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DENTOTAL PROTECT
este liderul de piață în România în distribuția de 
produse stomatologice, având peste 12.000 clienți 
- clinici și laboratoare stomatologice din toata țara. 
Compania a fost înființată în 1994 ca o afacere de 
familie de către medicul stomatolog Anghel Dogariu și 
a crescut odată cu primul val al economiei românești, 
având în prezent peste 120 de angajați. 

În 2019, Dentotal Protect a trecut la un nou capitol 
de dezvoltare, compania fiind achiziționată de 
fondul de investiții private Abris Capital Partners. 
Strategia Abris Capital pentru dezvoltarea Dentotal 
Protect urmărește accelerarea creșterii companiei și 
transformarea sa într-un one-stop-shop pentru clinicile 
și laboratoarele stomatologice. 

În mai 2020, Dentotal Protect și-a mutat activitatea 
logistică în Eli Park Chitila, estimând o triplare a 
capacității operaționale. La finalul anului 2020, 
compania și-a mutat birourile în clădirea Equilibrium I, 
din hub-ul business Barbu Văcărescu.

Dumitru Matei,  
CEO Dentotal 

Ne preocupăm permanent 
să înțelegem cât mai bine 
nevoile și așteptările medicilor 

stomatologi și pe cele ale tehnicienilor dentari, astfel 
încât să putem anticipa tendințele din domeniu 
și să găsim cele mai bune soluții pentru nevoile 
acestora. Obiectivul Dentotal Protect este de a fi un 
partener de încredere și stabil pentru clinicile dentare 
și laboratoare și ne bazăm pe echipa noastră de 
profesioniști pentru a le oferi clienților noștri servicii 
de cea mai înaltă calitate. 
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CRESOTIN .................................................................................................167
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CURASEPT  ................................................................................................. 32
CUSP MISURA ..........................................................................................309
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DEMI PLUS ...............................................................................................406
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DENTOIL  ..................................................................................................489
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DESEN ......................................................................................................... 18
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DIAMENDO ..............................................................................................332
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DIGĂ KIT ...................................................................................................186
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DISPENSER 2:1 ........................................................................................274
DISPENSER 4:1  .......................................................................................274
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DISTILATOR .............................................................................................402
DISTILATOR .............................................................................................403
D-LIGHT DUO...........................................................................................407
D-LIGHT PRO ...........................................................................................408
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DRY MOUTH GEL ...................................................................................... 29
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DYCAL ......................................................................................................... 60
DYNAMIX SPEED ....................................................................................227
DYNAMIX SPEED ....................................................................................425
DYRACT SEAL ............................................................................................ 14
DYRACT® FLOW ........................................................................................ 92
DYRACT® XP .............................................................................................. 91
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ECRAN PROTECTOR...............................................................................342
EDTA ..........................................................................................................169
ELASTIC CROMO ....................................................................................238
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ELGYDIUM  ................................................................................................. 32
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ELITE CORD .............................................................................................242
ELITE GLASS ............................................................................................235
ELITE HARD RELINING ...........................................................................251
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ELITE HD+ MAXI MONOPHASE ...........................................................217
ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING .............................................217
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ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING ...............................215
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ELUDRIL CARE ........................................................................................... 31
ELUDRIL CLASIC........................................................................................ 31
ELUDRIL EXTRA ........................................................................................ 32
ELUGEL ....................................................................................................... 30
ENAMELAST .............................................................................................. 20
ENDO - BITE .............................................................................................471
ENDO ACCESS .........................................................................................148
ENDO ACCESS .........................................................................................332
ENDO BITE SENSO .................................................................................473
ENDO FROST ...........................................................................................183
ENDO MATE DT2 ....................................................................................432
ENDO MATE TC2 .....................................................................................432
ENDO PREP CREAM ...............................................................................169
ENDO PREP GEL .....................................................................................168
ENDO RING KIT .......................................................................................184
ENDO SOLUTION ....................................................................................170
ENDO WHITE ............................................................................................. 53
ENDO Z ............................................................................................ 148, 332
ENDOACTIVATOR ...................................................................................434
ENDO-EZE IRIGATOR TIP 207 ...............................................................193
ENDOMETHASONE ................................................................................180
ENDOPILOT 2 ..........................................................................................438
ENDOVAC STARTER KIT ........................................................................166
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EPITEX.......................................................................................................128
EQUIA COAT ............................................................................................113
EQUIA FORTE COAT ...............................................................................113
EQUIA FORTE HT  ..................................................................................... 94
ES BOND...................................................................................................103
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ES FLOW VL ............................................................................................... 89
ES FLOW  .................................................................................................... 89
ES TEMP IMPLANT CEMENT NE  .........................................................253
ES TEMP NE  ............................................................................................254
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ESSENTIA HiFlo ......................................................................................... 66
ESSENTIA LoFlo ........................................................................................ 66
ESSENTIA.................................................................................................... 65
EUCALYPTOL ...........................................................................................182
EUGENOL .................................................................................................177
EVE POLISHING DISK .............................................................................130
EVERSTICK C&B ......................................................................................249
EVERSTICK INTRO PACK .......................................................................248
EVERSTICK INTRO PACK .......................................................................281
EVERSTICK NET.......................................................................................280
EVERSTICK ORTHO ................................................................................281
EVERSTICK PERIO...................................................................................280
EVERSTICK RESIN ...................................................................................281
EverStick® POST ......................................................................................109
EVERX FLOW ............................................................................................. 71
EVERX POSTERIOR .................................................................................. 71
EVICROL ..................................................................................................... 64
EXACLEAR ................................................................................................224
EXCAVATOR 1mm sau 1,5mm ..............................................................306
EXCAVATOR .............................................................................................312
EXPRESS LIGHT BODY NORMAL/FAST ..............................................221
EXPRESS PUTTY......................................................................................221
EXPRESS REGULAR BODY ....................................................................221
EXPRESS XT LIGHT BODY / QUICK ......................................................223
EXPRESS XT PENTA H ............................................................................223
EXPRESS XT PENTA PUTTY ..................................................................224
EXPRESS XT PUTTY SOFT .....................................................................222
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FIBREKLEER .............................................................................................107
FILE-EZE ....................................................................................................168
FILTEK BULK FILL FLOW .......................................................................... 77
FILTEK BULK FILL POSTERIOR ............................................................... 78
FILTEK ONE BULK RESTORATIVE .......................................................... 78
FILTEK P60 ................................................................................................. 77
FILTEK SUPREME FLOWABLE ................................................................. 76
FILTEK ULTIMATE ...................................................................................... 74
FILTEK UNIVERSAL RESTORATIVE ........................................................ 75
FILTEK Z250 ............................................................................................... 77
FILTEK Z550 ............................................................................................... 76
FILTEK™ ULTIMATE FLOWABLE ............................................................. 75
FINE DAM  .................................................................................................. 54
FINGER SPREADER Ni-Ti .......................................................................145
FINGER SPREADER .................................................................................145
FISSURIT FX................................................................................................ 16
FIT CHECKER ADVANCED .....................................................................235
FIXA FLOSS ..............................................................................................190
FIZIODISPENSER IMPLANT-X LED DTE ..............................................441
FLASH PEARL ............................................................................................ 27
FLOR-OPAL ................................................................................................ 20
FOARFECĂ MUCOASĂ ...........................................................................318
FOLII DIGĂ DERMA DAM .......................................................................187
FOLII DIGĂ RUBBER DAM BLACK  .......................................................187
FOLII DIGĂ RUBBER DAM HEAVY/MEDIUM ......................................187
FOLII DIGĂ ................................................................................................186
FOLII DIGĂ ................................................................................................187
FOLII GUTIERĂ PENTRU ALBIRE ............................................................ 53
FOLII GUTIERĂ .......................................................................................... 53
FOLII PROTECȚIE PENTRU UNIT 
RADIOLOGIC / MICROSCOP / LAMPĂ UNIT DENTAR ......................357
FOLII PROTECȚIE VITA EASYSHADE ...................................................360
FOLII PROTECTOARE CAMERĂ INTRAORALĂ  .................................359
FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ FOTO DENTMATE .............358
FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ FOTO WL-070 ....................358
FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ FOTO WL-090+ ..................358
FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ SMARTLITE ........................358
FOLII PROTECTOARE PENTRU SENZOR ............................................357
FOLII PROTECTOARE PENTRU SENZOR ............................................358
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FREEGENOL .............................................................................................255
FREZĂ CHIRURGICALĂ FG 158SL ........................................................333
FREZĂ CHIRURGICALĂ FG 1702SL ......................................................333
FREZE CHIRURGICALE ZEKRYA  ...........................................................333
FREZE DE DEZOBTURAT .......................................................................149
Freze diamantate pentru turbină ........................................................330
FREZE ENDO SAFE END ........................................................................148
FREZE ENDO SAFE END ........................................................................332
FREZE EXTRADURE PENTRU CONTRAUNGHI ..................................328
FREZE EXTRADURE PENTRU PIESĂ DREAPTĂ .................................329
FREZE EXTRADURE PENTRU TĂIAT COROANE ................................329
FREZE EXTRADURE PENTRU TURBINĂ .............................................328
FREZE GATES ...........................................................................................149
FREZE LARGO ..........................................................................................149
FREZE SSWHITE GREAT WHITE ULTRA...............................................330
FREZE TĂIAT COROANE LA AXXESS ...................................................329
FREZE TRANSMETAL .............................................................................329
FREZE X-GATES .......................................................................................150
FUJI CEM 2 SL ..........................................................................................266
FUJI CEM EVOLVE ..................................................................................265
FUJI CEM EVOLVE MIXING TIPS ENDO ..............................................265
FUJI CEM EVOLVE MIXING TIPS REGULAR ........................................265
FUJI CEM2 AUTOMIX MIXING TIPS .....................................................265
FUJI I .........................................................................................................266
FUJI II LC ..................................................................................................... 93
FUJI IX  ........................................................................................................ 93
FUJI IX FAST ............................................................................................... 94
FUJI LINING LC PASTE PAK ..................................................................... 62
FUJI LINING LC .......................................................................................... 63
FUJI ORTHO BAND PASTE PAK ...........................................................267
FUJI ORTHO LC CAPSULE .....................................................................267
FUJI ORTHO LC .......................................................................................267
FUJI PLUS CONDITIONER .....................................................................267
FUJI PLUS .................................................................................................266
FUJI TEMP LT ...........................................................................................255
FUJI TRIAGE ............................................................................................... 14
FUJI VARNISH ..........................................................................................114
FULOAR AMALGAM................................................................................312
FULOAR CIMENT .....................................................................................312
FULOARE ..................................................................................................306

FUSION I SEAL ........................................................................................... 16
FUSION PF SEAL ....................................................................................... 16
FUTURABOND DC ..................................................................................104
FUTURABOND M ....................................................................................104
FUTURABOND U .....................................................................................104
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G2-BOND UNIVERSAL KIT....................................................................... 98
G-AENIAL A’CHORD ................................................................................. 67
G-aenial BOND .......................................................................................... 99
G-AENIAL FLO X ........................................................................................ 68
G-AENIAL UNIVERSAL FLO ..................................................................... 67
G-AENIAL UNIVERSAL INJECTABLE ...................................................... 69
G-AENIAL .................................................................................................... 68
G-BOND ...................................................................................................... 99
GC PLIER - PISTOL ÎNDEPĂRTAT LUCRĂRI PROTETICE ...................314
GC SCANNER INTRAORAL AADVA IOS 100 P ...................................459
G-CEM CAPSULE .....................................................................................261
G-CEM LinkForce ....................................................................................260
G-CEM ONE ..............................................................................................260
G-CEM VENEER .......................................................................................264
GEL ANESTEZIC LOLITE .........................................................................283
GELATAMP CUTIE ...................................................................................286
GINGIVA LICHID ......................................................................................245
GLASSIX ....................................................................................................107
GLUCO CHEX 2% ....................................................................................171
GLUCOSITE GEL ......................................................................................282
GLUCOSITE...............................................................................................282
GLUMA 2BOND .......................................................................................100
GLUMA BOND UNIVERSAL ...................................................................100
GLUMA DESENSITIZER ............................................................................ 17
GLUMA SELF ETCH .................................................................................100
GLUMA® ETCH 35 FLUID........................................................................105
GLYDE FILE PREP ....................................................................................167
GODEU CU CAPAC RODAT ....................................................................198
G-Premio BOND DCA ............................................................................... 99
G-Premio BOND ........................................................................................ 98
GRACEY 1/2  ............................................................................................305
GRACEY 11/12   .......................................................................................305
GRACEY 13/14   .......................................................................................305
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GRACEY 17/18   .......................................................................................305
GRACEY 3/4  ............................................................................................305
GRACEY 5/6   ...........................................................................................305
GRACEY 7/8   ...........................................................................................305
Gracey 9-10   ............................................................................................305
GRADIA COMPOSITE PRIMER ..............................................................271
GRADIA CORE - PISTOL APLICATOR ...................................................110
GRADIA CORE .........................................................................................110
GRADIA DIAMOND POLISHER .............................................................126
GRADIA DIRECT Flo .................................................................................. 70
GRADIA DIRECT LoFlo ............................................................................. 70
GRADIA DIRECT ........................................................................................ 69
GREAT WHITE Z (GWZ) ..........................................................................331
GROSIMETRU PENTRU METAL SAU CEARĂ ......................................314
GUME DIACOMP PLUS TWIST EVE ......................................................130
GUME DIAMANTATE CERAMICĂ SET .................................................130
GUME DIAMANTATE COMPOZIT SET .................................................131
GUME KENDA ..........................................................................................132
GUME PRO-CUP ........................................................................................ 26
GUTAPERCĂ CALAMUS .........................................................................435
GUTTA CUTTER DISPOZITIV DE TĂIAT GUTAPERCA .......................437
GUTTA CUTTER R1PLUS TIP RIGLĂ .....................................................197
GUTTA-CONDENSOR .............................................................................150
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HALAT MEDICAL IMPERMEABIL .........................................................348
HALAT MEDICAL IMPERMEABIL .........................................................348
HALAT MEDICAL IMPERMEABIL UNICĂ FOLOSINȚĂ  .....................348
HALAT MEDICAL UNICĂ FOLOSINȚĂ  .................................................347
HALAT MEDICAL UNICĂ FOLOSINȚĂ  .................................................347
HALAT NESTERIL ....................................................................................347
HALAT STERIL ..........................................................................................347
HARMONIZE .............................................................................................. 79
HÂRTIE DE ARTICULAȚIE DREAPTĂ ....................................................241
HÂRTIE DE ARTICULAȚIE DREAPTĂ ....................................................242
HÂRTIE DE ARTICULAȚIE DREAPTĂ ....................................................242
HÂRTIE DE ARTICULAȚIE POTCOAVĂ .................................................241
HÂRTIE DE ARTICULAȚIE POTCOAVĂ .................................................242
HEMOSTAL GEL .......................................................................................285
HEMOSTAL ...............................................................................................285
HERCULITE XRV ULTRA FLOW ............................................................... 83
HERCULITE XRV ULTRA ........................................................................... 83
HERCULITE XRV ........................................................................................ 84
HEXIGEL FORTE  .....................................................................................370
HIPOL ........................................................................................................131
HODROXID DE CALCIU PULBERE ........................................................173
HOE SCALER ............................................................................................306
HOME WHITENING 16% .......................................................................... 49
HUSĂ MONOART TETIERĂ ...................................................................360
HUSĂ MONOART UNIT DENTAR .........................................................359
HUSĂ TETIERĂ ........................................................................................360
HUSĂ UNIT DENTAR ESA ......................................................................359
HUSĂ UNIT DENTAR...............................................................................359
HUSE COLORATE PENTRU SERINGĂ ATRAUMATICĂ ......................324
HUSE CROCODIL PENTRU SERINGĂ ATRAUMATICĂ  .....................324
HYDORISE MAXI HEAVY NORMAL SETTING ....................................211
HYDROCOLOR 5 .....................................................................................236
HYDROGUM 5 .........................................................................................237
HYDROL ....................................................................................................112
HYDRORISE IMPLANT HEAVY BODY ..................................................206
HYDRORISE IMPLANT INTRO PACK KIT .............................................207
HYDRORISE IMPLANT LIGHT BODY ...................................................207
HYDRORISE IMPLANT MEDIUM BODY ..............................................206
HYDRORISE LIGHT FAST SETTING ......................................................209
HYDRORISE LIGHT NORMAL SETTING ...............................................208
HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SETTING .....................211
HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SETTING ..................................212
HYDRORISE MONOPHASE FAST SETTING ........................................210
HYDRORISE MONOPHASE NORMAL SETTING ................................210
HYDRORISE PUTTY FAST SETTING .....................................................208
HYDRORISE PUTTY NORMAL SETTING .............................................208
HYDRORISE REGULAR FAST SETTING ................................................209
HYDRORISE REGULAR NORMAL SETTING ........................................209
HYGICARE - PUNGĂ DE GHEAȚĂ .........................................................290
HYGITECH - CANULE 1,2mm .................................................................353
HYGITECH DUO KIT ................................................................................352
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HYGITECH FOLII PROTECȚIE ROLĂ .....................................................357
HYGITECH FOLII PROTECȚIE ROLĂ .....................................................357
HYGITECH HYGISLEEVE .........................................................................359
HYGITECH IMPLANTFIELD ....................................................................352
HYGITECH IMPLANTWEAR  ..................................................................352
HYGITECH PROTECT ..............................................................................351
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HYGITECH TUB DE IRIGARE ..................................................................353
HYGITEX KIT.............................................................................................352
HYGOSURGE ............................................................................................353
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iCare ..........................................................................................................487
iCare+  .......................................................................................................487
iMATE-II   ...................................................................................................433
IMPREGUM GARANT L DUOSOFT .......................................................203
IMPREGUM MONOPHASE ....................................................................201
IMPREGUM PENTA H DUOSOFT REFILL ............................................203
IMPREGUM PENTA L DUOSOFT REFILL .............................................203
IMPREGUM PENTA SOFT ......................................................................200
IMPREGUM PENTA SUPER QUICK .......................................................201
IMPREGUM PENTA .................................................................................200
IMPREGUM SOFT HANDMIX ................................................................202
IMPREGUM SOFT MONOPHASE .........................................................202
IMPRESSION COMPOUND ....................................................................238
IMPRESSION JET ....................................................................................273
IMPRINT 4 PENTA ...................................................................................220
INCUBATOR PENTRU TEST BIOLOGIC ................................................373
INCUBATOR TEST BIOLOGIC   ..............................................................404
INDICATOR AUTOCLAV .........................................................................372
INDICATOR AUTOCLAV .........................................................................372
INDICATOR AUTOCLAV .........................................................................372
INDICATOR PUPINEL .............................................................................372
INDURENT ................................................................................................230
INEL APLICATOR PASTĂ PROFILAXIE ................................................... 26
INELE DE CENTRARE .............................................................................471
INSTRUMENT AUTOMAT DE SCOS LUCRĂRI ....................................314
INSTRUMENT COMPOZIT ARTE APPLICA TWIST  ............................309
INSTRUMENT DE FIXARE PINI  ............................................................290
INSTRUMENT INSERARE FIR DE RETRACȚIE ....................................314
INSTRUMENT MANUAL DE SCOS LUCRĂRI .......................................314
IONICKISS  .................................................................................................. 43
IONITE GEL FLUORIZARE  ....................................................................... 21
IONOSIT ...................................................................................................... 62
IPEX II ........................................................................................................428
ISO FUNCTIONAL STICKS ......................................................................238
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KAVITAN CEM ..........................................................................................269
KAVITAN® LC .............................................................................................. 97
KAVITAN® PLUS ......................................................................................... 97
KETAC CEM PLUS ....................................................................................268
KETAC CEM ..............................................................................................268
KETAC MOLAR Easy mix A.R.T. ............................................................... 96
KETAC UNIVERSAL APLICAP .................................................................. 95
KETAC UNIVERSAL ................................................................................... 96
KIT CLEME DE DIGĂ INOX CU ARIPIOARE .........................................188
KIT COMPLET CANON EOS M100 .......................................................456
KIT COMPLET PINI  .................................................................................289
KIT ENDO VARIOSURG 3 .......................................................................443
KWIK - BITE SENSO ................................................................................473
KWIKE - BITE ............................................................................................472
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LAME BISTURIU ......................................................................................322
LAMPĂ BACTERICIDĂ AN-AIR3040 .....................................................466
LAMPĂ BACTERICIDĂ LBA-E ................................................................464
LAMPĂ BACTERICIDĂ LBA-ER  .............................................................464
LAMPĂ BACTERICIDĂ LBAG-E CU GRILE  ..........................................465
LAMPĂ BACTERICIDĂ SU230-60W  .....................................................465
LAMPĂ DE ALBIRE FLÄSH.....................................................................411
LAMPĂ FOTO X-CURE LED   ..................................................................409
LAMPĂ LED LEDEX WL-070 ..................................................................409
LAMPĂ LED LEDEX WL-090+ ................................................................409
LAMPĂ LUX E PLUS ................................................................................410
LAMPĂ VALO ...........................................................................................410
LANȚ BAVETĂ  .........................................................................................350
LARGAL ULTRA........................................................................................169
LASER DIODA SIMPLER 2......................................................................446
LASER DIODA WISER 3 ..........................................................................445
LC BLOCK OUT .......................................................................................... 55
LIFE .............................................................................................................. 60
LIGHT WHITENING 32% .......................................................................... 49
LINGURI AMPRENTĂ CU PLASĂ ..........................................................276
LINGURI AMPRENTĂ EDENTAT TOTAL ...............................................276
LINGURI AMPRENTĂ FRONTALE TRANSPARENTE ..........................276
LINGURI AMPRENTĂ INFERIOARE INOX PERFORATE ....................275
LINGURI AMPRENTĂ PLASTIC..............................................................276
LINGURI AMPRENTĂ SUPERIOARE INOX PERFORATE ...................276
LISTERINE ................................................................................................... 30
LM 25 ESI ..................................................................................................307
LM 25 XSI ..................................................................................................307
LM 5-8XSI sau 5-9XSI ..............................................................................307
LWS (SISTEM DE ALBIRE PENTRU LASER) ........................................... 52

M
MAILLEFER PROGLIDER ........................................................................151
MANDRINĂ PENTRU OPTIDISC ...........................................................128
MANDRINĂ PIESĂ CONTRAUNGHI .....................................................325
MANDRINĂ PIESĂ DREAPTĂ ................................................................325
MANDRINE PENTRU DISCURI SOF - LEX ............................................127
MÂNER BISTURIU ...................................................................................318
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Condiții generale de vânzare și livrare 

Comenzile pot fi plasate pe email, telefonic, fax sau online.

Prețurile, ofertele, specificațiile și imaginile au caracter informativ și sunt valabile exclusiv în momentul publicării catalogului, urmând a suferi 
variații pe măsura modificării acestora de către producătorii externi și a fluctuațiilor cursului valutar. Dentotal Protect își rezervă dreptul de a 
modifica prețurile produselor din prezentul catalog fără o notificare prealabilă. Greșelile și erorile de tipar depistate sunt o neconformitate și 
nu au caracter obligatoriu.

Disponibilitatea produselor în stocul firmei Dentotal Protect nu este 100%. Pentru produsele care nu sunt disponibile, clientul va fi informat 
despre perioada de livrare.

Prețurile din acest catalog includ TVA.

Livrare

Livrarea produselor se poate face într-un interval minim de 24 de ore pentru orașele reședință de județ și 36 ore pentru celelalte localități, din 
momentul în care s-au validat toate detaliile comenzii (modalitate de plată, termen de livrare, stocuri, prețuri).

Toate produsele vor fi însoțite de factură și certificat de garanție, dacă este necesar.

Livrarea coletelor se face prin firme de curierat rapid.

Retur

În anumite situații produsele pot fi returnate, cu condiția integrității acestora (lipsă zgârieturi, crăpături, rupturi sau orice alte defecte fizice),  
a integrității și prezenței tuturor ambalajelor, integrității și prezenței tuturor accesoriilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la facturare.

Nu se pot returna consumabile cu ambalajul desfăcut, desigilat, decât în cazul în care produsul nu este conform specificațiilor producătorului 
sau prezintă probleme de integritate în momentul desigilării. În cazul în care produsul nu este conform specificațiilor producătorului, se poate 
schimba produsul, numai cu aprobarea furnizorului extern și nu mai târziu de 30 de zile de la data achiziționării.

Produsele se vor returna prin intermediul serviciului de curierat la adresa de mai jos: 

Dentotal Protect 
Strada Răsăritului nr. 47E, DN 7, Kilometrul 16,  
Complex Eli Park, Clădirea DC4, Buftea, Ilfov;  
Cod poștal: 077045

Garanție

Toate echipamentele supuse certificatului de garanție vor fi trimise la departamentul de Service din București, pentru înregistrare și constata-
rea avariei. 

Contact: service@dentotal.ro  
Telefon: 0742.063.240

Operațiunile de reparare sau înlocuire se realizează în cel mai scurt timp posibil, iar în cazul în care reparația necesită un timp mai îndelungat, 
departamentul tehnic va face o estimare și o va comunica clientului. Reparația se va face numai cu acordul clientului. 

Dacă produsele nu pot fi reparate sau durata de nefuncționare datorată defectelor apărute depășește valoarea de 10% din termenul de 
garanție comercială, la cererea clientului, produsele vor fi înlocuite cu produse echivalente sau se va restitui prețul plătit de client. Garanția 
nu acoperă modificările ulterioare, materialele consumabile și alte componente care beneficiază de condiții specifice de garanție și nici uzura 
normală a subansamblelor în mișcare sau a accesoriilor și pieselor detașabile. Garniturile, filtrele, cartușele imprimantelor, siguranțele fuzibile, 
becurile sunt considerate consumabile, iar integritatea și calitatea acestora vor fi verificate la punerea în funcțiune. 

Service

Dentotal Protect va utiliza modalități de livrare rapide (UPS, DHL) pentru a aduce cu maximă urgență piesele de schimb care nu sunt pe stoc.

Pentru piesele aflate în post-garanție costurile de transport sunt suportate de client.

Garanția se pierde în următoarele cazuri:
1. Pierderea certificatului de garanție și/sau a facturii;
2. Ștergerea seriei (serial number S/N), parțială sau totală, de pe produse;
3. Aparatele au fost păstrate, utilizate, manevrate sau întreținute necorespunzător, contrar instrucțiunilor din manualul de utilizare, sau de 

către personal fără instruire adecvată.
4. Aparatele au fost deteriorate mecanic (sparte, zgâriate etc) ca urmare a unor utilizări sau manipulări neglijente, sau a altor accidente, 

inclusiv a unor catastrofe naturale.
5. Asupra aparatelor s-au efectuat intervenții de către utilizator sau alte persoane neautorizate.
6. S-au utilizat alte consumabile și piese de schimb decât cele recomandate de producător.

Toate produsele sunt proprietatea Dentotal Protect până la achitarea integrală a acestora de către client.

0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro
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Reprezentanți Laborator:
București  0731.555.114 - Mihai-Bogdan Lungu
Sud-Vest  0755.063.303 - Alina Citu
Nord-Est  0749.063.651 - Emanuela Cazacu
Sud-Est  0742.063.238 - Monica Marinescu
Centru  0749.063.141 - Paraschiva Pop
Nord-Vest  0731.555.411 - Cristian-Dorin Stana

 CALL CENTER 
Porfireanu Iuliana  București Sector 2 - Iași - Vaslui - Sibiu - 
Vrancea - 0756.063.301  
Pandele Daniela  București Sector 1 și Sector 5 - Zona Sud Vest - 
Bacău - 0749.063.015 

Lung Gabriela  București Sector 3 - Zona Nord Vest - 
0749.063.105
Moroianu Iuliana  Cluj - Brașov - Zona Sud Est - 0749.063.307  
Afanasov Alina  București Sector 4 și 6 - Botoșani - Suceava - 
Neamț - Maramureș - Sălaj - Satu Mare - Bistrița - 0749.063.153 

 

Showroom:
Mircea Vodă nr. 24, București, Sector 3
Tel.: 021.311.56.19; 0722.242.951
office@dentotal.ro
www.dentotal.ro

0 800 808 809
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Dr. Ioana Crînganu 0731.555.412
Dr. Anamaria Mateiciuc 0749.063.016

Laborator:
Vlad Popescu 0731.444.106
Dan Guinea 0725.063.325
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Andreea Chiriac  0725.555.243

 Arad
Revoluției 80, ap.7, Arad, ARAD
0257.27.87.40 /  0749.063.011 - Crina Rujan
Arad - 0731.444.105 Liviu Rujan
Timișoara + Reșița - 0758.089.330 - Remus Luca
Timișoara + Lugoj - 0749.063.147 - Ioan Luca

Bacău + Neamț - 0749.063.017 - Dorin Pandele
Bacău + Vrancea - 0749.063.651 - Emanuela Cazacu

 Baia Mare
Lupului 34, Baia Mare, MARAMUREȘ
0262.21.30.16 / 0742.063.239 - Mariana Pop
Maramureș - 0742.063.602 - Sebastian Span
Satu Mare - 0749.063.150 - Ionuț Dumitrean

Brașov + Harghita - 0756.063.300 - Paul Bădescu
Brașov + Covasna - 0755.063.307 - Sorin Amarandei

Brăila + Tecuci + Tulcea - 0749.063.308 - Valentin Moroianu
Galați - 0749.063.309 - Romică Găureanu 

Buzău - 0731.555.082 - Teodora Enache

Călărași, Ialomița - 0749.371.652 - Mihai Nicolae

Constanța + Mangalia + Năvodari - 0756.063.305 - Angela 
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Iași - 0756.063.301 - Iuliana Porfireanu
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Oneștilor 104, Bl. P50, parter, Oradea, BIHOR
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Bihor - 0749.063.627 - Daniel Gavriș
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PROFILAXIE ȘI COSMETICĂ DENTARĂ

Material de sigilare a șanțurilor și fosetelor 
de tip compomer cu eliberare mare de fluor.

Indicații:
• Sigilarea șanțurilor și fosetelor.

Caracteristici:
• Fără demineralizare;
• Eliberează fluor timp îndelungat;
•  Se utilizează în combinație cu Prime & Bond 

NT.

Avantaje:
• ”Total Seal” - penetrează cele mai înguste 

spații;

• Integritate marginală foarte bună;
• Fără contracție de priză;
• Tratamentul durează 2 minute;
• Protecție maximă oferită de fluor;
• O singură seringă de 1,5g poate fi folosită 

până la 25 de aplicații.

Prezentare:
• Seringă 1,5g nuanța Transparent sau Alb/

Opac + 25 vârfuri aplicatoare.

Ciment ionomer de sticlă pentru sigilare, 
autopolimerizabil.

Indicații:
• Protecția suprafețelor radiculare și sigilarea 

șanțurilor și fosetelor;
• Prevenirea și controlul hipersensibilității. 

Tratamente cu caracter provizoriu, cum ar fi 
sigilarea endodontică temporară.

Avantaje:
• Ciment ionomer de sticlă convențional 

autopolimerizabil fără adaos de rășini;
• Adeziune chimică la țesuturile dure 

dentare, nu necesită demineralizare sau 
bonding;

• Vâscozitate redusă, ușor de aplicat;
• Eliberează o cantitate foarte mare de fluor;
• Poate fi aplicat și în condiția în care izolarea 

salivară este deficitară;
• Disponibil în două nuanțe - alb și roz.

Prezentare:
Set 1-1: 15g pulbere (nuanță roz sau alb) + 
10g lichid + 6g dentin Conditioner + accesorii; 
Capsule: Cutie cu 50 capsule (alb sau roz).

DYRACT SEAL
DENTSPLY SIRONA

FUJI TRIAGE
GC

Sigilanți

PROFILAXIE ȘI COSMETICĂ DENTARĂ

119,64 Lei

Sigilant fotopolimerizabil ce oferă o 
protecție efectivă în prevenirea timpurie a 
cariilor. 

Avantaje:
• Ușor de folosit, poate fi aplicat direct pe 

suprafața dintelui, ușor și curat, cu ajutorul 
unei seringi;

• Colour-Change Technology - sigilantul își 
schimbă culoarea, la aplicare acesta fiind 
roz, iar atunci când este expus la lumină, 
materialul se opacizează, preluând nuanța 
dintelui natural.

Caracteristici:
• Vâscozitate redusă care permite o mai bună 

fluență în fisuri;
• Eliberează fluor;
• Timp de polimerizare: 20 secunde;
• Culoarea roz ajută la măsurarea 

materialului și aplicarea uniformă în timpul 
procesului de sigilare.

Prezentare:
• Refill: Seringă ClinPro Sealant 1,2 ml + 20 

vârfuri aplicatoare;
• IntroKit: 2 seringi x 1,2ml Clinpro Sealant, 

Scotchbond Etchant Syringe x 3 ml, 20 
vârfuri aplicatoare negre, 20 vârfuri  
aplicatoare albastre.

CLINPRO SEALANT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Refill - 89 Lei  •  IntroKit - 240 Lei

Set 1:1 - 371 Lei  •  Capsule - 586,49 Lei
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Primer pentru prepararea și uscarea 
șanțurilor și a fosetelor. 

Caracteristici: 
• PrimaDry conține 99% solvenți organici și 

1% amorsă; 
• Utilizarea primer-ului PrimaDry are 

ca efect desicarea fisurii după lavajul 
demineralizantului cu jet de apă și uscarea 
cu aer; 

• Pelicula ultrafină de amorsă formată 
acționează că agent de umidificare, 
permițând astfel sigilantului Ultraseal XT 
Plus să umple perfect orice fisură; 

• Recomandat și pentru aplicarea înaintea 
restaurărilor cu compozit;

• ATENȚIE! Nu se folosește pe dentină. 

Prezentare: 
• Seringă PrimaDry Refill 1,2ml. 

Rășină fotopolimerizabilă pe bază de 
metacrilat, concepută astfel încât să se 
polimerizeze într-un strat foarte fin și cu cel 
mai subțire strat inhibat de oxigen cunoscut. 

Indicații: 
• Sigilant și agent bonding; 
• Protejează și revitalizează restaurările din 

material compozit; 
• Aderă la materialul compozit și smalțul 

demineralizat; 
• Creează un aspect instantaneu de “luciu” 

pentru rășinile folosite la lucrările 
provizorii. 

Caracteristici: 
• Cel mai redus strat inhibat de oxigen 

cunoscut; 
• Polimerizare în strat foarte subțire; 
• Vâscozitate foarte mică. 

Avantaje: 
• Asigură persistență rășinii polimerizate 

chiar după ce stratul inhibat de oxigen a 
fost îndepărtat; 

• Reduce necesitatea adaptării ocluzale; 
• Aplicatorul sub formă de seringă oferă 

control, ușurință de utilizare și plasare 
directă. 

Prezentare: 
• Kit: 4 seringi 1,2ml + 10 aplicatoare Black 

Micro FX; 
• Refill: seringă 1,2ml.

Sigilant pentru șanțuri, fosete și fisuri 
cu proprietăți fluorescente, tehnologie 
adezivă avansată și chimie hidrofilă. Chimia 
sa hidrofilă elimină necesitatea pre-
tratamentului cu PrimaDry, tratamentul 
devenind astfel mai eficient și mai rapid. 

Indicații: 
• Sigilări - fisuri, fosete, șanțuri; 
• Obturații mici și medii poziționate în zonele 

de stress ocluzal minim; 
• Obturație de bază fotopolimerizabilă, în 

cazul obturațiilor profunde. 

Avantaje: 
• Volumul mare de material de umplutură 

(58%) conferă stabilitate mărită, o 
rezistență mai mare la abraziune; 

• Tehnologie adezivă avansată-putere 
adezivă excelentă; 

• Proprietăți fluorescente-vizibilitate la 
fiecare control stomatologic ulterior 
aplicării.

Caracteristici:
• Tixotropic; 
• Vâscozitate ideală; 
• Radioopac; 
• Eliberează fluor; 
• Contracție de priză scăzută. 

Prezentare: 
• Kit: Natural/Opac/A2 - UltraSeal XT hydro 

Natural seringă 1,2ml + Ultra Etch Refill 
seringă 1,2ml + 20 vârfuri aplicatoare 
Inspiral Brush + 20 vârfuri aplicatoare Micro 
Blue;      

• Refill: UltraSeal XT Hydro Natural sau Opac 
seringă 1,2ml cu vârf aplicator Inspiral 
Brush.

PRIMADRY
ULTRADENT

PERMASEAL
ULTRADENT

ULTRASEAL XT HYDRO
ULTRADENT

Kit - 509,80 Lei  •  Refill - 139,23 Lei

21,42 Lei

Kit - 360 Lei  •  Seringă - 88,44 Lei
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Ciment glasionomer fotopolimerizabil.

Indicații:
• Obturație de bază sub materialele de 

obturație definitivă;
• Sigilări extinse de șanțuri și fosete;
• Restaurarea leziunilor minore ale dinților.

Avantaje:
• Eliberează fluor;
• Radioopac.

Prezentare:
• Cutie 2 seringi x 3g, 10 vârfuri aplicatoare.

Sigilant fotopolimerizabil, recomandat 
pentru prevenirea cariilor prin sigilarea 
șanțurilor și fosetelor.

Indicații:
• Sigilarea șanțurilor și a fosetelor;
• Obturarea cariilor de dimensiuni mici;
• Obturarea dinților temporari.

Avantaje:
• Conține fosfat de calciu amorf, având astfel 

proprietăți de remineralizare excelente.

Prezentare:
Cutie 2 seringi x 2g.

FUSION I SEAL
PREVEST

FUSION PF SEAL
PREVEST

64,95 Lei

70  Lei

Compozitul fotopolimerizabil fluid Rainbow 
Flow este destinat în principal copiilor.

Indicații: 
• Obturații ale dinților de lapte și permanenți;
• Sigilarea șanțurilor și fosetelor; 
• Marcarea orificiilor radiculare. 

Caracteristici: 
• Contracție la polimerizare scăzută și este 

foarte dur;

• Disponibil în culori vii și vesele, alese de 
către cei mai tineri dintre pacienți.             

Compoziție: 
• Rășini metacrilice (bis-GMA, UDMA, TGDMA), 

umplutură de nanoparticule anorganice, 
pigmenți, inițiator foto, inhibitor. 

Prezentare: 
• Seringă 1g, diferite culori: roz, portocaliu, 

verde, albastru. 

Sigilant fotopolimerizabil cu fluor.

Indicații:
• Sigilarea șanțurilor și fosetelor.
• Sigilarea fisurilor largi.
• Bază în cavități minore.

Avantaje:
• Aplicare rapidă și ușoară dintr-o seringă 

aplicatoare cu canulă flexibilă din metal.
• Proprietăți fluide optime.

• Stabilitate mare și aderență bună la smalț.

Caracteristici:
• Eliberează fluor.
• Culoare albă pentru un control vizual ușor.
• 55% filler pentru rezistență ridicată la 

abraziuni.

Prezentare:
• Seringă 2,5g, canulă aplicatoare tip 40.

RAINBOW FLOW
CERKAMED

FISSURIT FX
VOCO

70 Lei

126 Lei
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Agent desensibilizant sub formă de soluție 
monocomponentă, pentru protecția imediată 
și de lungă durată împotriva durerilor 
dentinare.

Indicații:
• Reducerea hipersensibilității dentinare 

cauzată de prepararea dinților pentru 
restaurări directe și indirecte;

• Îndepărtarea imediată a durerii din zonele 
cervicale cu hipersensibilitate.

Avantaje:
• Reduce hipersensibilitatea dentinară;
• Fără mixare, fără fotopolimerizare;
• Eficiență dovedită prin studii clinice, cel 

puțin 12 luni;
• Nu formează film la suprafață, nu 

compromite adeziunea compozitului;
• Îmbunătățește eficiența agenților de 

adeziune.

Prezentare: 
• Flacon 5ml.

GLUMA DESENSITIZER
KULZER

208 Lei

Tratează dinții hipersensibili și oferă 
protecție sporită pe termen lung. 

Avantaje:
• Aplicarea simplă, nu necesită preparare sau 

profilaxie;
• Aderă rapid la perii aplicatorului și datorită 

fluiditații optime pătrunde și în zonele greu 
accesibile;

• Acoperă toate suprafețele dentare uniform 
și eficient.

Caracteristici:
• Face priză la contactul cu apă sau salivă, 

fără a se coagula;
• Textură cremoasă plăcută, grosime 

confortabilă a filmului, chiar și la aplicarea 
în straturi multiple;

• Unidoză 0,5ml (suficientă pentru dentiție 
adultă completă); 

• Disponibil în 2 arome: mentă și căpșuni.

Prezentare: 
• Intro pack: 10 unidoze MI Varnish (5 x 

Capșuni + 5 x Mentă), 0,50ml pe unidoză, 20 
pensule.

MI VARNISH INTRO PACK
GC

118 Lei

Gel desensibilizant cu nitrat de potasiu și 
fluor.

Indicații:
• Desensibilizarea ce apare uneori după 

albire și cu predilecție în tratamentele 
parodontale.

Avantaje: 
• Elimină rapid sensibilitatea cauzată de 

periaj, schimbări termice sau chimice, albire 
sau colet expus; 

• Conține fluor și nitrat de potasiu; 
• Ajută la întărirea smalțului, minimalizează 

sensibilitatea, ajută la reducerea cariilor; 
• Poate fi folosit înainte și după tratamentul 

de albire.

Prezentare:
• Kit: 4 seringi x 1,2ml.

ULTRA-EZ
ULTRADENT

95 Lei

Substanțe desensibilizante și fluoruri
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Desensibilizant care oferă într-un singur 
pas soluții practice pentru sensibilitatea 
dentinară.

Indicații:
• Sensibilitate dentinară cauzată de eroziuni 

ale rădăcinilor expuse;
• Inhibă creșterea bacteriilor prin acțiune 

rapidă;
• Diminuează durerea cauzată de alimente 

calde/reci sau dulci/condimentate;
• Ideal pentru utilizare în toate restaurările 

indirecte.  

Avantaje:
• Compatibil cu toate materialele compozite, 

cimenturi și amalgam;
• Fluiditate mare pentru o aplicare ușoară.

Caracteristici:
• Compoziție pe bază de HEMA și acțiune 

rapidă care permite sigilarea tubulilor 
dentinări;

• Izolează dentina expusă;
• Fluorul ameliorează sensibilitatea termică.

Prezentare:
• Flacon 5ml.

Desensibilizant fără glutaraldehidă utilizat 
pentru tratamentul hipersensibilității 
dentinare și din zona cervicală. 

Avantaje: 
• Pătrunde și sigilează tubulii dentari; 
• Poate fi de asemenea utilizat ca sistem 

de pretratare pentru amorsarea și 
adeziunea restaurărilor compozite directe 
sau aplicarea înainte de restaurările din 
compomer și amalgam. 

Caracteristici: 
• Hidrofilie excelentă; 

• Biocompatibil; 
• Formează o barieră în interiorul tubulilor 

dentinari și previne mișcarea lichidului 
intratubular; 

• Se poate utiliza în cadrul restaurărilor 
de amalgam și compozit pentru a reduce 
sensibilitatea postoperatorie. 

Prezentare: 
• Flacon 5ml. 

SHIELD ACTIV
PREVEST

DESEN
SPIDENT

Desensibilizant după albire.

Indicații:
• Tratarea dinților sensibili; 
• Sigilarea canaliculilor dentinari sau a 

dentinei expuse și pentru alte zone în care 
sensibilitatea post-operatorie sau albirea 
dentară reprezintă un motiv de îngrijorare. 

Caracteristici: 
• Gelul desensibilizant LWS formează un film 

protector, precum un varnish (lac dentar);
• Culoare albă; 
• Formă de prezentare - pastă;
• Aromă de mentă;
• Ph 7,0 (la 20°C).

Prezentare:
• Seringă 2ml, 2 vârfuri aplicatoare.

DESENSIBILIZANT LWS
DR. SMILE

43 Lei

524 Lei

89 Lei
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Lac desensibilizant cu conținut de fluor (5% 
NaF) cu diferite arome. 

Indicații: 
• Tratamentul dinților hipersensibili.
• Sigilarea tubulilor dentinari (ex: pentru 

cavități gata preparate sau pe suprefetele 
sensibile ale rădăcinilor). 

• Tratamentul zonei cervicale după periajul 
profesional și îndepărtarea tartrului.

Avantaje: 
• Lac de nuanța dintelui natural. 

• Ușor de aplicat-adeziune excelentă chiar și 
pe suprafața dentară umedă. 

• Aromă plăcută de gumă, cireșe, mentă, 
caramel, pepene galben. 

• Aplicații economice în straturi subțiri 
eficiență maximă. 

Prezentare: 
• Tub 10ml, diferite arome; 
• Monodoză 0,40ml, diferite arome.

Desensibilizant fotoplimerizabil.

Indicații:
• Tratamentul dentinar hipersensibil.
• Tratamentul zonelor cervicale și selectarea 

marginilor coronare expuse.
• Tratamentul zonelor cervicale după 

curățarea profesională și îndepărtarea 
tartrului.

Avantaje:
• Eliminarea permanentă a hipersensibilității 

dentinare.

• Biocompatibil.
• Eliberează fluor.
• Tehnologie specială de umplere pentru 

rezistență la abraziuni.
• Aderență sigură.

Prezentare:
• Doză unică.

PROFLUORID VARNISH 
VOCO

ADMIRA PROTECT
VOCO

Tub - 135 Lei  •  Monodoză - 9 Lei

6,50 Lei

Lac cu fluor utilizat pentru tratamentul 
hipersensibilității dentinare.

Indicații:
• Zona cervicală și marginile coronare.
• Sensibilitatea apărută după periajul 

profesional și îndepărtarea tartrului.
• Suprafața dentară după preparare sau 

șlefuire.
• Suprafețele ocluzale tocite și dinții pe care 

sunt ancorate croșete.
• După accidente ale smalțului (ex: fracturi 

sau ciobirea stratului de smalț).
• Sigilarea mariginilor cavității după 

restaurare în special după folosirea tehnicii 
de gravare.

• Pentru protecția dentinei că bază sub 
obturațiile de amalgam.

Avantaje:
• Desensibilizare imediată.
• Formarea unui strat protector împotriva 

agenților termici și mecanici.
• Transparent - fără decolorari ale dinților.
• Lac special îmbunătățit cu rășină ce 

realizează un efect de lungă durata și o 
fluorizare puternică.

• Uscare rapidă.
• Nu conține colofoniu.

Prezentare:
• Monodoză.

BIFLUORID 10
VOCO

5,80 Lei
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Lac aromat indicat pentru fluorizare topică. 

Avantaje: 
• Agent patentat de aderență pentru o 

retenție îmbunătățită; 
• Eliberare și absorbție de fluoruri; 
• Textură netedă, negranulată; 
• Aproape invizibil după aplicare. 

Caracteristici: 
• Fluorură de sodiu 5%, aromată, îndulcită cu 

xilitol; 

• Formulă sa unică este realizată cu un agent 
brevetat de aderență pentru o retenție 
sporită, oferind eliberare și absorbție 
superioară a fluorurilor;

• Arome - portocală, mentă, gumă și fructe 
de pădure. 

Prezentare: 
• Monodoză 0,4ml, diferite arome;
• Seringă 1,2ml, diferite arome. 

ENAMELAST
ULTRADENT

Varnish fotopolimerizabil, indicat pentru 
protecție, cu eliberare de fluoruri. 

Caracteristici: 
• Oferă o acoperire durabilă, specifică, 

ușoară, care formează un strat de 
protecție imediată pentru ameliorarea 
hipersensibilității dentinare;

• Oferă o barieră care rămâne și oferă 
protecție timp de până la 6 luni; 

• Protejează suprafețele radiculare expuse; 
• Crează o barieră împotriva demineralizarii 

și eroziunii acide. 

Prezentare: 
• Clicker 10ml. 

CLINPRO XT FLUORIDE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

611 Lei

Gel de fluorizare pentru tratamentul 
hipersensibilității cu TCP (Trifosfat de calciu).

Caracteristici:
• Clinpro™ White Varnish are o formulă 

proprie care conține fluor, calciu și fosfat, 
care se găsesc în mod natural în salivă;

• Fluid și atinge zone pe care gelurile 

tradiționale le pot omite;
• Eliberează mai mult fluor;
• Astupă canaliculele dentinare; 
• Aromă de mentă.

Prezentare:
• Cutie 100 doze unice, 0,5ml fiecare, 

accesorii.

CLINPRO WHITE VARNISH
3M ORAL CARE SOLUTIONS

989 Lei

Gel vâscos ce conține ioni de fluor în 
proporție de 0,5%, utilizat în tratamentul de 
desensibilizare.

Indicații:
• Tratamente de fluorizare de lungă durată;
• Tratamentul se efectuează în gutiere 

individualizate (cele utilizate pentru albire) 

și durează între 4-6 ore în timpul zilei și 8-10 
ore în timpul nopții.

Prezentare:
• Kit: 4 seringi x 1,2ml.

FLOR-OPAL
ULTRADENT

Monodoză - 9,97 Lei  •  Seringă - 27 Lei

86 Lei
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Gel pentru fluorizare cu 0,35% fluorură de 
sodiu (echivalent cu 0,15% ioni de fluor), 
pentru uz la domiciliu. 

Indicații: 
• Prevenirea cariilor dentare; 
• Sensibilitate apărută în urmă tratamentului 

de albire a dinților. 

Avantaje: 
• Inhibă dezvolarea plăcii bacteriene; 

• Ajută la diminuarea sensibilității dinților și 
prevenirea cariilor; 

• Reduce decalcifierea și urmele vizibile 
lăsate de aparatele ortodontice. 

Prezentare: 
• Flacon 475ml gel de fluorizare aromă de 

zmeură. 

Gel de fluorizare acidulat, pentru cabinet, 
1,23%, cu acțiune în 60 secunde. 

Avantaje: 
• Ușor de utilizat, curge ușor în lingura de 

fluorizare; 
• Consistența lui reduce riscul de a fi înghițit, 
• Se aplică ușor și uniform pe dinți. 

Caracteristici: 
• Ph 3-4 ceea ce permite aplicarea rapidă în 

doar 60 de secunde; 
• Nu lasă un gust amărui după utilizare;
• Arome diferite - căpșuni, bubble gum, 

cireșe, strugure, vanilie, bezea (fără 
colorant). 

• Disponibil și în varianta fără gluten. 

Conținut: 
• Xylitol: ingredient natural care contribuie 

la prevenirea apariției cariilor dentare. 
Produs sigur pentru diabetici și pacienți cu 
hiperglicemie;

• Vitamina E: cu efect antioxidant și 
reprezintă un agent desensibilizant natural.

 
Prezentare: 
• Flacon 500ml, diferite arome. 

ASBA GEL FLUORIZARE 
MEDIREL

IONITE GEL FLUORIZARE 
DHARMA RESEARCH

146,16 Lei

67 Lei

Gel pentru protecție dentară cu fluor și 
hidroxiapatită.

Indicații:
• După albire;
• După periajul profesional;
• Prevenirea și controlul hipersensibilității;
• În timpul tratamentului ortodontic.

Avantaje:
• Oferă un echilibru florei din cavitatea 

orală și astfel protejează dinții împotriva 
atacurilor acide;

• Întărește substanța dentară după periajul și 
albirea profesională;

• Conținutul de xilitol oferă proprietăți 
cariostatice.

Caracteristici:
• Conține fluor (1.450 ppm) hidroxiapatita și 

xilitol;
• Disponibil în trei arome (pepene galben, 

mentă sau căpșuni);
• Se poate folosi zilnic și este în special 

recomandat pentru folosirea la domiciliu, 
având un mod de aplicare foarte simplu.

Prezentare:
• Tub 40g, diferite arome.

REMIN PRO
VOCO

75 Lei
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Pastă profilactică universală cu sistem de 
lustruire diferențiat prin care se realizează 
în prima fază curățarea eficientă, urmată de 
lustruire de înaltă calitate.

Indicații:
• Curățarea suprafețelor dentare.

Caracteristici:
• Conține particule de perlit cu putere mare 

de curățare și lustruire a suprafețelor 

dentare;
• Nu afectează țesuturile dentare;
• Timpul este redus semnificativ prin 

utilizarea unei singure paste de tratament;
• Gust de mentă, măr verde și gumă de 

mestecat.

Prezentare:
• Tub cu fluor: mentă, măr verde.
• Monodoză 2g aromă mentă.

CLEANIC
KERR

Pastă pentru periaj profesional.

Indicații:
• CleanPolish (ușor abrazivă): curățarea și 

lustruirea dinților naturali, prelustruirea 
aurului, amalgamului și restaurărilor din 
compozit.

Caracteristici:
• Curăța și lustruiește suprafețele pe care 

se aplică, conferind lustru deosebit atât 
dinților naturali cât și obturațiilor;

• Pastă fără fluor, cu aromă de anason. 

Prezentare:
• Tub pastă 50g CleanPolish. 

CLEANPOLISH
KERR

47  Lei

Pastă pentru periaj profesional.

Indicații:
• Superpolish (abrazivă): dă luciu dinților 

naturali și restaurărilor pe bază de metal.

Caracteristici:
• Ideal de utilizat în combinație cu pasta de 

curățare CleanPolish;
• Curăța și lustruiește suprafețele pe care 

se aplică conferind lustru deosebit atât 
dinților naturali cât și obturațiilor;

• Pastă fără fluor, cu aromă de anason. 

Prezentare:
• Tub pastă 45g SuperPolish.

SUPERPOLISH
KERR

47  Lei

Tub - 82 Lei  •  Monodoză - 1,92 Lei

Detartraj și profilaxie
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Pastă profilactică universală cu sistem de 
lustruire diferențiat prin care se realizează 
în prima fază curățarea eficientă, urmată de 
lustruirea de înaltă calitate. 

Caracteristici:
• Nu conține fluor;
• Din primele momente ale folosirii, 

particulele de perlită incluse în această 
pastă acționează pentru o curățare 
eficientă;   

• Fragmentarea particlulelor progresivă 

antrenează un efect de lustruire pe 
suprafețele dentare;   

• Această tehnologie bazată pe utilizarea 
particulelor de perlită face din Cleanic o 
pastă unică, integrând în aceeași măsură 
proprietăți de curățire și de lustruire, fără 
riscul de a afecta țesuturile dentare;  

• Aromă de mentă.  
 
Prezentare:   
• Flacon 100g. 

Pastă profilaxie pentru periaj profesional, un 
sistem pentru îngrijire continuă.

Indicații:
• Curățarea și lustruirea suprafețelor dentare 

în urma tratamenului de profilaxie dentară.

Caracteristici:
• Închiderea tubulilor dentinari;
• Acțiune desensibilizant instantanee;

• Putere mare de îndepărtare a petelor;
• Fără coloranți sau gluten.

Avantaje:
• Reduce imediat sensibilitatea dentinară;
• Eliberează fluor;
• Aromă plăcută.

Prezentare:
• Monodoză 2g.

CLEANIC FĂRĂ FLUOR 
KERR

NUPRO SENSODYNE 
DENTSPLY SIRONA

82 Lei

1,99 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Pastă de abraziune chimică și mecanică. 

Caracteristici: 
• Îndepărtează petele superficiale albe și 

maronii;
• Formă de tratament minim invazivă pentru 

pacienții cu fluoroză dentară;
• Rezultate de la prima ședință; 

• Pastă vâscoasă de abraziune care conține 
micro-particule de carbură de siliciu și acid 
clorhidric 6,6% într-o bază solubilă în apă.

Prezentare: 
• Seringă x 1,2ml
• Kit 4 seringi x 1,2ml.

OPALUSTRE
ULTRADENT

Seringă - 105 Lei  •  Kit - 413,50 Lei

Pastă de profilaxie cu fluor, pentru lustruirea 
și fluorizarea dinților după detartraj.

Indicații:
• Periaj profesional după detartraj;

• Îndepărtarea tartrului dentar.

Prezentare:
• Flacon 200g, aromă de mentă.

SPECTRA MINTY
PREVEST

44,50 Lei

Pastă abrazivă antibacteriană cu clorhexidină.
 
Caracteristici: 
• Reduce sensibilitatea post-operatorie 

potențială; 
• Nu afectează rezistența legăturii prin 

adeziune; 
• Abraziune, curățare și dezinfectare într-o 

singură operațiune; 
• Pastă abrazivă dezinfectantă, cu conținut 

de gluconat de clorhexidină 2%;
• Abraziunea ușoară a dinților înainte 

de restaurare reduce sensibilitatea 
post-operatorie potențială asociată 
cu pătrunderea microorganismelor în 
canaliculele dentinare.

Prezentare: 
• 4 seringi x 1,2ml; 20 vârfuri aplicatoare.

CONCEPSIS SCRUB
ULTRADENT

164,56 Lei

Pastă roz cu siliciu și soluție formaldehidă 
35% pentru periaj profesional.

Indicații:
• Curățarea suprafețelor dentare;
• Înlăturarea colorațiilor extrinseci 

(determinate de cafea, fumat, alimente 
colorate);

• Lustruirea obturațiilor de compozit.

Avantaje:
• Gust plăcut dat de uleiurile conținute în 

această pastă;
• Nu există riscul abraziunii smalțului.

Prezentare:
• Cutie x 45g.

DETARTRINE
SEPTODONT

101 Lei
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Pastă de profilaxie cu fluor pentru lustruirea 
și fluorizarea dinților după detartraj. 

Prezentare:
• Flacon 75g aroma căpșuni, portocale.

SPECTRA FRESH
PREVEST

17,60 Lei

Tub - 75 Lei  •  Monodoză - 1,75 Lei

Perie pentru detatraj cu peri de nylon pentru 
curățarea și lustruirea dinților utilizată la 
piesa de mână contraunghi. 

Indicații: 
• Utilizate împreună cu pastă profilactică 

ajută la curățarea și lustruirea dinților 
naturali, precum și a obturațiilor compozite, 
metalice sau cu glasionomer. 

Caracteristici: 
• Pentru curățare și lustruire; 
• Formă perfectă a filamentului; 
• Încălzire minimă a suprafeței; 
• Risc redus de contaminare încrucișată. 

Prezentare: 
• Perie detartraj Pro-brush cu păr nylon. 

Pastă profilaxie pentru curățare și lustruire 
pe baza de fluorură.

Indicații:
• Îndepărtarea plăcii dentare și a petelor de 

cafea, ceai, tutun etc;
• Lustruirea suprafețelor dentare că parte a 

unei curățări profesionale, înainte de albire 
sau după scoaterea aparatelor ortodontice;

• Curățarea și lustruirea restaurărilor 
dentare;

• Îndepărtarea rezidurilor provenite de 
la cimenturile temporare înainte de 
cimentarea definitivă.

Avantaje:
• Consistență omogenă;
• Arome cu codare pe culori: mentă - culoare 

verde, caramel - culoare galbenă, cireșe - 
culoare roșie);

• Fiecare culoare (aromă) 3 granulații: coarse, 
medium și fină;

• Conține fluorură (700ppm);
• Conține xylitol (efect inhibitor asupra 

metabolismului bacterian).

Prezentare:
• Tub 100g diferite granulații și arome;
• Monodoză 2g, diferite arome.

PERIE DETARTRAJ PRO-BRUSH
KERR

CLEANJOY PASTA PROFILAXIE
VOCO

5,20 Lei

Perii de detartraj pentru curățare și lustruire 
din peri de nylon sau peri naturali. 

Indicații: 
• Proiectată pentru a fi montată pe o piesă 

de mână contra-unghi, încărcată cu pastă de 
profilaxie și apoi utilizată pentru curățarea 
și lustruirea dinților naturali, precum 
și a obturațiilor din ionomeri de sticlă, 
materiale compozite sau metalice. 

Avantaje: 
• Disponibil cu peri naturali și peri de nylon; 
• Formă perfectă a filamentului; 
• Încălzire superficială scăzută. 

Prezentare: 
• Perie detartraj 1 bucată peri nylon sau peri 

naturali. 

PERIE DETARTRAJ 
KERR

5,45 Lei
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Perii miniaturale pentru curățare 
și lustruire.

Prezentare:
• Cupă cu peri naturali;
• Cupă cu peri nylon. 
• Interdentară cu păr plastic.

Perii miniaturale pentru curățare și lustruire 
din nylon, în formă de cupă. 

Avantaje: 
• Cupa este fabricată din inox, perii pot fi din 

nylon; 

• Culori diferite: roz-soft, mov-medium, 
albastru-hard. 

Prezentare: 
• Cu peri din nylon, diferite culori. 

Inel tip cupă, din material plastic utilizat 
pentru aplicarea pastei de profilaxie. Diferite 
culori.

Prezentare: 
• Bucată. 

