; Li-ion акумулятор з великою 
ємкістю; можливість роботи від акумулятора і мережі; використовує стандартний мікродвигунний 
наконечник 1:1; автоматичне вимкнення та збереження даних.

ENDOEST E
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Усі функції АЕ 01 EndoEST за винятком апекслокатора.

АЕ 01 ENDOEST

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Багатофункційний прилад: 
апекслокатор; 
ЕОД (електроодонтодіагностика); 
депофарез;
анодна стерилізація; 
електрофарез.

Призначення:
Багатофункціональний прилад.

AOD 01 PULP EST
Призначення:

Основні характеристики:

«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел./факс: (0352) 43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56 е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

GEOSOFT
Росія

Прилад для EOD електроодонтодіагностики: 
інтактний зуб; 
карієс; 
пульпіт; 
пекроз;
періодонтит.

Прилад для EOD електроодонтодіагностики.
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ENDOPILOT

Вбудований у наконечник апекслокатор дає змогу контролювати просування інструмента під час обертання файлу в ко-
реневому каналі і зупинятись при досягненні верхівки. Усі популярні системи файлів внесені в базу даних (з рекомендо-
ваними параметрами торку та швидкості обертання) і можуть бути обрані на великому сенсорному екрані. Послідовність 
використання файлів обраної системи відображається на екрані. Функція «My File» допомагає створити і зберегти індиві-
дуальні установки. Система гарячої конденсації гутаперчі: Down-pack – заповнення верхівкової третини каналу і Back-fіll 
– середньої та устєвої третин каналу.
Проводимо курси з ендодонтії.

Багатофункціональний прилад для всіх етапів ендодонтичного лікування.

Вбудований у наконечник Апекслокатор.
Функція «My File» (швидкість обертання: 200-1000 об/хв., торк: 0,2 – 5,0).

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «СОДЕВКОМ», тел.: 8 (044) 536-03-58, факс: 8 (044) 537-20-24, www.dentalmeeting.com.ua, e-mail: sodevcom@ukr.net

SCHLUMBOHM GMBH & CO.KG
Німеччина

АПАРАТИ ДЛЯ ОБТУРАЦІЇ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ

ЕНДОДОНТІЯ БЕЗ ТАЄМНИЦЬ

м.Львів, вул. Єфремова, 85
тел. (032) 240-24-07, моб. +38 050 370-93-30 
Детальніше дивіться на сайті www.profident-plus.lviv.ua

Теоретична частина:
• Найновіша практична інформація про різні системи ротаційних інстру-
ментів
• Порівняння різних систем. Яку вибрати?
• Сучасні погляди на іригацію системи кореневих каналів
• Як уникнути поломки інструмента в каналі
• Як витягати зламаний інструмент з кореневого каналу
• Різні протоколи препарування кореневого каналу
• Який набір обладнання дозволить вилікувати періодонтит за одне від-
відування?
• Як опрацювати облітерований канал
• Чим і в який спосіб найкраще обтурувати систему кореневих каналів
• Як навчитися працювати з РгоКооІ МТА 

Демонстрація:
Курсанти побачать від початку до кінця проведення ендодонтичного ліку-
вання на пацієнті з використанням операційного мікроскопа Lеіса М 400Е 
(Швейцарія) через трансмісію відеозображення. 

Практична частина:
Курсанти здобудуть навики роботи найновішими інструментами та об-
ладнанням, освоять методики ендодонтичного лікування, ознайомляться 
з найважчими до лікування випадками, методиками мікрохірургічного 
лікування каналів. Кожний курсант буде мати можливість самостійно по-
працювати, використовуючи сучасне обладнання для обробки та обтура-
ції кореневих каналів. Освоєні методики курсанти виконують самостійно 
на видалених зубах під контролем викладача під операційним мікроско-
пом на базі стоматологічної клініки Профідент-плюс.

3-денний курс (25 годин) 
проводиться щомісячно 
групами по 4-5 осіб. Після 
закінчення курсу видаються 
сертифікати, диск з відео- 
та фотоматеріалами.

ПРАКТИЧНИЙ КУРС
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Obtura  III MAX –  прилад для тьохвимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гутапер-
чею або матеріалом RealSeal, який значно покращує результати лікування кореневого каналу і є цінним ін-
струментом для ендодонтів та загальних стоматологів.
Obtura III MAX  також часто використовується  для обтурації кореневого каналу після введення майстер- штифта.
 Однак приблизно половина всіх користувачів   Obtura III MAX  використовує цей прилад  як єдиний для обтурації 
кореневих каналів.

Блок керування :
Електронний блок керування подає електроенергію низької напруги, котра необхідна для розігрівання гутаперчі в 
камері нагрівання наконечника, а також стежить за температурою в камері підігріву так, щоб вона утримувалася на 
встановленому рівні постійно. 

Блок управління. 
Спеціальний наконечник. 
Адаптер. Підставка. 

Набір аксесуарів:
- набір голок срібних #20 (6шт.);
- набір голок срібних #23 (6шт.) ;
- гутаперча в палетах (100шт.);
- додаткова гайка до голки (1шт.), запасна пластикова втулка до пістолету (1шт.), 
універсальний ключ, запасний ущільнювач до поршня.
Інструкція по експлуатації украънською мовою.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ПРИЛАД ДЛЯ ОБТУРАЦІЇ СИСТЕМИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ

OBTURA CORPORATION
США

SPARTAN MTS
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Призначення:

Комплектація:

Примітки:

Для ендодонтичного лікування без застосування водяного охолодження  (розпломбування кореневих 
каналів, видалення уламків зламаних інструментів з каналу, облітерований каналів, активації гіпохлориту 
натрію в каналі); в пародонтології (зняття зубних відкладень, згладжування кореня при пародонтологічних 
втручаннях); в терапії (для мікропрепарування каріозних порожнин, тунельного препарування); 
в мікрохірургії  (підготовка апікальної частини кореня для ретроградного пломбування).

Електронний блок управління, один наконечник для ендо- або один наконечник для періо (на вибір), педаль, 
інструкція — українською мовою, CD.

Ергономічний сучасний дизайн з мікропроцесорним управлінням, передня панель покрита спеціальною мембраною 
для легкого управління та належної антисептичної обробки. Сенсорний контроль вимикача охолодження для мож-
ливості «сухої» праці.

Obtura Spartan
США
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ELEMENTS OBTURATION UNIT
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SybronEndo
США

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

Для трьохвимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гутаперчею або матеріалом RealSeal.

Прилад поєднує в собі революційний  апарат System-B (для вертикальної гарячої конденсації гутаперчі чи резілону 
технікою downpack) та однокартриджний екструдер для подачі в кореневий канал розігрітого матеріалу (технікою  
backfill).  Наконечник від System-B миттєво нагрівається й охолоджується при натисканні відповідної кнопки. Елек-
тронний прилад Elements Obturation Unit дає можливість заповнення системи кореневих каналів гутаперчею або 
іншим синтетичним наповнювачем  з одночасним точним контролем температури та швидкості. Наконечник екс-
трудера має лише один картридж з пломбувальним матеріалом. 

Блок управління. Спеціальний наконечник -  System-B. Спеціальний наконечник  - Exstruder. Адаптер 220В, інструкція 
українською мовою,CD.

Elements Obturation Unit повністю автоматизований прилад  для всіх видів гутаперчі  та для синтетичних матеріалів, 
типу Real Seal, у якому можна, з великою точністю, задати потрібну температуру й швидкість виконання операції.

SYSTEM - B

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.u

SybronEndo
США

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Режими роботи:

Прилад для трьохвимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гутаперчею 
або матеріалом RealSeal.

Блок управління: електронний блок управління, ручне регулювання потужності та температури. Робоча температура: 
від 160 до 200 °С. Максимальна температура: 600 °С. Час нагрівання: до 1с.  Потужність: 20Вт. Параметри напруги: 
220В, 50Гц. Прилад працює від акумуляторних батарей з можливістю багаторазової зарядки. Спеціальний наконеч-
ник. Плагера різної конусності та діаметра. 

Блок управління. Спеціальний наконечник. Додаткова контактна пружина, 4 плагера. Зарядний пристрій, інструкція  
— українською мовою.

Термопластична гутаперча або RealSeal визначеної конусності припасовується і розігрівається в кореневому каналі 
спеціальним плагером (процес активується натисненням пружини на наконечнику). Розігрітий матеріал розтікається 
під дією гідродинамічних сил,  заповнюючи апікальну дельту,  всі додаткові і латеральні канали.

SUPERENDO
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Призначення:

Основні характеристики:

Бездротовий обтуратор кореневих каналів. 
SuperEndo-α2 -  бездротовий обтуратор для гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. 
SuperEndo-β - бездротовий прилад для тьохвимірної обтурації системи кореневих каналів термопластичною гута-
перчею або матеріалом RealSeal, який значно покращує результати лікування кореневого каналу.

Унікальне співвідношення дизайну, ергономіки і функціональності забезпечує ефективне і комфортне лікування. 
Наявність акумулятора  як джерела живлення і відсутність шнура живлення від електромережі надає лікарю більше 
свободи рухів.
Робоча частина нагрівається до необхідної температури всього за 10 секунд, а діапазон (150  - 180 - 200 -230 оС) 
дозволяє використовувати гутаперчу різних виробників. 
Плагер фіксується в восьми можливих положеннях, що також покращує зручність роботи з приладом.

SybronEndo
Корея

ЕНДОДОНТИЧНИЙ  ІНСТРУМЕНТ РУЧНИЙ ТА МАШИННИЙ 

ACURATA
Німеччина 

Ендодонтичний  інструмент ручний та машинний 
Призначення:

Матеріал: неіржавіюча сталь або нікель-титановий сплав. 

Основні характеристики:

Примітки:

«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

Види інструменту: Hedstroem Files , K-Files , K-Reamers , Spreader , drill B1 , Gates , Root filler

ENDO STAR - унікальна система механічного препарування кореневих каналів:
Для двох технік CROWN-DOWN  чи STAP-BACK не потребують використання спеціального обладнання.
Діаметр (ISO): 030-060, конус: 2%, 4%, 6%, 8%, 10% 

Кольорове маркування по ISO, спеціальна спіральна різьба 
лагідна до кореневих каналів,  атравматичне застосування.

ІНСТРУМЕНТИ ЕНДОДОНТИЧНІ

ENDO-EXPRESS® & SAFE-SIDERS®

ТОВ «САГАДЕНТ», м. Київ, вул.Попудренко 52, оф.608, тел./факс (044) 492-73-07, 331-61-63, e-mail: sagadent@ukr.net, www.sagadent.com.ua

ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS
США

Ендодонтична технологія на основі пласких римерів із зворотно-поступальним обертанням.

Технологія Endo-Express® & Safe-Siders® для розширення каналів заснована на послідовному застосуванні спеціаль-
них сталевих і нікель-титанових римерів з однією пласкою поверхнею і зворотно-поступальним обертанням. 
Основні компоненти технології Endo-Express® & Safe-Siders®: Ендодонтичний наконечник Endo - Express®, що 
забезпечує зворотно-поступальне обертання інструменту з кутом обертання 60о, знижуючий 4:1.
Інструменти Safe - Siders® з нержавіючої сталі: розміри 08, 10,15,20,25,30,35, 40, конусністю .02; з нікель-титана: роз-
міри 30/.04, 25/.06, 25/.08.
Римери для розширення гирл каналів SafeSiders Tapered Pleezer Reamers.
Біспрямовані каналонагнітачі Bi - directional Spirals.
Мотивація застосування : 
- довговічність інструментів при використанні- більше 20 каналів одним інструментом без небезпеки зламу;
- висока швидкість проходження каналів;
- здатність проходження каналів складної конфігурації.

Призначення:

Склад та властивості:

Н-ФАЙЛИ, К-ФАЙЛИ СТАЛЕВІ

FALCON
Пакистан

Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, забез-
печують якісну інструментальну обробку кореневого 
каналу. Мають високу міцність і меншу здатність до роз-
кручування або стирання граней, але меншу гнучкість 
порівняно з файлами із нікель титанового сплаву. Ручки 
забезпечують хорошу тактильну чутливість.
Розміри інструментів: 
окремі розміри 10 по 40, асорті 15-40.

6шт./упак.

Ручна інструментальна підготовка кореневого ка-
налу до обтурації.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Н-ФАЙЛИ, К-ФАЙЛИ НІКЕЛЬ ТИТАНОВІ

FALCON
Пакистан

Виготовлені з нікель титанового сплаву, забезпечують 
якісну інструментальну обробку кореневого каналу. 
Мають високу міцність і значно більшу гнучкість порів-
няно з файлами із сталі. Ручки забезпечують хорошу так-
тильну чутливість.
Розміри інструментів: окремі розміри 08 по 40, ассорті 
15-40 та 45-80.

6шт./упак.

Ручна інструментальна підготовка кореневого ка-
налу високої кривизни або калібрування каналу 
перед обтурацією.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

CPR® Ендодонтичний інструмент

Файли для ультразвукового наконечника, які вико-
ристовуються для роботи в апікальній  частині  ко-
реневого каналу, проходження облітерованих ка-
налів, видалення зламаних інструментів  з каналу.

Нікель-титанові файли з різною робочою довжиною, які 
вигинаються по формі кореневого каналу.

Упаковки по 3 шт. в асортименті плюс ключ (CPR-6D, CPR-
7D, CPR-8D) або поштучно. 

Застосовуються для ультразвукових  апаратів або  систе-
ми  Spartan/Satelec,  або  EMS.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Комплектація:

Obtura Spartan
США
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CPR® Ендодонтичний інструмент

Файли для ультразвукового наконечника, які вико-
ристовуються для розпломбування кореневого кана-
лу, обробки стінок каналу, пошуку додаткових кана-
лів, проходження облітерованих каналів, видалення 
інородних тіл  та  зламаних інструментів  з каналу.

Сталеві файли покриті  тонкозернистим алмазним напи-
ленням з різною робочою довжиною та різної форми.

Упаковки по 5 шт. в асортименті плюс ключ (CPR-1D, CPR-
2D, CPR-3D, CPR-4D, CPR-5D) або поштучно. 

Застосовуються для ультразвукових  апаратів або  систе-
ми  Spartan/Satelec,  або  EMS.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Комплектація:

Obtura Spartan
США

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, 
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KiS™ інструмент для мікрохірургії

Файли для ультразвукового наконечника, які ви-
користовуються для підготовки апікальної частини 
кореня для ретроградної пломби.

Сталеві файли покриті  тонкозернистим алмазним напи-
ленням з різними діаметрами кінчиків та зігнуті під різним 
кутом з робочою поверхнею довжиною 3 мм.

упаковки по 6 шт. в асортименті плюс ключ (KiS-1D, KiS 
-2D, KiS -3D, KiS -4D, KiS -5D, KiS -6D) або поштучно. 

Застосовуються для ультразвукових  апаратів або  систе-
ми  Spartan/Satelec,  або  EMS.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Комплектація:

Obtura Spartan
США

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, 
+38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

TWISTED FILES (TF)
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SybronEndo
США

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

Нікель-титанові інструменти для обробки кореневих каналів, використовуючи 
проходження тільки одним файлом.

TF успішно зберігають  у процесі обробки природну анатомічну форму кореневого каналу. Виготовлений спочатку 
методом нагрівання, потім охолодження та послідовного скручування  із нікель-титанового сплаву, TF має  значно 
більший опір  щодо торсійного та циклічного навантаження,   кращі ріжучі  властивості та гнучкість щодо інших рота-
ційних систем. Скручування відбувається уздовж структурних ниток металу, тим самим унеможливлюється  утворення 
мікротріщин уже на початковому етапі виготовлення.

TF представлені п’ятьма конусностями: .12, .10, .08, .06, .04 з фіксованими розмірами верхівки інструмента 0,25 мм 
та довжиною 23 і 27 мм. За допомогою TF можна здійснити інструментальну обробку дуже закривлених кореневих 
каналів, з мінімальним ризиком поломки інструмента, використовуючи  в більшості випадків,  тільки один файл.

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

Комплектація:

К3 НІКЕЛЬ-ТИТАНОВІ ЕНДОДОНТИЧНІ ФАЙЛИ ТРЕТЬОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Обертові  нікель-титанові ендодонтичні інструменти для препаровки кореневих каналів.

Додатній кут різання робочої частини сприяє тому, що інструмент розширює кореневий канал, ріжучи дентин,  на 
противагу іншим системам інструментів з від’ємним кутом , які розширюють кореневий канал, зішкрібаючи дентин.  Це 
поліпшує якість праці цими інструментами, утворює  значно тонший змазаний шар і відповідно скорочує час обробки 
кореневого каналу.

6 шт.

Матеріал – нікель-титановий сплав. Для ендодонтичних наконечників. Змінний нахил ріжучої поверхні. Широка основа 
ріжучої кромки. Додатній кут різання. Зменшення дотичної поверхні (зменшення тертя). Коротша ручка – кращий доступ. В 
систему К3 входять інструменти різної конусності, довжини та діаметра верхівки: Orifice Opener .12%, .10%, .08% - застосо-
вуються для обробки устя кореневого каналу (верхівка: #25, довжина: 17мм,21мм, 25мм);  Інструменти з конусністю .06% 
(верхівка:від #15 до #60 , довжина: 21мм, 25мм, 30мм); Інструменти з конусністю .04% (верхівка:від #15 до #60 , довжина: 
21мм, 25мм, 30мм); Інструменти з конусністю .02% (верхівка:від #15 до #45 , довжина: 21мм, 25мм, 30мм);

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

SybronEndo
США

Висока ефективність та простота використання робить ці інструменти придатними для різної  анатомії каналів. Інстру-
менти мають асиметричний поперечний перетин, що знижує навантаження на інструмент. Вони мають три ріжучих 
грані різних радіусів: R1, R2,  R3.
Асиметричний поперечний перетин збільшує виведення ошурків на поверхню каналу. Інструменти мають неактивний 
кінчик. Видовжене спіральне заточування інструмента до коронарної зони збільшує гнучкість інструмента. Завдяки 
асиметричному поперечному перетину інструмент SC1 має удосконалену здатність виводити ошурки на поверхню 
каналу. Інструмент SC2 має симетричний поперечний перетин з конусностю .04, що забезпечує краще проникнення 
у канал. Завдяки балансу навантаження його рівносторонні секції (тобто, 3 ідентичні кути) забезпечують ідеальний 
напрямок інструмента, аж до апікальної треті. Зберігає анатомію каналу до апікальної треті – це гарантується рівно-
сторонніми секціями SC2. Відмінне виведення ошурки на поверхню каналу унеможливлює накопичення  та пакування  
їх у апікальній треті каналу та за апексом. Прогресуючий крок різьблення виключає ефект укручування. SU завдяки  
асиметричному поперечному перетину повторює дію двох попередніх інструментів SC1 та SC2, таким чином зберігає 
природну анатомію каналу. Він забезпечує ідеальне виведення ошурок на поверхню каналу. 
Формування апікальної треті каналу.
Для успішного лікування каналу, препарування апікальної зони має велике значення: компанія Micro Mega пропонує 
додаткові опціонні інструменти для препарування апікальної зони: AS30, AS 35, AS40.
Ці інструменти забезпечують адекватне розширення апікальної треті до конусності .06, зберігають форму, що 
зроблена інструментами SC1, SC2, SU. Кінцева обробка дозволяє більш ефективно проводити іригацію, що забезпечує 
адекватну дезінфекцію та полегшує обтурацію.

Переваги:
Формування каналу на повну робочу довжину
Більш точне формування апікальної треті каналу
Ефективна дезінфекція: іригаційний розчин проникає до апікальної треті.
Інструменти, що призначені для апікальної треті, мають конусність .06

REVO-S

Інноваційні інструменти від компанії Micro Mega (Франція). Призначені для первісної ендодонтичної обробки кана-
лів будь-якої складності Revo-S робить це лише трьома інструментами (SC1, SC2, SU).

Призначення:

Основні характеристики:

MICRO-MEGA
Франція

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

ДЕПОФОРЕЗ

█ МАТЕРІАЛИ ЕНДОДОНТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕПОФОРЕЗУ

Апарат для ендодонтичного лікування методом депофорезу гідроксиду міді - кальцію.

Технологія депофорезу гідроксиду міді - кальцію дозволяє успішно лікувати всі зуби, в тому числі: 
Канали з гангренозним вмістом. Сильно деформований корінь. Облітеровані канали. Після безуспішного лікування 
або за наявності коронки, якщо велика частина кореневої пломби може бути видалена. Канали з широким отвором. 
Після так званої вітальної екстирпації.

Технічні характеристики: 
Можливість вибору режимів лікування (5/7.5 mА*min). Автоматичне визначення тривалості сеансу. Інформативні і 
легкочитанні показання LED-дисплеев. Звукова індикація режимів роботи апарату. Автоматичне відключення апарату 
після закінчення сеансу. Комплект взаємозамінних електродів. Ергономічний корпус з висувними ніжками. Режим 
енергозбереження живлення: 4 АА акумулятора Ni - Cd, що забезпечують 6 годин безперервної роботи. Швидкий і 
кваліфікований сервіс. Гарантійний термін - 3 роки!

ЕНДОФОРЕЗ ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА
Україна

Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

Метастабілізована рівноважна система з гідроксокупратом, аніони якого при депофорезі під дією електрич-
ного струму переміщуються в апикальному напрямку.

Гідроокис міді-кальцію перевершує по активності гідроокис кальцію, поєднуючи в собі властивості останньої (про-
теолізування білків, у тому числі білків бактерій; обслуговування запалених тканин) з властивостями з’єднань міді-2 
(тривала бактерицидна активність, що постійно відновлюється під дією кисню; стимулювання остеосинтезу).
Показання: 
Лікування кореня із застосуванням депофореза або без нього.
Непряма ізоляція пульпи.
Пряма ізоляція пульпи.
Лікування тканинних кишень при пародонтопатіях.
Лікування пародонтиту.

15 г, паста.

ГІДРООКИС МІДІ-КАЛЬЦІЮ (КУПРАЛ)

HUMANCHEMIE GMBH 
Німеччина

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

Водомістка паста містить гідроокис кальцію високої дисперсності, яка виробляється з виключно чистого 
кальцію за авторським методом.

Позитивна дія гідроокису кальцію обумовлена її високою лужністю (рН~13), яка вбиває будь-які мікроорганізми і 
їх невегетативні форми. Молочко гідроокису кальцію, як і молочко гідроокису міді-кальцію, має здатність шляхом 
протеолізу руйнувати будь-які мікроорганізми і шкідливі з’єднання, що заміщують білки.  Ці препарати мають значну 
перевагу перед перекисом водню, яка полягає в тому, що вони на відміну від перекису не блокують собі шлях до об-
ласті дії шляхом утворення бульбашок повітря.
Показання: 
В якості тонкого прошарку поблизу пульпи у фронтальній області зубів*.
Для прямого покриття пульпи.
Для лікування кореня методом депофорезу або без нього у випадках, якщо не є переважним гідроокис міді-кальцію.
Для промивання каналу (у вигляді молочка гідроокису кальцію).

15 г, водомістка паста.

ГІДРООКИС КАЛЬЦІЮ - ВИСОКОДИСПЕРСНИЙ

HUMANCHEMIE GMBH 
Німеччина

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

Цемент для пломбування каналів, рентгеноконтрастний.

Атацаміт - це лужний цемент малої твердості з уповільненим зв’язуванням. При замісі цементу до порошку гідроокису 
кальцію з рідини для розведення додатково надходить велика кількість гідроокису кальцію, який утворюється в ре-
зультаті реакції окису кальцію потрійних часток з водою. 
Під час тривалого періоду зв’язування в каналі цемент проявляє лужні властивості гідроокису кальцію і полівалентну 
дезінфікуючу активність, яка є результатом дії гідроокису кальцію і іонів міді. Після завершення отвердіння довготри-
вала дезінфікуюча дія обумовлюється іонами міді. Затверднений цемент непрохідний для бактерій. 
Показання: для остаточного пломбування каналів після будь-якого виду лікування кореня. При інтегральному ліку-
ванні кореня методом депофорезу гідроокису міді-кальцію пломбування каналу атацамітом є найбільш послідовною 
і логічною технологією лікування.

10 г порошок.
20 мл рідина для розведення.

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

АТАЦАМІТ

HUMANCHEMIE GMBH 
Німеччина

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Емаль-герметизуюча рідина у поєднанні з гідроокисом міді-кальцію при їх послідовному нанесенні забез-
печують глибоке фторування зубної емалі або кісткового цементу шийки зуба.

Під глибоким фторуванням на відміну від звичайного фторування розуміють утворення субмікроскопічних кристалів 
CaF2 (50 A ) в порах розпушеної зони твердої субстанції зуба. Це відбувається спонтанно після нанесення на емаль 
або кістковий цемент спочатку емаль-герметизуючої рідини, а потім гідроокису міді-кальцію. В результаті реакції між 
цими речовинами утворюється також кремнієва кислота. Кристали CaF2, упаковані в кремнієву кислоту у воронках 
завглибшки близько 7µ і тим самим захищені від механічної дії (наприклад, при пережовуванні їжі), створюють 
оптимальне середовище іонів фтору, які в сукупності з мінеральними солями слини і емаль-герметизуючої рідини 
забезпечують довготривалу ремінералізацію в 100 разів ефективніше, ніж інші фторомісткі препарати.
Показання: Десенсибілізація шийки зуба. Локальна профілактика і лікування карієсу зубної емалі. Мінеральне 
запечатування фісур.

5 (20) мл рідини для першого змочування поверхні /першого туширування.
5 (20) мл рідини для другого туширування.

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

ЕМАЛЬ-ГЕРМЕТИЗУЮЧИЙ ЛІКВІД

HUMANCHEMIE GMBH 
Німеччина

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ТОВ «ДЕЛЬТА», 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А, тел.: (044) 221-30-37, 567-42-40, (050) 310-23-20

Герметизація дентину відбувається в результаті послідовного нанесення рідин для першого і другого туширування. 
Герметизуюча речовина, що утворюється в результаті реакції вказаних рідин, є високомолекулярним полімером 
кремнієвої кислоти з відкладеними в ньому субмікроскопічними кристалами фтористого кальцію і фтористої міді-||. 
Ця субстанція є лужною і виключно щільною. Надійно захищає від усіх агентів, особливо кислот, що виділяються з 
цементів / у тому числі з фосфатного цементу / і що чинять шкідливу дію на пульпу. Завдяки іонам міді прошарок має 
довготривалу бактерицидну активність, що постійно поновлюється під дією кисню. Наявність іонів міді, дезінфікую-
чих дентин і фторидів забезпечує ефективну профілактику рецидивів карієсу і вторинного карієсу при використанні 
будь-яких видів пломб, включаючи пломби з штучних матеріалів (наприклад, композити на основі метакрилатів). 
Показання: для прокладки при усіх видах пломб, у тому числі з штучних матеріалів для профілактики рецидивів 
карієсу і вторинного карієсу.

5 (20) мл рідини для першого змочування поверхні /першого туширування.
5 (20) мл рідини для другого туширування.

ДЕНТИН-ГЕРМЕТИЗУЮЧИЙ ЛІКВІД

HUMANCHEMIE GMBH 
Німеччина

Основні характеристики:

Форма випуску:

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДЕВІТАЛІЗАЦІЇ ПУЛЬПИ

ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ. ГЕМОСТАТИКИ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

НОН АРСЕНІК

РІДИНА ДЛЯ ОБРОБКИ (АНЕСТЕЗІЇ) ПУЛЬПИ

Призначення:

Призначення:

Показання:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Паста для девіталізації пульпи (5-7 днів).

Рідина для обробки (анестезії) пульпи.

Девіталізація пульпи без застосування миш’яку, не спричиняє токсичної дії на тканини пародонту.
Додатковий засіб для девіталізації із застосуванням миш’яку під час повторної процедури.

Триоксиметилен, лідокаїн гідрохлорид, п-хлорфенол, камфора, наповнювач. 
Містить триоксиметилен — сильний антисептик, який в більших концентраціях викликає некроз тканин.

Прокаїн, евгенол, фенол, бальзам, прополіс, наповнювач. Знеболює та заспокоює при болях в пульпі; при гострих 
інфекційних пульпітах; при глибокому карієсі; при періодонтитах; при травматичних періодонтитах на апікальному рівні.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ЙОДЕКС

ПУЛЬПОСЕПТИН

МЕТРОЗОЛЬ

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Склад і властивості

Показання:

Показання:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Паста для лікування періодонтитів.

Паста для лікування гангренозних пульпітів і періодонтитів.

Паста для лікування гангренозних пульпітів і періодонтитів.

                                           :  Лікувальний і профілактичний засіб. Дезинфікуючий і бактерицидний ефект. 
Знищує запах.  Дає можливість точно визначити на рентгенограмі довжинуу каналу, що пломбується. Не твердне.

                           Як медикаментозна пов’язка кореневих каналів при лікуванні гангренозної пульпи, 
періапекальних періодонтитів і гострих запалень. Для лікування гранулем, свищів і кист.

                           Як медикаментозна пов’язка кореневих каналів при лікуванні гангренозної пульпи, 
періапекальних періодонтитів і гострих запалень. Для лікування гранулем, свищів і кист.

Метронідазол, хлоргексидин, дексаметазон, основа-провідник.

Хлорамфенікол, неоміцин сульфат, дексаметазон, основа.

ЕНДОНІДЛ

ЕНДОШПРИЦ

Ендодонтичні голки.

Ендодонтичний шприц.

Зрошування кореневих каналів іригаційними розчинами (гіпохлоритом натрію) в процесі  підготовки їх до пломбування.
Діаметр голки: 0,4 мм (калібр 27).
Довжина: 35 мм. Тупий зріз кінчика голки (це робить неможливим механічне пошкодження апекса).

Зрошування кореневих каналів іригаційними розчинами (гіпохлоритом натрію) в процесі  підготовки їх до пломбування.

Шприц зі спеціальним замком (Luer Lock) і одягнута на нього спеціальна ендодонтична голка Ендо-

Призначення:

Призначення:

Показання:

Показання:

Комплектація:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Призначення:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
ЕВГЕНАТ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-
23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Рідина для розпломбування 
цинкоксид-евгенолових паст.

Тимол, ізоамілацетат, трихлоретан.
Пом’якшує пасти на основі окису цинку та евгенола/ 
на основі резорцин формалінових смол. 

Призначення:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
ФЕНОПЛАСТ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-
23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Рідина для розпломбування кореневих каналів.

Фенілетилен, формамід.
Очищує кореневий канал від раніше 
запломбованого матеріалу.

ЕДЕТАЛЬ ЕНДО, ЕДЕТАЛЬ

Гелі для розширення кореневих каналів (з ефектом вспінювання).

Для полегшення механічної обробки каналів. 
При підготовці до пломбування важкодоступних каналів, виявлення устя каналів.

Сіль ЕДТА, змазувальні компоненти, піноутворювачі, гелеутворювачі, водорозчинна основа.
Змазують інструмент і полегшують проходження, роблячи формування каналу ефективнішим.

Призначення:

Показання:

Склад і властивості:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Призначення:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
Рідина для хімічного розширення 
кореневих каналів

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-
23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Рідина для хімічного розширення кореневих каналів. 
Хімічне розширення каналів. Виявлення устя каналів.

- Сіль ЕДТА; 
- Стабілізатор; 
- Ароматизатор; 
- Наповнювач.
Нетоксична, абсолютно нешкідлива 
для періапікальних тканин.
Проста в застосуванні.