Bicarbonat de sodiu fin divizat, cu aromă de 
mentă, pentru utilizarea în aparatele de tip 
Cavitron, Prophy-Jet sau oricare alt aparat 
similar.

Indicații:
• Îndepătarea colorațiilor extrinseci, a plăcii 

dentare și depozitelor moi;

• Pregătirea suprafețelor dentare pentru 
tehnicile adezive.

Caracteristici:
• Gust mentolat.

Prezentare:
• Flacon 364g pudră.

PERIE DETARTRAJ
TRIBEST

PERII DETARTRAJ COLORATE
TRIBEST

INEL APLICATOR PASTĂ PROFILAXIE
TRIBEST

PROPHY JET
DENTSPLY SIRONA

3,20 Lei

2,90 Lei

0,50 Lei

190 Lei

Cupă din cauciuc, pentru curățare și lustruire 
în tratamentul profilactic.

Indicații:
• Curățarea suprafețelor dentare.

Avantaje:
• Permite menținerea unei bune vizualizări a 

dintelui ce urmează a fi tratat;
• Datorită profilului interior și exterior 

lamelar, Pro-Cup împinge pasta și saliva 
către marginile cupei datorită principiului 

elicoidal;
• Permite aplicarea pastei profilactice în mod 

economic și fără împroșcare;
• Reduce încălzirea datorată fricțiunii;
• Putere de curățare și lustruire maximă;
• Minimum de afectare a țesutului dur;
• Disponibile în versiunea: moale (culoare 

albastru deschis).

Prezentare:
• Bucată.

GUME PRO-CUP
KERR

3,80 Lei
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Bicarbonat de calciu, particule cu formă 
sferică, pentru aparatele de profilaxie 
ProphyFlex.

Caracteristici:
• Lustruire maximă;
• Datorită unghiului de incidență mai acut 

(unghi de lucru de la 10° la 60°), Prophy 
Flash Pearl rulează pe suprafața dintelui 
cu un număr infinit de puncte de contact 
pentru a oferi o putere de curățare 
dinamică;

• Unghi de lucru de la 60° la 90° - particule 
ascuțite care lovesc dintele la unghiuri 
potrivite și se disipă imediat după primul 
impact; 

• Mai puține daune produse suprafeței 
dentare;

• Biodegradabil datorită bazei de calciu.

Prezentare:
• Monodoză 15g cu aromă de coacăze, cireșe, 

mentă sau portocale.
• Flacon 300g.

FLASH PEARL
NAKANISHI

Monodoză - 6 Lei  •  Flacon - 82 Lei

Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de 
profilaxie utilizate în cabinetul dentar. 

Caracteristici: 
• Aromă: cireșe; 
• Dimensiune medie a particulelor: 60µm;   
• Potrivit pentru orice tip de airflow. 

Ingrediente:   
• Bicarbonat de sodiu;  
• Silicat hidrofob;  
• Zaharină de sodiu.

Prezentare: 
• Flacon 300g, aromă cireșe. 

Bicarbonat de sodiu pentru aparatele de 
profilaxie utilizate în cabinetul dentar. 

Caracteristici: 
• Arome - coacăze, cireșe, măr, lămâie, 

zmeură; 
• Dimensiune medie a particulelor: 40 µm; 
• Potrivit pentru orice tip de airflow. 

Ingrediente: 
• Bicarbonat de sodiu; 
• Silicat hidrofob; 
• Zaharină de sodiu. 

Prezentare: 
• Flacon 300g, diferite arome. 

Pulbere profilactică pentru aparatele de 
profilaxie cu jet de bicarbonat.

Prezentare:
• Plic 40g.
• Flacon 100g.

BICARBONAT PUDRĂ  TOP
DR. PROTECT

BICARBONAT PUDRĂ  SOFT
DR. PROTECT

BICARBONAT DE SODIU
APOZA

72 Lei

72 Lei

Plic - 9 Lei  •  Flacon - 28,90 Lei



28      Profilaxie și cosmetică dentară 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

PROFILAXIE ȘI COSMETICĂ DENTARĂ

Indicator de carie și localizator al orificiilor 
canalelor radiculare.

Indicații:
• Ajută la identificarea cariilor aflate în 

zonele puțin vizibile, prin colorarea în verde 
a dentinei ramolite, diferețiind-o de pulpă;

• Identificarea orificiilor canalelor radiculare.

Caracteristici:
• Conține coloranți FD&C (culoare verde) 

într-o bază de glicol, ce colorează dentina 
ramolită.

Prezentare:
• Seringă 1,2ml Sable Seek.

Indicator pentru carie. 

Indicații: 
• Oferă diferențiere vizuală între dentina 

alterată și dentina sănătoasă prin colorarea 
acesteia. 

Caracteristici: 
• Culoare verde închis care oferă un contrast 

puternic între dentină și pulpa dentară. 

• Colorează doar dentina alterată fără a 
afecta țesutul sănătos din jur. 

• Eficientă în detectarea cariilor greu vizibile. 
• Formulă pe bază de propilen glicol, mai 

stabilă decât formula pe bază de apă. 

Prezentare: 
• Flacon 5ml.

Indicator de carie, permite identificarea 
zonelor carioase fără a afecta țesutul. 
Substanță activă: rodamină B 1%. 

Caracteristici:
• Se aplică o picătură după înlăturarea 

tuturor leziunilor carioase vizibile, după 

5-10 secunde se irigă și usucă;
• Colorează în roșu intens dentina alterată. 

Prezentare: 
• Seringă 2ml.

SABLE SEEK
ULTRADENT

REVEAL
PREVEST

RED DETECTOR
CERKAMED

40 Lei

19 Lei

47 Lei

Gel revelator de placă, inovator, ce identifică 
biofilmul nou, matur și pe cel responsabil de 
producerea acidului.

Caracteristici:
• Ajută la identificarea vârstei precum și a 

acidogenității plăcii bacteriene;
• Evaluarea riscului cariogen se realizează în 

doar câteva minute.

Avantaje:
• Culoarea gelului identifică vârsta plăcii 

bacteriene – roz sau roșu: placă bacteriană 
proaspătă; albastru sau mov: placă 
bacteriană matură (cel puțin 48 ore); 
culoare albastru deschis: placă bacteriană 
matură care produce acid;

• Mod de aplicare facil: se aplică pe suprafața 
dinților cu un instrument adecvat (micro 
perie, buletă sau periuță de dinți).

Prezentare:
• Tub 40g (36ml) pentru aproximativ 130 de 

aplicări.

TRI PLAQUE ID GEL
GC

203 Lei

Revelatori placă bacteriană
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Minimă intervenție

Cremă dentară topică pe bază de apă, fără 
zahăr, ce conține RECALDENT și fluor. Calciu, 
fosfat și fluor utilizabile biologic.

Indicații:
• La pacienți care prezintă carii agresive sau 

pierderi de țesuturi dure prin eroziune și 
abraziuni dentare accelerate, ca urmare 
a tratamentului radioterapeutic în zona 
capului și gâtului;

• La femei gravide;
• În timpul și/sau după tratamentul 

ortodontic;
• La pacienți cu aciditate orală accentuată 

sau reflux gastric;

• La pacienți cu dificultăți de control al plăcii 
bacteriene și cu risc crescut de a face carii.

Caracteristici:
• Toate beneficiile oferite de GC Tooth 

Mousse, la care se adaugă cele aduse de 
prezența unei cantități de 900ppm dintr-o 
formă de fluor unică, patentată, se îmbină 
într-un produs destinat pacienților cu risc 
crescut de a face carii.

Prezentare:
• Tub 40g (35ml) diferite arome: pepene 

galben, căpșune, tutti-frutti, mentă și 
vanilie.

MI PASTE PLUS
GC

72 Lei

Gel care calmează și oferă confort de durată 
persoanelor care suferă de uscăciune a 
cavității orale.

Indicații:
• Uscarea cavității orale datorită masticației, 

în cazul protezării;
• Sindromul Sjogren;
• Iradiere;
• Afecțiuni de durată care împiedică fluxul 

salivar.

Avantaje:
• Menține PH-ul oral în limitele normale 

pentru a preveni demineralizarea;
• Nu conține zahăr.

Prezentare:
• Tub 40g (35ml), disponibil în 4 arome 

delicioase (Mentă, Lămâie, Zmeură și 
Portocală).

DRY MOUTH GEL
GC

39 Lei

Cremă topică pe bază de apă, fără zahar ce 
conține Recaldent CPP-ACP (Fosfopeptidă 
Caseidă - fosfat amorf de calciu).

Indicații:
• Restabilind echilibrul mineral la pacienții 

cu deficiențe salivare cum ar fi xerostomia 
sau atunci când menținerea unei igiene 
corespunzătoare este dificilă;

• Restabilirea echilibrului după intervenții 
cum ar fi albirea, detartrajul profesional, 
detartrajul subgingival sau reducerea 
hipersensibilității dentinare;

• Cercetarea a demonstrat de asemenea ca 
Recaldent poate transforma opacitatea 
vizuală a petelor cretoase într-o 

translucență naturală asemănătoare 
dintelui.

Caracteristici:
• Eliberează Recaldent (CPP-ACP) pentru a 

restaura echilibrul mineral în mediul oral;
• Furnizează extra protecție pentru dinți; 
• Ajută la neutralizarea atacului acid din 

bacteria acidogenică din placa bacteriană și 
altor surse de acid interne și externe;

• Are gust delicios și dă senzația ca dinții sunt 
mai fini și mai curați.

Prezentare:
• Tub 40g (35ml) diferite arome: pepene 

galben, căpșuni, tutti-frutti, mentă și vanilie.

TOOTH MOUSSE
GC

69 Lei
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Teste pentru evaluarea calitații salivei.

Indicații:
• Testarea ambelor tipuri de salivă: stimulată 

și de repaos;
• Determinarea fluxului salivar, vâscozității și 

consistenței salivei nestimulate.

Avantaje:
• Determină PH-ul salivei de repaos - se 

determină nivelul acidului care poate cauza 
eroziune sau probleme carioase;

• Determină cantitatea de salivă stimulată 
produsă de pacient - ajută la identificarea 
problemelor majore ale glandelor salivare;

• Determină capacitatea tampon (calitatea) 
salivei stimulate.

 
Prezentare:
• Set 20 de teste.

SALIVA CHECK BUFFER
GC

429 Lei

Gel pentru igienă dentară. 

Caracteristici: 
• Oferă îngrijire complementară în 

tratamentele parodontale și după insearea 
implantului dentar; 

• Pentru gingii sensibile, pentru persoanele 
care nu pot efectua în mod corect periajul 
dentar; 

• Acțiune dezinfectantă țintită, efect de 

barieră de protecție; 
• Indicat pentru adulți și copii cu vârstă peste 

6 ani. 

Ingrediente active: 
• Clorhexidină 0,20%. 

Prezentare: 
• Tub 40ml.  

ELUGEL
PIERRE FABRE

25 Lei

Gel cu aplicare locală. 

Caracteristici: 
• Soluție inițială împotriva gingivitei, sub 

formă de gel; 
• Reduce indicii plăcii bacteriene și 

inflamației (edeme, sângerări);
• Grăbește vindecarea prin stimularea 

sintezei de colagen; 

• Indicat pentru adulți și copii cu vârstă peste 
12 ani. 

Ingrediente active: 
• Clorhexidină 0,02% și Rheum palmatum 

(rubarbă chinezească) 0,20%. 

Prezentare: 
• Tub 50ml. 

PARODIUM
PIERRE FABRE

23 Lei

Ape de gură

Apă de gură care elimină microbii ce 
cauzează placa dentară și mirosul neplăcut. 
Antiseptică, aromă de mentă.

Caracteristici: 
• Apa de gură Listerine este singura apă de 

gură care deține “Seal of Acceptance” din 
partea ADA - American Dental Association. 

• Eficientă în mod special când este folosită 
dimineața și seara. La 45 de minute de la 

clătire reduce bacteriile cu până la 91%.

Compoziție:
• Apă, Alcool, Sorbitol, Polomamer 407, 

Benzoic Acid, Eucalyptol, Mentol, Methyl 
Salicylate, Aromă, Sodium Saccharin, 
Sodium Benzoate CI42053.

Prezentare:
• Flacon 1.000ml.

LISTERINE
PFIZER

41 Lei
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Apă de gură cu acțiune multiplă, ajută la 
protejarea împotriva apariției sensibilității, 
oferă protecție timp de 12 ore împotriva 
plăcii bacteriene, ajută la reducerea 
problemelor gingivale. Ajută la lupta 
împotriva bacteriilor de-a lungul întregii zile 
și protejează smalțul dinților.

Avantaje:
• Igienizează zonele greu accesibile, 

împrospătează respirația pentru până la 12 
ore;

• Reduce placa din zone în care periuța nu 
are acces;

• Fără alcool;
• Aromă de mentă.

Prezentare:
• Flacon 500ml.

Apă de gură recomandată pentru 
întreținerea igienei orale. 

Indicații: 
• Antiseptică și analgezică cu un spectru larg 

de acțiune; 
• Indicată în vindecarea rapidă pentru: 

gingivită, parodontită, detartraj, chirurgie 
parodontală, surfasaj radicular, extracții 
dentare, implantologie. 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă și fungicidă, antiplacă, 

antiinflamatorie gingivală, analgezică, 
cicatrizantă, reziduală (de peste 8 ore); 

• Păstrează echilibrul florei cavității bucale; 
• Rezultate dovedite prin studii clinice; 
• Prin ameliorarea principalilor indici clinici 

(de placă, gingival, cicatrizare, regenerarea 

gingiei) și reechilibrarea florei bacteriene, 
Eludril contribuie la controlul bolilor 
paradontale; 

• Recomandat numai pentru adulți și copii cu 
vârsta peste 6 ani. 

Compoziție: 
• Formulă originală, brevetată Pfoc 

Clorhexidină 0,10% agent antiseptic de 
referință în igiena bucală internațională cu 
cel mai larg spectru de acțiune; Clorbutanol 
0,50% - anestezic de contact cu acțiune 
analgezică extinsă; Alcool. 

Prezentare: 
• Flacon 500ml. 

ORAL B APĂ DE GURĂ PRO EXPERT STRONG
PROCTER & GAMBLE

ELUDRIL CLASIC
PIERRE FABRE

20,30 Lei

42 Lei

Apa de gură recomandată pentru 
întreținerea igienei bucale. 

Indicații: 
• Recomandată pentru persoanele la care 

periajul nu este suficient pentru a îndepărta 
placa bacteriană, pentru persoanele ce 
au implanturi dentare sau poartă aparate 
dentare. 

Caracteristici: 
• Rol antibacterian recomandat pentru igiena 

orală zilnică și în continuarea tratamentelor 

profesionale (îngrijire non-chirurgicală); 
• Rol antibacterian și efect calmant; 
• Previne și limitează formarea plăcii 

bacteriene; 
• Recomandată pentru adulti și copii cu 

vârsta peste 6 ani. 

Ingrediente active: 
• Clorhexidină 0,05% și Clorură de 

Cetilpiridinium 0,05%. 

Prezentare: 
• Flacon 500ml. 

ELUDRIL CARE
PIERRE FABRE

40,70 Lei
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Apă de gură cu clorhexidină 0.20% indicată 
mai ales pentru gingiile iritate. 

Indicații:
• Apa de gură Curasept ADS® 020 este 

ideală după intervențiile chirurgicale și în 
tratamentul bolilor parodontale.

Avantaje:
• Conține formula patentată ADS® (Anti 

Discoloration System), care reduce în mare 
măsură efectele secundare de pătare a 
dinților și a mucoasei bucale și de pierdere 
a gustului;

• Apa de gură nu conține alcool și nu are 
efect iritant cauzat de acesta;

• Are gust plăcut.

Ingrediente:
• Apă, xilitol, propylene glycol, Peg-

40 hydrogenated castor oil, ascorbic 
acid, sodium citrate, sodium benzoate, 
chlorhexidine digluconate, aromă, 
poloxamer 407, sodium metabisulfite, CI 
42090.

 
Mod de utilizare:
• Se clătește gura zilnic, cu o cantitate de 10 

ml, timp de 60 de secunde.
• Se utilizează apa de gură timp de 7-14 zile 

sau la indicația medicului.
• Este recomandat a nu se fuma și a nu 

consuma alimente sau lichide timp de 1 ora 
după folosire. 

Prezentare:
• Flacon 5 litri.

CURASEPT 
ORAL CARE SYSTEM

Apă de gură recomandată în următoarele 
situații: 
• Gingii iritate ca urmare a acumulării plăcii 

bacteriene sau a utilizării aparatelor 
dentare; 

• Înainte și după tratamentul dentar. 

Avantaje: 
• Eficacitate dovedită clinic împotriva plăcii 

bacteriene; 
• Limitează riscul dezvoltării bacteriene; 
• Protecție împotriva bacteriilor ce durează 

până la 12 ore; 
• Ajută la menținerea gingiilor sănătoase. 

Caracteristici: 
• Potrivită pentru mucoasa sensibilă a 

cavității bucale; 
• Aromă proaspătă și delicată; 
• Nu ustură;  
• Potrivită pentru persoanele care poartă 

aparate dentare sau au implanturi. 

Principii active: 
• 0,20% digluconat de clorhexidină. 

Prezentare: 
• Flacon 300ml .

ELUDRIL EXTRA
PIERRE FABRE

35 Lei

Apă de gură utilizată pentru protecția 
smalțului pentru dinții sensibili. 

Avantaje: 
• Contribuie la întărirea smalțului dinților; 
• Protejează împotriva atacurilor bacteriene 

prezente în placa dentară; 
• Protejează împotriva cariilor. 

Caracteristici: 
• Formulă diferită datorită celor 2 

ingrediente: 
  - Fluorinol, o amino fluorură de a 2-a 

generație, care aderă rapid la smalțul 
dinților și favorizează mineralizarea 
ajutând la creșterea rezistenței; 

  - Siliglicol, un agent filmogen care ajută 
fluorura să adere la suprafața dintelui chiar 
și după clătire, pentru protecție sporită. 

Prezentare: 
• Flacon 500ml. 

ELGYDIUM 
PIERRE FABRE

34 Lei

 280 Lei
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Pastă de dinți

Pasta de dinți Bam Pro Expert Healthy White 
conține o combinație unică de fluorură de 
staniu, zinc și alte ingrediente active și este 
dovedit clinic că oferă o sănătate orală și 
dinți puternici, în special împotriva eroziunii 
smalțului. 

Avantaje: 
• Pe măsura periajului, pasta cu microgranule 

solubile combate cu blândețe, dar eficient 
placa bacteriană, chiar și în spațiile dintre 
dinți pentru a oferi o senzație de curățare 
remarcabilă;  

• Protejează dinții împotriva procesului de 

formare a tartrului și de apariție a cariilor. 

Caracteristici: 
• Aromă mentă; 
• Previne sensibilitatea dentară; 
• Combate respirația neplăcută;   
• Previne apariția petelor dentare;   

Ingrediente principale:  
• Zinc, fluorură de sodiu. 

Prezentare: 
• Tub 100ml. 

PASTĂ DE DINȚI BAM PRO-EXPERT HEALTY WHITE
PROCTER & GAMBLE

Pastă de dinți recomandată pentru 
menținerea culorii dinților între două 
tratamente de albire.

Caracteristici:
• Conține 30% Xylitol; 15% hidroxilapatită;
• Cantitate fluor: 1.100ppm;

• Fără SLS, fără Triclosan; 
• Aroma placută de lămâie-mentă;
• Recomandată pentru uz zilnic peste vârsta 

de 6 ani.

Prezentare:
Tub 75ml.

PASTĂ DE DINȚI WHITE SMILE
WHITE SMILE

17 Lei

13,60 Lei

Pastă de dinți recomandată pentru 
menținerea nuanțelor obținute prin 
tratamentul de albire.

Caracteristici:
• Formulă unică, eficientă, eliberează rapid 

fluor.
• Îndepărtează petele de suprafață.

• Oferă protecție eficientă smalțului dentar.
• Reduce riscul de apariție a gingivitei.
• Are o aromă plăcută și proaspătă de mentă.
• Nu conține peroxid.

Prezentare:
• Tub mic 29g;
• Tub mare133g.

PASTĂ DE DINȚI OPALESCENCE
ULTRADENT

Tub mic - 17 Lei  •  Tub mare - 38 Lei

Pastă de dinți cu efect de albire pentru dinți 
sensibili. 

Indicații: 
• Ideală pentru dinții sensibili. 

Avantaje: 
• Îndepărtează petele de suprafață; 
• Oferă protecție eficientă smalțului dentar 

și dentinei; 
• Ajută la prevenirea cariilor; 
• Eliberează fluor; 
• Aromă de mentă; 
• Cu nitrat de potasiu. 

Prezentare: 
• Tub 133g. 

PASTĂ DE DINȚI OPALESCENCE SENSIVITY
ULTRADENT

47 Lei
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Pastă de dinți de tip gel pentru protecția 
dinților sensibili. 

Caracteristici: 
• Acțiune ușor abrazivă, ajută la reducerea 

sensibilității dentare în doar 2 săptămâni; 
• Ajută la protecția eficientă a dinților 

sensibili de factori externi (cald, rece etc); 

• Remineralizează, întărește și protejează 
dinții. 

Ingrediente active: 
• Clorhexidină și Fluorinol. 

Prezentare: 
• Tub 75ml.

ELGYDIUM PASTĂ - GEL DINȚI SENSIBILI
PIERRE FABRE

25 Lei

Pastă de dinți utilizată pentru albirea dinților 
cu aromă de lămâie. 

Caracteristici: 
• Ajută la reducerea petelor dentare 

superficiale datorită bicarbonatului de 
sodiu micropulverizat prezent în formulă; 

• Pastă are aromă de lămâie, oferind senzație 

de prospețime în timpul și după periaj. 

Ingrediente active: 
• Clorhexidină și Bicarbonat de sodiu 

micropulverizat. 

Prezentare: 
• Tub 75ml. 

Pastă de dinți revelatoare Elgydium. 

Caracteristici: 
• Pastă de dinți revelatoare de placă 

bacteriană ce protejează dinții împotriva 
cariilor; 

• Conține fluoruri ce protejează smalțul 
dinților precum și un agent de colorare 
specific pentru a evidenția placa bacteriană; 

• Placa bacteriană se colorează în verde, 
culoare ce dispare în momentul în care 
periajul dentar este efectuat în mod corect; 

• Poate fi utilizată zilnic sau periodic și poate 
înlocui pasta de dinți utilizată în mod 

obișnuit; 
• Contribuie la îmbunătățirea tehnicii de 

periaj dentar pentru copii dar și pentru 
adulți și ajută la menținerea unei igiene 
orale corespunzătoare; 

• Poate fi utilizată începând cu vârsta de 7 
ani. 

Ingrediente active: 
• Fluorinol, Siliglycol. 

Prezentare: 
• Tub 50ml. 

ELGYDIUM PASTĂ DE DINȚI ALBIRE
PIERRE FABRE

ELGYDIUM PASTĂ DE DINȚI REVELATOARE
PIERRE FABRE

27 Lei

27 Lei

Pastă de dinți anti-placă Elgydium. 

Avantaje: 
• Ajută la prevenirea plăcii bacteriene și a 

tartrului care pot cauza probleme la nivelul 
gingiei; 

• Formula sa ușor abrazivă permite un periaj 
eficient care nu dăunează smalțului dinților; 

• Ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene și 

contribuie la restabilirea Ph-ului cavității 
bucale. 

Ingrediente active: 
• Clorhexidină 0,004%; 
• Carbontat de Calciu 25%. 

Prezentare: 
• Tub 75ml. 

ELGYDIUM PASTĂ DE DINȚI ANTI - PLACĂ
PIERRE FABRE

29,50 Lei
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Pastă de dinți pentru copii

Pastă de dinți cu gust unic, conținut redus 
de fluoruri. Design cu personaje Disney din 
lumea desenelor animate, care transformă 
periajul într-o joacă pe care copiii o vor adora.

Disponibilă în varianta Winnie The Pooh 
recomandat pentru 0-2 ani. Gel lipsit de 
zahăr.

Prezentare:
• Tub 75ml.

Pastă de dinți cu gust unic, conținut redus 
de fluoruri. Design din lumea desenelor 
animate, care transformă periajul într-o joacă 
pe care copiii o vor adora.

Disponibilă în varianta Frozen recomandat 
pentru 3-5 ani. Gel lipsit de zahăr.

Prezentare:
• Tub 75ml.

Pastă de dinți cu gust unic, conținut redus 
de fluoruri. Design din lumea desenelor 
animate, care transformă periajul într-o joacă 
pe care copiii o vor adora.

Disponibilă în varianta Cars, recomandat 
pentru 3-5 ani. Gel lipsit de zahăr.

Prezentare:
• Tub 75ml.

PASTĂ DE DINȚI PENTRU COPII WINNY
PROCTER & GAMBLE

PASTĂ DE DINȚI PENTRU COPII FROZEN
PROCTER & GAMBLE

PASTĂ DE DINȚI PENTRU COPII CARS
PROCTER & GAMBLE

13 Lei

11 Lei

12 Lei

Pastă de dinți cu gust unic, conținut redus 
de fluoruri. Design din lumea desenelor 
animate, care transformă periajul într-o joacă 
pe care copiii o vor adora.

Disponibilă în varianta Star Wars recomandat 
pentru 6-12 ani. Gel lipsit de zahăr.

Prezentare:
• Tub 75ml.

PASTĂ DE DINȚI PENTRU COPII STAR WARS
PROCTER & GAMBLE

13 Lei
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Pastă de dinți cu aromă de banane sau 
căpșuni pentru copii cu vârsta între 2 și 6 ani. 

Caracteristici: 
• Protejează smalțul dinților de lapte datorită 

concentrației de fluor (500ppm de ioni 
de fluor aromă de banană, 1.100ppm de 
ioni de fluor aromă de fructe de pădure) 
deoarece dinții de lapte au smalțul mult 
mai fin și mai puțin mineralizat decât 

dantura definitivă; 
• Întărește smalțul dinților și asigură 

protecție totală împotriva primelor carii. 

Ingrediente: 
• Nicometanol fluorhidrat. 

Prezentare: 
• Tub 50ml aromă fructe de pădure sau 

banane.

Elgydium Ice Age pastă de dinți pentru copii 
cu aromă de căpșuni protejează eficient dinții 
de lapte ai copiilor oferind smalțului dinților 
protecție sporită împotriva cariilor. 

Caracteristici: 
• Smalțul dinților de lapte este mai subțire și 

mai puțin mineralizat decât smalțul dinților 
definitivi; 

• Oferă protecție eficientă dinților de lapte ai 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-6 ani; 

• Pastă de dinți sub formă de gel cu aromă de 
căpșuni. 

Ingrediente active: 
• Fluorinol - aminofluorura de generația 

a doua, ajută la întărirea dinților și îi 
protejează. 

• Siliglycol - ce formează un film protector 
care favorizează fixarea fluorurilor. 

Prezentare:  
• Tub 50ml. 

Pastă de dinți Elgydium Ice Age pastă de dinți 
junior recomandată pentru pentru copii cu 
vârsta între 7 și 12 ani.  

Caracteristici: 
• Pasta de dinți este special concepută 

pentru a proteja smalțul dinților 
permanenți ai copiilor datorită 
concentrației de fluroruri adaptată vârstei 
(1.000ppm ioni de fluorură); 

• Pastă de dinți sub formă de gel. 

Ingrediente: 
• Fluorinol - aminofluorura de generația 

a doua, ajută la întărirea dinților și îi 
protejează. 

• Siliglycol - ce formează un film protector 
care favorizează fixarea fluorurilor. 

Prezentare: 
• Tub 50ml aroma tutti-frutti.

ELGYDIUM PASTĂ DE DINȚI PENTRU COPII 
PIERRE FABRE

ELGYDIUM PASTĂ DE DINȚI PENTRU COPII 
AROMĂ CĂPȘUNI
PIERRE FABRE

ELGYDIUM PASTĂ DE DINȚI 
PENTRU COPII JUNIOR
PIERRE FABRE

19 Lei

20 Lei

20 Lei
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Periuțe de dinți electrice pentru copii

Periuța electrică Oral-B Junior 6+ ani Green 
vine împreună cu un ghid de periaj pentru a 
a-i învăța pe copii cum să își curețe bine dinții 
în fiecare zi. 

Avantaje: 
• Periuța Oral-B Junior 6+ ani Green asigură 

o curățare 3D datorită capătul rotunjit care 
curăță în profunzime întreaga dantură, 
înconjurând fiecare dinte în parte; 

• Perii extra-moi au o acțiune delicată asupra 
dinților și gingiilor copiilor, îndepărtând 
în același timp mai multă placă bacteriană 
decât o periuța manuală; 

• Datorită programului de curățare 
disponibil, periuța Oral-B Junior 6+ ani 
Green oferă copilului curățarea dentară 
perfectă de care are nevoie: Curățare 

Zilnică-program standard pentru igiena 
orală zilnică, timp de 2 minute; 

• Cronometrul integrat învață copiii să-și 
perieze dinții timp de 2 minute, perioadă 
recomandată de medicii dentiști, 
avertizându-i la fiecare 30 de secunde să 
treacă la o altă zonă a cavității bucale. 

Caracteristici: 
• Număr pulsații/min: 20.000; 
• Număr oscilații/min: 8.800; 
• Culoare mâner: verde. 

Prezentare: 
• Încărcător, mâner periuță electrică 

reîncărcabilă, 1 capăt de periaj Sensi 
Ultrathin. 

Periuță de dinți cu design inovator cu 
personajul Mickey Mouse Disney care oferă o 
distracție mai mare în timpul periajului. 

Caracteristici:
• 5.600 de mișcări de rotație pe minut; capăt 

cu peri moi; 
• Cântecele care ajută copii să-și perieze 

dinții un timp mai îndelungat; 
• Timer-ul muzical cântă un minut și are 

16 melodii astfel încât periajul nu este 
plictisitor; 

• Periuța este compatibilă cu următoarele 
rezerve: Oral-B Stages Cars / Princess /

Mickey Mouse, Precision Clean, 3D White, 
Sensitive; 

• Buton Stop/Start, capac de protecție 
pentru capătul de periaj; 

• Capăt de periaj mic și mâner prevăzut cu 
Squish Grip conceput special pentru copii; 

• Periuța este reîncărcabilă cu acumulator; 
• Recomandat pentru 3+ ani.
• Garanție 2 ani. 

Prezentare: 
• Periuță electrică, reîncărcabilă, 1 capăt 

periaj. 

Capete de rezervă EB10-2 pentru periuța 
electrică.

Caracteristici:
• Capătul de dimensiuni mici și cu peri 

speciali realizează un periaj delicat, extra-
moale, ideal pentru dinții și cavitățile de 
dimensiuni mici ale copiilor;

• Șir mai înalt de peri albaștri pentru 

curățarea suprafețelor ocluzale și peri 
înfloriți pentru un periaj delicat;

• Acest capăt se potrivește cu toate 
mânerele periuțelor electrice Oral-B cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• Set 2 capete design pentru fete.

PERIUȚĂ ELECTRICĂ ORAL-B JUNIOR GREEN
PROCTER & GAMBLE

PERIUȚĂ ELECTRICĂ ORAL-B ADVANCE 
POWER KIDS MICKEY D10-513
PROCTER & GAMBLE

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B STAGES 
POWER FETE EB10-2
PROCTER & GAMBLE

171,70 Lei

141,60 Lei

61,50 Lei
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Capete de rezervă EB10-2 pentru periuța 
electrică.

Caracteristici:
• Capătul de dimensiuni mici și cu peri 

speciali realizează un periaj delicat, extra-
moale, ideal pentru dinții și cavitățile de 
dimensiuni mici ale copiilor;

• Șir mai înalt de peri albaștri pentru 

curățarea suprafețelor ocluzale și peri 
înfloriți pentru un periaj delicat;

• Acest capăt se potrivește cu toate 
mânerele periuțelor electrice Oral-B cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• Set 2 capete design pentru băieți.

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B STAGES 
POWER BĂIEȚI EB10-2 
PROCTER & GAMBLE

61,50 Lei

Capete de rezervă pentru periuța electrică.

Caracteristici: 
• Capătul de dimensiuni mici și cu peri 

speciali realizează un periaj delicat, extra-
moale, ideal pentru dinții și cavitățile de 
dimensiuni mici ale copiilor.

• Șir mai înalt de peri albaștri pentru 
curățarea suprafețelor ocluzale și peri 

înfloriți pentru un periaj delicat.
• Acest capăt se potrivește cu toate 

mânerele periuțelor electrice Oral-B cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• Set 2 capete design Frozen.

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B STAGES 
POWER FROZEN
PROCTER & GAMBLE

65 Lei

Capete de rezervă pentru periuța electrică.

Caracteristici:
• Capătul de dimensiuni mici și cu peri 

speciali realizează un periaj delicat, extra-
moale, ideal pentru dinții și cavitățile de 
dimensiuni mici ale copiilor.

• Șir mai înalt de peri albaștri pentru 
curățarea suprafețelor ocluzale și peri 

înfloriți pentru un periaj delicat.
• Acest capăt se potrivește cu toate 

mânerele periuțelor electrice Oral-B cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• Set 2 capete design Star Wars.

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B STAGES 
POWER STAR WARS
PROCTER & GAMBLE

61,50 Lei
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Periuțe de dinți electrice

Ușor de folosit, cu doar un mod de 
periaj, Oral-b Professional Care 500 are o 
tehnologie de curățare 3D.

Avantaje:
• Îndepărtare excelentă a plăcii dentare;
• Înconjoară cu delicatețe fiecare dinte 

pentru o curățare profundă. 

Caracteristici:
• Ușor de folosit, curățare profundă. 
• 20.000 de pulsații pe minut pentru 

dislocarea plăcii bacteriene.
• 7.600 de rotații pe minut pentru a înlătura 

placa; 
• Tehnologie 3D de curățare;
• Compatibilă cu toate capetele de periaj 

(exceptând cele Sonic). 

Prezentare:
• Pachet încărcător cu suport, mâner periuță 

electrică reîncărcabilă, 1 capăt de periaj 
(Oral-B Precision Clean).

Revoluționarul Genius X cu inteligență 
artificială este disponibil și cu design Black, 
creat perfect stilului tău. Mix de eleganță 
și inteligență artificială datorate celor 
6 programe de curățare, a senzorilor de 
mișcare și a conectivității Bluetooth. 

Avantaje: 
• Oferă feeback în timp real despre modul 

periajului, fără a mai sta conectat cu fața 
spre telefon îndrumându-te în același timp 
către cele mai bune rezultate, de fiecare 
dată; 

• Îndepărtează petele de suprafață încă de la 
prima spălare datorită programului special 
de albire al aplicației pentru smartphone 
conceput de Oral-B; 

• Permite încărcarea USB. 

Caracteristici: 
• Peria urmărește și ameliorează stilul 

periajului dinților;
• Indicatorul luminos SmartRing avertizează 

privind presiunea prea puternică;
• Viteza încetinește automat la o presiune 

excesivă;

• Capul rotund al periei înconjoară perfect 
fiecare dinte;

• Firele teșite asigură o curățare temeinică;
• Firele fine ale periei sunt potrivite pentru 

gingii sensibile;
• Cronometru - măsoară 2 minute;
• Conectare prin Bluetooth, cu ajutorul 

aplicației de pe telefonul inteligent.

6 moduri de periaj: 
• Curățare zilnică; 
• Curățare profundă;
• Sensibil; 
• Albire; 
• Îngrijirea gingiilor; 
• Îngrijirea limbii. 

Prezentare: 
• Pachet: încărcător, mâner periuță electrică 

reîncărcabilă, 1 cap de periaj, 1 trusă 
călătorie premium cu suport USB pentru 
încărcare. 

PERIUȚĂ ELECTRICĂ ORAL-B GENIUS X 
WHITE PROF BOX
PROCTER & GAMBLE

PERIUȚĂ ELECTRICĂ D16 PROFESSIONAL 
BLUE BOX
PROCTER & GAMBLE

712 Lei

186,30 Lei
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Periuță de dinți electrică OralB Teen indicată 
pentru adolescenți.

Avantaje:
• Mânerul modern al periutei electrice 

Oral-B TEEN este conceput pentru a 
îmbunătăți obiceiurile de periaj dentar 
ale adolescenților, oferind, în același 
timp, o experiență complet personalizată, 
mulțumită celor 3 programe de curățare, 
senzorilor inteligenți și a conectivității 
Bluetooth.

• Capătul rotunjit curăță în profunzime 
întreaga dantură, înconjurând fiecare dinte 
în parte și protejând în același timp gingiile 
iar dimensiunile reduse permit curățarea 
zonelor greu accesibile mult mai bine decât 
periuțele manuale.

• Periuța Oral-B Teen îndepărtează petele de 
suprafață încă de la prima spălare datorită 
programului special de albire al aplicației 
pentru smartphone Oral-B.

• Dacă în timpul periajului se apasă prea 
tare, periuță Oral-B Teen este dotată cu un 
senzor de presiune va emite o atenționare 
vizuală. În același timp, periuța va reduce 
automat viteză de rotație, astfel încât 
gingiile vor fi protejate.

• Datorită timer-ului încorporat în mâner, 
indiferent dacă feste utilizată sau nu 
aplicația, adolescentul va știi mereu cât 

timp a trecut. Periuță va vibra scurt la 
fiecare 30 de secunde pentru a recomanda 
schimbarea cadranului iar la a 4 a vibrație 
va semnaliza faptul că perierea a durat timp 
de 2 minute.

• Cu ajutorul tehnologiei Bluetooth, această 
se conectează la aplicația Oral-B de pe 
smartphone pentru a oferi feedback în timp 
real despre procesul de curățare. Se poate 
salva istoricul de periere, ae pot vedea 
statistici personale, sfaturi și recomandări. 
Aplicația este disponibilă pentru descărcare 
gratuită în Google Play și App Store.

• 3 programe de curățare disponibile:
-  Curățare Zilnică - program standard 

pentru igienă orală zilnică, timp de 2 
minute.

-  Sensitive - operează la o viteză mai mică 
oferind un periaj mai delicat, recomandat 
persoanelor cu dinți sensibili.

-  Albire - viteze alternanțe pentru un efect 
de lustruire pe suprafața dinților, eficient 
în reducerea petelor de suprafață.

Prezentare:
• Încărcător, mâner periuță electrică 

reîncărcabilă Oral-B Teen, 1 capăt de periaj 
Sensi Ultrathin, 1 capăt de periaj.

PERIUȚĂ ELECTRICĂ ORAL-B TEENS
PROCTER & GAMBLE

SUPER
OFERTĂ!

4X

4 PERIUȚE ELECTRICE D16 + GENIUS X WHITE PROF BOX     CADOU

260 Lei
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• Capătul periuței are un design special 
conceput pentru periajul delicat în cazul 
inflamațiilor sau retracțiilor gingivale, 
parodontopatiilor sau dinților sensibili;

• Perii Oral-B Extra Soft curață cu blândețe 
zonele sensibile sau inflamate;

• Recomandat pacienților cu gingii sensibile, 
inclusiv: post-intervenții, parodontopatii, și/
sau pacienți cu implanturi;

• Perii albaștri indicator își pierd culoarea 
în timp pentru a evidenția necesitatea 
înlocuirii capătului de periaj;

• Capetele de periaj se potrivesc cu toate 
mânerele periuțelor electrice Oral-B, cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• 2 capete/cutie. 

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B SENSITIVE
PROCTER & GAMBLE

• Îndepărtează mai eficient petele decât o 
periuță manuală;

• Acțiune blândă asupra gingiilor;
• Mâner cu inserție aderentă de cauciuc;
• 7.600 oscilații/minut;

• Încarcător 220V;
• 2 ani garanție; 
• 3D White Luxe; 
• Timer de 2 minute.

PERIUȚĂ ELECTRICĂ ORAL-B D12 
VITALITY LUXE
PROCTER & GAMBLE

100 Lei

Capete de rezervă periuțe electrice

• Capătul prevăzut cu o cupă de cauciuc 
asigură o curățare avansată și albire prin 
îndepărtarea petelor de suprafață (cum ar 
fi cele de cafea și tutun);

• Capătul are cupa de lustruire special 
concepută pentru a reține pastă de dinți 
și a îndepărta cu blandețe petele de 
suprafață, în timp ce perii îndepărtează 
placa bacteriană;

• Recomandat tuturor pacienților cu pete 
vizibile, ce doresc păstrarea nuanței de alb 
natural al dinților;

• Perii albaștri indicator își pierd culoarea 
în timp pentru a evidenția necesitatea 
înlocuirii capătului de periaj;

• Capetele de periaj se potrivesc cu toate 
mânerele periuțelor electrice Oral-B, cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• 2 capete/cutie.

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B PRO WHITE
PROCTER & GAMBLE

63,90 Lei

58 Lei
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• Capul special rotund oferă o curățire 
superioară prin îndepărtarea într-un mod 
extrem de eficient a petelor;

• Peri de curățare mai mulți cu 29%;
• Recomandat tuturor pacienților;
• Perii albaștri indicator își pierd culoarea 

în timp pentru a evidenția necesitatea 
înlocuirii capătului de periaj;

• Capetele de periaj se potrivesc cu toate 
mânerele periuțelor electrice Oral-B, cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• 2 capete/cutie.

• Fiind una dintre rezervele premium Oral-B, 
CrossAction are unghiuri precise pentru 
a îndepărta cu până la 100% mai multă 
placă bacteriană decât o periuță manuală 
obișnuită;

• Forma capătului de periaj Oral-B 
CrossAction are peri construiți special 
pentru a cuprinde fiecare dinte în mod 
optim; 

• Perii unici pătrund în spațiul interdentar 
pentru a îndepărta placa bacteriană și lasă 

întreaga gură mai curată decât o periuța de 
dinți manuală obișnuită; 

• Compatibilă cu toate periuțele de dinți cu 
mișcare de oscilație/rotație. 

Prezentare: 
• 2 capete/cutie.

• Capătul periuței are un design special 
conceput pentru o curațare adâncă 
interdentară și pentru îndepărtarea 
depunerilor excesive de placă;

• Peri unici Micropulse;
• Pătrunde în zonele aproximale;
• Curățare interdentară excepțională;
• Perii albaștri indicator își pierd culoarea 

în timp pentru a evidenția necesitatea 
înlocuirii capătului de periaj;

• Capetele de periaj se potrivesc cu toate 
mânerele periuțelor electrice Oral-B, cu 
mișcări de oscilație-rotație.

Prezentare:
• 2 capete/cutie.

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B PRECISION CLEAN
PROCTER & GAMBLE

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B CROSS ACTION
PROCTER & GAMBLE

CAPETE DE REZERVĂ ORAL-B FLOSS ACTION
PROCTER & GAMBLE

61,20 Lei

61,20 Lei

70,50 Lei
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Periuța de dinți manuală Oral B Ultra Thin 
Green Tea menține sănătatea și frumusețea 
dinților. Îndepărtează eficient placa 
bacteriană și ajută la prevenirea cariilor 
dentare. 

Caracteristici: 
• Îngrijește delicat gingiile și smalțul dentar; 
• Îndepărtează placa bacteriană; 
• Ajunge chiar și în locuri greu accesibile. 

Prezentare: 
• Bucată. 

PERIUȚĂ DE DINȚI ORAL-B 
ULTRATHIN GREEN TEA
PROCTER & GAMBLE

Periuță de dinți ionică este un nou concept, 
bazat pe o soluție tehnologică high-tech, 
produsă în Japonia.

Sprijină sănătatea bucală combătând:
• Sângerarea sau gingiile sensibile;
• Respirație urât mirositoare;
• Gură uscată;
• Boală parodontală;
• Previne carierea dinților.

Caracteristici:
• Printr-o simplă atingere a porțiunii metalice 

a mânerului cu pielea umezită, periuță 
acționează eficient pentru îndepărtarea 
plăcii bacteriene și a tartrului,  prin 
intermediul  efectului magnetic de ionizare 
negativă;

• Principiul tehnologiei ionice se bazează pe 
fenomenul simplu de formare a unui mediu 
oxigenat, ionizat negative catunci când bară 
de dioxid de titan intră în contact cu apă;

• Bateria încorporată (3 volți) durează peste 
un an;

• Lumina roșie indică faptul că bateria 
funcționează;

• Culori disponibile: Bleu, Roz, Alb.

Prezentare:
• Periuță cu un capăt;
• Capete de rezervă pentru periuța Ionickiss;
• Duritate medie;
• Set 2 bucăți.

IONICKISS 
IONICKISS 

Periuță - 52,50 Lei  •  Capete - 29,50 Lei

10,20 Lei

Periuțe de dinți cu ionizare

Periuțe de dinți manuale
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Irigator bucal

Irigator oral care are la bază tehnologia unică 
a microbulelor. 

Avantaje:
• Dușul bucal este ideal pentru pacienții cu 

punți și coroane, intervenții chirurgicale, 
implanturi dentare, pacienți cărora le 
sunt recomandate utilizarea de mijloace 
suplimentare de igienă. Recomandat 
pacienților cu parodontopatii și gingivite 
și ca susținător a efectelor terapiei 
parodontale;

• Dușul bucal are 4 canule interschimbabile 
de unde se poate alege unul din cele două 
tipuri de jet (jet rotativ/difuz sau monojet), 

prin urmare poate fi folosit de întreaga 
familie (4 persoane diferite);

• 5 trepte de reglare a presiunii apei.

Date tehnice:
• Capacitate rezervor 600ml;
• Alimentarea cu energie se face la priză 

(220V);
• Durata medie de utilizare este de 5 ani 

cu condiția respectării instrucțiunilor de 
folosire;

• Dimensiuni 170/160/140mm;
• Frecvența de pompare 1.500 pulsații/min.

GARANȚIE 2 ANI.

Ultima și cea mai performantă versiune de duș 
bucal, ORAL B Professional Care OxyJet + 
3000 (MADE IN GERMANY) vă completează 
nevoile de igienă orală ale întregii familii, 
acesta reprezentând soluția completă cu duș 
bucal și periuță de dinți electrică.
Oral B Professional Care Oxyjet + 3000 a 
înlocuit modelul Oral B Professional Care 
8500 Oxyjet Center.
Terminalele diferite ca formă și întrebuințare 
reușesc să acopere toate necesitățile de 
igienă pornind de la curățarea dinților și 
a spațiilor interdentare și teminând cu 
suprafața gingivală și linguală. 
Oral B Professional Care Oxyjet + 3000 este 
sistemul de igiena orală Oral B inspirat de 
dentiști, având o acțiune de periaj 3D, curățare 
dinte-cu-dinte și irigatorul bucal cu tehnologie 
Oxyjet cu Micro-Bule de Aer pentru curățare 
subgingivală.

PERIUȚA DE DINȚI ELECTRICĂ 
• Are 3 moduri de periaj : curățare zilnică 

(curățare excepțională a cavității bucale), 
sensibil (curățare blândă dar eficientă a 
zonelor sensibile), albire (luciu excepțional și 
albire pentru uz ocazional sau zilnic);

• Acțiunea de curățare 3D: oscilează, pulsează 
și cuprinde fiecare dinte pentru a îndepărta 
până la de 2x mai multă placă bacteriană 
decât o periuță manuală;

• Indicator de presiune vizibil: acțiune delicată 
asupra dinților și gingiilor, cu indicator de 
presiune vizibil, care se aprinde dacă se 

aplică prea multă presiune;
• Cronometru profesional: asigură un periaj 

la durata recomandată de medicii dentiști. 
La intervale de 30 de secunde se aude un 
sunet scurt care vă amintește să periați 
în mod egal cele patru porțiuni ale gurii. 
Îndepărtează petele de suprafață pentru 
dinți mai albi în mod natural.

IRIGATORUL BUCAL OXYJET 
• Comprimă aerul și îl amestecă în apă pentru 

a obține milioane de bule care atacată 
placa bacteriană. Folosit, după fiecare 
periaj dentar irigatorul reduce semnificativ 
sângerările și bacteriile asociate gingivitei; 

• Jetul difuz, este proiectat pentru a pătrunde 
cu ușurință sub marginea gingiei;

• Un jet unic, care pulsează ușor, va oferă 
posibilitatea de a înlătura resturile de 
alimente.

Caracteristici:
• Posibilitatea de a controla presiunea jetului 

(5 trepte de presiune);
• Rezervor încapător (600ml / 20fl. oz).

Date tehnice:
• Capete incluse pentru dușul bucal - 4 buc;
• Capete incluse pentru periuța electrică - 3 

buc;
• Durata medie de funcționare - 60 luni;
• Sursa de alimentare 220V.

GARANȚIE 2 ani

ORAL B IRIGATOR BUCAL MD20 
PROFESSIONAL CARE 8500
PROCTER & GAMBLE

ORAL B IRIGATOR BUCAL MD20 
+ PERIUȚĂ ELECTRICĂ 3000
PROCTER & GAMBLE

425,50 Lei

515 Lei
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Rezerve pentru dușul bucal OxyJet. Prezentare:
• 4 capete/cutie.

CAPETE DE REZERVĂ IRIGATOR BUCAL ED17-4
PROCTER & GAMBLE

70 Lei

Irigator bucal Oral-B Aqua Care 4 a fost creat 
pentru a curăța depunerile interdentare.

Avantaje:
• Ajută la curățarea depunerilor dintre dinți 

sau pentru curățarea aparatelor dentare.
• Tehnologie Oxyjet: Combină aerul cu apă, 

rezultând un jet de bule care poate fi 
controlat de la buton cu precizie.

Caracteristici:
• 4 moduri de personalizare a jet-ului, cu 2 

setări de intensitate: Senzitiv and Normal.
• Fiecare mod de utilizare se poate folosi cu 

jet de apă focusat sau rotational.
• Fără fir.
• Rezervorul are capacitatea de 145 ml.

Prezentare:
• Pachetul include: Irigator Aquacare 4, 1 

capăt Oxyjet și încărcător. 

ORAL B IRIGATOR BUCAL 
AQUA CARE OXYJET MDH20
PROCTER & GAMBLE

449 Lei

• Îndepărtează placa bacteriană din spațiile 
interdentare și de la marginea gingivală;

• Necerată;
• Nementolată;

• Lungime 50m.

Prezentare:
• Rolă 50m.

• Datorită texturii sale, SATIN Floss se 
comprimă alunecând ușor între dinți chiar și 
la contacte dentare ferme;

• Totodată este rezistentă la scămoșare și 
ușor de mânuit datorită aderenței bune 
chiar și când este udă;

• Lungime 25m;
• Mentolată.

Prezentare:
• Rolă 25m.

MĂTASE DENTARĂ ESSENTIAL FLOSS
PROCTER & GAMBLE

MĂTASE DENTARĂ SATIN FLOSS
PROCTER & GAMBLE

11,50 Lei

13,50 Lei

Accesorii igienă dentară
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Ață dentară, de culoare neagră, pentru 
întreținerea igienei dentare. 

Caracteristici: 
• Se recomandă a fi utilizată complementar 

ritualulul de igiena orală pentru a curată și 
în spațiile greu accesibile periajului; 

• Impregnată cu Clorhexidină pentru 
îndepărtarea plăcii bacteriene; 

• Culoarea neagră ajută le evidențierea plăcii 
bacteriene pe ața dentară; 

• Utilizarea aței dentare favorizează 
eliminarea plăcii bacteriene; 

• Cerată și în consecință nu cauzează leziuni 
și nu rănește gingiile; 

• Indicată pentru adulți și copii cu vârstă 
peste 12 ani. 

 
Prezentare: 
• Rolă 50m.

Ață dentară, cu fluor, pentru întreținerea 
igienei dentare. 

Caracteristici: 
• Se recomandă a fi utilizată complementar 

ritualulul de igienă orală pentru a curăța și 
în spațiile greu accesibile periajului; 

• Formula impregnată cu fluoruri ajută 
remineralizarea smalțului dentar; 

• Utilizarea aței dentare favorizează 
eliminarea plăcii dentare; 

• Foarte subțire, ața cerată fiind foarte 
rezistentă; 

• Aromă de mentă care împrospătează 
respirația; 

• Indicată pentru adulți și copii cu vârstă 
peste 12 ani.

Prezentare: 
• Rolă 35m. 

Periuțe interentare recomandate pentru 
igiena orală zilnică. 

Caracteristici: 
• Curățare în spațiile interdentare și zonele 

greu accesibile (limita gingiei); 
• Completează îndepărtarea plăcii bacteriene 

cu periuța de dinți de dinți clasică; 
• Periuțele intedentare sunt considerate 

a fi mai eficiente în îndepărtarea plăcii 

bacteriene față de ață dentară; 
• Flexibile și rezistente datorită sistemului 

inovator cu cap ultra fin; 
• Mâner dotat cu o suprafață non-aderentă, 

concepută special. 

Prezentare: 
• Set 2 bucăți, diferite dimensiuni.

ELGYDIUM AȚĂ DENTARĂ BLACK
PIERRE FABRE

ELGYDIUM AȚĂ DENTARĂ FLUOR
PIERRE FABRE

PERIUȚĂ INTERDENTARĂ TRIOCOMPACT 
PIERRE FABRE

18,90 Lei

19 Lei

33,50 Lei

Fir dentar cu un capăt rigidizat, o parte 
spongioasă continuată cu ață dentară.

Indicații:
• Igienizarea punților și implantelor dentare, 

aparatelor ortodontice fixe și spațiilor 
interdentare mari.

Prezentare:
• Cutie cu 50 de fire.

MĂTASE DENTARĂ TRICOMPONENTĂ 
SUPER FLOSS
PROCTER & GAMBLE

17,50 Lei



Catalog produse stomatologice 2021 / 2022 Profilaxie și cosmetică dentară      47

Cosmetică dentară

Sistemul profesional de albire a 
dinților WHITEsmile oferă întregul 
spectru de albire profesională într-o 
clinică stomatologică: Sisteme 
de albire pentru acasă (HOME 
WHITENING), Sisteme de albire 
în cabinet (POWER WHITENING 
și LIGHT WHITENING cu ajutorul 
lămpii de albire), Sisteme de 
întreținere ale albirii (pastă de 
dinți). 
 

Caracteristici:
• Gel vâscos cu ph neutru și aromă 

plăcută; 
• Substanța activă: peroxid de 

carbamidă și peroxidul de 
hidrogen în concentrații diferite 
(16%, 32% și 40%).

• Este un material sensibil la 

căldură. Respirația pacientului 
acționează în timpul procesului 
de albire al dinților ca un efect 
de răcire, astfel încât gelul 
reacționează la tratamentul fără 
lampă de albire (32%) la 28°C. 

• Prin utilizarea gelului de albire 
cu lampa de albire (40%), gelul 
se încălzește ușor la temperatura 
corpului.  
Acest lucru crește reactivitatea 
materialului cu aproximativ 50%, 
iar rezultatul de albire este vizibil 
îmbunătățit. 

Avantaje:
• Confortabil: cu sistemul 

profesional de albire la domiciliu, 
pacientul poate decide cât de mult 
și cât de des repetă tratamentul. 

• Cu sistemul de albire în cabinet, 

albirea se obține într-un timp mult 
mai scurt.

• Acest sistem de albire profesional 
oferă alternative oricărui tip de 
pacient. 

• Tratamentul de albire are efect 
atât asupra dinților vitali, cât și 
devitali. 

• Efect rapid, eficient și economic. 
• Se poate combina albirea în 

cabinet cu întreținerea albirii 
cu ajutorul pastei de dinți sau 
cu ajutorul albirii ulterioare la 
domiciliu.

WHITEsmile
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Sistem de albire

Gel de albire
Cu clorofilă activă, pentru
tratamente eficiente și delicate

Spectru de lumină 460 nm
Sursă de lumină, de putere mare, cu
led-uri de culoare albastră, de max.
190mW/cm², 3 LED-uri

Poziționare precisă
Sistem de ajustare easy-lock

Sistem
inovator,
cu card

Ecran
color

Detalii despre lampa de 
albire găsiți la pagina

411

Sistem de albire rapidă pentru lampa 
de albire. Cu accesorii proiectate optim, 
sistemul oferă confort și tratament cu 
rezultate maxime. 

Concentrație:
• 6% peroxid de hidrogen cu indicații 

cosmetice; 
• 32% peroxid de hidrogen peroxide cu 

indicații medicale. 

Caracteristici: 
• Conține clorofilă activă, pentru tratamente 

eficiente și delicate. 

Prezentare: 
• Kit pentru 2 pacienți: 2 x (seringă 

gel x 4g, protector gingival seringă x 1,5g, 
desensibilizant seringă x 1,2ml, pastă de 
dinți x 75ml, accesorii);

• Seringă 4g.

WHITE SMILE FLASH 32%
WHITE SMILE

Kit pentru 2 pacienți - 538 Lei  •  Seringă - 189 Lei
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Sistem profesional de albire a dinților pentru 
acasă, pe bază de peroxid de carbamidă.

Indicații:
• Albire la domiciliu a dinților vitali și devitali, 

utilizată în gutiere personalizate fiecărui 
pacient.

Caracteristici:
• Peroxid de hidrogen 5,6%;
• Indicat pentru aplicație în orice timp al zilei 

sau al nopții, minimum 2 ore (sunt necesare 
între 5 și 12 aplicații în funcție de culoarea 
dorită).

Prezentare:
• Kit: 8 seringi gel de albire x 1,2ml, 2 seringi 

x 1,2ml desensibilizant, 1 seringă de 
protector gingival, 2 folii de gutiere, 1 tub 
75ml pastă de dinți.

HOME WHITENING 16%
WHITE SMILE

195 Lei

Sistem profesional de albire a dinților pe 
bază de peroxid de hidrogen, nitrat de 
potasiu și fluor. Destinat tehnicii de albire în 
cabinet, cu ajutorul lămpii de albire.

Indicații:
• Tratamentul alternativ noninvaziv al dinților 

colorați de o boală, traumă sau tratamente 
medicale, precum și colorațiilor datorate 
fluorozei, tetraciclinei sau minociclinei 
(comparativ cu fațetele sau coroanele).

Caracteristici:
• Seringă duală, automixabilă, rată de 

amestec 4:1 ce permite utilizarea ulterioară 

a materialului rămas nefolosit;
• Gelul de albire este vâscos, are culoare 

verde și oferă o bună vizibilitate în timpul 
aplicării;

• Aplicare ușoară, direct cu canula de 
amestec;

• 1 seringă ajunge pentru albirea completă.
• Mod de aplicare: o singura ședință, 3 cicluri 

a 15-20 minute fiecare, (maxim 4 cicluri a 15 
minute fiecare).

Prezentare:
• Kit 1 pacient: 1 seringă gel de albire 

x 2,5ml, 1 seringă protector gingival x 
1,5ml, 1 seringă desensibilizant x 1,2ml.

LIGHT WHITENING 32%
WHITE SMILE

253,50 Lei

Sistem profesional de albire a dinților pe bază 
de peroxid de hidrogen, nitrat de potasiu și 
fluor. Destinat tehnicii de albire în cabinet, cu 
ajutorul lămpii de albire.

Indicații:
• Tratamentul alternativ non-invaziv al dinților 

colorați de o boală, traumă sau tratamente 
medicale, precum și colorațiilor datorate 
fluorozei, tetraciclinei sau minociclinei 
(comparativ cu fațetele sau coroanele).

Carcteristici:
• Seringă duală, automixabilă, rată de amestec 

4:1 ce permite utilizarea ulterioară a 

materialului rămas nefolosit;
• Gelul de albire este vâscos, are culoare verde 

și oferă o bună vizibilitate în timpul aplicării;
• Aplicare ușoară, direct cu canula de amestec;
• 1 seringă ajunge pentru albirea completă.
• Mod de aplicare:o singură ședință, 3 cicluri 

a 15-20 minute fiecare, (maxim 4 cicluri a 15 
minute fiecare).

Prezentare:
• Kit 1 pacient: 1 seringă gel de albire x 2,5ml, 

1 seringă protector gingival x 1,5ml, 1 
seringă desensibilizant x 1,2ml.

POWER WHITENING 40%
WHITE SMILE

208 Lei



50      Profilaxie și cosmetică dentară 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

PROFILAXIE ȘI COSMETICĂ DENTARĂ

Tratament de albire a dinților, 
catalogat cu distincția de 5 stele 
- Five Star Rating de către Reality 
Awards, timp de cinci ani. Bazat pe 
principiul peroxidului de carbamid 
care pătrunde în smalț și dentină 
unde produce oxidarea petelor de 
culoare, fără modificări în structura 
intimă a dintelui. 