Призначення:

Примітки:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія
Рідина для висушування та знежирення 
кореневих каналів

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-
23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, 
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Рідина для висушування та знежирення корене-
вих каналів.

Не призначена для зняття жиру з ясен.
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

SmearClear

Розчин EDTA нового покоління для іригації корене-
вих каналів, що містить  поверхневоактивні сполу-
ки, які ефективно видаляють змазаний шар зі стінки 
кореневого каналу, не пошкоджуючи дентин. 

До складу входять:         
- EDTA;
- Сetrimide (четвертинна сіль амонію, 
катіонний сурфактант та антимікробний агент);
- Сурфактант ; 
- Вода.          

Призначення:

Основні характеристики:

SybronEndo
США

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», Україна, м.Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, 
+38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

SlickGel™ ES спеціально розроблений для полегшення роботи в кореневих каналах 
з допомогою ендодонтичних інструментів. 

В кожному полікарбонатному тюбику MicroDose® міститься ЕДТА, що хелатує кальцифікати в системі кореневих ка-
налів. Ірриганти гіпохлориту натрію вступають в реакцію з пероксидом сечовини SlickGel ES, внаслідок чого починають 
інтенсивно утворюватися бульбашки, що сприяє виведенню забруднень із системи кореневих каналів.
SlickGel ES складається з водорозчинної основи із пероксидом сечовини та водним розчином ЕДТА, що внаслідок 
хімічної реакції дозволяє зняти змазаний шар. SlickGel ES передусім створює змащувальне середовище, що допомагає 
при введенні матеріалу в канал. Важливість цього кроку полягає в тому, що таким чином можна запобігти утворенню 
блокувань під час чищення та шліфування. Використовуючи SlickGel ES разом із SmearClear™ наприкінці процедури, 
можна ефективно усунути змазаний шар.

SlickGel ES продається в одноразових полікарбонатних тюбиках MicroDose ємкістю 1 мл, які легко відкриваються. Два-
надцять полікарбонатних тюбиків SlickGel запаковані у зручний поліетиленовий пакет, який можна повторно закрити, 
що дозволяє легко зберігати та використовувати продукт.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

SLICKGEL™ ES

SybronEndo
США

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Призначення:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Рідина для антисептичної обробки кореневих каналів і каріозних порожнин.

«КАМФОРФЕН»
Призначення:
Склад і властивості:

Рідина для антисептичної обробки кореневих каналів і каріозних порожнин.
                                       Масляниста рідина. Бактерицидний і фунгіцидний ефект; седативний ефект. 
Не подразнює периапікальні тканини, дозволяє наблизитися до пульпи без ризику викликати негативну реакцію.

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Рідина для антисептичної обробки кореневих каналів. Застосовується при ендодонтичних втручаннях. 

Рідина для обробки каріозних порожнин.

Антисептичний і муміфікуючий ефект.

Гваякол; фенол; дексаметазон; наповнювач. Антисептик місцевої дії.

Тимол, камфора, евгенол, хлоргексидин, дексаметазон, наповнювач.

РІДИНА ДЛЯ АНТИСЕПТИЧНОЇ ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ

«ГВАЯФЕН»

«ГВАЯФЕН ФОРТЕ» 

CANAL GEL

BEAUTISS™
США

Гель на основі водного розчину гліколю, 15% ЕДТА і 10% 
пероксиду, який розчиняє солі кальцію та в поєднанні з 
гіпохлоритом виділяє атомарний кисень, який знищує 
бактерії та сприяє відбілюванню зубних тканин. Для 
кращого піноутворення та виділення атомарного кисню 
використовуються ендо файли з насадками ультразвуко-
вого скейлера. Чим більше піни, тим краще ефект і легша 
та швидша очистка та розширення каналу.

Шприц 9г.

Гель для розширення кореневих каналів. Полегшен-
ня очистки кореневого каналу, пошук входу та очистка 
кальцифікованого кореневого каналу.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

CHLORAXID 5,25%

Стоматологічна рідина для промивання кореневих каналів. 
Активна речовина: гіпохлорит натрію (5,25% активного хлору).

Пляшка 200 г. 
Пляшка 400 г.

CHLORAXiD 5,25 % - має літичну дію на мертві та живі тканини, розчиняючи органічну частину мазеподібного 
шару. Це стосується як основного каналу, так і бокових каналів, які є недоступними для інструментів.
CHLORAXiD має очисні властивості та відбілюючи діє на тверді тканини зуба.

Призначення:

Має дезинфікуючу дію. Під час механічного розширення каналу усуває рештки мертвої пульпи. 
Очищує канал, усуває мазеподібний шар, щоб відкрити устя дентинних канальців перед пломбуванням каналу. 
Запобігає змінам кольору зубів, які могли б виникнути після пломбування непромитого каналу.

Основні характеристики:

Форма випуску:

Примітки:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

CERKAMED
Польща

GLUKO CHEX 2%

Рідина для промивання кореневих каналів. 
Активна речовина: біглюконат хлоргексидину 2%.

Рекомендується для промивання каналів із запаленням пульпи. Бактерицидна дія. Рекомендується при повтор-
ному ендодонтичному лікуванні. Не спричиняє змін кольору зубів.
Застосування: Антибактеріальна рідина для промивання кореневих каналів рекомендується для промивання 
зубних каналів із запаленням пульпи. Особливо рекомендується під час повторного ендодонтичного лікування. 
Виказує високу ефективність щодо Enterococcus faecalis (штамм бактерій, стійких на дію гіпохлориту натрію). Не 
спричиняє змін кольору зубів. Хлоргексидину глюконат 2% застосовується у якості засобу для промивання та 
антибактеріального засобу. Він є більш ефективним, ніж гіпохлорит натрію у боротьбі з такими мікроорганізма-
ми як E.faecalis, які часто є відповідальними за невдале ендодонтичне лікування.

Пляшка 200 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

CERKAMED
Польща

ЛИМОННА КИСЛОТА 40%

Рідина для промивання кореневих каналів.

Активна речовина: лимонна кислота 40%.
Усуває мазеподібний шар.
Сприяє механічному очищенню каналу.
Спеціальний адаптер, що полегшує наповнення шприців.
Додатковий захист у вигляді плівки.
Створює можливість відкрити та очистити основний канал та дентинні канальці.

Пляшка 200 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

CERKAMED
Польща

ENDO SOLUTION

Рідина для розширення та промивання кореневих каналів. 
Активна речовина: 15% EDTA, 10% пероксид карбаміду.

Сприяє прохідності та очищенню каналу.
Розм’якшує поверхневий шар дентину.
Усуває мазеподібний шар.
Містить речовини для полегшення ковзання.
При промиванні гіпохлоритом натрію сильно піниться.

Пляшка 50 г.
Пляшка 120 г.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

CERKAMED
Польща

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЛОМБУВАННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Призначення: Призначення:

Склад і властивості: Склад і властивості:

Цинкевгенолова рентгеноконтрастна паста
для пломбування кореневих каналів усіх груп зубів.

Матеріал для пломбування кореневих каналів усіх 
груп зубів з використанням гутаперчевих (метод 
латеральної конденсації) штифтів

Порошок: дексаметазон, гідрокортизон, йодтимол, 
кальція гідроксид, цирконія оксид, цинк стеарат, оксид 
цинку, цинк ацетат.
Рідина: полімерна смола, евгенол, пластифікуючі до-
бавки.

Паста - А: полімерна модифікована смола; компонен-
ти, що містять кальцій; силіконові пластифікатори.
Паста - В: амінокомпоненти; оксид цирконію; 
наповнювачі; пластифікатор. 
Повільно твердне.
Гарна адгезія до тканин зуба.
Максимальна обтурація макро- та мікроканалів.
Рентгеноконтрастний

ГУТТАСИЛЕР ГУТТАСИЛЕР ПЛЮС
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Форма випуску:

Форма випуску:

Форма випуску:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Паста для пломбування кореневих каналів з неповною екстирпацією пульпи, 
як в постійних, так і в тимчасових зубах. 

Паста для пломбування кореневих каналів всіх груп зубів з неповною екстирпацією пульпи (готова форма).

Пластична твердіюча паста. До складу входить цілий спектр сильних антисептиків, таких як: п-хлорфенол і камфора.

Паста для пломбування кореневих каналів усіх груп зубів.

Паста для пломбування кореневих каналів усіх груп зубів.

Порошок, рідина.

Порошок, рідина.

Порошок, рідина.

ЦИНКОКСИДЕВГЕНОЛОВА ПАСТА

ЦИНКОКСИД-ЕВГЕНОЛОВА ПАСТА (БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГІДУ)

РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛЬДЕГІДНА ПАСТА

КАМФОРФЕН - В

APEXIT® PLUS

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.uA
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

                                     Сілер на основі гідроксиду  кальцію 
для постійного пломбування  кореневих каналів. 
Постійне пломбування кореневих каналів у поєднанні із 
будь-якою технікою обтурації гутаперчею.
                  Відмінна біотолерантність. Надійна обтурація 
кореневого каналу завдяки невеликому розширенню при 
отвердінні. Висока текучість матеріалу дозволяє добре 
його адаптувати навіть у каналах із складною морфологі-
єю. Зручне нанесення (шприц із змішувачами та внутріш-
ньо канальними насадками забезпечує легке внесення 
безпосередньо в кореневий канал). Тривалий робочий 
час (замішаний Apexit Plus можна використовувати про-
тягом 3 годин та більше при кімнатній температурі).

Призначення:

Примітки:

APEXCAL®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.uA
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ, тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Новий матеріал у вигляді пасти кремоподібної 
консистенції на  основі гидроксиду кальцію для  
тимчасового пломбування кореневих каналів із 
метою дезинфекції.

Застосовується у якості лікувального матеріалу при 
ендодонтичному лікуванні, а також для лікувальних 
прокладок при лікуванні карієсу зубів. Економить час, 
пряме нанесення, легке видалення, оскільки матеріал у 
кореневих каналів не твердне. Висока рентгеноконтрас-
ність (400% Al).

Призначення:

Примітки:

Матеріал для пломбування кореневих каналів.

18 г бази, 12 г каталізатора, 1 блок для замішування.

Застосовується з гутаперчевими або срібними штифтами 
Стимулює ріст твердих тканин у верхівці зуба, залікованого ендодонтично, також ріст твердих тканин в зоні перфорації.

Призначення:

Склад та властивості:

Основні характеристики:

СИЄЛАПЕКС 

ТОВ МАЙСТЕР-ТРЕЙД, м.Чернівці, вул. Вірменська 1, тел/факс: (0372) 585-064, 585-420, http://master-trade.org 

KERR
США

EPIPHANY

PENTRON
США

Адгезивний силер подвійного отвердіння для високоя-
кісної обтурації кореневих каналів без мікропідтікань. 
Силер EPIPHANY використовується в комплексі з прай-
мером, який готує кореневий канал до якісної обтурації. 
Сам силер має адгезію тільки до штифтів із матеріалу ре-
зилон, забезпечуючи відсутність мікрощілин між силером 
і філером. Матеріал не має в своєму складі ендометазону 
і інших компонентів, які б перешкоджали адгезивності і 
подальшому використанню анкерних штифтів.

Клікер 8,8 г.

Силер для обтурації каналів. Постійна обтурація ко-
реневих каналів в комплексі з резилоновими штифтами 
будь-якою із технік.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:
ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

EPIPHANY SE

PENTRON
США

Самопраймуючий адгезивний силер подвіного отвер-
діння для високоякісної обтурації кореневих каналів без 
мікропідтікань. Силер EPIPHANY SE скорочує час на прай-
мування каналу перед обтурацією. Сам силер має адге-
зію тільки до штифтів із матеріалу резилон, забезпечуючи 
відсутність мікрощілин між силером і філером. Матеріал 
не має в своєму складі ендометазону і інших компонен-
тів, які б перешкоджали адгезивності і подальшому ви-
користанню анкерних штифтів.

Клікер 8,8 г.

Силер для обтурації каналів. Постійна обтурація ко-
реневих каналів в комплексі з резилоновими штифтами 
будь-якою із технік.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:
ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381,  
443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

REALSEAL 

«ПРОФІДЕНТ ПЛЮС», м. Львів, тел. +38 (032) 240-24-07, +38 (050) 370-93-30, e-mail:sale@profident-plus.lviv.ua, www.profident-plus.lviv.ua

SybronEndo
США

Призначення:

Склад та властивості:

Матеріал для обтурації кореневих каналів.

Основа: полімери з поліефіру.
Біологічно активне скло. 
Ca (OH)2/
Рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал. 
Забезпечує ще кращу щільність, ніж у випадку традиційного застосування гутаперчі. 
За допомогою цього матеріалу можна хімічно з’єднати майстер-штифт зі стінками кореневого каналу. 
Штифти та силер  RealSeal, будучи основним компонентом цієї системи,  є матеріалами біокомпотабільними i нетоксичними. 
Завдяки цим властивостям RealSeal має всі переваги ідеального матеріалу для обтурації

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

ACROSEAL

Матеріал поєднує у собі найкращі якості сілерів на основі штучних смол та на основі гідроксиду кальцію. Продукт пред-
ставлений у вигляді як двох паст, так і у версії автоматичного замішування. До складу основної пасти входить: гексаметілен 
тетраамін, рентгеноконтрастний агент, наповнювач. До складу каталізатору входить: епоксидна смола DGEBA, гідроксид 
кальцію, рентгеноконтрастний агент. Такий склад забезпечує антимікробну та протизапальну дію, що сприяє стимуляції 
остеотворення навколо апексу. Додавання DGEBA забезпечує високий рівень стійкості матеріалу та низької розчинності у 
порівняні з іншими сілерами на основі гідроксиду кальцію. Acroseal не просто пломбує, а й лікує канал. Унікальний хімічний 
склад містить гідроксид кальцію. Він не розсмоктується у каналі. Створюючи високий рівень рН у каналі під час постійної 
обтурації, допомагає прискорити загоєння пері апікальних тканин. 
 Acroseal пломбує канал на дуже тривалий час. Завдяки своїй нерозчинності у воді він надійно герметизує  у той час, як його 
низька в’язкість дозволяє затікати в латеральні канальні для ще більш надійної обтурації усієї системи. 
Acroseal може бути використаний у наступних методиках пломбування кореневих каналів: з використанням гутаперчі, у 
якості сілера для техніки одного штифта. При розігріві консистенція матеріалу не змінюється, тому його можна рекоменду-
вати для роботи з гарячою гутаперчею. 
Acroseal – є одним з кращих сілерів, який поєднує у собі терапевтичну дію гідроксиду кальцію та стійкість і надійність епок-
сидних смол.

Паста+паста:
1 туба 8,5 г бази; 
1 туба 9,5 г каталізатору; 
1 планшет для замішування.

Автомікс:
2 автомікс шприці (по 8,6 г у кожному).
15 канюлей для замішування.
15 інтраоральних насадок.
1 палетка для замішування.

Сілер на основі штучних смол та гідроксиду кальцію для постійного пломбування кореневих каналів з 
використанням гутаперчевих штифтів. 

Призначення:

Форма випуску:

Склад та властивості: 

SEPTODONT
Франція
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Гвинти фіксуючі з чистого титану (стандарт ASTM F 67-00).
Діаметри: 1,5 і 1,2 мм.
Довжини: 3, 4 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм.

Міцна фіксація гвинтів на викрутці. 
Титанова касета-стерилізатор для зручного зберігання і стерилізації гвинтів. 
Свердла для прямих і кутових наконечників.

Основні характеристики:

Примітки:

Інструментарій та гвинти для фіксації кісткових блоків та мембран. 
Призначення:
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА ГВИНТИ ДЛЯ АУГМЕНТАЦІЇ

ТОВ «КОНМЕТ»
Росія

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

█ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЇ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ

УЛЬТРАЗВУКОВІ АПАРАТИ

ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

Хірургічні інструменти для: роботи з твердою, м’якою тканиною, закритого, відкритого синус-ліфтингу, 
ущільнення та розщеплення кістки.

Разом з др. др. Андресом Штрикером, Університет Фрайбург (Німеччина), був спеціально розроблений інструмен- 
тарій для стоматологічної хірургії та імплантології з метою поліпшити робочу частину та рукоятку для безпечної, ефек-
тивної роботи, що не призводить до втоми користувача.

Матеріал: неіржавіюча сталь. 
Рукоятки: ERGOPLANT 
Стерилізація: в автоклаві 134°C.

Призначення:

Примітки: 

Основні характеристики:

ТОВ «БФІ БІОЛОГІЧНО-ФІЗИЧНІ ІМПЛАНТАТИ»
03028, Стратегічне шосе, 16, оф. 109, тел./факс: +38 (044) 594-95-94, моб. (067) 409-53-70, е-mail: a.lebedko@bpi-implants.com; Internet: www.bfi-implants.com.ua

AESCULAP® 
Німеччина

ІНСТРУМЕНТИ ХІРУРГІЧНІ

FALCON
Пакистан

Інструменти виготовлені з високоякісних металів та матеріалів, забезпечують хорошу тактильну 
чутливість та якість виконання робіт при мінімальних зусиллях.

Серія інструментів SOFT Line покращує тактильну чутливість за рахунок більшого діаметру 
інструменту, сприяє точності рухів за рахунок силіконової вставки, автоклавується.

Проведення різноманітних хірургічних маніпуляцій.
Призначення:

Основні характеристики:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

BONE MANAGEMENT®

ІМПЛАНТІСС ІНСТИТУТ
58003,  м. Чернівці, вул. Н. Яремчука, 19, тел/факс: (0372) 572-166, тел.: (0372) 545-126
e-mail: info@implantiss.com, www.implantiss.com 

MEISINGER
Німеччина

Інструменти для хірургії і реконструкції альвеолярного гребеня.
Атравматичне видалення кореня зуба (ApEx-Control, Benex–Control).
Розщеплення і розширення альвеолярного гребеня (Split-Control, Crest-Control, Horizontal-Control).
Малотравматична аугментація альвеолярного гребеня аутологічними кістковими блоками  (Transfer-Control, Screw System).
Підняття дна гайморового синусу (External-Lift-Control, Internal-Lift-Control, Balloon-Lift-Control).
Альвеолярна і щелепно-лицьова хірургія (фрези, бори, трепани, свердла, кісткові пили).

Постійне навчання реконструктивній і аугментаційній техніці Bone Management® в клінічних центрах – партнерах 
програми Мeisinger Bone Management, в Україні та за кордоном. 
Організація участі в міжнародних симпозіумах по Bone Management.

Розроблена у тісній співпраці з провідними науковцями та практиками лінія продуктів Мeisinger Bone Management пред-
ставляє собою гармонійну систему оперативної техніки контрольованої і малоінвазивної оптимізації форми і розмірів 
альвеолярного гребеня для встановлення імплантату незалежно від його типу. Логічні, біологічно обґрунтовані, чітко 
структуровані та стандартизовані оперативні прийоми формують філософію і професійний стиль безпечного та мало-
травматичного  лікування як ключового чинника фактору довготривалого успіху в дентальній імплантології.

Призначення: 

Примітки: 

Основні характеристики:

«INTEGRIS DENTAL», 02140, м. Київ, вул. Вишняківська 13\219, тел. (067) 271-35-26, e-mail: integris.dental@ukr.net

ЩІТКА-ЙОРЖИК 

Тільки для одноразового користування. 
При повторному вживанні ви піддаєте себе ризику перехресної протеїнової контамінації. 
Не стерилізуйте більше одного разу.

Істотно скорочує час очищення поверхні титанового імплантату.
Ефективно чистить поверхню титанового імплантату.
Відповідає передбачуваним результатам дебридменту.
Не пошкоджує структуру поверхні титанового імплантату.
Не забруднює поверхню титанового імплантата іонами інших металів.

Титанова, що обертається, щітка-йоржик для ефективної гігієни імплантата.
Призначення:

Примітки:

Основні характеристики: 

TIGRAN
Швеція

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

IMPLANT CENTER, PIEZOTOME

3 режими: Piezotome - передімплантаційна хірургія. I-Surge - імплантаційна хірургія. Newtron - профілактика імп-
лантатів. Мінімальна частота коливань : 28-36kГц. Імплант Центр поєднує в собі краще з ультразвукових і моторних 
технологій для імплантології та хірургії, а також догляд за імплантатами. Унікальний, потужний і безпечний. Високий 
і стабільний обертовий момент навіть за низької швидкості (встановлено обертовий момент 6 Нсм в діапазоні від 100 
до 40 000 об/хв). Швидкий, безпечний і точний вибірковий розріз (збереження м’яких тканин в режимі П’єзотома). 
Також призначений для традиційного лікування та догляду за імплантатами. Екран 5.1” LCD, висувається. Дві безшумні 
перистальтичні помпи з подачею акуратної та точно напорної течії розчинів (немає ризику виникнення некрозу).

П’езохірургія- нові можливості сьогодення для сучасного хірурга!

Ультразвуковий генератор з функціями Piezotome і I-Surge (комбінований прилад). 

Основні характеристики:

Призначення:

Примітки: 

ACTEON GROUP
Франція

Ультразвуковий хірургічний апарат.

Періодонтальна хірургія - остеотомія і остеопластика, виймання кісткового аутотрансплантату 
при регенеративній хірургії. 
Імплантологія - розпилювання альвеолярного відростка, синус-ліфтинг, виймання кісткового аутотрансплантату. 
Щелепно-лицьова хірургія - видалення, резекція кореня, цистектомія. 
Верхньощелепна хірургія - видалення кісткового циліндра, остеогенне розтягування, переміщення нервів, підняття 
синуса, розтягування остеогенезу. 
ПРОГРАМА STANDARD  Для роботи з м’якими тканинами - без вібрації.
ПРОГРАМА SURGERY  Для роботи з твердими тканинами - постійна вібрація забезпечує оптимальну продуктивність 
інструменту для швидкого і ефективного розрізання кісткової тканини.

Шланговий насос з високою інтенсивністю подачі для стерильної подачі розчину. Зручна установка ємкості для ефек-
тивної роботи. Шланг для рідини. Комплект з 5 насадок. Знімний магнітний тримач. Нова ножна педаль дозволяє 
користовуватися в будь-якому положенні - “360 градусів”.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

PIEZON MASTER SURGERY®

КІЦ «СТОМАТСЕРВІС», 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 18-а, тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17, e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomats.ukrbiznes.com

EMS
Швейцарія
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МЕБЛІ ДЛЯ ОПЕРАЦІЙНИХ

ХІРУРГІЧНІ АСПІРАТОРИ

ФІЗІОДИСПЕНСЕРИ

ХІРУРГІЧНІ НАКОНЕЧНИКИ ТА МІКРОМОТОРИ

SANICAR (АРТ. № 1898D)

Металева пересувна стійка Sanicar призначена
для розміщення хірургічного обладнання
(фізіодиспенсери, відсмоктувачі тощо).

3 полички з кріпленнями для аксесуарів.
Кабель живлення 220В, 5 м.
3 розетки 220В.
Загальний вимикач.

Призначення:

Основні характеристики:

NOUVAG
Швейцарія

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”
79000, Львів, Україна, вул. Грабовського, 11, корп. 5
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65
e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA

VACUSON 40 (АРТ. № 4221)

NOUVAG
Швейцарія

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Універсальний хірургічний відсмоктувач Vacuson 40 — це компактний і потужний пристрій, призначений для 
застосування як в стоматологічній, так і в загальній хірургії та імплантології. Також Vacuson 40 застосовуєть-
ся в гінекології, палатах інтенсивної терапії, при реанімаційних заходах, ендоскопії, ЛОР-хірургії, у палатах 
реабілітації пацієнтів.

Vacuson 40 простий в експлуатації та обслуговуванні, надійний і потужний, наявність антибактеріального 
фільтра забезпечує гігієнічність при застосуванні.

Vacuson 40 може комплектуватися ємністю-збірником із полісульфону, яка має підвищену механічну міцність 
та придатна до автоклавування або змінними одноразовими збірниками.

Призначення:

Керування відсмоктувачем може здійснюватися регулятором інтенсивності відсмоктування,
педаллю ввімкнення/вимкнення та педаллю з плавним регулюванням інтенсивності відсмоктування.
Інтенсивність всмоктування – 40 л повітря за хвилину.
Вакуум – 0,9 бар.
Регулятор інтенсивності відсмоктування з вакуумметром 0-1 бар.
Об’єм збірника – 2 л або 5 л.
Автоматичний захист від переповнення.
Споживана потужність –  185 Вт.
Розміри, мм (ШхВхГ) – 290 х 280 х 360.

Основні характеристики:

Відсмоктувач (арт. № 4211).
Антибактеріальний фільтр (10 шт) (арт. № 4246).
Силіконові трубки ∅ 8 x 14 мм (арт. № 4076).
Кабель живлення 5 м.

Опційно:
Педаль ввімкнення/вимкнення (арт. № 1484).
Педаль з плавним регулюванням інтенсивності відсмоктування (арт. № 4242).
Тримачі для трубок та кабелів (арт. № 4118).
Полісульфоновий збірник, 2 л (арт. № 4052).
Кришка-клапан із захистом від переливання (арт. № 4058).
Система одноразових ємностей (Monokit).

Комплектація:

Примітки:

CHIROPRO L
фізіодиспенсер

Основні переваги системи CHIROPRO L:
- різноманітні можливості клінічного застосування, 
- використання запрограмованих послідовних етапів операціх для будь-яких імплантантаційних систем;
- програми з можливістю індивідуальної настройки; - простий і наочний інтерфейс з повною підтримкою російської мови;
- найпродуктивніший і найнадійніший мікромотор у світі MX LED зі світлодіодною підсвіткою;
- точний регульований контроль над оборотами, крутним моментом і об’ємом подачі фізіологічного розчину;
- іноваційний перистатичний насос, інтегрований безпосередньо в корпус виробу;
- максимальна подача розпилення 150 мл/хв;
- всі етапи операції, від підготовки ложа до вкручування імлантанта, відображаються на дисплеї;
- іригаційні трубки одноразового використання з вбудованими трамачами забезпечують зручну роботу і оптимальну гігієну;
- універсальна трьохкнопкова натискна педаль з плавним регулюванням дозволяє переключатися між потрібними 
режимами без участі рук; вага виробу 2,7 кг, габаритні розміри 31 x 21 x 11 см

Призначення:
Примітки:

BIEN -AIR
Швейцарія

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua
“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62, моб.: (050) 393-63-22,  e-mail: sklad5@kmm.com.ua, www.kmm.com.ua

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

PIEZOSURGERY® 3

Пєзоелектричний апарат для мікрохірургії.

Розміри [ШхГхВ]: 340x210x150 мм.
Вага: 3.5 кг.
Робоча частота: 24.000-29.500 Гц.
Потужність ультразвуку регулювання на 6 рівнів виходу.
Режим ROOT [корінь]: ENDO, PERIO.
Режим BONE (кістка): QUALITY 1 (Якість 1), QUALITY 2 (Якість 2), QUALITY 3 (Якість 3), SPECIAL (особливий).
Продуктивність:
- в режимі ROOT (корінь) насоса 0-1ООмл за хв.
- в режимі BONE (кістка) насоса 15-1ООмл за хв.
Джерело живлення однофазний, із заземленням.
Живлення: 230Вольт+/-10%, 50/бОГц; 115Вольт+/-10%, 50/бОГц (опція); 10ОВольт+/-10%, 50/бОГц (опція).
Максимальна потужність, що використовується: 70Вт;
Гарантія: 2 роки (наконечник і шнур наконечника - 1 рік).

Призначення:

Основні характеристики:

«ГАЛІТ», 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33, тел.: (0352) 43-38-07, 43-47-38, 43-41-38, факс: (0352) 43 04 03, е-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

MECTRON
Італія

MD20 (АРТ. № 2227)

NOUVAG
Швейцарія

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

Мікромоторна система з мікропроцесорним керуванням та фізіодиспенсером MD20 використовується для 
роботи з кістковими тканинами та мукопластики в дентальній хірургії та імплантології (вкручування імп-
лантатів, формувачів ясен та абатментів). Завдяки універсальності MD20 його можна використовувати як 
мікромотор загального призначення. MD20 використовується також в ЛОР, пластичній та нейрохірургії.

Мікропроцесорне керування:
Два способи контролю обертального моменту:

AL – зупинка інструменту при перевищенні встановленої межі обертального моменту, мотор продовжує
працювати – використовується при свердлінні.
AS – зупинка та вимкнення мотора при досягненні встановленого значення обертального моменту –
використовується при вкручуванні імплантатів, формувачів ясен та абатменів.

Плавне регулювання швидкості обертання за допомогою педалі.
Функції кнопок педалі:

 - Ліва: перемикання напрямку обертання та зміна мотору (M1 або M2).
 - Середня: зміна програми користувача.
 - Права: вмикання/вимикання помпи, регулювання інтенсивності подачі холодоагента.

Мікромотор стерилізується з кабелем (в стерилізаційному пакеті) парою при температурі макс. 134°C.
Безщітковий мікромотор 31ESS з датчиком Хола:

- діапазон швидкості обертання: 500 – 40 000 об./хв.
- діапазон обертального моменту: від 1 до 10 Нсм ( до 55 Нсм на інструменті).

Вбудована охолоджувальна система на базі перистальтичної помпи, регулювання інтенсивності подачі холодоагента 
від 10% до 100% (від 0.8 до 3.0 л./год.).
Підтримка одночасного підключення двох мікромоторів.
Можливість програмування (6 програм користувача – по 3 на кожен мотор) та зручне переключення між програмами, 
у т.ч. і за допомогою педалі; 10 фіксованих програм на різні типи інструментів.
Інформативний РК-екран (128x240).
Можливість виведення протоколу операції на термопринтер (опційно).

Модуль керування  MD20 (арт. № 2195).
Багатофункціональна ножна педаль; IP68; електрична (арт. № 1871).
Електронний мотор 31ESS (арт. № 2064), підставка під мікромотор.
Система подачі фізрозчину (стерильна, заг. довжина - 3м, одноразова) (арт. № 6024).
Комплект засобів кріплення системи подачі фізрозчину.
Nou-Clean; спрей для догляду (арт. № 1984).
Насадка до спрею Nou-Clean; для електронного мотора (арт. № 1942).
Насадка до спрею Nou-Clean; для наконечників (арт. № 1958).
Колба з фізрозчином; 0.9% NaCl, 1л (арт. № 1696).
Штатив для колби з фізрозчином (арт. № 1770).
Можлива комплектація термопринтером.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

НАКОНЕЧНИКИ ТА МІКРОМОТОРИ
арт. № 5110 Мікропила хірургічна MOS 5000, “Mikro Osseoscalpel Saw SAGITTAL” (8 000 об./хв.).
арт. № 5040 Мікропила хірургічна MSS 5000, “Mikro Compas Saw” (8 000 об./хв.).
арт. № 5090 Мікропила хірургічна OMS 5000, “Mikro Oscillating Saw” (8 000 об./хв.).
арт. № 1970 Наконечник “Mukotome” для зрізування слизової оболонки,
(товщиною 0,5 мм., шириною 6 мм.)  (8 000 об./хв.).
арт. № 5060 Наконечник кутовий імплантологічний 
(16:1, 40 000 об./хв.), (зовнішній та внутрішній підвід фізрозчину).
арт. № 5054 Наконечник кутовий імплантологічний
(32:1, 40 000 об./хв.), (зовнішній та внутрішній підвід фізрозчину).
арт. № 1960 Наконечник кутовий імплантологічний 70 мм. (1:1, 40 000 об./хв.), (зовнішній підвід фізрозчину).
арт. № 2090 Мікромотор електричний безщітковий ENT
(200 Вт., 40000 об./хв.,21 мм. діаметр), з вбудованим датчиком Хола (до фізіодиспенсера MD 20).
арт. № 2064 Мікромотор електричний безщітковий 31-ESS
(200 Вт., 40000 об./хв.), з вбудованим датчиком Хола (до фізіодиспенсера MD 20).