OPALESCENCE vă oferă o 
alternativă mai conservatoare 
(comparativ cu fațetările și 
coroanele) pentru albirea dinților 
modificați coloristic datorită 
factorilor extrinseci (consumul de 
cafea, tutun, ceai negru, coca-cola 
sau al anumitor alimente), factori 

congenitali, sistemici, metabolici, 
farmacologici, traumatici sau 
iatrogeni (fluoroză dentară, 
eristoblastoza fetală, icterul, 
porfiria etc). 

Caracteristici:
• Se prezintă sub forma unui gel 

transparent, foarte vâscos, 
aderent, cu pH de aproximativ 6,5; 

• Printre caracteristicile sale 
deosebite se numără eliberarea 
susținută de substanță activă, 
până la 8 ore pe timpul nopții și 6 
ore în timpul zilei; 

• Substanța activă este peroxidul de 
carbamidă în concentrații de 10%, 
16%, 35%, și 40%; 

• Procentul de 20% apă din 
compoziția gelului are rolul de a 
evita deshidratarea dintelui atunci 
când tratamentul se face utilizând 
gutierele; 

• Aromele de mentă, pepene și 
neutru oferă pacientului opțiuni 
multiple în alegerea tipului de 
tratament. Efectul este foarte 
rapid și eficace (4-5 zile) spre 
deosebire de alte sisteme în 
care procesul de albire este 
foarte laborios și durează câteva 
săptămâni, chiar luni; 

• Tratamentul are efect asupra 
dinților vitali cât și a celor devitali; 

• Disponibil în variantele „în 
cabinet” sau „pentru acasă”.

OPALESCENCE

Sistem de albire profesional Opalescence PF 
10% utilizat pentru albirea dinților pentru 
acasă, cu gutiere personalizate. 

Avantaje: 
• Conține 20% apă pentru a preveni 

deshidratarea; 
• Formula vâscoasă și lipicioasă este de un 

real ajutor la fixarea gelului și a gutierei;
• Conține nitrat de potasiu și fluor, precum și 

peroxid de carbamidă; 
•  Nitratul de potasiu ajută la reducerea 

sensibilității dentare; 
• Fluorul ajută la prevenirea cariilor și la 

întărirea smalțului; 
• Formula specială previne deshidratarea și 

decolorarea dinților; 
• Timp de purtare: timp începând de la 30 

minute sau pe timpul nopții; 
• Aromă de pepene galben (melon) sau 

mentă (mint). 

Prezentare: 
• Doctor Kit 10%: 8 seringi Opalescence PF 

10% x 1,2ml, 2 gutiere Sof-Tray 0,035 5”x 
5”, 1 seringă LC Block-Out Resin cu vârf 
Black Mini, 1 pastă de dinți Opalescence 
Whitening x 28,3g, 1 cutie gutiere. 

OPALESCENCE 10% DOCTOR KIT 
ULTRADENT

370 Lei

PROFILAXIE ȘI COSMETICĂ DENTARĂ
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Sistem profesional de albire a dinților pentru 
acasă, în gutiere, cu nitrat de potasiu și fluor, 
în concentrație de 16%.

Avantaje: 
•  Ușor de personalizat pentru fiecare 

situație; 
• Conține 20% apă pentru a preveni 

deshidratarea; 
• Formula vâscoasă și lipicioasă este de un 

real ajutor la fixarea gelului și a gutierei; 
• Conține nitrat de potasiu și fluor, precum și 

peroxid de carbamidă; 
• Nitratul de potasiu ajută la reducerea 

sensibilității dentare; 
• Fluorul ajută la prevenirea cariilor și la 

întărirea smalțului; 
• Formula specială previne deshidratarea și 

decolorarea dinților; 
• Timp de purtare: timp începând de la 30 

minute sau pe timpul nopții; 
•  Odată plasat în gutieră gelul de albire nu 

atinge țesuturile moi și, în același timp, 

fixează gutiera; 
• Aromă de mentă (mint) sau pepene galben 

(melon). 

Caracteristici:
•  Se prezintă sub forma unui gel transparent, 

foarte vâscos, aderent, al cărui ingredient 
activ este peroxidul de carbamid (16%) și 
care are un pH de aproximativ 6,5;

• Se utilizează ziua sau noaptea timp de 5-7 
nopți sau zile.

Prezentare:
• Kit 8 seringi x 1,2ml gel pentru albire 

(îmbunătățit cu nitrat de potasiu, 
desensibilizant de elecție și fluor), casetă 
pentru păstrarea gutierelor, tub pastă de 
dinți Opalescence.

• Doctor Kit 16%: 8 seringi Opalescence PF 
16% x 1,2ml, 2 gutiere Sof-Tray 0,035 5”x 
5”, 1 seringă LC Block-Out Resin cu vârf 
Black Mini, 1 pastă de dinți Opalescence 
Whitening x 28,3g, 1 cutie gutiere. 

Sistem de albire profesional recomandat 
pentru albirea dinților devitali, care au 
beneficiat de tratamente endodontice 
incorecte și au suferit modificări de culoare 
în timp.

Caracteristici:
• Se introduce în camera pulpară, sub 

pansament provizoriu, având acțiune timp 
de minim 3 zile. Este utilizat ca atare sau 
împreună cu celelalte sisteme de albire 
(pentru acasă sau în cabinet).

Prezentare:
• Kit 2 seringi gel pentru albire x 1,2cc, 20 

aplicatoare.

Gel de albire cu o concentrație de 40% 
peroxid de hidrogen, nitrat de potasiu și fluor 
(PF) destinat tehnicii de albire în cabinet. 
Gelul este dispus într-o seringă de mixare de 
tip jet, care asigură menținerea calităților 
gelului la fiecare nouă aplicare.

• Seringa transparentă etichetată ‘’substanță 
de activare’’ conține atât respectiva 
substanță (‘’activatorul’’), cât și nitratul de 
potasiu și fluorul (1,1% fluor și 3% nitrat de 
potasiu).

• Seringa Boost roșie conține peroxidul de 
hidrogen. După mixare, gelul Opalescence 
Boost este gata de aplicare și poate fi 

utilizat timp de 10 zile. În acest interval de 
timp se recomandă păstrarea produsului în 
frigider.

• Nu necesită lampă de fotopolimerizare.

Prezentare:
• Kit PF: 1 seringă comunicantă cu gel pentru 

albire și activator + 1,2 ml seringă cu rășină 
Opal Dam + dispozitiv blocare limbă + 6 
vârfuri aplicatoare.

• Refill: seringă comunicantă cu gel pentru 
albire și activator.

OPALESCENCE PF 16%
ULTRADENT

OPALESCENCE ENDO 35%
ULTRADENT

OPALESCENCE BOOST 40%
ULTRADENT

Kit - 249 Lei  •  Doctor Kit - 264 Lei

195 Lei

Kit - 475 Lei  •  Refill - 116,50 Lei
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Opalescence Quick este un sistem unic 
de albire a dinților, conceput pentru a fi 
folosit în sala de așteptare a cabinetului 
stomatologic sau pentru inițierea 
tratamentului efectuat de pacient acasă.

Caracteristici:
• Se prezintă sub forma unui gel transparent, 

foarte vâscos, ce conține carbamid peroxid 
45%;

• Are pH-ul ~ 6,5;
• Se aplică pe dinte într-o gutieră;
• Tratamentul poate varia de la 30 minute la 

2 ore zilnic.

Prezentare:
• Kit 4 seringi x 1,2cc gel pentru albire, 4 

aplicatoare;
• Seringă refill 1,2cc.

Sistem de albire pentru acasă în gutiere 
preformate pe bază de peroxid de hidrogen 
6%. 

Avantaje: 
• Rezultate rapide și de calitate superioară 

datorită peroxidului de hidrogen; 
• Aromă de pepene galben sau mentă;
• Gutierele preformate cu design îmbunătățit 

oferă confort sporit datorită materialului 
moale, subțire și extrem de flexibil care se 
adaptează foarte bine pe arcade; 

• Albire rapidă, sensibilitate scăzută și o bună 
protecție a smalțului; 

• Suportul exterior al gutierei permite fixarea 
și centrarea rapidă și automată a acesteia 
pe arcade;

• Gutierele sunt umplute cu o cantitate 
optimă de gel ceea ce garantează spălarea 
rapidă și ușoară după albire.

Prezentare:
• Gutieră superioară sau inferioară cu aromă 

de mentă sau pepene galben.

Sistem de albire pentru laser LWS este 
un sistem de albire profesional utilizat în 
combinație cu lasere diodă cu lungimea de 
undă cuprinsă între 810nm și 980nm sau 
lasere ND YAG cu o lungime de undă de 
1064nm.

Caracteristici: 
• Gelul este îmbogățit cu dioxid de titan 

(TiO2) care, în combinație cu laserul, este un 
pigment fotocatalitic eficient, ce blochează 
creșterea nedorită a căldurii și permite 
utilizarea unei concentrații mai mici de 
peroxid de hidrogen în agentul de albire. 
Se obțin astfel rezultate excelente cu mai 

puține efecte secundare (de exemplu, 
sensibilitate, modificări ale suprafeței 
dintelui etc.) pentru un grad de alb natural;

• Operațiunea de albire propriu zisă durează 
30 de sec pe fiecare cadran și se repetă de 
2-3 ori (2 minute de câte 2 sau ori). 

Prezentare: 
• 1 flacon cu pulbere de albire pre-dozată 

LWS Doctor Smile; 9ml soluție H2O2 30%; 1 
seringă LWS barieră gingivală; 1 vârf pentru 
bariera gingivală; 1 seringă LWS gel de 
desensibilizare; 1 vârf pentru seringă cu gel 
de desensibilizare.

OPALESCENCE QUICK 45%
ULTRADENT

OPALESCENCE GO 6%
ULTRADENT

LWS (SISTEM DE ALBIRE PENTRU LASER)
DR. SMILE

Kit - 256,30 Lei  •  Seringă - 50 Lei

41,60 Lei

523,50 Lei
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Endo-WHITE-gel de albire indicat pentru 
albirea dinților tratați endodontic folosind o 
metodă internă. 

Caracteristici: 
• Consistență perfectă; 
• Aplicație ușoară și confortabilă; 
• Albire rapidă și profesională; 

• Efect vizibil în decurs de 3-5 zile. 

Compoziție:
• Peroxid de hidrogen 35%, gel de bază, 

excipienți. 

Prezentare: 
• Seringă cu 1,2ml, aplicatoare.

Folii termosensibile transparente indicate 
pentru confecționarea gutierelor utilizate în 
tratamentul de albire a dinților.

Prezentare:
• Cod 1857 (pătrate): Grosime 1mm, 

dimensiune 125mm x 125mm, 10 folii de 
gutiere/pachet.

• Cod 1957 (rotunde): Grosime 1mm, 
diametru 125mm, 10 folii de gutiere/
pachet.

Folii termosensibile din vinil transparent 
pentru confecționarea gutierelor utilizate în 
tratamentul de albire a dinților.

Prezentare:
• Gutiere Regular (grosime 0,9mm, 

127x127mm) 25 folii pentru gutiere/pachet.

• Gutiere Medium (grosime 1,5mm, 
127x127mm) 20 folii pentru gutiere/pachet.

• Gutiere Heavy pentru bruxism (grosime 
2,0mm, 127x127mm): 20 folii pentru gutiere 
/pachet.

ENDO WHITE
CERKAMED

FOLII GUTIERĂ PENTRU ALBIRE
WHITE SMILE

FOLII GUTIERĂ
ULTRADENT

103 Lei

95 Lei

Regular / Medium - 150 Lei  •  Heavy - 226,50 Lei

Depărtător bucal cu opritor pentru limbă, 
autoclavabil. 

Prezentare: 
• Bucată. 

DEPĂRTĂTOR BUCAL CU OPRITOR LIMBĂ
WHITE SMILE

19,50 Lei

Accesorii pentru albire
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Depărtător de obraz, din material plastic.

Caracteristici: 
• Dimensiune M sau L;
• Se dezinfectează la rece.

Prezentare: 
• Set 2 bucăți. 

Protector gingival fotopolimerizabil utilizat 
în procedeele de albire pentru protecția 
parodonțiului marginal.

Caracteristici:
• Se aplică pe o suprafață de 3-4 mm direct 

pe gingie și 0,5-1mm pe dinte;

• Se fotopolimerizează cu o lampă de 
fotopolimerizare, timp de 30-40 de 
secunde.

Prezentare:
• Seringă 3g.

Rășină fotopolimerizabilă care izolează 
parodonțiul marginal în timpul tratamentului 
și reflectă lumina lămpii de fotopolimerizare, 
amplificând acțiunea gelului de albire.

Prezentare:
• Seringă 1,2cc.

Material de tip digă lichidă, utilizat ca 
accesoriu pentru albire. 

Caracteristici: 
• Rășină de meta-acrilat cu rol de barieră 

protectoare a țesuturilor adiacente dinților 
în procesul de albire (atât pentru țesuturi 
moi, cât și pentru dinții învecinați). 

• Reflectă lumina polimerizantă pentru 
a împiedica supraîncălzirea țesuturilor 
învecinate în timpul procesului de albire.

Prezentare: 
• Seringă x 1,2ml și 2 vârfuri de amestec. 

Digă lichidă, fotopolimerizabilă, utilizată 
în timpul tratamentelor dentare pentru 
asigurarea protecției gingivale. 

Indicații: 
• Tratamente de albire, demineralizare, 

microabraziune, sablare sau sigilarea foliei 
de digă. 

Avantaje: 
• Protecția perfectă a țesuturilor moi; 
• Gamă largă de întrebuințare; 
• Conține rășini uretanice, excipienți 

anorganici. 

Prezentare: 
• Seringă x 1,2ml. 

DEPĂRTĂTOR BUCAL 
WHITE SMILE

PROTECTOR GINGIVAL
WHITE SMILE

OPAL DAM
ULTRADENT

FINE DAM 
SPIDENT

RUBBER DAM 
CERKAMED

16,30 Lei

95 Lei

63,50 Lei

28 Lei

32 Lei
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Rășină fotoplimerizabilă, folosită ca spacer 
pentru modele.

Indicații:
• Pentru confecționarea rezervoarelor 

gutierelor pentru albire;

• Pentru izolarea parodonțiului marginal în 
diferite proceduri stomatologice.

Prezentare:
• Seringă 1ml.

BLOCKER
WHITE SMILE

36 Lei

Rășină fotopolimerizabilă de culoare 
albastră.

Indicații:
• Pentru confecționarea rezervoarelor 

gutierelor pentru albire;

• Pentru izolarea parodonțiului marginal în 
diferite proceduri stomatologice.

Prezentare:
• Rezervă: 1 seringă 1,2ml.

LC BLOCK OUT
ULTRADENT

32,30 Lei

Rășină pe bază de meta-acrilat, vâscoasă, 
culoare albastră, culoare contrastantă, 
fotopolimerizabilă. 

Indicații: 
• Utilizare în laboratorul dentar pe modelele 

de gips pentru a crea spații de stocare 

(rezervoare pentru gelul de albire) în 
interiorul gutierei; 

• Deretentivizarea rapidă a modelului sau 
pentru repararea unor mici fracturi. 

Prezentare: 
• Seringă 1,2ml și 2 vârfuri de amestec. 

BLOCK OUR RESIN
SPIDENT

31,30 Lei

Cutii colorate pentru gutiere.

Caracteristici:
• Protejează gutierele atunci când nu sunt 

utilizate;
• Muchii rotunjite pentru a putea fi 

transportată cu ușurință.
• Dimensiuni interne: 7,5 x 7,5 x 1,5cm.

Prezentare:
• Cutie diferite culori.

CUTIE PENTRU GUTIERE
ULTRADENT

6,70 Lei

Cutii colorate pentru transport și depozitare 
gutiere. 

Caracteristici: 
• Protejează gutierele atunci când nu sunt 

utilizate;   

• Muchii rotunjite pentru a putea fi 
transportată cu ușurință.  

 
Prezentare: 
• Cutie, diferite culori: roz, bleu, albastru, 

verde, galben.

CUTIE TRANSPORT GUTIERE
TRIBEST

3 Lei
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Material de obturație provizorie pentru
cavități standard și cu utilizare după
tratamente endodontice.

Indicații:
• Cavități standard și după tratamente 

endodontice.

Avantaje:
• Priză inițiată în mediu umed (apă și salivă);
• Adaptabilitate excelentă;
• Ușor de îndepărtat.

Prezentare:
• Flacon 30g, culoare albă.

CAVITON
GC

80 Lei

Material sub formă de pastă pentru obturații 
provizorii, neiritabil pentru pulpă datorită 
compoziției sale anorganice.

Indicații:
• Soft (alb) pentru obturații provizorii de 

scurtă durată  - ușor de îndepărtat;

• Hard (ivory) pentru obturații provizorii de 
durată mai lungă (până la 3 luni).

Prezentare:
• Flacon 30g pastă Citodur Albastru (Soft);
• Flacon 30g pastă Citodur Roșu (Hard).

CITODUR
DORIDENT

21,75 Lei

Material de obturație, fotopolimerizabil, 
temporar, fără eugenol, gata de utilizare ce 
rămâne elastic după priză. 

Indicații:  
• Toate tipurile de obturații temporare, 

inclusiv inlay-uri și onlay-uri;  
• Obturarea de urgență a fracturilor dentare 

sau a pierderilor de substanță;
• Indicat și pentru dinți temporari. 

Caracteristici:   
• Surplusul poate fi îndepărtat cu ușurință 

după priză; 
• Formulă fără eugenol;  
• Rezistență mare la uzură;
• Aderență excelentă; 
• Sigiliu marginal durabil și ușor, 

Prezentare: 
• Seringă 3g. 

ORAFIL LC
PREVEST

26 Lei

Ciment temporar pe bază de sulfat de zinc.

Indicații: 
• Obturații temporare ale dinților. 

Caracteristici: 
• Formula non-eugenol elimină iritația pulpei 

dentare; 
• Rășinile din compoziție îi oferă proprietăți 

adezive crescute; 

• Timp de priză rapid; 
• Expansiunea materialului asigură o 

închidere marginală perfectă; 
• Excelentă adaptabilitate; 
• Aplicare simplă și ușoară cu ajutorul unui 

fuloar. 

Prezentare: 
• Flacon 40g.

ORAFIL-G
PREVEST

16,30 Lei

Obturații provizorii
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Material elastic fotopolimerizabil 
pentru restaurări provizorii.

Indicații:
• Obturații provizorii de lungă durată.

Avantaje:
• Fotopolimerizabil 10 - 20sec;
• Ușor de aplicat, ușor de îndepărtat;

• Indicat pentru obturarea cavităților 
preparate pentru realizarea inlay-urilor și 
onlay-urilor;

• Sigilare etanșă și de durată a marginilor 
preparației, fără să le afecteze;

• Elasticitate și rezistență mare.

Prezentare:
• Seringă 3g Neutral sau Blue.

Material elastic fotopolimerizabil fluid 
utilizat pentru restaurări provizorii.

Indicații:
• Toate tipurile de restaurări temporare de 

tip inlay și onlay;
• Etanșeizare pentru șurubul de închidere al 

implantului dentar;
• Utilizare ca material de tip block-out.

Caracteristici:
• Îndepărtare ușoară într-o singură bucată;
• Închidere marginală sigură și durabilă;

• Contracție scăzută la polimerizare;
• Ne-lipicios;
• Elastic;
• Potrivit pentru pregătirea adâncă a 

inlay-urilor cu pereți paraleli;
• Culori disponibile: galben (culoarea 

dentinei) sau albastru.

Prezentare:
• Seringă 1,2ml Galben sau Albastru.

TEMP-IT
SPIDENT

TEMP.IT FLOW 
SPIDENT

32 Lei

22 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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55 Lei

Liner pe bază de hidroxid de 
calciu.

Indicații:
• Coafaj direct și indirect.

Prezentare:
• Set: tub 12g pastă bază + tub 12g pastă 

catalizator + pad mixare.

Material autopolimerizabil, radioopac, pe 
bază de hidroxid de calciu.

Indicații:
• Coafaj direct și indirect;
• Liner protector sub orice fel de obturație 

din compozit, ciment sau material de bază.

Contraindicații:
• Hipersensibilitate la sulfonamide sau alt 

constituent.

Caracteristici:
• Nu interferează și nu inhibă reacția de priză 

a acrilatelor sau a materialelor compozite;
• Disponibil în tuburi sau flacoane 

presurizate.

Avantaje:
• Ph alcalin;
• Priză rapidă;
• Rezistent la atac și gravaj acid.

Prezentare:
• Dycal în tuburi: Standard Package Ivory/

Dentine: 13g bază + 11g catalizator + 
paduri de amestec.

Pentru lista completă de produse și
oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 

Material pe bază de hidroxid de 
calciu.

Indicații:
• Coafaj pulpar și obturații de bază.

Prezentare:
• Cutie tub 13g pastă bază + tub 11 g pastă 

catalizator.

LIFE
KERR

DYCAL
DENTSPLY SIRONA

CALCIDOR
DORIDENT

61 Lei

133 Lei

Obturații de bază
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Pastă pe bază de hidroxid de calciu 
pre-amestecată cu sulfat de bariu indicată 
pentru obturația temporară de canal. 

Caracteristici:  
• Ușor de îndepărtat, solubilitate bună în apă; 
• Pastă antibacteriană cu efect bactericid 

puternic;  

• Fluiditate înaltă;  
• Biocompatibilă, radioopacă;   
• Ușor de manevrat: materialul este dispus în 

seringă, cu aplicatoare. 

Prezentare: 
• Seringă 2g, vârf de unică folosință și opritor 

endo. 

VIOPASTE
SPIDENT

65,60 Lei

Pastă pe bază de hidroxid de calciu, 
fotopolimerizabilă.

Indicații:
• Obturație de bază sub orice material de 

obturație;
• Coafaj pulpar;
• Protecție împotriva acidului demineralizant.

Avantaje:
• Radioopac;

• Fotopolimerizabil;
• Gata de aplicare, dispus în seringă;
• Ajută la formarea dentinei secundare;
• Adeziune excelentă la compozite.

Prezentare:
• Cutie 2 seringi x 2g; 10 vârfuri aplicatoare.

CAL LC
PREVEST

65,50 Lei

Material fotopolimerizabil radioopac unic, 
folosit ca liner și bază, care conține hidroxid 
de calciu, hidroxiapatită și glasionomer silicat 
într-o bază de dimetacrilat uretan.

Avantaje:
• Previne apariția recidivei de carii;
• Ușor de modelat și conturat;
• Etanșeizează perfect podeaua cavității;
• Utilizat și pentru opacizarea metalului;

Caracteristici:
• Glasionomer cu eliminare de fluor;
• Insolubil în apă;
• Fotopolimerizabil;
• Disponibil în nuanțe translucent și alb opac.

Prezentare:
• Kit: 2 seringi x 1,2ml dentină + 2 seringi x 

1,2ml alb opac + 40 aplicatoare.
• Refill: 1 seringă x 1,2ml dentină sau alb 

opac.

ULTRA-BLEND PLUS
ULTRADENT

Kit - 224,50 Lei  •  Refill - 112 Lei

Liner monocomponent fotopolimerizabil cu 
fluoruri și hidroxid de calciu.

Indicații:
• Bază în cavități profunde.

Contraindicații:
• Coafaj direct.

Caracteristici:
• Conține fluor.

Avantaje:
• Foarte rezistent și insolubil;
• Poate fi utilizat sub orice fel de material de 

restaurare, inclusiv compozite, deoarece 
nu influențează reacția de polimerizare a 
acestora.

Prezentare:
• Seringă 1,5g.

SEPTOCAL
SEPTODONT

Seringă - 175 Lei



RESTAURARE CORONARĂ

62      Restaurare coronară 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

Liner fotopolimerizabil pe bază 
de calcium hidroxiapatită.

Indicații:
• Obturații de bază.

Caracteristici:
• Conține bază de dimetilacrilat, 

asemănătoare ca formulă chimică 
compozitelor dentare;

• Radioopac cu o formulă specială;
• Compatibil cu orice tip de adeziv, compozit 

sau materiale restaurative convenționale.

Avantaje:
• Stimulează formarea dentinei secundare; 
• Flexibilitate: > 40 Mpa;
• Proprietăți cariostatice și adeziune 

excelentă;
• Se aplică în straturi de 2mm și se 

fotopolimerizează timp de 20s.

Prezentare:
• Seringă 2g + vârfuri aplicatoare.

Liner compomer, fotopolimerizabil.

Indicații:
• Bază sub obturațiile cu compozit.

Avantaje:
• Expansiunea controlată a materialului 

diminuează contracția compozitului pus în 
obturație;

• Poate fi aplicat și fără adeziv;
• Se aplică în straturi de 1mm și se 

fotopolimerizează timp de 20sec. 

Prezentare:
• Seringă 0,33g.

Material de elecție pentru bază de tip 
ionomer de sticlă îmbunătățit cu rășină, 
fotopolimerizabil, sistem pastă - pastă.

Indicații:
• Bază sub obturații de amalgam, compozit și 

ceramică.

Avantaje:
• Preparare simplă, exactă a materialului;

• Amestecare ușoară, fără bule de aer;
• Adeziune excelentă la structura dentară 

fără condiționare prealabilă;
• Grosime redusă a filmului;
• Legătură strânsă cu rășina compozită, 

adaptare ușoară la pereții cavității.

Prezentare:
• Cartuș Paste Pack 7g (4,7ml) și pad 

aplicator.

BASE-IT
SPIDENT

IONOSIT
DMG

FUJI LINING LC PASTE PAK
GC

35,50 Lei

20 Lei

398 Lei

Dispenser pentru materialele GC dispuse în 
cartușe Paste Pak. 

Avantaje: 
• Simplifică și grăbește procedura de aplicare 

a materialului; 
• Amestec în doar 10 secunde cu o 

consistență ideală, fără bule, de aer; 
• Posibilitatea de ajustare a cantității de 

pastă (volum minim-volum maxim). 

Prezentare: 
• Bucată.

PASTE PAK DISPENSER
GC

424,50 Lei
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Material pentru bază ionomer de sticlă 
fotopolimerizabil sistem pulbere-lichid.

Indicații:
• Bază sub obturații de amalgam, compozit și 

ceramică.

Avantaje:
• Fotopolimerizabil, timp de priză scurt 

(30 secunde);
• Solubilitate scăzută în apă, nu este sensibil 

la umiditate;
• Adeziune excelentă la structura dentară 

oferind o închidere marginală durabilă;
• Radioopac.

Prezentare:
• Set Intro 1-1: 10g pulbere + 6,8ml lichid + 

accesorii;
• Pulbere: flacon 10g pulbere;
• Lichid: flacon 6,8ml.

Pastă de hidroxid de calciu, dispusă în seringi. 

Indicații: 
• Tratamentul pulpitelor, gangrenelor; 
• Coafaje pulpare; 
• Obturații temporare de canal în gangrene 

simple sau complicate cu parodontite 
apicale cronice sau acute, proceduri 
apexiene, pulpotomii. 

Avantaje:
• Proprietăți antibacteriene și de stimulare a 

vindecării; 
• Stimulează procesele de neodentinogeneză; 

• Control deosebit asupra aplicării substanței 
de la apex în sus; 

• Nu face priză în interiorul canalului.

Caracteristici: 
• Hidroxid de Ca cu Ph 12,5; 
• Sistem unic de livrare • Radioopac. 

Compoziție: 
• Hidroxid de calciu (35%) și calciu 

hidroxiapatită.

Prezentare: 
• Kit 2 seringi x 1,2ml + aplicatoare.

Pastă de hidroxid de calciu autopolimerizabilă.

Indicații:
• Coafaj indirect;
• Bază sub toate materialele de obturație.

Avantaje:
• Protecție eficientă a pulpei;
• Aplicare simplă • Radio-opac;

• Ajută la stimularea neodentinogenezei.

Caracteristici:
• Timp de prelucrare adecvat;
• Timp de întărire scurt;
• Conținut de hidroxit de calciu 26%.

Prezentare:
• Set: 1 tub bază 13g + 1 tub catalizator 11g.

Pastă de hidroxid de calciu radio 
fotopolimerizabila, radio-opacă.

Indicații:
• Coafaj indirect;
• Bază sub toate materialele de obturație;
• Protecție față de acidul fosforic atunci când 

se folosește tehnica de gravare totală.

Avantaje:
• Economie de timp datorită fotopolimerizarii 

directe a materialului și datorită aplicării 
directe din noile seringi NDT;

• Material mono-component gata de 
utilizare;

• Protecție eficientă a pulpei;
• Rezistență la acizi;
• Ajută la stimularea neodentinogenezei;

Prezentare:
• Seringă 2,5g.

FUJI LINING LC
GC

ULTRA-CAL XS
ULTRADENT

CALCIMOL
VOCO

CALCIMOL LC
VOCO

Set - 632,50 Lei  •  Pulbere - 425 Lei  •  Lichid - 278 Lei

Kit - 131 Lei 

Kit - 113 Lei 

Kit - 118 Lei 
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Capsule cu aliaj de argint și mercur.

Caracteristici:
• Aliaj non-gamma 2.
• Particule sferice.

Compoziție:
• Ag 58%, Sn 28%, Cu 14%; Hg 41,5%.

Avantaje:
• Predozat în capsule;
• Ușor de manevrat;
• Timp de condensare: 2’30’’; timp de priză: 3’.

Prezentare:
• Capsulă pentru o porție;
• Capsulă pentru două porții.

MEGALLOY EZ
DENTSPLY SIRONA

Capsulă o porție - 5,25 Lei  •  Capsulă două porții - 6,95 Lei

Obturații definitive - aliaje de argint

Material de obturație fizionomic, 
autopolimerizabil, cu macroumplutură, de tip 
lichidpulbere.

Indicații:
• Restaurări în cavități de clasa III și IV;
• Reconstituiri de bont, în special în 

combinație cu pivoți prefabricați din metal 
sau compozit.

Avantaje:
• Proprietăți mecanice deosebite ce asigură 

durabilitate, elasticitate și contracție 
redusă;

• Sistemul pulbere-lichid permite o 
consistență optimă pentru diferite cazuri 
clinice;

• Legatura chimică solidă a componentelor 
conferă bune caracteristici fizico-chimice, 
rezultând un material cu multiple 
posibilități de aplicare.

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 40g de pulbere nuanța 

de bază nr. 21; 3 flacoane x 10g de 
pulbere în nuanțe nr. 25, 27, 45; 1 flacon 
x 26g de lichid și 1 flacon x 14g soluție 
demineralizantă Evicrol, accesorii.

EVICROL
PENTRON

89 Lei

Obturații definitive - compozite autopolimerizabile

Aliaj de argint, predozat în capsule 
auto-activante cu o doză calculată de mercur.

Indicații:
• Obturații dentare definitive, nefizionomice.

Avantaje:
• Tipul particulelor: 30% sferice, 70% 

neregulare.

• Non gamma 2;
• Compoziție: Ag: 69,2%; Sn: 18,6%; Cu: 

11,9%; Zn: 0,3%. 
• Rezistență inițială mare care elimină riscul 

de fracturi.

Prezentare:
• Capsulă 400mg.
• Capsulă 600mg.

VENTURA HIGH ALLOY
MADESPA

Capsulă 400mg - 3,70 Lei  •  Capsulă 600mg. - 5,20 Lei
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Starter kit - 1.360 Lei  •  Modifier kit - 765 Lei  •  Rezervă - 196 Lei

Sistem de restaurare directă, compozit 
fotopolimerizabil, universal și radioopac. 

Avantaje: 
• Introduce un nou sistem de nuanțe, 

simplificat; 
• Îndrăzneț și simplu: șapte nuanțe pentru a 

rezolva orice caz clinic; 
• Inventar redus: doar 7 seringi, toate 

nuanțele fiind utile; 
• Essentia simplifică selectarea nuanțelor cu 

6 opțiuni de restaurare. 

Anterior: 
• 4 opțiuni în funcție de vârsta pacientului: 

Bleach/Junior, Young, Adult & Senior. 

Posterior: 
• Tehnică simplă pentru dubla stratificare, 

sau mono-nuanță utilizând nuanța 
Universal; 

• Essentia asigură o manipulare optimă și 
proprietăți optice în orice situație Dentina 
este fabricată moale pentru o sculptură 
ușoară, și va afișa o adaptare a nuanței 
excelentă; 

• Fațetele sunt mai compacte și garantează 
un luciu excelent; 

• Nuanța Universală este ușor de manevrat 
pentru o mai bună aplicare în zona 
posterioară; 

• Masking Liner este injectabil și foarte opac: 
perfect pentru cavități decolorate profund; 

• Essentia simplifică procedura de lustruire; 
• Suprafață perfectă în câțiva pași, datorită 

noii formule de Enamel; 
• Retenția luciului pe termen lung este 

asigurată prin utilizarea unor umpluturi 
ultra-fine. 

Dentină: 
• Asigură adaptarea nuanțelor în orice 

situație;
• Bazată pe o compoziție micro-hibrid, 

nuanțele dentinare vor asigură raportul 
optim dintre reflecția și împrăștierea 
luminii;

• Datorită vâscozității reduse, manipularea se 
face ușor, atât cu pensula, cât și cu spatula. 

• Nuanțe: LD (light dentin), MD (medium 
light), DD (dark dentin). 

Smalț: 
• Aduce lumina în restaurări; 
• Fiind mai translucide, nuanțele de smalț vor 

oferi o atingere vitală restaurărilor; 

• Ușurință lustruirii în doar câțiva pași și 
retenția excelentă a luciului pe termen lung 
vă vor surprinde; 

• Compozitul smalț este puțin mai compact 
pentru a obține duritatea externă dorită la 
final și un luciu excelent; 

• Nuanțe: LE (light enamel), DE (dark 
enamel). 

Universal: 
• Nuanța unică pentru toate restaurările mici 

și posterioare, concepută pentru a obține 
o potrivire perfectă în toate situațiile unde 
nu este necesară stratificarea; 

• Manipularea se face puțin mai ușor, pentru 
a facilita aplicarea în zonă posterioară; 

• Nuanțe: U (universal). 

Liner de mascare: 
• Blocarea și opacizarea pigmentărilor/

decolorărilor; 
• Deoarece cavitățile adânci prezintă deseori 

decolorări puternice, linerul de mascare 
a fost conceput pentru a blocă aceste 
imperfecțiuni cu un strat subțire și opac; 

• Manipularea se face prin injectare, pentru a 
facilita accesul în cele mai adânci cavități; 

• Nuanța: ML (masking layer). 

 4 nuanțe adiționale de modificatori, 
disponibile separat garantează că opțiunile 
de restaurare devin mult mai complexe: 
OM (Opalescent Modifier), RM (Red-Brown 
Modifier), BM (Black Modifier), WM (White 
Modifier). 

Prezentare: 
• Starter Kit: 7 seringi x 2,0ml (LD , MD, DD, 

LE, DE, U, ML) + 20 Dispensing Tips III; 
• Modifier Kit: 3 seringi 2,4ml (RBM, BM, 

WM); 1 seringă 2ml: OM; 
• Rezervă: Seringă x 2,0ml compozit nuanțe 

diferite: LD (light dentin), MD (medium 
light), DD (dark dentin), LE (light enamel), 
DE (dark enamel), U (universal), ML 
(masking layer), OM (Opalescent Modifier), 
RM (Red-Brown Modifier), BM (Black 
Modifier), WM (White Modifier).

ESSENTIA
GC

Obturații definitive - compozite fotopolimerizabile
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Compozit universal fotopolimerizabil cu 
fluiditate ridicată. Datorită succesului 
nuanței Universal de la Essentia, GC a 
conceput două noi vâscozități cu aceeași 
integrare excelentă cu țesuturile naturale - 
oferind o soluție cu o singură nuanță pentru 
toate indicațiile posterioare. 

Essentia HiFlo și LoFlo sunt două compozite 
fluide a căror nuanță se armonizează 
perfect cu cea a Essentia Universal (pastă), 
cu rezistență excepțională - făcând posibilă 
utilizarea oricărei vâscozități pentru orice tip 
de cavitate, de la zona cervicală și până la cea 
ocluzală! 

Indicații: 
• Restaurări posterioare; 
• Restaurări cervicale până la cele ocluzale. 

Caracteristici:
• Compozit cu fluiditate ridicată, cu 

capacitate ridicată de umectare, ce se 
poate adapta perfect la preparație și poate 
curge în cavitățile înguste; 

• Duritate și rezistență la abraziune 
excelente; 

• Disponibil într-o singură nuanță - Universal. 

Prezentare: 
• Seringă 2ml nuanța Universal.

Compozit universal fotopolimerizabil cu 
fluiditate scăzută. Datorită succesului 
nuanței Universal de la Essentia, GC a 
conceput două noi vâscozități cu aceeași 
integrare excelentă cu țesuturile naturale - 
oferind o soluție cu o singură nuanță pentru 
toate indicațiile posterioare. 

Essentia HiFlo și LoFlo sunt două compozite 
fluide a căror nuanță se armonizează 
perfect cu cea a Essentia Universal (pastă), 
cu rezistență excepțională - făcând posibilă 
utilizarea oricărei vâscozități pentru orice tip 
de cavitate, de la zona cervicală și până la cea 
ocluzală! 

Indicații: 
• Restaurări posterioare; 
• Restaurări cervicale până la cele ocluzale. 

Caracteristici:
• Compozit injectabil cu vâscozitate scăzută, 

optim atunci când este necesar un material 
tixotropic-de exemplu pentru restaurările 
cervicale; 

• Duritate și rezistență la abraziune 
excelente; 

• Disponibil într-o singură nuanță - Universal. 

Prezentare: 
Seringă 2ml, nuanța Universal. 

ESSENTIA HiFlo
GC

ESSENTIA LoFlo
GC

215 Lei

218 Lei

Pentru lista completă de produse și
oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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217 Lei

Value kit - 1.229 Lei  •  Trial kit - 599 Lei  •  Bleach kit - 559 Lei  •  Layering kit - 919 Lei  •  Seringă - 217 Lei 

Compozit universal de ultimă generație, 
fotopolimerizabil, pentru restaurare, cu 
un sistem simplificat de nuanțe indicat 
atât pentru restaurări anterioare și cât și 
posterioare. 

Indicații: 
• Restaurări directe pentru clasa I, II, III, IV 

și V; 
• Restaurări directe pentru fațete și închideri 

de diastemă; 
• Restaurări directe pentru defecte și cavități 

ale suprafeței radiculare. 

Avantaje: 
• Estetică și durabilitate excelente; 
• Soluția ideală pentru restaurări estetice 

durabile; 
• Special conceput pentru a acoperi 90% din 

restaurările directe cu doar 5 nuanțe CORE; 
• Datorită tehnologiei unice restaurarea 

rămâne estetică, lucioasă și intactă în timp; 
• Datorită utilizării a patru tipuri de 

umplutură cu dimensiuni și indici de 
refracție diferiți, interacțiunea luminii 
în material îi oferă capacitatea de a se 
armoniza perfect cu structura dentară; 

• Fluorescență naturală; 
• Consistență nelipicioasa ideală, rezultată 

din combinarea monomerului Bis-MEPP 
și a monomerului optimizat de umplutură 
permite sculptarea ușoară a materialului cu 
ajutorul unui instrument manual sau a unei 
pensule; 

• Combinația de tehnologii unice conferă 
materialului o rezistență ridicată, uzură 
redusă, retenție a luciului, decolorare 
scăzută și radio-opacitate excelentă. 

Caracteristici: 
• 5 nuanțe de bază (CORE) ce acoperă toate 

cele 16 culori VITA; 
• Nuanța Universal cu o opacitate pentru a 

obține o armonizare naturală, chiar și fără 

nuanțe de opac sau smalț; 
• Conceput pentru a oferi o fluorescență 

naturală în orice lumină; 
• Restaurări deosebit de estetice, cu 

vizibilitate redusă indiferentă dacă sunt sub 
lumina UV sau în apropierea acesteia; 

• Pensulabil în zona anterioară, sculptabil în 
zonă posterioară, manipulare nelipicioasă; 

• Moale, dar totuși sculptabil datorită unei 
tehnologii unice a monomerului; 

• Lustruire simplă și rapidă pentru un luciu 
ridicat; 

• Combinație de trei tehnologii ce oferă 
rezistentă ridicată, abraziune scăzută și 
culoare stabilă în timp; 

• Tehnologia HPC (High-performance 
Pulverized Cerasmart Filler) îmbunătățește 
armonizarea și rezistentă; 

• Tehnologie FSC (Full Silane Coating) 
dispersie omogenă și densă a umpluturii, ce 
oferă materialului durabilitate și rezistentă 
la abraziune; 

• Monomeri noi fără strat de legătură din 
hidrogen ceea ce fac că materialul să nu fie 
lipicios; 

• Radio-opacitate excelentă: 318% Al; 
• Rezistență ridicată la uzură și pete, 

datorată amestecului specific de monomeri 
care asigură stabilitatea și durabilitatea 
culorilor; 

• Rezistență elastică: cca 130MPa.

Prezentare:
• VALUE KIT: 2 x G-aenial seringa 4g x A2; 2 x 

G-aenial seringa 4g x A3; G-Premio Bond;
• Trial Kit A/B: 3 seringi x 4g (A:2 x A2 + 1 x 

A3 / B:2 x A3 + 1 x A2);
• Bleach Kit: 3 seringi x 4g BW, BOW, JE;
• Layering Kit: 4 seringi x 4g A2; A3; AO2; AE;
• Seringă 4g nuanțe: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, 

A6, AO1, AO2, AO3, JE (Junior Enamel), AE 
(Adult Enamel), BW (Bleach), BOW (Opaque 
Bleach).

Compozit fluid fotopolimerizabil care oferă 
o serie de soluții inteligente și convenabile 
ce depășesc posibilitățile compozitelor 
fluide standard aflate pe piață: performanța 
fizică a unui compozit obișnuit oferită într-o 
consistență fluidă. 

Caracteristici: 
• Proprietăți fizice excepționale pentru 

restaurări de lungă durată; 
• Vâscozitate atent echilibrată: fluiditate 

omogenă pentru o aplicare simplă dar și 
tixotropică pentru menținerea formei; 

• Finisare și luciu excelente; 
• Estetică invizibilă superbă fără 

compromisuri. 
• Gama largă ce cuprinde 15 nuanțe și 3 

nivele diferite de translucență; 
• Seringă cu un design special ce oferă o 

soluție ergonomică pentru o aplicare 
îmbunătățită. 

Prezentare: 
• Seringă 2ml (3,4g) nuanțe: A2, A3, A3.5, A4, 

B1, B2, B3, C3,AO2, AO3, AE, JE, CV, BW.

G-AENIAL A’CHORD
GC

G-AENIAL UNIVERSAL FLO
GC
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Call for price!

221 Lei

Quick Starter Kit - 1.650 Lei  •  Seringă - 212 Lei 

Compozit de restaurare fotopolimerizabil, 
pentru anterior și posterior. Compoziție unică 
cu o reflexie internă a luminii identică cu cea 
a dintelui natural pentru o estetică excelentă. 
Satisface toate așteptările estetice având 22 
de nuanțe în 3 opacități diferite.

Indicații:
• Restaurări dificile din punct de vedere 

estetic;
• Restaurări estetice cu o singură nuanță sau 

prin tehnica multistratificată;
• Restaurări pentru toate tipurile de cavități.

Avantaje:
• Consistență și timpi de lucru adaptate la 

diferite clase de cavități;
• Adaptare bună a culorii la structura 

dentară;
• Manipulare confortabilă, lustruire simplă și 

rapidă;
• Tehnologie unică, patentată GC, a 

Radioopacității cu Densitate Ridicată (RDR) 
pentru un control radiologic facil;

• Rezistență ridicată la fisurare și la presiune, 
combinată cu un coeficient scăzut de 
elasticitate.

Caracteristici:
• Consistență omogenă pentru o manipulare 

fără efort;
• Timp de lucru aproximativ 4 minute pentru 

eliminarea stresului implicat în realizarea 
restaurărilor multistratificate;

• G-aenial Posterior este ușor de modelat, 
tixotropic, adaptare bună la pereții cavității 
și timp de lucru aproximativ 2 minute.

Culori:
• Standard Anterior: A1, A2, A3, A3.5, A4, 

B1, B2, B3, BW, C3, CV, CVD;
• Outside Special Anterior (translucid): JE, 

AE, SE, TE, IE, CVE;
• Inside Special Anterior (opac): AO2, AO3, 

AO4;
• Standard Posterior: P-A1, PA2, P-A3, 

P-A3.5;
• Outside Special Posterior (translucid): 

P-JE, P-IE.

Prezentare:
• Quick Starter Kit: 7 seringi x 2,7ml (A1, A2, 

A3, B2,JE, AE, IE); cheie de culori.
• Seringă 2,7ml compozit nuanțe diferite.

Succesorul lui G-aenial Flo venit în 
întâmpinarea cerințelor medicilor pentru 
un compozit fluid, cu vâscozitate crescută și 
radioopacitate ridicată.

Indicații: 
• Liner sau pentru blocarea pragurilor; 
• Restaurarea defectelor mici;
• Sigilarea fisurilor. 

Caracteristici: 
• Vâscozitate scăzută, optimă pentru lining 

și hidrifilie excelentă pentru o adaptare 
imediată la pereții cavității; 

• Radioopacitate ridicată, chiar și în cazul 
unui strat subțire (303% la 1mm grosime, 
284% la 0,5mm) care asigură o vizibilitate 
perfectă pe radiografie și o identificare 
facilă a cariilor secundare; 

• 8 nuanțe estetice care includ 2 nuanțe 
de opac (AO2, AO3), concepute pentru a 
masca decolorările de la bază cavității; 

• Aplicare confortabilă cu o nouă seringă, cu 
un design ergonomic, ce prezintă un vârf 
subțire, pentru o dozare ușoară; 

• Proprietăți fizice echilibrate, pentru 
a obține cel mai bun compromis între 
rezistență și fluiditate.

Nuanțe disponibile:
• A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, AO2, AO3.

Prezentare: 
• Seringă 2ml (3,6g) diferite nuanțe cu 20 de 

vârfuri aplicatoare.

Cheie de culori pentru compozitul 
fotopolimerizabil GC G-aenial. 

Prezentare:
• Bucată.

G-AENIAL
GC

G-AENIAL FLO X
GC

CHEIE DE CULORI G-AENIAL
GC
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Premium Kit - 1.265 Lei  •  Intro Kit - 1.272 Lei  •  Seringă - 162 Lei 

Compozit de înaltă rezistență adecvat pentru 
orice tip de cavități și suficient de puternic, 
fără a fi necesară acoperirea cu un compozit 
convențional. 

Avantaje:   
• G-aenial Universal Injectable este ideal 

pentru multe tehnici datorită tixotropiei 
sale ridicate;   

• Rezistență excelentă și rezistență la 
uzură, datorită combinației de umpluturi 
ultra-fine de bariu și tehnologia de 
acoperire completă cu tehnologie Silane 
Coating (FSC);  

• Potrivit pentru orice tip de cavități fără 
limită de dimensiune;   

• Destul de puternic, fără a fi necesară 
acoperirea cu un compozit convențional; 

• Vâscozitatea optimă pentru a separa ușor 

materialul de vârful aplicator. 

Caracteristici:   
• Potrivit pentru toate clasele de cavități fără 

acoperire;   
• Vâscozitate optimă indicată pentru toate 

tipurile de restaurare; 
• Design perfect al seringii pentru a 

simplifica aplicarea;   
• Radioopacitate ridicată pentru o urmărire 

optimă; 
• Estetică deosebită și de lungă durată. 

Prezentare: 
• Promo Kit 3 x seringă 1ml (1,7g) nuanțe A1, 

A2, A3 + G-Premio Bond;
• Seringă de 1ml (1,7g) diferite nuanțe: A1, 

A2, A3, A3.5, AO1, AO2, AO3, AE, LE, CV, 
CVD, BW.

Compozit rășinic hibrid cu 
microumplutură.

Indicații:
• Restaurare pentru toate tipurile de cavități;
• Restaurări dificile din punct de vedere 

estetic.

Caracteristici:
• Sistemul conține culori standard, speciale 

exterioare și speciale interioare;
• Foarte bună adaptare la culoarea dintelui;
• Rezistență mecanică ridicată la fracturare 

(pentru a suporta tensiunile ocluzale);
• Rezistență mecanică ridicată la abraziune 

(nu abrazează dinții antagoniști);
• Radioopacitate bună;
• Ușor de lustruit: suprafață netedă și 

lucioasă;
• Timp de lucru extins datorită sensibilității 

scăzute la lumina din cabinet; 
• Vâscozitate echilibrată pentru manevrare 

superioară.

Avantaje:
• Sistem de restaurare cu o singură nuanță 

pentru toate necesitățile;
• Estetică excelentă: combinarea diferitelor 

culori vă oferă rezultate estetice nelimitate, 
folosind maxim trei culori pentru o 

restaurare anterioară și două nuanțe 
pentru o restaurare posterioară;

• Ușor și rapid de lustruit.

Prezentare:

• Premium Kit: 7 seringi x 4g (A1, A2, A3, 
AO2, AO3, PA2, PA3), G-Bond, accesorii;

• Intro Kit: 7 seringi x 4 g (Anterior: A2, A3, 
A3.5, AO3, CV, CT, Posterior: PA2) + cheie 
de culori.

Culori Anterior:
• Seringă 4g Standard: A3, A3.5, A4, B2, B3, 

C3, CV, CVD, BW; 
• Seringă 4g Special interioare: AO2, AO3, 

AO4;
• Seringă 4g Special exterioare: NT, CT, DT, 

WT, GT, CVT.

Culori Posterior:
• Seringă 4,7g Standard: P-A1, P-A2, P-A3, 

P- A3.5;
• Seringă 4,7g Exterioare: P-WT, P-NT.

Nuanțe X: 
• Seringă 5g Standard: X - A1, X - A2, X - A3, 

X - A3,5;
• Seringă 5g Special interioare: X - AO2.

G-AENIAL UNIVERSAL INJECTABLE
GC

GRADIA DIRECT
GC

Promo Kit - 727 Lei  •  Seringă - 147 Lei 
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Call for price!

Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil 
foarte vâscos.

Indicații:
• Restaurări ale cavităților de clasa I-V;
• Restaurări pe dinți temporari;
• Obturarea cavităților prin tunelizare sau 

alte tehnici minim invazive;
• Sigilarea zonelor de hipersensibilitate;
• Bază sub restaurări cu compozite;
• Fixarea dinților mobili;
• Repararea restaurărilor compozite 

deteriorate.

Caracteristici:
• Rezistență la uzură și la fracturare;
• Contracție de polimerizare mai mică 

cu până la 55% decât a celor mai bune 
compozite fluide;

• Fluiditate ce permite o adaptare marginală 
perfectă evitându-se apariția hiatusurilor;

• Structură HDR (High-Density Radiopaque) 
pre-polimerizată, cu umplutură din 
nanoparticule de siciliu permite o creștere 
considerabilă a durabilității, a posibilității 
de finisare și a radioopacității;

• Cristalele de fluoro-alumino-silicat asigură 
în plus, protecția împotriva apariției cariilor 
secundare.

Prezentare:
• Set: 2 seringi x 1,3g (0,8ml) culoare A1, A2, 

A3, A3.5, AO3, CV, BW.

Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil.

Indicații:
• Bază sub compozit de restaurare;
• Restaurare a preparațiilor realizate prin 

tunelizare;
• Intervenții minimale în cavități ultra mici;
• Fixare a dinților mobili;
• Reparare a restaurărior din compozit cu 

deficiențe.

Caracteristici:
• Nu se lipește și nu se împrăștie, se 

adaptează perfect pereților cavității și se 
manevrează ușor;

• Fotopolimerizabil și radioopac;
• Manevrare ușoară și aplicare precisă.

Prezentare:
• Set 2 seringi x 1,3g (0,8ml) culoare A1, A2, 

A3, A3.5, AO3, CV, BW.

Cheie de culori pentru compozitul 
fotopolimerizabil GC Gradia Direct.

Prezentare: 
• Bucată.

GRADIA DIRECT LoFlo
GC

GRADIA DIRECT Flo
GC

CHEIE DE CULORI GRADIA DIRECT
GC

195 Lei 

195 Lei 

Pentru lista completă de produse și 
oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Starter Kit - 642,50 Lei  •  Seringă - 268 Lei 

Compozit fotopolimerizabil îmbunătățit cu 
fibre de sticlă, conceput pentru a înlocui 
dentina și pentru a fi utilizat împreună cu un 
compozit convențional (de exemplu G-aenial 
Posterior) ca înlocuitor al stratului de smalț.

Indicații:
• Restaurarea cavităților care au ca indicații 

inlay-uri și onlay-uri;
• Preparații extinse ce includ 3 sau mai multe 

suprafețe;
• Preparații extinse cu cuspizi lipsă;
• Preparații adânci (clasa I, II și dinți tratați 

endodontic);
• Preparații pentru înlocuirea amalgamului.

Caracteristici:
• Fibrele scurte previn propagarea fisurilor 

în materialul de restaurare și structura 
dentară;

• Rezistența la fracturare echivalentă cu 
cea a dentinei și aproape dublă față de 
cea a altor compozite va avea ca rezultat o 
restaurare cu o rezistență ridicată.

Avantaje:
• Straturile de 4mm pot fi fotopolimerizate 

simultan, scurtând timpul procedurii;
• Adeziune sigură la orice compozit precum și 

la structura dentară;
• Utilizarea împreună cu un compozit 

convențional permite obținerea unei 
structuri biomimetice a dinților.

Prezentare:
• Intro kit 15 unitipuri x 2 + aplicator unitip. 
• Refill: cutie cu 15 unitipuri x 0,13ml nuanță 

universală (transparentă).

Compozit fluid consolidat cu fibre utilizat 
pentru înlocuirea dentinei. 

Indicații:  
• Toate restaurările directe cu compozit, 

inclusiv cavități posterioare de mari 
dimensiuni, cavități adânci și dinți tratați 
endodontic; 

• Refacere de bonturi.   

Avantaje:  
• Rezistent în profunzime;   
• Cel mai rezistent material utilizat pentru 

consolidarea restaurărilor de mari 
dimensiuni;  

• Rezistență la fracturare excelentă, similară 
cu cea a dentinei, datorită unei cantități 
ridicate de fibre scurte ce aderă puternic la 
matricea rașinică;  

• Consolidare eficientă a restaurărilor 
posterioare de mari dimensiuni împreună 
cu un compozit convențional ca strat de 
smalț. 

Caracteristici:   
• Nuanța de dentină (adâncime a 

polimerizării de 2,0mm) optimă în cazul 
refacerilor de bonturi și pentru rezultate 
mai estetice; 

• Nuanța bulk (adâncime a polimerizarii 
de 5,5mm) optimă în cazul cavităților 
posterioare adânci și pentru o aplicare 
rapidă; 

• Adaptare simplă pentru fiecare preparație;  
• Fluiditate controlată pentru o aplicare 

simplă în cazul molarilor superiori, fără 
tasare;   

• Livrat în seringă ergonomică pentru o 
aplicare confortabilă.  

Prezentare: 
• Starter Kit: 1 x everX Flow seringă 2ml 

Bulk, 1 x everX Flow seringă 2ml Dentin, 
1 x G-aenial Injectable seringă 1ml A2, 
1 x G-aenial Injectable seringă 1ml A3, 
accesorii;

• Seringă 3,7g EverX Flow Dentin sau Bulk. 

EVERX POSTERIOR
GC

EVERX FLOW
GC

Intro Kit - 650 Lei  •  Refill - 305 Lei 
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Charisma ONE Shade reprezintă soluția cea 
mai simplă pentru restaurările posterioare 
într-o singură nuanță.

Avantaje:
• Efect cameleonic perfect pentru dentiția 

din jur, independent de nuanța dinților, 
adaptându-se la orice nuanță dentară (de la 
A1 până la D4);

• Determină nuanțarestaurării prin absorbția 
undelor de lumina, care sunt reflectate de 
nuanțadinților din jur;

• Economie de timp deoarece nu este 
necesară selectarea nuanțelor.

Caracteristici:
• Proprietăți incredibile de adaptare a 

nuanței;

• Ușor de utilizat, având consistența 
potrivită;

• Radiopacitate ridicată;
• Rezistență excepțională pentru a minimiza 

fracturile;
• Peste 10 ani experiență clinică dovedită;
• Fără monomeri cu BPA;
• Consistență cremoasă și nelipicioasă pentru 

o modelare ușoară;
• Polisare excelentă datorită particulelor 

nanohibride submicronice;
• Aprobat pentru a se combina cu GLUMA 

Bond Universal – soluția de adeziune 
universală fiabilă și extrem de eficientă de 
la Kulzer.

Prezentare:
• Seringă 4g.

CHARISMA DIAMOND ONE SHADE
KULZER

Basic Kit - 1.092 Lei   •  Master Kit - 1.769 Lei  •  Rezervă - 172,50 Lei

167 Lei

Compozit fotopolimerizabil nanohibrid cu 
particule submicronice pentru restaurări 
estetice în zona anterioară și posterioară.

Indicații:
• Închidere marginală superioară;
• Restaurări anterioare și posterioare în 

cavități de clasele: I, II, III, IV, V;
• Eroziuni cervicale, fațetări directe, corecții 

de culoare și de formă;
• Tratarea defectelor de structură și 

reconstituirea dinților cu pierderi de 
substanță după traumatisme;

• Restaurarea dinților deciduali;
• Închiderea diastemelor.

Avantaje:
• Efect cameleonic ceea ce permite 

obținerea unor rezultate foarte bune prin 
utilizarea unei singure nuanțe în intervenții 
simple, sau prin tehnica multistrat în cazul 
cavităților profunde;

• Datorită umpluturii cu particule ultrafine, 

strălucirea de după finisare este 
comparabilă cu cea a smalțului natural;

• Prezintă proprietăți superioare în 
adaptarea culorii;

• Se adaptează structurii de culoare a dintelui 
pentru rezultate naturale;

• Tehnica de stratificare generează un 
avantaj estetic deosebit;

• Disponibil în 21 nuanțe;
• Ușor de manipulat, nelipicios;
• Seringi de tip nou, ergonomice, cu fereastră 

de recunoaștere facilă a nuanței.

Prezentare:
• Basic Kit: 6 seringi x 4g (2 x A2, A3, A3.5, 

OM, OD);
• Master Kit: 10 seringi x 4g (A2, A3, A3.5, 

A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL); 1 flacon x 4ml 
Gluma 2Bond; 2 seringi x 2,5ml Gluma Etch 
Gel, cheie de culori, accesorii;

• Rezervă: Seringă x 4g nuanțe A1, A2, A3, 
A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, CL, AM, CO, 
YO, OL, OM, OD, OB, BXL, BL.

CHARISMA DIAMOND
KULZER

Basic Kit - 1.092 Lei   •  Master Kit - 1.769 Lei  •  Rezervă - 172,50 Lei

Cheie de culori pentru compozitul 
fotopolimerizabil Kulzer Charisma Diamond.

Prezentare: 
• Bucată.

CHEIE DE CULORI® CHARISMA DIAMOND
KULZER

Call for price!
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Combi Comfort Bond - 590 Lei  •  Seringă - 84 Lei

Compozit fotopolimerizabil, radioopac, 
nanohibrid care posedă matricea unică TCD. 

Indicații:
• Restaurări directe ale cavităților I–V; 
• Fațetări compozite directe; 
• Corecții de formă ale dinților (ex. diasteme, 

defecte congenitale etc.); 
• Imobilizarea dinților mobilizați de traumă 

sau boală parodontală; 
• Restaurări indirecte (inlay-uri, fațete); 
• Restaurări ale dinților deciduali; 
• Refaceri de bonturi; 
• Repararea lucrărilor de compozit sau 

ceramică fracturate (în combinație cu un 
sistem de adeziune adecvat). 

Avantaje:
• Duritate mare și contracție minimă ceea 

ce asigură restaurări estetice și de lungă 
durată;

• Dimensiunea particulei este de 5nm - 5µm;
• Nivel bun de radioopacitate;
• Proprietăți fizice superioare datorită 

chimiei patentate TCD-Uretan, cunoscut 
deja la Charisma Diamond; 

• Oferă manevrabilitate ușoară cu o 
consistență cremoasă asemănătoare 
Charisma Classic, dar cu stabilitate crescută 
și nelipicos în timpul modelajului. 

Prezentare:
• Basic Kit: 6 seringi x 4g (A2, A3, A3.5, 

B2, CL, OM); 1 flacon x 4ml Gluma Bond 
Universal; 1 seringă x 2,5ml Gluma Etch Gel; 
ghid de stratificare, accesorii;

• Master Kit: 10 seringi x 4g (A1, A2, A3, 
A3,5, B2, C2, CL, OL, OM, OD), 1 flacon 
x 4ml Gluma Bond Universal; 1 seringă x 
2,5ml Gluma Etch Gel; cheie deculori, ghid 
de stratificare, accesorii;

• Seringă 4g. 

• Nuanțe VITA: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, 
B3, C2, D2.

• Nuanțe Incizal: CL, CO.
• Nuanțe de opac dentină: OL (Opaque 

Light), OM (Opaque Medium), OD (Opaque 
Dark). 

• Nuanțe Bleach: BL, OB.

Compozit fotopolimerizabil universal pe bază 
de microsticlă, radioopac, care eliberează 
fluoruri.

Indicații:
• Restaurări de clasa I-V;
• Corecții de formă sau culoare;
• Reconstituirea dinților cu pierderi parțiale 

de substanță în urma traumatismelor;
• Închiderea diastemelor;
• Restaurarea dinților temporari;
• Corectarea defectelor congenitale (ex. 

dispalzii ale smalțului).

Avantaje:
• Adaptare marginală excelentă;

• Rezistență la abraziune;
• Nuanțele se selectează sigur și rapid;
• Efect cameleonic;
• Lustruire excelentă;
• Gamă largă de nuanțe: 22.

Prezentare:
• Combi Comfort Bond: 8 seringi x 4g (A1, 

A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3 ) + 4ml 
Gluma2 Bond + 2 x 2,5ml Gluma Etch + 
accesorii;

• Seringă rezerve 4g: A1, A2, A3, A3.5, A4, 
B1, B2, B3, C2, OA2, OA3, OA3.5.

CHARISMA TOPAZ
KULZER

CHARISMA CLASSIC
KULZER

Master Kit - 1.850 Lei  •  Basic Kit - 870 Lei  •  Seringă - 141 Lei

Call for price!

Cheie de culori pentru 
Charisma Topaz.

Prezentare: 
• Bucată.

CHEIE DE CULORI® CHARISMA TOPAZ
KULZER
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Compozit fotopolimerizabil fluid, hibrid 
radioopac.

Indicații:
• Sigilarea fisurilor;
• Obturații cavități de clasa III și V;
• Obturații minim invazive de clasa I și II în 

zone fără forțe masticatoare;
• Corectări estetice mici în smalț sau dentină;
• Reparații limitate ale restaurărilor directe și 

indirecte cu compozit;
• Colarea bracket-urilor.

Avantaje:
• Potrivit cu spectrul de nuanțe al 

compozitului Charisma;
• Ușor controlabil asigurând un flux precis 

către substanța dentară fără pătrunderea 
aerului;

• Consistență fermă, moale și flexibilă;
• Efect cameleonic.

Prezentare:
• Seringă 1,8g: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, 

OA4, OB2, SB.

Compozit fotopolimerizabil hibrid 
submicronic, radio-opac (Microglass). 

Indicații: 
• Restaurări anterioare și posterioare; 
• Restaurarea directă a cavităților de clasele 

I și V; 
• Corecții de formă a dinților (diasteme, 

defecte dentare congenitale etc.);
• Imobilizarea dinților mobilizați în urma 

traumatismelor sau din cauza afecțiunilor 
periodontale;

• Restaurarea dinților temporari; 
• Reparații ale lucrărilor din porțelan, 

compozit (în combinație cu un sistem 

adecvat de reparație). 

Compoziție: 
• Charisma Smart are la bază o matrice 

BIS-GMA și conține 59% de compoziție 
anorganică (“filler”) în volum, cu o 
dimensiune a particulelor de 0,005 și 10µm: 
fibră de sticlă, bariu, aluminiu și fluor, 
dioxid de siliciu cu grad înalt de dispersie. 

Prezentare: 
• Charisma Smart: 8 seringi x 4g (A1, 2 x A2, 

2 x A3, A3.5, B2, Dentin) + Gluma 2Bond + 
accesorii.

Compozit fotopolimerizabil bazat pe 
nanotehnologia unică dezvoltată de 
compania 3M ESPE. Combină rezistența 
excelentă cu estetica naturală.

Indicații:
•  Restaurări directe pentru cavități clasele 

I - V;
•  Restaurări indirecte: inlay-uri, onlay-uri, 

fațete, imobilizări dentare.

Avantaje:
•  Ușor de utilizat;
•  Manevrabilitate excepțională;
•  Estetică realistică și lustruire excelentă;
•  Gamă variată de nuanțe și opacități;
•  Fluorescență îmbunătățită.

Caracteristici:
•  Numărul nuanțelor de opacitate Body 

foarte mare, fiind posibilă astfel utilizarea 
unei singure nuanțe pentru realizarea unei 
restaurări;

•  Menținerea în timp a luciului de suprafață 
mai bună decât pentru materialele cu 
microumplutură;

•  Rezistență la uzură foarte bună comparativ 
cu materialele competitoare din aceeași 
clasă;

•  Rezistență crescută atât pentru restaurări 
anterioare cât și posterioare.

Prezentare:
•  Kit Profesional: 12 x 4g seringi: Dentină: 

A2, A3, B3; Body: A2, A3, A3,5, B2; Smalț: 
A1, A2, A3, W, translucent: AT; cheie de 
culori; ghid tehnic; instrucțiuni.

•  Rezervă: seringă x 4g compozit nuanțe 
diferite.

CHARISMA FLOW
KULZER

CHARISMA SMART
KULZER

FILTEK ULTIMATE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

70 Lei

504 Lei

Kit Profesional - 2.650 Lei   •  Rezervă - 285 Lei
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Nanocompozit universal fotopolimerizabil 
utilizat pentru restaurări estetice deosebite. 

Indicații:   
• Restaurări directe anterioare și posterioare, 

inclusiv suprafețe ocluzale;   
• Reconstituire de bonturi;  
• Restaurări indirecte, inclusiv inlay-uri, 

onlay-uri și fațete.   

 Avantaje:   
• Tehnologie Natural  Match amestec de 

nanoumplutură și monomeri;   
• Restaurări estetice cu aspect natural, 

utilizând mai puține culori pentru 
reconstrucție;   

• Efect cameleonic, culori cu aspect natural;
• Culori designer în nuanțele clasice VITA, 

precum și nuanțe de albire;  
• Stres minim la comprimare datorită 

monomerului AFM;   
• Lustruire durabilă.   

Caracteristici:   
• Polimerizare în profunizme: strat de până 

la 2mm;   

• 8 culori designer care acoperă 19 nuanțe 
clasice VITA, precum și culorile bleach;  

• 1 culoare specială, Extra White (XW) 
pentru pacienții cu dinți albiți;   

• Culoare Pink Opaquer pentru mascarea 
eficientă a dentiției pătate și a restaurărilor 
cu suport metalic;   

• Rezistență la uzură excelentă;   
• Pigmenți fluorescenți, care dau un aspect 

natural restaurării;  
• Opacitate universală; 
• Radio-opacitate excelentă. 

Prezentare:
• Syringe Kit 5 seringi x 4g (A1, A2 , A3, A3.5, 

PO);
• Seringă 4g nuanțe A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

B2, D3, XW, PO; 
• Capsule: 20 x 0,20g diferite nuanțe.

Compozit fluid pentru restaurări minim 
invazive.

Indicații:
• Restaurări directe ale cavităților minim 

invazive de clasa I, a III-a și a V-a; 
• Bază/liner sub restaurările directe; 
• Repararea defectelor mici la restaurările 

estetice indirecte;
• Sigilant pentru șanțuri și fosete. 

Avantaje: 
• Manevrabilitate excelentă, tixotropic;
• Proprietăți estetice excelente: lustruire 

ușoară, păstrarea luciului; 
• Disponibil în 12 nuanțe care se potrivesc cu 

nuanțele naturale ale dinților; 
• Rezistență foarte bună la compresiune, 

întindere și uzură; 
• Timp de fotopolimerizare 20sec/strat 2mm.

Prezentare:
• Seringă x 2g seringă (nuanța B1, B2, C2, D2, 

W, XW sau OA3).

FILTEK UNIVERSAL RESTORATIVE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

FILTEK™ ULTIMATE FLOWABLE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Syringe Kit - 1.121 Lei  •  Seringă - 300 Lei   •  Capsule - 300 Lei

215 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Nanocompozit fluid indicat pentru restaurări 
universale și realizat cu nanotehnologia unică 
3M care oferă posibilitatea realizării unor 
restaurări rezistente și estetice. 

Indicații: 
• Pentru restaurări de clasa a III-a și a V-a; 
• Restaurări ocluzale mici, repararea 

micilor defecte în restaurări, repararea 
restaurărilor temporare cu rășină și acril. 

Avantaje: 
• Compus din particule individuale și 

grupuri unice de particule de dimensiune 
nanometrică care sunt lipite chimic în 
interiorul matricei ceea ce după finisare are 
ca rezultat o suprafață mai fină. 

Caracteristici: 
• Vârful aplicator este ușor de îndoit, fără a 

modifica diametrul canulei, pentru un acces 
mai bun; 

• Seringă mai ergonomică și favorizează 
eliminarea bulelor de aer; 

• Estetică obținută este excelentă; 
• Rezistență excelentă la lustruire și uzură; 
• Polivalent, indicat pentru o gamă largă 

aplicații; 
• Nuanțe VITA. 

Prezentare: 
• Set 2 x seringă 2g nuanțe A1, A2, A3, A3.5, 

A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1.

Compozit fotopolimerizabil nanohibrid 
pentru restaurări universale (varianta 
îmbunătățită a Filtek™ Z250).

Indicații:
• Restaurări directe pentru cavități clasele 

I – V;
• Restaurări atât pentru zona anterioară cât 

și posterioară.

Avantaje:
• Gamă variată de nuanțe: 12;
• Indicat pentru toate tipurile de restaurări 

directe;
• Menținere în timp foarte bună a luciului de 

suprafață.

Caracteristici:
• Manevrabilitate excelentă, estetică 

naturală;
• Rezistență bună la uzură, lustruire ușoară;
• Nu aderă de instrumente obținându-se 

astfel restaurări rezistente și sigure;
• Ușor de modelat și își menține forma 

înainte de fotopolimerizare;
• Consistență dorită pentru orice tip de 

manoperă.

Prezentare:
• Kit Introductiv: 8 x 4g seringi nuanțe A1, 

A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, și OA2; 1 x 6ml 
adeziv Adper Single Bond 2; 1 x 3ml seringă 
demineralizant Scotchbond; cheie de culori, 
accesorii.

• Minikit: 4 x 4g seringi: nuanțe A2, A3, A3,5, 
OA2; 1 x 6ml adeziv Adper Single Bond 2; 1 
x 3ml seringă demineralizant Scotchbond; 
accesorii.

• Seringă 4g compozit nuanțe diferite A1, 
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, D3, OA2, OA3.

FILTEK SUPREME FLOWABLE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

FILTEK Z550
3M ORAL CARE SOLUTIONS

287 Lei

Kit Introductiv - 1.450 Lei  •  Minikit - 740 Lei   •  Seringă - 151 Lei
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Compozit universal pentru restaurări.

Indicații:
• Restaurări directe anterioare și posterioare 

de clasa I–V;
• Restaurări indirecte: inaly-uri, onlay-uri, 

fațete;
• Tehnica sandwich;
• Refaceri de bont.

Avantaje:
• Compozit universal cu efect cameleonic, 

radioopac;
• Rezistență excelentă la abraziune și 

fracturare;
• Contracție de priză scăzută;

• Închidere marginală foarte bună datorită 
consistenței sale care permite o modelare 
ușoară;

• Nu se lipește de instrumente;
• Disponibil în 15 nuanțe.

Prezentare:
• Intro Kit 6020E 8 x 4g seringă nuanțe: A1, 

A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD + 1 x 6ml adeziv 
+ demineralizant + accesorii;

• Minikit: 4 x 4g seringi compozit A2, A3, 
A3.5, B2, 1 x 6ml adeziv Adper SB2, 1 x 3ml 
seringă demineralizant, accesorii;

• Seringă 4g nuanțe A1, A2, A3, A3,5, A4, 
B0.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, UD.

Compozit microhibrid fotopolimerizabil 
indicat pentru restaurări posterioare. 

Indicații: 
• Restaurări posterioare directe clasa I și II-a;  
• Reconstrucție de bonturi;   
• Restaurări indirecte, precum inlay-uri, 

onlay-uri etc;  
• Tehnica sandwich. 

Avantaje:   
• Nu se lipește de instrumente;   
• Modelare ușoară;  

• Adaptare marginală excelentă;  
• Contact interdentar foarte bun; 
• Compresie minimă la polimerizare;  
• Manevrare și aplicare ușoară;  
• Rezistență la uzură ridicată;  
• Polimerizare rapidă: 20 secunde/strat 

2,5mm. 

Prezentare: 
• Kit: 3 x 4g seringă A3, B2, C2 + 3ml adeziv 

Scotchbond + 3ml demineralizant, accesorii; 
• Seringă 4g , diferite nuanțe.

Materialul compozit fluid pentru restaurări 
universale Filtek™ Bulk Fill - reduce timpul 
de intervenție oferindu-vă încredere: 
poziționare rapidă și ușoară, fluiditate pentru 
adaptare ușoară, rezistență ridicată și uzură 
redusă. 

Indicații: 
• Bază sub restaurări directe de clasa I și 

clasa a II-a; 
• Liner sub materiale pentru restaurări 

directe;
• Sigilant. 

Avantaje: 
• Strat de 4mm reducând necesitatea 

straturilor intermediare și riscul 

contaminării; 
• Fluiditate pentru adaptare ușoară deci 

manipulare redusă a instrumentelor; 
• Până la 50 % mai multă forță și aproape 

de două ori mai multă rezistență la uzură 
comparativ cu alte compozite fluide pentru 
restaurări universale bulk fill de top. 

• Ambalare în seringi în culoarea portocalie 
(orange) pentru identificare ușoară; 

• 4 nuanțe: A1, A2, A3 și Universal. 

Prezentare: 
• Refill seringi: 2 seringi x 2g nuanțe A1, A2, 

A3 sau Universal.
• Refill capsule: 15 capsule a 0,2g nuanțe A1, 

A2, A3 sau Universal.

FILTEK Z250
3M ORAL CARE SOLUTIONS

FILTEK P60
3M ORAL CARE SOLUTIONS

FILTEK BULK FILL FLOW
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Syringe Kit - 1.475 Lei  •  Seringă - 153 Lei   •  Minikit - 780 Lei

Kit - 730 Lei  •  Seringă - 219 Lei

Refill seringi - 242 Lei   •  Refill capsule - 291 Lei
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Nanocompozit fotopolimerizabil, indicat 
pentru restaurări posterioare. 
Filtek One Bulk Fill înlocuiește predecesorul 
său Filtek Bulk Fill Posterior, având o 
estetică îmbunătățită datorită unei mai 
bune opacități, păstrând toate celelalte 
caracteristici nemodificate. 

Avantaje:  
• Opacitate crescută pentru o estetică 

îmbunătățită;  
• Polimerizare până la 5mm în profunzime;   
• Rezultate estetice foarte bune;   
• Rezistență la uzură crescută.   

Caracteristici:   
• Plasare rapidă și ușoară;   
• Adaptare și utilizare excelentă;   
• Adaptare la cavitate similară cu cea oferită 

de materialele fluide;   
• Radio-opacitate ridicată;  
• Lustruire excelentă.   

Prezentare: 
• Seringă 4g, diferite nuanțe.
• Capsule: 20 x 0,2g diferite nuanțe.

Material compozit fotopolimerizabil indicat 
pentru restaurări posterioare. 

Avantaje: 
• Ușor și rapid de folosit; 
• Adaptare excelentă; 
• Permite polimerizare în profunzime, până 

la 5mm; 
• Manevrare ușoară și modelare 

excepțională. 

Prezentare: 
• Seringă 4g diferite nuanțe; 
• Capsule: flacon 20 capsule x 0,2g, diferite 

nuanțe.

Compozit universal cu utilizare clinică de 
peste 12 ani.

Indicații: 
• Restaurări directe anterioare și posterioare 

de clasa I–V; 
• Restaurări indirecte: inaly-uri,onlay-uri, 

fațete; 
• Tehnica sandwich.

Avantaje:
• Rezistență foarte bună la uzură și la 

fracturare; 
• Lustruire excelentă; 
• Se armonizează cu nuanța naturală a 

dinților vecini; 

•  Disponibil în 8 nuanțe, inclusiv universal 
dentină; 

• Timp de fotopolimerizare 40 sec/strat.

Prezentare:
• Kit 9 x 4g seringi Valux Plus + 1 x 6ml 

adeziv Adper Single Bond 2 + 2 x 3ml 
seringi demineralizant + accesorii;

• Seringă 4g nuanțe A1, A2, A3, B2, B3, C2, 
UD.

FILTEK ONE BULK RESTORATIVE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

FILTEK BULK FILL POSTERIOR
3M ORAL CARE SOLUTIONS

VALUX™ PLUS
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Seringă - 291 Lei   •  Capsule - 328 Lei

Seringă - 296 Lei   •  Capsule - 301 Lei

Kit - 988 Lei   •  Seringă - 90 Lei
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Sistemul SonicFill cuprinde o piesă de 
mână KaVo care permite activarea sonică 
a compozitului special creat de Kerr și 
prezentat într-o formă convenabilă de 
unidoze-canulă. Prin activarea cu energie 
sonică a compozitului, element specific 
pentru sistemul SonicFill, se reduce 
semnificativ vâscozitatea materialului, ceea 
ce permite obturarea rapidă și eficientă. 

SonicFill 3 combină în mod unic atributele 
unui compozit fluid cu cele ale unui compozit 
universal, cu proprietăți îmbunătățite 
pentru o manevrare mult mai ușoară 
decât predecesorul sau SonicFill. Oferă de 
asemenea proprietăți excelente de modelare 
și lustruire. 

Indicații: 
• Toate tipurile de cavități atât în zonă 

anterioară cât și în zona posterioară; 
• Bază în cavități; 
• Repararea defectelor smalțului, obturațiilor 

provizorii și a restaurărilor din porțelan; 
• Sigilare șanțuri și fosete; 

• Cimentare fațete din ceramică și compozit; 
• Refaceri de bont. 

Avantaje: 
• SonicFill 3 oferă cele mai bune beneficii ale 

compozitelor fluide și modelabile în același 
timp; 

• Poate fi aplicat în start de până la 5mm 
pentru fotopolimerizare; 

• Adaptare îmbunătățită la pereții interni și 
zonele marginale ale restaurării; 

• O mai bună manipulare, nu este lipicios; 
• Mai simplu de extrudat în timpul amplasării; 
• Stres redus de contracție pentru o 

integritate marginală de durată. 

Prezentare: 
• Intro Kit: 1 piesă de mână SonicFill , 1 kit 

de pornire, 1 ghid tehnic, 60 unidoze (10 x 
nuanța A1, 20 x nuanța A2 și 30 x nuanța 
A3);

• Refill: 20 unidoze diferite nuanțe (A1, A2 
sau A3).

Compozit nanohibrid universal, 
fotopolimerizabil, dezvoltat cu tehnologia 
inovatoare Adaptive Response Technology 
indicat pentru restaurări estetice. 

Caracteristici: 
• Sistem de nanoparticule de umplutură ce 

facilitează realizarea restaurărilor estetice 
și utilizează tehnologia Adaptive Response 
Tehnology (Tehnologia cu răspuns 
adaptabil);   

• Manipulare ușoară-vâscozitate adaptabilă 
în timpul aplicării, în funcție de presiunea 
aplicată cu instrumentul și aderență 
minimizată, fără curgere; 

• Vâscozitate dinamică-modificatorul 
reologic unic îmbunătățește fluiditatea în 
timpul sculptării, iar materialul compozit 
este astfel mai ușor de modelat. După 
finalizarea sculptării, vâscozitatea crește, 
prevenind curgerea materialului;  

• Formă sferică a nanoparticulellor de 
umplutură este controlată cu atenție 
pentru a maximiza încărcarea, a diminua 
lipirea și a simplifica modelarea. Astfel, se 
reduce efectul de pullback și riscul apariției 
golurilor din obturație;   

• Rezistență excelentă datorită sistemului de 
umplere ranforsat, creat de interacțiunea 
dintre nanoparticulele Adaptive Response 

Tehnology oferă compozitului rezistență 
sporită, datorată încărcării superioare a 
materialului de umplere (81% încărcare);  

• Adeziune mai bună între rășină și materialul 
de umplere, asigurând o performanță 
durabilă;   

• Estetică fără egal, datorită dimensiunii, 
formei speciale controlate și a configurației 
nanoparticulelor Adaptive Response 
Technology;  

• Mărimea și structură particulelor permit o 
lustruire rapidă și un luciu superior.   

Nuanțe disponibile: 
• Dentină: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C4, XL2 
• Smalț: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 

C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, XL 
• Culori speciale: Portocaliu transparent 

incizal, Albastru transparent incizal, Clear 
transparent incizal, Gri transparent incizal.

Prezentare: 
• Advanced Kit: 8 x 4g seringi (Dentină A3, 

A3.5, A4, Smalț A2, A3, Incisal Clear și Gri 
Incisal);

• Intro Kit: 4 x 4g seringi (Dentina A3-A3.5, 
Smalt A2-A3);

• Seringă 4g, diferite nuanțe.

SONIC FILL 3
KAVO KERR

HARMONIZE
KERR

Advanced Kit - 1.196 Lei   •  Intro Kit - 638 Lei   •  Seringă - 174 Lei

Intro Kit - 2.410 Lei  •  Refill - 305 Lei
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Nanocompozit fotopolimerizabil cu 
vâscozitate medie, care se poate utiliza cu 
succes în numeroase aplicări directe. 

Indicații: 
•  În aplicări anterioare și posterioare ca bază 

și sigilant; 
•  Sigilări fizionomice, șanțuri și fosete ale 

dinților temporari și definitivi. 

Caracteristici: 
•  Particulele pre-polimerizate și 

nanoparticulele se combină cu tehnologia 

Point 4 pentru a oferi cea mai bună 
rezistență și durabilitate. 

Avantaje: 
•  Oferă o rezistență mecanică excelentă și o 

contracție redusă la polimerizare; 
•  Este modelabil și nu se prăbușește; 
•  Opțiune estetică de restaurare, cu utilizare 

universală. 

Prezentare: 
•  Seringă 1,7g: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, 

Universal opac, XL1 sau XL2.

Compozit universal fotopolimerizabil.

Indicații:
Recomandat pentru cavități de toate clasele.

Avantaje:
• Alegerea nuanțelor potrivite mai ușoară că 

niciodată;
• Selecția nuanțelor se realizează mai rapid și 

mai simplu;
• OptiShade acoperă toate cele 16 nuanțe 

clasice VITA, cu doar 3 nuanțe: deschis 
(light), mediu (medium) și închis (dark);

• Tehnologie cu răspuns adaptabil (ART) 
Rețeaua materialului de umplere ART, o 
tehnologie testate la compozitul universal 
Harmonize™, va ajută să obțineți restaurări 
realiste, ce beneficiază de rezistență 
excepțională și estetică fără egal.

Caracteristici:
• Dimensiunea mai mică de 50nm a 

particulelor permit o lustruire impecabilă și 
un luciu de durată;

• Rezistență excelentă la uzură, ciobire sau 
fracturare datorită tehnologiei ART;

• Radioopacitate excelentă;
• Opacitate ideală care imită structura 

naturală a dintelui;
• Efect cameleonic perfecționat.

Corespondență nuanțe:
• Light - A1, B1, B2, C1, D2;
• Medium - A2, A3, C2, D3, D4;
• Dark - A3.5, A4, B3, B4, C3, C4;

Prezentare:
• Seringă 4g, diferite nuanțe.

OPTISHADE UNIVERSAL
KERR

PREMISE FLOWABLE
KERR

230 Lei

103 Lei

Nanocompozit trimodal fotopolimerizabil, 
universal care prezintă caracteristicile unui 
amestec unic de trei tipuri de particule 
0,02µm, 0,4 µm și particule prepolimerizate.

Indicații: 
• Restaurări directe anterioare și posterioare 

în cavități de clasa I-V și atipice; 
• Eroziuni cervicale; 
• Fațetări directe; 
• Închideri de diasteme și treme. 

Avantaje: 
• Marginile obturației sunt invizibile - real 

efect cameleonic; 
• Permite obținerea unei coloristici naturale, 

chiar și prin folosirea unei singure nuanțe; 

• Proprietăți mecanice excelente; 
• Adaptare marginală excelentă; 
• Rezistență la abraziune; 
• Nelipicios în manipulare.

Prezentare:
• Standard Kit: 8 seringi x 4g (A2, A3, 

A3.5 și B2 Smalț; A2, A3 și A3.5 Dentină, 
Translucent Clear); 1 x 5ml OptiBond XTR 
Primer; 1 x 5ml Optibond XTR Adeziv; 25 
godeuri mixare; 50 vârfuri aplicatoare Kerr;

• MiniKit: 3 seringi x 4g (A2, A3 smalț, A3 
dentină); 1 seringă x 3g acid demineralizant; 
1 flacon x 3ml OptiBond SoloPlus; 10 
vârfuri cilindrice; 10 vârfuri conice; 
accesorii.

• Seringă 4g diferite nuanțe.

PREMISE
KERR

Standard Kit - 965 Lei  •  MiniKit - 562 Lei  •  Seringă - 269 Lei
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Compozit universal fotopolimerizabil hibrid 
Herculite XRV îmbunătățit prin încorporarea 
nanotehnologiei. 

Indicații:
• Restaurări anterioare și posterioare de 

clasa I–V;
• Eroziuni cervicale;
• Fațetări directe.

Avantaje:
• Introducerea nanoparticulelor - finisare 

excepțională și lustrul de durată cu o 
estetică naturală;

• Estetică îmbunătățită - opalescență și 
fluorescență pentru naturalețea restaurării 
finale;

• Manevrabilitate îmbunătățită - nelipicios, 
cu o consistență optimă pentru o 
sculptabilitate deosebită și adaptabilitate 
la dinte;

• Proprietați mecanice deosebite - 
durabilitate și fiabilitate;

• Tehnologia demonstată - tehnologia bazată 
pe originalul Herculite XRV.

Prezentare:
• Standard Kit: 10 seringi x 4g sau 10 cutii 

cu unidoze 10 x 0,2g cu nuanțele: Smalț 
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2, Dentină 
A2, A3, accesorii: Premise Flowable A2, 10 
vârfuri aplicatoare, OptiBond Solo Plus 5ml, 
Gel Etchant 6g, 10 vârfuri pentru seringi 
demineralizant, OptiDisc Sample Kit cu 

OptiDiscs 12,6mm: 15 x Extra-Course, 15 x 
Medium/Coarse, 15 x Fine, 15 x Extra-Fine, 
25 blocuri amestecare, 50 aplicatoare Kerr;

• Intro Kit: 6 seringi x 4g cu nuanțele: Smalț 
A1, A2, A3, A3.5, D2, Dentină A3, Accesorii: 
Premise Flowable A2, 10 vârfuri aplicatoare 
pentru compozit fluid, OptiBond Solo 
Plus 5ml, Gel Etchant 3g, 10 vârfuri pentru 
demineralizant, OptiDisc cu OptiDiscuri 
12,6mm: 15 x Extra-dure, 15 x Medium/
Dure, 15 x Fine, 15 x Extra-Fine, 25 blocuri 
amestecare, 50 aplicatoare Kerr;

• Mini Kit: 3 seringi 4 g fiecare cu nuanțele: 
Smalț A2, A3, Dentină A2, OptiBond 
SoloPlus 5ml, Gel Etchant 3g, vârfuri 
aplicatoare, Etchant vârfuri pentru seringi;

• Seringă 4g nuanțe smalț: 16 nuanțe Vita si 
XL (extra light), dentină: A1, A2, A3, A3.5, 
B1, B2, C2, D2, D3.

Compozit fluid fotopolimerizabil.

Avantaje:
• Aditivul reologic din Herculite XRV Ultra 

Flow permite accesarea tuturor unghiurilor 
de linie și de punct și menținerea formei, 
prin reducerea tensiunii de suprafață pe 
măsură ce materialul intră în contact cu 
suprafața dintelui, permițându-i să se 
întindă până la marginile zonei ce necesită 
restaurare. Același aditiv produce o 
tensiune de suprafața mai ridicată după 
aplicarea materialului, astfel încât acesta să 
nu se scurgă. 

Caracteristici: 
• Rezistență excepțională la flexie; 

• Contracție scăzută; 
• Radioopacitate de peste 300%; 
• Excelentă capacitate de păstrare a lustrului.

Prezentare: 
• Seringă 2g nuanța A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

B2, C2, D2 sau XL1.

HERCULITE XRV ULTRA
KERR

HERCULITE XRV ULTRA FLOW
KERR

150 Lei

Standard Kit - 1.076 Lei  •  Intro Kit - 836 Lei  •  Mini Kit - 354 Lei  •  Seringă - 187 Lei
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Compozit universal fotopolimerizabil hibrid,
radioopac.

Indicații: 
• Restaurări anterioare și posterioare în 

cavități de clasă I- V; 
• Eroziuni cervicale; 
• Fațetări directe.

Caracteristici: 
• Conține 79% (în greutate) umplutură 

anorganică cu dimensiunea particulei de 
aproximativ 0,6µm;

• 16 nuanțe dentină, 16 nuanțe smalț, 2 
nuanțe incizal, 3 nuanțe cervical, 1 nuanță 
pentru cuspizi. 

Avantaje: 
• Durabilitate mare în timp; 
• Proprietăți estetice deosebite; 
• Proprietăți de manevrare, care permit 

modelarea anatomică, fără a se prăbuși; 
• Păstrarea luciului și a stabilității coloristice 

la 5 ani de la aplicare.

Nuanțe:
• Dentină: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 

B4 C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4);
• Smalț: (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, 

C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4);
• Cervical: roșu/maro; gri/maro; galben/

maro.
• Incizal (2,5 g): deschis/mediu.

Prezentare:
• Mini Kit 9 g; 3 seringi x 3 g + 3 ml, OptiBond 

Sol Plus + 3 g Gel, Etchant + accesorii;
• Seringă 5 g diferite nuanțe pentru smalț, 

dentină, incizal sau cervical.

Compozit universal fotopolimerizabil 
microhibrid, radioopac. 

Indicații: 
•  Restaurări anterioare și posterioare în 

cavități de clasa I- V; 
•  Restaurări de cavități atipice; 
•  Fațetări directe; 
•  Închideri de diasteme și treme. 

Caracteristici: 
•  Conține umplutură anorganică cu 

dimensiunea particulei de aproximativ 
0,4µm;

•  Contracție de polimerizare foarte scăzută: 
1,8%; 

•  Disponibil în 3 nuanțe translucid pentru 
a crea efectul tridimensional (T1-clear, 
T2- yellow, T3-gray), 2 nuanțe ExtraLight 
destinat dinților albiți (XL1, XL2). 

Avantaje: 
•  Estetică excelentă; 
•  Efect cameleonic; 
•  Disponibil în toate nuanțele VITA, pe trei 

nivele de transluciditate; 
•  Finisare de înaltă calitate.

Nuanțe:
•  A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C4, C1, 

C2, C3, D2, D3, D4.

Prezentare:
•  Mini Kit 12g: 3 seringi x 4g + 3ml OptiBond 

Sol Plus + 3g Gel Etchant + accesorii;
• Seringă 4g diferite nuanțe.

HERCULITE XRV
KERR

POINT 4
KERR

Mini Kit - 207 Lei  •  Seringă - 169 Lei

Mini Kit - 347 Lei  •  Seringă - 207 Lei
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Compozit fluid, fotopolimerizabil, 
autogravant și autodeziv de ultimă generație. 
Încorporează sistemul de adeziune cu 
tehnologie OptiBond într-un compozit fluid. 

Indicații: 
• Liner/bază excelent pentru cavități de clasa 

I și a II-a; 
• Material pentru repararea a restaurărilor 

din ceramică; 
• Sigilare șanțuri și fosete; 
• Material restaurativ ideal pentru dinții 

temporari; 
• Restaurări mici clasa I; 
• Reparare defecte smalț, eliminare zone 

retentive, refaceri de margini incizale 
abrazate. 

Avantaje: 
• Sensibilitate postoperatorie mult redusă; 
• Radioopacitate 320%; 
• Proprietăți mecanice și rezistență 

superioară; 
• Estetică superioară și stabilitate coloristică; 
• Procedură simplă și rapidă. 

Prezentare: 
• Assorted Kit: 4 seringi x 2g (A2, A3, A3.5, 

Universal Opaque); 40 periuțe și vârfuri 
pentru seringă.

• Rezervă: 1 seringă x 2g: A2, A3, A3,5, B2, 
Universal Opac sau Translucent.

VERTISE FLOW
KERR

Compozitul universal Ceram.X SphereTEC 
One a fost redenumit de către producători 
noul nume fiind Neo Spectra ST HV! (High 
Viscosity) 

Avantaje: 
• Produsul se bazează pe tehnologia 

avansată SphereTEC a unui material de 
umplutură granulat, tehnologie care se 
aplică sub brevet de invenție; 

• SphereTEC reprezintă procesul de 
producție la scară micronică a unor 
superstructuri sferice bine definite, 
conținând particule de sticlă de dimensiuni 
submicronice. Morfologia particulelor 
SphereTEC, distribuția mărimii particulelor 
și microstructura suprafețelor fac parte din 
rețeta succesului acestui material oferind 
confort unic în manipulare și rezultate 
estetice deosebite. 

Caracteristici: 
• Manipulare excepțională; 
• Noua tehnologie a materialului de 

umplutură format din granule sferice în 
combinație cu un sistem optimizat de 
matrice rășinică are că rezultat proprietăți 
de manipulare perfecte;

• Adaptare ușoară la pereții cavității; 
• Nu se lipește de instrumente; 
• Ușor de sculptat; 
• Își păstrează forma, nu curge;
• Stratificare simplificată. 

Sistem de nuanțe: 
• Noul concept de nuanțe CLOUD este 

proiectat pentru a obține potrivirea 
culorilor cu cele din întreaga gamă de culori 
din cheia VITA cu ajutorul unui număr minim 
de nuanțe universale; 

• Materialul universal Neo Spectra ST HV 
cuprinde DOAR cinci nuanțe CLOUD cu 
translucență moderată, denumite de la 
A1 la A4, la care se adaugă o nuanța nouă, 
Bleach White 

 -  A1 = nuanțe VITA A1; B1; C1. 
 -  A2 = nuanțe VITA A2; B2; D2. 
 -  A3 = nuanțe VITA A3; C2; D3; D4. 
 -  A3.5 = nuanțe VITA A3.5; B3; B4; C3. 
 -  A4 = nuanțe VITA A4; C4. 
 -  BW (Bleach White). 

Prezentare: 
• Intro Kit seringi: 5 x 3g NeoSpectra: 1 x A1, 

1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x A4, 1 flacon x 
2,5g adeziv Prime&Bond, accesorii;

• Intro Kit HV compule: 24 x 0,25g compule 
(4 x nuanțe A1, A2, A3.5, A4; 8 x Shade 
A3), 1 x pistol aplicator compule, ghid de 
utilizare, card de culori;

• Effects Kit 3 seringi x 3g: 1 x D1, 1 x D3, 1 x 
E1, ghid tehnic, ghid de culori;

• Kit ECO 6 seringi x 3g NeoSpectra: 3 x A2, 
3 x A3, 1 flacon x 2,5g adeziv Prime&Bond, 
accesorii. 

• Seringă 3g diferite nuanțe.

NEO SPECTRA ST HV
DENTSPLY SIRONA

Assorted Kit - 389 Lei  •  Rezervă - 124 Lei

Intro Kit compule - 539 Lei  •  Intro Kit seringi - 825 Lei  •  Effects Kit - 499 Lei  •  Kit ECO - 825 Lei  •  Seringă - 173 Lei
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Compozit fluid fotopolimerizabil pentru 
restaurări estetice durabile. 

Avantaje: 
• Datorită tehnologiei unice SphereTEC de 

la Dentsply, compozitul fluid Neo Spectra 
ST Flow oferă, mai mult decât oricare alt 
compozit fluid, simplificarea procedurii și 
versatilitate; 

• Datorită tehnologiei SphereTEC, Neo 
Spectra Flow este un material rezistent 
la coloranți, precum cei pe care îi conțin 
cafeaua, ceaiul sau vinul roșu; 

• Material tixotropic care rămâne în locul 
unde a fost aplicat, până când se inițiază 
întinderea lui după necesități. 

Caracteristici: 
• Cu un sistem de numai 5 nuanțe, produsul 

acoperă întreaga gamă Vita, structurată în 
16 nuanțe, datorită efectului cameleonic; 

• Manevrabilitate optimizată; 
• Estetică de durată;
• Lustruire ușoară și un luciu final al 

obturației de o înaltă estetică; 
• Cromatică simplificată. 

Prezentare: 
• Seringă x 1,8g nuanțe A1, A2 sau A3. 

Compozit universal nano-ceramic bazat pe 
tehnologia avansată SphereTEC de umplere 
granulată. 

Indicații: 
• Toate tipurile de cavități, atât în regiunea 

anterioară cât și în cea posterioară. 

Avantaje: 
• Noul concept de nuanțe CLOUD este 

proiectat pentru potrivirea culorilor cu cele 
din întreaga gamă de culori din cheia VITA 
cu ajutorul unui număr minim de nuanțe 
universale; 

• Materialul universal ceram.X SphereTEC 
one cuprinde 5 nuanțe CLOUD de 
transluciditate moderată denumite de la 
A1 la A4. 

Corespondența culorilor: 
• Nuanța CLOUD A1 - nuanțe VITA A1, B1, C1; 

• Nuanța CLOUD A2 - nuanțe VITA A2, B2, D2; 
• Nuanța CLOUD A3 - nuanțe VITA A3, C2, 

D3, D4; 
• Nuanța CLOUD A3.5 - nuanțe VITA A3.5, B3, 

B4, C3; 
• Nuanța CLOUD A4 - nuanțe VITA A4, C4. 

Caracteristici: 
• Efect cameleonic; 
• Restaurări estetice cu o singură 

translucență; 
• Adaptare ușoară la pereții cavității; 
• Nu aderă de instrumente; 
• Ușor de sculptat; 
• Rezistență la curgere. 

Prezentare: 
• Kit Introductiv: 5 seringi x 3g (A1, A2, A3, 

A3.5, A4), 1 flacon x 2,5 ml Prime&Bond 
One Select, accesorii. 

• Seringă 3g nuanța A1, A2, A3, A3.5, A4.

NEO SPECTRA FLOW
DENTSPLY SIRONA

CERAM.X SPHERETEC ONE
DENTSPLY SIRONA

225 Lei

Kit Introductiv - 819 Lei  •  Seringă - 180 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Sistem restaurativ direct estetic universal 
cu particule de nanoceramică modificate 
organic.

Indicații:
• Restaurări directe în zonele anterioare și 

posterioare.

Contraindicații:
• Alergii la metacrilați sau alți componenți.

Caracteristici:
• Material fotopolimerizabil, radioopac;
• Combină Nanotehnologia, patent 

DENTSPLY, aplicată deja la ® sistemul 
adeziv Prime&Bond NT, cu particule 
Ceramice modificate organic, rezultând un 
material nou, cu proprietăți unice;

• Ceram·X duo: sistem cu translucență dublă, 
oferă 4 nuanțe de dentină cu un grad de 
translucență ca al dentinei și 3 nuanțe de 
smalț, care mimează smalțul natural;

• Nuanțele de smalț se aplică în strat de 
2mm și se polimerizează în 10s (intensitate 
≥500mW/cm), cele de dentină se aplică în 
straturi succesive de 2mm, polimerizare 30s 
(intensitate ≥80 mW/cm).

Avantaje:
• Estetică naturală deosebită printr-o 

procedură simplă, fără eliberare de 
monomeri și manevrabilitate excelentă;

• Sistem bazat pe proprietățile optice ale 
dintelui natural, făcând referire la cheia 

de culori Vita, pentru alegerea ușoară a 
nuanței;

• Ceram·X este disponibil în compule și în 
seringi Easy-Twist™;

• Ceram·X se poate folosi în tehnica 
demineralizării totale folosind Prime&Bond 
NT sau cu sistemul adeziv auto-gravant ® 
Xeno III.

Compoziție:
• Metacrilat modificat cu polysiloxani 

(ceramică modificată organic), rășină 
dimetacrilat, pigmenți de fluorescență, 
stabilizator UV, stabilizatori, 
camforquinonă, etil-4 (dimetilamino) 
benzoat, bariumaluminium-borosilicate 
sticlă, metacrilat funcționalizat cu particule 
nanometrice de dioxid de siliciu, pigmenți 
de oxid de fier, oxid de titaniu și sulfat de 
aluminiu funcție de nuanță.

Prezentare:
• Starter kit: 7 seringi x 3g (D1, D2, D3, D4, 

E1, E2, E3) + 1 cheie de culori originală 
+ 1 set adeziv autogravant Xeno III + 
aplicatoare.

• Seringă 3g culoare:
 -  D1 (A1/B1), D2 (A2/B2, C1/2D)
 -  D3 (A3/A3.5, B3/B, C2/C3, D2/D4) 
 -  D4 (A4/C1) 4
 -  DB (Dentină după albire)
 -  E1 (B1/B2/C2/D4) 1 2 2 4
 -  E2 (A1/A2/A3/C1/C3/C4/D2/D3) 
 -  E3 (A3.5/A4/B3/B4)

Material restaurativ direct pentru zone 
posterioare.

Indicații:
• Restaurări directe în clasele I și II, MOD pe 

dinți permanenți și temporari.

Caracteristici:
• Proprietăți fizice optime și rezistență la 

abraziune pentru utilizarea în zona laterală;
• Predozat în capsule (Compule) pentru 

aplicare directă intraorală;
• Are o singură culoare, universală, cu efect 

cameleon;
• Se aplică în strat de 4mm;
• Se polimerizează 20s (intensitate: 

500-800mW/cm) sau la 10 s (intensitate: 
800-1000mW/cm); adițional se poate 
polimeriza și dinspre vestibular și lingual;

Avantaje:
• Utilizează o nouă tehnologie pentru 

umplutura anorganică, rezultând o 
consistență unică și eliberare de fluor;

• Permite aplicarea simplă și rapidă, fără să 
compromită eficacitatea și durabilitatea;

• Oferă o contracție scăzută: 1,7%.

Prezentare:
• Compule: 5 Compule x 0,28g (5,6g) culoare 

universală.

CERAM.X DUO
DENSTPLY SIRONA

QUIXFIL
DENSTPLY SIRONA

78 Lei

Starter Kit - 1.240 Lei  •  Seringă - 203 Lei
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Material compozit de umplutură conceput să 
înlocuiască dentina pentru cavitățile mari de 
clasa I, II, III și clasa V. 

Caracteristici:   
• Proprietățile fizice ale SDR Plus sunt tipice 

pentru compozit fluid, dar materialul poate 
fi polimerizat în straturi de 4mm cu stres 
minimal de polimerizare;

• Materialul are proprietăți autonivelante 
care asigură o adaptare consistentă la 
pereții cavității pregătite;

• Este disponibil în nuanța Universal, precum 
și A1, A2 și A3;

• Se suprapun cu un compozit universal pe 
bază de metacrilat.   

Avantaje:  
• Aplicare într-un singur strat, până la 4mm 

(eliminându-se astfel tehnica stratificării);  
• Adaptare excelentă la pereții cavității 

datorită capacității de autonivelare;  
• Fluiditate optimă pentru o excelentă 

adaptare la cavitate;  
• Chimic compatibil cu adezivii și materialele 

compozite pe bază de metacrilat;   
• Reduce timpul de lucru, procedura 

rapidă (cu până la 60% mai puțin stres de 
polimerizare). 

Prezentare: 
• Intro Kit: 45 x 0,25g compule nuanța 

Universal, 2,5ml Prime&Bond Universal, 
pistol compule; 

• Rezervă: 15 compule (0,25g). 
• Rezervă: 50 compule (0,25g).
• Rezervă: seringă 1g.

Compozit rășinic nano-hibrid 
fotopolimerizabil utilizat pentru restaurări 
anterioare și posterioare. 

Indicații: 
• Restaurări clasa I - V; 
• Restaurări anterioare și posterioare directe; 
• Fațete; 
• Repararea fațetelor ceramice și din 

compozit; 
• Reconstituire de bont; 
• Imobilizarea dinților mobili. 

Caracteristici: 
• Rezistență ridicată la compresiune; 

• Contracție scăzută a polimerizării; 
• Ușor de utilizat; 
• Nuanțele asemănătoare cu nuanțele 

dintelui natural; 
• Timp de lucru prelungit (90 secunde); 
• Nuanțe disponibile: A1, A2, A3, A3.5, A4, 

B1, B2, C2, AO2, AO3, TW .

Prezentare: 
• Kit: 5 seringi (A1, A2, A3, A3.5, B2), 

FineEtch, EsBond, accesorii;
• Seringă 4g seringă diferite nuanțe A1, A2, 

A3, A3.5, B2. 

Aplicator pentru produsele Dentsply Sirona 
ambalate în capsule. 

Caracteristici: 
• Rapid, sigur și precis; 

• Autoclavabil; 
• Ușor de curățat. 

Prezentare: 
• Bucată.

SDR PLUS
DENTSPLY SIRONA

ESCOM 100
SPIDENT

PISTOL APLICATOR CAPSULE DENTSPLY
DENTSPLY SIRONA

Intro Kit - 1.040 Lei  •  Rezervă 50 compule - 825 Lei  •  Rezervă 15 compule - 259 Lei  •  Seringă - 72 Lei

135,50 Lei

Kit - 380 Lei  •  Seringă - 68 Lei
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Compozit fluid de tip rășinic, 
fotopolimerizabil.  

Indicații: 
• Restaurări în clasa III-IV;   
• Ca bază în cavități clasa I-II.   

Caracteristici: 
• Radioopac;   

• Elasticilate similară cu cea a dentinei;  
• Contracție mică la polimerizare. 

Prezentare: 
• Seringă 2g (culoare A2 sau A3) + 20 vârfuri 

aplicatoare. 

Compozit fluid, rășinic, fotopolimerizabil. 
Reprezintă varianta cu vâscozitate scăzută a 
compozitului EsFlow. 

Caracteristici:
Disponibil în nuanțe A2 și A3.

Indicații:  
• Obturații de bază și sigilări. 
  
Prezentare:   
• Seringă 2g, 4 vârfuri de amestec, (culoare 

A2 sau A3). 

Compozit universal nanohibrid care simplifică 
tehnica de aplicare, oferind rezultate 
estetice superioare.

Avantaje:
• Consistentă optimă pentru utilizare și 

modelare;
• Insensibil la lumina chirurgicală;
• Poate fi lustruit rapid și ușor;
• Fluorescența naturală;
• Reduce comprimarea datorită particulelor 

pre-polimerizate;
• Concept Duo-Shade - două nuanțe Vita per 

seringă;
• Premite obținerea unor culori strălucitoare;
• Tehnica Enamel and Dentine Shade Natural 

Layering.

Prezentare:
• Seringă 4g Enamel sau Dentine, diferite 

nuanțe.

Noul BRILLIANT Flow este un lichid 
nanocompozit radioopac bazat pe o 
tehnologie de succes testată clinic.

Avantaje:
• Contracție scăzută;
• Radioopacitate ridicată;
• Proprietăți fluide optime;
• Materialul este stabil, curgând ușor sub 

presiune și asigurând o manevrare ușoară și 
o aplicare precisă;

• Ajustarea culorii: că și gama Brilliant New 
Line, Brilliant Flow este bazat pe conceptul 
de nuanță Duo, permițând o aplicare ușoară 
și rapidă;

• Rezultate estetice garantate datorită 
efectului cameleonic excelent cu dentiția 
naturală.

Prezentare:
• Seringă Brilliant Flow 2,3g, diferite  nuanțe.

ES FLOW 
SPIDENT

ES FLOW  VL
SPIDENT

BRILLIANT NG
COLTENE

BRILLIANT Flow
COLTENE

37 Lei

37 Lei

53 Lei

33 Lei
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Material nanohibrid, fotopolimerizabil, bazat 
pe tehnologia ORMOCER.

Indicații:
• Restaurări de clasele I - V;
• Baza în cavitățile de clasa I - II;
• Reconstrucția dinților anteriori deteriorați 

în urma unor traumatisme;
• Fațetarea dinților anteriori decolorați;
• Corectarea formei și a nuanței pentru o 

estetică îmbunătățită;
• Reconstituire de bonturi;
• Sigilarea fisurilor extinse;
• Inlay-uri din material compozit;
• Reparații ale fațetelor, ale defectelor 

minore de smalt și a materialelor provizorii 
C&B;

• Restaurări ale dinților temporari.

Avantaje:
• Primul material de restaurare pur ceramic - 

nu conține monomeri clasici;

• Pure Silicate technology - umplutura și 
matricea rașnică bazată pe oxid de silicon;

• Tehnologie ORMOCER - comprimare 
minimă la polimerizare;

• Biocompatibil;
• Rezistență extremă la decolorare;
• Universal - îndeplinește cele mai 

pretențioase cerințe ale regiunilor 
anterioare și posterioare;

• Coordonare perfectă a translucenței cu 
opacitatea pentru rezultate estetice cât mai 
apropiate de culoarea naturală a dintelui;

• Manevrare excelentă;
• Compatibil cu toți agenții convenționali de 

bonding.

Prezentare:
• Kit: 5 seringi x 3g (nuanțe A2, A3, GA3.25, 

GA3.5, Admira Fusion x-tra), 1 cheie culori, 
20 unidoze Futurabond U, alte accesorii;

• Seringă 3g, diferite nuanțe.

Compozit fotopolimerizabil fluid bazat pe 
tehnologia ORMOCER.

Indicații:
• Căptușirea cavităților minore și sigilarea 

fisurilor extinse;
• Bază în cavități;
• Căptușire cavități clasa III - V;
• Reparare căptușiri, fațete și restaurări 

provizorii;
• Cimentarea de piese pentru proteze 

transparente.

Avantaje:
• Primul material de restaurare fluid pur 

ceramic - nu conține monomeri clasici;
• Pure Silicate Technology - umplutura și 

matricea rășinică bazată pe oxid de silicon;

• Tehnologie ORMOCER - comprimare 
minimă la polimerizare;

• Tehnologie “Flow on demand” - materilaul 
se fuidizează numai sub presiune sau în 
mișcare;

• Afinitate excelentă cu suprafața umedă a 
pereților cavităților dentare;

• Manevrare excelentă - procedură simplă 
pentru lustruire de calitate superioară 
combinată cu duritatea superioară a 
suprafeței garantează rezultate excelente 
durabile;

• Compatibil cu toți agenții convenționali de 
bonding.

Prezentare:
• Seringă 2g, diferite nuanțe.

ADMIRA FUSION
VOCO

ADMIRA FUSION FLOW
VOCO

Kit - 1.199 Lei  •  Seringă - 316 Lei

187 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Compomer universal restaurativ direct 
(varianta îmbunătățită a DYRACT eXTRA).

Indicații:
• În toate tipurile de cavități atât pe dinți 

anteriori, cât și posteriori.

Avantaje:
• Restaurările cu Dyract XP eliberează 

continuu ioni de fluor și acționează la 
nivelul dintelui ca un buffer pentru acid;

• Cea mai bună soluție pentru leziunile 
cervicale de clasa V și pacienții cu risc 
crescut de carie;

• Eliberare masivă de fluor, efect antiplacă 
bacteriană;

• Închidere marginală perfectă - materialul cu 
una din cele mai bune rate de succes clinic 
și cea mai mică rată de carie secundară;

• Fizionomic, rezistent la abraziune;
• Aplicare ușoară și economică prin sistemul 

compulă/pistol.

Caracteristici:
• Oferă rezistență și duritate bună;
• Caracteristici de manevrare și modelare 

îmbunătățite pentru aplicare optimă;
• Combină capacitatea de compensare a 

contracției de priză și efectul cariostatic, 
tipice pentru compomeri, cu rezistența și 
estetica materialelor compozite;

• Predozat în compule pentru aplicarea 
directă intraorală.

Prezentare:
• Folie cu 5 compule x 0,25g nuanța A2, A3, 

A3,5 sau B1.

DYRACT® XP
DENTSPLY SIRONA

75 Lei

Obturații definitive - compomeri

Material de restaurare microhibrid, 
fotopolimerizabil.

Indicații:
• Pentru cavități de clasele I-V;
• Reconstituire dinți anteriori deteriorați în 

urma unor traumatisme;
• Fațete pentru dinți anteriori.

Avantaje:
• Combină avantajele compozitelor cu micro 

și macro-filler;
• Neaderent la instrumente, compactare 

bună;
• Rezistență crescută la abraziune și 

stabilitate în timp a nuanțelor;
• Contracție redusă și compactare bună;
• Restaurări durabile.

Prezentare:
• Polofil Supra Refill seringă 4g, diferite 

nuanțe.

Material de restaurare fotopolimerizabil 
utilizat pentru zona posterioară.

Indicații:
• Restaurări de clasa I și a II-a;
• Reconstituire bonturi.

Avantaje:
• Fotopolimerizare în strat de 4mm;
• Timp de fotopolimerizare doar 10 sec;

• Nuanță universală;
• Rezistență crescută și foarte economic;
• Timp de lucru redus în special în combinație 

cu Futurabond DC SingleDose;
• Manipulare ușoară;
• Proprietăți fizice excelente.

Prezentare:
• X-Tra Fil seringă 5g, diferite nuanțe.

POLOFIL SUPRA 
VOCO

X-TRA FIL
VOCO

109 Lei

280 Lei



RESTAURARE CORONARĂ

92      Restaurare coronară 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

Material de restaurare fotopolimerizabil, 
universal tip compomer, fluid, ideal pentru 
cavități mici la dinții anteriori și posteriori. 
Fotopolimerizabil.

Indicații:
• Tratamente minim invazive;
• Obturații clasele a III-a, a V-a, cavități mici 

clasa I, dinți temporari și permanenți;
• Bază în cavități;
• Sigilări de șanțuri și fosete;
• Bază pentru o închidere marginală perfectă;
• Defecte cuneiforme.

Caracteristici:
• Este fluid atât timp cât se apasă pe pistonul 

seringii;
• Adeziune foarte bună pe pereții cavităților;
• Face priză în mediul umed;

• Nu necesită gravaj acid;
• Disponibil în culorile A2, A3, A4, B1, C2, 

Translucent, OA3.
• 
Avantaje:
• Excelente proprietăți de scurgere;
• Fără contracție de priză, închidere 

marginală sigură;
• Forma seringii ideală pentru aplicațiile 

intra-orale.

Prezentare:
• Seringă 1,8g + vârfuri aplicatoare.

Material fotopolimerizabil de tip compomer, 
colorat, cu efect strălucitor.

Indicații:
• Restaurări ale dinților de lapte.

Avantaje:
• Opt culori atrăgătoare cu efect de 

strălucire;
• Aplicare simplă și rapidă din capsule;

• Capacitate excelentă de lustruire;
• Bazat pe tehnologia compomer VOCO 

verificată;
• Ghid de nuanțe din material original.

Prezentare:
• Seringă 2g diferite nuanțe.

DYRACT® FLOW
DENTSPLY SIRONA

TWINKY STAR FLOW
VOCO

185 Lei

Material fotopolimerizabil de tip compomer, 
colorat, cu efect strălucitor.

Indicații:
• Restaurări ale dinților de lapte.

Avantaje:
• Opt culori atrăgătoare cu efect de 

strălucire;
• Aplicare simplă și rapidă din capsule;

• Capacitate excelentă de lustruire;
• Bazat pe tehnologia compomer VOCO 

verificată;
• Ghid de nuanțe din material original.

Prezentare:
• Set capsule (40 x 0,25g) în diferite culori, 

ghid de culori;
• Refill: 25 capsule x 0,25g, diferite culori.

TWINKY STAR
VOCO

Set capsule - 729 Lei  •  Refill - 467 Lei

167 Lei
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Ciment ionomer de sticlă condensabil pentru 
restaurări definitive, înlocuitor de amalgam.

Indicații:
• Restaurare coronară cavități de clasa I, II 

și V;
• Bază;
• Reconstituiri de bonturi.

Caracteristici:
• Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără 

demineralizare sau agenți de adeziune (nu 
necesită prepararea retentivă a cavităților);

• Eliberează de 6 ori mai mult fluor decât un 
ionomer de sticlă standard;

• Se poate finisa după doar 2’30 min de la 
începerea amestecării;

• Biocompatibilitate excelentă;
• Radioopac;
• Priză bună în mediu umed;
• Consistență ridicată, nelipicioasă, 

condensabilă.

Avantaje:
• Translucență sporită pentru o mai bună 

potrivire naturală a nuanțelor cu structura 
existentă a dintelui;

• Rezistență crescută la abraziune;
• Obturație într-un singur timp (un singur 

strat);
• Posibilitatea folosirii matricelor metalice;
• Duritate mare, rezistent în timp.

Prezentare:
• Set 3-2: 3 x 15g pulbere (A2, A3, B3) + 2 x 

6,4ml lichid + accesorii;
• Set 1-1: 15g pulbere nuanța A + 6,4ml lichid 

+ accesorii;
• Capsule: cutie cu 50 capsule (A2; A3; A3,5; 

B2; B3 sau C4);
• Pulbere: 1 flacon 15g pulbere (A2, A3, A3,5, 

B2, B3 sau C4);
• Lichid: flacon 6,4ml.

FUJI IX 
GC

Set 3-2 - 919 Lei  •  Set 1-1 - 394 Lei  •  Capsule - 514 Lei  •  Pulbere - 260 Lei  •  Lichid - 177 Lei

Obturații definitive - cimenturi ionomeri de sticlă

Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil 
pentru restaurări.

Indicații:
• Restaurare coronară a cavităților de clasa 

III și V;
• Restaurare coronară pentru dinții 

temporari;
• Bază;
• Refacerea bonturilor dentare;
• Sigilări de șanțuri și fosete.

Caracteristici:
• Radioopacitate bună;
• Autoadeziv la structura dentară;
• Hidrofilic (priză bună în mediul umed).

Avantaje:
• Particulele mici permit realizarea unei 

finisări excelente;
• Densitate granulară mare pentru rezistență 

mai mare la abraziune;
• Fără demineralizare sau adeziune.

Prezentare:
• Set 3-2: 3 flacoane x 15g pulbere (A2/A3/

B3) + 2 flacoane 2 3 3 x 6,8 ml lichid;
• Pulbere: flacon 15g pulbere (A1; A2; A3; 

A3.5; A4; B2; B3; B4; C2; C4 sau D2); 
• Lichid: flacon 6,8ml lichid;
• Capsule: 50 capsule (A1; A2; A3; A3,5; A4; 

B2; B3; B4; C2; C4; D2 sau asortate).

FUJI II LC
GC

Set 3-2 - 1.254 Lei  •  Pulbere - 320 Lei  •  Lichid - 283 Lei  •  Capsule - 730 Lei
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Consistența condensabilă și nelipicioasă a lui 
GC Fuji IX GP îl face ideal pentru restaurările 
de clasa I, a II-a și a V-a cu bază sau pentru 
refaceri de bonturi. Proprietățile autentice 
ale ionomerului de sticlă în combinație cu 
ușurința utilizării fac ca GC Fuji IX GP să 
întrunească toate cerințele materialelor de 
restaurare moderne. 

Caracteristici: 
• Ionomer de sticlă posterior, condensabil, 

ușor de folosit cu rezistență ridicată la 
abraziune; 

• Nu necesită utilizarea de digă; 
• Adeziune intrinsecă la smalț și dentină fără 

demineralizare și agenți de adeziune; 
• Nu este necesară prepararea retentivă a 

cavității permițând utilizarea unor tehnici 
conservatoare de preparare; 

• Poate fi folosit cu ajutorul unor matrici 

metalice pentru modelare ușoară în 
cavitate; 

• Aplicare într-o singură etapă; 
• Radioopacitate bună ce facilitează controlul 

post-operator; 
• Bio-compatibilitate excelentă. 

Caracteristici specifice pentru GC Fuji IX 
GP FAST: 
• Timp de priză mai scurt cu finisare finală 

după doar 3 minute de la începerea 
amestecării; 

• Consistență densă pentru fulare ușoară în 
cavitate; 

• Duritate mai mare pentru rezistentă mai 
bună în timp. 

Prezentare: 
• Cutie cu 50 capsule. 

FUJI IX FAST
GC

520 Lei

Sistem de reconstituire coronară de tip 
ionomer de sticlă hibrid. 