Також в асортименті Nouvag є ще понад 30 різновидів наконечників для хірургії та ендодонтії.

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

NOUVAG
Швейцарія
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

█ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
СИСТЕМИ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

AB DENTAL

Дентальні імплантати, що складаються з однієї частини і з двох частин, є внутрішній шестигранник. На шийці у імпланта-
тів розмірів I2 і I5 є канавки або глибоке гостре різьблення. Різьблення забезпечує імплантату можливість саморетенції. 
Новаторський дизайн. Збільшена площа поверхні. Глибока нарізка різьблення. Швидка і міцна остеоінтеграція. Відмінне 
зчеплення. Запобігання відторгненню в майбутньому. Точніша робота на одному рівні. Еластичне з’єднання між імпланта-
том і абатментом. Рівномірний розподіл навантажень і довготривала робота. Гостре різьблення запобігає випаданню і по-
ломці гвинтів. Широкий вибір супраструктур. Цирконієві абатменти. Дентальні імплантати, що складаються з двох частин,  
Імплантат I2 гвинтового типу (Діаметр: 3.25, 3.75, 4.2, 4.5, 5, 6 мм, довжина: 8, 10, 11.5, 13, 16, 18 мм). Імплантат короткий I5 
(Діаметр: 4.5, 5, 6 мм, довжина 6 мм). Конічний імплантат I5 (Діаметр: 3.75, 4.2, 4.5, 5, 6 мм, довжина :6, 8, 10, 11.5, 13, 16 
мм). Тонкий одностадійний імплантат I6B (Діаметр: 3, 3.2 мм, довжина: 10, 11.5, 13, 16 мм). Дентальні імплантати, що скла-
даються з однієї частини: тонкий інтегральний імплантат I6 (Діаметр: 2.4, 3, 3.2 мм, довжина 10, 11.5, 13, 16 мм).

Простій хірургічний і ортопедичні протоколи.

Постачається в подвійній стерильній упаковці. У комплекті: імплантант, імплантовод, гвинт-заглушка.

Система дентальних імплантатів. Призначення:
Основні характеристики: 

Примітки: 

Комплектація:

AB-DENTAL devices 
Ізраїль

ALPHA - SYNERGY GROUP, м. Київ, тел.: (044) 229-94-34, (050) 310-88-95, (067) 409-30-00, www.alpha-synergy.net

ALPHA DENT

Дентальні імплантати мають внутрішній шестигранник. Шийка у імплантатів діаметром 4.2 і 5 має зворотній конус для зни-
ження напруги в картикальному шарі. Різьблення забезпечує імплантату можливість саморетенції. Збільшена площа поверх-
ні. Глибока нарізка різьблення. Швидка і міцна остеоінтеграція. Відмінне зчеплення. Запобігання відторгненню в майбутньо-
му. Еластичне з’єднання між імплантатом і абатментом. Рівномірний розподіл навантажень і довготривала робота. Гостре 
різьблення запобігає випаданню і поломці гвинтів. Дентальні імплантати, що складаються з двох частин: імплантат гвинтовий 
з класичним типом різьблення - Classic (Діаметр: 3.25, 3.75, 4.2, 5 мм, довжина: 8, 10, 11.5, 13, 16 мм), імплантат гвинтовий з 
агресивним типом різьблення - Active (Діаметр: 3, 3.75, 4.2, 5 мм, довжина: 8, 10, 11.5, 13 мм), тонкий імплантат - Slim (Діаметр: 
3, 3.2 мм, довжина: 10, 11.5, 13 мм). Новинка!!!! Імплантат з конусним з’єднанням - Konus Classic і Konus Active (з аналогічними 
для звичайної платформи розмірами).

Простій хірургічний і ортопедичні протоколи.

Постачається в подвійній стерильній упаковці. У комплекті: імплантант, імплантовод, гвинт-заглушка.

Система дентальних імплантатів. Призначення:
Основні характеристики: 

Примітки: 

Комплектація:

Alpha-Dent
Ізраїль

ALPHA - SYNERGY GROUP, м. Київ, тел.: (044) 229-94-34, (050) 310-88-95, (067) 409-30-00, www.alpha-synergy.net

Simple and eaSy
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Властивості кальцій-фосфатного покриття імплантатів Alfa Gate
► Високоактивна поверхня з високою капілярною дією на кров.

► Стимуляція власного остеосинтезу.
► Швидка заміна біоактивного покриття на молоду кістку на поверхні 

імплантата протягом 6-10 тижнів після операції.
► Товщина покриття 20-30 мікрон.

► Відсутність довготривалих проблем.
У подальший – до 10 днів інкубаційний період швидкість репродукції 

кліток на 600% вище в імплантатів з покриттям CaP, ніж в імплантатів з покриттям S.L.A.

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

(050) 480-70-81,
 е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua

Система дентальних імплантатів.

Запатентована конструкція EASYFIT гарантує відсутність ротації, перешкоджає розхитуванню гвинта та забезпечує ес- 
тетичне та привабливе протезування навіть якщо імплантати розташовані під нахилом один до одного.
Максимальне збереження кісткової тканини в крестальній області завдяки компенсації звичайних, під навантажен- 
ням мікрорухів в імплантатно-кістковій області.

Призначення:

Гвинтові, конічної та циліндричної форми, що самонарізаються. Одно- та двоетапна установка. Матеріал - титан. 
Діаметри: 3,5; 4,1; 5,0; 6,0 мм. Довжина: 8-10 ; 9,5-11,5; 12,0-14,0; 14,5-16,5 мм. Можливість роботи з трьома лініями 
імплантатів одним набором інструментів єдиної запатентованої конструкції EASYFIT (ІЗІФІТ). 1-3-1.

Основні характеристики:

Примітки: 

Перехідник=трансфер=стандартний абатмент,  гвинт + заглушка для двоетапної імплантації + ортопедичний гвинт 
для всіх компонентів.

Комплектація

ТОВ «БФІ БІОЛОГІЧНО-ФІЗИЧНІ ІМПЛАНТАТИ»
03028, Стратегічне шосе, 16, оф. 109, тел./факс: +38 (044) 594-95-94, моб. (067) 409-53-70, е-mail: a.lebedko@bpi-implants.com; Internet: www.bfi-implants.com.ua

BPI IMPLANTATE

BPI
Німеччина

BICON SHORT IMPLANT (КОРОТКІ ТА НАДКОРОТКІ ІМПЛАНТАТИ)

Система дентальних імплантів

1. Двокомпонентна система.
2. Відсутність гвинтів та інших додаткових кріплень.
3. Розташування абатменту по осі 360 градусів.
4. Моделювання керамічної коронки на абатменті.
5. Позаротове цементування.
6. Велика площа поверхні імплантанта завдяки дизайну.
7. Короткий імплантант (5,0-5,0 mm).
8. Чудова естетика.

Призначення:

Основні характеристики:

м.Дніпропетровськ, вул.Щорса 4, оф. 111. тел.: (067) 634-35-35, (067) 562-44-99, тел/факс: (056) 232-09-28, e-mail: ts-dental@mail.ru

BICON
США
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ТОВ «Мікро Діамант Плюс», 
тел.: (044) 353-15-76, 
      (044) 353-15-46
факс (064) 252-33-23, 
e-mail: info.mdplus@gmail.com

Поверхня абатмента
Zirco-Seal TM (патент)

Герметичне плече імплантату
(SIS) (патент)

Стабільне внутрішнє з’єднання

Поверхня імплантату PerioCoatTM

Шийка імплантату з мікрорізьбою

Дизайн різьблення 

Дизайн половини різьби

Zirco-Seal TM – це міцний облицювальний 
шар цирконій нітриду, який у шість разів 
міцніший, ніж чистий титан. Він надзви-
чайно стійкий до стирання, зменшує по-
яву нальоту і сприяє утворенню щільної 
м’якотканинної муфти. Дентиноподібний 
золотий колір абатмента забезпечує ес-
тетично привабливий вигляд.

Унікальна конструкція плеча імплантату, 
запозичена у виробників швейцарських 
годинників, забезпечує щільне металеве 
з’єднання між імплантатом та абатментом, 
а також ефект «переключення платформи».

Довготривалі тести навантаження 
з-понад 5-ма мільйонами циклів показа-
ли, що, у поєднанні з подовженим вну-
трішнім восьмигранником герметичне 
плече імплантату забезпечує оптималь-
ну передачу навантаження. Пов’язане 
з цим зменшення мікрорухів підвищує 
стабільність з’єднання між імплантатом 
та абатментом.

Технологія обробки поверхні Perio CoatTM 
базується на анодному окислюванні за 
допомогою іскрових розрядів. Ця техно-
логія клінічно використовується уже 20 
років і науково добре задокументована. 
Нанесення на поверхню кальцію та фос-
фату більше сприяє росту кісткової тка-
нини порівняно з чистою титановою по-
верхнею (Graf 1997).

Циркулярний жолобок на шийці імлпан-
тату зменшує тиск на вершину альвео-
лярного відростка і переносить наванта-
ження на плече імплантату.

Зменшений крок різьблення в облас-
ті шийки імплантата підвищує первинну 
стабільність в області альвеолярного гре-
беня. Ця властивість дозволяє добитися 
кращих результатів при поєднанні імплан-
тації з підняттям дна гайморової пазухи.

Зменшений крок різьби у пришийковій 
частині імплантату збільшує первинну 
фіксацію імплантату, особливо при про-
веденні синус-ліфтингу у пацієнтів з втра-
ченою висотою кісткової тканини.

PERIO TYPE X-Pert
Система дентальних імплантатів. Призначення:

Основні характеристики: 

Технологія обробки поверхні Perio CoatTM базується на анодному окислюванні за допомогою іскрових розрядів. Ця 
технологія клінічно використовується уже 20 років і науково добре задокументована. Нанесення на поверхню кальцію 
та фосфату більше сприяє росту кісткової тканини порівняно з чистою титановою поверхнею (Graf 1997).

Унікальна конструкція плеча імплантату, запозичена у виробників швейцарських годинників, забезпечує щільне 
металеве з’єднання між імплантатом та абатментом, а також ефект «переключення платформи». 

Zirco-Seal TM – це міцний облицювальний шар цирконій нітриду, який у шість разів міцніший, ніж чистий титан. Він 
надзвичайно стійкий до стирання, зменшує появу нальоту і сприяє утворенню щільної м’якотканинної муфти. Денти-
ноподібний золотий колір абатмента забезпечує естетично привабливий вигляд.

Діаметри імплантатів: 3.5 mm ; 4.1 mm;  5.0 mm.
Довжина:  8.5 mm; 10.0 mm; 11.5 mm; 13.0 mm; 15.0 mm.

PERIO TYPE X-Сlass
Система дентальних імплантатів. Призначення:

Основні характеристики: 
Мікро-RMB (Resorbable Blasting Media) поверхня виходить при обробці спеціально підготовленою пудрою гідро-

ксиапатиту (HA povder) з мікрочастками. Завдяки використанню HA povder, мікро-RMB поверхня імплантату не міс-
тить залишкових забруднюючих елементів. Після піскоструминної обробки, поверхня імплантату очищається водним 
розчином азотної кислоти. Створена таким чином поверхня стимулює ріст остеоцитів і сприяє швидкій та безпечній 
остеоінтеграції. 

Завдяки конусу, що розширюється в області альвеолярного гребеня і конусності в апікальній частині імплантату, 
PerioType X-класу досягає ідеальної первинної стабільності.

Імплантат з абатментом має стабільне і міцне конічне з’єднання.

Діаметри імплантатів: 3,5 mm; 4,1 mm; 5,0  mm. 
Довжина:  8,0 mm; 10,0 mm; 11,5 mm; 13,0 mm; 15,0 mm.

PerioType XL це “Імплантат широкого діаметру” для відновлення великих дефектів в області молярів (наприклад, 
негайна імплантація). Він також може бути використаний в якості “Імплантат вибору “ у разі реімплантації і наявності 
великих дефектів. Завдяки довжині всього 6 мм, а також великому діаметру - до 8 мм, PerioType XL є ідеальним імп-
лантатом для роботи з широким і плоским кістковим ложем. Глибокий внутрішній конус з трьома вертикальними на-
правляючими, забезпечує легку установку абатменту. Дизайн імплантату і крок різьби 0,8 мм дозволяє хірургові легко 
встановити імплантат, в той же час значний контакт кістки з імплантатом гарантує відмінну первинну стабільність. 

Діаметр імплантатів: 6,0 mm; 6,5 mm;  7,0 mm; 7,5 mm; 8,0 mm.
Довжина: 6,0 mm;  7,0 mm;  8,5 mm; 10,0 mm; 11,5 mm.

Поверхня імплантату: Мікро-RMB (Resorbable Blasting Media).

PERIO TYPE XL
Система дентальних імплантатів. Призначення:

Основні характеристики: 

Academy Of Periointegration
Щвецарія

ТОВ «МІКРО ДІАМАНТ ПЛЮС», тел.: (044) 353-15-76, (044) 353-15-46, факс (064) 252-33-23, e-mail: info.mdplus@gmail.com
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СИСТЕМА ШАБЛОНІВ “ПАРАГАЙД”

Після установки імплантату необхідно встановити найбільш відповідний “Парагайд”-шаблон (0º, 15º, 25º) у внутрішній 
шестигранник фікстури. Обертайте імплантат за допомогою інструмента RT доки шаблон “Парагайд” системи не за-
йме візуально логічне положення.

Не забудьте зареєструвати в історії хвороби вашого пацієнта значення вибраного оптимального кута. 
Це необхідно для придбання дійсно необхідної деталі (абатмента) перед остаточним протезуванням, що значно 
просуне ергономіку вашої роботи та вашого техніка.

Призначена для інтраопераційного прецизійного позиціонування імплантів з метою досягнення оптималь-
ного положення супраструктур по відношенню один до одного, зубам-антагоністам або сусіднім зубам. 
Допомагає швидко і легко забезпечити необхідну естетику і функціональність.

Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com

ALPHA BIO
Ізраїль

ARR, ARB 

Призначені для підтримки тимчасових протезів на етапі очікування остеоінтеграції при виконанні традиційного про-
токолу класичної двохетапної імплантації. Рекомендовані до установки в кістку будь-якого типу і якості. 
Тимчасові імплантати мають діаметр 2.4 мм, що в переважній більшості випадків дозволяє розміщувати їх між 
основними фікстурами. 

ARR - “Арр” - імплантати: 
Призначені для тимчасових цементованих реставрацій.
Для установки використовуйте ключ ATHD. 

ARB - “Арбі” - імплантати з кулястою супраструктурою:
Різьбовий самонарізний цілісний імплантат з інтегрованим кульовим атачментом, призначений для одноетапної хі-
рургічної процедури і негайної фіксації знімних протезів. Для установки використовуйте ключ ATHD. 

Cпіральний імплантат. Гвинтовий імплантат з внутрішнім шестигранником діаметром 2.5 мм.
Призначення:

Основні характеритсики: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com

ALPHA BIO
Ізраїль

SPI - СПІРАЛЬНИЙ ІМПЛАНТАТ

Імплантат SPI - це конічний імплантат з внутрішнім шестигранником з унікальним поєднанням конструктивних харак-
теристик, що забезпечують легку контрольовану установку і неперевершену первинну стабілізацію навіть в компро-
місних кісткових ситуаціях. 
Унікальна форма тіла імплантату і варіабельний дизайн різьблення (подвійне різьблення 2 x 2.1 мм) надають йому ви-
няткові властивості. Це самоукручуваний, самонарізний імплантат конденсуючого типу, що гарантує лікарю прекрасні 
результи. Рекомендований для використання в 3 і 4 типах кістки. Можлива установка в 1 і 2 тип за умови відповідної 
модифікації хірургічного протоколу. Таким чином, спіральний імплантат SPI є показаним і рекомендованим рішенням 
для безпосередньої (вслід за видаленням) установки і негайного навантаження.

Повний мануальний контроль при установці. Виняткова первинна стабільність. Самонарізні властивості, ефект са-
моукручування (вертикальне заглиблення при горизонтальному напрямі сили обертання). Не потребує класичного 
протоколу підготовки кісткового ложа.

Гвинтовий імплантат з внутрішнім шестигранником діаметром 2.5 мм.
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com
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DFI - ІМПЛАНТАТ “ДУАЛ ФІТ”

Імплантат DFI - поєднання конусовидної форми тіла і варіабельного дизайну різьблення, що має подвійний крок 2 x 
1.2 мм, забезпечує лікарю набір ергономічних переваг і робить установку цього типу імплантату мінімально травма-
тичною для навколишньої кістки. 
Це дозволяє встановлювати імплантат в раціональне положення з точки зору досягнення бажаного естетичного ре-
зультату і гарантує оптимальний розподіл майбутнього навантаження на навколишню кістку. Імплантат DFI рекомен-
дований для 1, 2 і 3 типу кістки, але з успіхом може застосовуватися в 4 за умови відповідної модифікації хірургічного 
протоколу підготовки імплантного ложа. 

Повний мануальний контроль установки. Чудова первинна стабільність. Ефект самоукручування (вертикальне загли-
блення при горизонтальному напрямі сили обертання). Самостійне нарізання різьблення (повністю виключає необ-
хідність користування мітчиком під час підготовки кісткового ложа). 

Гвинтовий імплантат з внутрішнім шестигранником діаметром 2.5 мм.
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com
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ARPB - “АРРОУПРЕС БОЛЛ” 

Імплантат ARPB - унікальний гвинтовий самонарізний імплантат, що відноситься до лінійки імплантатів “Арроу”, 
призначених для установки в атрофовані, тонкі альвеолярні гребені з метою забезпечення надійної фіксації різних 
знімних конструкцій. Імплантат ARRB є імплантатом вибору для будь-якого типу кістки і практично усіх видів знім-
них реставрацій. Трансгінгівальне покриття нітридом титану, що має золотистий відтінок, повністю зберігає біосумісні 
властивості імплантату, а прекрасне ясенне прилягання попереджає сіре просвічування шийки імплантату.

Розширення показань для імплантації (тонка кістка, фіксація знімних конструкцій). Самонарізні властивості. 
Сукупність характеристик співвідношення різьблення і форми тіла, що надає імплантату здатність конденсувати 
навколишню кісткову тканину. Негайна функціональна активність при фіксації знімних протезів.

Імплантат для негайної фіксації знімних конструкцій.
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com
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ARRС - “АРРОУПРЕС” - ІМПЛАНТАТ

Призначений для одноетапної хірургічної процедури і цементованих реставрацій. Імплантат ARRP спеціально розро-
блений для установки у вузькі альвеолярні гребені і малі мезіодистальні простори. Є імплантатом вибору при стійкій 
відмові пацієнта від аугментаційних заходів чи при неможливості або їх здійснення, або при очевидній утопічності 
досягнення позитивного прогнозу.
Трансгінгівальне покриття нітридом титану, що має золотистий відтінок, повністю зберігає біосумісні властивості імплан-
тату, а прекрасне ясенне прилягання попереджає сіре просвічування шийки імплантату. 
Допускається, а в окремих випадках і рекомендується трансгінгівальну частину фікстури занурювати в кісткову тканину.

Розширення показань для імплантації (тонка кістка, малий розмір протетичного дефекту). 
Самонарізні властивості. Сукупність характеристик співвідношення різьблення і форми тіла, що надає імплантату 
здатність конденсувати навколишню кісткову тканину.

“АрроуПрес” - імплантат .
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com
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ATID - СТАНДАРТНИЙ ІМПЛАНТАТ З ПОДВІЙНИМ РІЗЬБЛЕННЯМ

Імплантат ATID - це імплантат циліндричної форми і стандартними різьбовими характеристиками. 
Це самоукручуваний, самонарізний імплантат з подвійним різьбленням, що має крок 2 x 1.2 мм.
Рекомендується для використання в 1 і 2 типах кістки, але залежно від клінічного завдання може з успіхом застосову-
ватися в 3 і 4 кісткових типах з обов’язковою відповідною зміною хірургічного протоколу, що припускає посилення 
фіксаційної здатності імплантату.

Мінімальний тиск на навколишню кістку, що природним чином знижує ризик загрозливої ішемізації оточуючої імп-
лантат кістки (особливу важливість цей факт набуває з урахуванням показаного використання цього типу імплантату 
в твердих типах кістки). Ефект самонарізання. Надійна первинна фіксація.

Стандартні гвинтові імплантати з внутрішнім шестигранником діаметром 2.5 мм.
Призначення:

Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com
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ARRP

Імплантат ARRP - це гвинтовий, самостійно нарізуючий кістку монолітний імплантат з інтегрованим абатментом, при-
значений для одноетапної хірургічної процедури і цементованих реставрацій. Імплантат ARRP спеціально розроблений 
для установки у вузькі альвеолярні гребені і малі мезіодистальні простори. Є імплантатом вибору при стійкій відмові 
пацієнта від аугментаційних заходів чи  при неможливості або їх здійснення, або при очевидній утопічності досягнення 
позитивного прогнозу. Конструктивними особливостями є різьблення компресійного, конденсуючого типу і специфічна 
форма тіла імплантату, що забезпечує лікареві максимальну впевненість при установці імплантату в компромісній ситу-
ації. Імплантат ARRP показаний для використання в будь-якому типі кістки і негайного функціонального використання. 
Трансгінгівальне покриття нітридом титану, що має золотистий відтінок, повністю зберігає біосумісні властивості імп-
лантату, а прекрасне ясенне прилягання попереджає сіре просвічування шийки імплантату. Допускається, а в окремих 
випадках і рекомендується трансгінгівальну частину фікстури занурювати в кісткову тканину.

Розширення показань для імплантації (тонка кістка, малий розмір протетичного дефекту). Самонарізні властивості. 
Сукупність характеристик співвідношення різьблення і форми тіла, що надає імплантату здатність конденсувати на-
вколишню кісткову тканину. 

“АрроуПрес” - імплантат.Призначення:
Основні характеритсики: 

Примітки: 

ТОВ ТПФ ІНФОЛАЙН, 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня 46 а, тел./факс: (044) 501-12-31, тел. (044) 259-79-89, 259-87-67, e-mail: ifl@voliacable.com
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ASTRA TECH AB

«INTEGRIS DENTAL», 02140, м. Київ, вул. Вишняківська 13\219, тел. (067) 271-35-26, e-mail: integris.dental@ukr.net

Імплантати АстраТек OsseoSpeed™: 
- Призначені для використання при заміні відсутніх зубів в одиничному або множинному варіантах в нижній або верх-
ній щелепі у випадках, коли може бути досягнута негайна стабільність імплантату. 
- Можуть бути використані при одноетапній і двоетапній хірургічних процедурах 
- Показані для негайного встановлення в лунки видалених зубів або в ситуаціях з частковим або повним загоєнням 
альвеолярного гребеня
- Особливо рекомендовані для використання в м’якій кістковій тканині у випадках, коли імплантати з іншою обробкою 
поверхні можуть бути менш ефективні 
- Придатні для негайного навантаження при всіх показаннях, за винятком випадків відновлення одного зуба при 
м’якій кістковій тканині (тип IV), де досягнення стабільності імплантату може бути ускладнене, і негайне навантажен-
ня не рекомендоване. При виконанні одноетапної хірургічної процедури відповідний абатмент може бути негайно 
приєднаний після встановлення імплантату.

При використанні двоетапної процедури з первинним заліком імплантат закривають гвинтом-заглушкою і на м’яку 
тканину накладають щільні шви. 

Імплантати АстраТек є самонарізними, з різьбленням такої форми, яка забезпечує первинну стабільність і сприятли-
вий розподіл сил навантаження. Імплантати мають конструкцію, яка робить їх установку легкою, знижує ризик хірур-
гічного травмування і зберігає цілісність життєздатного альвеолярного відростка. Імплантати представлені в різних 
розмірах по довжині - від 8 до 19 мм і в п’яти діаметрах - 3.5 S, 4.0 S, 4.5, 5.0 і 5.0 S. Усі імплантати мають внутрішній 
“подвійний шестигранник”, що запобігає ротації і забезпечує з’єднання.

Ключові особливості роблять систему АстраТек унікальною: 
OsseoSpeed™ - швидше формування більшого об’єму кістки 
OsseoSpeed™ є першим і єдиним імплантатом у світі з хімічно модифікованою титановою поверхнею, яка стимулює 
раннє загоєння кістки і прискорює процес її заліковування. Результатом мікрошорсткої титанової поверхні, обробле-
ної флуоридом, є посилене формування кісткової тканини і міцніше з’єднання кістки з імплантатом.

У поєднанні з мікрорізьбленням MicroThread™ на шийці імплантату OsseoSpeed забезпечує реальну силу росту у дії 
для надійнішого і ефективнішого протезування. 

Клінічні переваги OsseoSpeed, що ініціюють ріст кісткової тканини і підтримують раннє навантаження, доведені і за-
значені документально. 

Конічна конструкція (Conical Seal Design™) - міцне і стабільне з’єднання
Conical Seal Design™ є конічним з’єднанням під рівнем маргінальної кістки, яке переносить навантаження глибше вниз 
по кістці. В порівнянні з конічними з’єднаннями над рівнем маргінальної кістки і пласкою конструкцією, Conical Seal 
Design знижує пікову напругу і, таким чином, зберігає маргінальну кістку. Така конструкція також щільно закриває 
внутрішню частину імплантату від навколишніх тканин, мінімізуючи мікропереміщення і мікровитік. Conical Seal Design 
спрощує догляд і забезпечує надійність в усіх клінічних ситуаціях. Більше того щільне і точне з’єднання імплантату з 
абатментом при такій конструкції робить під’єднування абатменту швидкою і простою процедурою. Абатмент є само-
спрямовуваним, процедура установки не травматична і усуває ризик ушкодження кістки.

MicroThread™ - біомеханічна стимуляція кістки 

Шийка імплантата забезпечена мікрорізьбленням - тонким різьбленням, яке забезпечує оптимальний розподіл на-
вантаження і нижчі показники напруги. Ця конструкція заснована на глибокому розумінні фізіології кістки, істотно 
важливої для оптимальної конструкції імплантата. Оскільки кісткова тканина призначена для несення навантажень, 
дентальні імплантати повинні мати таку конструкцію, яка механічно стимулюватиме навколишню кістку в цілях її збе-
реження, при цьому необхідно враховувати, що критична точка поверхні взаємодії імплантата з кісткою розташована 
у маргінальної кортикальной кістки, де виникають пікові напруги.

Контур з’єднання Connective Contour™ - збільшена контактна зона і об’єм м’якої тканини.
Контур з’єднання (Connective Contour™) представляє собою унікальний контур, який створюється при під’єднуванні 
абатмента до імплантата. 
Такий контур забезпечує збільшення контактної зони сполучною м’якої тканини по висоті і об’єму, яка інтегрує з ді-
лянкою імплантату, що проходить через слизову оболонку, герметично захищаючи маргінальну кістку.

Абатменти:
Абатменти АстраТек поставляються в упаковці разом з відповідним гвинтом абатмента. Конічна конструкція (Conical 
Seal Design™) допомагає усунути витік через абатмент з ротової порожнини вниз по підслизових тканинах. 
Для простоти і гнучкості при різних варіантах протезування відповідно до усіх показань є різні типи абатментів, вклю-
чаючи формувачі ясен, абатменти для цементованих, гвинтових і замкових конструкцій.

Система дентальних імплантів.
Призначення:

Основні характеристики: 

ASTRATECH
Швеція

Імплантат «STAR» 

Імплантат «STAR Plus»

Гвинт фіксуючий

Заглушка

2000020

1000010

+38 032 295 55 62
+38 067 672 99 98
info@connect-implants.com

Поєднай мрію та реальність!  
www.connect-implants.com
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1050150

1050180

07.0

08.5

10.0

11.5

13.0

15.0

18.0

Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0L

1635070

1635080

1635100

1635110

1635130

1635150

1635180

1640070

1640080

1640100

1640110

1640130

1640150

1640180

1645070

1645080

1645100

1645110

1645130

1645150

1645180

1650070

1650080

1650100

1650110

1650130

1650150

1650180

07.0

08.5

10.0

11.5

13.0

15.0

18.0

Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0L

L

L

Повний спектр ортопедичних елементів

Внутрішнє конічне (конус Морзе)
та шестигранне з'єднання,
що забезпечує точну фіксацію
імплантату з абатментом
(функція INTERLOCK)

Мікро та макродизайн
поверхні імплантату

забезпечують прогнозовані
остеокондуктивні властивості
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Гвинтові імпалантати.
Матеріал: титан
Розміри:
Altas
2.2 x (7, 10, 14) мм
2.4 x (7, 10, 14) мм
Anew
1.8 x (7, 10, 14) мм
2.2 x (7, 10, 14) мм
2.4 x (7, 10, 14) мм

Імплантати Atlas: використовуються для фіксації знімних протезів.
Імплантати Anew: тимчасові, ортопедичні та постійні імплантати з маленьким діаметром.

Системи дентальних імплантатів.
Призначення:

Основні характеристики: 

Примітки: 

«ІМПЛАНТАЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», тел.: +38 (044) 234-34-14, факс: +38 (044) 234-22-79

ATLAS, ANEW

DENTATUS
Щвеція

KONUS DENTAL IMPLANTS

Дентальні імплантати конічної форми з конусним з’єднанням. Призначені для установки при різних типах кістки. Унікаль-
ний дизайн: скошене плече імплантату, що дозволяє установку нижче картикального шару для кращої естетики. Конусне 
з’єднання 1.5 ° імплантат/абатмент (бактеріально непроникне) з додатковим кріпленням за допомогою гвинта. Унікальна 
система витягання супраструктур з конусною платформою - виштовхуючий гвинт. Широкий вибір супраструктур : титанові, 
цирконієві, FreeForm.
Серія Mini. Розміри - Діаметр: 3, 3.5 мм. Довжина: 7.5, 9, 11, 13 мм. Внутрішня платформа 2.0 мм.
Серія Standard. Розміри - Діаметр: 4.0, 4.5 мм. Довжина: 7.5, 9, 11, 13 мм. Внутрішня платформа 3.0 мм.
Серія Wide. Розміри - Діаметр: 5.0, 6.0 мм. Довжина: 7.5, 9, 11, 13 мм. Внутрішня платформа 3.0 мм.

Простій хірургічний і ортопедичні протоколи.

Постачається в подвійній стерильній упаковці. У комплекті: імплантат, імплантовод, трансфер, гвинт-заглушка. 

Система дентальних імплантатів. Призначення:
Основні характеристики: 

Примітки: 

Комплектація:

Konus Dental Implants 
Німеччина

ALPHA - SYNERGY GROUP, Київ: (044) 229-94-34, (050) 310-88-95, (067) 409-30-00, www.alpha-synergy.net

Система дентальних імплантатів
Призначення:

Широкий асортимент імплантатів різноманітних розмірів і з різноманітними типами поверхні. 
Широкий асортимент протезних компонентів для досягнення естетичного ефекту. 
Можливість виготовлення виробів, що повністю складаються з кераміки, система для виготовлення тимчасових робіт. 
Широкий вибір компонентів для відбитку та лабораторії.
Інструментарій, що дозволяє атравматичне проведення імплантації.
Повна та швидка остеоінтергація. 