EQUIA Forte HT este un nou produs inovator 
al familiei Glass Hybrid din GC. Un sistem de 
restaurare conceput pentru a oferi o soluție 
unică și pe termen lung pentru restaurările 
posterioare. 

Indicații:   
• Restaurări de clasa I;  
• Restaurări de clasa II cu rezistență la stres 

(a se vedea ghidul tehnic pentru prepararea 
cavității sugerate);  

• Restaurări antistres de clasa II;   
• Restaurare intermediară;   
• Restaurări de clasa V și restaurări ale 

rădăcinii;  
• Reconstituire de bont;  
• Alternativă la amalgam;  
• Pedodonție.  

Avantaje: 
• Tehnologia unică
• Dimensiuni diferite ale particulelor de 

umplutură;   
• Distribuția și interacțiunea inteligentă a 

particulelor în matricea de umplere; 
• Combinarea materialului de umplere cu 

un strat monomer multifuncțional de 
protecție.

   
Rezistență:  
• Material de umplere superior recomandat 

pentru restaurări de clasa I și II;   

• Acidul poliacrilic cu masă moleculară mare 
din umplutură face ca matricea de ciment 
să fie mai puternică și mai stabilă din punct 
de vedere chimic;   

• Umpluturile de straturi EQUIA Forte cresc 
duritatea suprafeței și rezistentă la uzură.   

Ușor de utilizat:   
• Tolerant la umiditate, nu este nevoie de 

sistem de digă;  
• Timp de lucru îndelungat și timp de priză 

scurt, timp total de lucru de numai 3’25’’;  
• Particule mici care acționează ca lubrifiant 

pentru un contur ușor și o manipulare 
antiaderență; 

• Nu este nevoie de condiționare sau lipire 
datorită capacitatatii de aderență chimică 
încorporată și umectabilitatea remarcabilă.   

Translucid: 
• Utilizarea particulelor și a materialelor de 

umplere cu indici de refracție apropiați 
reflectă mai multă lumină și conferă mai 
multă transluciditate; 

• EQUIA Forte HT conferă restaurării 
posterioare mai multă naturalețe și estetică. 

Prezentare: 
• Clinic Pack: cutie 200 capsule Equia Forte 

HT diferite nuanțe;
• Cutie 50 capsule Equia Forte HT diferite 

nuanțe.  

EQUIA FORTE HT 
GC

Clinic Pack 200 capsule - 2.185 Lei  •  Capsule refill - 650 Lei
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Ciment ionomer de sticlă îmbunătățit cu aliaj 
de argint. 

Indicații:   
• Restaurări ocluzare;  
• Reconstituiri de bonturi.   

Avantaje: 
•  Adeziune chimică puternică ceea ce îi oferă 

o excelentă sigilare marginală; 
•  Înaltă radioopacitate ceea ce facilitează 

diagnoza post-operatorie; 

•  Proprietăți fizice de top datorită aliajului de 
argint - longevitate crescută;

•  Eliberează fluor. 

Prezentare: 
•  Cutie cu 50 capsule.
•  Set 1:1: 15g pulbere + 17g aliaj de argint + 

8ml lichid + aceesorii.

MIRACLE MIX
GC

Capsule - 1.111 Lei  •  Set 1:1- 659 Lei

Aplicator pentru produsele GC ambalate în 
capsule. 

Caracteristici: 
• Rapid, sigur și precis; 
• Design ergonomic, manipulare ușoară; 

• Autoclavabil;
• Ușor de curățat. 

Prezentare: 
• Bucată.

PISTOL APLICATOR CAPSULE GC
GC

443 Lei

Ciment ionomer de sticlă utilizat pentru 
restaurări coronare rapide, ușoare și 
rezistente. 

Indicații: 
• Liner înainte de aplicarea obturațiilor de 

compozit; 
• Refaceri de bont; 
• Restaurări pe dinții temporari;
• Restaurări de clasa I, a II-a, a V-a; 
• Restaurări temporare; 
• Obturații minim-invazive. 

Avantaje: 
• Aplicare într-un singur pas - nu necesită 

conditioner sau strat protector (lac, 
varnish);

• Rezistență la uzură - ideal pentru 
restaurările de clasa I, II, V;

• Elibereza fluor continuu, timp de 24 luni; 
• Se aplică bulk - nu necesită stratificare; 
• Adaptare marginală ușoară. 

Caracteristici: 
• Autopolimerizabil și autoadeziv; 
• Disponibil în 6 nuanțe: White (alb), A1, A2, 

A3, A3.5, A4;
• Radioopac; 
• Manevrabilitate ușoară și aplicare rapidă;
• Aderă la cavitate în timpul aplicării, dar nu 

aderă la instrumentele dentare. 

Prezentare: 
• Cutie 50 capsule. 

KETAC UNIVERSAL APLICAP
3M ORAL CARE SOLUTIONS

550 Lei
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Ciment ionomer de sticlă radioopac pentru 
tehnica BULK&GO. 

Indicații: 
• Liner înainte de aplicarea obturațiilor din 

compozit; 
• Refaceri de bont; 
• Restaurări pe dinți temporari; 
• Restaurări clasa I, II, V; 
• Restaurări temporare și minim invazive. 

Caracteristici: 
• Abilitatea materialului de adezivitate 

chimică la smalț și dentină oferă un mod 

de preparare ușor și o excelentă izolare 
marginală;

• Poate fi aplicat fără conditioner sau 
glaze, fără stratificare, se aplică bulk, 
obținându-se o restaurare apidă, într-un 
singur pas; 

• Eliberează fluor; 
• Nu aderă de instrumente; 
• Radioopac. 

Prezentare: 
• Kit: 12,5g pulbere, 8,5ml lichid, 1 linguriță 

dozatoare, 1 pad de amestec.

Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil 
pentru restaurări posterioare.

Indicații:
• Restaurări definitive de clasa I pe zone 

neocluzale;
• Restaurări posterioare semipermanente;
• Restaurări pe dinții temporari;
• Refaceri de bont înaintea aplicării 

coroanelor;
• Bază pentru restaurările din compozite;
• Restaurări de clasa a V-a;
• Sigilant pentru fisuri.

Caracteristici:
• Rezistența mare la compresiune;
• Rezistență bună la uzură;
• Eliberează fluor condensabil.

Prezentare:
• Set: 1 x 12,5g pulbere, 1 x 8,5ml lichid, 

linguriță dozatoare.

KETAC UNIVERSAL
3M ORAL CARE SOLUTIONS

KETAC MOLAR Easy mix A.R.T.
3M ORAL CARE SOLUTIONS

204 Lei

347 Lei

Ciment ionomer de sticlă cu triplă reacție de 
priză pentru refaceri de bont și restaurări.

Indicații:
• Refaceri de bont înainte de aplicarea 

coroanelor;
• Deretentivizarea dinților preparați pentru 

aplicarea coroanelor;
• Restaurări de clasa I și a II-a pe dinții de 

lapte;
• Restaurări permanente de clasa a III-a și a 

V-a;
• Restaurări ale leziunilor carioase ale 

rădăcinilor;
• Liner.

Avantaje:
• Triplă reacție de priză: fotopolimerizare, 

polimerizare chimică, autopolimerizare;
• Foarte estetic datorită celor 8 nunațe (6 

standard, 2 speciale);
• Rezistență bună la abraziune;
• Eliberează fluor.

Prezentare:
• A3 trial kit: 1x 5g pulbere nuanța A3 + 1 x 

2,5ml lichid + 1 x 2ml primer + 1 x 2ml lac 
de finisat.

VITREMER™
3M ORAL CARE SOLUTIONS

364 Lei
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Ciment ionomer de sticlă, radioopac, 
fotopolimerizabil, biocompatibil, foarte 
rezistent în timp.

Indicații:
•  Restaurare coronară cavități de clasa III și V 

pe dinți permanenți;
•  Restaurare coronară cavități de clasa I, II, III 

și V pe dinți temporari;
•  Bază sub obturații de compozit sau 

amalgam;
•  Sigilări de șanțuri și fosete;
•  Obturații provizorii pe dinți permanenți;
•  Refaceri bonturi dentare.

Caracteristici:
•  Adeziune chimică permanentă la țesuturile 

dentare dure;
•  Eliberează ioni de fluor (efect anticarie);
•  Poate fi finisat imediat după priză.

Prezentare:
•  Set: 1 flacon x 12g pulbere (nuanțe A2 sau 

A3) + flacon x 5g lichid.

KAVITAN® LC
PENTRON

205 Lei

KAVITAN® PLUS
PENTRON

102 Lei

Ciment ionomer de sticlă, radioopac, 
autopolimerizabil, biocompatibil, foarte 
rezistent în timp.

Indicații:
•  Obturații de clasa III și V pe dinți 

permanenți;
•  Obturații laminate de clasa I, III și V pe dinții 

permanenți (tehnica sandwich);
•  Obturații de clasa I, II, III și V pe dinți 

temporari;
•  Bază sub obturații de compozit sau 

amalgam;
•  Refacerea pierderilor de dentină înainte 

de prepararea dentară pentru diferite 
microproteze;

•  Obturații temporare pe dinți definitivi.

Caracteristici:
•  Radioopac;
•  Rezistență la abraziune;
•  Rezistență mecanică mare;
•  Adeziune chimică permanentă la țesuturile 

dentare;
•  Eliberează ioni de fluor (efect anticarie);
•  Solubilitate extrem de redusă după priză;
•  Timp de lucru și priză optimi.

Prezentare:
•  Set: 1 flacon x 15g pulbere + 1 flacon x 

15ml lichid nuanța A2 sau A3.

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Sisteme adezive

Sistem universal complex, cu 2 componente, 
ce combină așteptările clinicienilor în ceea 
ce privește standardul de aur al adezivilor 
cu autodemineralizare și al celor cu 
demineralizare și spălare!

Indicații:
• Restaurări directe;
• Sigilare dentinara imediată (IDS);
• Repararea restuararilor indirecte;
• Tratamentul hipersensibilității.

Avantaje:
• Cu tehnologia patentată Dual H, G2-BOND 

Universal oferă o optimizare avansată atât 
a adeziunii la dinte, cât și la compozit, ceea 
ce deschide drumul către un nou standard 
în stomatologia adezivă;

• Posibilitatea de a alege modul de 
demineralizare preferat;

• G2-BOND Universal oferă rezultate 
de încredere în ambele moduri, 
autodemineralizare și demineralizare și 
spălare, făcând posibilă acoperirea unei 
game largi de indicații cu un singur sistem 
fără sensibilitate post-operatorie;

• Grosimea optimă a lui G2-BOND Universal 

poate acționa că strat amortizor de șoc 
pentru a evita formarea de spații goale și 
dezlipirea, în special în cazul contracției 
ridicate la priză și a compozitelor 
condensabile;

• Design-ul ergonomic al capacului asigură 
o dozare precisă prevenind pierderile, 
eliminând reziduurile și lăsând un flacon 
curat după utilizare;

• Cu o compoziție fără HEMA, stabilitatea 
marginală este îmbunătățită, ceea ce 
permite marginilor restaurărilor anterioare 
să rămână invizibile de-a lungul timpului.

Caracteristici:
• În timp ce Primer-ul asigură calitatea 

adeziunii, Bond-ul sporește durabilitatea 
stratului de adeziune datorită tehnologiei 
Dual-H;

• Vâscozitatea Bond-ului îl face simplu și ușor 
de aplicat, limitând riscul de acumulare a 
lichidului în exces în stratul de adeziune.

Prezentare:
• G2 Bond Universal Kit: 1 x flacon 5ml 

G2-Bond Universal 1 Primer, 1 x flacon 5ml 
G2-Bond Universal 2 Bond, 1 x flacon 5ml.

G2-BOND UNIVERSAL KIT
GC

588 Lei

298 Lei

Adeziv universal monocomponent, 
fotopolimerizabil, compatibil cu toate 
tipurile de demineralizare.

Indicații: 
• Adeziune directă; 
• Tratament hipersensibilitate; 
• Reparații în cavitatea bucală. 

Avantaje: 
• Utilizare simplă și eficientă, fără impact 

asupra calității adeziunii; 
• Oferă avantajele unui adeziv universal cu o 

performanță de top în orice situație; 
• Având o rezistență excelentă a adeziunii 

atât la smalț, cât și la dentină, indiferent 
de tipul de demineralizare, și o stabilitate 
excelentă, G-Premio BOND asigură o 
adeziune durabilă în timp datorită unei 
combinații de trei monomeri funcționali; 

• Cu o penetrare și o capacitate de umectare 
perfecte, precum și un procedeu de uscare 
eficient, produsul oferă o grosime extrem 
de subțire a filmului de doar 3μm pentru a 

garanta o estetică durabilă;
• Efect delicat asupra tubulilor dentinari 

în cazul autodemineralizarii și infiltrare 
completă a agentului de adeziune în cazul 
demineralizarii totale, datorită umectării 
optime; 

• Datorită unui procedeu simplu cu o 
sensibilitate foarte scăzută din punctul de 
vedere al tehnicii de realizare, G-Premio 
Bond oferă o rezistența a adeziunii 
adecvată, chiar și atunci când este 
respectat timpul de așteptare; 

• Timp de lucru de 7 minute, ceea ce permite 
lucrul fără presiunea timpului, oferind o 
soluție versatilă și ușor de utilizat într-un 
singur flacon; 

• Timp total de realizare a procedurii de 25 
de secunde în cazul autodemineralizarii 
și 35 de secunde în cazul demineralizării 
selective sau totale.

Prezentare: 
• Flacon 5ml + accesorii.

G-Premio BOND
GC
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Activator dual pentru G-Premio Bond GC 
(Dual Cure Activator). G-Premio BOND este 
unul dintre cele 3 elemente de bază ale 
sistemului de adeziune G-CEM LinkForce.   

Prezentare: 
• Flacon 3ml. 

G-Premio BOND DCA
GC

G-aenial BOND
GC

375 Lei

211 Lei

Sistem adeziv monocomponent de generația 
a VII-a, autogravant, fotopolimerizabil.

Indicații:
• Adeziunea compozitelor fotopolimerizabile 

și a compomerilor la structura dentară;
• Adeziunea cimenturilor duale și a 

compozitelor pentru refaceri de bont;
• Utilizat ca adeziv autodemineralizant 

sau în tehnica demineralizării selective a 
smalțului.

Avantaje:
• Fără HEMA, pentru o adeziune de lungă 

durată;
• Rapid, simplu, eficient - tehnica 

auto-demineralizării durează doar 30 de 
secunde.

Caracteristici:
• Putere de adeziune crescută similară 

sistemelor adezive de tip demineralizare și 
spălare;

• Monomerul dimetacratilat îi mărește 
permeabilitatea la smalț și dentină în 
timp ce nivelul ridicat al monomerului 
estero-fosfat optimizează demineralizarea;

• Oferă integritate marginală excelentă 
indiferent de tehnica și de compozitul 
utilizat.

Prezentare:
• Refill: flacon 5ml bonding.

Adeziv monocomponent fotopolimerizabil și 
autodemineralizant.

Indicații:
• Adeziunea compozitelor la suprafața 

smalț - dentină.

Caracteristici:
• Demineralizarea redusă a smalțului și 

dentinei permite închiderea tubulilor 
dentinari, reducând riscul de sensibilitate 
postoperatorie;

• Demineralizarea și infiltrarea simultană 
a monomerului au ca rezultat o închidere 
marginală mai bună a stratului hibrid și 
astfel un grad de risc scăzut de infiltrare 
bacteriană;

• Sistem monocomponent cu o tehnică de 

manevrare simplificată ce economisește 
timp (procedeu ce durează 30 de secunde);

• Ușurință în folosire cu sensibilitate scăzută 
la controlul izolării dentinei asigurând o 
adeziune bună;

• Formula stabilă se păstrează la 
temperatura camerei;

• Creează o interfață „zona 
nano-interacțiune”, unde se produce un 
compus de calciu insolubil, care asigură o 
mai bună legătură;

• Previne sensibilitatea postoperatorie;
• Fără HEMA pentru a evita riscul reacțiilor 

alergice.

Prezentare:
• Flacon 5ml + accesorii.

G-BOND
GC

374 Lei
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Adeziv universal fotopolimerizabil, pentru 
utilizare în stomatologia restaurativă. Un 
flacon de adeziv ce poate acoperi indicații 
pentru adeziunea restaurărilor directe și 
indirecte și pentru reparațiile intraorale ale 
fracturilor. 

Indicații: 
• Pentru orice tehnică de aplicare; 
• Tehnica autogravării: gravare acidă, 

condiționare, adeziune într-un singur pas; 
• Tehnica gravării selective pe smalț: aplicarea 

acidului fosforic doar pe smalț pentru a 
maximiza adeziunea la smalț;

• Tehnica gravării totale (etch&rinse): gravarea 
adițională a smalțului și dentinei cu acid 
fosforic;

• Pentru lipirea și repararea tuturor 
restaurărilor directe și indirecte din metal, 
ceramică și compozite. Pentru lipirea și 
repararea ceramicii integrale sau pe suport 
de zirconiu trebuie să fie utilizat în plus 
Gluma Ceramic Primer;

• Compatibil cu toate compozitele 
fotopolimerizabile, autopolimerizabile și cu 
priză duală. 

Avantaje: 
• Adeziunea restaurărilor directe pentru 

toate clasele de cavități (Black) folosind 
compozite sau compomeri cu priză duală, 
autopolimerizabile sau fotopolimerizabile; 

• Adeziunea materialelor pentru refaceri de 
bonturi cu fotopolimerizare, polimerizare 
duală sau autopolimerizare; 

• Sigilarea zonelor hipersensibile la dinții 
vitali; 

• Sigilarea cavităților înainte de restaurarea cu 
amalgam;

• Adeziunea sigilanților dentari; 
• Sigilarea cavităților sau bonturilor preparate 

vital înainte de cimentarea temporară a 
restaurărilor indirecte (conform tehnicii de 
sigilare imediată a dentinei); 

• Cimentarea restaurărilor indirecte cu 
cimenturi fotopolimerizabile, cu priză duală 
sau autopolimerizabile; 

• Repararea intraorală a restaurărilor de 
compozit, compomer, ceramică pe metal, 
ceramică pe zirconiu metal sau ceramică 
integrală.

Prezentare: 
• Flacon 4ml.

Bonding de generația a V-a Etch & Rinse, cu 
formulă îmbunătățită.

Indicații:
• Adeziunea restaurărilor directe din 

compozit;
• Adeziunea restaurărilor indirecte;
• Sigilarea zonelor hipersenzitive ale dinților.  

Caracteristici:
• Conține primer, bonding și desensibilizant 

într-un singur flacon;
• Aplicare într-un singur strat;
• Fotopolimerizabil.

Prezentare:
• Flacon 4 ml + accesorii.

GLUMA BOND UNIVERSAL
KULZER

GLUMA 2BOND
KULZER

239 Lei

153 Lei

Gluma Self Etch sistem nanoadeziv 
de generația a VII-a autogravant, 
fotopolimerizabil, într-un singur timp.

Indicații:
• Adeziunea restaurărilor directe și indirecte 

(obturații compozit);
• Restaurarea tuturor tipurilor de cavități 

cu materiale fotopolimerizabile din clasa 
compozite și compomeri;

• Desensibilizarea suprafețelor radiculare.

Caracteristici:
• Adezivul demineralizează, condiționează și 

asigură adeziunea într-un singur pas;
• Sensibilitate minimă;
• Timp minim de pregătire.

Prezentare:
• Flacon 4ml.

GLUMA SELF ETCH
KULZER

259 Lei
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Sistem adeziv monocomponent, autogravant, 
fotopolimerizabil. Ușor de aplicat pentru 
restaurările directe cât și cele indirecte, aderă 
de toate suprafețele inclusiv smalț, dentină, 
ceramică, zirconiu, compozit, aliaje nobile și 
nenobile - fără a fi necesară aplicarea unui 
primer.

Indicații:
• Restaurarea tuturor tipurilor de cavități 

cu materiale fotopolimerizabile din clasa 
compozite și compomeri;

• Desensibilizarea suprafețelor radiculare;
• Sigilarea dentinei înainte de restaurările cu 

amalgam;
• Strat protector (lac, varnish) pentru 

materialele de restaurare de tip ionomeri 
de sticlă;

• Reparații ale restaurărilor din compozit și 
compomer;

• Sistem adeziv pentru aplicarea materialelor 
de sigilare.

Avantaje:
• Primer pentru restaurări din zirconia, 

alumină, metal sau ceramică sticloasă;
• Pentru fixarea adezivă a fațetelor cu 

cimentul RelyX™ Veneer;
• Repararea intraorală a restaurărilor 

indirecte existente;
• Sigilarea suprafețelor dentinare ale 

bonturilor dentare, înainte de aplicarea 
lucrărilor provizorii;

• Flacon cu capac rabatabil, ușor de desfăcut 
cu o singură mână.

Prezentare:
• Flacon 5ml;
• Activator 5ml.

ADPER™ SINGLE BOND UNIVERSAL
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Flacon - 389 Lei  •  Activator - 393 Lei

Sistem adeziv pentru tehnica demineralizării 
totale.

Indicații:
• Toate clasele de restaurări directe din 

materiale compozite;
• Desensibilizări;
• Fațete din porțelan;
• Restaurări indirecte după fotopolimerizare.

Avantaje:
• Adeziune superioară la smalț și dentină;
• Flacon ușor de deschis și utilizat;
• Nanoparticulele aflate în suspensie sunt 

stabile și nu se depun. Nu necesită agitare 
înainte de folosire!

Prezentare:
• Flacon 6ml.

Sistem adeziv bicomponent de generația a 
IV-a. 

Indicații: 
• Restaurări directe, cât și indirecte, pentru 

a realiza adeziunea între dentină-smalț 
și material compozit sau între compozit-
compozit, compozit-ceramică sau 
compozit-metal; 

• Ca agent de bonding în cimentări adezive 
ale oricărui tip de lucrare protetică, 
reparații lucrări protetice. 

Caracteristici: 
• 48% umplutură și particule din sticlă de Ba 

0,6µm; 

• Adeziune foarte ridicată; 
• Contracție redusă la polimerizare; 
• După demineralizare se aplică stratul 

de primer, apoi cel de adeziv, urmat de 
fotopolimerizare. 

Prezentare: 
• Kit: 1 x 8ml OptiBond FL Primer (FL=Filled 

and Light-cured), 1 x 8ml OptiBond FL 
Bonding, 1 x 3g Gel Etchant , 10 Vârfuri 
pentru demineralizant, 25 godeuri de 
mixare, 50 aplicatoare. 

ADPER™ SINGLE BOND 2
3M ORAL CARE SOLUTIONS

OPTIBOND FL
KERR

220 Lei

663 Lei
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OptiBond Universal este un adeziv dentar care 
combină fiabilitatea tehnologiei patentate 
OptiBond GPDM cu ușurința utilizării unui 
adeziv universal.  

Avantaje:   
• Indicat pentru toate suprafețele și 

substraturile, în orice tehnică de gravare;   
• Un singur flacon, un singur strat;
• Putere dovedită;   
• Protecție împotriva sensibilității 

postoperatorii;   

• Protecție împotriva micro-infiltrațiilor  
marginale;   

• Oferă posibilitatea de a vă baza pe o 
formulă dovedită, care este eficientă 
cu diferite substraturi și tehnici - de la 
demineralizare totală la autodemineralizare 
și demineralizare selectivă;  

• Oferă o putere de adeziune remarcabilă, 
atât la dentină, cât și la smalț.

Prezentare:   
• Flacon 5ml. 

OPTIBOND UNIVERSAL 
KERR

262 Lei

Adeziv monocomponent fotopolimerizabil 
ce conține etanol (15%) și particule de 
microumplutură (0,4μm), care penetrează 
efectiv în canaliculele dentinare, generând 
o sigilare și o adeziune reală, optimă și de 
durată.

Indicații:
• În asociere cu gravarea acidă, pentru toate 

tipurile de obturații fotopolimerizabile.

Avantaje:
• Stabilitate pe termen lung;
• Forță de legătură remarcabilă la aplicările 

directe sau indirecte.

Prezentare:
• Flacon x 3ml.

OPTIBOND SOLO PLUS
KERR

132 Lei

Adeziv universal Prime & Bond ce oferă un 
bun echilibru între proprietățile hidrofobe și 
hidrofile pentru a asigura acoperirea completă 
și penetrarea la diferite niveluri de hidratare. 

Indicații:  
• Toate metodele de demineralizare, toate 

indicațiile;   
• Demineralizarea selectivă a smalțului - 

ideală pentru restaurările de clasa a II-a.  

Avantaje:  
• Control activ al hidratării;  
• Difuzare activă; 
• Grosimea filmului redusă; 
• Penetrarea activă a tubulilor dentinari.  

Caracteristici:  
• Capac care se poate deschide cu o singură 

mână;  
• Eliberare precisă pentru minim de pierderi 

și de mizerie; 
• Vâscozitate redusă pentru o aplicare 

ușoară;  
• Timp de lucru de până la 30 minute într-un 

CliXdish, închis, reducând pierderile atunci 
când se obturează mai multe cavități.   

Prezentare:  
• Flacon 2,5ml.
• Flacon 4ml.

PRIME & BOND UNIVERSAL
DENTSPLY SIRONA

Flacon 2,5ml - 125 Lei  •  Flacon 4ml - 239 Lei
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Agent bonding într-o singură seringă.

Indicații:
• Adeziunea dentinei, smalțului, porțelanului, 

metalului și compozitului.

Caracteristici:
• Conține rășini naturale;
• Rășină bonding radioopacă;
• Concentrație de rășină 40%;
• Rășină bonding eliberatoare de fluor.

Avantaje:
• PH aproape neutru; nu este agresiv față de 

țesuturi;
• Posedă proprietăți antimicrobiene naturale;
• Rășinile naturale acționează ca promotori ai 

adeziunii;
• Rășinile naturale acționează sinergic cu 

etanolul, crescând hidrofilitatea;
• Remineralizează structurile dentare 

demineralizate;
• Beneficii anticarie datorită eliberării 

susținute de fluor de-a lungul marginilor 
restaurării;

Prezentare:
• Seringă 1,2ml.

Sistem adeziv pe bază de acetonă, de 
generația a V-a. 

Indicații: 
• Recomandat pentru toate clasele de 

restaurări compozite directe.

Caracteristici: 
• Adeziune bună la dentină, smalț, dar și la 

compozit, porțelan tratat sau amalgam; 
• Rezistență superioară; 
• Sistem de adeziune umedă. 

Prezentare: 
• Flacon 5ml. 

PQ 1
ULTRADENT

ES BOND
SPIDENT

90 Lei

65 Lei

Kit de cabinet pentru toate reparațiile 
intra-orale, ușor de utilizat. 
 
Indicații: 
• Reparațiile restaurărilor intra-orale realizate 

din ceramică pe bază de sticlă, ceramică 
hibridă, zirconiu, alumină, compozit și a 
celor metalice. 

Prezentare:
• G-Premio BOND (sistem de adeziune 

universal) 5 unidoze, Ceramic Primer II 
(primer specializat pentru ceramică și 
ceramică hibridă) 5 unidoze, GRADIA 
PLUS Opaque OA1 (opac pentru mascarea 
restaurărilor pe bază de metal), seringă 2ml.

REPAIR KIT
GC

441 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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8,50 Lei

Sistem adeziv monocomponent, ranforsat cu 
nanoparticule, autogravant, fotopolimerizabil.

Indicații:
• Restaurări directe cu toate tipurile de 

materiale de restaurare pentru toate 
clasele de cavități.

Avantaje:
• Adeziune excelentă la dentină și smalț;

• Aplicare simplă și rapidă (tehnica cu un 
strat și o etapă de întărire);

• Universal indicat pentru toate tipurile de 
materiale pentru restaurare coronară;

• Ideal în pedodonție.

Prezentare:
• Flacon 5ml, accesorii.

Adeziv ce se poate folosi cu materialele de 
restaurare de reconstituit bonturi sau de 
cimentare care au în compoziție metacrilat.

Indicații:
• Pentru restaurări directe și indirecte 

folosind materiale compozite 
fotopolimerizabile pentru restaurări pentru 
reconstituiri de bonturi sau cimentare;

• Poate fi aplicat atât în tehnica de gravare 
cu acid fosforic cât și fără această 
(autogravare);

• Reparația intraorală a obturațiilor sau 
a restaurărilor realizate din compozit, 
ceramică de sticlă, ceramică de oxid de 
zirconiu, ceramică de oxid de aluminiu, 
metal;

• Tratamentul hipersensibilității din treimea 
cervicală;

• Lac protector pentru restaurările din 
glassionomer;

• Sigilarea cavităților înainte de realizarea 

restaurărilor din amalgam sau înainte de 
cimentarea provizorie;

• Cimentarea pivoților radiculari.

Avantaje:
• Un adeziv pentru toate cazurile, versatil;
• Compatibilitate totală cu toate compozitele 

fotopolimerizabile, cu polimerizare duală 
sau auto-polimerizabile (compozite 
metacrilate);

• Adeziune sigură pe materiale diverse 
precum metal, dioxid de zirconiu sau oxid 
de alumini, precum și pe ceramică silicată, 
fără să mai necesite primer;

• Lac protector pentru restaurările cu ciment 
glasionomer;

• Aplicare într-un singur strat - circa 35 
secunde timpul total de lucru.

Prezentare:
• Single dose.

Sistem adeziv, ranforsat cu nanoparticule, 
autogravant, cu priză duală pentru dentină și 
smalț.

Indicații:
• Restaurări directe cu compozite 

autopolimerizabile sau cu polimerizarea 
duală și reconstituiri de bonturi;

• Restaurări directe fotopolimerizabile cu 
compozit compomeri și Ormocer;

• Fixarea cu adeziv a pivoților din fibră 
de sticlă cu cimenturi compozite cu 
polimerizare duală sau autopolimerizabile;

• Restaurări indirecte când se folosesc 
cimenturi cu rășină cu polimerizare duală 
sau autopolimerizabile pentru fixarea de 
încrustații de tip inlay-uri, onlay-uri, coroane 
și punți.

Avantaje:
• Aplicare universală;
• Întărire chimică datorită activatorului 

suplimentar DC în zone inaccesibile pentru 
lumina folosită la polimerizare;

• Futurabond DC atinge aceleași proprietăți 
adezive ca și preparatele cu gravare totală 
fără demineralizarea separată a substanței 
dintelui;

• Tolerant la umiditate;
• Integritate durabilă marginală;
• Aplicare simplă și rapidă (tehnica cu un strat 

și o etapă de întărire);
• Conține fluoruri.

Prezentare:
• Monodoză.

FUTURABOND M
VOCO

FUTURABOND U
VOCO

FUTURABOND DC
VOCO

457 Lei

9 Lei
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Soluție demineralizantă pentru condiționarea 
eficientă a smalțului și a dentinei.

Avantaje:
• Efect în profunzime la nivelul smalțului. 

Indicații:
• Condiționarea zonelor largi de smalț.

Caracteristici:
• Acid fosforic sub formă de gel albastru 

(35%).

Prezentare:
• Seringă 2,5ml cu 12 vârfuri.

Gel demineralizant antimicrobian. 

Indicații: 
• Demineralizarea dentinei și smalțului 

înainte de aplicarea obturației definitive. 
• Curățarea suprafețelor de porțelan, 

metal sau compozit înainte de aplicarea 
bondingului. 

Prezentare: 
• Seringă 5ml.

Singurul demineralizant care nu se spală 
după aplicarea în cavitate.

Avantaje:
•  În combinație cu Prime&BondNT asigură una 

dintre cele mai sigure și de durată adeziuni 
și închideri marginală.

Prezentare:
• Flacon 4,5ml + 2 godeuri.

Solutie vâscoasă de acid fosforic (35%). 
Ultra-Etch este unicul acid demineralizant 
autolimitant utilizat pentru condiționarea 
smalțului și dentinei în procedurile 
stomatologice de restaurare directă sau 
indirectă.

Avantaje:
• Ușurință în aplicare: îndepărtare completă 

prin clătire cu apă;
• Se folosește în cavități profunde fără a 

afecta pulpa dentară;

• Nu afectează calitatea rășinii bonding.

Caracteristici:
• Vâscozitate ideală;
• Realizează o decalcifiere a dentinei de doar 

1,5μ în profunzime;
• Gel tixotropic distribuit în seringi cu design 

tip și aplicatoare speciale.

Prezentare:
• Seringă 1,2ml;
• Flacon 30ml.

GLUMA® ETCH 35 FLUID
KULZER

ACTINO GEL
PREVEST

NRC™
DENTSPLY SIRONA

ULTRAETCH
ULTRADENT

42 Lei

18 Lei

240 Lei

Seringă - 24 Lei  •  Flacon - 389 Lei

Substanțe demineralizante
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Gel demineralizant pentru condiționarea 
eficientă a smalțului și a dentinei.

Indicații:
• Tratarea acidă a suprafețelor de smalț și 

dentină.

Caracteristici:
• Acid fosforic (37%) sub formă de soluție 

albastră.

Avantaje:
• Aplicare precisă și igienică datorită 

vâscozității excelente;
• Îndepărtare completă după aplicarea 

spray-ului de apă.

Prezentare:
• Seringă 5ml + vârfuri aplicatoare.

Sistem de pivoți intraradiculari din fibră de 
sticlă, total fizionomici pentru restaurări 
estetice.

Indicații:
• Restaurări corono-radiculare.

Caracteristici: 
• Radioopaci, biocompatibili și fizionomici;
• Design funcțional, cu retenții rotunjite, care 

asigură o adeziune puternică ce nu necesită 
silanizarea;

• Funcționează ca un veritabil sistem 
antirotațional;

• Șanțurile spiralate din secțiunea apicală 
asigură decompresia și retenția;

• Elasticitate și flexibilitate asemănătoare 
dentinei, formând o unitate biomecanică 

omogenă (rădăcină-pivot-dinte-compozit);
• Compatibiliate cu toate sistemele adezive, 

materiale de cimentare rășinice duale și de 
refacere de bont.

Prezentare:
• Set Cytec Blanco: 4 freze calibrare + 1 

măsurător + 20 pivoți (5 pivoți x 4 mărimi);
• Exatec Blanco: 4 freze calibrare + 1 

măsurător + 20 pivoți (5 pivoți x 4 mărimi);
• Pivoți fibră refill Cytec Blanco: 1 pungă x 

10 buc pivoți (4 mărimi: size 1, 2, 3 sau 4);
• Pivoți fibră refill Exatec Blanco: 1 pungă x 

10 buc pivoți (4 mărimi: size 1, 2, 3 sau 5);
• Freze Calibrare pivoți Cytec Blanco: 1 x 

freză (6 mărimi);
•  Freze Calibrare pivoți Exatec Blanco: 1 x 

freză (4 mărimi).

DEMINERALIZANT
DR. PROTECT

PIVOȚI FIBRĂ DE STICLĂ
HAHNENKRATT

16,50 Lei

Set Cytec Blanco - 375 Lei  •  Exatec Blanco - 384 Lei  •  Pivoți fibră refill Cytec Blanco - 139 Lei

Pivoți fibră refill Exatec Blanco - 167 Lei  •  Freze Calibrare pivoți Cytec Blanco - 19 Lei

Freze Calibrare pivoți Exatec Blanco - 22 Lei

Pivoți

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Pivoți din fibră de sticlă pentru reconstituiri 
corono-radiculare. 

Avantaje: 
• Pivoții din fibră de sticlă FibreKleer au o 

radioopacitate extraordinară de până la 
400% a aluminiului - ceea ce vă asigură 
că sunt identificați clar pe radiografie în 
momentul fixării și la control; 

• Fibrele de sticlă transparente sunt incluse 
într-o matrice de rășină transparentă, 
brevetată, pentru a oferi o rezistență fiabilă 
la încovoiere și pentru a menține estetica 
dorită, cu aspect natural; 

• Modulul de încovoiere asemănător dentinei 
are drept rezultat un pivot care se îndoaie 
cu dintele și transmite stresul uniform de-a 
lungul structurii rădăcinii rămase, pentru a 
ajuta la minimizarea producerii de fracturi 
de rădăcină, comparativ cu pivoții din metal; 

• Pentru facilitare, trusa pentru pivoți 
dispune de un bloc de frezat pentru a 
menține în siguranță pivoții și frezele. 

Caracteristici: 
• Dimensiuni și configurații multiple, permit 

ajustarea pivotului la dinte, nu a dintelui la 
pivot; 

• Imită proprietățile rădăcinii - proprietățile 
ideale ale modulului de încovoiere ajută la 
minimizarea fracturilor de rădăcină; 

• Transluciditate excelentă a luminii - fibrele 
de sticlă ajută la menținerea esteticii cu 
aspect natural. 

Prezentare: 
• KIT: 15 pivoți originali FibreKleer 4 x: câte 

5 din următoarele dimensiuni: 1,25mm, 
1,375mm și 1,50mm, 3 freze - câte 1 din 
următoarele dimensiuni: 1,25mm, 1,375mm 
și 1,50mm;

• Refill: 10 pivoți originali FibreKleer diferite 
dimensiuni: 1,25mm, 1,375mm sau 1,50mm; 

• Freze calibrare: N81CA: 1,25mm - inel 
culoare neagra; N81CB: 1,375 - inel culoare 
mov; N81CC: 1,50 - inel culoare verde.

Pivoți din fibră de sticlă recomandați pentru 
reconstituirile corono-radiculare estetice. 

Avantaje: 
• Materialul compozit și fibră de sticlă 

previne ruperea pivotului și formează o 
legătură durabilă cu cimentul și compozitul 
utilizat pentru reconstrucție;

• Elasticitate asemănătoare cu dentina ceea 
ce reduce riscul de fracturi radiculare; 

• Sunt ușor de aplicat și îndepărtat la nevoie; 
• Biocompatibili. 

Caracteristici: 
• Pivoții Glassix sunt lungi și pot fi ușor 

scurtați după necesitate, astfel încât 

se poate lasă pivotul până deasupra 
reconstrucției și apoi se taie ce este în 
exces, asigurându-se aderența și rezistența 
maximă a reconstrucției; 

• Pivoții Glassix sunt disponibili în 3 diametre 
(cele mai uzuale 3 mărimi);  

• Formă cilindrică, cu con ușor rotunjit. 

Dimensiuni: 
• Nr. 1: diametru 1,00mm 
• Nr. 2: diametru 1,20mm 
• Nr. 3: diametru 1,35mm 

Prezentare: 
• Refill 6 bucăți, câte o mărime în fiecare set. 

Pivoți parapulpari din fibră de sticlă.

Caracteristici:
• Ușor observabili radiologic (radioopaci);
• Diametrul la vârf 0,75mm.

Avantaje:
• Estetică deosebită a restaurației finale;

• Inserție sigură și facilă;
• Modul de elasticitate similar cu al dentinei - 

risc minim de fractură.

Prezentare:
• Trial Kit: 4 pivoți ExaPin, 1 freză de calibrare.

FIBREKLEER
PENTRON

GLASSIX
NORDIN

PIVOȚI PARAPULPARI ExaPin
HAHNENKRATT

Kit - 463 Lei  •  Refill - 112 Lei  •  Freze calibrare - 68 - 83 Lei

87 Lei

116 Lei
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Pivoți intraradiculari, din fibră de sticlă, cu vârf 
conic indicați pentru restaurări coronare și 
protetică.

Avantaje:
• Retenție excelentă datorată formei 

paralele cu caneluri.
• Vizualizare radiografică excelentă (filament 

metalic).
• Ușor de îndepărtat întrucât fibrele sunt 

dispuse longitudinal.
• Adaptabili și ușor de inserat cu ajutorul 

frezelor Peeso.
• Proprietăți mecanice excelente ca urmare a 

concentrație mare de fibre.
• Risc scăzut de fractură a rădăcinii având o 

elasticitate similară cu cea a dentinei.

Caracteristici:
• Vârf conic ceea ce permite indepartartarea 

minimă de țesut în treimea apicală a 
canalului radicular.

• Utilizare directă (prefabricate) ceea ce 
economisește timpul de lucru și reduce 
costurile.

3 mărimi disponibile:
• Mărimea nr.1: Ø1.1mm
• Mărimea nr.2: Ø1.3mm
• Mărimea nr.3: Ø1.5mm

Prezentare:
• Set 10 pivoți.

REFORPOST
ANGELUS

85,50 Lei

Pivoți endodontici din oțel, auriți, de diferite 
mărimi (S1, S2, S3, S4, S5, S6, M1, M2, M3, M4, 
M5, M6, L1, L2, L3, L4, L5, L6).

Prezentare:
• Cutie 12 pivoți (diferite mărimi).

Assortment:
• Cutie 60 pivoți toate mărimile;
• Cutie 120 pivoți toate mărimile;
• Cutie 240 pivoți toate mărimile.

Pivoți endodontici din titan, de diferite mărimi 
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, XL).

Prezentare:
• Cutie 6 pivoți  (diferite mărimi).

PIVOȚI ENDODONTICI
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

PIVOȚI ENDODONTICI DIN TITAN
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

Două dimensiuni: 0,6mm sau 0,75mm. Prezentare:
• Set: 12 pivoți + cheie.

PIVOȚI PARAPULPARI
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

102 Lei

Cutie 12 pivoți - 21,50 Lei  •  Cutie 60 pivoți - 164 Lei  •  Cutie 120 pivoți - 271 Lei  •  Cutie 240 pivoți - 357 Lei

38,50 Lei
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Cheie pentru pivoți endodontici, sistem „în 
cruce” sau „în stea”.

Prezentare:
• Bucată.

CHEIE PENTRU PIVOȚI ENDODONTICI
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

17,50 Lei

Pivoți endodontici din nichel-titan ce oferă 
o modalitate de a crea o reconstrucție 
corono-radiculară simplă și eficientă. 

Avantaje: 
• Marcarea cu benzi colorate facilitează 

alegerea lungimii și a diametrului; 
• Frezele de calibrare facilitează inserarea 

pivoților. 

Prezentare: 
• Set 20 pivoți cu dimensiunea S sau L, 1 freză 

pilot, 1 freză de calibrare, 1 cheiță pentru 
pivoți;

• Refill 25 bucăți, diferite mărimi 108L, 110L, 
208L, 210L, 308L, 310L, 008S 108S, 110S, 
208S, 210S, 308S, 310S;

• Cheie pentru pivoți Unimetric.

UNIMETRIC TITAN
DENTSPLY SIRONA

Set - 365 Lei  •  Refill - 218 Lei  •  Cheie - 64 Lei

Fibră de sticlă nepolimerizată și flexibilă 
pentru reconstrucții radiculare particularizate.

Indicații:
• Structuri avansate de pivoți și reconstrucție 

de bonturi;
• Pivoți individual formați.

Avantaje:
• Poate fi adaptată individual la forma și 

dimensiunea canalului radicular înainte de 
fotopolimerizare, crescându-i rezistența 
după fotopolimerizare;

• Risc de fractură a rădăcinii redus datorită 
respectării anatomiei canalului radicular;

• Adeziune și rezistență micromecanică 
crescută;

• Permite distribuția stresului ocluzal pe 

structura rădăcinii,reducând riscul de 
fractură corono-radiculară. 

Caracteristici:
• Complet adaptabilă la morfologia canalului 

radicular pentru a maximiza suprafața 
adezivă și rezistența în partea critică a 
dintelui;

• Rezistență crescută la încovoiere după 
fotopolimerizare;

• Elasticitate foarte asemănătoare cu 
elasticitatea naturală a dentinei.

Prezentare:
• Intro pack (5 x pivoți Ø 0,9; 5 x pivoți 

Ø 1,2; 5 x pivoți Ø 1,5; 1 flacon x 5ml 
StickRESIN). 

• Refill: 10 pivoți x Ø 0,9, Ø 1,2 sau Ø 1,5.

EverStick® POST
GC

Call for price!

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Sistem compozit pentru refaceri estetice de 
bonturi și cimentarea pivoților de fibră de 
sticlă.

Indicații:
• Cimentare și refacere de bonturi cu un 

singur material, într-o singură sedință;
• Restaurări directe pentru cavități clasele 

I – V;
• Restaurări atât pentru zona anterioară cât 

și posterioară.

Avantaje:
• Șlefuire similară cu cea a dentinei;
• Cimentare și refacere de bonturi cu un 

singur material;
• Pregătire minimă a dintelui datorită 

proprietăților adezive superioare;
• Stres minim pe structura dentară rămasă cu 

rezistență la flexie adaptată dentinei și un 
stres scăzut al contracției la priză;

• Pregătire minimă a dintelui datorită 
proprietăților adezive superioare, ceea ce 
reduce numărul etapelor de lucru;

• Rezistență bună la uzură, lustruire ușoară.

Caracteristici:
• Polimerizare duală și polimerizare de 

contact pentru a garanta o putere de 
adeziune ridicată;

• Radioopacitate superioară smalțului.

Prezentare:
• Gradia Core Kit: 1 cartuș x 10ml (20g); 

1 flacon G-Premio BOND 5 ml; 1 flacon 
G-Premio BOND DCA 3ml; 20 vârfuri 
Automix, 20 vârfuri cu extensie endo, 
accesorii; 

• Gradia Core Intro Pack: Gradia Core Kit + 
Gradia, Core Dispenser;

• Gradia Core Cartrige Refill: 1 cartuș x 10ml.

GRADIA CORE
GC

Gradia Core Kit - 785 Lei  •  Gradia Core Intro Pack - 867 Lei  •  Gradia Core Cartrige Refill - 434 Lei

Reconstituire de bont

Pistol aplicator pentru materialul Gradia Core 
dispus în cartușe. Rata amestec 1:1. 

Prezentare: 
• Bucată.

Material compozit cu priză duală pentru 
refaceri estetice de bonturi.

Avantaje:
• Timp de lucru: 1’30”;
• Timp de priză: 4’.

Caracteristici:
• Ușor de manevrat;

• Culori disponibile: galben, albastru;
• Rezistență crescută și fluiditate excelentă.

Prezentare:
• Seringă dublă, automixabilă, cu câte 10g 

(bază + catalizator).

GRADIA CORE - PISTOL APLICATOR
GC

CORE IT DUAL
SPIDENT

253 Lei

130 Lei
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Dispenser Pentron pentru aplicarea 
materialelor (ex: Build-It). Raport: 1:1, pentru 
cartușe de 25ml.

Prezentare:
• Bucată.

Material fotopolimerizabil pentru reconstituiri 
corono-radiculare. 

Avantaje: 
• Transluciditate ridicată ceea ce îi permite 

o adâncime de polimerizare de 10mm, fără 
a mai fi nevoie de straturi suplimentare - 
într-un interval de polimerizare de numai 20 
de secunde per suprafață; 

• Rășina brevetată fără BisGMA susține 
manipularea nelipicioasă pentru sculptare, 
care permite adaptarea rapidă și simplă la 
dinte și pivot. 

Caracteristici: 
• Adâncimea de polimerizare de 10 mm - 

simplifică procedura de amplasare și reduce 
intervalul de realizare a procedurii; 

• Ușor de utilizat - se manipulează și se 
comportă ca un compozit cu opțiune de 
polimerizare la o adâncime mai mare 
pentru reconstituirile corono-radiculare; 

• Compatibil cu orice agent de adeziune 
- vă permite să utilizați sistemul adeziv 
preferat. 

Prezentare: 
• Kit: 5 seringi x 4ml nuanțe: A2, A3, albastru, 

auriu și alb opac, 25 de vâfuri pentru 
amestec, 25 de vâfuri intraorale;

• Cartuș 25ml nuanța A2; 
• Seringă 4ml nuanțe: A2, A3, albastru, auriu 

și alb opac.

Rășină compozită cu polimerizare duală, 
radio-opacă.

Indicații:
• Cimentare coroane și punți;
• Recontrucție de bonturi;
• Post-cimentare.

Avantaje:
• Interfață monobloc optimă între dentină, 

coroană și pivot;
• Putere adezivă superioară;
• Consistență stabilă;
• Consistență tixotropică.

Caracteristici:
• Conține fluor;
• Radio-opac;
• Timp de fixare la 37°C: 60s - permite 

completarea restaurărilor complexe sau 
a cimentarilor de pivoți fără a fi presat de 
timp;

• Nuanță: dentină.

Prezentare:
• Seringă 5ml.

DISPENSER 1:1
PENTRON

BUILD-IT
PENTRON

PARACORE
COLTENE

Kit - 287 Lei  •  Cartuș - 285 Lei  •  Seringă - 78 Lei

185 Lei

265 Lei
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Agent de curățare a cavității.

Indicații:
• Îndepărtarea detritusului dentinar 

remanent și pentru pregătirea suprafețelor.

Caracteristici:
• Soluție de acid poliacrilic 20%. 

Avantaje:
• Curăță eficient suprafața dintelui pentru a 

permite o adeziune optimă;

• Reduce riscul apariției sensibilității 
post-operatorii;

• Îmbunătățeste sigilarea marginală și 
creează retenții mecanice;

• Culoarea albastră oferă posibilitatea de 
control în timpul aplicării.

Prezentare:
• Flacon 5,7ml lichid.

Agent de curățare a cavității.

Indicații:
• Curățarea suprafețelor dentare în vederea 

îmbunătățirii adeziunii cimenturilor 
ionomer de sticlă.

Caracteristici:
• Soluție de acid poliacrilic 10%.

Avantaje:
• Îmbunătățește sigilarea marginală crescând 

durabilitatea restaurărilor;
• Tubulii dentinari rămân închiși pentru 

a reduce riscul apariției sensibilității 
postoperatorii;

• Culoare albastră pentru posibilitatea de 
control în timpul aplicării.

Prezentare:
• Flacon x 23,8ml.

Soluție pentru degresarea și curățarea 
cavităților preparate.

Indicații:
• Degresarea și deshidratarea cavităților și a 

bonturilor preparate.

Avantaje:
• Îndepărtează simultan umezeala și orice fel 

de grăsimi;

• Poate fi folosit indiferent de tipul 
materialului de restaurare finală.

Compoziție:
• Acetonă (37,60g), acetat de etil (42,80g), 

excipienți (qs.ad 100,00g).

Prezentare:
• Flacon 45ml soluție.

CAVITY CONDITIONER
GC

DENTIN CONDITIONER
GC

HYDROL
SEPTODONT

203 Lei

166 Lei

123 Lei

Accesorii pentru materiale de obturație
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Pastă abrazivă antibacteriană cu clorhexidină 
pentru curățarea și dezinfectarea cavităților.

Indicații:
•  Reduce potențialul apariției sensibilității 

dentinare;
•  Nu compromite aderența bonding-ului.

Avantaje:
•  Nu interferează cu sistemul bonding;
•  Minimizează pulpitele și sensibilitatea 

postoperatorie;
•  Reduce potențialul contaminării încrucișate;

•  Reduce pierderea de material și permite 
dozarea exactă.

                                  
Caracteristici:
•  Concentrație de 2% gluconat de 

clorhexidină;
•  Nu conține surfactanți;
•  Curăță și dezinfectează adresându-se 

microorganismelor din canaliculii dentinari.

Prezentare:
• Seringă 1,2ml.

Varnish protector utilizat pentru izolarea 
dentinei expuse ce conferă o barieră termică. 

Indicații: 
•  Liner/sigilator dentinar; 
•  Asigură o protecție perfectă dentinei 

expuse; 
•  Varnish intermediar înainte de obturația 

definitivă cu amalgam, ciment sau compozit. 

Avantaje: 
•  Eliberează fluor. 

Prezentare: 
•  Flacon 15ml.

Lac fotopolimerizabil cu vâscozitate redusă, 
translucență și estetică îmbunătățite. 
Având ca trăsătură principală o nouă 
structură chimică a monomerilor cu legături 
transversale și tehnologia patentată GC a 
nano-umpluturii mono-dispersate, EQUIA 
Forte Coat completează restaurarea. 

Caracteristici: 
•  EQUIA Forte Coat se aplică cu pensula și 

se fotopolimerizează pentru a forma o 
peliculă cu rezistență ridicată la abraziune, 

auto-adezivă; 
•  Oferă o suprafață sigilată netedă cu duritate 

remarcabilă;
•  Laminează obturația din EQUIA Forte Fil 

pentru a-i crește rezistența, pentru a sigila și 
proteja; 

•  Îmbunătățește translucența și estetica 
obturației, redând un luciu natural. 

Prezentare:
•  Flacon 5ml.

Lac fotopolimerizabil autoadeziv, rezistent la 
abraziune. 

Indicații: 
•  Restaurări clasa I, clasa a II-a care nu sunt 

supuse presiunilor masticatorii; 

•  Restaurări cavități de clasa a V-a, restaurări 
radiculare. 

Prezentare: 
•  Flacon 4ml, 20 de godeuri, 50 de aplicatoare, 

suport depozitare aplicatoare.

CONSEPSIS SCRUB
ULTRADENT

COPAL F
PREVEST

EQUIA FORTE COAT
GC

EQUIA COAT
GC

165 Lei

14 Lei

340 Lei

299 Lei
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Lac protector. 

Indicații: 
• Prevenirea contaminării cu apă și salivă a 

obturației din ciment ionomer de sticlă, pe 
parcursul primelor 24 de ore de la aplicare. 

Avantaje: 
• Asigură izolarea rapidă a obturației pe bază 

de ionomer de sticlă, după 2-3 minute. 

Prezentare: 
•  Flacon 10g.

FUJI VARNISH
GC

108 Lei

Varnish fotopolimerizabil, cu nano umplutură, 
pentru sigilarea suprafețelor obturațiilor 
din glasionomeri sau compozite prin crearea 
unei pelicule nedede și lucioase la suprafața 
acestora. 

Se poate folosi și în zonele greu de lustruit, 
precum fisurile posterioare sau zonele 
interproximale ale restaurațiilor compozite 
indirecte. 

Indicații: 
• Protejează obturațiile de glasionomer 

împotriva deshidratării; 
• Crește rezistența obturațiilor la uzură; 
• Conferă o suprafață lucioasă obturațiilor 

compozite. 

Avantaje: 
• Îmbunătățește estetica restaurărilor și 

împiedică alterarea culorii acestora. 
• Conferă luciu de lungă durată. 

Prezentare: 
• Flacon 5ml.

NANO COAT
PREVEST

92 Lei

Lac protector ce simplifică procesul 
de finisare prin crearea unei suprafețe 
netede, dar în același timp estetice pe 
dinții artificiali ai protezelor mobilizabile 
și coroanelor provizorii. GC Optiglaze este 
soluția ideală pentru zonele dificil de lustruit 
cum ar fi șanțurile posterioare sau zonele 
interproximale ale restaurărilor compozite 
indirecte. 

Caracteristici: 
• Tehnologie cu dispersie unică a nano-

umpluturii;
• Manipulare ușoară și economie a timpului 
• Strat foarte subțire (25-50µm) ce nu 

influențează culoarea restaurării;
• Rezistență ridicată la abraziune și la 

decolorare;
• Adeziune cu durabilitate superioară pentru 

un luciu de durată. 

Mod de utilizare: 
• Aplicați pe suprafață cu o pensulă și 

fotopolimerizați timp de 3 minute cu GC 
Labolight LV-III. Pentru aplicarea directă în 
cavitatea orală GC recomandă utilizarea lui 
GC G-Coat Plus. 

Prezentare: 
• Flacon 15ml.

OPTIGLAZE
GC

252 Lei

Utilizat pentru izolarea instrumentelor de 
metal atunci când are loc plasarea cimentului 
ionomer de sticlă. 

Avantaje: 
• Separarea excelentă a ionomerului de sticlă 

de instrumentele metalice. 
• Contururi netede de umplere. 

Prezentare: 
• Tub 10g.

COCOA BUTTER
GC

52 Lei
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Sistem de matrici (Adapt SuperCap) circulare 
din oțel sau celuloid (transparente), 
ergonomice.

Indicații:
• Realizarea obturațiilor în zona posterioară, 

cavități de clasa II.

Avantaje:
• Dispozitivul de aplicare și de susținere 

a benzii de celuloid sau metal sunt 
autoclavabile.

Caracteristici:
• Matrici subțiri (0,03/0,038 mm), de 

largă aplicabilitate, conforme anatomiei 
spațiilor interdentare, disponibile în două 

dimensiuni (înălțime 5mm-premolari sau 
6,3mm-molari), cu formă variată (metal sau 
transparente).

• Cilindrul de tensionare (SuperCap) 
disponibil în două dimensiuni: 5,6mm la 
premolari și 6,7mm la molari.

Prezentare:
• Kit asortat: 1 Portmatrice anatoformă + 6 

matrice celuloid + 14 matrice metalice.
• Rezerve matrice Adapt SuperCap: 
- 2161 cutie x 50 buc (oțel 0,03/5,0mm) 
- 2162 cutie x 50 buc (oțel 0,03/6,3mm)
- 2181 cutie x 50 buc (oțel 0,038/5,0mm)
- 2182 cutie x 50 buc (oțel 0,038/6,3mm)
- 2171 cutie x 50 buc (celuloid 0,05/5,0mm)
- 2172 cutie x 50 buc (celuloid 0,05/6,3mm)

Sistem de matrici anatoforme cu un nou 
mecanism integrat de deschidere-închidere.

Indicații:
• Restaurările din compozit de clasa a II-a din 

zona posterioară;
• Utilizate ori de câte ori este necesară 

obținerea unei suprafețe anatoforme 
proximale de contact.

Avantaje:
• Vizibilitate bună a zonei de lucru, 

confortabil pentru pacient;
• Banda matrice inelara de 0,038mm este 

indicată pentru plasare fără distorsiuni în 

zonele de contact foarte strânse;
• Adaptare marginală perfectă în orice zonă a 

cavității bucale posterioară.

Caracteristici:
• Aplicare și îndepartare ușoară și rapidă 

(mecanism de fixare/îndepărtare integrat);
• Nu necesită instrumente suplimentare;
• Formă conturată a punctului de contact;
• Design anatomic potrivit pentru adaptare 

cervicală și adâncime bună a cavității.

Prezentare:
• Refill Set 50 bucăți mici, medii sau mari.

SUPERMAT®

KERR

METAFIX
KERR

Kit - 608 Lei  •  Rezerve matrici oțel - 205 Lei  •  Rezerve matrici celuloid - 205 Lei

235 Lei

295 Lei

Sistemul de matrici circumferențiale 
Palodent 360 este un nou sistem 
revoluționar de matrici cu design inovator. 

Avantaje: 
• O simplă răsucire a degetelor permite 

realizarea de contact strâns, cu contur 
anatomic natural, fără un dispozitiv de 
fixare sau aplicator incomod;

• Dispozitivul de strângere/fixare integrat 
permite plasarea fără a fi nevoie de 
dispozitive suplimentare de fixare 
voluminoase sau de accesorii și instrumente 
de strângere ceea ce permite un acces mai 
bun, o vedere clară a câmpului operator și 
un confort mai mare al pacientului. 

Caracteristici: 
• Matricile Palodent 360 sunt proiectate 

pentru a fi plasate într-o multitudine de 

poziții pentru a se potrivi câmpului vizual și 
accesibilitatea instrumentelor;

• Benzile de matrici circumferențiale 
Palodent 360 sunt perfecte pentru toate 
restaurările de clasa a II-a, dar deosebit de 
utile pentru cazurile dificile de clasa a II-a 
atunci când nu există un dinte adiacent, 
lipsește prea multă structură a dinților 
pentru a utiliza o matrice secțională sau 
dacă există o aliniere greșită sau o rotire 
severă a unui dinte; 

• Matricile Palodent 360 sunt compatibile cu 
inelele de fixare Palodent Plus care pot fi 
utilizate pentru a câștiga spațiu temporar 
necesar în spații interproximale înguste și 
asigură o etanșare optimă; 

• Dimensiuni 4,5mm, 4,5mm, 6,5mm. 

Prezentare: 
• Set 48 bucăți matrici diferite dimensiuni. 

PALODENT 360
DENTSPLY SIRONA
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Wedge - 173 Lei  •  Wedgeguard - 271 Lei

Sistem de matrici secționale de la Dentsply, 
cu care se obțin contacte predictibile 
și precise, datorită utilizării unor inele, 
matrici și pene realizate printr-o tehnologie 
avansată. 

Caracteristici: 
• Contacte predictibile ferme; 
• Închidere gingivală exactă; 
• Sistem ușor de folosit; 
• Mai puțin timp de lucru, mai puțină finisare; 
• Formă anatomică foarte bună; 
• Material foarte subțire însă deosebit de 

puternic; 
• Contur vertical ușor de folosit în marginea 

cavității gingivale; 
• Prag în formă gingivală; 
• Matrice subțire, precisă și ușor de folosit.
 
Prezentare: 
• IntroKit: 
 -  100 de matrici - 25 din fiecare mărime 

(3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm);

 -  75 de pene - 25 din fiecare mărime (mici, 
medii, mari);

 -  30 pene cu protecție pentru dinții 
adiacenți - 10 din fiecare mărime (mici, 
medii, mari);

 -  1 inel universal & 1 inel îngust;
 -  1 clește pentru aplicarea inelului;
 -  1 pensă cu pinten; 

• Starter Kit: 20 matrici - 15 x 5,5mm, 5 x 
4,5mm, 15 pene - 5 din fiecare mărime 
(mici, medii, mari), 5 protecții inteligente 
de mărime medie care protejează dinții 
adiacenți, 2 inele universale, 1 clește pentru 
aplicarea inelului, 1 pensă cu pinten;

• Refill matrici:
 -  PALODENT V3 Bands 3,5mm - 50 bucăți; 
 -  PALODENT V3 Bands 4,5mm - 50 bucăți;
 -  PALODENT V3 Bands 5,5mm - 50 bucăți;
 -  PALODENT V3 Bands 5,5mm -100bucăți; 
 -  PALODENT V3 Bands 6,5mm - 50 bucăți; 
 -  PALODENT V3 Bands 7,5mm - 50 bucăți.

Fiind singurele portmatrici din nichel-titan, 
V3 Ring exercită forțe de separare optime 
pentru producerea unor puncte de contact 
perfecte, strânse și a unor restaurări de 
compozit de Clasa II perfecte din punct de 
vedere anatomic. 

Avantaje:
• Deține toate caracteristicile inovatoare și 

beneficiile unice ale clemei V3 universale;
• Distanța dintre ramificații este mai mică, 

acest lucru permițând o separare optimă în 
cazul dinților reduși dimensional; 

• Dezvoltă o forță de separare de 4kg chiar și 
la premolari; 

• Elasticitate excepțională. Inelul din Ni-Ti are 
rezistență și stabilitate excelentă și exercită 
o forță de separare optimă asupra dinților.

• Piciorușele în formă de V lasă loc icurilor și 
prind ambii dinți în mod egal, împiedicând 
matricea să cadă în cavitățile lărgi. 

Caracteristici: 
• Cea mai bună soluție pentru cavități largi; 
• Rezistență remarcabilă a arcului;
• Forță optimă pentru separarea dinților; 
• NiTi - pentru elasticitatea arcului; 
• Piciorușele în forma de V permit inserarea 

icurilor; 
• Stabili în clește și pe dinte;
• Autoclavabile în totalitate. 

Prezentare: 
• Set 2 x V3 Ring Narrow sau Universal.
• 1 inel Palodent V3 U ring

Pene anatomice care utilizate împreună cu 
Palodent V3 Ring au capacitatea de neegalat 
de etanșare la marginea cavității gingivale. 

Caracteristici: 
• Aripioarele se comprimă și apoi se dilată 

permițând o plasare și sigilare ușoară; 
• Zona găurită permite plasarea unei pene 

suplimentare din partea opusă.
• 
Prezentare:
• Palodent V3 wedge cutie 50 bucăți: small, 

medium sau large;
• Palodent V3 wedgeguard cutie 50 bucăți: 

small, medium sau large.

PALODENT V3
DENTSPLY SIRONA

PALODENT V3 RING
DENTSPLY SIRONA

PALODENT V3 WEDGE
DENTSPLY SIRONA

Starter kit - 1.570 Lei  •  Intro Kit - 1.190 Lei  •  Refill 100 buc. - 419 Lei  •  Refill 50 buc. - 234 Lei

1 inel U - 468 Lei  •  Set - 840 Lei
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Clește pentru aplicarea inelelor Palodent V3. Prezentare: 
• Bucată. 

Pensă pentru aplicarea matricilor Palodent V3.                                                                Prezentare: 
• Bucată. 

Sistem de matrici metalice dispozabil 
preîncărcat.

Avantaje:
• Pachete de unică folosință;
• Design patentat pentru stabilitate maximă, 

înconjoară dintele cu presiune moderată;
• Confort și siguranță pentru pacient;
• Permite polimerizarea laterală și 

interproximală, îmbunătățeste integritatea 
marginilor proximale;

• Banda conturată anatomic se conformează 
bicuspizilor și molarilor;

• Ușor de manevrat; poate fi controlat cu o 
singură mână;

• Nu necesită instrumente adiționale pentru 
plasare.

Prezentare:
• Matrice 1 bucată culoare portocaliu 

(0,025mm), verde (0,04mm), roșu sau mov 
(Pedo). 

PALODENT V3 CLEȘTE
DENTSPLY SIRONA

PALODENT V3 PENSĂ
DENTSPLY SIRONA

OMNI MATRIX
ULTRADENT

Matricile EZ Coat sunt anti-aderente, mai 
ușor de utilizat, economisesc mai mult timp 
și permit obținerea unor restaurări perfecte. 
Sunt indispensabile pentru reproducerea 
perfectă a anatomiei dinților fără să fie nevoie 
de mult timp pentru finisare. 

Avantaje: 
• Precizie anatomică remarcabilă; 
• Ușor de aplicat: matricea “îmbrățișează” 

dintele. Astfel se evită și interferențele cu 
plasarea port-matricii;

• Mai ușor de îndepărtat după polimerizare 
datorită peliculei ultra-subțiri non-aderente; 

• Fără spații în colțul axial gingival datorită 
pragului gingival care urmărește forma 
cavităților obișnuite; 

• Creste marginale optime care necesită 
finisare minimală datorită marginii rulate pe 
partea ocluzală. 

Prezentare: 
• Palodent V3 EZ COAT cutie 50 matrici 

dimensiuni 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm, 
7,5mm. 

PALODENT V3 MATRICI
ULTRADENT

234 Lei

348 Lei

354 Lei

9,70 Lei
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Matrici premodelate anatomic, din oțel 
inoxidabil, pentru premolar sau molar. 

Prezentare: 
• Set 144 bucăți. 

MATRICI CONTURATE
TRIBEST

32 Lei

Set matrici metalice secționale conturate. 

Caracteristici: 
• Setul conține 10 matrice small (mici) cu 

bordura, 20 matrice small (small), 20 
matrice large (mari), 20 matrice large 

cu bordură (mari), 10 matrici medium cu 
bordură (medii), 30 matrici medium (medii), 
1 inel standard, 1 inel Delta. 

Prezentare: 
• 1398 Set 100 matrici, inel prindere. 

MATRICI METALICE SECȚIONALE SET
TOR VM

142 Lei

Matrici metalice secționale utilizare pentru 
restaurarea coronară. 

Dimensiuni disponibile: 
• 10971 small cu aripioară, 
• 10972 small, 
• 10973 large, 

• 10974 large cu aripioară, 
• 10975 medium cu aripioară, 
• 10976 medium. 

Prezentare: 
• Set 10 bucăți, o singură mărime.

Matrici metalice secționale asortate.

Caracteristici: 
Setul conține 50 matrici, inel prindere:
• 5 matrici small cu aripioară 
• 15 matrici small 
• 10 matrici large 

• 5 matrici large cu aripioară 
• 5 matrici medium cu aripioară
• 10 matrici medium cu aripioară

Prezentare: 
• 1298 Set cu 50 matrici + inel aplicator.

MATRICI METALICE SECȚIONALE 50µm HARD
TOR VM

MATRICI METALICE SECȚIONALE 
TOR VM

21 Lei

80 Lei

Matrici metalice conturate utilizate în 
restaurarea coronară. 

Prezentare: 
• 1320 Set 18 matrici: 6 mici (small), 6 medii 

(medium), 6 mari(large), inel aplicare. 

MATRICI METALICE CONTURATE SET
TOR VM

70 Lei
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Matrici metalice conturate. 

Caracteristici:
Set 18 matrici, dispozitiv pentru aplicat 
matrici: 
• 6 small 
• 6 medium 
• 6 large

Prezentare: 
• 1310 Set 18 matrici (mici, medii, mari) + 

aplicator.

Matrici metalice conturate pentru restaurarea 
coronară. 

Dimensiuni disponibile: 
• 1311 small  

• 1312 medium  
• 1313 large 

Prezentare: 
• Cutie 12 matrici.

Matrici cervicale transparente cu formă 
anatomică destinate restaurărilor de clasa a 
V-a.

Indicații:
• Restaurări de clasa a V-a.

Avantaje:
• Adaptabilitate optimă a sistemului ceea ce 

reduce timpul de finisare;

• Protejarea restaurării împotriva aerului și 
fluidelor intraorale;

• Compresibilitatea directă a matricilor 
permite compactarea materialului.

Prezentare:
• Set: 35 matrici cu 5 forme + 50 matrici cu 2 

forme + 1 depărtător gingival + 1 instrument 
de aplicare.

MATRICI METALICE CONTURATE SET
TOR VM

MATRICI METALICE CONTURATE 0,050mm
TOR VM

MATRICI CERVICALE TRANSPARENTE
KERR

Matrici metalice conturate utilizate în 
restaurarea coronară. 

Caracteristici: 
• Setul conține 3 matrici small standard, 

3 matrici medium standard, 3 matrici 
large standard, 6 matrici conturate small 
standard, 6 matrici conturate medium 
standard, 6 matrici conturate large 
standard, 2 matrici conturate small cu parte 

centrală felexibilă, 2 matrici conturate 
medium cu parte centrală flexibilă, 2 matrici 
conturate large cu parte centrală flexibilă, 
1 matrice conturată small subgingivală, 1 
matrice conturată medium subgingivală, 1 
matrice conturată large subgingivală. 

Prezentare: 
• 1330 Set 36 matrici. 

MATRICI METALICE CONTURATE SET
TOR VM

113 Lei

74 Lei

30,50 Lei

365 Lei
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Pene interdentare din lemn de sicamor.

Indicații:
• Separarea dinților, adaptarea și fixarea 

matricelor.

Avantaje:
• Părțile concave se ajustează perfect 

conturului interdentar;
• Extremitatea de formă pătrată permite 

introducerea ușoară a penei, în timp 
ce vârful curbat în sus elimină riscul de 
traumatizare a papilei interdentare;

• Disponibil în 8 forme diferite, marcate 
conform codului de culori.

Prezentare:
• Refill: o singură mărime sau asortate, 100 

bucăți.

PENE DE LEMN INTERDENTARE
KERR

58 Lei

Pene interdentare din lemn. 

Indicații:
• Separarea dinților, adaptarea și fixarea 

matricilor. 
• Dimensiuni: mici (culoare bej) sau mari 

(culoare turcoaz).

Prezentare:
• Cutie 200 bucăți (asortate, mici culoare bej 

sau mari culoare turcoaz).

Pene interdentare, formă anatomică, din 
plastic. 

Caracteristici:
Mărime: L (mov), M (galben), S (verde), XS 
(albastru deschis).

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți.

PENE DE LEMN
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

PENE INTERDENTARE ANATOMICE
TRIBEST

55 Lei

14,50 Lei

Bandă transparentă cu opritor integrat 
pentru restaurări anterioare.

Avantaje:
• Banda poate fi așezată și fixată în siguranță;
• Nu există interdicții la fotopolimerizare;
• Grosime 0,05mm.

Prezentare:
• Kit asortat drept:

-  75 bucăți lățime 8 mm + 75 bucăți lățime 
10mm;

• Kit asortat curb:
-  75 bucăți lățime 8 mm + 75 bucăți lățime 

10mm.

STOPSTRIP
KERR

102 Lei
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Bandă de celuloid ambalată într-o casetă 
practică, indicată pentru toate materialele de 
obturație.

Caracteristici:
Grosimea este 0,05mm și lungimea de 15m.

Prezentare:
• Rolă lățime 8mm sau 10mm.

Set cape de celuloid utilizate pentru 
reconstrucție coronară. 

Prezentare:
• Set 32 bucăți;
• Set 80 bucăți.

Bandă matrice metalică ambalată într-o casetă 
practică, lungime 3m.

Prezentare:
•  Bandă grosime 0,03 mm: lățime 5mm, 6mm, 

7mm.

•  Bandă grosime 0,045 mm: lățime 5mm, 6mm, 
7mm.

BENZI CELULOID ROLĂ
ANGER

CAPE CELULOID
ANGER

BANDĂ METALICĂ ROLĂ KERR
KERR

26 Lei

80 bucăți - 107 Lei  •  32 bucăți - 60 Lei

54 Lei

Benzi de celuloid, transparente. 
Drepte sau curbe. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți.

BENZI CELULOID
DIRECTA

37 Lei

Bandă de celuloid ambalată într-o casetă 
practică, indicată pentru toate materialele de 
obturație.

Caracteristici:
Grosimea este 0,05mm și lungimea de 15m.

Prezentare:
• Stripoll lățime 6mm, 8mm sau 10mm.

BANDĂ POLIESTER ROLĂ KERR
KERR

37 Lei
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Aplicatoare pentru sistemele adezive, lungime 
10cm, culoare albastru, verde sau mov. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți dimensiune: fine, regular 

sau ultra-fine. 

APLICATOARE ADEZIV
DR. PROTECT

16,50 Lei

Spatulă bucală cu capete de titan și mâner de 
silicon pentru aplicarea și modelarea
compozitelor. 

Prezentare:
• Bucată.

PLASMACOAT
KULZER

201 Lei

Aplicatoare pentru adeziv, culoare 
albastră.

Prezentare:
• Cutie 50 bucăți.

APLICATOARE
DENTSPLY SIRONA

47 Lei

Spatulă din plastic, culoarea albastră, pentru 
amestecul cimenturilor ionomeri de sticlă.

Prezentare: 
• Bucată.

SPATULĂ PLASTIC ALBASTRĂ
GC

9 Lei

Bandă matrice metalică rolă, lungime 3m.

Prezentare:
• Bandă grosime 0,03mm, lățime 6mm sau 

7mm.

• Bandă grosime 0,045mm, lățime 5mm sau 
6mm.

BANDĂ METALICĂ ROLĂ
ANGER

24 Lei
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Paduri de amestec pentru Dycal.

Caracteristici:
• Dimensiune: 3,5cm x 4,5cm;
•  Fabricate din hârtie albă cu suprafața 

lucioasă, au o acoperire rezistentă la 
abraziune, specială, pe ambele părți.

 
Prezentare: 
• Carnețel. 

Paduri de amestec, din hârtie lucioasă, diferite 
dimensiuni: 7,6 x 12,6cm; 6,6 x 7,6cm sau 5 x 
5cm.

Prezentare: 
• Carnețel cu 50 foi. 

Plăcuțe de sticlă sablată pentru mixarea 
manuală a materialelor.  

Prezentare:
• Bucată.

PADURI DE AMESTEC DYCAL
DENTSPLY SIRONA

PADURI DE AMESTEC 
TRIBEST

PLĂCUȚE DE STICLĂ
LUCSTAR

13 Lei

7,6 x 12,6cm - 6,50 Lei  •  6,6 x 7,6cm - 3,80 Lei  •  5 x 5cm - 2,70 Lei

6,50 Lei

Paduri de amestec, utilizate pentru amestecul 
compozitelor.

Caracteristici:
• Pad de hârtie plastificată pe o singură parte;

• Bază anti-alunecare;
• Dimensiuni: 40 x 60mm.

Prezentare:
• Carnețel.

PADURI DE AMESTEC COMPOZIT
GC

10 Lei

Paduri de culoare albă, utilizate pentru 
amestecul materialelor tip ionomeri de sticlă.

Caracteristici:
• Pad de hârtie plastificată pe o singură parte;

• Bază anti-alunecare;
• Dimensiuni: 65 x 75mm.

Prezentare:
• Carnețel.

PADURI DE AMESTEC IONOMERI DE STICLĂ
GC

26 Lei
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Pastă de finisare diamantată cu particulele 
diamantate superfine (1μm) ce oferă cel mai 
ridicat grad de eficiență într-un timp scurt.

Avantaje:
• Oferă o suprafață perfect lucioasă pentru 

rezultate estetice și o suprafață cu o finețe 
ideală, eficientă în evitarea adeziunii plăcii 
bacteriene și a decolorării;

• Manipulare simplificată: ușor de curățat 
prin simpla clătire cu apă;

• Confortabil pentru pacient: aromă 
mentolată.

Prezentare:
• Seringă 2g + vârfuri aplicatoare + capac 

protector.

Pastă de lustruire cu particule de diamant. 

Caracteristici:
• Creează rapid o suprafață perfect lucioasă; 
• Eficientă pentru a preveni fixarea plăcii 

bacteriene și decolorarea;
• Ușor de spălat cu apă.

Mod de utilizare: 
• Finisați suprafețele de compozit sau 

porțelan cu o perie utilizând o viteză și o 
presiune moderată. 

Prezentare:
• Flacon 8g.

Pastă de lustru pentru compozit (pe bază de 
oxid de aluminiu).

Indicații:
• Lustruirea finală a obturațiilor din compozit 

sau a fațetelor.

Avantaje:
• Conține desensibilizant pe bază de nitrat 

de potasiu, ceea ce oferă confort crescut 
pacientului;

• Aromă mentolată.

Prezentare:
• Seringă 4g.

Pastă de lustruit cu particule de diamant.

Caracteristici:
• Disponibilă în două dimensiuni (1μm și 

0,5μm).
• Pastă de lustruit cu particule de diamant 

microcristaline albe, realizând o lustruire 
estetică de neegalat pe porțelan sau 

restaurările cu compozit;
• Recomandată cu periuțele Jiffy Coat Hair;
• Aromă nouă de mentă.

Prezentare:
• Kit 5541: 2 seringi x 1,2 ml (1,40g) 

dimensiunea particulelor 0,5μm sau 1μm.

DIAPOLISHER PASTE
GC

GRADIA DIAMOND POLISHER
GC

PLATINA HI GLOSS
PREVEST

PASTĂ LUSTRU DIAMOND MINT
ULTRADENT

198 Lei

396 Lei

53 Lei

179 Lei

Finisare și lustruire
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Discuri abrazive pentru finisare și lustruire.

Indicații:
• Lustruirea restaurărilor realizate din 

materiale compozite, compomeri, metale și 
materiale ceramice;

• Lustruirea marginilor vestibulare și orale 
ale restaurărilor din zona anterioară și 
posterioară.

Avantaje:
• Discuri flexibile acoperite cu un strat de 

oxid de aluminiu;
• Disponibile în trei variante cu abrazivitate 

diferite - rugoase, medii, fine;
• Gradul de abraziune al discurilor se poate 

recunoaște ușor, în funcție de culoare;

• Discurile pot fi schimbate cu ușurință 
datorită sistemului de madrine Pop-on;

• Mandrine din metal rezistente la fracturare, 
sterilizabile.

Prezentare:
• 8691C discuri negre foarte abrazive pe 

suport de hârtie; diametru 12,7mm;
• 8691F discuri albastre fine pe suport de 

hârtie; diametru 12,7mm;
• 8692C discuri roșii foarte abrazive pe 

suport de plastic; diametru 12,7mm;
• 8692M discuri portocalii foarte abrazive pe 

suport de hârtie; diametru 12,7mm;
• 8692F discuri galbene foarte abrazive pe 

suport de hârtie; diametru12,7mm.

Discuri finisare transparente, de diferite 
granulații, care permit o lustruire mai rapidă 
sub control vizual.

Indicații:
• Șlefuirea și finisarea obturațiilor din 

compozit.

Avantaje:
• Fiind transparent, discul permite păstrarea 

unui câmp vizual lărgit asupra zonei de 
lucru;

• Identificare facilă a feței active (culoare 
verde);

• Granulație uniformă pe tot discul;
• Stabilitate în manipulare - finisare precisă;
• Fixarea optimă a discului în mandrină 

permite utilizarea sa mai precisă;
• Disponibil în trei granulații: coarse/medium 

(inel albastru închis), fine (inel albastru 
deschis) și extrafine (inel alb) și trei 
dimetre(Ø 9.6, 12.6 și 15.9 mm).

Prezentare:
• General Kit 240 buc + 5 mandrine + 1 buc 

Optishine: 30 buc Ø 9,6mm granulație mare/
medie + 30 buc Ø 9,6mm granulație fină + 30 
buc Ø 9,6mm granulație extrafină + 30 buc Ø 
12,6mm granulație mare/medie + 30 buc Ø 
12,6mm granulație fină + 30 buc Ø 12,6mm 
granulație extrafină + 5 mandrine;

• Assorted Kit 80 buc: 30 buc Ø 15,9mm 
granulație mare/medie + 30 buc Ø 15,9mm 
granulație fină + 30 buc Ø 15,9mm: 20 buc 
granulație Extra-Coarse, 20 buc granulație 
Coarse, 20 buc granulație Fine, 20 buc 
granula.ție Extra-Fine;

• Rezerve: Cutie x 80 / 100 buc diferite 
granulații și diametre, 1 x mandrină.

Mandrine pentru discuri Sof-Lex. Prezentare: 
• Set 2 bucăți.

DISCURI SOF - LEX™ PENTRU FINISARE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

OPTIDISC
KERR

MANDRINE PENTRU DISCURI SOF - LEX
3M ORAL CARE SOLUTIONS

94 Lei

99 Lei

General Kit - 350 Lei  •  Assorted Kit -        Call for price!  •  Rezerve 9,6mm/12,6mm - 101 Lei     
Rezerve 15,9mm - 122,50 Lei
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Mandrină pentru discurile de finisare 
OptiDisc - manșonul special al mandrinei 
asigură protecția împotriva zgârieturilor și a 
deteriorării culorilor. 

Prezentare:  
• Bucată. 

Set de discuri pentru finisare și lustruire a 
restaurărilor. 

Caracteristici: 
• Asigură o lustruire bună având granulații 

diferite de la granulație foarte dură la 
granulație foarte fină; 

• Rezistente și sigure; 

• Ușor de utilizat și de schimbat; 
• Se utilizează pe mandrina metalică. 

Prezentare: 
• Set 40 discuri finisare: 10 discuri pentru 

finisare grosieră, 10 discuri pentru 
conturare, 10 discuri pentru finisare, 10 
discuri pentru lustruire și 1 mandrină 12mm. 

Benzi abrazive de granulații diferite pentru 
finisarea și lustruirea obturațiilor.

Caracteristici:
• Benzi abrazive (coarse) 5mm x 10m;
• Benzi abrazive (medium) 5mm x 10m;
• Benzi abrazive (fin) 5mm x 10m;
• Benzi abrazive (extra-fin) 5mm x 10m.

Prezentare:
• Starter Kit: Benzi abrazive de granulații 

diferite: 1 x abraziv (5mm x 10m); 1 x mediu 
(5mm x 10m); 1 x fin (5mm x 10m); 1 x extra-
fin (5mm x 10m); 1 x bandă celuloid (8mm x 
10m);

• Refill: Rolă 10m, bandă adezivă diferite 
granulații.

Benzi abrazive pentru finisare și lustruire.

Indicații:
• Finisarea suprafețelor interproximale.

Avantaje:
• Subțiri și flexibile, acoperite cu un strat de 

oxid de aluminiu;
• Partea centrală a benzii este netedă pentru 

a permite accesul interproximal;

• Disponibile în trei variante, fiecare cu 
câte două tipuri de granulații diferite: fin/
superfin, rugos/mediu, rugos/mediu îngust.

Prezentare:
• Cutie 150 bucăți benzi granulație rugos/

mediu, benzi granulație rugos/mediu 
înguste sau benzi granulație fin/superfin.

MANDRINĂ PENTRU OPTIDISC
KERR

DISCURI FINISARE 
TOR VM

EPITEX
GC

BENZI ABRAZIVE SOF - LEX™
3M ORAL CARE SOLUTIONS

145 Lei

21 Lei

41 Lei

Starter Kit - 752 Lei  •  Refill - 145 Lei   •  
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Benzi abrazive din poliester. Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți.

Benzi abrazive din inox.    Prezentare:
• Cutie 12 bucăți.

Gume spiralate pentru șlefuirea și finisarea 
restaurărilor din compozit.

Indicații:
• Ideale pentru șlefuiri intraorale și pe dinții 

posteriori.

Caracteristici:
• Particule abrazive, astfel încât toate 

suprafețele roții spirală pot fi utilizate: 

lateral, de sus, de jos, margine;
• Roțile spirală sunt eficiente din orice unghi;
• Forma unică și flexibilă se adaptează 

perfect la suprafețe concave, convexe și 
neregulate, obținându-se astfel finisarea și 
șlefuirea dorită mult mai ușor.

Prezentare:
• Set 5 x spirale pentru finisare Sof-Lex (bej); 

5 x spirale pentru lustruire Sof-Lex (roz).

BENZI POLIESTER
MICRODONT

BENZI INOX ABRAZIVE
MICRODONT

SOF-LEX GUME DIAMANTATE SPIRALĂ
3M ORAL CARE SOLUTIONS

33 Lei

30 Lei

Benzi metalice abrazive de diferite dimensiuni 
indicate pentru separare interproximală. 
Lățime 4, 6 sau 8mm.

Prezentare:
• Cutie 12 bucăți. 

BENZI METALICE ABRAZIVE
COLTENE

34 Lei

Gume pentru finisare disponibile în 3 forme 
pentru diferite aplicații clinice: 
• Cupe de finisare - ideale pentru zonele 

cervicale și proximale unghiulare precum și 
pentru cuspizii molarilor; 

• Flacără - sunt ideale pentru zonele ocluzale 
posterioare și suprafețele linguale concave. 

• Discurile de finisare - sunt ideale pentru 
suprafețe frontale și conturarea marginii 
incizale. 

Prezentare: 
• Set 30 bucăți.

ENHANCE™ GUME FINISARE
DENTSPLY SIRONA

229 Lei

193 Lei
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Sistem de polisare în două etape. Lamelele 
de lustruire impregnate cu diamant permit 
lustruirea uniformă a suprafețelor ceramice.  
 
Caracteristici:   
• Rezultate finale foarte bune, de asemenea 

pe compozite foarte dure;   
• Compatibile cu toate sistemele de 

compozite;   
• Lustruire mai ușoară în zonele greu 

accesibile;   

• 2 nivele de abraziune: mai abrazive 
pentru reducerea rugozității și pregătirea 
suprafeței compozite pentru lustruirea 
finală (culoare roz) și mai fine pentru etapa 
finală de lustruire (culoare gri);   

• Sterilizabile.   

Prezentare:  
• Set 2 bucăți (1 x roz, 1 x gri). 
  

Nouă formă a gumelor de lustruit EVE 
Diacomp Plus TWIST cu lamele flexibile oferă 
mai multe avantaje privind lustruirea ușoară a 
tuturor restaurărilor compozite. 

Caracteristici: 
• Lamelele de lustruire se ajustează pe 

fiecare structură a suprafeței, ceea ce 
permite că toate suprafețele dinților să fie 
lustruite bine; 

• Lustruirea devine mult mai ușoară în zone 
greu accesibile, cum ar fi zona ocluzală; 

• Cu suprafața dură (roz) se obține într-un 
foarte scurt timp reducerea rugozității 
suprafeței și pregătirea suprafeței 
compozite pentru lustruirea finală; 

• În etapa de lustruire finală (gri) se asigură 
suprafețe lucioase; 

• Gumele sunt sterilizabile și reutilizabile. 

Prezentare: 
• Bucată, culoare roz sau gri;
• Mix 6 bucăți.

Gume pentru finisare, dau un luciu deosebit 
și suprafețe fine într-un singur pas doar prin 
adaptarea presiunii aplicate. Se pot steriliza și 
prin urmare se pot refolosi.

Prezentare:
•  Kit: 6 gume (2 x cupă, flacără și flacără 

mare).

Gume diamantate de finisare pentru 
lustruirea materialelor ceramice. 

Indicații: 
•  Modelarea, finisarea și lustruirea 

restaurărilor ceramice, fără a fi necesară 
introducerea acestora în cuptorul de ardere. 

Avantaje: 
•  Tehnologia “twin zone” (bizonală cu acțiune 

diferențiată) ține cont de uzura funcțională 
tipică în procesul de lustruire și permite 
economisirea particulelor de diamant. 

Prezentare: 
• Pachet 4 gume forme diferite.

EVE POLISHING DISK
GC

GUME DIACOMP PLUS TWIST EVE
DIACOMP

CHARISMA EASYSHINE & POLISHING KIT
KULZER

GUME DIAMANTATE CERAMICĂ SET
KERR

96 Lei

69 Lei

Mix - 253 Lei  •  Bucată - 43 Lei     

98 Lei
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Gume de finisare și lustruire a materialelor 
compozite, compomere și glasionomere. 

Avantaje: 
• Codificate pe culori: prelustruire (galben), 

lustruire (gri) și ultrafinisare (alb). 

Prezentare: 
• Set 6 gume forme diverse și dimensiuni.

Gume de granulații și forme diferite care 
oferă lustruire și finisare într-un singur pas.   

Avantaje:  
• Elimină zgârieturile de pe suprafața 

compozitului;   
• Reduce rugozitatea suprafeței și oferă 

rezultate comparabile cu sistemele și 
procedurile în mai multe etape;  

• Control perfect al abraziunii pe toate 
suprafețele, datorită flexibilității optimizate;  

• Permite o abraziune variabilă prin 
schimbarea presiunii;   

• Mandrină placată cu aur și matrice abrazivă 
unică pentru o mai mare durabilitate;   

• Autoclavabile, reutilizabile. 

Prezentare: 
• Mini Kit Asortat 8004: 6 gume Opti Step (2 

gume flacără, 2 gume cupă, 2 gume disc).
• Kit Asortat 8000: 12 gume Opti Step (4 

gume flacără, 4 gume cupă, 4 gume disc). 

Gumă impregnată pentru lustruirea 
materialelor de obturație. 

Prezentare:
• Bucată.

Gumă montată pentru finisarea compozitelor, 
ceramicii, amalgamului.  

Prezentare:
• Bucată.

GUME DIAMANTATE COMPOZIT SET
KERR

OPTISTEP
KERR

HIPOL
KULZER

PREPOL
KULZER

87 Lei

Mini Kit - 130 Lei  •  Kit Asortat - 217 Lei     

20 Lei

39 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Gume pentru finisat suprafețele obturațiilor 
din ionomeri de sticlă, compomeri, compozite 
sau amalgam.

Indicații:
• Culoare gri: prelustruire pentru 

compozitele hibride sau ceramică; a se 
utiliza la turațiile de 7.500-100.00 rot/min.;

• Culoare maro (impregnate cu pulbere de 
diamant): lustruire finală compozite hibride; 
a se utiliza la turațiile de 5.000-7.500 
rot/ min.

• Culoare maro cu bandă albă (granulație 
fină, impregnate cu pulbere de diamant): 
lustruire finală ceramică; a se utiliza la 
turații de 5.000-7.500 rot/min.

• Culoare galbenă: prelustruire compozite 
microfile; a se utiliza la turațiile de 7.500-
10.000 rot/min.

• Culoare bleu (impregnate cu pulbere 

de diamant): lustruire finală compozite 
microfile; a se utiliza la turații de 5.000-
7.500 rot/min.

• Culoare albă (granulație mare), verde 
(granulație medie), roz (granulație fină): 
lustruire ionomeri de sticlă, compomeri; a 
se utiliza la turații de 3.000-7.500 rot/min.

• Culoare kaki (granulație fină): finisare 
amalgam; a se utiliza la turații de 5.000-
7.500 rot/min.

Avantaje:
• Sistem de codare a culorilor;
• Durabile și economice;
• Autoclavabile;
• Nu necesită folosirea pastei de lustruit;
• Realizează suprafețe perfect lustruite.

Prezentare:
• Gumă de diferite culori și forme.

Perii pentru lustruire de formă concavă.

Indicații:
• Lustruirea materialelor compozite, 

compomere, ionomeri de sticlă și ceramice;
• În tratamentul profilactic.

Avantaje:
• Forma concavă este eficientă pe toate 

suprafețele dentare, chiar și pe suprafețele 
mai puțin accesibile;

• Destinată pentru toate tipurile de 
restaurări;

• Fibrele conțin particule abrazive de carbură 
de siliciu cu ajutorul cărora se produce 
lustruirea; pentru acest motiv nu mai este 
nevoie de utilizarea unei paste abrazive;

• Autoclavabile.

Prezentare:
• Set 3 bucăți. 
• Set 10 bucăți.

GUME KENDA
KENDA

OPTISHINE®

KERR

Set 3 bucăți - 101 Lei  •  Set 10 bucăți - 282 Lei     

7 Lei

Perii pentru lustruirea materialelor compozite, 
compomere, ionomeri de sticlă și ceramice.

Avantaje:
• Prelustruire și lustruire pentru obturațiile 

ocluzale, în special pentru fisuri, cuspizi și 
suprafețe ocluzale;

• Fibrele conțin particule abrazive din carbură 
de siliciu cu ajutorul cărora se produce 

lustruirea; pentru acest motiv nu mai este 
nevoie de utilizarea unei paste abrazive;

• Disponibile în trei forme: cupă obișnuită, 
cupă mică și conică;

• Autoclavabile.

Prezentare:
• Kit Assortment: 5 bucăți cupă obișnuită + 5 

bucăți cupă mică + 5 bucăți  conice.

OCCLUBRUSH®

KERR

367 Lei
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Set pentru lustruirea și finisarea restaurărilor 
din compozit.

Prezentare:
• Kit 4000: 80 x discuri OptiDisc cu diferite 

granulații; 2 x perii de lustruire OptiShine; 
3 x bandă abrazivă diamantată; 12 x 
polipanți pentru lustruire; 8 x freze finisare; 
2 x mandrine.

Pensule nr. 1 formă plată sau flacară. Prezentare: 
• Set 10 bucați.

Pietre Arkansas indicate pentru finisarea 
restaurărilor din compozit și ceramică. Pentru 
piesă contraunghi sau turbină, diferite forme.

Prezentare:  
• Bucată. 

SET FINISARE COMPOZIT
KERR

PENSULE
GC

PIETRE ARKANSAS
SONG YOUNG

490 Lei

199 Lei

Mâner pentru pensule. Prezentare: 
• Set 2 bucați.

MÂNER PENSULE
GC

4,50 Lei

Accesorii

39 Lei
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179 Lei

Canule de amestec pentru materialele Spident 
dispuse în seringi automixabile.

 Prezentare:
• Cutie 50 bucăți.

Canule de amestec medii pentru materialele 
Spident dispuse în seringi automixabile. Rată 
de amestec 1:1, culoare verde.  

Prezentare:  
• Cutie cu 48 bucăți.  

Canule de amestec mici pentru materialele 
Spident dispuse în seringi automixabile. Rată 
de amestec 1:1, culoare galbenă.  

Prezentare:  
• Cutie cu 48 bucăți. 
  

Vârfuri de amestec intra-orale pentru cartuș 
Build-It. Culoare albastră.

Prezentare:  
• Set 48 vârfuri. 

Vârfuri de amestec intra-orale pentru cartuș 
Build-It. Culoare maro. 

Prezentare: 
• Set 48 vârfuri. 

Vârfuri intra-orale pentru aplicarea 
materialului. Culoare maro.  

Prezentare: 
• Pungă 50 bucăți. 

CANULE AMESTEC MARO
SPIDENT

CANULE AMESTEC VERZI
SPIDENT

CANULE AMESTEC GALBENE
SPIDENT

CANULE DE AMESTEC ALBASTRE BUILD-IT
PENTRON

VÂRFURI INTRAORALE BUILD-IT
PENTRON

VÂRFURI INTRAORALE DREPTE
PENTRON

68 Lei

122,50 Lei

122,50 Lei

147 Lei

179 Lei
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Vârfuri aplicatoare pentru gelul 
demineralizant dispus în seringi. Culoare 
albastră. 

Prezentare:  
• Pungă 100 bucăți. 

Vârfuri aplicatoare pentru compozit flow 
dispus în seringi.  

Prezentare: 
• Pungă 100 bucăți, culoare galbenă sau 

neagră. 

Cheie de culori VITA SYSTEM 3D-MASTER 
pentru determinarea sistematică și precisă a 
tuturor nuanțelor dinților naturali.

Caracteristici:
• Conține și indicatorii de culoare pentru 

dinții albiți (Bleached shade guide);
• Ajută la determinarea nuanței dintelui în 3 

pași;
• 26 nuanțe, 1M1 - 5M3;
• 3 nuanțe Bleach, 0M1 - 0M3;

• Are o structură logică, bazată pe trei 
parametri de: luminozitate (valoare), 
cromatică (saturație) și nuanță (culoare);

• Utilizată atât în cabinetul dentar cât și în 
laborator;

• Se utilizează prin suprapunerea paletelor 
model, clasificate pe diferite grade 
cromatice.

Prezentare:
• Bucată.

Organizator pentru seringi din
material plastic, transparent. 

Prezentare:
• Bucată.

VÂRFURI APLICATOARE DEMINERALIZANT
TRIBEST

VÂRFURI APLICATOARE COMPOZIT FLOW
TRIBEST

CHEIE DE CULORI VITA 3D MASTER
VITA

ORGANIZATOR SERINGI
SPIDENT

22 Lei

22 Lei

72 Lei

345 Lei
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Cheia de culori VITA Bleachedguide 
3D-MASTER vă asigură cel mai bun mod de 
a planifica și monitoriza procesele de albire 
ale dinților. Are o structură logică, similară 
cu cea a VITA SYSTEM 3D-MASTER, bazată 
pe trei parametri de: luminozitate (valoare), 
cromatică (saturație) și nuanță (culoare).   

Avantaje:   
• Cele 29 de nivele de luminozitate definite 

de Asociația Dentară Americană (ADA) 
sunt integrate în cheia de culori VITA 
Bleachedguide 3D-MASTER.

Caracteristici: 
• Organizarea clară și reprezentarea 

realistă a culorilor asigură comunicarea de 
acuratețe între dentist și pacient datorită 
unei structuri clare și transparente;  

• Cheia de culori VITA Bleachedguide 3D 
reprezintă instrumentul potrivit pentru 
determinarea nivelului de luminozitate în 
cadrul procesului de albire a dinților într-o 
singură etapă.   

Prezentare:   
• Bucată. 

Cheie de culori VITA Clasic pentru 
determinarea culorii dinților. 16 culori VITA: 
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, 
D1, D2, D3.

Prezentare:
• Bucată.

CHEIE DE CULORI VITA 3D MASTER BLEACHEDGUIDE
VITA

CHEIE DE CULORI VITA CLASIC
VITA

325 Lei

345 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Indicații:
Se utilizează pentru deschiderea și lărgirea 
canalelor radiculare.

Caracteristici:
• Numere de la 06 la 140;
• Seturi asortate de 15-40, 45-80, 90-140;

• Disponibile cu stopper pe fiecare ac, de 
diferite culori, în funcție de lungimea acului: 
alb (21mm), galben (25 mm), negru (31 mm).

Prezentare:
• Cutie 6 ace lungime 21mm, 25mm sau 

31mm, aceeași mărime sau asortate.

ACE K-FILES
MANI

21 Lei

Ace manuale din oțel, tip burghiu.

Caracteristici:
• Lungime 18mm, 21mm, 25mm sau 31mm 

nr. 06, 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, asortate 
(15-40 sau 45-80).

Prezentare:
• Folie 6 ace.

ACE K-FILES COLORINOX
DENTSPLY SIRONA

59 Lei

Ace tip pilă (Kerr), din oțel flexibil, pentru 
prepararea canalelor curbe. 

Caracteristici:  
• Acele K-File pot să depășească cu o foarte 

mare ușurință obstacolele;  
• Sunt proiectate să ofere o senzație tactilă de 

netezire în timpul folosirii instrumentului; 

• Lungime 21mm, 25mm sau 30mm nr. 06, 08, 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, asortate (15-40 sau 
45-80).   

Prezentare: 
• Cutie 6 ace. 

ACE K-FILE
KERR ENDODONTINCS

39 Lei

Instrumentar manual

Ace din oțel tip pilă pentru prepararea 
canalelor folosind orice fel de tehnică. 

Caracteristici: 
• Material inoxidabil cu structură uniformă; 
• Secțiune triunghiulară sau pătrată pentru o 

rezistență crescută; 
• Stopper din silicon premontat; 
• Lungime 25mm. 

Prezentare: 
• Folie 6 ace, diferite dimensiuni sau asortate. 

ACE K-FILE KENDO
VDW

21 Lei



Endodonție      141Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

Ace tip reamer (burghiu) din oțel. 

Caracteristici:
• Lungime 25 mm nr. 06, 08, 010, 015, 020, 

025, 030, 035, 040, asortate (15-40).  

Prezentare: 
• Cutie 6 ace. 

Ace manuale de tip pilă (Kerr), flexibile, din 
aliaj de Ni-Ti, pentru prepararea canalelor 
radiculare.

Avantaje:
• Lungime de 25mm, nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 

sau asortate (15-40).

Prezentare:
• Cutie 6 ace.

Indicații:
Îndepărtarea rumegușului rezultat în timpul 
preparării canalului radicular.

Caracteristici:
• Numere de la 08 la 140;
• Seturi asortate de 15-40, 45-80, 90-140;
• Disponibil cu stoper pe ac, de diferite 

culori, în funcție de lungime: albastru (18 
mm), alb (21mm), galben (25 mm), roșu 
(28mm), negru (31 mm).

Prezentare:
• Cutie 6 ace lungime 25mm sau 31mm, 

diferite mărimi sau asortate.

Ace tip hedstroem din oțel.

Avantaje:
• Lungime de 21mm, 25mm, 28mm sau 

31mm nr. 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

asortate (15-40 sau 45-80).

Prezentare:
• Folie 6 ace.

ACE K-REAMER
MANI

NITIFLEX
DENTSPLY SIRONA

ACE HEDSTROEM
MANI

ACE HEDSTROEM FILES
DENTSPLY SIRONA

Ace tip reamer (burghiu) din oțel 
flexibil pentru prepararea canalelor curbe.

Caracteristici:
• Lungime 21mm, 25mm sau 31mm nr. 15, 20, 

25, 30, 35, 40, asortate (15-40).

Prezentare:
• Folie 6 ace.

ACE K-FLEXOREAMERS
DENTSPLY SIRONA

42 Lei

22 Lei

150 Lei

21 Lei

70 Lei



0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

ENDODONȚIE

142      Endodonție

Acele Hedstrom sunt șlefuite din sârmă de 
oțel.

Indicații:
•  Îndepărtarea rumegușului rezultat în timpul 

preparării canalului radicular.

Caracteristici:
•  Dimensiunea spirelor crește odată cu 

conicitatea, creând un instrument mai 
ascuțit și mai flexibil.  

 
Prezentare: 
•  Cutie 6 ace lungime 25 sau 30mm nr. 08, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40 sau asortate 15-40.  

ACE HEDSTROEM FILES
KERR ENDODONTINCS

40 Lei

Ace de oțel pentru o lărgire foarte eficientă 
a canalelor.

Caracteristici: 
• Oțel inoxidabil; 
• Stopper din silicon premontat; 
• Aliaj special din oțel ce oferă maximă 

flexibilitate și rezistență crescută la 
fracturare. 

Prezentare: 
• Folie 6 ace lungime 25mm nr. 08, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 sau asortate 15-40.

ACE HEDSTROEM KENDO
VDW

21 Lei

Ace Ni-Ti indicate pentru îndepărtarea 
rumegușului rezultat în timpul preparării 
canalului radicular. 

Caracteristici:
• Rezistente, realizate din Ni-Ti, flexibile.

• Lungime 25mm.

Prezentare:
• Cutie ace lungime 25mm, diferite numere 

sau asortate.

ACE HEDSTROEM Ni-Ti
MANI

70 Lei

Indicații:
• Îndepărtarea țesutului pulpar.

Caracteristici:
• Lungime de 21mm;
• Mărimi: 1 (xxxf), 2 (xxf), 3 (xf), 4 (fine), 5 

(medium), 6 (coarse);

• Seturi asortate 2 (xxf) - 4 (f).

Prezentare:
• Cutie 6 ace, diferite mărimi.

ACE TIRE-NERF (Short Barbed Broaches)
MANI

10,50 Lei
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Ace extractoare de nerf. 

Indicații:
• Îndepărtarea țesutului pulpar.

Caracteristici:
• Lungime de 21mm.

Prezentare:
• Folie 10 ace: nr. 20 (mov), nr. 25 (alb), nr. 30 

(galben), 35 (roșu), 40 (albastru), 50 (verde), 
60 (negru), asortate (20-60).

ACE TIRRE-NERFS
DENTSPLY SIRONA

44 Lei

Ace Miller pentru meșe, lungime 45mm, 
disponibile în varianta 00, 0 sau 1.

Prezentare:
• Cutie cu 12 ace, diferite dimensiuni.

ACE MILLER
MANI

13,50 Lei

Ace Miller, secțiune rectangulară.

Indicații:
• Realizarea meșelor de vată pentru aplicarea 

soluțiilor medicamentoase în tratamentul 
endodontic;

•  Realizarea meșelor de vată pentru uscarea 
canalelor radiculare.

Avantaje:
• Lungime 25mm.
• Dimensiune XXF (foarte, foarte fine), 

XF (foarte fine), F (fine), M (medium), C 
(coarse) sau asortate. 

Prezentare:
• Folie cu 12 ace.

ACE MILLER
DENTSPLY SIRONA

38 Lei

Ace pentru permeabilizarea inițială a 
canalelor radiculare calcifiate.

Avantaje:
• Rezistență maximă la fracturare si flexiune;
• Prezintă markeri de profunzime care 

ușurează determinarea lungimii de lucru pe 
radiografie;

• Vârful piramidal ușurează inserția acului în 
canal în faza de cateterizare;

• Suprafața lustruită a acelor C+ Files permite 

o mai bună îndepărtare a detritusurilor dar 
și o mai rapidă inserție a instrumentului în 
canal;

• Suprafața de secțiune pătrată - secțiunea 
pătrată asigură o rezistență mai bună la 
distorsiune.

Prezentare:
• Folie cu 6 ace: lungime de 18mm, 21mm sau 

25mm, nr. 06, 08, 10, 15, 20 sau asortate.

ACE C+ FILES
DENTSPLY SIRONA

68 Lei
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Ace din oțel pentru tratamentul endodontic 
utilizate pentru canale foarte curbe sau cu 
calcifieri. 

Caracteristici: 
• Material inoxidabil cu structură uniformă; 
• Rezistență maximă la fractură și flexiune; 
• Stopper din silicon premontat; 

• Lungime 25mm; 
• Dimensiuni: 06 (roz), 08 (gri), 010 (mov), 

015 (alb). 
 
Prezentare: 
• Folie 6 ace. 

Instrumente cu flexibilitate marită și 
vârf inactiv de ghidare pentru protejarea 
morfologiei canalului.

Avantaje:
• Mânerul larg, ergonomic și siliconat asigură 

o priză bună, simț tactil crescut și confort 
în lucru;

• Prezintă șanțuri de calibrare vizibile 
radiologic;

• Lungime de 21mm, 25mm sau 31mm, nr. 06, 
08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sau asortate 
15-40.

Prezentare:
• Folie 6 ace, diferite dimensiuni.

Instrumente pentru cateterizarea canalelor 
radiculare calcifiate datorită conicității 
variabile minimale și a vârfului netăietor.

Avantaje:
• Mânerul larg, ergonomic și siliconat asigură 

o priză bună, simț tactil crescut și confort 
în lucru;

• Prezintă șanțuri de calibrare vizibile 
radiologic;

• Lungime de 18mm, 21mm sau 25mm, nr. 10, 
13, 17 sau asortate (10-17).

Prezentare:
• Folie 6 ace, diferite dimensiuni.

ACE C PILOT
VDW

SENSEUS FLEXOFILES
DENTSPLY SIRONA

SENSEUS PROFINDER
DENTSPLY SIRONA

73 Lei

68 Lei

92 Lei

Ace manuale de NiTi, cu conicitate 4% 
utilizate în tehnica de obturație THERMAFIL.

Indicații:
Determinarea corectă a numărului 
dimensiunii obturatorului Thermafil ce 
trebuie utilizat.

Avantaje:
• Lungime de 25mm, nr. 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau asortate (20-40 sau 50-90).

Prezentare:
• Cutie 6 ace.

VERIFIER
DENTSPLY SIRONA

125 Lei
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Ace Pathfinder indicate pentru 
permeabilizarea canalelor radiculare. 

Caracteristici: 
• Din oțel inoxidabil;  
• Conicitate minimă;   

• Utilizate pentru a permeabiliza canalele 
dificile sau calcifiate;  

Prezentare: 
• Cutie 6 bucăți K1 sau K2, lungime 21mm 

sau 25mm.

Ace pentru canal D-FINDER, din oțel 
inoxidabil, calitate superioară. 

Caracteristici:   
• Mărimea: 08; 10; 12; 15;  
• Lungime: 21mm sau 25mm.  

Prezentare:   
• Cutie cu 6 ace, aceeași dimensiune. 

Spreader conic, pentru obturarea canalelor 
radiculare prin tehnica de condensare 
laterală.

Avantaje:
• Lungime 21mm sau 25mm, mărime A, B, C, 

D sau asortate (ABCD).

Prezentare:
• Cutie 4 spreadere.

Spreader conic din Ni-Ti, pentru obturarea 
canalelor radiculare prin tehnica de 
condensare laterală.

Avantaje:
• Lungime 21mm sau 25mm, mărime A, B, C, 

D sau asortate (ABCD).

Prezentare:
• Cutie 4 spreadere.

Spreader instrument tip PLUGGER de mână, 
din oțel, inventat de Prof. P. Machtou.

Indicații:
• Obturația de canal prin tehnica de 

condensare laterală cu conuri de gutapercă 
auxiliară.

Avantaje:
• Cap dublu de mărimi diferite și mâner 

siliconat.

Prezentare:
• Plugger nr. 0, ½ sau ¾.

ACE CS PATHFINDER
KERR ENDODONTINCS

ACE D-FINDERS 
MANI

FINGER SPREADER
DENTSPLY SIRONA

FINGER SPREADER Ni-Ti
DENTSPLY SIRONA

PLUGGER MACHTOU
DENTSPLY SIRONA

72,50 Lei

27 Lei

21mm - 88 Lei  •  25mm - 125 Lei     

76 Lei

160 Lei
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Spreader de mână cu mâner, din oțel, indicat 
pentru tehnica de obturație a canalelor 
radiculare cu gutapercă prin condensare 
laterală.

Prezentare:
• Set 4 spreadere mărime 25, 30, 40, 50, 60 

sau asortate (30-60).

Plugger de mână, din oțel, indicat pentru 
obturația de canal prin tehnica de 
condensarea laterală cu conuri de gutapercă 
auxiliară.

Prezentare:
• Set 4 plugger mărime 25, 30, 40, 50, 60 sau 

asortate (30-60).

Plugger din Ni-Ti, indicat pentru obturarea 
canalelor radiculare prin tehnica de 
condensare laterală. Mărime 0. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Cu un vârf din Ni-Ti și un vârf din oțel 
inoxidabil, pluggerele manuale Buchanan 
pot să fie folosite în toate tehnicile comune 
de obturație, inclusiv condensarea la cald și 
la rece. 

Avantaje: 
• Ambele capete condensează și controlează 

gutaperca. 

Prezentare: 
• Plugger manual Buchanan mărimea #0, #1 

sau #2; 
• Set asortat 3 instrumente cu 2 capete. 

Instrumente de mână, din oțel pentru 
obturația de canal, prin tehnica de 
condensare verticală sau laterală cu conuri de 
gutapercă.

Prezentare:
• Cutie 6 ace, diferite dimensiuni.

SPREADER A DE MÂNĂ
DENTSPLY SIRONA

PLUGGER B DE MÂNĂ
DENTSPLY SIRONA

PLUGGER NITI 0
DENTSPLY SIRONA

PLUGGER MANUAL BUCHANAN
KERR ENDODONTINCS

ACE PLUGGERS
MANI

Call for price!

156 Lei

190 Lei

Set - 893 Lei  •  Plugger - 305 Lei     

25 Lei
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Instrumente de mână, din oțel pentru 
obturația de canal, prin tehnica de 
condensare verticală sau laterală cu conuri de  
gutapercă.

Prezentare:
• Cutie 6 ace diferite dimensiuni.

ACE SPREADERS
MANI

25 Lei

Plugger manual utilizat pentru condensarea 
gutapercii, cu capăt dublu. 

Caracteristici:
• Rezistent; 
• Capăt dublu; 
• Sterilizabil în autoclav.   

• Disponibil în 3 dimensiuni: 
   - F03S: 050-040 (auriu); 
   - F01S: 060-045 (negru); 
   - F02L: 100-080 (albastru). 

Prezentare: 
• Bucată. 

PLUGGER MANUAL
DENJOY

195 Lei

Instrumente manuale din oțel special, 
standardizate ISO, cu diametrul sondei de 
7mm indicate pentru localizarea canalulului 
radicular și instrumentarea acestuia 
(asemenea unui ac K-file).

Caracteristici:
•  Conicitatea exagerată îmbunătățește 

rezistența la tracțiune;
•  Mâner culoare violet;

•  Localizează canalul radicular mai ușor și 
pătrunde chiar și în canalele mai dificile sau 
calcifiate;

•  Micro-opener au 0,04 sau 0,06 conicitate, 
sporind puterea lor la tracțiune;

•  Disponibile în mărimea 10 sau 15.

Prezentare:
•  Micro-Opener.

MICRO-OPENER
DENTSPLY SIRONA

195 Lei

Instrumente manuale din oțel special, 
indicate pentru instrumentarea și 
re-tratamentul canalelor dificile și a celor 
greu vizibile.

Caracteristici:
• Micro-Debrider au conicitate de 0,02 și 

configurarea de tăiere a unui ac Hedstroem;
• Mâner culoare galben;
• Disponibile în mărimea 20 și 30.

Prezentare:
• Microdebrider mărimea 20 și 30.

MICRO-DEBRIDER
DENTSPLY SIRONA

195 Lei
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Freze din carbură, disponibile în 2 dimensiuni 
(1,4mm și 1,8mm).

Indicații:
• Destinate pentru extinderea laterală a 

accesului endodontic, fără riscul de a 
perfora podeaua camerei pulpare.

Caracteristici:
• Soluție sigură pentru lărgirea accesului 

endodontic;
• O cale de acces adecvată este esențială 

pentru un tratament endodontic de succes. 
Soluția ideală este un acces în linie dreaptă 

de la foramenul apical sau de la prima 
curbură a canalului radicular;

• Lărgirea accesului endodontic trebuie să se 
finalizeze fără perforarea peretelui camerei 
pulpare;

• Freze Endo Safe End va tăia doar în lateral, 
nu și în regiunea apicală, pentru a preveni 
perforarea zonei de furcație;

• Endo Safe End este freza ideală pentru 
aceasta procedură având un vârf sigur, 
rotunjit (inactiv).

Prezentare:
• Bucată.

Freze pentru acces endo, freze sferice de 
turbină lungi nr. 010 sau 014. 

Prezentare: 
• Bucată.

Configurarea conică lungă a frezei Endo-Z 
permite accesul ușor în orificiile canalelor 
radiculare și conturarea pereților camerei 
pulpare.

Caracteristici:
• Este configurată din șase lame de carbură 

dispuse în spirală special concepute care nu 
se încărca în timpul preparării;

• Vârful inactiv previne perforarea podelei 
camerei pulpare;

• Disponibilă într-o singură lungime 21mm, în 
versiunile FG (turbină) și RA (piesă unghi);

• Viteză recomandată: 160.000 - 300.000rpm. 

Prezentare:
• Folie 5 freze FG sau RA.

FREZE ENDO SAFE END
SS WHITE

ENDO ACCESS
SS WHITE

ENDO Z
DENTSPLY SIRONA

38 Lei

36 Lei

220 Lei

Freze endodonție

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Ace pentru lărgirea progresivă a canalelor 
radiculare, pentru piesa contraunghi.

Avantaje:
• Lungime 28mm sau 32mm nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

și asortate (1-3 sau 1-6).

Prezentare:
• Cutie 6 ace.

Freze indicate pentru lărgirea canalului 
radicular, pentru piesa contraunghi. 

Avantaje: 
• Partea activă a frezei scurtă; 
• Freză cu vârf inactiv pentru prevenirea 

perforațiilor; 
• Lungime 28mm sau 32mm nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

și asortate (1-6). 

Prezentare: 
• Cutie 6 ace.

Freze din oțel pentru piesa contaunghi.

Indicații:
• Dezobturarea canalelor radiculare.

Caracteristici:
• Lungime 25mm; 

Mărimea: 10 ~ 80 sau asortate 15-40, 45-80.

Prezentare:
• Cutie 6 ace.

Freze Beutelrock pentru lărgirea canalelor 
radiculare.

Indicații:
• Lărgirea canalelor radiculare.

Caracteristici:
• Parte activă de lungime medie;

• Lungimi de 28mm, 32mm sau 38mm;
• Mărimi: nr. 1- 6 sau asortate.

Prezentare:
• Cutie 6 ace.

FREZE LARGO
DENTSPLY SIRONA

FREZE GATES
DENTSPLY SIRONA

FREZE DE DEZOBTURAT
MANI

ACE PESSO REAMERS (BEUTELROCK)
MANI

101 Lei

98 Lei

26 Lei

40 Lei

Instrumentar rotativ 
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Ace rotative din nichel-titan, utilizate în 
tratamentul mecanic al canalului și lărgirea 
acestuia.

Indicații:
• Cateterizarea și permeabilizarea canalelor 

radiculare înainte de a utiliza sistemul 
ProTaper Universal sau ProTaper Next.

Caracteristici:
• 3 mărimi ISO disponibile 013 (culoare 

violet), 016 (culoare alb), 019 (culoare 
galben); 

• Lungimea acelor 21mm, 25 mm sau 31mm.

Avantaje:
• Flexibilitatea acelor în cateterizarea 

canalelor radiculare;
• Securitatea canalului radicular în timpul 

manoperei.

Prezentare:
• Cutie cu 3 ace, dimeniuni 013, 016, 019 sau 

asortate 013-019.

ACE PATHFILE
DENTSPLY SIRONA

329 Lei

Acele Gates Drill sunt ace pentru prepararea 
canalului radicular. 

Caracteristici: 
• Calitate superioară, realizate din oțel 

inoxidabil; 

• Mărimea: 1-6. 

Prezentare: 
• Cutie 6 ace. 

Set 4 instrumente pentru compactarea 
mecanică a  gutapercii.

Avantaje:
• Pentru piesa contraunghi cu turație 

continuă de 8000 rot/min.;

• Lungime 21mm sau 25mm, nr. 25, 30, 35, 40 
sau asortate.

Prezentare:
• Cutie 4 ace.

Freză care combină avantajele frezelor Gates 
Glidden nr. 1, 2, 3 și 4. 

Indicații: 
• Lărgirea canalului radicular. 

Avantaje: 
• Vârful corespunzător frezei Gates nr. 1 

permite accesul facil în orificiul canalului 
radicular; 

• Diametru maxim corespunzător frezei 
Gates nr. 4 pentru prepararea eficientă a 
canalului radicular; 

• Tijă cu diametrul corespunzător frezei 
Gates nr. 3 pentru creșterea rezistenței; 

• Lungime 32mm. 

Prezentare: 
• Cutie 6 ace, lungime 32mm.

ACE GATES DRILLS
MANI

GUTTA-CONDENSOR
DENTSPLY SIRONA

FREZE X-GATES
DENTSPLY SIRONA

302 Lei

39 Lei

170 Lei
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Indicații:
• Pentru introducerea pastelor endodontice 

pe canalul radicular.

Caracteristici:
•  Lungime 21, 25 sau 29mm; 

• 4 mărimi: 25 (roșu), 30 (albastru), 35 
(verde), 40 (negru) și asortate.

Prezentare:
• Cutie 6 ace.

Ace lentulo rotative pentru piesa 
contraunghi.

Avantaje:
• Lungime de 17mm, 21mm sau 25mm, nr. 1 

(roșu), nr. 2 (albastru), nr. 3 (verde), nr. 4 

(negru) sau asortate (1-4 sau 2-3).

Prezentare:
• Cutie 4 ace.

ACE LENTULLO (Paste Fillers)
MANI

ACE LENTULLO (Paste Fillers)
DENTSPLY SIRONA

26 Lei

63 Lei

Ace Lentullo

Proglider este acul care securizează canalul 
înainte de a se folosi un sistem de preparare 
a canalelor (ProTaper Universal, Next sau 
orice alt sistem). 

Caracteristici:
• Fabricat din M-WIRE Ni-Ti, oferă 

flexibilitate și înaltă rezistență. Adecvat 
pentru majoritatea canalelor radiculare, 
inclusiv pentru cele extrem de curbate. 
Se adaptează perfect la forma canalului, 

respectând anatomia acestuia. 
• De unică folosință, steril, risc de rupere 

redus. 
• Eficient - cu 40% mai puțin timp pentru 

permeabilizarea canalului față de acele 
manuale clasice.