Матеріал: чистий титан  (ISO 5832-2)

Діаметр:  2.9 мм, 3.7 мм, 5.0 мм 

Довжина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм.

Форми: гвинтова, циліндрична 

Основні характеристики:

IMPLADENT

ПП ПОЛІН,  65125, м. Одеса, вул. Троїцька, 11-а, тел. +38 (048) 784-01-07(8), e-mail:ovasak@ukr.net

LASAK
Чехія

В подвійній стерильній упаковці постачається: імплантат з імплантоводом, гвинтом-заглушкою
Комплектація:

Завдяки систематичним і тривалим дослідженням взаємодії титану з середовищем людини, система “IMPLADENT” 
перша на європейському ринку змогла запропонувати унікальну біоактивну обробку поверхні стоматологічних 
імплантатів (БІО- поверхня). Ця унікальна обробка поверхні, що поєднує в собі механічні та хімічні модифікації, 
створює тривимірну поверхню, структуровану в макро та мікро нановеличинах. Завдяки цьому механізму, 
БІО поверхня прискорює створення функціональної межі між імплантатом і кісткою, і таким чином надає імплантату 
зростаючу міцну стабільність вже на ранніх стадіях приживляння

Супраструктури: титанові абатменти для протезів, що цементуються, STANDART прямі та похилі, 
естетичні абатменти PLUS для цементованих протезів, що цементуються, прямі та похилі, 
абатменти для умовно-знімних протезів, шаровидні аттачмени КЛАССІК, абатменти для 
керамічних надбудов прямі, кутові, керамічні надбудови.

Примітки:

матеріали для 
хірургічної стоматології 
- системи дентальної 

імплантації
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Формувачі ясен
Лабораторні 
компоненти

Індивідуальні 
абатменти

Трансгингивальні
абатменти

Кутові
абатменти

Прямі
абатменти

Кулькові
абатменти

Абатменти для 
гвинтової фіксації

ImpLife Solo, SoloPlus
Призначення:
Заміщення зубного ряду нижньої щелепи у фронтальній та дистальній ділянках.

Основні характеристики:
Самонарізні інмплантати кореневидної форми з основною різьбою перемінного профілю та мікрорізьбою.
Матеріал: титановий сплав.
Діаметр: 3.0 мм, 3.5 мм, 4.0 мм.
Довжина: 10 мм, 12 мм, 14 мм.
Довжина десневої частини: 2 мм, 4 мм.

Упаковка:
Solo - Подвійна стерильна.

Примітки:
Спрощений одноетапний протокол установки з відстроченим або негайним навантаженням, компресійна різба, 
висока первинна стабільність, проста та надійна конструкція роблять цей імплантат популярним і ефективним. 
Допоміжні хірургічні та лабораторні компоненти спрощують і скорочують трудомісткість виготовлення 
ортопедичних конструкцій.

ImpLife Classic
Призначення:
Розбірний імплантат з внутрішнім шестигранником. Заміщення зубного ряду верхньої та нижньої щелепи 
у фронтальних та дістальних ділянках. Протоколи: двоетапний, одноетапний, одноетапний з миттевим 
навантаженням.

Основні характеристики:
Самонарізні інмплантати кореневидної форми з основною різьбою перемінного профілю та мікрорізьбою.
Матеріал: титановий сплав.
Діаметр: 3.8 мм, 4.3 мм, 5.0 мм.
Довжина: 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм.

Комплектація:
Classic - Подвійна стерильна упаковка: імплантат, гвинт-заглушка. Абатмент - Абатмент, фіксуючий гвинт.

Примітки:
Самонарізні імплантати Classic кореневидної форми з унікальним поєднанням конструктивних особливостей 
призначені для установки в різних типах кістки без застосування мітчиків. Комбінована різьба забезпечує чудову 
первинну стабільність імплантату. Єдина ортопедична платформа для всіх діаметрів імплантатів та абатментів 
значно спрощує роботу з усією системою. Внутрішній шестигранник і конус забезпечують надійне і герметичне 
з’єднання. 

Ортопедія

Інпрайд, м. Запоріжжя, тел./факс: (061) 214 97 98, 098 086 65 55, 067 709 43 99, www.implife.com.ua

ATW-01

M1

BL-02

BL-04

ATW-02

ATW-03

ATW-04

PLN-380

PLW-550

TPLR-450

TR-450

ATR-01

FN-03 FN-05

FR-03 FR-05

FW-03 FW-05

AER-130

APM

MS-01

MS-02

MS-03

MS-04

AER-131

AKN

AKW

AFO-15

AF-151

AF-251

AF-153

AF-253

AFO-25

SAF-15

Трансфери

Аналоги

Естетичний

Естетичниы

ATR-02

ATR-03

ATR-04

ATW-5530ATW-5515

Комплекс біокерування
(BioManagement Complex™)
Успішна система імплантата не може бути визначена однією 
єдиною особливістю. Так само, як і в природі, повинно 
існувати декілька незалежних чинників, працюючих 
спільно.

OsseoSpeed™ - швидше формування більшого об’єму кістки 

MicroThread™ - біомеханічна стимуляція кістки

Конічна конструкція (Conical Seal Design™) - 
міцне і стабільне з’єднання 

Контур з’єднання Connective Contour™ - збільшена 
контактна зона і об’єм м’якої тканини 

OsseoSpeed™ є першим і єдиним імплантатом у світі з хімічно модифікованою титановою 
поверхнею, яка стимулює раннє загоєння кістки і прискорює процес її загоєння. Результатом 
мікрошорсткої титанової поверхні, обробленої флюоридом, є посилене формування 
кісткової тканини і міцніше з’єднання кістки з імплантатом. 
У поєднанні з мікрорізьба MicroThread™ на шийці імплантату OsseoSpeed 
забезпечує реальну силу росту у дії для надійнішого і ефективного протезування. 
Клінічні переваги OsseoSpeed, які ініціюють ріст кісткової тканині і які підтримують 
раннє навантаження, доведені і занотовані документально.

Шийка імплантата забезпечена мікрорізьбою - тонкою різьбою, яка забезпечує 
оптимальний розподіл навантаження і нижчі показники напруги. Ця конструкція 
основана на глибокому розумінні фізіології кістки, істотно важливої для опти-
мальної конструкції імплантату. Оскільки кісткова тканина призначена для 
несення навантажень, дентальні імплантати повинні мати таку конструкцію, 
яка буде механічно стимулювати навколишню кістку в цілях її збереження, 
при цьому необхідно враховувати, що критична точка поверхні взаємодії імплантату 
з кісткою розташована біля маргінальної кортикальної кістки, де виникають пікові навантаження.

Conical Seal Design™ є конічним з’єднанням під рівнем 
маргінальної кістки, яке переносить навантаження глибше вниз по кістці. 
В порівнянні з конічними з’єднаннями над рівнем маргінальної 
кістки і пласкою конструкцією, Conical Seal Design знижує пікові навантаження і, та-
ким чином, зберігає маргінальну кістку. Така конструкція також щільно закриває 
внутрішню частину імплантату від навколишніх тканин, 
мінімізуючи мікрорухомість абатмента
і мікровитік. Conical Seal Design 
спрощує догляд і забезпечує 
надійність в усіх клінічних ситу-
аціях. Більш того, щільне 
і точне з’єднання імплантату з абатмен-
том при такій конструкції робить під’єднання 
абатмента швидкою і простою процедурою. 
Абатмент є самонаправним, процедура встановлен-
ня не травматична і виключає ризик пошкодження кістки.

Контур з’єднання (Connective Contour™) представляє собою унікальний 
контур, який створюється при під’єднуванні абатмента до імплантата. Такий 
контур забезпечує збільшення контактної зони сполучною м’якої тканини по ви-
соті і об’єму, яка інтегрує з ділянкою імплантату, що проходить через слизову 
оболонку, герметично захищаючи маргінальну кістку.

Астра Тек™

INTEGRIS DENTAL
02140, м. Київ, вул. Вишняківська 13\219, 

тел. (067) 271-35-26, 
e-mail: integris.dental@ukr.net
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MIS  BIOCOM 

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для відновлення одиночного зуба, часткового або повного протезування на імплантатах.

Хірургічний протокол дозволяє проводити мінімум маніпуляцій. 
Може використовуватися для одно- та двоетапної техніки імплантації.

Гвинтові самонарізні імплантати з внутрішнім шестигранником з унікальною широкою структурою різьби.
Матеріал: Титан. Діаметр, мм: 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0. Довжина, мм: 6 / 8 / 10 /11,5 / 13 / 16.
Форми: циліндричний.

В подвійній стерильній упаковці постачається імплантат з імплантовводом, гвинт-заглушка, ортопедичний гвинт.

Пластикові та пластикові з золотою основою абатменти для індивідуального лиття. Абатменти для фіксації на це-
менті, кутові (15°, 25° ) та прямі для умовно знімної конструкції, гвинтової фіксації, знімної на кулястих атачментах, 
балка(бар), знімний протез з кріпленням Locator (можливий кут 40°).10 видів естетичних абатментів.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Комплектація:

Супраструктури:

MIS
Ізраїль

MIS  MISTRAL  

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для відновлення одиночного зуба, часткового або повного протезування на імплантатах.

Гвинтові самонарізні імплантати з внутрішнім конічним восьмигранником і трансгінгівальною полірованою шийкою для імп-
лантації за одно етапним протоколом. Кожен імплантат постачається з стерильним фінальним сверлом, що значно зменшує 
виділення тепла під час препарування. Завдяки інноваційній геометрії та передовій поверхні імплантату, MIS MISTRAL дає 
високу первинну стабільність і довготривалий результат протезування.

Cамонарізні імплантати MIS Mistral спеціально сконструйовані для проведення операцій при різних типах кістки. Їх но-
вий геометричний дизайн включає подвійну компресійну різьбу (її товщина змінюється по всій довжині  імплантата), 
три спіральні канали, що виходять із апекса, мікрокільця на шийці імплантата. 
Матеріал: Титан. Діаметр, мм:  3,75 / 4,1 / 4,8. Довжина, мм:  8 /10 /11,5 / 13 / 16. Форми: конічний. 
Супраструктури: Абатменти для фіксації на цементі,для умовно знімної конструкції, гвинтової фіксації, знімної на 
кулястих атачментах, балка(бар),знімний протез з замковим кріпленням.
                                      В подвійній стерильній упаковці постачається імплантат, фінішне сверло, формувач ясен, орто-
педичний гвинт, прямий абатмент, зліпочний ковпачок трансфера та ковпачок для тимчасової коронки.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Комплектація:

MIS
Ізраїль

MIS  SEVEN

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для відновлення одиночного зуба, часткового або повного протезування на імплантатах.

                            Хірургічний протокол дозволяє проводити мінімум маніпуляцій. Кожен імплантат постачається з стерильним 
фінальним сверлом, що значно зменшує виділення тепла під час препарування. Завдяки інноваційній геометрії та пере-
довій поверхні імплантату MIS SEVEN дає високу первинну стабільність і довготривалий результат протезування.  Може 
використовуватися для одно- та двоетапної техніки імплантації.

Cамонарізні імплантати MIS Seven спеціально сконструйовані для проведення операцій при різних типах кістки. Їх но-
вий геометричний дизайн включає подвійну компресійну різьбу (її товщина змінюється по всій довжині  імплантата), 
три спіральні канали, що виходять із апекса, мікрокільця на шийці імплантата.  Матеріал: Титан. 
Діаметр, мм: 3,3 / 3,75 / 4,2 / 5,0 / 6,0. Довжина, мм: 6 / 8 /10 /11,5 / 13 / 16. Форми: конічний.
Супраструктури: Пластикові та пластикові з золотою основою абатменти для індивідуального лиття. Абатменти для 
фіксації на цементі, кутові (15°, 25° ) та прямі для умовно знімної конструкції, гвинтової фіксації, знімної на кулястих 
атачментах, балка(бар), знімний протез з кріпленням Locator (можливий кут 40°).10 видів естетичних абатментів.

В подвійній стерильній упаковці постачається імплантат з імплантовводом, гвинт-заглушка, ортопедичний гвинт, фінішне сверло.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Комплектація:

MIS
Ізраїль

MIS  LANCE

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для відновлення одиночного зуба, часткового або повного протезування на імплантатах.

Хірургічний протокол дозволяє проводити мінімум маніпуляцій. 
Може використовуватися для одно- та двоетапної техніки імплантації.

Гвинтові самонарізні імплантати з внутрішнім шестигранником.  Потрійна різьба, спіральні канали, що виходять із 
апекса та конічний дизайн скорочують час імплантації, а також попереджують перегрівання та травматизацію кістки. 
Матеріал: Титан. Діаметр, мм:  3,75 / 4,2 / 5,0. Довжина, мм:  10 /11,5 / 13 / 16. Форми: конічний.

В подвійній стерильній упаковці постачається імплантат з імплантовводом, гвинт-заглушка, ортопедичний гвинт.

Пластикові та пластикові з золотою основою абатменти для індивідуального лиття. Абатменти для фіксації на це-
менті, кутові (15°, 25° ) та прямі для умовно знімної конструкції, гвинтової фіксації, знімної на кулястих атачментах, 
балка(бар), знімний протез з кріпленням Locator (можливий кут 40°).10 видів естетичних абатментів.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Комплектація:

Супраструктури:

MIS
Ізраїль

MIS  UNO 

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для відновлення одиночного зуба, часткового або повного протезування на імплантатах.

Хірургічний протокол дозволяє проводити мінімум маніпуляцій. Завдяки інноваційній геометрії та передовій поверхні 
імплантату, MIS UNO дає високу первинну стабільність і довготривалий результат протезування.

Титанові гвинтові імплантати малого діаметру. MIS UNO призначені для імплантації пацієнтам із вузьким альвеолярним 
гребнем з малою відстанню між сусідніми від імплантату зубами в таких зонах, як наприклад, латеральні різці верхньої ще-
лепи, різці нижньої щелепи та інші. 
Матеріал: Титан. Діаметр, мм:  3,0 / 3,5. Довжина, мм:  10 / 11,5 / 13 / 16.  
Форми: конічний. Супраструктури: Абатмент є невід’ємною частиною імплантата (моноблок).

Одноетапний імплантат з імплантовводом.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Комплектація:

MIS
Ізраїль

UNO NARROW 

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для відновлення одиночного зуба, часткового або повного протезування на імплантатах.

Хірургічний протокол дозволяє проводити мінімум маніпуляцій. Завдяки інноваційній геометрії та передовій поверхні 
імплантату, MIS UNO NARROW  дає високу первинну стабільність і довготривалий результат протезування. Кулястий 
атачмент змінний, з різною висотою шийки ( 0,5 / 1,5 / 2,5 мм).

Імплантат з імплантовводом. 

Титанові гвинтові імплантати малого діаметру. MIS UNO NARROW призначені для імплантації пацієнтам із вузьким аль-
веолярним гребнем з малою відстанню між сусідніми від імплантату зубами в таких зонах, як латеральні різці верхньої 
щелепи та різці нижньої щелепи. Матеріал: Титан. Діаметр, мм:  3,0. Довжина, мм:  10/11,5/13/16. Форми: конічний.
Супраструктури: Кулястий атачмент, прямі титанові абатменти.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

Комплектація:

MIS
Ізраїль

ТИМЧАСОВІ ІМПЛАНТАТИ MIS

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Являється опорою для тимчасових мостоподібних протезів, на період завершення остеоінтеграції по-
стійних імплантатів. 

Матеріал: Титан.
Діаметр, мм:  2,4.
Довжина, мм:  10/13.
Форми: Циліндричний гвинтовий зі сплощеною або кулястою голівкою, самонарізний.

Призначення:

Основні характеристики:

MIS
Ізраїль

КОМПРЕСІЙНИЙ НАБІР

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для створення імплантаційного ложа  в м’якій кістці, для закритого синусліфтинга, для 
розщеплення альвеолярного відростка.

Дає можливість створити у відносно м’якій кістці (3 та 4 типів) імплантаційне ложе із щільними стінками, що забезпечу-
ють гарну первинну стабілізацію, а також забезпечують процедуру закритого синусліфтинга.
Переваги: Дозволяє уникнути травматичної остеотомії. Збільшує щільність кістки в місці підготовки імплантаційного 
ложа. Покращується первинна стабілізація. Постійний і чіткий контроль під час роботи. 
До складу набору  входить 7 компресійних насадок: 4 насадки з опуклим профілем та 3 - з увігнутим.

Призначення:

Основні характеристики:

MIS
Ізраїль
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ПАРАЛЕЛОМЕТР

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для паралельної установки імплантатів, що стоять поруч. 

Дає можливість паралельної установки одного і більше послідовно розташованих імплантатів  при різних відстанях між 
ними у відповідності з різновидом ортопедичної конструкції.

Внутрішньоротовий паралелометр Авраамі  дозволяє імплантологу більш точно визначити місця, а також сформувати 
ложа для двох і більше послідовно розташованих імплантатів, обравши оптимальну відстань між ними, нахил та па-
ралельність.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

MIS
Ізраїль

ЦЕМЕНТ CROWN SET

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений для фіксацції коронок та мостів на імплантатах.

Цемент володіє унікальним двофазним процесом полімеризації. Протягом 90 секунд він досягає стійкої гумоподібної кон-
систенції - перша фаза. В цей час його надлишки на краях коронки усуваються швидко і просто. Настання другої фази 
забезпечує високу ретенцію коронки, але при цьому залишається можливість зняти її з абатмента без пошкодження.
Переваги:Формула цементу розроблена на основі останніх досягнень в області полімерних гум, завдяки яким цемент 
володіє амортизаційними властивостями і характеризується відсутністю смаку і запаху, а також дає можливість зняти 
коронку з абатмента без пошкодження.

Шприц-змішувач (5 мл), наконечники для змішування (10шт.), упаковка листів для змішування.

Тривалість цементації 1-а фаза 90-120 с. 2-а фаза 240-300 с. Сила компресії 35 МПа. Сила на вигин 28,1 МПа
Модуль еластичності  1500 МПа. Товщина шару  15мкр. Розчинність <0.04 мг/см3.

Призначення:

Примітки:

Комплектація:

Основні характеристики:

MIS
Ізраїль

СИСТЕМА ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ RADIX

ІМПЛАНТІСС ІНСТИТУТ
58003,  м. Чернівці, вул. Н. Яремчука, 19, тел/факс: (0372) 572-166, тел.: (0372) 545-126
e-mail: info@implantiss.com, www.implantiss.com 

RADIX
Білорусь

Стоматологічна реабілітація пацієнтів з різними типами адентій незнімними, знімними зубними 
конструкціями на імплантатах.

Подвійна стерильна.

Мультимодальна система дентальних імплантатів та інструментів RADIX використовується з 1989 року. 
В Україні сертифікована та використовується з 2000 року. 
Дозволяє здійснювати реабілітацію пацієнтів з усіма формами адентій за одно- і двоетапним протоколом операцій.

Матеріал: 
Титан марки ВТ 1-00.

Поверхня: 
Мікротекстурована.

Форма внутрішньокісткової частини: 
гвинтова, комбінована, пластинчата.

Платформа імплантату:
внутрішній конус з шестигранником.

Діаметри імплантатів:
2.9; 3.5; 4.0; 4.5;  5.0 мм.

Довжини імплантатів:
8; 10; 12; 13; 15; 18 мм.

Абатменти: 
- конусні прямі;
- конусні  з кутом нахилу 15° , 25°, 40°;
- індивідуальні для фрезерування.

Діаметри абатментів:
3.7 мм;
4.5 мм;
5.5 мм.

Призначення: 

Упаковка: 

Примітки: 

Основні характеристики: 

матеріали для 
хірургічної стоматології 
- системи дентальної 

імплантації
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

PITT-EASY 

Система дентальних імплантатів

Гвинтові, циліндричної форми, що самонарізаються.
Усі імплантати, абатменти, трансфери, формувачі ясен, 
аналоги та заглушки імплантатів мають 
кольорове кодування, згідно їх діаметру. 
3,25 мм – зелений,  
3,75 мм. – жовтий,  
4.00 мм- червоний,  
4,9 мм – блакитний.
Поверхні імплантатів VTPS – вакуумно-плазменне напилення титану, 
FBR біоактивна поверхня з 100% фосфорнокислого кальцію. 
Рuretех-біомиметична нанопориста поверхня.

Компанія «ДенталБізнес Україна» - ексклюзивний дистриб’ютор в Україні німецької компанії 
«Sybron Implant Solutions GmbH» (до березня 2008 р. мала назву «ORALTRONICS GmbH»).
Компанія ORALTRONICS є одним з перших в світі виробників імплантаційних систем, 
який дотепер залишається лідером. Основою всіх технологій ORALTRONICS є традиційний 
німецький підхід найвищих стандартів якості, визнаний у всьому світі. Винаходи, що запатентовані 
ORALTRONICS 25 років тому і отримують патенти зараз, вже є та знову стають золотими 
стандартами в імплантолопї. Асортимент продукції «Sybron Implant Solutions GmbH» включає: 
циліндричні гвинтові, бікортикальні (одноетапні) імплантати, найкоротші у світі імплантати 
«ENDOPORE» резорбуючі та нерезорбуючі мембрани, а також остеозамінний матеріал.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

SYBRON IMPLANT SOLUTIONS GMBH
Німеччина

«ДЕНТАЛБІЗНЕС УКРАЇНА», тел: 38 (044) 362-15-26, факс (044) 597-13-59, e-mail:info@sybronimplants.com.ua, www.sybronimplants.com.ua

ENDOPORE

Система дентальних імплантатів

Форма: усічений конус.
Багаторівнева пориста поверхня, за рахунок чого площа контакту імплантат-кістка 
значно збільшується, що дозволяє застосовувати короткі імплантати.
Діаметри: 3,5 мм, 4,1 мм, 5,00 мм.
Довжина: 5 мм, 7 мм, 9 мм, 12 мм.

Призначення:

Основні характеристики:

ООО «БФІ Україна ГМБХ», 
03028 м. Київ, Стратегічне шосе, 16, оф. 109,
тел./факс: (044) 594 95 94; 
тел. (044) 227 11 33; моб. (067) 409 53 70
E-mail: a.lebedko@bpi-implants.com, www.aesculap-dental.com

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

Q-ІМПЛАНТАТ

Спектр продукції Q-імплантатів підходить для всіх клінічних випадків. Їх можна використовувати при поодиноких та 
сегментарних дефектах зубного ряду, а також при повній адентії. Вони використовуються при негайній імплантації, 
так як завдяки особливості різьби спостерігається висока первинна стабільність. Q-імплантат – система імплантів як 
сьогоднішнього дня, так і майбутнього!

Система дентальних імплантатів.

В систему входять одноетапні імплантати, двоетапні, а також імплантати для фіксації знімних протезів.

Призначення:

Гвинтові імплантати.
Матеріал: титан.
Діаметри: 3,5; 4,5; 5,6; 7 мм.
Довжина: 4; 5; 6; 7; 8; 10;12;14 мм.

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки: 

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

TRINON
Німеччина

VITADENT

Матеріал: Титан.
Види імплантації: Одно та двоетапова.
Типо-розміри: d 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 мм
              L 8, 10, 12, 14, 16 мм.
Супраструктури: всі види, включаючи методику індивідуального литва.
Стерильна упаковка: так.
Інструмент: зміцнений титан з кольоровим маркування.

Імплантати виготовляються у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 5832/3-78 та стандартів США AS TM 
136-84 і стандартів Швейцарії SNO 56512.

Система дентальних імплантів.
Призначення:

Основні характеристики: 

Примітки: 

VITADENT
Україна

ООО «ВІТАДЕНТ ЛТД», 69063 м. Запоріжжя, вул. Анголенко 14-В
тел.: (061) 212-22-03, факс: 787-54-69, (067) 611-04-50, (066) 34-64-063, www.vitaplant.com.ua, e-mail:mail@vitaplant.com.ua

Просте і точне перенесення імплантологічного планування з КТ (компьютерно-томографічної) 
діагностики на модель

Програмно апаратний комплекс для виготовлення імплантологічних шаблонів в умовах зуботехнічної ла-
бораторії.

Основні характеристики:

Призначення: 
GALILEO WIN MED

ARTIGLIO
Італія

«ДЕНТ ЛЕНД» 
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua www.dentland.com.ua

IMPLANT-ASSISTANT

ТОВ «ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ», Росія

Конвертація файлів з формату DICOM, повна багаторівнева діагностика, комп’ютерне 
моделювання операції, професійне складання плану лікування, проведення операції з 
використанням хірургічного шаблону та направляючих.

Виключення помилок при плануванні і проведенні операції дентальної імплантації, скорочення часу опера-
ції, малоінвазивна методика, якісно вищий рівень операції дентальної імплантації.

Основні характеристики:

Примітки:

Програмний комплекс комп’ютерного планування і прототипування в дентальній імплантації «Implant 
-Assistant». Виготовлення імплантологічних шаблонів (Implant-Guide). 

Призначення:

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ІМПЛАНТОЛОГІЧНИХ ШАБЛОНІВ
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ. МЕМБРАНИ
ГЕМОСТАТИКИ ХІРУРГІЧНІ

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

РІДИНА ДЛЯ ЗУПИНКИ КАПІЛЯРНОЇ КРОВОТЕЧІ

ГЕМОСТАБ

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості: 

Склад і властивості: 

Форма випуску: 

Форма випуску: 

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Рідина для зупинки капілярної кровотечі.

Рідина для зупинки капілярної кровотечі.

Алюмінію хлорид, сульфат оксикінолеїну, лідокаїн, наповнювач.

Сульфат заліза, сульфат оксикінолеїну, лідокаїн, наповнювач.

Флакон з рідиною 13 або 25 мл.

Флакон з рідиною 13 мл.

АЛЬВОСТАЗ (ДЖГУТИКИ)

АЛЬВОСТАЗ (ГУБКА)

АЛЬВОСТАЗ (ГУБКА №2 З ХЛОРГЕКСИДИНОМ І МЕТРОНІДАЗОЛОМ)

АЛЬВОСТАЗ (ГУБКА №3) 

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

Склад і властивості:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

Кровозупинний і антисептичний компрес для альвеол

Гемостатичний і антисептичний компрес для альвеол.

Для профілактики запальних ускладнень після хірургічних втручань в порожнині рота, альвеолярні комп-
реси після видалення зубів; лікування альвеоліту та пародонтального абсцесу; заповнення пародонтальної 
кишені після місцевої протизапальної терапії або кюретажу для антисептичної обробки.

Губка з хлорамфеніколом і неоміцином для профілактики запальних ускладнень після хірургічних втручань 
в порожнині рота, альвеолярні компреси після видалення зубів; лікування альвеоліту та пародонтального 
абсцесу; заповнення пародонтального карману після місцевої протизапальної терапії або кюретажу для 
антисептичної обробки.

Віскозні джгути з нетканого матеріалу розміром 1,5 см, шириною та довжиною 1 м, просякнуті відповідним розчином.
Евгенол, йодоформ, тимол, кальцію фосфат, лідокаїн, бутилпараамінобензоат, прополіс.
При використанні як профілактичного засобу препарат сприяє швидкому безболісному заживанню.

Використовується як альвеолярні компреси після видалення зубів.
Являє собою гемостатичні колагенові кубики розміром 1х1 см, просякнуті відповідним розчином.
Евгенол, йодоформ, тимол, кальцію фосфат, лідокаїн, бутилпараамінобензоат, прополіс.

Метронідазол, хлоргексидин, дексаметазон, провідник, ароматизатор, колагенові кубики.

Хлорамфенікол, неоміцин сульфат, хлоргексидин, дексаметазон, провідник, ароматизатор, колагенові кубики.

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

КОЛЛАПАН

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

Гидроксиапатіт, колаген і антимікробний засіб (антибіотик, антисептик).

Біоактивний матеріал для відновлення кісткової тканини.
Для заповнення післяопераційних дефектів кісткової тканини, попередження гнійних ускладнень (антимікробна дія). 
Застосовується в хірургічній стоматології, імплантології, ендодонтії,
пародонтології і щелепно-лицьовій і пластичній хірургії.

Гранули, гель, пластини. КоллапАн-Л – містить лінкоміцина гидрохлорід; КоллапАн-Г – містить гентаміцина сульфат; 
КоллапАн-Д – містить діоксидін; КоллапАн-К – містить клафаран;
КоллапАн-М – містить метронідазол; КоллапАн-Р – містить ріфампіцин.

Попереджає гнійні ускладнення за рахунок збереження антимікробної активності протягом 2 -3 тижнів. Володіє про-
тизапальними властивостями. 
Повністю заміщується кістковою тканиною. Форма використовуваного препарата визначається величиною і формою 
кісткового дефекту.

Склад і властивості:

Призначення: 

Форма випуску:

Примітки: 

ТОВ «ІНТЕРМЕДАПАТИТ» 
Росія

ОСТЕОПЛАСТ К

Змішані з кров’ю пацієнта або з фізіологічним розчином мікрочипси сприяють формуванню кров’яного згустка, мають 
властивість стимулювати хемотаксис остеобластів, агрегацію тромбоцитів і забезпечують необхідні взаємини між клі-
тинами кісткової тканини.

Високоочищений не демінералізований кістковий колаген, виділений з губчастої кістки, виготовлений у ви-
гляді крихти, що зберігає структуру мінерального компоненту кістки, насиченою сГАГ.
Пародонтальні дефекти, заповнення лунок після видалених зубів, заповнення порожнини після цистектомії або резек-
ції кореня, підняття дна гайморової пазухи з одномоментним встановленням імплантатів «м’який» синусліфтінг.

Склад і властивості:

Призначення: 

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

ТОВ «НПК ВІТАФОРМ» 
Росія

ОСТЕОПЛАСТ М

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

Матеріал після змочування стає м’яким, але добре тримає об’єм, його можна легко змоделювати під будь-яку форму 
дефекту.

Високоочищений демінералізований кістковий колаген, виділений з губчастої кістки, виготовлений у ви-
гляді блоків і смужок, насичених сГАГ.
Пародонтальні дефекти, заповнення лунок після видалених зубів, профілактика атрофії альвеолярного гребеня і під-
готовка під знімне протезування, заповнення порожнини після цистектомії або резекції кореня, нарощування товщи-
ни альвеолярного гребеня, підняття дна гайморової пазухи з одномоментним встановленням імплантатів «м’який» 
синусліфтінг, дефекти кістки навколо імплантатів.

Склад і властивості:

Призначення: 

ТОВ «НПК ВІТАФОРМ» 
Росія

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

ОСТЕОПЛАСТ Т

Тверді блоки з явно вираженими остеокондуктивними властивостями, якщо необхідно їх можна подрібнити або 
обрізати під форму дефекту.

Високоочищений не демінералізований кістковий колаген, виділений з губчастої кістки, виготовлений у 
вигляді блоків і смужок, насичених сГАГ. Заповнення лунок після видалених зубів, естетична корекція дефек-
тів альвеолярного гребеня, заповнення порожнини після цистектомії або резекції кореня, нарощування товщини 
альвеолярного гребеня, підняття дна гайморової пазухи з одномоментним встановленням імплантатів, «м’який» 
синусліфтінг.

Склад і властивості:

Призначення: 

ТОВ «НПК ВІТАФОРМ» 
Росія

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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КоллапАн
Біоактивний матеріал, що застосовується для відновлення кісткової тканини
та попередження гнійних ускладнень.

Штучний матеріал, тому немає ризику передачі інфекційних захворювань (СНІД, гепатит і т.д.), а також імунної 
та генної несумісності. Повністю заміщується новоутвореною кістковою тканиною без утворення фіброзного про-
шарку, за рахунок чо го скорочуються терміни лікування, покращуються результати. Активно стимулює остеогенез. 
Значно посилює репаративні процеси в пошкоджених тканинах. Відсутність побічних ефектів та ускладнень. Є носі-
єм лікувальних речовин (лінкоміцина гідрохлорид, гентаміцина сульфат, метронідазола, клафорана, діоксидина, 
ріфампіцина, ізоніазида), що дозволяє обрати вид препарату, що діє цілеспрямовано на виявленого збудника за-
хворювання. Зберігає антимікробну активність в рані до 20 діб. Це дає можливість скасувати прийом антибіотиків 
в післяопераційному періоді, тому унеможливлюється токсичний вплив ліків на печінку, нирки тощо, скорочуються 
витрати на  лікування, зменшується ризик післяопераційних ускладнень. Застосовується в хірургічній стоматології, 
імплантології, ендодонтії, пародонтології, щелепно-лицьовій та пластичній хірургії.

Призначення:

Основні характеристики:

«КАСКАД ДЕНТ», 03179, Київ, вул. Ірпінська, 78-А, тел.: (044) 501-17-02, 501-17-06, е-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www.kaskad-dent.com.ua

ІНТЕРМЕДАПАТИТ
Росія

Гідроксіапатит, коллаген та антимікробний засіб (антибіотик, антисептик).Склад:

Гранули  №0,5;1; 2; 3; 5; 10; 15; 20 
(номер упаковки відповідає об’єму дефекту, що заповнюється).
Пластини №1; 1,5; 2; 3; 5; 6 (розміром 2х3 см різної товщини).
Гель (шприц-контейнер) об’ємом 1 мл та 2 мл.

Форма випуску:

ОСТЕОМАТРІКС

Біопластичний матеріал на основі ксеноколагену для відновлення кісткових дефектів:
- заповнення порожнин при синус-ліфтингу; 
- реконструкція альвеолярного відростка;
- заповнення пародонтальних дефектів;
- заповнення дефектів після цистектомії, резекції кореня;
- заповнення лунок видалення зубів.

- остеоіндуктивність;
- остеокондуктивність;
- висока біосумісність та біоінтеграція у кісткову тканину;
- низька антигенність.

Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 7727/2008 від 25.04.08р.
ПП «Релакс»- генеральний дистриб’ютор в Україні

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

КОНЕКТБІОФАРМ
Росія

ПП “Релакс”, 40038, вул.Ленiнградська, 61, тел./факс: (056) 77-00-861, 716-72-69, (050) 320-39-29, alex_relax@inbox.ru, www.ahill-relax.dp.ua

ГІАЛУОСТ №1

Матеріал для відновлення та заповнення дефектів кісткової тканини.
Застосовується: 
як остеопластичний матеріал в хірургічній стоматології, травматології, ортопедії; 
пародонтології; 
імплантології; 
при кісткових дефектах; 
дефектах після резекції верхівки кореня.

Остеопластичний матеріал на основі аморфного нанодисперсного гідроксиапатиту кальцію, що резорбується.

Призначення:

Склад і властивості:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

BIOTECK- нова генерація натуральних матеріалів кінськогро походження для направленої  кісткової регенерації, виго-
товлених за хіміко-фізико-ензимною низькотемпературною  технологією, деантигенних, що повністю резорбуються, 
забезпечують високий рівень відновлення кістки. 
4 серії продукції, що відрізняються за областю застосування та за характеристиками, за  формами випуску та терміна-
ми резорбції, дають можливість моделювати фізіологічний процес остеогенеза.
BIOGEN - матеріал з кінської тканини без колагена (гранули, блоки, гель).
OSTEOPLANT - матеріал з кінської тканини з  колагеном, з підвищеними характеристиками міцності.
OSTEOPLANT  FLEX-- матеріал з кінської тканини з  колагеном, декальцинований, для відновлювальної хірургії.
BIOCOLLAGEN - колагенова мембрана (ліофілізована пластина, гель).
OSTEOPLANT  ELITE - кортикальна мембрана. 
HEART - стоматологічна перикардіальна мембрана.

Матеріали для кісткової регенерації.
Призначення:

Основні характеристики: 

«КОМЕРЦІЙНИЙ ВІДДІЛ ІПСТ», тел./факс: +38 (044) 234-43-00, e-mail: ipst@ipst.com.ua, web: www.ipst.com.ua

BIOGEN, OSTEOPLANT, BIOCOLLAGEN

BIOTECK
Італія
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

CERABONE®, MAXRESORB®, MAXGRAFT®, JASON® MEMBRANE

ІМПЛАНТІСС ІНСТИТУТ
58003,  м. Чернівці, вул. Н. Яремчука, 19, тел/факс: (0372) 572-166, тел.: (0372) 545-126
e-mail: info@implantiss.com, www.implantiss.com 

BOTISS
Німеччина

Матеріали для кісткової і м’якотканинної регенерації. 
Пародонтальна хірургія (пластика пародонтальних кісткових дефектів, направлена ренерація кістки і м’яких тканин).
Аугментація тканин при дентальній імплантації (альвеолопластика, регенерація периімплантних тканевих дефектів, 
збільшення альвеолярного гребеня, синусліфтинг, направлена тканева регенерація).
Хірургічна стоматологія і щелепно-лицьова хірургія (пластика кісткових і м’якотканинних дефектів після травм і 
видалення новоутворень).

Постійне навчання реконструктивній і аугментаційній техніці з використанням матеріалів BOTISS в провідних 
клінічних центрах – партнерах  компанії BOTISS  в Україні та за кордоном. 
Організація участі в міжнародних симпозіумах компанії BOTISS.

Відповідність вимогам Директив ЄС 93/24/ЄЕС та 2003/32/ЄС.
Понад двадцятирічна задокументована ефективність використання в клініках у більш ніж 50 країнах світу.
Широка лінійка матеріалів щодо їх походження та властивостей для оптимального вибору в кожній клінічній ситуації.

Сerabone® - стовідсотково депротеїзований мінерал бичачого походження.
Maxresorb® - синтетичний кістковий замінник (60% НА, 40 % β-TCP).
Maxgraft® - алопластичний матеріал з вітальним використанням донора.
Рerossal® - cинтетичний нанокристалічний матеріал (НФ, сульфат кальцію).
Jason® membrane - колагенова мембрана (алопластичний перикард).
Сollagen fleece - колаген тваринного походження.

Остеокондуктивність (Сerabone®, Maxresorb®, Maxgraft®, Рerossal®).
Об’ємна механічна стабільність при повільній повній резорбції.
Гідрофільність, адгезивність і пластичність при використанні.
Гемостаз (Сollagen fleece ).
Бар’єрна функція (Jason® membrane).
Виняткова еластичність, адгезивність і міцність бар’єрної мембрани.

Призначення: 

Примітки: 

Основні характеристики:

Склад та властивості:

«ДЕНТАЛБІЗНЕС УКРАЇНА», тел: 38 (044) 362-15-26, факс (044) 597-13-59, e-mail:info@sybronimplants.com.ua, www.sybronimplants.com.ua

МЕМБРАНА BIOVIN®
                           Повністю резорбуюча колагенова мембрана, вона робиться зі свинячого перикарду в процесі 
стандартизованого, ретельно контрольованого очищення. Низька антигенність і відмінна біологічна сумісність, а 
також висока міцність мембрани BioVin® забезпечує її безпечне і просте застосування.

Тривала бар’єрна функція. Низька антигенність. Відмінна біологічна сумісність. Повністю резорбується впродовж 3-4 
місяців. Щільна, еластична і міцна на розрив. Легко сумісна до профілю дефекту. 
Широкий спектр застосування мембран BioVin®: Імплантологія, пародонтологія, щелепно-лицьова хірургія, 
оральна хірургія: при хірургічних дефектах кістки і кісткових стінок; в рамках нарощування пазового дна і для під-
тримки мембрани Шнайдера; у рамках нарощування щелепного гребеня; у рамках реконструкції щелепного гребеня 
для протезування; у рамках лікування дефектів Фенестрації; при пародонтальних дефектах кістки ( від одного до 
тристінних дефектів, дефекти розбіжності кореня зуба I, II); при дефектах дегісценції; після резекції верхівки кореня 
зуба, видаленні кісти, видаленні ратинованих зубів і резекції інших ушкоджень кістки; в або на екстракційних альве-
олах після екстракції зуба; при негайному або відтермінованому нарощуванні навколо імплантата в екстракційних 
альвеолах. Розміри мембран BioVin®: 
5х20 мм - 1шт в подвійній стерильній упаковці; 
20х30 мм - 1шт в подвійній стерильній упаковці;

Призначення:

Основні характеристики:

OTMEDICAL GMBH
Німеччина

«ДЕНТАЛБІЗНЕС УКРАЇНА», тел: 38 (044) 362-15-26, факс (044) 597-13-59, e-mail:info@sybronimplants.com.ua, www.sybronimplants.com.ua

BIOVIN® BONE
                            Представлений у формі макропористої і мікропористої гідроксиапатитової кераміки 
внутрішнього з’єднання, яка робиться в процесі багатогодинної високотемпературної обробки ( T>1200°C) 
з бичачого губчастого шару. Пористість кераміки (макропористість) знаходиться в межах 65-80% об’єму, ширина 
пір - в межах близько 100-1500 мікрон.

Оптимально точний розмір часток і пористість. Забезпечує функцію остеопровідної матриці або направляючої шини 
для нарощування нової кісткової тканини. Висока міцність. 100% безпека від коров’ячого сказу. Тривалі дослідження 
до виходу на ринок продукції. Зроблено в Німеччині. 
Сфера застосування BIOVIN® BONE: Для довгострокового заповнення або реконструкції асептичних дефектів кістки. 
1. Хірургічна допомога при нещасних випадках, ортопедія, наприклад для: заповнення дефектів кістки при вдавлених 
переломах поблизу суглобів; заповнення дефектів кістки вертлужної ямки (acetabulum) при заміні протеза; запо-
внення дефектів резекцій доброякісних пухлин кістки; заповнення кісткових кіст; заповнення дефектів речовини при 
трансплантації кістки / хряща; заповнення дефектів кістки після аутологічного вилучення губчастого шару. 2. Хірургіч-
на стоматологія, щелепно-лицьова хірургія, наприклад для: заповнення дефектів кістки після видалення верхівки ко-
реня зуба; заповнення альвеолярних дефектів після видалення зуба; заповнення дефектів після остеотомії щелепи.

Призначення:

Основні характеристики:

OTMEDICAL GMBH
Німеччина
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

█ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГІЇ

ДІПЛЕН-ДЕНТА М

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для 
лікування хвороби слизової оболонки порожнини 
рота та ясен, спричинених анаеробними мікроор-
ганізмами, пролежнів і виразок слизової оболон-
ки порожнини рота. 

0,01-0,03 мг метронідазолу на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виді-
лення лікарських компонентів триває протягом 6-8 го-
дин. Терапевтичний ефект досягається швидко. Плівки 
м’які, тонкі, прозорі – клеються надійно без допоміжних 
засобів до м’яких, твердих, опікових поверхонь порож-
нини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

ДІПЛЕН-ДЕНТА С

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для 
лікування ерозивних, виразково-ерозивних, трав-
матичних уражень слизової оболонки порожнини 
рота, ушкоджень, що виникли в результаті носіння 
зубних протезів,  післяопераційних ран, що не го-
яться, тріщин губ.

0,05-0,09 мг солкосерілу на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виділення 
лікарських компонентів триває протягом 6-8 годин. Терапев-
тичний ефект досягається швидко. Плівки м’які, тонкі, про-
зорі – клеються надійно без допоміжних засобів до м’яких, 
твердих, опікових поверхонь порожнини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

ДІПЛЕН-ДЕНТА Л

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для 
лікування післяопераційних ран, травм, опіків у 
порожнині рота, пародонтитів, гінгівітів, стомати-
тів тощо. 

0,05-0,09мг лінкоміцину на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виді-
лення лікарських компонентів триває протягом 6-8 го-
дин. Терапевтичний ефект досягається швидко. Плівки 
м’які, тонкі, прозорі – клеються надійно без допоміжних 
засобів до м’яких, твердих, опікових поверхонь порож-
нини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

ДІПЛЕН-ДЕНТА Х

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для ліку-
вання інфекційних та запальних хвороб порожнини 
рота, з метою ізоляції кісткової рани в першій фазі за-
живлення.

0,01-0,03 мг хлоргексидину біглюконату на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виді-
лення лікарських компонентів триває протягом 6-8 го-
дин. Терапевтичний ефект досягається швидко. Плівки 
м’які, тонкі, прозорі – клеються надійно без допоміжних 
засобів до м’яких, твердих, опікових поверхонь порож-
нини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

ДІПЛЕН-ДЕНТА ХД

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для лі-
кування пародонтитів, гінгівітів, стоматитів, інфек-
ційних хвороб порожнини рота, післяопераційних 
ран, травм, опіків у порожнині рота. Внутрішньо-
кісткова дентальна імплантація. 

0,01-0,03 мг фосфату дексаметазону та 0,01-0,03 мг бі-
глюконату хлоргекседину на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виділення 
лікарських компонентів триває протягом 6-8 годин. Терапев-
тичний ефект досягається швидко. Плівки м’які, тонкі, про-
зорі – клеються надійно без допоміжних засобів до м’яких, 
твердих, опікових поверхонь порожнини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

ДИПЛЕН-ДЕНТА Г

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для 
лікування інфекційних  захворювань ротової по-
рожнини, уражень слизової та червоної облямів-
ки губ при коллагенезах, герпес-вірусній інфекції, 
афтозному стоматиті, червоному плоскому лишаї, 
лептотріхіозі, післяопераційних ран, травм, опіків у 
порожнині рота, стоматитів, при внутрішньо кістко-
вій дентальній імплантації, пародонтитів у фазі за-
гострення, гінгівітів.

0,05-0,06 мг гентаміцину сульфату на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виділення 
лікарських компонентів триває протягом 6-8 годин.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

«INTEGRIS DENTAL», 02140, м. Київ, вул. Вишняківська 13\219, тел. (067) 271-35-26, e-mail: integris.dental@ukr.net

ПОРИСТІ ТИТАНОВІ ГРАНУЛИ 

Титан - добре відомий і безпечний матеріал, що використовується в стоматології вже понад 40 років. 
Титанові гранули уперше були застосовані в ортопедичній хірургії в 80-і роки, а в дентальній імплан-
тації - в 90-і роки минулого століття.
Лікареві не потрібно провадити тривалі дискусії з пацієнтом відносно безпеки застосування кадавер-
ного трансплантата. 
Пацієнтові не потрібно піддавати себе болючій та дорогій процедурі забору кісткової тканини із стег-
нової кістки або нижньої щелепи.

Пористі титанові гранули: 80% повітря і 20% чистого титану. 
Миттєва механічна стабільність і прекрасний біологічний ефект без втрати об’єму. 
Розроблені для оптимального функціонального і естетичного ефекту при будь-якому застосуванні.

Для регенерації кісткової тканини і міцної фіксації імплантата.
Призначення:

Примітки:

Основні характеристики: 

TIGRAN
Швеція

R.T.R.  розроблений для заміни втраченої кістки. Використовується після просякнення кров‘ю пацієнта чи фізіологічним 
розчином. R.T.R. випускається у формі гранул розміром від 500 нм до 1 мм. Розмір мікропор – не менш 10 нм у діаметрі. Ці 
специфічні особливості структури дозволяють колонізувати макропори знову створеної кістки. 

0,8 см3 вигнутий шприц у індивідуальній  упаковці, стерилізований гама – випромінюванням.
(мінімальна доза: 25  kGy). 2 см3 пляшечка в одноразовій упаковці, стерилізований гама – випромінюванням (міні-
мальна доза: 25  kGy).  Конус 2 x 0,3 см3  (Ø 6 мм, Н 10 мм)   у індивідуальній упаковці,  стерилізований гама – випро-
мінюванням (мінімальна доза: 25  kGy).

Форма випуску:

Склад та властивості: 

R.T.R.

Стерильний кістковий замінник ß трикальційфосфат, що розсмоктується.
R.T.R. ß трикальційфосфат виготовлений з використанням найсучасніших технологій, які гарантують якісний продукт 
найвищого рівня очищення. R.T.R виготовлений з гранул ß трикальційфосфата, що вкриті матрицею з колагенового 
волокна коров’ ячого походження високого рівня очищення, що відповідає вимогам охорони безпеки здоров’я, ре-
комендовані ВОЗ та ЄС.

Призначення:

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

SEPTODONT
Франція

ШОВНІ МАТЕРІАЛИ

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Набори «Голка-нитка «ACUFIRM» – це точний, гладкий і нетравматичний перехід від голки до нитки.
Полігліколева кислота – нитка, що резорбується. Точно обплетена, синтетична нитка що резорбується, виготовлена 
з полімеру гліколевої кислоти. Поглинається в тіло простим гідролізом, викликаючи мінімальну реакцію тканини. Має 
високу вихідну міцність на розрив, гладкий прохід і чудові в’яжучі властивості.
Зворотній розріз; довжина голки: 13 – 26 мм;
діаметр голки: 5/0, 4/0, 3/0;
форма голки: 1/2, 3/8 кола;
довжина нитки: 45 мм, 75 мм.
Повністю резорбується через 60 - 80 днів простим гідролізом.

Набір «Голка-нитка «ACUFIRM» відповідає найвищим стандартам, встановленим сьогодні хірургією.
Стабільно висока якість комбінацій «Голка-нитка» засновано на понад 100-річному досвіді виробництва.

Шовний матеріал.
Основні характеристики:

Примітки:

Призначення:

ACUFIRM
Німеччина

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ

Голки «ACUFIRM» виготовлені з високоякісної високоміцної неіржавіючої сталі.
Набори «Голка-нитка «ACUFIRM» – це точний, гладкий і нетравматичний перехід від голки до нитки.
Поліпропілен – хірургічна мононитка, що не розсмоктується, з гладкою, непористою поверхнею.
Дозволяє ковзати крізь тканину чисто і рівно.
Завдяки своїй негідравлічній природі особливо підходить для постійних швів.
Зворотній розріз; довжина голки: 13 – 26 мм;
діаметр голки: 5/0, 4/0, 3/0;
форма голки: 1/2, 3/8 кола;
довжина нитки: 45 мм, 75 мм.

Шовний матеріал.

Набір «Голка-нитка «ACUFIRM» відповідає найвищим стандартам, встановленим сьогодні хірургією.
Стабільно висока якість комбінацій «Голка-нитка» засновано на понад 100-річному досвіді виробництва.

Основні характеристики:

Призначення:

Примітки:

ACUFIRM
Німеччина

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

 
матеріали для 

хірургічної стоматології - 
шовні матеріали

ДІПЛЕН-ДЕНТА К

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для первин-
ного пародонтологічного лікування генералізованого 
пародонтиту будь-якого ступеню тяжкості в стадії заго-
стрення. Також застосовуються при імплантології.

0,05-0,09 мг кліндаміцин фосфату на 1 см2.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Виді-
лення лікарських компонентів триває протягом 6-8 го-
дин. Терапевтичний ефект досягається швидко. Плівки 
м’які, тонкі, прозорі – клеються надійно без допоміжних 
засобів до м’яких, твердих, опікових поверхонь порож-
нини рота.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 

ДІПЛЕН-СТЕРИЛЬНА

Стоматологічні адгезивні двошарові плівки для застосу-
вання в стоматології, хірургії та травматології, нейрохі-
рургії, урології тощо. Лікування ран, опіків тощо.

Біоінертний матеріал, що розсмоктується.

Накладаються безпосередньо на уражену ділянку. Терапев-
тичний ефект досягається швидко. Плівки м’які, тонкі, про-
зорі – клеються надійно без допоміжних засобів до м’яких, 
твердих, опікових поверхонь порожнини рота. Плівка легко 
моделюється на поверхні, де є рана, або накладається, щоб 
закрити кістку при хірургічних втручаннях. Потім рана уши-
вається. Плівка захищає її від інфекції та забезпечує рівну 
тканину шраму. Розсмоктується протягом 3 тижнів.

Призначення:

Склад і властивості:

Примітки:

НОРД-ОСТ
Росія

«ВСЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ», тел./факс: (044) 501-21-73, 483-73-34
м. Київ, вул. Білоруська, 13, оф. 21 



www.navistom.netwww.navistom.net[ 192 ]█ █[ 193 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ГІАЛУДЕНТ №1, ГІАЛУДЕНТ №2

Розчин для антисептичної обробки пародонтальних кишень.

Гіалудент №1 – на основі хлоргексидину та гіалуронату натрія; 
Гіалудент №2 – містить гіалуронат Nа, метронідазол, хлоргексидин, комплексоутворювач, наповнювач, стабілізатор.

флакон з рідиною по 25 мл і 150 мл розчину.

Призначення:

Склад і властивості:

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

- антисептична обробка пародонтального карману після місцевої протизапальної терапії або 
кюретажу для ефективнішого відновлення тканин;
- профілактична обробка післяопераційного поля для ефективного відновлення тканин;
- для покращення мікроциркуляції крові та обміну речовин у тканинах пародонту;
- інфекційно-запалювальні захворювання пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

Показання:

Форма випуску:

матеріали для 
пародонтології

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Показання:

Показання:

Склад і властивості:

Показання:

Призначення:

Показання: Показання:

Склад:

Склад:

ОМЕГА-ДЕНТ
Росія

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

Профілактичний гель для комплексного лікування 
та профілактики захворювань пародонта.

Гострі ситуації на пародонті (абсцес з підвищенням температури).

Профілактичний гель для комплексного лікування 
та профілактики захворювань пародонта.

- інфекційно-запалювальні захворювання пародонту та 
слизової оболонки порожнини рота.
- для покращення мікроциркуляції крові та обміну ре-
човин у тканинах пародонту;
- запалення слизової оболонки порожнини рота при 
використанні зубних протезів;
- усунення неприємного запаху з рота.

заповнення пародонтального карману після місцевої 
протизапальної терапії або кюретажу для ефективні-
шого відновлення тканин;
антисептична та профілактична обробка післяопера-
ційного поля;
покращення мікроциркуляції крові та обміну речовин у 
тканинах пародонту;
запалення слизової оболонки порожнини рота при ви-
користанні зубних протезів.

Гілуронат №; хлоргексидин; гелеоутворювач; 
наповнювач; стабілізатор.

гіалуронат Na, гелеутворювач, наповнювач, стабіліза-
тор, ароматизатор.

ГІАЛУДЕНТ ГЕЛЬ, ГІАЛУДЕНТ ГЕЛЬ № 0 ГИАЛУДЕНТ ГЕЛЬ №1 (З ХЛОРГЕКСИДИНОМ) 

Профілактичний гель для комплексного лікування та профілактики захворювань пародонта.

Гель для комплексного лікування та профілактики захворювань пародонта.

Гель для комплексного лікування та профілактики захворювань пародонта.

Ефективна протимікробна дія.

Містить комплекс вітамінів. Відновлююча дія.

Містить доксициклін, антибіотик широкого спектру антимікробної дії.

ГІАЛУДЕНТ ГЕЛЬ №2 (З МЕТРОНІДАЗОЛОМ І ХЛОРГЕКСИДИНОМ)

ГІАЛУДЕНТ ГЕЛЬ №3 (З ВІТАМІНАМИ) 

ГІАЛУДЕНТ ГЕЛЬ №4 (З ДОКСИЦИКЛІНОМ)

матеріали для 
пародонтології

█ ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ ОРТОДОНТИЧНІ
БРЕКЕТ-СИСТЕМИ

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

AGILE

Незнімне ортодонтичне лікування. Металеві брекети.

Матеріал: неіржавіюча сталь.

Мікрогравірована площадка з 80 комірками.Вер-
тикальна демаркація надає допомогу в точному по-
зиціонуванні брекета.Заокруглені кути підвищують 
комфорт.Низькопрофільні брекети(міні).

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M ABZIL
Бразилія

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

KIRIUM

Незнімне ортодонтичне лікування. Металеві брекети.

Матеріал: неіржавіюча 

Брекети середнього розміру. Їх дизайн забезпечує 
комфорт і міцність, торк в базі забезпечує точність і 
надійність. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M ABZIL
Бразилія

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

FORSUS

Коректор дистального прикусу II Класу.

Матеріал: неіржавіюча сталь.

Коректор дистального прикусу Forsus, є останньою ін-
новацією у сегменті апаратів для корекції Класу II. 
Проста, швидка і надійна фіксація, універсальність 
розміру.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

MINIATURE

Незнімне ортодонтичне лікування. Металеві брекети.

Матеріал: неіржавіюча сталь. 
Маркування: кольорове.

Цільні мініатюрні брекети володіють усіма характе-
ристиками стандартних брекетів, маючи при цьому 
менший розмір для більшого комфорту і естетики. 
Виготовлені з міцної нержавіючої сталі брекети ма-
ють мікрогравіровану площадку, яка забезпечує хо-
рошу силу фіксації. Дизайн брекетів включає гладкі 
двонаправлені гачки для найкращої фіксації еластич-
них лігатур.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

VICTORY SERIES

Незнімне ортодонтичне лікування. Металеві брекети.

Матеріал: неіржавіюча сталь.
Маркування: кольорове.

- анатомічний контур площадки
- форма крила зручна для більшої кількості лігатур
- площадка Mesh 80 комірок
- також в асортименті  низькопрофільні металеві брекети
- витягнуті десневі
- крила на  3’, 4’, 5’

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

CLARITY SL

Незнімне ортодонтичне лікування. Самолігатурні ке-
рамічні брекети.

Матеріал: кераміка.
Маркування: кольорове.

-інтерактивна система
-наявність металевого пазу 
-відсутність рухомих частин ( зниження ризику по-
ломки апарату)
-по- справжньому естетична самолігатурна система
-можливість вибіркової фіксації мезіально або дис-
тально (хороший контроль ротацї)

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

CLARITY 

Незнімне ортодонтичне лікування. Керамічні брекети.

Матеріал: кераміка.
Маркування: кольорове.

-прекрасна естетика
-якісний керамічний матеріал
-невидимі в порожнині рота
-наявність металевого пазу
-високі технології виробництва
-зручні для пацієнта

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

SMARTCLIP

Незнімне ортодонтичне лікування. Самолігатурні ме-
талеві брекети.

Матеріал: неіржавіюча сталь.
Маркування: кольорове.

традиційний подвійний брекет; дійсно самолігатурна 
система; корпус, базис, крила (неіржавіюча сталь)
фіксаційні кліпси – нітінол; не має рухомих частин, 
які можуть зламатися або деформуватися; відкриття 
і закриття забезпечується пружністю матеріалу; мож-
ливий стандартний метод лігатування; не потребує 
спеціальних дуг; можлива вибіркова активація

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

Компютерний комплекс, оснащений електронним зондом, що дозволяє з високою точніс-
тю отримувати наступні дані:
- Глибина парадотального каналу.
- Стан кісткової тканини в області розходження коренів     багатокореневих зубів.
- Рухомість зубів.
- Ступінь атрофії ясен в області шийки зуба.
- Наявність зубного нальоту.
- Наявність запалення і кровотечі в приясеневих кишенях.

Флоріда Проуб суттєво економить час лікаря, дає повну парадонтологічну оцінку стану зубів, підкріплену якісним 
і цікавим пацієнту аудіо-відео супроводом, чим мотивує до подальшого лікування. Подробиці на www.aitas.com.ua.

Призначення:

Примітки:

ФЛОРІДА ПРОУБ

АІТАС ПЛЮС, 33001, м. Рівне, вул. Дубенська БОС 217, тел./факс (0362) 62-05-16,63-19-35, e-mail: aitas@utel.net.ua, aitas@ukrpost.ua, www.aitas.com.ua 

FLORIDA PROBE
США
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62
e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

INCOGNITO

Незнімне ортодонтичне лікування. Індивідуальні лінг-
вальні брекети.

Матеріал: золотий сплав.

Лінгвальна брекет- система INCOGNITO виготовля-
ється із золотого сплаву індивідуально для кожно-
го пацієнта. Автоматизація та застосування новітніх 
комп’ютерних технологій при виробництві цих бреке-
тів дозволяють отримати ряд революційних переваг. 
Ці лінгвальні системи виробляються лабораторі-
єю «TOP Service fur Lingualtech Nik GmbH» на основі 
комп’ютерного аналізу моделей для кожного пацієнта. 

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

3M UNITEK
США

RADIANCE
Незнімне ортодонтичне лікування. Сапфірові брекети.

Матеріал – полірований дорогоцінний камінь, зроблений з чистого монокристалічного сапфіру.
Маркування – кольорове  маркування брекетів.

Матеріал – полірований дорогоцінний камінь, виготовлений з чистого монокристалічного сапфіру,
другого самого міцного мінералу, відомого людству.
Форма - кожен кристал відхонінгований, а потім відполірований при нагріванні у гладенький,
прозорий та міцний брекет.
Маркування – для легкого визначення належності брекету по квадрантам у вертикальний паз
додано маркування з харчового барвника.
Запатентована базова площина брекетів Radiance з механічним блокуванням, дозволяє досягти міцної фіксації
в центрі площини та слабшої фіксації на краях для простого та передбачуваного дебондінгу.
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компанії American Orthodontics в Україні.
Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.

Призначення:
Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «ЄВРОСТУДІО ПЛЮС», 03680 г. Киев, ул. Виборгская, 92, 4 эт. оф. 1-А, тел. (044)221-43-51, 331-79-61, 228-01-04, 228-01-05, 380-84-03, www.esplus.com.ua, info@esplus.com.ua

AMERICAN ORTHODONTICS
США

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

ЩІЧНІ ТРУБКИ LP
Незнімне ортодонтичне лікування. Низькопрофільні щічні трубки для приклеювання.

Матеріал – неіржавіюча сталь. 
Форма - анатомічно-адаптована базова площина.
Маркування – кольорове по квадрантам.

Під сіткою з 80 вічок особливий метод фотогравіювання створив спеціальні заглибини для збільшення площі
зчеплення базової площини брекету з адгезивом та сили адгезії.
Воронкоподібний вхід плавно направляє дугу в паз трубки на перші та другі моляри,
спрощуючи розташування дуги та скорочуючи робочий час лікаря.
Анатомічно-адаптована базова площина зі спеціальними заглибинами для щічної фісури
допомогає знайти оптимальне місце розташування трубки на перші та другі моляри.
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компанії American Orthodontics в Україні. 
Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «ЄВРОСТУДІО ПЛЮС», 03680 г. Киев, ул. Виборгская, 92, 4 эт. оф. 1-А, тел. (044)221-43-51, 331-79-61, 228-01-04, 228-01-05, 380-84-03, www.esplus.com.ua, info@esplus.com.ua

AMERICAN ORTHODONTICS
США

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

VISION LP - PASSIVE SELF LIGATION SYSTEM
Незнімне ортодонтичне лікування. Самолігатурні брекети.