Prezentare:
•  Blister 3 ace lungime 21mm, 25 mm sau 

31mm.

MAILLEFER PROGLIDER
DENTSPLY SIRONA

233 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Ace rotatice NiTi, de 3 ori mai flexibile decât 
acele ProTaper Next, diametrul maxim 
0,8mm diametru (MFD). Disponibile în trei 
dimensiuni (Small, Prime și Large) și lungimi 
diferite (21mm, 25mm și 31mm) pentru a 
trata o gamă largă a cazurilor.  

Prezentare: 
• Blister steril 3 sau 5 ace (mov-Orifice 

Modifier, Alb-Glider, galben-Small, roșu-
Prime, verde-Medium). 

Kit-ul conține: 
• 5 folii x 3 ace TruNatomy 25mm, 2 seturi 

x 3 ace TruNatomy Orifice 16mm, 2 seturi 
x 3 ace TruNatomy Glider 25mm, 1 set x 3 
ace TruNatomy Small 25mm, 2 seturi x 3 

ace TruNatomy Prime 25mm, 1 set x 3 ace 
TruNatomy Mediu 25mm, 1 set TruNatomy 
Conform Fit conuri gutapercă Assortment, 1 
set Assortment conuri de hârtie TruNatomy, 
11 ace de irigare 30G TruNatomy. 

Cea mai recentă creație Dentsply Sirona care face parte 
dintr-o lungă tradiție a soluțiilor pentru un tratament 
endodontic de succes. Această tradiție include mărci 
recunoscute precum ProTaper și WaveOne, cunoscute 
în întreaga lume pentru fiabilitate și performanță. 

Noua soluție Trunatomy oferă: 
•  Senzație lină în timpul pregătirii canalului radicular;   
•  Performanță și eficacitate îmbunătățite;  
•  Crearea de mai mult spațiu pentru debridare și 

eliminarea resturilor;  
•  Respectarea anatomiei rădăcinii dintelui;   
•  Păstrează structura dintelui.  

Avantaje: 
•  Soluție endo intuitivă, simplă și ușor de învățat;  
•  De 3 ori mai flexibile decât acele ProTaper Next; 
•  Risc de rupere al acului redus datorită flexibilității mai 

mari și a rezistenței la oboseală ciclică;  
•  Necesită mai puțin timp de preparare a canalului 

radicular ceea ce permite mai mult timp pentru 
irigare;  

Caracteristici:  
•  Viteză recomandată: 500rpm și 1,5 cuplu;  
•  Disponibile în trei dimensiuni (Small, Prime și Large) și 

lungimi diferite (21mm, 25mm și 31mm) pentru a trata 
o gamă largă a cazurilor;   

•  Acul TruNatomy Prime este potrivit pentru tratarea 
majorității cazurilor, acele Small și Medium sunt 
utilizate pentru canalele mici au mari;

•  Forma subțire a acului este combinată cu secțiunea 
transversală unică pentru a obține rezultate mai bune 
oferind totodată mai mult spațiu pentru debridarea 
resturilor; 

•  Proiectare subțire a acului de NiTi: maxim 0,8mm 
diametru (MFD) în loc de până la 1,2mm pentru 
majoritatea acelor conice cunoscute; 

•  Secțiune transversală centrată;  
•  Funcționează la o viteză mai mare cu un cuplu mai mic. 

TRUNATOMY FILES
DENTSPLY SIRONA

TRUNATOMY SOLUTION KIT
DENTSPLY SIRONA

TRUNATOMY 
DENTSPLY SIRONA

3  ace - 219 Lei  •  5  ace - 349 Lei     

Instrumentar endodontic
NiTi - sistemul Protaper

2.393 Lei



Endodonție      153Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

Instrumentul Glide Path TruNatomy 
face parte din seria acelor Trunatomy și 
funcționează la o viteză mai mare și cu un 
cuplu mai mic. 

Caracteristici:  
• Eficacitatea pregătirii canalului radicular 

este îmbunătățită semnificativ atunci când 
este creată calea de glisare reproductibilă;   

• Cu doar 2 muchii tăietoare, întâlnește 

mai puțină rezistență și astfel necesită 
o presiune mai mică aplicată, asigurând 
ușurință în aplicare;  

• Tratamentul termic oferă o flexibilitate 
mai mare cu o rezistență la oboseală ciclică 
îmbunătățită. 

Prezentare: 
• Folie 3 ace lungime 25mm. 

Modificatorul Orifice TruNatomy modelează 
orificiul canalului radicular pentru a crea 
intrarea ideală punctiformă pentru acele 
TruNatomy. 

Caracteristici: 
• Contribuie la păstrarea anatomiei coronare 

a dintelui datorită flexibilității, diametrului 
și a aliajului NiTi tratat termic; 

• Recomandat și pentru cazurile în care 

canalul radicular nu este orientat vertical 
(deoarece poate intra în dinte din unghiuri 
diferite);

• Modificatorul Orifice TruNatomy 
este recomandat în secvența de bază 
TruNatomy;

• Lungime 16mm. 

Prezentare: 
• Folie 3 ace, lungime 16mm.

Conurile de gutapercă TruNatomy Conform 
Fit sunt realizate pentru a se potrivi cu 
formele precise create de acele TruNatomy. 
 
Caracteristici:  
• Variabile ca și conicitate, conicitate 

corespunzătoare cu conicitatea acului 
Trunatomy;

• Aplicare sigură și retragere precisă;

• Nu sunt fabricate cu latex din cauciuc 
natural;

• Transfer de căldură îmbunătățit până la 
5mm. 

Prezentare: 
• Cutie 60 bucăți dimensiune Small, Prime 

sau Medium. 

Conurile de hârtie TruNatomy sunt utilizate 
pentru uscarea canalelor preparate cu 
ajutorul acelor TruNatomy.

Caracteristici:   
• Formă conică, identică cu conicitatea acelor 

TruNatomy, gata de folosire;
• Ambalate în ambalaje sterile individuale de 

5 conuri, în cutie de 180 bucăți;

• Codul culorilor acestora respectă codul 
culorilor acelor TruNatomy.

Prezentare:  
• Cutie 180 bucăți dimensiuni Small, Prime 

sau Medium. 

TRUNATOMY GLIDER 
DENTSPLY SIRONA

TRUNATOMY ORIFICE MODIFIER
DENTSPLY SIRONA

TRUNATOMY CONFORM FIT GUTAPERCĂ
DENTSPLY SIRONA

TRUNATOMY CONFORM FIT HÂRTIE
DENTSPLY SIRONA

219 Lei

219 Lei

89 Lei

125 Lei
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3  ace - 230 Lei  •  6  ace - 451 Lei     

Ace rotative NiTi M-Wire, conicitate variabilă, 
lungime 21mm, 25mm sau 31mm.

Prezentare:
• Blister pre-sterilizat 3 sau 6 ace (X1- galben 

cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - roșu, X3 - 
albastru, X4 - negru, X5 - galben  cu marcaj 
2 liniuțe galbene sau asortate X1-X3), 
lungime 21mm, 25mm sau 31mm.

PROTAPER NEXT
DENTSPLY SIRONA

ProTaper Next reprezintă succesorul sistemului 
ProTaper UNIVERSAL. Reprezintă o soluție eficientă 
pentru practicanții de endodonție care doresc un 
sistem polivalent, flexibil, care să îi ajute în majoritatea 
tratamentelor de canal. 

Caracteristici: 
•  Partea tăietoare a acestor instrumente este realizată 

dintr-un aliaj de nichel-titan numit M-Wire, un aliaj NiTi 
cu memorie, patentat Dentsply printr-un tratament 
termic, care, prin calitățile sale, îmbunătățește 
flexibilitatea acelor fără a afecta eficiența procesului 
de tăiere. Acest aliaj îi asigură, de asemenea, 
rezistență crescută la oboseala ciclică; 

•  Timp de lucru redus datorită utilizării unui număr de 
ace mai mic și a unei secvențe clinice scurtă, oferă 
clinicianului mai mult timp pentru irigare; 

•  Conicitate variabilă pe toată lungimea acului pentru 
optimizarea tehnicii de crown-down; 

•  Utilizate la o rotație continuă de 300rpm, la>2Ncm; 
•  Mânerul metalic al acului are doar 11mm ceea ce 

permite accesul ușor în zona posterioară a cavității 
bucale; 

•  Secvența de 5 ace, dar în marea majoritate a cazurilor 
clinice se utilizează doar 2 ace; 

•  Blister pre-sterilizat cu 3 sau 6 ace ProTaper Next 
rotativ, cu indicație de unică folosință; 

•  Pentru utilizare manuală se folosesc adaptoarele 
ProTaper Universal; 

•  Lungime 21mm, 25mm sau 31mm. 

Avantaje: 
•  Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, 

unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea 
detritusurilor și o centrare mai bună în canalul 
radicular; 

•  Flexibilitate pe canal îmbunătățită; 
•  Risc de rupere semnificativ scăzut; 
•  Spațiu extins pentru eliminarea reziduurilor din canal; 
•  Acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe; 
•  Timp de preparare a canalului redus.

PROTAPER NEXT
DENTSPLY SIRONA

Acele ProTaper NEXT XA Opener sunt ace 
ProTaper cu aceeași dimensiune și același 
profil cu acele ProTaper Universal SX. 
Prezintă același design și sunt realizate din 
NiTi.  

Caracteristici:  
• Utilizate pentru a ușura accesul în linie 

dreaptă sau pentru porțiunea coronară a 
canalului radicular;

• Dimensiunea vârfului de 0,19mm și o 
lungime totală de 19mm.  

Prezentare: 
• Blister presterilizat 3 sau 6 ace. 

PROTAPER NEXT XA OPENER
DENTSPLY SIRONA

3  ace - 230 Lei  •  6  ace - 281 Lei     
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Conuri de hârtie în blister steril, adaptate 
pe conicitatea variabilă a instrumentelor 
ProTaper Next, care permit uscarea rapidă a 
canalelor radiculare.

Caracteristici:
Conuri de hârtie ProTaper Next X2 (galben), 

X3 (albastru), X2-X3 (roșu/albastru), X4-X5 
(negru/galben).

Prezentare:
• Cutie 180 bucăți.

Conuri de gutapercă în blister steril, adaptate 
pe conicitatea variabilă a instrumentelor 
ProTaper Next, indicate pentru obturația 
mono con și diferite tehnici de condensare.

Caracteristici:
Conuri de gutapercă ProTaper Next X2 

(galben), X3 (albastru), X2-X3 (roșu/albastru), 
X4-X5 (negru/galben).

Prezentare:
• Cutie 60 bucăți.

Conuri de gutapercă Conform Fit pentru 
sistemul ProTaper Next.

Caracteristici:  
• Formula avansată micronizată folosește o 

tehnică modernă de fabricație pentru a crea 
o formă și o formă mai consistentă de 40% 
în comparație cu gutapercă tradițională; 

• Conurile se potrivesc perfect cu designul 
variabil conic al acelor ProTaper Next și 
se potrivesc în mod previzibil canalelor 
radiculare;

• Conicitatea conică variabilă oferă o fixare 
confortabilă care ajunge până la vârf;  

• Conurile nu sunt fabricate din latex din 
cauciuc natural;  

• Formele și dimensiunile exacte elimină 
orice eroare ce ține de alegerea mărimii 
potrivite;

• Pot fi folosite la o temperatură de lucru 
mai scăzută. Temperaturile scăzute reduc 
riscul de afectare a ligamentului parodontal 
(PDL); 

• Stabilitate crescută, identificare și 
manipulare ușoară; 

• Forma micronizată realizează o umplere 
completă până la apex chiar și pentru 
canalele cu anatomie complicată; 

• Proprietățile sale termice avansate permit 
transferul căldurii până la 4mm dincolo de 
sursă; 

• Formula îmbunătățită ofertă radiopacitate 
optimă și ușurință în retragerea conului.  

Prezentare: 
• Cutie 60 conuri de gutapercă dimensiuni 

X1-galben, X2-roșu, X3-albastru, X4-negru, 
X5-galben. 

CONURI DE HÂRTIE PROTAPER NEXT
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ PROTAPER NEXT
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ CONFORM FIT 
PROTAPER NEXT
DENTSPLY SIRONA

117 Lei

99 Lei

89 Lei
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46 Lei

Instrumentele rotative de NiTi special concepute 
pentru a instrumenta canalele radiculare dificile, cu 
curburi foarte accentuate sau calcifiate. Conicitatea 
progresivă patentată și designul avansat al sanțurilor 
asigură flexibilitatea și eficiența în obținerea constantă 
a succesului în curațarea și lărgirea canalelor radiculare. 

Caracteristici: 
•  Mânerul metalic are doar 13mm lungime pentru un 

acces mai bun în zona posterioară a cavității bucale, 
stopper-ul de silicon (cu marker de control al turației 
corecte de 300rpm) are o lățime de 1,5mm pentru 
a nu-și modifica poziția în timpul utilizării iar vârful 
special conceput are rol de ghidare;

•  Secțiunea triunghiulară cu laturi convexe ce reduce 
zona de contact între ac și dentină;

•  Instrumentele PROTAPER îndepărtează eficient 
detritusurile din canal și, în general, 3 instrumente 
sunt suficiente pentru o formă de pâlnie a preparației, 

uniformă pe toată lungimea de lucru; 
•  O conicitate multiplă și progresivă (de la 2 la 19%) a 

acelor antrenează o cantitate mai mică de dentină 
ceea ce reduce stresul de torsiune datorită încărcării, 
oboseala aliajului și potențialul de rupere. 

Avantaje: 
•  Conicitatea progresivă îmbunătățește flexibilitatea și 

eficiența tăietoare în special în cazul canalelor foarte 
curbe sau înguste;

•  Sunt necesare mai puține instrumente pentru a obține 
o preparație conică uniformă pe toată lungimea de 
lucru;

•  Angajează o zonă mai mică de dentină, reducând 
încărcarea torsională, oboseala aliajului și pericolul de 
rupere al acului; 

•  Secțiunea transversală triunghiulară cu laturi convexe 
reduce zona de contact între dentină și ac;

•  Lungime 21mm, 25mm sau 31mm.

PROTAPER GOLD
DENTSPLY SIRONA

295 Lei

290 Lei

Ace rotative NiTi, conicitate mărită și 
progresivă, lungime 21mm, 25mm sau 31mm.

Refill:
• Set 6 ace mărime SX (portocaliu-lungime 

19mm), S1 (mov), S2 (alb), F1 (galben), F2 
(roșu), F3 (albastru), F4 (negru), F5 (galben) 
sau asortate (SX-F3 ) - lungime 21mm, 
25mm sau 31mm.

Ace manuale NiTi, conicitate mărită și 
progresivă, lungime 21mm, 25mm sau 31mm. 

Prezentare:
• Starter Kit: Set 6 ace (SX, S1, S2, F1, F2, F3) 

lungime21mm, 25mm sau 31mm. 

• Refill: 
Set 6 ace mărime SX (portocaliu - lungime 
19mm), S1 (mov), S2 (alb), F1 (galben), F2 
(roșu), F3 (albastru), F4 (negru), F5 (galben) 
sau asortate (SX-F3) - lungime 21mm, 25mm 
sau 31mm.

Mânere din silicon pentru acele NiTi. Permit 
utilizarea acelor de ProTaper rotativ ca și ace 
manuale. 

Prezentare: 
• Cutie 6 ace, mărime 1 (mov), 2 (alb), 3 

(galben), 4 (roșu), 5 (albastru) sau asortate.

PROTAPER GOLD
DENTSPLY SIRONA

PROTAPER MANUAL
DENTSPLY SIRONA

ADAPTOARE
DENTSPLY SIRONA
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Suport pentru ace ProTaper manual sau 
rotativ. 

Prezentare: 
• Bucată.

Instrumente special concepute pentru 
re-tratament, ușor de recunoscut datorită 
inelului alb (unul, două sau trei inele).

Indicații:
• D1 - pentru treimea coronară;
• D2 - pentru treimea medie;
• D3 - pentru treimea apicală.

Avantaje:
• Pentru obturații cu gutapercă sau 

Thermafil/ProTaper - 500rpm;
• Pentru obturații pe bază de oxid de zinc și 

eugenol - 250-300rpm;

• Mânerul nu mai mare de 11mm. Oferă o mai 
bună vizibilitate asupra câmpului de lucru.

Prezentare:
• Starter Kit: Set 6 ace (2xD1, 2xD2, 2xD3) + 

secvențier.
• Refill: 
   -  Cutie 6 ace D1 (lungime 16mm, conicitate 

9%, ISO 030);
   -  Cutie 6 ace D2 (lungime 18mm, conicitate 

8%, ISO025);
   -  Cutie 6 ace D3 (lungime 22mm, conicitate 

7%, ISO 020);
   - Cutie 6 ace D1-D3 (2xD1, 2xD2, 2xD3).

SECVENȚIER
DENTSPLY SIRONA

PROTAPER RETRATMENT
DENTSPLY SIRONA

98 Lei

Starter Kit - 302 Lei  •  Refill - 302 Lei     

Conuri de gutapercă adaptate pe conicitatea 
variabilă a instrumentelor ProTaper Gold.

Indicații:
• Obturația mono con;
• Tehnici de condensare.

Avantaje:
• Permite realizarea rapidă și precisă a 

obturației endodontice.

Prezentare:
• Cutie 60 bucăți mărimi F1 (galben), F2 

(roșu), F3 (albastru), F4 (negru), F5 (galben) 
sau asortate (F1- F5).

CONURI DE GUTAPERCĂ PROTAPER GOLD
DENTSPLY SIRONA

85 Lei

Conuri de hârtie sterile, adaptate pe 
conicitatea variabilă a instrumentelor 
ProTaper Gold, permițând uscarea rapidă a 
canalului. 

ProTaper F1 (galben), F2 (roșu), F3 (albastru), 

F4 (negru), F5 (galben) sau asortate (F1-F5).

Prezentare: 
• Cutie 180 bucați.

CONURI DE HÂRTIE PROTAPER GOLD
DENTSPLY SIRONA

112 Lei
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Conuri de gutapercă pentru sistemul 
ProTaper Gold. 

Caracteristici:  
• Formula avansată micronizată folosește o 

tehnică modernă de fabricație pentru a crea 
o formă mai consistentă cu 40% mai mult în 
comparație cu gutaperca tradițională;  

• Conurile se potrivesc perfect cu designul 
variabil conic al acelor ProTaper Gold și 
se potrivesc în mod previzibil canalelor 
radiculare;  

• Conicitatea conică variabilă oferă o fixare 
confortabilă care ajunge până la vârf; 

• Conurile nu sunt fabricate din latex din 
cauciuc natural; 

• Formele și dimensiunile exacte elimină 
orice eroare ce ține de alegerea mărimii 
potrivite;

• Pot fi folosite la o temperatură de lucru 
mai scăzută. Temperaturile scăzute reduc 

riscul de afectare a ligamentului parodontal 
(PDL);   

• Stabilitate crescută, identificare și 
manipulare ușoară;   

• Forma micronizată realizează o obturare 
completă până la apex chiar și pentru 
canalele cu anatomie complicată;  

• Proprietățile sale termice avansate permit 
transferul căldurii până la 4mm dincolo de 
sursă; 

• Formula îmbunătățită ofertă radiopacitate 
optimă și ușurință în retragerea conului. 

Prezentare: 
• Cutie 60 conuri de gutapercă (F1-galben, 

F2-roșu, F3-albastru, F4-negru, F5-galben).

CONURI DE GUTAPERCĂ CONFORM FIT
PROTAPER GOLD
DENTSPLY SIRONA

87 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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WaveOne™ Gold reprezintă un sistem endodontic 
patentat de DENTSPLY, conceput pentru a oferi 
simplitate și eficiență în tratamentul canalului radicular. 

Caracteristici: 
•  Spre deosebire de sistemele ProTaper (Universal 

și Next), acest sistem pregătește canalul radicular 
folosind o mișcare alternativă cunoscută sub numele 
de reciprocitate; 

•  Această mișcare alternativă de reciprocitate înseamnă 
că acul își modifică continuu direcția de rotație 
în timpul procedurii de preparare a canalului cu 
un unghi mare de rotație în direcția de tăiere (de 
înaltă eficiență) și un unghi mai mic în sens invers 
(pentru a progresa în interiorul canalului radicular, cu 
respectarea anatomiei acestuia); 

•  Unghiurile optimizate ajută, de asemenea, pentru a 
reduce riscul efectului de „șurub” și ruperea acului; 

•  Partea tăietoare a acestor instrumente este realizată 
dintr-un aliaj de nichel-titan numit M-Wire, un aliaj NiTi 

cu memorie, patentat Dentsply printr-un tratament 
termic, care prin calitățile sale îmbunătățește 
flexibilitatea acelor fără a afecta eficiența procesului 
de tăiere; 

•  Acest aliaj îi asigură, de asemenea, rezistență crescută 
la oboseala ciclică; 

•  Necesitând doar un singur ac WaveOne Gold pentru 
a prepara un canal, în cele mai multe din cazurile 
clinice, înseamnă că nu se pierde timp cu schimbarea 
instrumentarului NiTi în canalul radicular și, ca urmare, 
procedura de tratament și pregătire a canalului 
radicular este, de asemenea, redusă; 

•  WaveOne Gold sunt ambalate în blistere 
pre-sterilizate și sunt concepute pentru a fi de 
unică folosință (pentru un singur pacient), astfel 
eliminându-se necesitatea dezinfectării, curățării, 
sterilizării și organizării.

WAVEONE™ GOLD
DENTSPLY SIRONA

Instrumentar endodontic
NiTi - sistemul WaveOne™

Ace rotative NiTi M-Wire, tehnica de 
reciprocitate, indicate pentru tratamentul 
canalelor radiculare.

Avantaje: 
• WaveOne Gold este cu 50% mai rezistent 

decât WaveOne; 
• Efect de înșurubare superior sistemelor 

rotative standard; 
• Acoperă o gamă largă de morfologii 

radiculare; 
• Flexibilitate mărită datorită tehnologiei 

Gold; 

• Mai multe dimensiuni (Small, Primary, 
Medium, Large); 

• Scurtează timpul de preparare; 
• Eficiența de tăiere este dusă la un nivel 

superior; 
• Reduce timpul de preparare și de irigare - 

un singur instrument pentru un canal. 

Prezentare: 
• Blister 3 sau 6 ace, lungime 21 mm, 25mm 

sau 31mm, dimensiuni Small, Primary, 
Medium sau Large.

WAVE ONE GOLD
DENTSPLY SIRONA

3  ace - 248 Lei  •  6  ace - 487 Lei     
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Conuri de hârtie sterile, adaptate pe 
conicitatea variabilă a instrumentelor 
WaveOne Gold, permițând uscarea rapidă a 
canalului radicular. 

Prezentare:
• Cutie conuri hârtie diferite dimensiuni.

Conuri de gutapercă sterile, adaptate 
pe conicitatea variabilă a instrumentelor 
WaveOne Gold, permițând realizarea rapidă 
și precisă a obturației endodontice. 

Prezentare:
• Cutie conuri gutapercă diferite dimensiuni, 

60 bucați.

Conuri de gutapercă Conform Fit pentru 
sistemul WaveOne Gold. 

Caracteristici:   
•  Formula avansată micronizată folosește 

o tehnică modernă de fabricație pentru 
a crea o formă mai consistentă de 40% în 
comparație cu gutaperca tradițională; 

•  Conurile se potrivesc perfect cu designul 
variabil conic al acelor WaveOne Gold și 
se potrivesc în mod previzibil canalelor 
radiculare;  

•  Conicitatea conică variabilă oferă o fixare 
confortabilă care ajunge până la vârf;   

•  Conurile nu sunt fabricate din latex din 
cauciuc natural;  

•  Formele și dimensiunile exacte elimină orice 
eroare ce ține de alegerea mărimii potrivite; 

•  Pot fi folosite la o temperatură de lucru 

mai scăzută. Temperaturile scăzute reduc 
riscul de afectare a ligamentului parodontal 
(PDL);   

•  Stabilitate crescută, identificare și 
manipulare ușoară;   

•  Forma micronizată realizează o umplere 
completă până la apex chiar și pentru 
canalele cu anatomie complicată;  

•  Proprietățile sale termice avansate permit 
transferul căldurii până la 4mm dincolo de 
sursă;   

•  Formulă îmbunătățită ofertă radiopacitate 
optimă și ușurință în retragerea conului. 

  
Prezentare: 
•  Cutie 60 conuri de gutapercă (Small  - 

galben, Primary - roșu, Medium - verde, 
Large - alb).

CONURI DE HÂRTIE WAVEONE GOLD
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ WAVEONE GOLD
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ 
CONFORM FIT WAVEONE GOLD
DENTSPLY SIRONA

117 Lei

86 Lei

86 Lei

WaveOne® Gold Glider reprezintă 
optimizarea pregătirii canalelor cu un singur 
ac.   

Caracteristici: 
• Respectă forma naturală a canalului;  
• Crește siguranța tratamentului prin 

flexibilitate sporită și rezistența la oboseală 
ciclică;  

• Sterile și gata pentru o singură utilizare 

sporind astfel eficiența, reducând ruperea 
acului și previnind riscul de contaminare 
încrucișată;  

• Utilizate cu motoarele endodontice care au 
în setări mișcarea de reciprocitate. 

Prezentare: 
• Blister 3 sau 6 ace, lungime 21mm, 25mm 

sau 31mm.  

WAVEONE GOLD GLIDER
DENTSPLY SIRONA

3  ace - 233 Lei  •  6  ace - 429 Lei     
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Obturatoare

133 Lei

30 buc. - 617 Lei  •  6 buc. - 133 Lei     

160 Lei

Metodă rapidă și facilă pentru obținerea unei 
obturații de canal omogenă tridimensional, 
cu o bună sigilare apicală și de calitate 
superioară.

Indicații:
• Obturarea canalelor radiculare înguste, 

curbe sau lungi.

Avantaje:
• Obturatorul cu lungime de 25mm și 

conicitate 04 este alcătuit dintr-un miez 
de plastic biocompatibil și un strat de 
gutapercă specială;

• Obturația de canal rezultată este o 
obturație armată (plastic+ gutapercă) 
printr-o singură mișcare;

• Nu necesită încălzirea decât 15-20 secunde 
în THERMAPREP;

• Obturații diferite pentru dinții anteriori și 
dinții posteriori.

Prezentare:
• Refill: câte 6 buc. nr. 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau 50.
• Refill: câte 30 buc. nr. 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau 50.

Metodă rapid și facilă pentru obținerea unei 
obturații de canal omogenă tridimensional, 
cu o bună sigilare apicală și de calitate 
superioară. 

Avantaje: 
• Mărimea obturatorului corespunde cu 

mărimea ultimului ac ProTaper utilizat – 
fără posibilitatea de a greși; 

• Ușor de recunoscut – codul culorii identic 
atât pentru ProTaper cât și pentru 
obturatoare; 

• Conicitate progresivă identică cu ProTaper; 
• Obturație tridimensională la cald, perfectă; 
• Obturație realizată într-un singur pas; 
• Obturatorul cu lungime de 25mm 

este alcătuit dintr-un miez de plastic 
biocompatibil și un strat de gutapercă 
specială. 

Prezentare:
• Cutie cu 6 bucăți F1 (galben), F2 (roșu), F3 

(albastru), F4 (negru), F5 (galben). 

Obturatoare care oferă o metodă rapidă 
și facilă pentru obținerea unei obturații 
de canal omogenă tridimensional, cu bună 
sigilare în zona apicală. 

Avantaje:  
• Conicitate identică acului WaveOne Gold 

Primary;  
• Blister steril, ambalare unică, ușor de 

utilizat.   

Caracteristici: 
• Obturație tridimensională perfectă, la cald, 

prin încălzirea obturatorului GuttaCore în 
cuptorul ThermaPrep 2;   

• Obturație perfectă într-un singur pas, 
printr-o singură inserare în canalul 
radicular; 

• Mărimea obturatorului corespunde cu 
mărimea acului WaveOne Gold primary;  

• Poate fi utilizat atât cu cuptorul 
ThermaPrep cât și cu ThermaPrep 2;   

• Sistemul prezintă doar gutaperca 
compactată, fără tijă de plastic, astfel încât, 
la nevoie, re-tratamentul este ușor de 
realizat. 

Prezentare: 
• Blister 6 bucăți WaveOne Gold Small, 

Primary, Medium sau Large.

THERMAFIL
DENTSPLY SIRONA

OBTURATOARE GUTTACORE 
PENTRU PROTAPER NEXT
DENTSPLY SIRONA

OBTURATOARE GUTTACORE PENTRU WAVE ONE
DENTSPLY SIRONA
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Dispozitiv pentru încălzirea sistemelor de 
obturație Thermafil, obturatoare GuttaCore, 
WaveOne, GT Serie X, fiind susccesorul 
cuptorului ThermaPrep Plus.

Avantaje:
• Încălzire tridimensională atât apicală cât 

și laterală pentru canale obișnuite, dar și 
pentru canale lungi, curbe sau înguste, iar 
gutaperca încălzită ajunge până la vârf;

• 2 lifturi pentru încălzire rapidă, alternativă;
• Timp de încălzire între 20 și 49 secunde în 

funcție de mărimea obturatorului;

• Indicator LED și semnal sonor la finalul 
încălzirii;

• Sistem de curățare Clean Mode ceea ce 
permite păstrarea aparatului curat și fără 
urme de gutapercă;

• Sistemul de susținere al liftului permite 
stabilitatea verticală a obturatorului la 
intrarea și ieșirea din camera de încălzire.

Prezentare:
• ThermaPrep Owen 2 cu o periuță de curățat 

și un set de stikere autocolante.

Freză sferică de turbină cu gât lung și 
cap inactiv pentru secționarea mânerului 
obturațiilor Thermafil.

Avantaje:
• Lungime 25mm, nr. 10, 12, 14, 16 sau 

asortate;
• Diametrul la vârf 005.

Prezentare:
• Cutie 6 freze.

Ace Ni-Ti rotative pentru tehnologia Adaptive 
Motion (Rotatie / Reciprocare). 

Prezentare:
• Set 4 ace lungime 23mm sau 27mm mărimi 

SM1, SM2, SM3, ML1, ML2, ML3.
• Set asortate lungime 23mm sau 27mm, 

mărimi Small sau Medium/Large.

THERMAPREP 2 OVEN
DENTSPLY SIRONA

THERMA-CUT
DENTSPLY SIRONA

ACE TF ADAPTIVE
KERR ENDODONTINCS

2.436 Lei

101 Lei

174 Lei

Tehnica “Adaptive Motion” se bazează pe un algoritm brevetat, 
inteligent proiectat pentru a funcționa cu sistemul de ace TF 
Adaptive. Această tehnologie permite acului TF Adaptive să 
ajusteze forțele de torsiune intra-canal în funcție de nivelul 
de presiune aplicat pe ac. Aceasta înseamnă că acul are fie o 
mișcare rotativă, fie una de reciprocitate, în funcție de situație. 
Rezultatul este o îndepărtare excepțională a detritusului cu 
Twisted File și o posibilitate mai mică de înșurubare a acului 
cu tehnică Adaptive Motion. Ceea ce va oferă un control 
excepțional al acului pe întreaga durată a procedurii.  

 Avantaje:   
•  Fără presiune: mișcare a acului de 600° în sensul acelor de 

ceasornic și de 0° în sens invers acelor de ceasornic atunci când 

nu este aplicată nici o presiune;  
•  Un sistem intuitiv, cu coduri de culori, proiectat pentru 

eficiența și ușurința utilizării. Porniți la culoarea verde și va 
opriți la cea roșie;   

•  Conceptul acului TF Adaptive se bazează pe tehnologia 
dovedită a Twisted File ceea ce înseamnă că acul este răsucit 
pentru a-l face mai rezistent. Se folosește tehnologia R-Phase 
pentru o mai bună flexibilitate și pentru a îndepărta mai activ 
detritusul;

•  Ace TF Adaptive bazate pe tehnologia “Adaptive Motion” 
care pot face rotație sau reciprocitate în funcție de situație. 
Rezultatul: îndepărtarea extraordinară a detritusului dentinar, 
cu mișcarea de rotație a sistemului Twisted File și scăderea 
efectului de “pull-in” datorită tehnologiei Adaptive Motion.

SISTEM TF ADAPTIVE
KERR ENDODONTICS



Endodonție      163Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

Acele Adaptive TF (File Twisted) sunt 
concepute pentru a funcționa cu tehnologia 
Elements TM Adaptive Motion, care permite 
ca acele Adaptive TF să se adapteze automat 
forțelor de torsiune din canal. 

Avantaje:  
• Un sistem intuitiv, colorat, proiectat pentru 

eficiență și ușurință în utilizare;  
• Construit pe aceeași tehnologie avansată 

File Twisted ca și sistemul clasic TF;   
• Control excepțional al acelor de-a lungul 

întregii proceduri;  
• Tehnică simplă utilizând doar 3 ace. 

Prezentare: 
• Set: 3 ace rotative TF Adaptive (SM1, SM2, 

SM3) pentru varianta Small + 3 ace oțel 
lungime 27mm K-file (08, 10, 15) (pentru 
canale înguste) 

• Set: 3 ace rotative TF Adaptive (LM1, LM2, 
LM3) pentru varianta Medium/Large + 3 
ace oțel lungime 27mm K-file (08, 10, 15) 
(pentru canale medii/largi). 

Ace rotative din Ni-Ti pentru cateterizare 
TraverseTM indicate pentru cateterizarea și 
permeabilizarea canalelor radiculare.  

Avantaje:  
• Procedură simplificată care reducere efortul 

manual prin comparație cu acele manuale 
din oțel inoxidabil; 

• Traseul de alunecare cu conicitate crescută 
reduce efortul acelor de preparare 
ulterioare (față de acele din oțel cu 
conicitate .02 sau de acele rotative de 
permeabilizare cu conicitate .02);  

• Eficiența de tăiere crescută - acele prezintă 
o secțiune triunghiulară, ceea ce permite o 
eficiență crescută a tăierii față de alte ace cu 
suprafețe concave în secțiune; 

• Optimizate pentru mișcare rotativă, 
permițând o extruzie apicală mai redusă 
prin comparație cu acele concepute pentru 
mișcare de reciprocitate;   

• Fără risc de contaminare încrucișată - 

sunt ambalate în ambalaje presterilizate, 
eliminând necesitatea autoclavarii acului 
înainte de prima utilizare.   

Caracteristici:   
• Acele sunt din nichel-titan cu secțiune 

transversală triunghiulară pentru o eficiență 
de tăiere îmbunătățită;   

• Sunt flexibile și rezistente, cu bizou de 
maxim 1mm și un vârf inactiv pentru a 
reduce riscul de lezare sau perforare a 
canalului radicular;  

• Rezistență mare la tensionare și deformare 
- acele Traverse de 0,13/0,06 și 0,18/0,06 
prezintă rezistență crescută la torsiune;

• Vârf inactiv, extruzie apicală mai redusă, 
minimizând transpoziția apicală.   

Prezentare:  
• Cutie cu 4 ace (1 deschizător orificii + 3 ace 

de cateterizare diferite dimensiuni.

Conuri din hârtie pentru sistemul TF Files 
Adaptive.

Prezentare:
• Cutie 100 bucăți, dimensiuni disponibile: 

ASS ML, ASS SM, ML1, ML2, ML3, SM2, SM3.

Conuri de gutapercă pentru sistemul TF 
Adaptive.

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți dimensiuni: ML1, ML2, ML3, 

ASS ML1, ASS ML2, ASS ML3, ASS SM2, ASS 
SM3.

TF ADAPTIVE PROCEDURE PACK
KERR ENDODONTINCS

ACE TRAVERSE + ROTARY GLYDE PATH
KERR ENDODONTINCS

CONURI DE HÂRTIE TF ADAPTIVE 
KERR ENDODONTINCS

CONURI DE GUTAPERCĂ TF ADAPTIVE   
KERR ENDODONTINCS

143 Lei

260 Lei

63 Lei

80 Lei



0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

ENDODONȚIE

164      Endodonție

109 Lei

Noua generație de instrumente rotative RECIPROC BLUE 
reprezintă evoluția sistemului popular VDW RECIPROC. 

Avantaje: 
•  Special concepute pentru prepararea canalelor radiculare; 
•  Îndepărtează gutaperca și sigilantul într-un mod foarte 

eficient; 
•  Prepară canalul radicular cu până la 60% mai rapid decât alte 

instrumente rotative; 
•  Combină ușurința în utilizare a sistemului original RECIPROC 

“one file endo” cu siguranța sporită în prepararea canalului 
radicular; 

•  Tratamentul termic inovator face că instrumentele din noua 
gamă “blue” să fie mult mai flexibile, asigurând o progresie 

mai sigură și mai lină în canalul radicular; 
•  Instrumentele sunt mai flexibile și mai rezistente la oboseala 

ciclică; 
•  Ușor de utilizat-instrumentele pot fi folosite atât de către 

medicii experimentați, cât și de către cei începători. 

Caracteristici: 
•  Permit pre-curbarea; 
•  Secțiune transversală în S; 
•  Vizibilitate: mâner scurt de doar 11mm colorat, argintiu; 
•  Material NiTi; 
•  Lungime: 21mm, 25mm sau 31mm; 
•  Mărimi disponibile: R25 (roșu), R40 (negru) și R50 (galben). 

ACE RECIPROC BLUE
VDW 

Sisteme de ace endodontice NiTi special 
concepute pentru prepararea canalelor 
radiculare. 

Prezentare: 
• Folie 6 ace, lungime 21mm, 25mm sau 

31mm, dimensiuni R25 (roșu), R40 (negru) 
sau R50 (galben).

Conuri de hârtie RECIPROC blue sunt conuri 
de hârtie special concepute pentru gama de 
instrumente pentru canal RECIPROC blue. 

Caracteristici: 
• Nivel ridicat de absorbție; 
• Pre-sterilizate;
• Corespund cu diametrul individual al acelor 

RECIPROC blue; 

• Previn re-contaminarea canalului radicular 
după curățare și dezinfectare; 

• Mărimi disponibile: R25 (roșu), R40 (negru) 
și R50 (galben). 

Prezentare: 
• Cutie 180 conuri de hârtie, diferite 

dimensiuni.

Conuri de gutapercă RECIPROC blue sunt 
conuri de gutapercă special concepute pentru 
gama de instrumente rotative RECIPROC blue.
 
Caracteristici: 
• α-phase (faza alfa) cu punct scăzut de topire 

pentru tehnicile de obturare la cald și rece; 
• Corespund cu diametrul individual al acelor 

RECIPROC blue; 
• Potrivire optimă pentru preparările cu 

RECIPROC blue datorită procesului special 
de turnare prin injecție; 

• Mărimi disponibile: R25 (roșu), R40 (negru) și 
R50 (galben); 

• Ușor de manipulat fiind dispuse în casetă cu 
capac glisant. 

Prezentare: 
• Cutie conuri gutapercă RECIPROC blue 60 

conuri, diferite dimensiuni.

ACE RECIPROC BLUE
VDW

CONURI DE HÂRTIE RECIPROC BLUE
VDW

CONURI DE GUTAPERCĂ RECIPROC BLUE
VDW

519 Lei

140 Lei
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109 Lei

124 Lei

499 Lei

Sistem de ace endodontice NiTi MWire proiectat special 
pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie 
alternativă. 

Avantaje: 
•  Se utilizează un singur instrument pentru prepararea 

canalului radicular. 
•  Scurtarea timpului de lucru prin reducerea numărului 

de pași; 
•  Nu necesită schimbarea pantei (înclinației glide path); 
•  Utilizare facilă chiar și în situația canalelor foarte 

înguste sau foarte curbe. 

Caracteristici: 
•  Confecționate din NiTi M-Wire care asigură flexibilitate 

și rezistență crescută la oboseala ciclică; 
•  Sistem cu 3 ace de mărimi diferite pentru canale 

înguste medii și largi; 
•  Acele sunt sterile și de unică folosință; 
•  Conicitate: R25, ISO 25 și conicitate de 0.8, R40, ISO 40 

și conicitate de 0.6, R50, ISO 50 și conicitate de 0.5. 

ACE RECIPROC
VDW 

Sistem de ace NiTi cu 3 ace de mărimi diferite 
pentru canale înguste medii și largi.

Prezentare:
• Folie 6 ace lungime 21mm, 25mm sau 

31mm, dimensiuni R25 (roșu), R40 (negru) 
sau R50 (galben).

Conuri de hârtie RECIPROC sunt conuri 
de hârtie utilizabile cu sistemul de ace 
RECIPROC NiTi.

Caracteristici: 
• Prezintă marcaje de lungime la 18, 20 și 

22mm; 

• Conuri de hârtie sunt pre-sterilizate și sunt 
ambalate în casete compartimentate. 

Prezentare: 
• Cutie conuri de hârtie 144 bucăți: 4 conuri 

de hârtie/ blister, diferite dimensiuni.

Conuri de gutapercă compatibile cu sistemul 
de ace endodontice RECIPROC NiTi. 

Caracteristici: 
• Ambalate steril în casete compartimentate; 
• Fază alfa cu punct de topire scăzut pentru 

tehnicile de obturare la rece sau la cald; 

• Versiunea asortată conține: 40 x conuri R25 
+ 10 x conuri R40 + 10 x conuri R50. 

Prezentare: 
• Casetă cu capac glisant 60 de bucăți, 

diferite dimensiuni. 

ACE RECIPROC 
VDW

CONURI DE HÂRTIE RECIPROC 
VDW

CONURI DE GUTAPERCĂ RECIPROC
VDW
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58 Lei

1.419 Lei

Sistemul EndoVac® de irigare cu presiune 
negativă asupra apexului oferă o metodă 
unică și sigură de irigare a canalului radicular 
în timpul tratamentului endodontic.   

Avantaje:   
• Spre deosebire de sistemele cu presiune 

pozitivă care folosesc canule sau ace cu 
orificiu lateral pentru irigarea canalului, 
sistemul EndoVac® este cu adevărat un 
sistem de presiune negativă care duce 
soluția de irigare în zona apicală și o 
evacuează;  

• Deoarece presiunea care ajunge la apex 
este negativă, soluțiile de irigare sunt 
absorbite de la apex, eliminând astfel riscul 
unui accident de irigare.  

Caracteristici: 
• Sistemul brevetat este compus din trei 

părți:   
   -  1.  Vârful de irigare (MDT), care permite 

irigarea abundentă și evacuarea 

simultană fără vărsare în gura 
pacientului; 

   -  2.  Macrocanula care îndepărtează 
reziduurile grosiere rămase în canal în 
urma instrumentării;   

   -  3.  Microcanula care îndepărtează 
reziduurile microscopice la 1mm de 
apex prin cele 12 orificii microscopice 
efectuate de un laser. 

Prezentare: 
• Endovac Starter Kit: 1 adaptor multi-port, 

1 piesă de mână, 1 seturi de tuburi de 
evacuare, 5 macro-canule, 5 micro-canule 
(25mm), 5 vârfuri MDT2. 5 seringi de 20cc 
pentru NaOCl. 5 seringi de 3cc pentru 
EDTA.

• Microcanule: Set 5 microcanule, 25mm.
• Macrocanule: Set 5 macrocanule, 25mm. 

Soluție hidroalcoolică utilizată pentru irigarea, 
dezinfectarea, curățarea și prepararea 
canalelor radiculare. 

Acțiune: 
1.  Lubrifiază: facilitează prepararea mecanică 

a canalului radicular, previne realizarea unor 
căi false sau ruperea acelor în canal; 

2.  Rol antiseptic: spectrul larg de acțiune 
duce la eliminarea tuturor bacteriilor 
patogene prezente în canalul radicular; 

3.  Irigare: Soluția hidroalcoolică elimină prin 
irigare atât partea organică a smear layer 
cât și debridusurile minerale.

Avantaje: 
• Este împachetat în carpule pentru a evita 

contaminarea încrucișată; 
• Nu este iritant, nu pătează și este gata de 

utilizare; 
• Conține atât antiseptic (clorură de 

benzethonium) pentru îndepărtarea 
debrisurilor organice cât și EDTA pentru 
îndepărtarea debrisurilor minerale.

Compoziție: 
• Clorură de benzetonium - cu rol antiseptic, 

surfactant cationic, emulsifiant; 
• EDTA - pentru îndepărtarea părții minerale 

a smear layer; 
• Phenoxyetanol - biocid; 
• Alcool izopropilic - dezinfectant și 

antiseptic; 
• Albastru de metilen - soluția are culoare 

albastră.

Utilizare: 
• Irigarea cu Rocanal se poate face cu o 

seringă simplă pentru anestezie cu ac lung 
sau cu o seringă cu ac endo special realizate 
pentru irigarea canalelor radiculare. 
Carpulele au imprimat pe ele cu roșu ‘’a nu 
se injecta’’, au un capac roșu și astfel nu pot 
fi confundate cu carpulele pentru anestezii. 

Prezentare: 
• Folie cu 10 carpule a câte 1,8ml.

ENDOVAC STARTER KIT
KERR ENDODONTINCS

ROCANAL IRRIGATION
MEDIREL

Dezinfecția și tratamentul
canalelor radiculare
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75 Lei

Gel lubrifiant de canal cu EDTA și peroxid de 
carbamidă. 

Avantaje: 
• Realizează o sterilizare a canalului radicular; 
• Acțiune chelatoare asupra sărurilor de 

calciu; 
• În combinație cu soluția de hipoclorit 

de sodiu determină efervescență, ceea 

ce ajută la îndepărtarea detritusurilor 
organice endodontice;

• Utilizarea simultană și a hipocloritului de 
sodiu produce albirea internă a dintelui. 

Prezentare: 
• Seringă x 3g + vârf aplicator pre-îndoit.

110 Lei

Soluție antiseptică utilizată în tratamentul 
canalelor dentare infectate. 

Indicații: 
• Tratamentul pulpitelor acute; 
• Agent antiseptic în timpul rezecției apicale. 

Caracteristici: 
• Conține fenol, formaldehide cu proprietăți 

antiseptice cu acțiune de mumificare 

profundă și de sterilizare a canalului dentar;
• Se aplică cu ajutorul conurilor de hârtie, 

saturate în prealabil cu lichid și ușor presate 
înainte de aplicare pentru a evita scurgerea 
în preparație; 

• Se lasă în orificiul canalului dentar sub un 
pansament temporar timp de 2-3 zile. 

Prezentare: 
• Flacon 15ml.  

CRESOTIN
TEHNO DENT

GLYDE FILE PREP
DENTSPLY SIRONA

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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17 Lei

Gel solubil în apă care conține 17% EDTA cu 
10% peroxid de carbamidă pentru prepararea 
chimică și mecanică a canalului radicular.  

Indicații:  
• Pentru prepararea chimico-mecanică a 

canalelor radiculare; 
• Lărgirea canalelor radiculare calcifiate;   
• Conține un lubrefiant care previne ruperea 

acelor în canal.  

Caracteristici: 
• Ajută la tratamentul mecanic și chimic al 

canalelor radiculare;   
• Concentrația de 17% E.D.T.A ajută la 

chelarea sărurilor de calciu;  
• Gelul lubrefiază instrumentarul endodontic 

favorizând penetrarea canalului radicular și 
reducând riscul ruperii acului în canal;  

• Peroxidul de carbamidă 10% ajută albirea 
internă prin irigare cu soluție de hipoclorit;  

• Acțiune chelatoare neîntreruptă.  

Prezentare: 
• Seringă 2g. 

DOLO GEL
PREVEST

13 Lei

Gel cu conținut de 17% EDTA.

Indicații:
• Agent lubrifiant și chelator al canalelor 

radiculare.

Avantaje 
• Chelator și decalcifiant al canalelor 

radiculare;

• Canalele tratate devin netede și se previne 
ruperea acelor.

Prezentare:
• Seringă 1,5g + vârfuri aplicatoare.

SOFT PREP EDTA
SPIDENT

133 Lei

Soluție chelatoare pe bază de EDTA 19%. 

Indicații: 
• Chelarea, lubrifierea și debridarea canalelor 

radiculare. 

Caracteristici: 
• Conține lubrifiant; 
• Consistență vâscoasă; 
• Sistem unic de livrare a substanței; 

Beneficii: 
• Reduce potențialul de rupere al acului; 
• Ușor de aplicat în canal; 
• Aplicatorul sub formă de seringă conferă un 

maximum de control și ușurință de utilizare;
• Economie de timp. 

Prezentare: 
• 2 seringi x 1,2ml + 20 aplicatoare.

FILE-EZE
ULTRADENT

67 Lei

Preparat sub formă de gel EDTA (17%) 
recomandat pentru lărgirea canalului 
radicular.  

Avantaje: 
• Substanțe active: EDTA 17%, peroxid de 

uree;
• Absoarbe calciu înmoaie țesutul și face 

drenarea mecanică a canalului radicular mai 
ușoară; 

• Aplicare precisă și ușoară datorată 
seringilor de foarte bună calitate; 

• Siguranță în folosire.

Prezentare: 
• Seringă 10ml + aplicatoare. 

ENDO PREP GEL
CERKAMED
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161 Lei

20 Lei

Soluție EDTA 17% pentru prepararea și 
lărgirea chimică a canalelor radiculare.

Indicații:
• Prepararea mecanico-chimică a canalelor 

radiculare;
• Ajută la deschiderea canalelor radiculare 

calcifiate.

Caracteristici:
• Soluție bactericidă și netoxică ce 

permite penetrarea și evidențierea prin 
decalcifierea canalului radicular;

• Ușurează manopera de lărgire mecanică a 
canalului radicular.

Prezentare:
• Flacon 15ml.

E.D.T.A. sare cuaternară de amoniu și agent 
chelator pentru lărgirea chimică a canalelor 
radiculare.

Indicații:
• Evidențierea orificiilor canalelor radiculare;
• Facilitarea tratamentului mecanic al 

canalelor înguste sau curbe.

Avantaje:
• Puternică acțiune bactericidă;
• Nu are efecte iritante, nu este toxic, nici 

caustic.

• Ajută la o mai rapidă și mai bună obturare, 
prin lărgirea canalelor radiculare;

• Pătrunde chiar și în canalele cele mai 
înguste.

Conține:
• E.D.T.A. de sodiu (0,15g), cetrimide (0,75g), 

excipienți.

Prezentare:
• Flacon 13ml.

99 Lei

Material pentru curățarea, lărgirea și 
prepararea canalelor, sub formă de cremă cu 
EDTA 15% și peroxid de uree. 

Avantaje:
• Materialul are o consistență densă, 

cremoasă, care după aplicare, sub influența 
unor temperaturi mai ridicate, devine ușor 
fluid și poate pătrunde cu ușurință în toate 
fisurile din canalul radicular; 

• Consistența cremoasă garantează 
confort în aplicare și posibilitatea plasării 
produsului direct pe instrument; 

• Datorită substanțelor lubrifiante conținute 
în produs, lucrul cu instrumentele este mult 
mai ușor, iar riscul ruperii uneltelor de lucru 
în canalul radicular este redus substanțial; 

• Sistemul luer-lock garantează singuranța în 
aplicare; 

• Substanțe active: EDTA 15%, peroxid de 
uree. 

Prezentare: 
• Seringă 10ml + aplicatoare.

ENDO PREP CREAM
CERKAMED

EDTA
PREVEST

LARGAL ULTRA
SEPTODONT
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50ml - 29 Lei  •  120ml - 57 Lei   •  200ml - 75 Lei    

Soluție endodontică cu concentrație 15% 
sau 17% EDTA pentru lărgirea canalelor 
radiculare. 

Caracteristici:  
• Soluția de EDTA înmoaie țesutul prin 

absorbția calciului din canalul radicular și 
face drenajul mecanic al canalului radicular 
mai ușor;

• Soluția este utilizată pentru curățarea 
mecanică a canalelor radiculare; 

• Ajută la drenarea și curățarea canalelor 
radiculare, îndepărtează stratul de 
murdărie, expunând astfel orificiile 
tubulilor dentinari.  

Prezentare:  
• Flacon 50ml (15%);
• Flacon 120ml (17%);
• Flacon 200ml (17%).

ENDO SOLUTION
CERKAMED

172 Lei

Gel pe bază de E.D.T.A. și hidroxi-ureat de 
perogen, pentru permeabilizarea canalelor 
radiculare. 

Indicații: 
• Identificarea orificiilor canaliculare 

calcificate; 
• Permeabilizarea canalelor radiculare 

înguste sau curbe;
• Efect dezinfectant. 

Avantaje: 
• Rol de lubrifiere a canalului pentru a ușura 

penetrarea instrumentarului endodontic, 
inclusiv în canalele calcifiate; 

• Se utilizează împreună cu hipoclorit de 
sodiu (Parcan-Septodont) pentru a obține o 

reacție efervescentă pentru o curățarea cât 
mai bună a canalelor;

• Forma seringii și aplicatoarele permit o 
aplicare directă în canal, eliminând riscul 
contaminării. 

Compoziție: 
• Apă, solvent solubil, E.D.T.A, peroxid de 

hidrogen uree. 

Prezentare: 
• Seringă 5g gel.

CANAL PLUS
SEPTODONT

Soluție antiseptică pe bază de hipoclorit de 
sodiu 3% pentru irigarea canalelor radiculare.

Indicații:
•  Antiseptic pentru spălături 

endocanaliculare.

Compoziție:
• 3% hipoclorit de sodiu, clorură de sodiu, 

carbonat de sodiu.

Prezentare:
• Flacon 250ml.

PARCAN
SEPTODONT

129 Lei
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400ml - 74 Lei  •  200ml - 42 Lei   •  10ml - 45 Lei  •  Seringă 5ml - 29 Lei

Digluconatul de clorhexidină se folosește 
la clătiri și ca agent antibacterian. Mult mai 
eficient decât hipocloritul de sodiu împotriva 
microorganismelor direct răspunzătoare 
pentru tratamentele endodontice eșuate (ex: 
E. faecalis). 

Avantaje: 
• Recomandat pentru clătirea canalului 

radicular cu inflamații ale pulpei; 
• Foarte recomandat în re-tratamentele 

endodontice; 

• Foarte eficient împotriva Enterococus 
faecalis ( tulpină bacteriană imună la 
NaOC1); 

• Nu cauzează decolorarea dinților; 
• Sigur și ușor de folosit. 

Prezentare: 
• Flacon 400m;
• Flacon 200ml;
• Seringă 10ml;
• Seringă 5ml.

GLUCO CHEX 2% 
CERKAMED

41 Lei

Detector al orificiilor canalelor radiculare. 

Caracteristici:   
•  Coloranții albaștri conținuți în produs 

penetrează în orificiile canalelor radiculare 
și le colorează în albastru, facilitând 
identificarea acestora și identificarea 

fisurilor;   
•  Substanță activă: albastru de metilen 2%;  
•  Aplicatorul practic permite o utilizare 

ușoară și precisă.  

Prezentare:  
•  Seringă x 2ml, aplicatoare. 

CANAL DETECTOR 
CERKAMED

39 Lei

Lichid pentru curățarea canalului radicular. 

Avantaje: 
• Usucă țesutul rapid; 
• Reduce tensiunea pe suprafețe; 
• Degresează suprafața dintelui; 
• Timpi scurți de evaporare.    

Substanțe active: 
• Alcool izopropilic 40%, acetonă 40%. 

Prezentare: 
• Flacon 45ml, adaptor, aplicator, dispenser. 

CANAL CLEAN 
CERKAMED

54 Lei

Solvent organic, care poate fi folosit fie 
ca antiseptic lichid, fie pentru curățarea 
suprafețelor cu proprietăți degresante și 
dezinfectante.   

Indicații:   
• În timpul tratamentelor de canal;   
• Accelerează uscarea canalului radicular.   

Avantaje:   
• Utilizat împreună cu hipocloritul de sodiu, 

reduce tensiunea superficială și mărește 
proprietatea de penetrare a acestuia chiar 

și în cele mai mici canalicule dentinare;
• Ajută la îndepărtarea căptușelilor provizorii 

pe bază de iodoform ale canalului radicular; 
• Sticluța cu adaptor permite introducerea 

tuturor tipurilor de seringi de unică 
folosință (atât cele de tip luer, cât și cele de 
tip luer-lock).   

Substanță activă:  
• 2-propanol p.a.

Prezentare: 
• Flacon 200ml. 

ALCOOL IZOPROPILIC 
CERKAMED
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400ml - 31 Lei  •  200ml - 17 Lei   2ml - 16 Lei

30 Lei

Lichid pentru clătirea și dezinfectarea 
canalelor cu substanță activă hipoclorit de 
sodiu (2% clor activ). Chloraxid 2% are un 
efect litic în interacțiune cu țesutul mort 
sau viu dizolvând partea organică a stratului 
alunecos. Ajunge în zonele inaccesibile 
ale canalului radicular. Chloraxid 2% are 
proprietăți purgative și lucrează prin albirea 
țesutului dur al dintelui. 

Avantaje: 
• În timpul lărgirii mecanice a canalului 

îndepărtează reziduurile pulpare; 
• Curăță canalul și îndepărtează stratul 

alunecos pentru a expune dentina din 
canalul radicular înainte de obturația 
canalului; 

• Previne petele dentare care ar putea 
surveni după obturația unui canal care nu a 
fost clătit; 

• Recomandat pentru clatirea canalelor 
afectate de inflamarea pulpei dentare. 

Prezentare: 
• Chloraxid 2% flacon 400ml; 
• Chloraxid 2% flacon 200ml; 
• Chloraxid 2% seringă 2ml.

Produs ideal pentru clătirea și curățarea 
canalului radicular.

Avantaje:
• O mai bună penetrare datorită suprafeței 

de tensiune reduse. Produsul intră în tubulii 
dentinari, îndepărtând componentele 
organice;

• O mai bună stabilitate datorată 
concentrației de hipoclorit de sodiu activ. 
Compoziția unică a soluției asigură o 
concentrație precisă a substanței active, 
chiar și în condiții de temperaturi crescute, 
produsul fiind ideal pentru a fi folosit cu 
ultrasunete;

• Durata prelungită a acțiunii de preparare 
în canalul radicular, rezultatul fiind 
o îndepărtare completă și rapidă a 
substanțelor organice;

• Substanță activă: hipoclorit de sodiu 2%;
• În timpul lărgirii mecanice a canalului 

radicular, îndepărtează resturile de pulpă 
moartă;

• Previne decolorarea dinților, care poate 
apărea în urmă obturării canalului, dacă 
acesta nu a fost clătit și curățat inițial.

Prezentare:
• Flacon 400ml.

CHLORAXID 2%
CERKAMED

CHLORAXID EXTRA 2%
CERKAMED

400ml - 34 Lei  •  200ml - 16 Lei   2ml - 22 Lei

Lichid pentru clatirea și dezinfectarea 
canalelor cu substanță activă hipoclorit de 
sodiu (5,25% clor activ ). Chloraxid 5,25% are 
un efect litic în interacțiune cu țesutul mort 
sau viu dizolvând partea organică a stratului 
alunecos. Ajunge în zonele inaccesibile ale 
canalului radicular. Chloraxid 5,25% are 
proprietăți purgative și lucrează prin albirea 
țesutului dur al dintelui. 

Avantaje: 
• În timpul lărgirii mecanice a canalului 

îndepărtează reziduurile pulpare; 
• Curăță canalul și îndepărtează stratul 

alunecos pentru a expune dentina din 

canalul radicular înainte de obturația 
canalului; 

• Previne petele dentare care ar putea 
surveni după obturația unui canal care nu a 
fost clătit; 

• Recomandat pentru clatirea canalelor 
afectate de inflamarea pulpei; 

• Aplicare sigură; 
• Ușor de identificat. 

Prezentare: 
• Chloraxid 5,25% flacon 400ml; 
• Chloraxid 2% flacon 200ml;
• Chloraxid 2% seringă 2ml.

CHLORAXID 5,25%
CERKAMED
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131 Lei

14 Lei

Pulbere de hidroxid de calciu cu efect 
bactericid.

Indicații:
• Tratament pentru canalele radiculare 

infectate.

Avantaje:
• Efect bactericid;

• Protejează pulpa vitală de infectarea 
ulterioară;

• Poate fi ușor îndepărtată din canalul 
radicular prin irigare.

Prezentare:
• Flacon 10g pulbere.

Pastă de hidroxid de calciu, dispusă în seringi.

Indicații:
• Tratamentul pulpitelor, gangrenelor;
• Pentru coafaje pulpare;
• Obturații temporare de canal în gangrene 

simple sau complicate cu parodontite 
apicale sau acute, proceduri apexiene, 
pulpotomii.

Caracteristici:
• Compoziție: hidroxid de calciu(35%) și 

calciu hidroxiapatită;
• Hidroxid de Ca cu pH 12,5;

• Sistem unic de livrare;
• Radioopac.

Beneficii:
• Proprietăți antibacteriene și de stimulare a 

vindecării;
• Stimulează procesele de 

neodentinogeneză;
• Control deosebit asupra aplicării substanței 

de la apex în sus;
• Nu face priză în interiorul canalului.

Prezentare:
• 2 seringi x 1,2ml + aplicatoare.

HODROXID DE CALCIU PULBERE
PREVEST

ULTRA-CAL XS
ULTRADENT

65 Lei

Produs ideal pentru clătirea și curățarea 
canalului radicular.

Avantaje:
• O mai bună penetrare datorită suprafeței 

de tensiune reduse. Produsul intră în tubulii 
dentinari, îndepărtând componentele 
organice;

• O mai bună stabilitate datorată 
concentrației de hipoclorit de sodiu activ. 
Compoziția unică a soluției asigură o 
concentrație precisă a substanței active, 
chiar și în condiții de temperaturi crescute, 
produsul fiind ideal pentru a fi folosit cu 
ultrasunete;

• Durata prelungită a acțiunii de preparare 
în canalul radicular, rezultatul fiind 
o îndepărtare completă și rapidă a 
substanțelor organice;

• Substanță activă: hipoclorit de sodiu 5,25%;
• În timpul lărgirii mecanice a canalului 

radicular, îndepărtează resturile de pulpă 
moartă;

• Previne decolorarea dinților, care poate 
apărea în urmă obturării canalului, dacă 
acesta nu a fost clătit și curățat inițial.

Prezentare:
• Flacon 400ml.

CHLORAXID EXTRA 5,25%
CERKAMED
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Trial Kit - 280 Lei  •  Intro Pack - 483 Lei

56 Lei

1.895 Lei

Pastă de hidroxid de calciu în soluție salină, 
sterilă, indicată pentru obturarea canalelor 
radiculare.

Indicații:
• Obturarea temporară a canalelor 

radiculare.

Avantaje:
• Conținutul mare de hidroxid de calciu 

(>41%) asigură o concentrație crescută de 
ioni hidroxil care generează o valoare mare 
a Ph-ului (12,4), oferindu-i efect bactericid;

• Concentrația crescută de hidroxid de calciu 
determină eliberarea de ioni de calciu 
pentru un timp îndelungat;

• Pastă gata de utilizat, în seringi vidate, 
pentru aplicarea directă prin Flexitips.

Compoziție:
• Hidroxid de calciu 41%; Sulfat de bariu 5%.

Prezentare:
• Seringă 1,5g.

Tratament pentru reparații radiculare pe 
bază de trioxidmineral biocompatibil. 

Indicații: 
• Apexificarea canalelor radiculare (ca un dop 

apical); 
• Obturație retrogadă; 
• Reparația perforațiilor și a căilor false din 

timpul tratamentului endodontic; 
• Reparația resorbțiilor interne; 
• Coafaje directe, pulpotomie vitală. 

Avantaje: 
• Biocompatibil; 
• Face priză în mediu umed (inclusiv sânge și 

secreții); 
• Stimulează formarea de țesut (cement, 

dentină sau os) în jurul său. 

Prezentare: 
• Pachet 5 plicuri x 1g + fiole apă distilată.

Ciment dentar indicat în terapia țesutului 
pulpar dentar vital și în proceduri 
endodontice.

Indicații:
• Liner/bază pentru cavități și coafaj pulpar;
• Extirpări vitale și obturații/sigilări;
• Apexificare și obturarea zonei apicale;
• Tratamentul perforațiilor și resorbțiilor 

apicale.

Avantaje:
• Biocompatibil, non-toxic pentru organism;

• Ușor de mixat, manipulat și aplicat;
• Nu necesită echipament sau instrumente 

speciale de dozare.

Prezentare:
• Trial kit: 1 flacon 1g pulbere, 1 sticluță gel 

5 ml. 
• Intro Pack: 1 flacon 2g pulbere, 5 compule 

apă, 1 sticluță gel 5 ml. 

CALASEPT PLUS
NORDISKA DENTAL

PRO ROOT MTA
DENTSPLY SIRONA

MTA PLUS
PREVEST
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85 Lei

25 Lei

Biomaterial recomandat pentru obturarea și 
reconstrucția canalelor radiculare. 

Indicații: 
• Remineralizarea țesuturile dure și 

obturarea fermă a canalului radicular; 
• Mineralizarea leziunilor canalului radicular; 
• Resorbții la nivelul canalului radicular; 
• Obturarea retrogradă a apexului; 
• Coafaj direct pulpar; 
• Amputație pulpară; 

• Tratamentul dinților cu dezvoltare 
radiculară incompletă. 

Substanțe active: 
• Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, 

sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, 
fosfat de calciu. 

Prezentare: 
• MTA+ MINI: 3 flacoane x 0,14g pulbere + 

1ml lichid. 

Pastă pe bază de hidroxid de calciu cu sulfat 
de bariu (radioopac). 

Indicații: 
• Obturația provizorie a canalelor radiculare; 
• Apexogeneză/apexificare; 

• Resorbții radiculare interne sau externe; 
• Liner pentru coafaj pulpar direct sau 

indirect (stimulează neodentinogeneza). 

Prezentare: 
• Seringă 2g. 

MTA+ MINI
CERKAMED

CALCIGEL
PREVEST

187 Lei

Ciment endodontic compus din trioxid 
mineral (MTA = mineral trioxid agregat) sub 
formă de particule hidrofile, eliberează ioni 
de calciu.

Indicații:
• Obturarea accidentelor radiculare.
• Cai false și perforații ale furcatiilor.
• Obturații retrograde.
• Resorbții interne.
• Coafaj indirect.
• Pulpectomii la dinții tineri.
• Apexigeneza și apexificare.
• Barieră intracoronara în timpul albirii 

dinților.
• Dop apical.

Avantaje:
• Conține particule hidrofile care în amestec 

cu apă distilată formează un gel radioopac, 
hidrofil, biocompatibil. 

• Eliberează calciu: grăbește formarea de 
țesuturi mineralizate.

• Asigură sigilarea biologică a perforatiilor și 

repararea totală a țesuturilor periradiculare 
afectate.

• Este singurul material dentar capabil 
să inducă neoformarea de cement 
periradicular.

• Nu-și pierde proprietățile din cauza 
umidității din țesuturi.

• Alcanilitate crescută: bactericid, puțin 
solubil: nu se dezintegrează.

• Biocompatibil, cu putere de compresiune 
adecvată.

• Mai radioopac decât dentina și osul.
• Timp de priză: 15 minute.

Compoziție :
• SIO2; K20; NA2O; FE2O3; SO3; CAO; Bi2O3; 

MgO.
• Reziduri insolubile ( siliciu cristalin, oxid de 

calciu și sulfat de potasiu și sodiu )

Prezentare:
• Set: 1 flacon pulbere 1g + 1 flacon lichid.

CIMENT ENDODONTIC MTA
ANGELUS
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60 Lei

77 Lei

Hidroxid de calciu pentru obturații de canal 
temporare cu iodoform și p-clorfenol.   

Indicații: 
• Material pentru obturații temporare de 

canal; 
• Reconstrucția țesuturilor periapicale 

deteriorate. 

Caracteristici: 
• Remineralizarea dintelui datorită 

concentrației ridicate de hidroxid de calciu; 
• Îmbunătățește reconstruirea țesuturilor 

periapicale deteriorate; 
• Uscarea canalului și efect bacteriostatic. 

Substanțe active: 
• Hidroxid de calciu 10%, iodoform 73%, 

p-clorfenol 2%.    

Prezentare: 
• Seringă 2,1g + aplicatoare.  

Material cu conținut de hidroxid de 
calciu (16%) îmbogățit cu sulfat de bariu 
recomandat pentru obturațiile provizorii ale 
canalului radicular. 

Avantaje: 
• Are efect remineralizant; 
• Ajută la refacerea țesuturilor vătămate; 
• În anumite compoziții chimice asigură 

crearea rapidă a dentinei; 
• Efect anti-bacterian durabil;
• Stimulează procesul de creare a barierelor 

mineralizate;
• Eliberează ioni de calciu pe termen lung; 
• Radio-opac; 
• Asigură protecția pulpinei împotriva 

stimulilor termo-electrici; 
• Previne penetrarea exudaților în canalul 

radicular; 
• Acțiune anti-inflamatorie. 

Prezentare: 
• Seringă Calcipast 2,1g + aplicatoare.

CALCIPAST FORTE 
CERKAMED

CALCIPAST
CERKAMED

70 Lei

Material pentru obturația temporară a 
canalelor radiculare sub formă de pastă pe 
bază de hidroxid de calciu și iodoform.  

Indicații: 
• Obturații temporare pentru canale, folosit 

între două ședințe;
• Tratamentul canalelor radiculare infectate.
 
Compoziție: 
• Hidroxid de calciu, sulfat de bariu 

(CALCIPAST) sau iodoform (CALCIPAST I), 
substanțe auxiliare. 

Avantaje:  
• Conține iodoform care mărește efectul 

sicativ și antibacterian în canal;
• Efect de antivirucid și antifungicid;
• Îmbunătățește reconstruirea țesuturilor 

periapicale distruse; 
• Componenta chimică aleasă cu grijă asigură 

crearea rapidă a dentinei recesive și 
reparative; 

• Efect antibacterian de lungă durată și 
stimularea creării barierelor mineralizate; 

• Efect sicativ, cu un rol important în cazurile 
de exudate inflamatorii persistente;

• Stimulează reconstruirea țesuturilor 
periapicale distruse în timp ce stimulează 
odontoblastul pentru a crea dentină 
reparatorie; 

• Protejează pulpa de stimulii termoelectrici; 
• Previne penetrarea exudatului în canalele 

radiculare. 

Prezentare: 
• Seringă 2,1g + aplicatoare. 

CALCIPAST +I 
CERKAMED
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25 Lei

Lichid pentru prepararea pastelor de uz 
stomatologic.  

Avantaje: 
• Substanță activă: ulei eugenol 100%; 
• Utilizat pentru fabricarea pastelor 

pentru obturarea canalului radicular 
(Endomethasone, Caryosan), căptușirea 
provizorie a cavităților sau pentru pastele 
utilizate în plafonarea indirectă a pulpei 
(Caryosan, oxid de zinc);

• Poate fi utilizat în dezinfecția canalului 
radicular în timpul tratamentului pulpelor 

gangrenate, precum și în impregnarea 
dentinei cu nitrat de argint; 

• Are un efect bactericid și desensibilizant 
puternic; 

• Împreună cu oxidul de zinc, eugenolul 
acționează ca bactericid, desensibilizant și 
îmbunătățește procesul de vindecare. 

Prezentare: 
• Flacon 10ml. 

EUGENOL
CERKAMED

42 Lei

67 Lei

Acid tricloracetic 35% - soluție pentru 
cauterizarea locală a membranei mucoase. 

Indicații: 
• Pentru cauterizarea schimbărilor patologice 

locale și a sângerărilor minore din cavitatea 
orală; 

• Ajută la vindecarea leziunilor granulate, 
efectul de vindecare fiind obținut prin 
coagularea chimică a țesutului alterat 
patologic. 

Substanțe active: 
• Acid tricloracetic 35%, apă purificată Ph 

Eur, aromă. 

Prezentare: 
• Flacon 10ml.

TCADENT
CERKAMED

Lichid pentru clatirea canalului radicular ce 
are ca substanță activă acidul citric (40%).  

Caracteristici: 
• Acidul citric este o substanță comună în 

natură, sigură pentru sănătatea oamenilor 
și pentru mediul înconjurător; 

• Complet biodegradabil; 
• Pentru tratamentele dentare concentrația 

recomandată este de 30-40%.  

Avantaje: 
• Îndepărtează stratul de mizerie de pe 

pereții canalului radicular descoperind 
orificiile tubulilor dentinari; 

• Curată și umple perfect canalul radicular; 
• Permite o mai bună curățare mecanică 

a canalului atingând zonele inaccesibile 
instrumentelor.  

Prezentare: 
• Flacon 200 ml. 

ACID CITRIC 40%
CERKAMED
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Seringă - 373 Lei  •  Vârfuri - 116 Lei

345 Lei

539 Lei

Ciment pentru obturații de canal definitive 
utilizat atât după pulpectomia dinților vitali 
cât și a dinților cu gangrenă. 

Compoziție: 
• Lichid 5ml: soluție alcoolică de Eugenol; 
• Pudră 8g: Oxid de Zinc, Oxid de Titan, 

OPP-OrthoPhenyPhenol, Wolframat de 
Calciu - Tungsten.

Avantaje: 
• Nu coloreză dinții;
• Radioopac - conține substanțe de contrast 

vizibile radiologic (Oxid de Titan, OPP, 

Wolframat de Calciu -Tungsten); 
• Ușor de dezobturat: la nevoie poate fi 

înlăturat ușor cu un ac sau cu un solvent. 

Caracteristici:
• Pentru dinții vitali, utilizați Rocanal 2 fără 

nici un alt tratament complementar; 
• Pentru dinții cu gangrenă este recomandat 

ca tratamentul să fie precedat de un 
tratament complementar temporar cu 
hidroxid de calciu. Apoi utilizați Rocanal R2.

Prezentare: 
• Flacon 8g pulbere + flacon 5ml lichid.

Material bicomponent în formula pastă-pastă 
pentru sigilarea canalelor radiculare bazat pe 
chimia rășinilor epoxidice. Rezultatele sunt 
foarte stabile în timp. 

Indicații: 
• Obturarea definitivă a canalelor radiculare 

la dinții permanenți în combinație cu con 
de gutapercă (standard ISO, Thermafil-
Maillefer etc). 

Caracteristici: 
• Radio-opacitate crescută; 
• Timp de lucru: minimum 4 ore la 230°C; 
• Timp de priză: minim 8 ore la 370°C. 

Avantaje: 
• Foarte ușor de amestecat și se adaptează 

foarte fidel la pereții canalelor radiculare 

- oferă o închidere foarte bună și o 
contracție minimă după priză, contracarate 
de conul de gutapercă; 

• Biocompatibil, fără reacții postoperatorii; 
• Neresorbabil;
• Sigilare a canalelor de lungă durată; 
• Stabilitate dimensională. 

Compoziție: 
• Pastă A: Rășină epoxi, tungsteat de 

calciu, oxid de zirconiu, siliciu, oxid de fier, 
pigmenți; 

• Pastă B: Amine, tungsteat de calciu, oxid 
de zirconiu, siliciu, uleiuri siliconice. 

Prezentare: 
• Standard Package: 1 tub Pastă A x 4ml + 1 

Tube Pastă B x 4ml + pad amestec.

Același material ca AH PLUS, însă ambalat în 
seringi, pentru a  ușura amestecul și aplicarea 
și a  diminua pierderile.

Avantaje:
• Mai eficient, fără amestec manual;
• Ergonomic - aplicare directă cu dozare 

precisă;
• Foarte ușor: seringi gata de utilizare;
• Aplicare simplă, fără amestec pe placuță;
• Aplicatoarele intraorale mobile, ajustabile 

pentru orice zonă a arcadei;
• Amestec omogen, controlat;
• Longevitatea sigilării este garantată;
• Stabilitate dimensională greu de egalat;
• Cel mai radioopac sigilant endo.

Prezentare:
• Seringă AH Plus Jet de 15g. 
• Rezerve vârfuri automixante AHPlus Jet 

mixing tips 20 bucăți.

ROCANAL R2
MEDIREL

AH PLUS
DENTSPLY SIRONA

AH PLUS JET
DENTSPLY SIRONA

Obturarea canalelor radiculare
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117 Lei

476 Lei

97 Lei

187 Lei

Pastă pentru obturarea definitivă a canalelor 
radiculare, pe bază de rășini epoxi.

Indicații:
• Obturarea definitivă a canalelor radiculare 

la dinții permanenți în combinație cu con 
de gutapercă (standard ISO, Thermafil - 
Maillefer etc).

Caracteristici:
• Sistem pulbere-pastă.

Avantaje:
• Biocompatibil, fără reacții postoperatorii;
• Neresorbabil;
• Contracție foarte mică.

Prezentare:
• 1 flacon x 8g pulbere (fără argint) + 1 tub x 

10g pastă.

Material pentru obturație de canal definitivă 
pe bază de rășină Epoxy și fosfat de Calciu, 
prezentat într-o seringă de tip pastă-pastă cu 
automixare. 

Caracteristici:  
• Prezintă excelente proprietăți fizice și 

chimice;   

• Asigură o sigilare perfectă și o 
biocompatibilitate crescută. 

Prezentare:   
• Seringă duală x 10g, vârfuri de amestec, 

accesorii. 

Pastă de obturație de canal pe bază de rășină 
epoxidică cu două componente, furnizată 
într-o seringă automixantă.  

Avantaje:   
• Excelente caracteristici de manevrare;  

• Proprietăți fizice și chimice remarcabile;  
• Sistem pastă-pastă;   
• Biocompatibilitate.  

Prezentare:  
• Seringă automixabilă 13,5g.

Hidroxid de calciu îmbunătățit cu rășini 
indicat pentru obturarea canalelor radiculare.  

Avantaje:  
• Hidroxidul de calciu stimulează formarea 

țesuturilor dure a dinților tratați 
endodontic și stimulează formarea 
țesuturilor dure în zonele de perforare ale 
rădăcinii; 

• Contracție mică de polimerizare, foarte 
rezistent după priză;  

• Compatibil cu tehnicile de obturare cu 
gutapercă sau conuri de argint;  

• Radioopac;   
• Recomandat pentru tehnicile de obturare 

cu gutapercă la cald. 

Prezentare: 
• Setul conține: 12g bază, 12g catalizator, 

cartonașe pentru amestec. 

AH26 SILVER FREE
DENTSPLY SIRONA

VIOSEAL
PREVEST

SIMPLISEAL
KERR ENDODONTINCS

SEALAPEX
KERR ENDODONTINCS
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189 Lei

42g - 520 Lei  •  14g - 287 Lei  •  Lichid - 131 Lei  •  Set - 361 Lei

Material pe bază de acetat de hidrocortizon 
și paraformaldehidă pentru obturații 
radiculare.

Indicații:
•  Obturarea definitivă a canalelor radiculare 

în tehnica de obturare cu sau fără 
gutapercă;

•  Se mixează pudra cu lichidul în raport de 7:1 
timp de 40s.

Avantaje:
•  Antiseptic, antiinflamator, neiritant, 

radio-opac;
•  Tolerat perfect de țesuturile periapicale (și 

în caz de supraobturare);
•  Neresorbabil la nivelul canalului radicular;

•  Resorbabil din zona apicală în caz de 
supraobturare.

Compoziție:
•  Pudră: Acetat de hidrocortizon (1,00g), 

polioximetilenă (2,20g), excipienți 
radioopaci (q.s.ad.100 g);

•  Lichid: Eugenol (91ml), excipienți  
(q.s.ad.100ml).

Prezentare:
•  Set: 14g pudră + 10ml lichid;
•  Rezerve:
 - 1 flacon x 14g pulbere;
 - 1 flacon x 10ml lichid;
 - 1 flacon x 42g pulbere.

Material pentru sigilarea și căptușirea 
canalului radicular, pe bază de rășină 
epoxidică.  

Avantaje:   
• Pastă gata preparată, dozată în seringă 

automixabila;   
• Comprimare minimă la fixare;   
• Adeziune excelentă ce asigură o închidere 

ermetică a canalului radicular;   
• Compatibilitate perfectă;   
• Structură omogenă.  

Caracteristici:   
• Radioopacitate ridicată;   
• Timp de fixare optim: 1 oră la 37°C;   
• Aplicare rapidă și ușoară;   
• Pe bază de rășină epoxidică, cu componente 

anorganice.  

Prezentare:  
• Seringă automixabilă 1:1, pad hârtie pentru 

mixare, vârfuri mixare. 

ENDOMETHASONE
SEPTODONT

SYNTEX
CERKAMED

17 Lei

Pulbere oxid de zinc pentru uz stomatologic.

Caracteristici:
• Recomandat pentru prepararea pastelor în 

amestec cu Eugenol;
• Material pentru cimentare provizorie sau 

permanentă;  
• Substanță activă: oxid de zinc 100%.  
• Ușor efect antibacterian.

Prezentare:
• Flacon x 110g. 

OXID DE ZINC
PREVEST
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19 Lei

112 Lei

Oxid de zinc sub formă de pulbere.

Indicații: 
• Pentru obturații provizorii: închiderea 

cavității sau devitalizarea inlay-ului; 
• Pentru cimentare temporară sau 

permanentă; 
• Pentru obturarea definitivă a canalului 

radicular; 
• Ciment chirurgical. 

Avantaje: 
• Substanță activă: oxid de zinc 100%; 
• Ușor efect antibacterian; 
• Ajută la vindecarea rănilor. 

Prezentare: 
• Flacon 50g pulbere.

Material pe bază de MTA pentru obturarea 
canalelor radiculare.

Indicații:
• Sigilarea definitivă a canalului radicular;
• Se poate folosi în combinație cu materialele 

pentru obturarea canalului radicular.

Avantaje:
• Biocompatibil;
• Radio-opacitate ridicată;
• Fluiditate excelentă;
• Eliberează ioni de calciu;
• Sistem pastă/pastă;

• Sigilare perfectă;
• Ușor de folosit.

Caracteristici:
• Timp de lucru: 23 minute;
• Timp de priză: 130 minute;
• Se îndepărtează cu ajutorul solvenților pe 

baza de ulei citric și cloroform;
• Fără eugenol - nu interferează cu fixarea 

cimenturilor pe bază de rășini,

Prezentare:
• Seringă 4g.

OXID DE ZINC
CERKAMED

MTA FILLAPEX
ANGELUS

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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20 Lei

27 Lei

43 Lei

Soluție solvent pentru gutaperca din canalele 
radiculare obturate.

Indicații:
• Îndepărtarea obturațiilor de canal 

definitive, inclusiv a celor pe bază de oxid 

de zinc și eugenol;
• Îndepărtarea gutapercii, în cazul 

re-tratamentului de canal.

Prezentare:
Flacon 10ml.

CARVENE
PREVEST

EUCALYPTOL
CERKAMED

CHLORIDE
CERKAMED

ORANGE GUTTANE
CERKAMED

Dezobturarea canalelor radiculare

Soluție pentru dizolvare gutapercă ce are 
drept substanță activă uleiul de eucalipt 
(100%).  

Avantaje: 
• Lichid incolor sau gălbui cu aromă 

răcoritoare; 
• Puternică acțiune antibacteriană împotriva 

Vibrio stafilococilor și streptococilor 

precum și împotriva bacteriilor imune la 
antibiotice; 

• Scade riscul de apariție a unor efecte 
adverse nedorite.  

Prezentare: 
• Eucalyptol flacon 10ml. 
  

Soluție eficientă în tratamentul endodontic 
- dizolvă gutaperca și endometazona, foarte 
ușor de îndepărtat din canalul radicular. 

Avantaje (față de utilizarea cloroformului): 
• Mai puțin dăunător;
• Miros mai puțin pătrunzător; 
• Clătirea reziduurilor de gutapercă este mai 

ușoară; 

• Mai ușor de îndepărtat din canalul radicular; 
• Mai puțin susceptibil la degradarea prin 

lumină.  

Substanță activă:
• Clorură de metil-diclorometanol. 

Prezentare: 
• Flacon 10ml 

Ulei de portocale utilizat pentru dizolvarea 
gutapercii.  

Indicații:   
• Ajută la îndepărtarea conurilor de 

gutapercă din canalul radicular în timpul 
tratamentelor endodontice repetate.  

Avantaje:  
• Natural și eficient;   

• Sigur pentru pacient, biocompatibil;  
• Substanța activă: ulei de portocale 100%;  
• Non-toxic; 
• Dizolvă gutaperca foarte rapid;  
• Ușor de îndepărtat prin spălare ceea ce 

permite o curățare eficientă și rapidă.   

Prezentare: 
• Flacon 10ml. 

78 Lei
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57 Lei

53 Lei

22 Lei

Pastă devitalizantă fără arsenic (pe bază de 
paraformaldehidă).

Indicații:
• Devitalizare pulpară;
• Devitalizare reziduală după îndepărtarea 

țesutului pulpar nevital.

Avantaje:
• Ușor de aplicat, acționează rapid și fără 

durere;

• Paraformaldehida are acțiune coagulantă 
asupra albuminelor, conferind o textură 
fibroasă pulpei, ceea ce permite o extirpare 
mai ușoară (agent devitalizant și mumifiant)

Prezentare:
• Flacon 6g.

Spray Endofrost utilizat pentru testarea 
vitalității dinților. 

Indicații: 
• Testarea sensibilității și vitalității dinților.  

Caracteristici: 
• Ecologic, fără freon; 

• Aromă plăcută de mentă;
• Temperatură -50°C. 

Prezentare: 
• Flacon 200ml. 

Pulp Spray-spray pentru testarea vitalității 
pulpare. 

Avantaje: 
• Acțiune rapidă; 
• Ușor de utilizat; 

• Eficient; 
• Aromă: mentă sau portocală. 

Prezentare: 
• Spray 200ml aromă portocale sau mentă. 

PULP X
PREVEST

ENDO FROST
COLTENE

PULP SPRAY
CERKAMED

Devitalizare

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19, Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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485 Lei

225 Lei

129 Lei

51 Lei

276 Lei

Dispozitiv de măsurare EndoRing (cu 3 inele 
de dimensiuni diferite). 

Caracteristici: 
• Godeu pentru gel; 

• Godeu de unică folosință pentru gel; 
• Bureței pentru ace. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Suport pentru ace din plastic autoclavabil, 
cu 32 de orificii și sistem dublu (vertical și 
orizontal) de măsurare a lungimii canalului. 

Prezentare: 
• Bucată.

Dispenser cu 200 stopere de silicon și cu 
sistem de măsurare a lungimii canalului 
radicular. 

Prezentare: 
• Cutie.

Stoppere de silicon pentru stabilirea lungimii 
de lucru a acelor de canal.

Prezentare:
• Set 100 bucați.

Combinația ideală între Clean Stand (pentru 
curățarea acelor în timpul tratamentului 
endodontic) și Mini Endo-Bloc (sistem de lera 
dublă pentru măsurarea lungimii canalului). 

Caracteristici: 
• Culoare neagră; 

• Autoclavabil. 

Prezentare: 
• Bucată.

ENDO RING KIT
KERR ENDODONTICS

MINI ENDO BLOC
DENTSPLY SIRONA

SILICONE STOPS DISPENSER
DENTSPLY SIRONA

SILICONE STOP REFILLS
DENTSPLY SIRONA

TWIN BLOC
DENTSPLY SIRONA

Accesorii instrumentar endodontic
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21 Lei

190 Lei

103 Lei

76 Lei

Bureți - 18,50 Lei  •  Suport - 282 Lei     

Suport cu burete și rezervor pentru soluții. 

Indicații: 
• Curățarea acelor în timpul tratamentului 

endodontic. 

Caracteristici:
• Autoclavabil;
• Culoare neagră, oval sau rotund.

Prezentare: 
• Clean Stand suport.

Bureți albi, ovali, pentru suportul Celan 
Stand. 

Avantaje: 
• Se pot autoclava. 

Prezentare: 
• Cutie 25 bureți mari sau mici.

Suport cu burete pentru ace endodontice cu 
diametrul de 55mm. 

Caracteristici: 
• Utilizat pentru organizarea și pregătirea 

acelor de canal în vederea efectuării 
tratamentului endodontic;

• Realizate din plastic autoclavabil; 
• Dimensiuni: 55mm diametru, 35mm 

înălțime. 

Prezentare: 
• Bucată;
• Bureți refill, 10/set. 

Suport pentru freze, autoclavabil, pentru 30 
de freze. 

Avantaje: 
• Autoclavabil la temperatură de 135°C și 

presiunea de 0,22Mpa; 
• Marcat cu grilă de măsurare. 

Caracteristici: 
• Suportul pentru dezinfectare este destinat 

sterilizării acelor și frezelor și se pot 
autoclavă până la 30 de ace sau freze odată. 

• Culori disponibile: mov, albastru și verde 
lime. 

Prezentare: 
• Bucată.

LM ServoMax suport pentru 14 ace și 8 freze.

Avantaje:
• Realizată dintr-un material plastic special, 

durabil;
• Include gradație pentru măsurare și 

ajustare ace;
• Autoclavabil la temperatura de maximum 

134°C.

Prezentare:
• Suport ace și freze ServoMax.

CLEAN STAND
DENTSPLY SIRONA

CLEAN STAND BUREȚI
DENTSPLY SIRONA

SUPORT PENTRU ACE ENDO CU BURETE
TRIBEST

CUTIE ENDO PENTRU 30 DE FREZE
TRIBEST

SUPORT ACE ȘI FREZE LM-SERVOMAX
LM DENTAL



0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

ENDODONȚIE

186      Endodonție

27 Lei

1.925 Lei

Set complet digă, pentru izolarea câmpului 
protetic.

Avantaje:
• Vizibilitate bună;
• Asigură un câmp de lucru aseptic pe durata 

tratamentului;

• Reduce riscul înghițirii acelor în timpul 
tratamentului.

Prezentare:
• Kit: Clește perforator folie digă + clește 

cleme digă + ramă + 8 cleme digă + folii 
digă. 

Folii de digă din latex, grosime medie, 
culoare albastră sau verde. 

Indicații: 
• Izolarea câmpului operator. 

Avantaje: 
• Asigură un câmp operator curat și uscat; 

• Oferă siguranță medicului și pacientului;
• Culoare verde sau albastră. 

Prezentare: 
• Cutie 36 folii, dimensiune 150mm x 150mm 

(6x6 inch). 

DIGĂ KIT
DENTSPLY SIRONA

FOLII DIGĂ
DR. PROTECT

2.123 Lei

Set complet de digă care conține cele mai 
utilizate cleme și accesorii pentru aplicările 
de digă. 

Conținut set: 
• Câmp digă 6”x6” medii verzi - 1 x 36 bucăți; 
• Ramă plastic în formă de U pentru digă 6”; 
• Fiesta 9 Color Coded Clamp-Pak set-1 x 9 

cleme cu aripioare; 

• Clește perforator digă; 
• Clește aplicare cleme de digă; 
• Șnur pentru securizare cleme Wedjets; 
• Șablon 6”; 
• Suport autoclavabil. 

Prezentare: 
• Kit complet. 

SISTEM DE DIGĂ COMPLET
COLTENE

Intro Kit - 105 Lei  •  Refill - 250 Lei

Prima digă 3D din cauciuc, tridimensională, 
cu protuberanțe, ușor de aplicat. Nu necesită 
clame și clește decât eventual pentru molarii 
3 inferiori.

Indicații:
• Manopere stomatologice în care izolarea 

câmpului operator este obligatorie.

Avantaje:
• Asigură un câmp uscat și curat;
• Rama anatomică se adaptează perfect pe 

conturul cavității bucale, fără tensiuni;

• Nu este necesară decuparea materialului în 
exces; nu se perforează diga;

• Nu restricționează respirația;
• Mărește confortul pentru pacient;
• Aplicarea ei economisește timp și energie.

Prezentare:
• Intro kit anterior: 1 ramă + 10 folii digă 

anterior.
• Intro kit posterior: 1 ramă + 10 folii digă 

posterior.
• Refill: 30 folii anterior sau 30 folii posterior.

OPTIDAM
KERR

Sisteme de digă
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195 Lei

101 Lei

198 Lei

47 Lei

48 Lei

Folii de digă din latex, grosime medie, 
culoare verde.

Indicații:
• Izolarea câmpului operator.

Avantaje:
• Asigură un câmp operator curat și uscat;
• Oferă siguranță medicului și pacientului.

Prezentare:
• Cutie 36 folii, dimensiune 152mm x 152mm.

Folii de digă din latex, grosime medie 
(0,2mm), pretăiată, culoare albastră.

Indicații:
• Izolarea câmpului operator.

Avantaje:
• Asigură un câmp operator curat și uscat;
• Oferă siguranță medicului și pacientului.

Prezentare:
• Cutie 36 folii, dimensiune 150mm x 150mm.

Câmpuri digă groase, fără pudră, de unică 
folosință.  

Avantaje: 
• Siguranță - adeziune bună pe dinte; 
• Durabilitate excelentă - rezistență mai bună 

la rupere; 

• Flexibilitate excepțională - mult mai ușor 
de fixat; 

• Dimensiune: 15x15cm. 

Prezentare: 
• Cutie 36 folii/set, verzi sau albastre. 

Folii de digă de culoare neagră, grosime 
0,18mm.

Avantaje:  
• Fără pulbere;   
• De unică folosință;   
• Sigure - adeziune foarte bună pe dinte;  

• Durabile - rezistență mare la rupere;   
• Flexibile - ușor de fixat;  
• Contrast foarte bun;  
• Dimensiuni: 6”x 6” (15x15cm).   

Prezentare:  
• Cutie 36 câmpuri digă, culoare neagră. 

Ramă metalică pentru aplicarea foliilor de 
digă.

Indicații: izolarea câmpului operator.

Prezentare:
• Bucată.

FOLII DIGĂ
DENTSPLY SIRONA

FOLII DIGĂ DERMA DAM
ULTRADENT

FOLII DIGĂ RUBBER DAM HEAVY/MEDIUM
CERKAMED

FOLII DIGĂ RUBBER DAM BLACK 
CERKAMED

RAMĂ DIGĂ
DENTSPLY SIRONA
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74 Lei

671 Lei

74 Lei

Kit cleme pentru digă, din inox. 

Avantaje: 
•  Conține cele mai utilizate cleme de digă; 
•  Cod de culori pentru diferențierea ușoară a 

clemelor. 

Prezentare: 
•  Set x 9 cleme de digă cu aripioare. 
  

Cleme pentru digă cu aripioare. 

Avantaje: 
•  Pașii de aplicare pot fi combinați prin 

plasarea simultană a digăi, clemelor și 
cadrului; 

•  Odată aplicată, diga se întinde sub 
aripioarele clemelor. 

Coduri cleme: 
•  #00 - pentru premolari inferiori și superiori 

și dinți anteriori; 
•  #1 - pentru premolari superiori, indicații 

generale; 
•  #2 - pentru premolari și incisivi; 
•  #2A - pentru premolari și incisivi; 
•  #3 - pentru maxilar inferior, molari mici; 
•  #4 - pentru molari superiori, dinți de lapte; 

•  #7 - pentru molar inferior, maxilar inferior, 
indicații generale; 

•  #8 - pentru indicații generale, molar 
superior; 

•  #8A - pentru molari mici, parțial ieșiți, 
maxilar inferior; 

•  #9 - pentru dinți anteriori; 
•  #12A - pentru maxilar superior, molari 

superiori stânga; 
•  #13A - pentru maxilar superior, maxilari 

superiori dreapta; 
•  #14 - pentru molari parțial ieșiți sau cu form 

neregulate; 
•  #14A - pentru maxilar superior, molari mari, 

parțial ieșiți; 

Prezentare: 
•  Bucată. 

Cleme pentru digă cu aripioare. 

Avantaje: 
•  Fiecare clemă are un cod de culoare unic 

pentru o identificare corectă; 
•  Materialul metalic este mat non-

reflectorizant, ceea ce oferă o vizibilitate 
sporită în timpul procedurilor dentare. 

Coduri cleme: 
•  #2 brown - pentru premolari și incisivi; 
•  #2A green - pentru premolari și incisivi; 
•  #4 orange - pentru molari superiori, dinți 

de lapte; 
•  #7 light blue - pentru molar inferior, maxilar 

inferior indicații generale; 

•  #8A black - pentru molari mici, parțial ieșiți, 
maxilar inferior; 

•  #9 red - pentru dinți anteriori; 
•  #12A yellow - pentru maxilar superior, 

molari superiori stânga; 
•  #13A purple - pentru maxilar superior, 

maxilari superiori dreapta; 
•  #14A dark blue - pentru maxilar superior, 

molari mari, parțial ieșiți.

Prezentare: 
•  Bucată. 

KIT CLEME DE DIGĂ INOX CU ARIPIOARE
COLTENE

CLEME DE DIGĂ INOX CU ARIPIOARE
COLTENE

CLEME DE DIGĂ INOX CU ARIPIOARE 
CODATE CULORI
COLTENE
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78 Lei

159 Lei

162 Lei

67 Lei

Clemă universală din polimer radioopac, de 
culoare bej satinat, pentru diga de cauciuc.

Indicații:
• Pentru adaptarea sistemului de digă pe 

molari.

Avantaje:
• Forma clemei asigură distribuirea uniformă 

a forței aplicate, reducându-se astfel 
presiunea asupra suprafeței de contact;

• Nu prezintă margini ascuțite; asigură o 
forță de prindere distribuită în mod egal; 
reduce riscul de a răni țesutul moale, 

structura dintelui sau restaurările delicate;
• Asigură adaptarea sigură și stabilă pentru 

diversele anatomii și mărimi ale dinților 
molari;

• Se pot utiliza toate tipurile de clești pentru 
digă;

• Împiedică vârfurile cleștelui să penetreze 
prin clemă, evitându-se astfel afectarea 
gingiei;

• Autoclavabilă.

Prezentare:
• Cutie 5 cleme.

Cleme de digă din metal, cu aripioare, 
diferite mărimi.

Indicații:
• Izolarea câmpului operator.

Prezentare:
• Set 8 bucăți.

Clește pentru perforat folia de
digă, din inox.

Prezentare:
• Bucată.

Clește pentru perforat folia de
digă, din inox.

Prezentare:
• Bucată.

CLEMĂ DIGĂ SOFT CLAMP
KERR

CLEME DE DIGĂ INOX
DR. PROTECT

CLEȘTE PERFORATOR PENTRU DIGĂ
DR. PROTECT

CLEȘTE PERFORATOR PENTRU DIGĂ
DENTSPLY SIRONA
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10,50 Lei

Conuri de hârtie absorbantă.

Prezentare:
• Cutie 200 buc., lungime 28mm, codare 

standard ISO, conicitate 2%: nr. 15, 20, 25, 
30, 35, 40 sau asortate (15-40 sau 45-80).

CONURI DE HÂRTIE
DR. PROTECT

41 Lei

63 Lei

Clește din inox pentru prins clemele de digă 
și poziționarea acestora.

Prezentare:
• Bucată.

Ață dentară multifuncțională utilizată pentru 
fixarea digii pe coroana dentară.

Avantaje:
•  Permite fixarea ușoară și fără clemă a digii, 

mai ales în zona frontală;
•  În funcție de situația anatomică, Fixafloss 

se poate folosi ca alternativă delicată la 
clemele metalice standard, la fixarea digii 
de cauciuc în zona posterioară.

Prezentare:
•  Cutie 20 bucăți rulate.

CLEȘTE PENTRU CLEME DIGĂ
DR. PROTECT

FIXA FLOSS
KERR

Diverse

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19, Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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66 Lei

61 Lei

18,50 Lei

66 Lei

18,50 Lei

Conuri de hârtie absorbantă, conicitate ISO 
2%, sterile, nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 sau 
asortate (15-40).

Prezentare:
• Cutie180 bucăți.

Conuri de hârtie absorbantă, conicitate ISO 
4%, nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 sau asortate 
(15-40 sau 45-80).

Prezentare:
• Cutie 100 bucăți.

Conuri de hârtie cu conicitate 4%, pentru 
uscarea canalelor preparate cu ace ProFile, 
GT sau ProTaper.
Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 sau asortate (15-40 
sau 45-80).

Prezentare:
• Cutie 120 bucăți.

Conuri de hârtie, conicitate ISO 6%, lungime 
30mm. 

Avantaje: 
• Culoare corespunzătoare fiecărei mărimi. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau sortate (15-40 sau 45-80). 

Conuri de hârtie cu conicitate 6%, pentru 
uscarea  canalelor preparate cu ace  ProFile, 
GT sau ProTaper.
Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 sau asortate (15-40 
sau 45-80).

Prezentare:
• Cutie 120 bucăți.

CONURI DE HÂRTIE CONICITATE 02
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE HÂRTIE CONICITATE 04
DR. PROTECT

CONURI DE HÂRTIE CONICITATE 04
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE HÂRTIE CONICITATE 06
DR. PROTECT

CONURI DE HÂRTIE CONICITATE 06
DENTSPLY SIRONA
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18,50 Lei

12 Lei

87 Lei

18,50 Lei

105 Lei

Prezentare:
• Cutie 120 bucăți, codare standard  ISO, 

conicitate 2% (Standard  Taper): nr. 15, 20, 

25,  30, 35, 40 sau asortate 15-40, asortate 
45-80.

Conuri de gutapercă roz, conicitate ISO 2%, 
lungime 29mm.

Indicații:
•  Tehnica de obturație mixtă pastă + con de 

gutapercă după tratamentul de canal.

Prezentare:
• Cutie 120 bucăți nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 

sau asortate 15-40.

Conuri de gutapercă, conicitate ISO 4%, 
lungime 30 mm.  

Indicații:  
• Tehnica de obturație mixtă pastă + con de 

gutapercă.     

Avantaje:   
• Culoare corespunzătoare fiecărei mărimi.   
 
Prezentare:  
• Cutie 60 bucăți nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau sortate (15-40 sau 45-80). 

Conuri de gutapercă, conicitate ISO 4%, 
lungime 30 mm.

Indicații:
• Tehnica de obturație mixtă pastă + con 

de gutapercă după tratamentul de canal 
rotativ cu ace Ni-Ti cu conicitate mărită.

Avantaje:
• Culoare corespunzătoare fiecărei mărimi.

Prezentare:
• Cutie 120 bucăți nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau sortate (15-40 sau 45-80).

Conuri de gutapercă, conicitate ISO 6%, 
lungime 30 mm. 

Indicații:   
•  Tehnica de obturație mixtă pastă + con de 

gutapercă. 

Avantaje:   
• Culoare corespunzătoare fiecărei mărimi. 

Prezentare: 
•  Cutie 60 bucăți nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau sortate (15-40 sau 45-80). 

CONURI DE GUTAPERCĂ
DR. PROTECT

CONURI DE GUTAPERCĂ CONICITATE 02
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ CONICITATE 04
DR. PROTECT

CONURI DE GUTAPERCĂ CONICITATE 04
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ CONICITATE 06
DR. PROTECT
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64Lei

88 Lei

87 Lei

87 Lei

Conuri de gutapercă, conicitate ISO 6%, 
lungime 30mm.

Indicații:
• Tehnica de obturație mixtă pastă + con 

de gutapercă după tratamentul de canal 
rotativ cu ace Ni-Ti cu conicitate mărită.

Avantaje:
• Culoare corespunzătoare fiecărei mărimi.

Prezentare:
• Cutie 120 bucăți nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 

sau sortate (15-40 sau 45-90).

Conuri de gutapercă, lungime 24mm.

Indicații:
• Tehnică de obturație de canal prin tehnica 

de condensare laterală după tratamentul 
de canal manual sau rotativ cu ace Ni-Ti cu 
conicitate mărită.

Prezentare:
• Cutie 120 conuri mărime A, B, C sau 

asortate A-D.

Conuri de gutapercă, lungime 30mm.

Indicații:
• Obturația de canal prin tehnica de 

condensare laterală după tratamentul de 
canal manual clasic sau rotativ cu ace Ni-Ti 
cu conicitate mărită.

Prezentare:
• Cutie 120 conuri mărime XXF (foarte-foarte 

fine), XF (foarte fine), F (fine), M (medium)
sau asortate (XXF-L).

Aplicatoare subțiri, asemănătoare unui ac cu 
vârful rotunjit, cu capăt unic, anti-obturare.

Indicații: 
• Irigarea canalului radicular cu soluții de 

irigare (ex. EDTA, Acid citric etc).

Caracteristici:
• Orificiul lateral de irigare elimină riscul 

ca fluidele să fie împinse prin apex, 

evitându-se riscul depășirii la presiunea din 
timpul irigațiilor. 

Prezentare: 
• Cutie 20 bucăți, lungime 25mm, culoare 

galbenă.

CONURI DE GUTAPERCĂ CONICITATE 06
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ AUXILIARE
DENTSPLY SIRONA

CONURI DE GUTAPERCĂ AUXILIARE SUBȚIRI
DENTSPLY SIRONA

ENDO-EZE IRIGATOR TIP 207
ULTRADENT
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263 Lei

114 Lei

20 bucăți - 50 Lei  •  100 bucăți - 148 Lei

307 Lei

Aplicatoare subțiri, asemănătoare unui ac cu 
vârful rotunjit, cu capăt unic, anti-obturare.

Orificiul lateral de irigare elimină riscul ca 
fluidele să fie împinse prin apex, evitându-se 
riscul depășirii la presiunea din timpul 
irigațiilor.

Indicații:
• Irigarea canalului radicular cu soluții de 

irigare (ex. EDTA, Acid citric etc)

Prezentare:
• Cutie 100 bucăți, lungime 27mm, 

dimensiuni: 27G - fine; 23G - regular; 25G - 
medii; 30G - ultrafine.

Ace endo pentru irigarea canalelor radiculare 
și a pungilor gingivale, dimensiuni: 30G x 
25mm. 

Avantaje: 
• Vârf închis, rotunjit ceea ce garantează 

siguranța în utilizare și reduce riscul lezării 
accidentale a țesuturilor;

• Flexibile și rezistente putând fi adaptate 
pe curburile canalului radicular și pungile 
gingivale greu accesibile; 

• Mărimea și locația orificiului lateral atent 

selectate ceea ce elimină posibilitatea 
extrudării dincolo de zona apicală. 

Caracteristici: 
• Sterile; 
• Diametru: 0,3mm, lungime: 25mm; 
• Prezintă bizou lateral. 

Prezentare: 
• Cutie cu 20 bucăți;
• Cutie cu 100 bucăți. 

Ace TruNatomy pentru irigarea canalelor 
radiculare. 

Caracteristici: 
• Ace de irigare TruNatomy completează 

secvența de tratament a acelor Ni-Ti 
TruNatomy;   

• Designul cu sistem de aerisire menține un 
volum echilibrat al soluției de irigare ceea 
ce îi oferă control crescut al irigării de-a 

lungul întregului canal;  
• Polipropilenă moale permite acului să se 

curbeze și să urmeze anatomia canalului 
radicular;  

• Corpul de plastic face ca acul să fie total 
atraumatic pentru țesuturile dure.  

Prezentare:   
• Cutie 40 ace de irigare 30G. 

Sistem de canule pentru irigarea canalelor 
radiculare. Aplicare sigură în canalul 
radicular, mărime universală, pot fi utilizate 
pentru aplicarea soluțiilor, gelurilor sau 
pastelor. 

Indicații: 
• Indicate pentru seringile de UltraCal, 

File-Eze, EDTA etc. 

Prezentare: 
• Cutie 20 bucăți, lungime 25mm, culoare 

albastră.

ACE IRIGARE
TRIBEST

ACE IRIGARE ENDO TOP
CERKAMED

ACE IRIGARE TRUNATOMY
DENTSPLY SIRONA

NAVI TIPS 1250
ULTRADENT
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115 Lei

97 Lei

120 Lei

130 Lei

Aplicatoare Black Micro.  

Caracteristici: 
• Asigură precizie maximă în aplicare, iar 

canula îngustă asigură livrarea precisă a 
materialului;  

• Indicate pentru folosirea cu: Ultra-Blend 
Plus, EtchArrest, OpalDam, UltraSeal XT 
Plus și Ultracare. 

Prezentare: 
• Set 20 bucăți. 

Aplicatoare din polipropilenă, cu vârf flexibil, 
pentru accesul în canale curbe. Subțiri, 
curbate la vârf, diametru 0,40mm, gât 
ranforsat. 

Indicații: 
• Indicate pentru irigarea și aplicarea 

substanțelor în canalele radiculare și 
pungile parodontale. 

Prezentare: 
• Cutie 20 bucăți, dimensiune 5mm, culoare 

verde.

Inspiral Brush Tip - vârfuri aplicatoare pentru 
materiale vâscoase.  

Avantaje:  
• Datorită canalului elicoidal intern și a 

crestei netede se reduce riscul apariției 
bulelor de aer;  

• Aplicare controlată a materialului datorată 
diametrului intern de 0,79mm - pierderi de 
material reduse;   

• Perie cu fibre compacte, ajustabile;   
• Personalizare ideală datorată lungimii 

ajustabile a fibrelor;  
• Plasare consistentă la locația dorită, rapidă 

și ușoară;   
• Când se plasează sigilantul, fibrele fine pot 

pătrunde în profunzimea fisurii.  

Prezentare: 
• Set 20 vârfuri aplicatoare. 

Aplicatoare de unică folosință din metal 
pentru aplicarea materialelor Ultradent 
dispuse în seringi.

Indicații:
• Indicate pentru: Astringedent, 

Astringedent X, Viscostat, Viscostat Clear.

Caracteristici: 
• Diametru 19 GA / 1,06mm este prevăzut 

cu bază din plastic și capăt moale cu perie 
controlul fluidelor;   

• Special concepute pentru infiltrarea 
soluțiilor hemostatice în țesuturile care 
sângerează;  

• Esențiale pentru aplicarea cu succes a 
sistemelor de preparare a țesuturilor. 

Prezentare: 
• Set 20 bucăți. 

APLICATOARE BLACK MICRO
ULTRADENT

MICRO CAPPILARY TIP 1120
ULTRADENT

APLICATOARE INSPIRAL BRUSH
ULTRADENT

APLICATOARE METAL DENTO - INFUZOR
ULTRADENT
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14 Lei

120 Lei

99 Lei

33 Lei

Aplicatoare din polipropilenă, foarte subțiri 
cu vârf flexibil, pentru accesul în canale 
curbe.

Se utilizează împreună cu adaptoarele Luer 
Vacuum pentru aspirarea lichidelor din 
canalele radiculare cu seringi de 1,2ml / 5ml.

Indicații:
• Irigarea, aplicarea și aspirarea lichidelor din 

canalele radiculare.

Prezentare:
• Cutie 20 bucăți, diametru 0,36mm, culoare 

violet.

Blue Micro Tips vârfuri pentru Ultra-Etch, 
Consepsis, PrimaDry și UltraCare. 

Avantaje: 
• Canula îngustă permite aplicarea precisă a 

materialelor; 

• Precizie excepțională. 

Prezentare: 
• Set 20 bucăți. 

Aplicatoare tip endo elastice, cu indicații 
pentru aplicarea de paste, creme și preparate 
endodontice. 

Avantaje:  
• Flexibilitatea și unghiul optim de îndoire 

permit aplicarea corectă a substanțelor 
utilizate în endodonție.  

Prezentare: 
• Set 20 bucăți. 

Vârfurile aplicatoare permit utilizarea ușoară 
și sigură a produselor. 

Caracteristici: 
• Puful din vârf și unghiul corect de îndoire 

oferă confort și conduc la realizarea unui 
tratament optim. 

Prezentare: 
• Cutie 10 bucăți. 

APLICATOARE CAPILLARY 341
ULTRADENT

BLUE MICRO TIPS
ULTRADENT

APLICATOARE ENDO
CERKAMED

APLICATOARE CU PUF
CERKAMED
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162 Lei

52 Lei

370 Lei

219 Lei

Aspirator endodontic cu furtun pentru 
utilizarea în canalele radiculare.  

Indicații: 
• Îndepărtarea prin aspirație a lichidelor 

din canalele radiculare în timpul clătirii și 
uscării canalelor radiculare.   

Caracteristici:  
• Facilitează drenarea canalelor radiculare; 
• Mărește viteza de lucru (de zece ori mai 

puțin timp pierdut);   
• Reduce consumul de conuri de hârtie (cu 

până la 80%);  
• Vârful aplicator fin, cu diametru mic asigură 

o bună penetrare și uscare perfectă a 
canalului radicular;  

• Datorită vârfului foarte subțire (0,29mm) 
poate fi utilizat și în canalele foarte fine;   

• Conexiune la sistemul de aspirație a 
unitului.  

Prezentare:   
• Set 5 bucăți: Endo-Aspirator: aplicator, 

seringă, furtun, adaptor. 

Rigla de calibrare pentru conurile de 
gutapercă. Permite tăierea conului de 
gutapercă la mărimea necesară.

Prezentare: 
• Bucată. 

Riglă pentru măsurarea conicității conurilor 
de gutapercă.

Caracteristici:
• Gradată; 

• Material plastic gri. 

Prezentare: 
• Bucată.

Dispozitiv pentru tăiat gutaperca R1 Plus 
Woodpecker. 

Indicații: 
• Tăierea conurilor de gutapercă. 

Avantaje: 
• 18 găuri pentru măsurarea și tăierea 

conului de gutapercă; 
• Compatibil cu toate conurile de gutapercă 

de pe piață;
• Măsurare a diametrului cu acuratețe de 

0,01mm.

Caracteristici: 
• Riglă de 30mm; 
• Lamă de tăiere cu două fețe, tratată 

antirugină - pentru o tăiere fină, realizată 
prin glisare înainte și înapoi; 

• Marker laser permite realizarea de semne 
durabile, fără decolorare; 

• Aliaj de aluminiu, autoclavabil, rezistent la 
rugină. 

Prezentare: 
• Bucată.   

ASPIRATOR ENDO
CERKAMED

TIP SNIP
KERR ENDODONTICS

RIGLĂ PENTRU GUTAPERCĂ
DENTSPLY SIRONA

GUTTA CUTTER R1PLUS TIP RIGLĂ
GUILIN WOODPECKER



0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

ENDODONȚIE

198      Endodonție

120 Lei

99 Lei

Riglă pentru calibrarea conurilor de 
gutapercă.

Indicații:
• Calibrarea conurilor de gutapercă;
• Prepararea mărimilor intermediare ale 

conurilor de gutapercă.

Prezentare:
• Lera termoplastică Intermedium bucată.

Godeu sticlă cu capac rodat pentru diverse 
substanțe.

Caracteristici:
• Culoare maro;
• Nu se autoclavează.

Prezentare:
• Bucată.

RIGLĂ PENTRU CONURI DE GUTAPERCĂ
ANGELUS

GODEU CU CAPAC RODAT
LUCSTAR

Pentru lista completă de produse și 
oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Material de amprentă polieter pentru 
amprente de precizie prin tehnica de 
amprentare într-un singur timp, monofazică, 
în varianta pentru amestecare și dozare 
automată cu ajutorul sistemului PentamixTM.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri;
• Amprente funcționale;
• Amprente de fixare;
• Amprente pentru implanturi.

Avantaje:
• Amestecare și dozare automată cu ajutorul 

sistemului PentamixTM;
• O singură vâscozitate pentru lingură și 

seringă;

• Impregum Penta prezintă toate 
caracteristicile polieterilor: hidrofilie 
inițială, tixotropie, priză rapidă și excelente 
proprietăți de curgere.

Prezentare:
• Kit Introductiv: 1 x 300ml pastă bază +1 x 

60ml pastă catalizator + 1 x cartuș pentru 
Pentamix + 10 x vârfuri de amestecare roșii 
+ 1 x seringă pentru elastomer + 1 x 17ml 
adeziv de lingură polieter;

• Rezervă: 1 x 300ml pastă bază + 1 x 60ml 
pastă catalizator.

Noua generație de materiale de amprentă 
polieter pentru amprente de precizie prin 
tehnica într-un singur timp, monofazică, 
în varianta pentru amestecare și dozare 
automată cu ajutorul sistemului PentamixTM.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri;
• Amprente funcționale;
• Amprente de fixare;
• Amprente pentru implanturi.

Avantaje:
• Amestecare și dozare automată cu ajutorul 

sistemului PentamixTM;
• O singură vâscozitate pentru lingură și 

seringă;

• Impregum Penta Soft prezintă toate 
caracteristicile polieterilor: hidrofilicitate 
inițială, tixotropie,  priză rapidă și excelente 
proprietăți de curgere;

• Avantajele noii generații de polieteri: gust 
mai plăcut și ușor de îndepărtat.

Prezentare:
• Kit Introductiv: 1 x 300ml pastă bază + 1 x 

60ml pastă catalizator + 1 x cartuș pentru 
Pentamix + 10 x vârfuri de amestecare roșii 
+1 x seringă pentru elastomer + 1 x 17ml 
adeziv de lingură;

• Rezervă: 1 x 300ml pastă bază + 1 x 60ml 
pastă catalizator.

IMPREGUM PENTA
3M ORAL CARE SOLUTIONS

IMPREGUM PENTA SOFT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Rezervă - 611 Lei  •  Kit introductiv - 1.170 Lei     

Polieteri

Rezervă - 673 Lei  •  Kit introductiv - 1.377 Lei     

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Monophase este un material de amprentă din 
categoria polieterilor care permite realizarea 
unei amprente detaliate și adaptate perfect 
restaurării, pe baza beneficiilor dovedite ale 
polieterilor:

Indicații:
• Amprentarea implanturilor;
• Amprente de fixare;
• Amprentarea preparațiilor pentru inlay-uri, 

onlay-uri, coroane, punți și fațete;
• Amprente funcționale.

Caracateristici:
• Hidrofilie inițială pentru amprente fără 

goluri de aer;
• Proprietăți de curgere excelente care 

conduc la reproducere detaliată;
• Comportament unic tip ‘’snapset’’ care 

previne întărirea în timpul lucrului.

Avantaje:
• Amprentări de precizie datorită 

caracteristicilor superioare ale polieterilor 
și culorii puternice;

• Restaurări adaptate perfect;
• Materialele de amprentare din categoaria 

polieterilor au timp de întărire mai mare 
decât siliconii de adiție (VPS). În contrast 
cu siliconii de adiție (VPS), materialul de 
amprentare Soft Monophase nu își modifică 
consistența în timpul lucrului;

• Economie de timp și bani prin rezultate de 
încredere de la prima amprentare;

• Mai puține refaceri de amprente, ajustări 
sau lucrări suplimentare necesare;

• Eficiență ridicată și colaborare bună între 
cabinetul dentar și laborator.

Prezentare:
• Impregum Monophase kit Introductiv: 

Monophase pastă bază a 300ml, 1 
Monophase catalizator a 60ml, 1 
Monophase cartuș, 10 vârfuri amestecare 
Penta-mixing Tips roșii, 1 seringă Penta-
Elastomer, 1 flacon polieter adeziv a 17ml; 

• Impregum Monophase Single Pack: 
Monophase pastă bază a 300ml, 1 Soft 
Monophase catalizator a 60ml. 

IMPREGUM MONOPHASE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Single Pack - 397 Lei  •  Kit Introductiv -       Call for price!

Material de amprentă de tip polieter cu 
utilizare la aparatul de malaxare Pentamix.  

Indicații:   
• Coroane unidentare;   
• Implanturi (1-2 unități);   
• Inlay / Onlay (1-2 unități);   
• Punți de dimensiuni mici (1-3 unități).  

Avantaje:   
• Este ideal pentru cazurile complexe și 

amprentarea implanturilor; 
• Oferă aceeași precizie în amprentare și 

reproducerea detaliilor, chiar și pentru 
cazurile unidentare;   

• Formulă inovatoare care combină 
performanța și fiabilitate polieterului cu 
viteză unui VPS;   

• Timp de priză rapid de numai două minute; 
• Hidrofilie și umiditate excelentă în mediile 

cu umiditate ridicată;   
• Timpul de lucru scurt de doar 45 secunde 

permite evitarea posibilele distorsiuni 
determinată de priză prematură a 
materialelor de tip VPS; 

• Gust proaspăt, cu aromă de mentă;   
• Compatibil cu sistemele CAD/CAM și 

scanabil cu scannerele de generație nouă. 
 
Caracteristici:  
• Timp de lucru maxim recomandat (min:sec): 

0’:45’’; 

• Timp de priză intraorală la 37° (min:sec): 
2’:00’’;  

• Tehnica de amprentare Impregum Penta 
Super Quick (Medium Body): un timp - o 
vâscozitate sau un timp - 2 vâscozități; 

• Tehnica de amprentare Impregum Penta 
Super Quick (Heavy Body): un timp - 2 
vâscozități;   

• Tehnica de amprentare Impregum Super 
Quick (Light Body): un timp - 2 vâscozități.  

Prezentare: 
• Impregum Penta Super Quick Medium/

Light Intro Kit:1 x pastă bază MB x 
300ml, 1 catalizator MB x 60ml, 2 cartușe 
Impregum Light LB x 50ml fiecare, 10 
vârfuri de mixare culoare roșie 3M Penta, 
5 seringi intraorale de culoare mov 3M, 
5 vârfuri de mixare culoare