Матеріал – неіржавіюча сталь
Форма – 2 крила (подвійні), зменшені по висоті та закруглені. Гнучка та міцна кліпса виготовлена зі сплаву нікелю
та титану. Кліпса відкривається на 90° для переднього доступу до пазу. Пасивний паз для зменшення тертя та
оптимального розташування дуги. Простий та надійний механізм відкриття та закриття кліпси
з кліком при закриванні.
Маркування – індивідуальне кольорове кодування.

Низький профіль. З нижчим профілем та меншим об’ємом, ніж у провідних брендів, брекети Vision LP пропонують 
пацієнту більший комфорт та зменшують можливість випадкового відклеювання.
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компанії American Orthodontics в Україні.
Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «ЄВРОСТУДІО ПЛЮС», 03680 г. Киев, ул. Виборгская, 92, 4 эт. оф. 1-А, тел. (044)221-43-51, 331-79-61, 228-01-04, 228-01-05, 380-84-03, www.esplus.com.ua, info@esplus.com.ua

AMERICAN ORTHODONTICS
США

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

LP MINI MASTER SERIES 
Незнімне ортодонтичне лікування. Низькопрофільні міні-брекети.

Матеріал – неіржавіюча сталь.
Форма – 4 крила (подвійні), зменшені по висоті та заокруглені. Контурована основа. Лазерна обробка підошви.
Маркування – кольорове по квадрантам.

З брекетами LP фірма American Orthodontics розробила новий тип апаратури – точно виготовлені низькопрофільні 
брекети для чіткого переміщення зубів та більшого комфорту для пацієнтів.  Брекети LP легко легіруються та пропо-
нуються у великій кількості прописів: Roth, Alexander, MBT.
Під сіткою з 80 вічок особливий метод фотогравіювання створив спеціальні заглибини для збільшення площі зчеплен-
ня базової площини брекету з адгезивом та сили адгезії. Всі брекети та щічні трубки LP виготовлені згідно  технології 
Maximum Retention, яка забезпечує високу міцність та силу адгезії.
ТОВ «Євростудіо плюс» - ексклюзивний представник компанії American Orthodontics в Україні.
Свідоцтво про державну реєстрацію МОЗ України № 7019/2007.

Призначення:

Основні характеристики:

Примітки:

ТОВ «ЄВРОСТУДІО ПЛЮС», 03680 г. Киев, ул. Виборгская, 92, 4 эт. оф. 1-А, тел. (044)221-43-51, 331-79-61, 228-01-04, 228-01-05, 380-84-03, www.esplus.com.ua, info@esplus.com.ua

AMERICAN ORTHODONTICS
США

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

OMNIARCH

Незнімне ортодонтичне лікування.
Найбільш ефективні універсальні Twin брекети.

Матеріал: неіржавіюча 

Оптимальна величина брекетів OmniArch  - головний критерій 
вибору для ортодонта та пацієнта. Вбудований торк в основі, 
низький профіль та ромбовидний контур брекетів, підвищують 
комфорт пацієнта, водночас не створюють труднощів у роботі з 
ними і забезпечують високий контроль ротації та торку. Виграві-
йована поздовжня вісь по центру брекета забезпечує дуже точ-
не мезіо-дистальне розміщення і гарантує  високу ефективність 
лікування. Унікальна сітчаста тришарова основа (SuperMash 
Base 80/150)забезпечує більш міцну і тривалу фіксацію брекета.

Призначення:

 Основні характеристики:

Примітки:

DENTSPLY GAC 
США

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

MICROARCH

Незнімне ортодонтичне лікування. 
Високотехнологічні низькопрофільні Twin брекети.

Матеріал: неіржавіюча 

Система брекетів MicroArch містить найповніший 
перелік вимог до апарату: вирізаний паз для макси-
мальної точності та мінімального тертя; контур осно-
ви розроблений для кожного зуба окремо; унікальна 
сітчаcта тришарова основа (SuperMash Base 80/150) 
для міцної фіксації; великий підкрильцевий радіус 
для легкої фіксації дуги лігатурою; низький профіль 
для комфорту пацієнта; вифрезеровані зі сталі аеро-
космічної міцності.

Призначення:

 Основні характеристики:

Примітки:

DENTSPLY GAC 
США

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

IN-OVATION R

Незнімне ортодонтичне лікування. 
Самолігатурні металеві брекети

Матеріал: кераміка.

Першокласна система mini twin самолігатурних бреке-
тів, яка завдяки Interactive™ технології кліпси дозволяє 
лікувати пацієнтів легко, швидко та ефективно, зменшує 
дискомфорт та покращує гігієну. In-Ovation® R може бути 
пасивною для початкового вирівнювання зубів, експре-
сивною при необхідності контролю та вільного ковзання, 
або активною для швидкого завершення лікування. За-
безпечує точний ступінь контролю, який необхідний на 
кожному його етапі, саме ця перевага відсутня у  “лише 
пасивних” брекетах.

Призначення:

 Основні характеристики:
Примітки:

DENTSPLY GAC 
США

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

IN-OVATION C

Незнімне ортодонтичне лікування. 
Самолігатурні керамічні брекети

Матеріал: кераміка. 

Перша керамічна самолігатурна брекет-система, яка по-
єднує міцність та функціональність металевої системи, про-
понуючи швидший, зручніший та більш естетичний варіант 
лікування. Винятково висока транслюцентність брекета та 
кліпса із родієвим покриттям забезпечують високу естети-
ку. Лікування дає значне зменшення сил тертя, швидку та 
легшу заміну дуг, а також скорочення загальної тривалості 
лікування.Система In-Ovation® C працює за тими ж прин-
ципами, що і In-Ovation® R і забезпечує точний ступінь 
контролю,який необхідний на кожному етапі лікування.

Призначення:

 Основні характеристики:
Примітки:

DENTSPLY GAC 
США

Незнімне ортодонтичне лікування. Самолігатурні лінгвальні брекети.

Матеріал: неіржавіюча 

Лінгвальні самолігатурні брекети In-Ovation® L  є непомітними і володіють всіма властивостями системи з Interactive™ 
технологією кліпси. Гладка поверхня, анатомічно правильна конфігурація основи,  низький профіль підвищують комфорт 
пацієнта  та не впливають на вимову.  Завдяки  кліпсі  дуга легко та швидко «заклацується» в пази. 
В комплект входять 10 брекетів на верхню щелепу (5-5) та 10 брекетів на нижню щелепу (5-5), на  перші та другі моляри 
(6,7) самолігатурні лінгвальні трубки. 
Для тих пацієнтів, які вимагають лише незначних переміщень у фронтальній групі зубів створено систему InOvation LMTM 
.Косметично ідеальна посмішка лише за 12-24 тижні. Клінічні покази: Скупченість у розмірі 6 мм або менше. Проміжки роз-
міром 3 мм або менше. Необхідність корекції серединної лінії 2 мм або менше. Ротація ікол на 25° або менше. В комплект 
входять 6 брекетів на верхню щелепу (3-3) та 6 брекетів на нижню щелепу (3-3).

Призначення:

 Основні характеристики:

Примітки:

IN-OVATION L ТА  IN-OVATION LMTM

DENTSPLY GAC 
США

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98, e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

044-573-97-73

передплатний індекс 37476
044-573-97-14

WWW.ZOOBLE.COM.UA
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

MYSTIQUE MB

Незнімне ортодонтичне лікування. Естетичні брекети.

Матеріал: транслюцентна кераміка.

Естетичні, виключно керамічні брекети. Зливаються зі 
всіма відтінками зубної емалі і стають непомітними при 
посмішці. Не містять громіздкого шару металу  в пазах, 
що особливо помітно на початковій стадії лікування, 
коли для нівелювання використовують тоненькі дуги. 
Дуже міцні стінки пазу покриті силікатом- для зниження 
тертя. Гладкість поверхні глазурованого пазу брекетів 
Mystique дорівнює гладкості пазу традиційних металевих 
брекетів.Ромбовидний контур, торк в основі,досконала 
основа забезпечують бездоганні результати лікування.

Призначення:

 Основні характеристики:

Примітки:

DENTSPLY GAC 
США

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

ДУГА BIOFORCE

Дуги для незнімного ортодонтичного лікування.

Квадратні та прямокутні. BioForce® – це супереластич-
на, термоактивна, з обробкою IONGUARD для низько-
го тертя, нікель-титанова дуга із пам’яттю форми, сила 
дії якої коливається від 80 грамів в ділянці фронталь-
них зубів до 300 грамів на моляри. Дані дуги можна 
використовувати вже на перших стадіях, не боячись 
при цьому викликати резорбцію коренів. Діючи з ко-
ректною силою, дуга переміщує зуби ефективніше, із 
рідшими контрольними візитами. BioForce®  -прямо-
кутна дуга на початковий етап лікування для поєднання 
нівелювання та контролю торку одночасно.

Призначення:

Примітки:

DENTSPLY GAC 
США

БРЕКЕТИ REFLECTIONS®

Ортодонтичне лікування.

Естетичні брекети. Матеріал – полікристалічна кераміка 
на основі оксиду алюмінію.

Призначення:

Основні характеристики:

ORTHO
TECHNOLOGY, США

Напівпрозорі брекети Reflections® мають виняткову для цьо-
го класу брекетів міцність та стійкість до зовнішніх впливів. 
Поверхня пазу ретельно відполірована для зменшення тер-
тя при використанні різних типів дуг. Натуральна естетика і 
впевненість у результаті – лікуванням задоволені і лікар, і 
пацієнт! ТОВ «Орто-Медіна» - ексклюзивний представник 
компанії «ORTHO TECHNOLOGY» в Україні.

Примітки: 

ТОВ «Орто-Медіна», 03680 м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1013
Тел.(044) 219-15-03, 219-15-04,  (050)413-20-02
 

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

БРЕКЕТИ AVALON®

Ортодонтичне лікування.

Естетичні брекети з інтегрованим металевим пазом.
Матеріал - медичний поліуретан.

Призначення:

Основні характеристики:

ORTHO
TECHNOLOGY, США

Напівпрозорі брекети Avalon® поєднують видатну естетику 
з функціональністю металевих брекет-систем, завдяки ви-
сокоякісним матеріалам – стійкого до зовнішніх впливів 
медичного поліуретану та сплаву на основі срібла. Базис має 
рельєф «ластівчиний хвіст» та покриття «Micro Rock», завдя-
ки чому забезпечується відмінна ретенція без використання 
праймерів для пластику! ТОВ «Орто-Медіна» - ексклюзивний 
представник компанії «ORTHO TECHNOLOGY» в Україні.

Примітки: 

ТОВ «Орто-Медіна», 03680 м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1013
Тел.(044) 219-15-03, 219-15-04,  (050)413-20-02
 

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

Брекети Pure

Незнімна ортодонтична брекет-система. 
Сапфірові  брекети.

Мають бездоганний естетичний вигляд.
Матеріал – полірований дорогоцінний матеріал, зро-
блений з чистого монокристалічного сапфіру.
Маркування- індивідуальне кольорове кодування.

Призначення:

Основні характеристики:

Базіс брекетів Pure має анатомічну кривізну та покритий 
подвійним слоєм кристалів цирконія. Це забезпечує мак-
симальну фіксацію брекета на весь період лікування.
ТОВ «Орто-Медіна» - ексклюзивний представник компа-
нії «ORTHO TECHNOLOGY» в Україні.

Примітки: 

ТОВ «Орто-Медіна», 03680 м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1013
Тел.(044) 219-15-03, 219-15-04,  (050)413-20-02
 

ORTHO
TECHNOLOGY, США

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 

- брекет-системи

Брекети Lotus

Незнімна ортодонтична брекет-система. 
Самолігуючі брекети.

Матеріал – неіржавіюча сталь.
Маркування- індивідуальне кольорове кодування.

Призначення:

Основні характеристики:

Низький профіль. Міцна кліпса виготовлена зі сплаву ні-
келю та титану, Яка забезпечує пасивне лігування та може 
бути легко знята та встановлена заново. Пасивний паз для 
зменшення тертя та оптимального розташування дуги
ТОВ «Орто-Медіна» - ексклюзивний представник компа-
нії «ORTHO TECHNOLOGY» в Україні.

Примітки: 

ТОВ «Орто-Медіна», 03680 м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1013
Тел.(044) 219-15-03, 219-15-04,  (050)413-20-02
 

ORTHO
TECHNOLOGY, США

СП ТзОВ  “Орто-ЛАЙН”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел./факс (032) 275-86-46, тел. (032) 225-59-75, моб.: (067) 314-17-93, (067) 674-47-98
e-mail: ortoline@ortoline.com.ua, www.ortoline.com.ua

ГВИНТИ VECTOR

Ортодонтичні гвинти для знімного ортодонтичного 
лікування.

Всі гвинти фірми Scheu-Dental виготовляються з ні-
мецькою точністю за допомогою найсучаснішого 
обладнання CNC.  Містять інтегрований механізм 
Polyamid-Insert Nut, що блокує надмірне розширення 
чи імовірність повернення в попередній стан.
Великий асортимент гвинтів, їх поділ за розмірами,  
діапазоном розширення, функціями  розширення/
звуження, переміщення поодиноких зубів дозволить 
Вам знайти гвинт, необхідний для лікування.

Призначення:

 Основні характеристики:

SCHEU DENTAL
Німеччина

ГВИНТИ РОЗШИРЮВАЛЬНІ ОРТОДОНТИЧНІ

КОМПОЗИТИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ БРЕКЕТІВ

СИСТЕМИ ОРТОДОНТИЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ

Призначення: 
Фіксуючий матеріал.
Примітки: 
Вологостійкий. 
Кольорозмінний адгезив. 
Фотополімерний.
Пропонується в шприцах і капсулах.
Виділяє фториди.

СП ТзОВ  “ОРТО-СИСТЕМ”, 79005 м. Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 420,
тел.: (032) 276 46 01, 242 27 20, тел. моб.: (067) 672 26 62, e-mail: ortosystem@ortosystem.com.ua, www.ortosystem.com.ua

TRANSBOND PLUS COLOR CHANGETRANSBOND MIP
Призначення: 
Вологостійкий праймер.
Примітки: Вологостійкий праймер 
Transbond™ MIP (6 мл), сумісний з 
фотополімерними та хімічними адге-
зивами. Рекомендується при фіксації у 
важкодоступних місцях і при хірургії.

Призначення: 
Фотополімерний фіксуючий матеріал 
для кілець.
Примітки: 
Фотополімер, синій колір,виділяє 
фториди,для розблокування прикусу.

Призначення: Фіксуючий матеріал для 
лінгвальних брекетів.
Примітки: Фотополімерний адгезив 
спеціально призначений для фіксацій з 
лінгвальної сторони. Зручний у викорис-
танні, дозволяє якісно нанести матеріал в 
області фіксації ретейнера.

Призначення: 
Самопротравлюючий праймер.
Примітки: Дозволяє протравити, нанести 
праймер і зафіксувати брекети на емаль 
за один захід, працює як в сухих, так і у 
вологих середовищах,  забезпечує чудову 
силу бондингу.

TRANSBOND PLUS BAND ADHESIVE TRANSBOND LR TRANSBOND PLUS SEP

3M UNITEK
США

RESILIENCE®

Фіксація брекетів та інших ортодонтичних конструкцій.
Призначення:

Композити для фіксації брекетів – хімічного отвердін-
ня - Resilience NoMix; світлового отвердіння – Resilience 
LC; цементи для фіксації кілець та ін.–  Resilience LC 
Band Cement – світлового отвердіння, синього кольору, 
Resilience Multi Cure - паста/паста, подвійного отвердін-
ня, Resilience GIC – склоіономерний, порошок/рідина; 
праймери для поверхонь з металу, пластику, кераміки; 
протравка - гель та рідина 37% ортофосфорної кислоти.
ТОВ «Орто-Медіна» - ексклюзивний представник компа-
нії «ORTHO TECHNOLOGY» в Україні.

Примітки: 

ТОВ «Орто-Медіна», 03680 м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1013
Тел.(044) 219-15-03, 219-15-04,  (050)413-20-02
 

ORTHO
TECHNOLOGY, США

HELIOSIT® ORTHODONTIC

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлозатвердний високо прозорий одноком-
понентний композитний  матеріал для фіксації 
брекетів.

Не потребує дозування та змішування. Завдяки світловій 
полімеризації матеріалу брекети можливо розмістити 
на поверхні зубу максимально точно.

Призначення:

Примітки:

інструменти та 
матеріали ортодонтичні 
- гвинти розширювальні 

ортодонтичні

КОНМЕТ

Матеріал - (чистий титан ASTM F 67-00 Grade 4).
Довжина: 8.0, 10.0 мм.
Діаметр: 1.2, 1.5, 2.0 мм.

Можливість використання як ручної викрутки так і викруток для кутового наконечника.

Основні характеристики:

Примітки:

Система ортодонтичних імплантатів «КОНМЕТ».
Призначення:

ТОВ «КОНМЕТ»
Росія

ТОВ «МЕГАМЕД»
вул. Р. Люксембург, 57 м. Дебальцеве, Донецька обл., 84700, тел. (095) 75-240-75, тел./факс: (062) 49-234-67, e-mail: info@megamed.com.ua http://www.megamed.com.ua

AbsoAnchor®

Система ортодонтичних мікроімплантатів.

Матеріал: титановий сплав (Ti6Al4Va).
Товщина: 1,2-1,8.
Довжина: 5-12 мм. Тип установки: самонарізні.

Призначення:

Основні характеристики:

DENTOS
Південна Корея 

Система забезпечує надійне рішення найскладніших
задач, за рахунок досягнення абсолютної опори:
- ретракція шести передніх зубів “en masse”;
- інтрузія, екструзія, дисталізація, протракція молярів;
- ретракція всіх зубів верхньої та нижньої щелепи;
- міжщелепна фіксація, міжщелепне стягування та ін.

Примітки: 

ТОВ «Орто-Медіна», 03680 м.Київ, вул.Горького, 172, офіс 1013
Тел.(044) 219-15-03, 219-15-04,  (050)413-20-02
 

інструменти 
та матеріали 

ортодонтичні - системи 
ортодонтичних 

імплантатів

ОРТОДОНТИЧНІ ІМПЛАНТАТИ MIS

ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕНТЕК», м. Київ, тел./факс: (044) 498 28 51, моб. (063) 233 55 58, e-mail: dentek@i.ua, www.dentek.com.ua

Призначений при ортодонтичному лікуванні.

Титан – кращий імплантацій ний матеріал для кістки людини. Подвійна голівка ідеальна для роботи: зручна для кріплення ор-
тодонтичної проволоки та інших ортодонтичних пристроїв. Легкість та надійність встановлення. Самонарізна різьба спрощує 
встановлення. Революційна система для провідних методів ортодонтичного лікування.

Матеріал: Титан.
Діаметр, мм:  1,6 / 2,0
Довжина, мм:  6 / 8 /10  / 12 
Форми: Циліндричний гвинтовий, подвійна шийка, 
хрестоподібна голівка з отвором для фіксації ортопедичних елементів, самонарізний.

Призначення:

Примітки:

Основні характеристики:

MIS
Ізраїль
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ВІДБИТКОВІ ЛОЖКИ

 DTS INTERNATIONAL
Італія

Отримання відбитків для знімного та незнімного протезування
Призначення:

Анатомічно відповідають формі щелеп.
Можливість індивідуального припасовування.
Двокомпонентні:
- 2 типи: перфоровані, неперфоровані;
- тримачі (3 типи): металеві, пластикові з тефлоновим покриттям, 
металеві для відбитків під імплантати.

Набір: 36 ложок з металевими або пластиковими тримачами.
Набір: 72 ложки з металевими або пластиковими тримачами.
Набір: 72 ложки з металевими (або пластиковими тримачами) 
та тримачами для імплантатів.

Основні характеристики:

Комплектація:

«ДЕНТ ЛЕНД» м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 95 тел: (061) 289-33-88 факс: (061) 289-33-89 е-mail:dentland@optima.com.ua,  www.dentland.com.ua

обладнання та 
інструменти для 

ортопедичної 
стоматології - 

відбиткові ложки

█ МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТІ ЗУБА

ВІДБИТКОВІ ЛОЖКИ

LUXACORE Z DUAL

На протязі багатьох  років LuxaCore був матеріалом для відновлення культі зуба та фіксації штифтів номер один для 
усіх стоматологів світу. З матеріалом преміум класу LuxaCore Z Dual компанія DMG зараз презентує логічне продо-
вження. LuxaCore Z Dual є першим матеріалом у своїй категорії, що заснований на нанотехнології та з використанням 
діоксиду цирконію. LuxaCore Z Dual- це композитний матеріал, що призначений для відновлення кукси зуба  та фікса-
ції внутришньоканальних штифтів. Матеріал LuxaCore Z Dual поєднує у собі механічні властивості та високу естетику 
природних зубів. Матеріал такого роду на основі нанотехнології та з діоксидом цирконію став першим у своєму роді. 
Завдяки високим технологіям стало можливим збільшити міцність на стискання. Оптимальна текучість гарантує іде-
альну адаптацію до стінок порожнини та штифтів. У якості матеріалу для фіксації штифтів він створює плівку у 20 нм, і 
це є великою перевагою. За допомогою систем Automix та Smartmix LuxaCore Z Dual може бути легко змішаний та вне-
сений безпосередньо у порожнину чи канал зуба. LuxaCore Z Dual препарується як дентин. Більш того, цей матеріал 
є логічним продовженням   LuxaCore від компанії DMG, який вже багато років є №1 у США. Обидва продукти мають 
варіант автоматичного змішування та чітке дозування, та може бути безпосередньо внесений до порожнини. 
Завдяки запатентованованій DMG нанотехнології  усі частки наповнювача залишаються роз’єднаними. Таким чином, 
у матеріалі реалізовані усі переваги, які надаються застосуванням нано часток.  

Переваги:
• Завдяки нанотехнології та діоксиду цирконію матеріал має оптимізовані та максимально близький до природних 
характеристики 
• Полірується та препарується як дентин
• Висока міцність на стискання
• Оптимальна текучість матеріалу 
• Надійна полімеризація: нема необхідності пошарового нанесення
• Подвійне отвердіння: гнучка система роботи. 
• Товщина плівки 20 нм: ідеальна характеристика для внутришньоканального штифта
•   Безпосереднє внесення за допомогою Automix чи Smartmix

Форма випуску:
LuxaCore Z Dual Automix:
1 картридж 50 г.
35 насадок для змішування,
35 інтраоральних насадок

LuxaCore Z Dual Smartmix:
2 картриджі Smartmix по 9 г
8 інтраоральних насадок

Матеріал для відновлення кукси  зуба та фіксації внутришньоканальних штифтів на основі нанотехнології 
та діоксиду цирконію. 

Призначення:

Склад та властивості: 

DMG
Німеччина

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com



www.navistom.netwww.navistom.net[ 200 ]█ █[ 201 ]

УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ТИМЧАСОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

BUILD-IT F.R.

PENTRON
США

Універсальний композитний фіксуючий цемент, армова-
ний спеціальними скловолокнами для зняття та перероз-
поділу навантажень, виділяє фтор під час полімеризації. 
Матеріал зберігає свої властивості незалежно від тов-
щини, що дозволяє провести якісну фіксацію анкерного 
штифта в «щілевидних» кореневих каналах з дотриман-
ням всіх вимог сучасної стоматології.

Клікер 8,6г. або картридж 48г. 
Кольори: А2/А3/Білий опакер/Золотистий/Голубий.

Композитний цемент для відбудови культі та фіксації. 
Відбудова культі коронкової частини зуба з одночасною 
фіксацією анкерних штифтів, цільна вкладка з компози-
ту армованого спеціальними скловолокнами.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопе-
дической стоматологии - Ма-
териали для восстановления 

культи зуба 

BUILD-IT LC

PENTRON
США

Композитний цемент світлового отвердіння, армований 
спеціальними скловолокнами для зняття та перерозпо-
ділу навантажень. Матеріал добре моделюється та може 
використовуватися на живих або депульпованих зубах. 
Глибина полімеризації 10мм.

Шприц 5г., колір Напівпрозорий.

Композитний цемент для відбудови культі зуба.
Відбудова культі коронкової частини зуба з композиту 
армованого спеціальними скловолокнами.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопе-
дической стоматологии - Ма-
териали для восстановления 

культи зуба 

MULTICORE®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Композитний матеріал подвійної полімеризації 
для відновлення культі зуба. 

Дві консистенції, дві методики роботи, два варіанти 
полімеризації і три кольори забезпечують оптимальну 
основу для реконструкції вітальних і девітальних зубів із 
частково або повністю зруйнованою коронкою. Віднов-
лення кукси вітальних та девітальних зубів. 
Кольори: Світлий, середній і синій

Призначення:

Примітки:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 
відновлення 
культі зуба

LUXATEMP 

Luxatemp – це матеріал для виготовлення тимчасових конструкцій, що здобув всесвітню славу ще більш ніж 10 років тому, 
признаний у США матеріалом №1  з 1997 року та займає перше місце з продажу. Серед факторів успіху матеріал має низьку 
усадку при полімеризації, високу стійкість до стирання, неперевершеною стабільністю кольору. Він прекрасно підходить 
для виготовлення довготривалих тимчасових конструкцій.
Luxatemp – перший біс-акриловий композит, що був представлений у версії автоматичного змішування у співвідношенні 
1:10. Інші переваги Luxatemp: відмінна біо сумісність та ергономічність картриджу, що розроблений компанією DMG.
Окрім цього, новий Luxatemp Fluorescence відрізняється винятковою флуоресценцією природних зубів, що робить тим-
часові коронки більш натуральними при будь-якому освітленні.
У додаток до цього компанія DMG пропонує широкий спектр додаткових матеріалів для виготовлення тимчасових кон-
струкцій. Усі вони чудово сполучаються з Luxatemp та гарантують легкість виготовлення та ефективність використання.

• Відмінна адаптація тимчасових конструкцій.
• Висока міцність на вигин.
• Висока стійкість до абразивного впливу.
• Природна естетика реставрації при будь-якому освітленні.
• Висока біосумісність.
• Не шкодить пульпі зуба завдяки низької температурі полімерізації.
• Шість відтінків.
• Гладка поверхня тимчасових конструкцій, стійкість кольору.
• Відсутність впливу на пульпу завдяки низької температурі полімеризації.
• Оптимальне співвідношення змішування 10:1 у картриджі системи Automix.

Стартовий набір
1 картридж  76 г пасти, відтінок A2
15 канюлей для замішування
1 пістолет-диспенсер Automix

Додаткові набори
1 картридж  76 г пасти 
15 канюлей для замішування
Можливі відтінки: A1, A2, A3.5, B1

Економний набір
5 картриджів по 76 г пасти
15 канюлей для замішування
Можливі відтінки: A1, A2, A3.5, B1

Аксесуари
Пістолет-диспенсер Luxatemp
45 канюлей для замішування

Матеріал для виготовлення тимчасових конструкцій з природною естетикою.Призначення:

Склад та властивості: 

Переваги: 

Форма випуску:

DMG
Німеччина

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

TEMP SPAN C&B

PENTRON
США

Композитний матеріал подвійного отвердіння, виготов-
лений за новітньою технологією, що забезпечує видатні 
характеристики, велику надійність та експлуатаційні 
властивості. Матеріал, у разі необхідності, може допо-
внюватися або ремонтуватися рідко текучими компози-
тами. Робочий час 40 секунд, час полімеризації світлом 
20секунд, час хімічної полімеризації 1 хвилина 40 секунд. 
Відтінки за розколіркою VITA.

Картридж 50мл. з аксесуарами.

Композитний матеріал. Виготовлення тимчасових оди-
ниць для заміщення дефектів зубного ряду.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопе-
дической стоматологии 

- Материали для временних 
конструкций

TEMP SPAN MATRIX

PENTRON
США

Прозорий, гідрофільний, вініл полісилоксановий відбит-
ковий матеріал середньої вязкості, який якісно відтворює 
всі деталі для виконання якісних  наступних робіт по виго-
товленню тимчасових конструкцій, шинуванню та ін. Вико-
ристання матриці значно прискорює час виконання робіт, 
підвищує їхню якість та не дає утворюватися на поверхні 
композитних матеріалів інгібованого киснем слою. Робо-
чий час 1 хвилина, час хімічної полімеризації 2 хвилини.

Картридж 50мл. з аксесуарами.

Гідрофільна прозора матриця. Відтворення відбитків зу-
бів для полегшення подальших робіт.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопе-
дической стоматологии 

- Материали для временних 
конструкций 

SYSTEMP®.C&B PLUS

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлозатвердний матеріал для 
тимчасових коронок та мостовидних протезів.

Висока міцність на вигин. Висока точність та відсутність 
напруги. Невелике підвищення температури при полі-
меризації. Зручність застосування завдяки картриджу 
із змішувачами
Кольори: Bleach XL, A1, A2, A3, A3.5

Містить триклозан для антимікробної дії.

Призначення:

Склад і властивості:
матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

тимчасових 
конструкцій

SYSTEMP®.FLOW

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Текучий композит для налагоджень та перебазу-
вань тимчасових реставрацій із Systemp.c&b plus.

Корекція форми. 
Перебазування. 
Зміна кольору та індивідуалізація. 
Налагодження. 
Кольори: Bleach XL, A1, A2, A3, A3.5

Призначення:

Примітки:
матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

тимчасових 
конструкцій

SYSTEMP®.INLAY\ONLAY

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Світлозатвердний тимчасовий реставраційний ма-
теріал. Глибокі порожнини під вкладку із паралельними стін-
ками або із невеликими піднутріннями. Перебазування тим-
часових коронок і протезів із  полікарбонату або метакрілата. 
Оборотне закриття гвинтів імплантатів.

Липне до тканин зуба, але не до інструменту. Висока 
еластичність після фотополімеризації забезпечує легке 
подальше видалення. Низька усадка полімеризації. Міс-
тить триклозан для антимікробної дії. Випускається 
як в шприцах так і в кавіфілах. Кольори: Прозорий, уні-
версальний (приблизно A1). Onlay - низькоеластичний.

Призначення:

Примітки:матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

тимчасових 
конструкцій

SYSTEMP®.DESENSITIZER

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Усунення або зменшення гіперчутливості дентину 
та постопераційного болю. При виготовленні тимча-
сових реставрацій (наприклад, за  допомогою Systemp.
inlay, Systemp.onlay, Systemp.c&b plus). При традиційній 
фіксації непрямих реставрацій. При прямих реставраці-
ях  (амальгама, склоіономірний цемент).

Необхідно втирати в поверхню дентину протягом усього 
10 секунд; фотополімеризація не потрібна. Застосування 
Systemp.desensitizer не впливає на ретенцію тимчасових 
матеріалів, цементів або пломбувальних матеріалів. 
Надає очищаючу дію на ураження.

Призначення:

Примітки:матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

тимчасових 
конструкцій

SYSTEMP®.CEM

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Самотверднучий безевгенольний тимчасовий це-
мент на основі полікарбоксилату для  цементування 
тимчасових коронок, протезів,  вкладок. 

Легке видалення надлишків Ідеальна ретенція. Безпро-
блемне зняття тимчасових. Реставрацій. Простота засто-
сування завдяки подвійному шприцу

Призначення:

Примітки:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології 
- матеріали 
для фіксації 
тимчасових 
конструкцій

SYSTEMP®.LINK

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Композитний цемент подвійного отвердніння для 
естетичної фіксації тимчасових коронок, протезів, 
вкладок та вініров.

Без евгенолу. Ідеальна ретенція. Висока естетичність за-
вдяки напівпрозорим кольорам. Простота застосування 
завдяки подвійному шприцу. Кольори: T, A3.

Призначення:

Примітки:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології 
- матеріали 
для фіксації 
тимчасових 
конструкцій

ACRYTEMP

ZHERMACK
Італія

Композитна пластмаса, що самополімеризується, для виготовлення тимчасових коронок і мостів. 
Безпосереднє виготовлення коронок і мостів у стоматологічному кабінеті.

Матеріал на складній метакриловій мультифункційній основі
Не містить мономерів
Можливість перебазування
Піддається поліруванню
Функціональність:слабке нагрівання підчас полімеризації
Стійкість до окклюзивного навантаження та до зміщення підчас процесу жування
Можливість зміни форми та рельєфу
Можливість дотримання естетичних характеристик
Захист культі зуба
Чітка зубо-парадонтальна відповідність
4 стабільних кольори з відблиском
Система автоматичного змішування у картриджі 4:1

Технічні дані:
Загальний час обробки(23° C): 60”
Збереження еластичності з моменту нанесення: 1’15” – 2’10”
Час застигання: 2’10” – 3’30”
Опір стисканню (через 24г.) : 290МПа
Руйнування при навантаженні (через 24г.) : 48МПа
Стійкість при згинанні (через 24г.) : 60МПа

С700200 - Колір А2: картридж місткістю 50 мл+15 змішувальних насадок 4:1
С700215 - Колір А3: картридж місткістю 50 мл+15 змішувальних насадок 4:1

Додаткові аксесуари:
С700230 – Диспенсер D2- 4:1
С700240 – 1 комплект змішувальних насадок (45 штук)

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

BEAUTISCEM DUAL TEMP

BEAUTISS™
США

Композитний цемент подвійного отвердіння на безев-
генольній основі. Робочий час 1 хвилина 30 секунд, час 
хімічної полімеризації 2 хвилини 30 секунд, час світлової 
полімеризації 20 – 40секунд.

Клікер 6г. з аксесуарами.

Тимчасовий фіксуючий цемент. 
Тимчасова фіксація різноманітних конструкцій, коро-
нок, мостів, вкладок і накладок.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопедичес-
кой стоматологии - Материа-
ли для фиксации временних 

конструкций 

TEMP SPAN CMT

PENTRON
США

Композитний цемент на безевгенольній основі з додаван-
ням sodium fluoride, potassium nitrate, calcium phosphate 
для зняття після операційної чутливості. Робочий час 1 
хвилина 30 секунд, час полімеризації 3 хвилини.

Клікер 6,9г. з аксесуарами.

Тимчасовий фіксуючий цемент. 
Тимчасова фіксація різноманітних конструкцій, коронок, 
мостів, вкладок і накладок.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопедичес-
кой стоматологии - Материа-
ли для фиксации временних 

конструкций 

TELIO CS C&B

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Формований композитний матеріал хімічної полі-
мерізації призначений для створення традиційних 
тимчасових реставрацій.

Telio дозволяє з легкістю створювати високоякісні тимчасові ко-
ронки і мости, тимчасові inlay/onlay, а також вініри. Матеріал 
характеризується швидкістю і легкістю застосування, а також має 
відмінні механічні властивості, що забезпечують натуральну есте-
тику створеним реставраціям. Переваги: Висока стійкість до по-
ломок і оптимальний період використання. Точність посадки. За-
хист пульпи і тканин. Матеріал знаходиться в подвійному шприці 
automix, що забезпечує простоту і зручність застосування.

Призначення:

Основні характеристики:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

тимчасових 
конструкцій

TELIO CS LINK

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Композитний цемент подвійного отвердіння для фік-
сації тимчасових естетичних реставрацій - коронок, 
мостів, inlay/onlay і вінірів.

Telio CS Link не містить евгенол, чудово підходить для 
з’єднання керамічних реставрацій або виготовлених 
лабораторним способом композитних реставрацій, які 
мають бути перманентно зацементовані, з викорис-
танням адгезивної техніки. Telio CS Link повністю по-
єднується з іншими продуктами лінії Telio - наприклад, 
з Telio CS C&B, матеріалу, призначеного для створення 
традиційних тимчасових реставрацій.

Призначення:

Основні характеристики:
матеріали для 
ортопедичної 
стоматології 
- матеріали 
для фіксації 
тимчасових 
конструкцій
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РЕМОНТУ КЕРАМІКИ ТА КОМПОЗИТІВ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ

CERAMIC REPAIR 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Повний набір для внутрішньоротового ремонту 
сколів кераміки або композиту. Лагодження сколів 
на: металокерамічних протезах суцільнокерамічних 
реставраціях композитних реставраціях

Висока міцність на зрушення
Простота застосування
Ергономічні робочі етапи

Призначення:

Примітки:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

ремонту кераміки 
та композитів

IPS® CERAMIC ETCHING GEL 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Протипоказання: застосування в порожнині рота, трав-
лення емалі натуральних  зубів, травлення алюмоксидної 
кераміки. IPS Ceramic Etching Gel призначений виключно 
для професійного застосування та не повинен використо-
вуватися в порожнині рота.

Гель для травлення кераміки. Застосовується для 
створення нерівної ретенційної поверхні на кераміч-
ній реставрації перед адгезивною фіксацією. Значно 
підвищує зчеплення кераміки та композитних це-
ментів. Застосування: цільнокерамічні коронки, кера-
мічні вініри, керамічні вкладки.

Призначення:

Примітки:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

ремонту кераміки 
та композитів

MONOBOND-S

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Однокомпонентна силанізуюча рідина для скло-
керамічних матеріалів. Адгезивна фіксація вінірів, 
вкладок, так само як і коронок та мостовидних про-
тезів, із  кераміки або силанізуючого композиту.

Призначення:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

METAL/ZIRCONIA PRIMER

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Однокомпонентний бондинговий агент для ме-
талу та оксиду цирконію. Поліпшення міцності 
зчеплення благородних та неблагородних сплавів 
металів.

Призначення:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

MONOBOND PLUS

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Універсальний праймер для кондиціонування усіх 
типів реставраційних поверхонь.

Дозволяє досягти тривалого і міцного бондінгу будь-яких 
реставраційних матеріалів, оскільки він містить 3 функ-
ціонально різних метакрилати:  силановий метакрилат, 
фосфорних метакрилат і сульфідний метакрилат.
Переваги: Підходить для всіх типів матеріалів при не-
прямих реставраціях, (скло-,оксид- кераміка, компози-
ти, метал, армований фіброволокнами композиційний 
матеріал). Зручність в зберіганні (не потрібне зберігання 
в холодильнику). 

Призначення:

Основні характеристики:

матеріали для 
ортопедичної 

стоматології - матеріали 
для фіксації незнімних 

конструкцій

VARIOLINK® II 

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Застосовується більше 10 років для фіксації вже більше 
20 мільйонів реставрацій. 6 кольорів, 2 ступені в’язкості. 
Велика кількість нагород (Reality, Dental Advisor та ін.) як 
найкращому в своєму класі матеріалу та чудові віддалені 
результати підтверджують це.

Композитний цемент подвійного отвердіння. 
Для IPS e.max, IPS Empress, ProCAD и SR Adoro. CEM 
Kit Professional Set (Професійний набір) з класичним 
дентиновим адгезивом Syntac Classic. CEM Kit Esthetic 
Cementation System з дентиновим адгезивом подвійного 
отвердіння Excite DSC.

Призначення:

Примітки:
матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

VARIOLINK® VENEER

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Композитний цемент лише світлового отвердіння 
семи ступенів ясності кольору для фіксації напів-
прозорих цільнокерамічних реставрацій товщиною 
< 2,0 мм (вініри, вкладки).

Висока кольоростійкість завдяки спеціальній формулі з 
пониженим вмістом аміногруп 7 кольорів з дуже висо-
кою напівпрозорістю. Легке видалення залишків. Низьке 
стирання, гарне полірування. Висока міцність зчеплення. 
Кольори: Світліше +3, Світліше +2,  Світліше +1, Середня 
світлота 0, Темніше –1, Темніше –2, Темніше –3

Призначення:

Примітки:матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

VARIOLINK® II ПОДВІЙНИЙ ШПРИЦ

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua 

База та каталізатор у подвійному шприці.

Універсальний композитний цемент 
подвійного отвердіння.

Колір: жовтий-універсальний (А3).

Комплектація:

Призначення:

Примітки:

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

SPEED CEM

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Cамоадгезівний, самотвердіючий стоматологічний 
композитний цемент з додатковою можливістю 
фотополімеризації для фіксації непрямих рестав-
рацій, виготовлених з високоміцної цілісної кера-
міки, композиту, металокераміки і металу.

При використанні SPEEDCEM не потрібні додаткові ден-
тинові адгезіви. Подвійний шприц з насадками змішу-
вачів забезпечує заощадження часу за рахунок прямого 
нанесення фіксуючого матеріалу на реставрацію. 
Показання: остійна фіксація непрямих реставрацій

Призначення:

Основні характеристики:матеріали для 
ортопедичної 

стоматології - матеріали 
для фіксації незнімних 

конструкцій

VARIOLINK® II TRY-IN

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ, тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                         e-mail: rf@a-teleport.com, www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                             e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Водорозчинні пасти на основі гліцерину для точного 
вибору кольору цементу.

Випускається шість кольорів Variolink II.
Імітація кольору композитного цементу Variolink II.
Захист шорсткої поверхні керамічній реставрації
після протруєння.
Кольори: прозорий, білий (110/A1), жовтий/ універ-
сальний (210/A3) коричневий (340/A4), білий опако-
вий, ультрасвітлий XL.

Призначення:

Примітки:матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

MULTILINK®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Універсальний самотвердіючий (хімічного отвер-
діння) композитний цемент з широким спектром 
показань.

Забезпечує високу міцність зчеплення зі всіма матеріалами. 
Multilink разом із самопротравлюючим праймером, що 
наноситься на емаль та дентин, швидкий та ефективний в 
застосування. Не потрібно попередньо наносити декілька 
засобів (праймер, адгезив і т.д.), та як це необхідно в інших 
самопротравлюючих матеріалах.

Призначення:

Примітки:

LIQUID STRIP

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Гліцериновий гель для  запобігання утворенню 
інгибованого киснем шару на композитному це-
менті в зоні краєвого прилягання.

Застосування у якості примірювальної (Try-in) пасти. 
Запобігання виникненню інгибірованого шару на  ком-
позитному цементі Захист шорсткої поверхні керамічної 
реставрації після протравки.

Призначення:

Примітки:
матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

PANAVIA F 2.0

DENON-DENTAL, м. Львів, пр. Чорновола, 45-а, корп.5, тел./факс: (032) 245-50-21, (032) 231-76-76, e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net, denon@mail.lviv.ua, www.denondental.com

Oxyguard II (6ml).
ED PRIMER II рідина  A (4ml).
ED PRIMER II рідина  B (4ml).
ALLOY PRIMER (1 ml).

Композитний цемент подвійної полімеризації (світлової та анаеробної)
для  будь-якої фіксації при будь-якому освітленні.

Призначення:

Panavia F 2.0 набори:
PANAVIA F 2.0 TC (#485 EU).
PANAVIA F 2.0 біла (#486 EU).
PANAVIA F 2.0 опакова (#487 EU).
PANAVIA F 2.0 світла (#488 EU).

Комплектація:

Комплектація набору: 

Особливості  та переваги:
Виділяє фтор. Універсальної фіксації. Подвійної полімеризації. Самопротравлюючі праймери на водній основі
(показник - pH 2,4). Особливо рекомендований для з'єднання з цирконом за допопомогою CERAMIC PRIMER.
Низька товщина матеріалу 18 мк. Висока міцність з’єднання з емаллю, дентином, металом, силанізованою керамікою 
та композитом. Оцінений на відмінно провідними незалежними рейтинговими виданнями.

Примітки:

KURARAY DENTAL
Японія

PANAVIA F 2.0 паста A (2.3 ml).
PANAVIA F 2.0 паста B (2.3 ml).
1 шпатель для розмішування.
1 Блок для розмішуваня.

1 палета для розмішування.
1 ручка для пензликів.
4 одноразові пензлики (50 шт).
4 одноразові канюлі (5 шт).
1 світлозахисний екран.

матеріали для 
ортопедичної 
стоматології - 
матеріали для 

фіксації незнімних 
конструкцій

MOJO

PENTRON
США

Цемент використовується за стандартною адгезивною 
технікою, простий в роботі, забезпечує найменшу ступінь 
зміни відтінку порівняно з усіма іншими аналогічними 
матеріалами. Кількість відтінків дозволяє використання 
матеріалу в різноманітних випадках. Водорозчинні гелі 
для примірки вінірів мають аналогічні відтінки і дозволя-
ють показати пацієнту майбутню реставрацію. 
Набір окрім цементу і гелів має адгезивну систему 
BOND-1 та сілан для кераміки. 
Кольори: Світлий, Темний, Прозорий, Білий.

Шприц цементу 2,3г + шприц гелю 1,6г., 
Набір «Veneer» з 4 відтінків з аксесуарами.

Цемент для фіксації. Постійна фіксація вінірів та інших ке-
рамічних або композитних реставрацій.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопедичес-
кой стоматологии - Материа-
ли для фиксации несъемних 

конструкций 
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RIVA LUTING

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

материали для для ортопедии - материали для 
фиксации несъемних конструкций

Фторовиділяючий склоіномер для фіксації.

Рентгеноконтрастний, хімічно активний склоімовірний цемент з високою мірою виділення вільних іонів. 
Низька розчинність в ротовій порожнині. 
Висока міцність на стиснення та згиб.
Низька щільність шару. 
Має універсальний ясно-жовтий колір.
Застосування: 
Постійна фіксація металевих ортодонтичних систем, мостів, виконаних з металів і металокераміки.

Капсули 0,34 г порошку і 0,18 мл рідини.
Набір 35 г порошку і 24,3 мл рідини.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

RIVA LUTING PLUS

ТОВ фірма «Регард», 61068 м.Харків, вул. Семіградська, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Філії: м.Одеса, вул.Успенська, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru

SDI
Австралія 

материали для для ортопедии - материали для 
фиксации несъемних конструкций

Фторовиділяючий склоіномер для фіксації.

Рентгеноконтрастне, хімічно активне склоімовірний цемент з високою мірою виділення вільних іонів. 
Низька розчинність в ротовій порожнині. 
Висока міцність на стиснення та згиб.
Низька щільність шару. 
Має універсальний ясно-жовтий колір.
Застосування: 
Постійна фіксація вкладок, накладок, ендодонтичних штифтів, незнімних протезів на основі каркасів з оксиду алюмінію так 
оксиду цирконія, прескераміки  і мостів, виконаних з металів і металокераміки.

Капсули 0,34 г порошку і 0,18 мл рідини.
Набір 35 г порошку і 24,3 мл рідини.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

BREEZE

PENTRON
США

Самопротравлюючий і самоадгезивний композитний 
цемент на безевгенольній основі, з силою адгезії більше 
20МПа. Цемент виділяє фтор під час полімеризації та має 
чудову естетику. Прекрасні фізичні властивості. Вся робота 
з матеріалом заключається в нанесенні на робоче поле, ви-
далення залишків і полімеризації. Робочий час 1 хвилина, 
час хімічної полімеризації 3 хвилини, час світлової поліме-
ризації 40 секунд. Кольори: А2/Напівпрозорий/Білий.

Клікер 7г. з аксесуарами, набір 5 клікерів з аксесуарами.

Самоадгезивний фіксуючий цемент. Постійна фіксація 
різноманітних конструкцій, штифтів, коронок, мостів, вкла-
док і накладок окрім керамічних вінірів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопедичес-
кой стоматологии - Материа-
ли для фиксации несъемних 

конструкций 

CEMENT-IT

PENTRON
США

Композитний цемент на безевгенольній основі класичної 
техніки фіксації з чудовими фізичними характеристиками і 
дуже високою міцністю: при хімічній полімеризації 126МПа, 
при світловій полімеризації 118МПа. Робочий час 1 хвилина 
30 секунд, час хімічної полімеризації 4 хвилини, час світло-
вої полімеризації 40 секунд. 
Кольори: А2/Напівпрозорий/Білий.

Клікер 7г. з аксесуарами.

Фіксуючий цемент. Постійна фіксація різноманітних 
конструкцій, штифтів, коронок, мостів, вкладок і накла-
док окрім керамічних вінірів.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопедичес-
кой стоматологии - Материа-
ли для фиксации несъемних 

конструкций  

BISTITE II DC
Композитний фіксаційний цемент подвійного отвердіння. Паста-паста.

Композитний фіксаційний цемент подвійного отвердіння призначений для фіксації і ремонту незнімних орто-
педичних конструкцій. Завдяки своїй унікальній системі праймерів він знаходить широке застосування і в тера-
певтичній практиці-перш за все для фіксації скловолоконних та інших штіфтів, також ремонту сколів кераміки. 
Фіксація незнімних ортопедичних конструкцій: коронок, мостовидних протезів, вкладок, штифтів, вінірів ви-
готовлених з металу, кераміки, композитних матеріалів. Реставрація сколів коронок, мостовидних протезів, 
виготовлених з металу, кераміки і композитних матеріалів. Три відтінки: Clear; Dentin; Ivory.

Подвійний шприц з цементними пастами (база 3,5 г +каталізатор 3,5 г). 
Праймер 1 (флакон А- 5 мл, флакон В- 5 мл). Праймер 2 (флакон -5 мл).

Аксесуари+Бонус: Metaltite (флакон- 1 мл)- самопротравлюючий однокроковий праймер для підсилення адге-
зії цементів до благородних металів. Tokuso Ceramic Primer (флакон А- 1 мл+флакон В- 1 мл)- самопротравлю-
ючий однокроковий праймер для підсилення адгезії до фарфору.

Призначення:

Основні характеристики:

Форма випуску:

Примітки:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

TOKUYAMA DENTAL
Японія

ТзОВ „ГалДент”, 

вул. Пасічна, 36, Львів 79038, 

тел./факс: 032 271 22 72; 032 271 20 22,

info@galdent.com.ua,  www.galdent.com.ua

Не блукайте у вирі інформації... 
У наших виданнях вам доступне найважливіше!

«ГалДент» – це одне з перших в Україні видавництв медичної літератури, яке впродовж майже 20 років публікує 

світові стоматологічні бестселери, кращі монографії, навчальні посібники вітчизняних  та зарубіжних авторів. 

Розпочавши у 1993 році видання першого в Україні журналу для стоматологів «Новини стоматології», 

ми змогли утримати лідерство впродовж усіх років, незважаючи на розширення ринку фахових видань.

Немає аналогів і науково-практичний журнал «Імплантологія Пародонтологія Остеологія» – орган Асоціації 

імплантологів України, який є беззаперечним новаторським виданням української профільної періодики.

У 2009 році видавництво вперше в Україні розпочало інноваційний проект – вийшов перший номер науково-

практичного журналу «Профілактична та дитяча стоматологія». Актуальність тематики нового видання, 

пріоритетність питань профілактики у сучасній стоматології – запорука високого читацького інтересу до журналу.

Протягом трьох років ми видаємо журнал «Світ ортодонтії», призначений для лікарів цього профілю,

 який публікує нову фахову інформацію для підвищення професійного рівня та успішної практики.

Наші періодичні видання представлені на всіх міжнародних спеціалізованих виставках в Україні, інформаційним 

спонсором яких є видавництво «ГалДент».

З метою скорочення шляху від видавця до читача, залучення максимальної кількості стоматологів, зубних техніків, 

розширення кола читачів, ми пропонуємо постійно оновлюваний вибір стоматологічної літератури у інтернет-

магазині видавництва www.galdent.com.ua та найкращі видання медичної літератури на www.medbook.com.ua.
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• Багаторічний досвід роботи 
• Індивідуальний підхід (естетика, технології, фінанси)
• Брендове обладнання та матеріали 
(Ivoclar, Kavo, Schick, Renfert, Reitel, Heraeus, Bego, Ceka, Mantis, Zubler, Bredent) 

Цільнокерамічні протези
• Коронка безметалева (метод напресовування та 
метод нашарування IPS e.max, IPS e.max Ceram)
• Вініри, вкладки, накладки (IPS e.max)
• Коронки керамічні

Металокерамічні протези
• Новинка: прескераміка на метал IPS Inline POM
• Металокерамічні коронки (IPS Inline VM 13)
• Цільнолиті коронки

Бюгельне протезування
• Бюгельні протези на телескопах
• Бюгельні протези на атачменах

33000, м. Рівне, вул. Соборна 312 а
тел. (0362) 63-63-15
тел./факс: (0362) 64-30-50
e-mail: zubodim@gmail.com

Ваш вільний вибір

REBASE II

Матеріал для перебазовування з’ємних протезів  (на метаакриловій основі, базис).

Порошок — 80 г. рідина — 50 мл. адгезив — 15 мл. 
Порошок Resin Hardner — 48 г (для видалення залишкових мономерів), аксесуари.

Зручний для лікаря і комфортний для пацієнта матеріал на основі поліметилметакрилату для перебазування 
акрилових знімних протезів. Показання: Інтраоральне або лабораторне перебазування знімного протеза при 
його порушенні адаптації унаслідок атрофії альвеолярного відростка за період експлуатації протеза. Поліпшен-
ня адаптації свіжовиготовленого протеза. Починка і розширення базису протеза. Переваги: Підходить для пе-
ребазування всіх типів акрилових знімних протезів. Можливість вибору між інтраоральним і лабораторним ме-
тодами перебазування. Економія часу лікаря, пацієнта,  техніка — вся процедура інтраорального перебазування 
займає 10 хвилин, лабораторного — 30 хвилин. Відсутність неприємного запаху при замішуванні матеріалу. Від-
сутність хімічного і термічного опіків слизової оболонки пацієнта в процесі інтраорального перебазування. Не-
має необхідності в ізоляції слизової оболонки. Хороша і швидка поліруємість матеріалу. Набір Rebase II містить 
все необхідне для перебазування і забезпечений ілюстрованою покроковою інструкцією.

Призначення:

Комплектація:

Основні характеристики:

ТОВ «ПРОТЕКО УКРАЇНА», 04107, м. Київ, вул Підгірна, 28-А, тел./факс: (044) 501-69-31, (067) 238-49-49, elena@proteco.kiev.ua

TOKUYAMA DENTAL
Японія

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ

ВІДБИТКОВІ МАТЕРІАЛИ

CLASSE A

Відбитковий матеріал для зняття будь-яких видів 
відбитків (вкладки, вініри, коронки, для імплантоло-
гії і тд.). Єдиний матеріал дозволяє виконувати відбитки 
одноетапним, одношаровим методом з неймовірно ви-
сокою точністю відбитку і мінімальною усадкою.

Усідання - 0,12%.
Опір на розрив - 14кг/см2.
Точність відбитку - 7мікрон. 

Матеріал володіє висока пластичність (як після замісу, так і 
після структуризації), високою гідрофільністю, простотою 
у використанні можливість роботи з усіма типами гіпсу.

Призначення:

Основні характеристики: 

Примітки: 

«COSTA», м. Київ , вул. Петропавлівська, 34-А, оф.125, тел.: (044) 331 50 36, 
факс: (044) 467 28 87, тел.: (044) 360 16 78, office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua

APOL 
Франція

материали для 
зуботехнических 

лабораторий

HONIGUM PUTTY/LIGHT

DMG
Німеччина

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

Відбитковий матеріал для усіх методик на основі А-силіконів та реологічно активною матрицею з легким 
ароматом меду. Honigum – це важлива інновація компанії DMG. Відбитковий матеріал високої точності на основі 
вінілполісилоксану поєднує у собі прекрасні механічні характеристики та, недосяжну раніше, реологію. Спеціальна 
реологічна активна матриця забезпечує стабільність та розподіл властивостей при навантаженні, що виникають при 
внесенні ложки у порожнину рота. Точно відображаються усі деталі, навіть у зонах нижче лінії препарування. За-
вдяки гідрофільності можливе відображення навіть найменших деталей. До складу Honigum входить якісний елас-
томір. Це дозволяє використовувати його у відбитках для комбінованих видів протезів та імплантів. Матеріал чітко 
відображає місцезнаходження опор.  
Переваги:
• Реологічна активна матриця.
• Винятково високе відображення деталей.
• Відмінна стабільність у ложці та у порожнині рота.
• Чудові властивості текучості.
• Збалансована гідрофільність.
• Легке видалення з порожнини рота.
• Нейтральний смак та аромат меду.
• Унікальна технологія Snap-Set.

Призначення:

Honigum –Putty – 2 банки по 450 мл
Honigum- Light – 1 картридж 50 мл; 8 automix канюлей; 8 інтраоральних канюлей.

Форма випуску:

VIRTUAL®

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Полівінілсилоксановий відбитковий матеріал.

Робочі відбитки для виготовлення непрямих реставра-
цій (коронок мостовидних протезів, вкладок та вінірів). 
Відбитки із імплантатів. Силіконові шаблони. Відбитки з 
беззубих щелеп. Попередні відбитки для виготовлення 
тимчасових реставрацій. Реєстрація оклюзії. Кольори: 
Морський синій Virtual Putty, Virtual Heavy Body і Virtual 
Monophase. Карамелевий Virtual Light Body і Virtual Extra 
Light Body. Помаранчевий Virtual Bite Registration.

Призначення:

Примітки:
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SILAGUM PUTTY/LIGHT

DMG
Німеччина

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

Silagum - Putty standart
2 банки по 400 г пасти.

Silagum - Automix Light 
2 картриджі по 60 г пасти,
12 змішувальний насадок,
12 інтраоральних насадок.

Silagum - Automix Light fast
2 картриджі по 60 г пасти,
12 змішувальний насадок,
12 інтраоральних насадок.

Silagum - Handmix Light (normal)
2 туби по 110 г пасти

Форма випуску:

Silagum – це матеріал для будь-якої техніки зняття відбитку та будь-яких клінічних ситуацій. Зокрема для 
техніки одноетапного двофазного відбитку, так і для двоетапного двофазного відбитку разом з коригуючим 
матеріалом Silagum-Light. Silagum – добре відомий як А- силіконовий відбитковий матеріал з неперевершеною 
точністю відображення деталей. Завдяки своїй гідрофільності  Silagum забезпечує добре відображення деталей ре-
льєфу препарації навіть у зоні під яснами. Матеріал має  нейтральний  смак. Матеріали групи  Silagum представлені у 
різних формах замішування – від ручного, до повністю автоматичного замішування у апараті  MixStar. 
Переваги:
• Надійність перевірена роками.
• Відбитковий матеріал на основі а-силіконів.
• Відбитки можна зберігати довгий час.
• Добре відновлення після деформації.
• Хороша гідрофільність.
• Контрастні кольори матеріалу.
• Відсутність смаку та запаху.
• Оптимальна еластичність.
• Висока розмірна стабільність.
• Розроблені модифікації для усіх методик, що використовуються у стоматології.

Призначення:

      

Honigum Light

Fast Fast Soft              Soft Fast    Rigid Fast

Mono Heavy Putty

2:15

3:30

≤ 0.5

≤ 0.35

≈ 47

≈ 4.5

1:30

2:00

≤ 0.5

≤ 0.35

≈ 47

≈ 3.9

2:00

3:15

≤ 0.4

≤ 0.7

≈ 47

3.0-5.5

2:15

2:30

≤ 0.4

≤ 0.7

≈ 47

3.0-5.5

2:15

3:15

≤ 0.4

≤ 0.5

≈ 67

1.4

2:00

3:15

≤ 0.4

≤ 0.5

≈ 67

1.4

1:15

2:00

≤ 0.4

≤ 0.5

≈ 67

1.4

1:45

3:15

≤ 0.5

≤ 0.6

≈ 66

≈ 2.0

0:30

2:30

2:45

≤ 0.4

≤ 0.7

≈ 47

3.0-5.5

0:30

3:15

3:15

≤ 0.5

≤ 0.5

≈ 62

≈ 2.2

0:30

3:45

3:45

≤ 0.5

≤ 0.5

≈ 62

≈ 2.2

0:30

1:45

1:45

≤ 0.5

≤ 0.5

≈ 70

≈ 1.7

Ексклюзивний представник в Україні
ТзОВ «Медична фірма «Аква-Віта», м. Львів, тел./факс: (032) 2234347, 2345213, 2344588, 
www.akvavita.com.ua, м. Хмельницький, тел./факс: (0382) 797396

DETAX (Німеччина)
Світовий лідер з виробництва  відбиткових стоматологічних матеріалів
Більше 600 найменувань матеріалів.
1. А-силікони для використання в імплантології.
2. Ясенні маски на основі А-силікону для імплантології.
3. Матеріали для реєстрації прикусу на основі А-силікону.
4. Лабораторні А-силікони високої вязкості.
5. Спреї для протезів на основі А-силікону.
6. Матеріали для перебазування протезів на основі А-силіконів.
7. Ізолюючі А і С силікони
8. Гідрофільні відбиткові матеріали на основі С-силікону
9. Матеріали для функціональних відбитків.
10. Матеріали для тимчасових коронок.
11. М`ягкі десенситайзери.
12. Лаки для запечатування і глянцування поверхні протезів.
13. Точні полівінілсилоксанові відбиткові матеріали.
14. Герметики для запечатування фісур.
15. Ясенні маски для розбірних моделей.

OPTOSIL COMFORT

Матеріал відтискний. 
Базовий шар у техніці подвійного відбитку знятті відбитків по методу “сендвіч” функціональних відбитків.

Optosil Comfort (Heraeus Kulzer). Xantopren VL Plus (Heraeus Kulzer). Activator universal (Heraeus Kulzer)
Еластомірний зліпковий формувальний матеріал на основі силікону, конденсаційно сітчастий, високої в’язкості
Переваги: Великий коефіцієнт об’ємного наповнення в комбінації з поліпшеною полімерною формулою забезпечують 
стабільність порівнянну з А-силіконами. Відтиски також можна відливати гіпсом навіть через 7 діб. Нейтральний до 
усіх видів рукавичок з латексу - виключаються усі порушення під час полімеризації. Комфортабельний в застосуванні 
- за рахунок вмісту сферичних наповнювачів дуже легко змішати і отримати гомогенний результат. 
Погрішності дозування до 20% не має ніякого істотного впливу на технологічні властивості і якість силікону Optosil 
Comfort. Відтиски з Optosil Comfort® можуть відлити гіпсом через 30 хв. з моменту їх замісу. 
Час змішування - 45 сек. Загальний час обробки - 1 хв. Час застигання у роті пацієнта 4 хв.

Призначення:

Основні характеристики:

HERAEUS
Німеччина

“КРИМ-МЕДМАРКЕТ”, м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 49, тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62,   www.kmm.com.ua

VIVAL NF

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Прецизійний альгинатний  відбитковий матеріал 
для допоміжних анатомічних відбитків.

Vival NF – безпильовий альгинат  Швидкого схоплю-
вання протягом 2 хв. 10 с. Анатомічні відбитки: окремих 
зубів частини зубного ряду, повного зубного ряду.По-
передні відбитки для виготовлення тимчасових рес-
таврацій. Розмірна стабільність до 100 годин. Пружне 
відновлення 98%. Тіксотропність: розтікається тільки 
під тиском. Кремоподібна консистенція. Аромат свіжої 
м’яти. Колір: Блакитний

Призначення:

Основні характеристики:

Полівінілсилоксановий відбитковий матеріал.
База.

Призначення:

VIRTUAL®380

IVOCLAR VIVADENT
Ліхтенштейн

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, 
                                      e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26, 
                                       e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

Дві консистенції (Heavy Body/в’язка та Monophase/
монофазная) також випускаються в нових великих кар-
триджах. Virtual 380. Такі XXL картриджі сумісні з тими 
змішуючими пристроями Pentamix, Plug&Press і MixStar.
Готовий до роботи великий картридж зручність застосу-
вання. Не потрібна окрема активація. Економічний роз-
мір упаковки 380 мл

Примітки:

KETTENBACH
Німеччина

IDENTIUM®  FAMILY

Сфера застосування: Універсальний зліпковий матеріал. 
Переваги: Відмінна плинність. 
Хороші гідрофільні властивості. 
Оптимальна здатність повертатись після деформації в початковий стан. 
Тривалий робочий час з коротким часом полімеризації. Нейтральний запах і смак. 
Можливість легкого вилучення з роту. Висока кінцева твердість. 
Просте і швидке виготовлення моделі без ризику поламки. Простота застосування. 

На основі переваг двох класів матеріалів (поліефіри та А-силікони) створений абсолютно новий матеріал 
вінілсилоксанефір, спеціально для одномоментної техніки зняття зліпків.

Новий відбитковий матеріал для одномоментної техніки виконання відбитків для будь-яких показань 
на основі ВІНІЛСИЛОКСАНЕФІРУ.
Основні характеристики:

Примітки:

Призначення:

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

FUTAR®, FUTAR® D, FUTAR® D FAST

Сфери застосування: Шприцуємий матеріал для реєстрації прикусу, використовується також для кінцевої позиції при-
кусу. Матеріал для покриття прикусочних вилок при реєстрації. Матеріал для ключів, наприклад, для внутрішньорото-
вих реєстраторів з опорними штифтами. Для виготовлення сегментів модельного лиття для ремонтажу керамічних, ли-
тих або пластмасових пломб для пришліфовування оклюзії на моделі. Переваги продукту: Виключно висока твердість 
за шкалою Shore D (не менше 43). Мінімальна еластичність. Чудова характеристика схоплювання (час загальної оброб-
ки : 30 секунд, тривалість перебування в порожнині рота : 1 хвилин 30 секунд). Сильна тиксотропність. Пропонуються 
нормальний варіант і варіант “Fast” (загальний час обробки 15 секунд, тривалість перебування в порожнині рота 45 
секунд). Переваги для лікаря-стоматолога: Можна піддавати фрезеруванню; можливість контролю за положенням 
прикусу вже у роті, оскільки надлишки можна відламати і видалити; можна зробити точну підгонку моделей верхньої 
і нижньої щелеп. Не відбувається пружинення при підгонці один до одного обох моделей. Мінімальний ризик спотво-
рення реєстрованої моделі під час перебування в порожнині рота; менше навантаження для пацієнтів. Відсутнє небажа-
не стікання матеріалу в міжзубні простори і завдяки цьому легко вилучається з порожнини рота. У лікаря є вибір.

Матеріал для реєстрації прикусу на основі А-силікону®. 
Основні характеристики:

Призначення:

KETTENBACH
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

PANASIL® INITIAL CONTACT LIGHT, PANASIL® INITIAL CONTACT X-LIGHT

Сфери застосування: Відбитковий базовий матеріал для техніки зняття коригувальних відбіитків(однофазна і дво-
фазна техніка), техніка “сендвіч” і техніка зняття відбитків (putty/wash) з використанням плівки. Відбитковий матеріал 
для зняття відбитків під перебазування. Рідкотекучий відбитковий матеріал для техніки коригувальних зліпків (на основі 
вінілполісилоксана). Переваги продукту: Виняткова здатність до схоплювання: тривалість перебування в порожнині 
рота складає постійно 2 хвилини, індивідуально встановлювана тривалість обробки може складати від 30 секунд до 
2 хвилин. Два різні варіанти плинності PanasiI Initial Contact Light: дуже низька в’язкість. PanasiI Initial Contact X-Light: 
низька в’язкість. Гарна тиксотропність. Підвищена гідрофільність. Переваги для лікаря-стоматолога: При невеликих ро-
ботах по протезуванню велике заощадження часу, при великих роботах по протезуванню - гарантія більшої свободи 
дії, більше комфорту для пацієнта. Рівномірна розтікаємість по композиції - включаючи субгінгівальну область; висока 
точність відбитку. Відсутність небажаного стоку матеріалу із зуба. Точне відтворення субгінгівальної межі композиції 
завдяки підвищеній толерантності по відношенню до залишкової вологи.

Відбитковий матеріал на основі А-силікону. 
Основні характеристики:

Призначення:

KETTENBACH
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua
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PLUG & PRESS® SYSTEM

Переваги продукту: Диспенсер Plug & Press® демонструє особливо високу здатність екструзії. Відкриття рукавного 
пластмасового мішка відбувається за допомогою інтегрованої шипа для проколювання, розташованого на активуючій 
голівці. Рукавний пластмасовий мішок відкривається автоматично після натискання на активуючу голівку. 
Зменшені розміри приладу. 
Переваги для лікаря-стоматолога: Заповнення відбиткової ложки може робитися швидше. Ідеальне гомогенність та 
економія місця. Система проста в обслуговуванні і завдяки цьому зручна для користувача. Економія місця. 
Універсальність в виборі матеріалів.

Диспенсер Plug & Press® є автоматичним приладом для дозування і змішування, який призначається для 
переробки зліпочних мас в рукавних пластмасових мішках або картріджах в системах 1: 5. Kettosil®, Panasil® 
tray, Monopren® transfer і Panasil® binetics putty, тобто матеріали, що мають різну в’язкість, - від середньотікучої до 
пластичної, можуть використовуватися в диспенсері Plug & Press®.

Основні характеристики:

Призначення:

KETTENBACH
Німеччина

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ», м. Дніпропетровськ тел./факс.: (0562) 38-85-38, e-mail: rf@a-teleport.com                 www.remis.com.ua
«ЄВРОМЕДИКОМ», м. Київ тел./факс.: (044) 502-67-26,  e-mail: info@euromedicom.com.ua    www. euromedicom.com.ua

оттискние 
материали

CORRECT PLUS

PENTRON
США

Відбиткова маса легка в роботі, не змінює розмірів і фор-
ми, міцна, її можна автоклавувати, відбиток можна вико-
ристовувати вже через 30 хвилин і протягом 30 днів. Маса 
має приємний запах ягід, не має смаку і не викликає сли-
новиділення. Для виготовлення дво етапного відбитку ви-
користовується з коригуючи ми різного ступеню в’язкості. 
Робочий час 1 хвилина 30 секунд, час хімічної полімеризації 
3 хвилини.

База і каталізатор в ємностях по 230мл. з аксесуарами.

Гідрофільна вініл полісілоксанова відбиткова маса. 
Зняття якісних відбитків з зубів з високою точністю навіть 
в вологому середовищі.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:

ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопе-
дической стоматологии - 

Оттискние материали 

CORRECT PLUS

PENTRON
США

Light Body: легка, текуча масса з помірними тиксотропними 
властивостями. Використання цієї в’язкості дає ідеальний 
відбиток двослойною технікою. Thick-n-Thin Light Body: 
дуже текуча маса, унікальний матеріал, спеціально роз-
роблений для підвищення розтікання під дією температури 
ротової порожнини, що забезпечує ідеальне відтворення 
підясенних деталей. Universal Body: універсальна масса 
середньої текучесті, яка може буде використана в одно 
етапній або двоетапній техніці. Bite Superfast: спеціальная 
маса для реєстрації прикусу.

Картридж 50мл. з аксесуарами.

Гідрофільні вініл полісілоксанові коригуючі маси. 
Зняття якісних відбитків з зубів з високою точністю навіть 
в вологому середовищі різними техніками.

Призначення:

Склад та властивості:

Комплекатція:
ТОВ “ДЕНТАУМ” 03110, м.Київ, вул. Андрія Головка 12, тел. (044) 275-0317, 275-1349, 275-1381, 443-
9310, office@dentaum.com.ua, www.dentaum.com.ua

Материали для ортопе-
дической стоматологии - 

Оттискние материали 

OLTE

Призначені для широкого використання  у медичній практиці.
Мають високий рівень еластичності та міцності.
Відрізняються високим рівнем тактильного сприйняття завдяки тонкому шару латексу.
Текстурована поверхня рукавичок забезпечує надійну фіксацію інструментарію.
Не містить латексний  білок, що знижує ризик виникнення подразнення чи алергічного контактного дерматиту
Не містить присипки, мають мінімальний вплив на шкіру рук.
Універсальна форма рукавички підходить для обох рук, гарантує точне прилягання та комфортну роботу.
Мають високу зносостійкість.

Прямокутні блоки по 100 шт. Велика коробка: 10 блоків. 
Колір: латексні: слонова кістка. Нітрилові: блакитні. Розміри: XS, S, M, L.

Медичні оглядові нестерильні рукавички.
Латексні та нітрилові без присипки з текстурованою поверхнею. 

Призначення:

Форма випуску:

Основні характеристики:

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

TOP GLOVE INTERNATIONAL
Малайзія

KROMOPAN

Альгінатна безпильна відбиткова маса з трьохкольоровим індикатором фази, пакет 450 г. Об’єм після замішування - 1250 мл.

Перша альгінат на відбиткова маса із кольоровою індикацією фаз: фіолетовий колір-вказує на період змішування; рожевий – 
показує, що можна заповнювати відбиткову ложку матеріалом; білий – вказує, що ложку із матеріалом можна вносити у по-
рожнину рота. Єдиний альгінат із фізичним коректуванням робочого часу. Це єдиний альгінат, у склад якого входить стійкий 
гідроколоїд класу А. Стабільність гідроколоїду робить зберігання відбитку можливим протягом 100 годин: вода зв’язується у гель 
, та проступає крізь пори. Сила на стискання Kromopan дуже висока та досягає максимальних показників у момент вилучення 
відбитку із порожнини рота пацієнта (1,35МПа). Ця властивість у поєднанні з високою еластичністю дає можливість створення 
неперевершених відбитків. Переваги: Альгінат з кольоровою індикацією фаз. Відбиток не втрачає свого розміру упродовж 100 
годин. Кольоровий індикатор приготування відбитку не залежить від жорсткості чи температури води. Це єдиний альгінат, у 
склад якого входить стійкий гідроколоїд класу А. Kromopan є альгінатом класу А, та характеризується сумісністю з гіпсом.

Для виготовлення усіх звичайних стоматологічних відбитків, з’ємних  протезів, ортодонтичних пристро-
їв, навчальних моделей і тому подібне.  

Призначення:

Форма випуску:

Основні характеристики:

ТОВ «Компанія КРИСТАЛ», 65055, м. Одеса, вул. Дорожна, 25, тел: (048) 233 30 05; 0 800 505 8 500, факс: (048) 777 333 7
                                                          e-mail: info@kristall-odessa.com, www.kristall-odessa.com

LASCOD
Італія

FREEALGIN (FAST SETTING)

ZHERMACK
Італія

Гідрофільний А-силікон середньої в’язкості для попередніх відбитків.
Використовується для відбитків моделей антагоністів, діагностичних відбитків, відбитків для тимчасових 
коронок і мостів, відбитків в ортодонтії, відбитків прикусу, відбитків під капи для відбілювання, у всіх ви-
падках, які потребують модифікації або розширення знімних протезів.

Матеріал для монофазної техніки з використанням матеріалу одного ступеня в’язкості.
Ідеальна консистенція для монофазної техніки.
Підвищена гідрофільність.
Тиксотропний.
Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та застигання (ефект Snap-set), 
мінімальний час перебування у роті пацієнта.
Висока міцність на розрив.
Можливість виливання моделі безпосередньо після дезінфекції.
Чудова пружність відновлення.
Бузкового кольору.
Пропорції змішування 1:1.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19.
Загальний час обробки (23° C): 60”.
Перебування у порожнині рота: 1’30”.
Час застигання(23° C): 2’30”.
Деформація при стисканні (мін.-макс.): 3-5%.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів(через добу) <-0,20%.
Твердість (По Шору А) 40.

2 картриджа місткістю 50мл + 4 фіолетові змішувальні насадки.
2 картриджа по 380 мл + 2 блокувальних кільця.
                                              + 15 динамічних змішувальних  насадок для використання в автоматичних змішувачах (5 : 1).

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ELITE HD + SUPER LIGHT BODY (FAST SETTING)

ZHERMACK
Італія

Гідросумісний А-силікон дуже низької в’язкості.
Використовується як корегуючий шар для двоетапної техніки відбитка для незнімного протезування.

Корегуючий матеріал для двоетапної техніки відбитка для незнімного протезування.
Максимальна точність у відтворенні деталей.
Гідрофільний.
Тиксотропний.
Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та застигання (ефект Snap-set), мінімальний час перебування у
роті пацієнта.
Підвищена міцність на розрив.
Можливість виливання моделі безпосередньо після дезінфекції.
Чудова пружність відновлення.
Наявність опакових пігментів для кращого читання деталей.
Підвищена стабільність розмірів.
Фіолетового кольору.
Пропорції змішування 1:1.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19.
Загальний час обробки (23° C): 1’30”.
Перебування у порожнині рота: 2’30”.
Час застигання(23° C): 4’.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів(через добу): <-0,20%.
Твердість (по Шору А): 45.

2 картриджі місткістю 50мл.
12 жовтих змішувальних насадок.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ELITE HD + LIGHT BODY (NORMAL SETTING)

ELITE HD+ REGULAR BODY (NORMAL SETTING)

ZHERMACK
Італія

ZHERMACK
Італія

Гідросумісний А-силікон низької в’язкості.
Використовується як корегуючий шар для двоетапної техніки або для техніки одночасного зняття відбитка 
з матеріалами різного ступеня в’язкості, з Elite HD+Tray Material або з Elite HD+Махі Tray Material для
незнімного протезування.

Гідросумісний А-силікон середньої в’язкості.
Використовується при одномоментній чи монофазній техніці із використанням індивідуальної відбиткової
ложки для незнімного та часткового чи повного знімного протезування.

Корегуючий матеріал для двоетапної техніки відбитка для незнімного протезування.
Максимальна точність у відтворенні деталей.
Гідрофільний.
Тиксотропний.
Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та застигання (ефект Snap-set), мінімальний час перебування у роті паці-
єнта.
Підвищена міцність на розрив.
Можливість виливання моделі безпосередньо після дезінфекції.
Чудова пружність відновлення.
Наявність опакових пігментів для кращого читання деталей.
Підвищена стабільність розмірів.
Блакитного кольору.
Пропорції змішування 1:1.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Перебування у порожнині рота: 3’30”.
Час застигання(23° C): 5’30”.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів(через добу): <-0,20%.
Твердість (По Шору А): 45.

Матеріал для одномоментної або монофазної техніки із використанням індивідуальної відбиткової ложки.
Максимальна точність у відтворенні деталей.
Гідрофільний.
Тиксотропний.
Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та застигання (ефект Snap-set), мінімальний час перебування у роті паці-
єнта.
Підвищена міцність на розрив.
Можливість виливання моделі безпосередньо після дезінфекції.
Чудова пружність відновлення.
Наявність опакових пігментів для кращого читання деталей.
Підвищена стабільність розмірів.
Синього кольору.
Пропорції змішування 1:1.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Перебування у порожнині рота: 3’30”.
Час застигання(23° C): 5’30”.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів(через добу): <-0,20%.
Твердість (По Шору А): 45.

2 картріджа по 50мл+12 жовтих змішувальних насадок.

2 картриджі місткістю 50мл.
12 жовтих змішувальних насадок.

Призначення:

Призначення:

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Комплектація:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа

ELITE HD+MONOPHASE / ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (NORMAL SETTING)

ELITE HD+ TRAY MATERIAL / ELITE HD+MAXI TRAY MATERIAL (FAST SETTING)

ZHERMACK
Італія

ZHERMACK
Італія

Гідросумісний А-силікон середньої в’язкості.
Як мономатеріал використовується при одномоментній техніці із одночасним застосуванням його як на
відбитковій ложці, так і на підготовлених та оброблених ділянках ротової порожнини , для незнімного та
часткового чи повного знімного протезування.

А-силікон високої в’язкості.
Використовується для одномоментної техніки з матеріалами різного ступеня в’язкості Elite HD +Tray Material на від-
битковій ложці одночасно з нанесенням Elite HD+Light Normal безпосередньо на підготовлені та
оброблені ділянки ротової порожнини.

Монофазний матеріал.
Ідеальна консистенція для монофазної техніки.
Максимальна точність у відтворенні деталей.
Гідрофільний.
Тиксотропний.
Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та застигання (ефект Snap-set), мінімальний час перебування 
у роті пацієнта.
Підвищена міцність на розрив.
Можливість виливання моделі безпосередньо після дезінфекції.
Чудова пружність відновлення.
Наявність опакових пігментів для кращого читання деталей.
Підвищена стабільність розмірів.
Жовтого кольору.
Пропорції змішування 1:1.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19.
Загальний час обробки (23° C): 2”.
Перебування у порожнині рота: 3’30”.
Час застигання(23° C): 5’30”.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів(через добу): <-0,20%.
Твердість (По Шору А): 60.

Ідеальна консистенція для одночасного зняття відбитка з матеріалами різного ступеня в’язкості.
Тиксотропний.
Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та заcтигання(ефект Snap-set), мінімальний час перебування у
роті пацієнта.
Можливість виливання моделі безпосередньо після дезінфекції.
Чудова пружність відновлення.
Наявність опакових пігментів для кращого читання деталей.
Підвищена стабільність розмірів.
Оранжевого кольору.
Пропорції змішування 1:1.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19 Тип 1 Густа консистенція.
Загальний час обробки (23° C): 1’30”.
Перебування у порожнині рота: 2’30”.
Час застигання(23° C): 4’.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів(через добу): <-0,20%.
Твердість (По Шору А): 60.

2 картриджі місткістю 50мл +12 жовтих змішувальних насадок.
2 картриджі по 380мл + 2 блокувальних кільця + 15 динамічних змішувальних насадок 
для використання в автоматичних змішувачах (5 : 1).

2 картриджа по 50мл +6 зелених змішувальних насадок або 2 картриджа по 380мл + 2 блокувальних кільця + 15 
динамічних змішувальних насадок для використання в автоматичних змішувачах (5 : 1).

Призначення:

Призначення:

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Комплектація:

Комплектація:

ТзОВ “Прем'єр-Дентал”, 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11, корп. 5, тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 297-63-65, e-mail: premier@dental.net.ua, www.dental.net.uа
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ELITE HD+ PUTTY SOFT / ELITE HD+ MAXI PUTTY SOFT (NORMAL SETTING)

ZHERMACK
Італія

А-силікон дуже високої в’язкості.
Матеріал для двохетапної або одномоментної техніки з використанням стандартної відбиткової ложки для незнім-
ного протезування.

Біосумісний.
Ідеальне співвідношення між часом обробки та застигання (ефект Snap-set), мінімальний час перебування у роті паці-
єнта.
Чудова пружність відновлення.
Підвищена стабільність розмірів.
Стійкість до деформації.
Оранжевого кольору.
Кінцева твердість 60 по Шору А.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19 Тип 0 Дуже густа консистенція.
Загальний час обробки (23° C): 2’.
Перебування у порожнині рота: 3’30”.
Час застигання (23° C): 5’30”.
Пружність відновлення: >99,5%.
Стабільність розмірів (через добу): <-0,20%.
Твердість (По Шору А): 60.

1банка з базою ємністю 250 мл+1 банка з каталізатором ємністю 250 мл.
1банка з базою ємністю 450 мл+1 банка з каталізатором ємністю 450 мл.
2 картриджа по 380 мл + 2 блокувальних кільця + 15 динамічних змішувальних насадок для використання в
автоматичних змішувачах (5 : 1).

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:
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MODULMIX

ZHERMACK
Італія

Новий автоматичний змішувач А-силіконів у співвідношенні 5:1, передова розробка, що гарантує високу
ефективність, якість та функціональність у роботі. 
Використовується для швидкого змішування А-силіконів у картриджах усіх типів в’язкості 
у співвідношенні 5:1 до однорідної консистенції.

Швидкий, з подвійною швидкістю подачі матеріалу –70мл/хв та 155мл/хв – дозволяє оператору заощадити дорого-
цінний час та змішувати відбиткові (включно із в’язкістю putty), змінюючи одним простим дотиком швидкість подачі 
матеріалу, в залежності від потреби. 
Можливість настільного та настінного встановлення. 
Модульність – дизайн Модульмікса запатентовано спеціально для стоматологічних кабінетів, яким необхідна для засто-
сування більша кількість відбиткових матеріалів одночасно (під замовлення існує можливість об’єднання двох апаратів 
Модульмікс в один модуль в настільному чи настінному виконанні). 
Простота у застосуванні - нові картриджі у співвідношенні 5:1 із вказаними на етикетці назвою матеріалу та часом оброб-
ки/ отвердіння. Заміна картриджа протягом усього 3 секунднові динамічно-статичні змішувальні насадки гарантують 
ідеальне змішування без нагрівання матеріалу та зменшують його втрати на 20 %. 
Оптимізований дизайн, що дозволяє використовувати апарат з однаковою зручністю також і лівшам. 
Висока якість змішування матеріалів усіх типів в’язкості та усіх систем.
Модульмікс змішує рівномірно та без утворення бульбашок повітря відбиткові матеріали до гомогенної структури у спів-
відношенні 5:1 (heavy body, monophase, putty) та сумісний із усіма системами 5:1, присутніми на ринку.

Технічні дані:
Вага: 10кг.
Розміри: 224/372/320мм.
Робоча напруга: 230V ± 10%.

C309030 Modulmix (230Вольт).

Пристосованість до потреб оператора – бокові панелі апарата Модульмікс розроблені у шести кольорових
версіях, що дозволяє у якнайкращий спосіб пристосувати його до решти обладнання стоматологічного
кабінету.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:
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OCCLUFAST CAD

ELITE SOFT RELINING

ZHERMACK
Італія

ZHERMACK
Італія

А-силікон для реєстрації прикусу, розроблений для використання із системами CAD CAM.
Використовується для реєстрації прикусу зі всіма техніками, що передбачають наступне використання
систем CAD CAM.
Сумісний із системами CAD CAM з оптичним, лазерним та контактним зчитуванням.
Після застигання Occlufast CAD можна обробляти ріжучим інструментом та/або фрезою.
Легко наноситься як при оклюзійній, так і при вестибулярній реєстрації.

Спеціальні А-силікони для постійного м’якого перебазування протезів.
Повне, часткове або реабілітативне протезування, розроблений спеціально для застосування в кабінеті
лікаря-стоматолога, хоча може використовуватись і в зуботехнічній лабораторії.

Тиксотропний, не стікає.
Консистенція невідчутна для пацієнта: реєстрація природного прикусу.
Точний.
Блакитного кольору.
Може переустановлюватися у ротовій порожнині і на моделі після отвердіння.
Стабільність розмірів у часі та підчас дезінфекції.
Швидкість: 60” – час знаходження у ротовій порожнині.
Висока твердість по Шору А – 95.

Технічні дані:
Співвідношення при замішуванні база/каталізатор 1 : 1.
Загальний час обробки(23° C): 30”.
Перебування в порожнині рота 60”.
Відтворення деталей 2 мікрони.
Стабільність розмірів через добу -0,05%.
Твердість по Шору А 95.

Водостійкі.
Не вбирають у себе рідину.
Біосумісні.
Використання спеціального адгезиву Elite Relining Primer (Zhermack), що забезпечує надійне.
зчеплення силікону з базисом протеза.
Для постійного перебазування потрібно використовувати Varnish A + B (Zhermack), по краю, 
в місцях дотику до твердої пластмаси.
Ідеальна, зручна консистенція.
Еластичність дозволяє зменшити навантаження при жуванні.
Стабільність та постійність характеристик.
Рожевого кольору.
Пропорція при змішуванні 1 : 1.

Технічні дані:
Загальний час обробки(23° C): 60”.
Час функціонування (прямий метод) 60”.
Перебування в ротовій порожнині (прямий метод) 5’.
Стабільність розмірів <0,20%.
Пружне відновлення 99,9%.
Твердість (по Шору А) 35.

2 картриджа (база + каталізатор) місткістю 50мл +12 зелених змішувальних насадок

Стандартний набір:
1 картридж місткістю 50мл+6 жовтих змішувальних насадок
1Primer місткістю 4мл
1 Varnish A місткістю 5мл +1 Varnish В місткістю 5мл+1бор для кінцевої обробки
1тарілочка для змішування
1 ручка для пензлика+12 пензликів
Додатково:
1 картридж місткістю 50мл+6 жовтих змішувальних насадок

Еластична пам’ять підвищує стабільність протеза.
Дозволяє економити час стоматолога та забезпечує безпосередній комфорт пацієнту.

Призначення:

Призначення:

Основні характеристики:

Основні характеристики:

Комплектація:

Комплектація:

Примітки:
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УСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІУСТАНОВКИ СТОМАТОЛОГІЧНІ

ELITE IMPLANT MEDIUM BODY (FAST SETTING)

OCCLUFAST ROCK

ZHERMACK
Італія

ZHERMACK
Італія

Cтерильний А-силікон середньої в’язкості для використання в імплантології
Використовується в імплантології
Elite Implant Medium Body Швидкого застигання використовується спеціально для щелеп, які містять як зуби
так і імпланти та характеризується рядом суттєвих переваг:
- стерильність зменшує ризик післяопераційних ускладнень інфекційного характеру;
- рентгенівський знімок допомагає виявити залишки відбиткового матеріалу;
- повна біосумісність гарантує відсутність тканинної реакції;
- одноразове упакування призначене спеціально для хірургії;
- дозволяється безпосередній контакт з слизовою оболонкою і поверхнею кістки;
- відбиток зберігає стабільність розмірів навіть після обробки дезрозчином;
- кольоровий контраст з кров`ю забезпечує легке “читання” деталей, навіть при наявності рідин порожнини рота.

А-силікон для реєстрації прикусу.
Реєстрація прикусу з максимальною деталізацією, центральна, виступаюча 
і бокова міжщелепові реєстрації, гнатологічна оцінка, центрування прикусу в ортодонтії.

Стерильний.
Рентгенконтрастний.
Біосумісний.
Одноразове упакування.
Засіб медичного застосування класу “ІІа”.
Стабільність розмірів.
Синього кольору.

Технічні дані:
ISO 4823 - ADA 19 Тип 2 Середня консистенція.
Загальний час обробки (23° C): 1’30”.
Перебування у порожнині рота: 2’.
Час застигання (23° C): 3’30”.
Твердість (По Шору А): 55.

Текучий.
Тиксотропний.
Консистенція невідчутна для пацієнта.
Простота у використанні та відсутність повітряних бульбашок.
Швидкість: 60” – час знаходження у ротовій порожнині.
Легкий контроль за нанесенням.
Легко обточується для видалення зайвого матеріалу.
Висока точність відбитка.
Не деформується.
Фіолетового кольору.
Кінцева твердість по Шору А – 95.
Технічні дані:
Співвідношення при замішуванні база/каталізатор 1 : 1.
Загальний час обробки(23° C): 30”.
Перебування в порожнині рота 60”.
Відтворення деталей 2 мікрони.
Стабільність розмірів через добу -0,05%.
Твердість по Шору А 95.

1 картридж 50мл, 1 змішувальна насадка, 1 інтраоральна насадка, 1 герметичний пакет.

2 картриджі місткістю 50мл.
12 зелених змішувальних насадок.
Додаткові аксесуари:
Зелені змішувальні насадки (48 штук).
Насадки Bite Tips (48 штук).
D2 Диспенсер 1:1.
D2 Плунжер для диспенсера 1:1.

Використовується для реєстрації прикусу прикусу з максимальною деталізацією.
Характеризується такими перевагами:
- текучість матеріалу дозволяє уникнути зайвого тиску та ковзання підчас встановлення;
- точність(2мкм) гарантує надійне відтворення деталей прикусу;
- висока стабільність розмірів: зміна розміру протягом доби становить – 0.05%, що дозволяє довго зберігати
стабільність;
- не піддається деформації, тобто не реагує на випадкові температурні зміни підчас транспортування.

Призначення:
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ELITE GLASS

ZHERMACK
Італія

А-силікон для створення прозорих ключів при роботі з вінірами безпосередньо у ротовій
порожнині пацієнта.
Створення прозорих матриць безпосередньо у ротовій порожнині пацієнта з метою наступного
використання та полімеризації матеріалів світлового отвердіння.
Застосовується у багатьох клінічних випадках, які потребують одонтопластичного втручання для
реставраційно-естетичної терапії: наявність пігментації, діастема, корекція аномалій розташування,
структури і поверхні, а також форми зубів, створення тимчасових протезів і т.д.і бокова міжщелепові реєстрації, гна-
тологічна оцінка, центрування прикусу в ортодонтії.

Тиксотропний, не стікає.
Прозорий, робить можливою полімеризацію композитів, що самополімеризуються та композитів світлового отвердін-
ня.
Точний.
Легко перевстановлюється у ротову порожнину після отвердіння.
Після отвердіння може оброблятися фрезою та/чи іншими ріжучими інструментами.
Стабільність розмірів у часі та при дезінфекції.
Твердий після застигання(70 по Шору А).

Технічні дані:
Колір Прозорий.
Співвідношення при замішуванні база/каталізатор 1:1.
Загальний час обробки (23° C): 40”.
Час застигання(23° C): 2’10”.
Відтворення деталей 2мкм.
Стабільність розмірів(через добу): -0,18 %.
Твердість (По Шору А): 70.

2 картриджі місткістю 50 мл + 6 зелених змішувальних насадок
Ввідний набір: 1 картридж (база + каталізатор) місткістю 50 мл+3 зелених змішувальних насадки
+1 прозора часткова відбиткова ложка для верхньої щелепи

Формула Elite Glass розроблялась з метою досягнення максимальної прозорості матриці та для швидшого й
успішного усунення численних зубних аномалій.
Використання Elite Glass значно зменшує поверхневий шар незаполімеризованого композита, що
залишається в результаті інгібіції реакції при контакті з киснем.

Призначення:

Основні характеристики:

Комплектація:

Примітки:

АКСЕСУАРИ

ZHERMACK
Італія

Пістолет витискний 1:1 для 50 мл 
картріджів до А-силіконів.
Пістолет витискний 4:1 для 50 мл 
картріджів до композитних пластмас 
для виготовлення тимчасових коронок.

Насадка Elite H-D+ інтраоральна 
(для одноетапної техніки для 
А-силіконів в картриджах), 48шт.

Насадка Elite H-D+ синя, 48шт, для 
50 мл картриджів до композитних 
пластмас для виготовлення
тимчасових коронок 4:1

Насадка Elite H-D+ MAXI для 
машинного замішування А-силіконів 
до 380мл картриджів 5:1, 50шт

Шприц для інтраорального внесення 
відбиткових силіконових матеріалів.

Насадка Elite H-D+ жовта, 48шт, для 
А-силіконів в 50 мл картриджах 1:1

Призначення:

Призначення: Призначення:

Призначення:

Призначення:

Призначення:

Інструмент для обрізування 
силіконових відбитків

Призначення:


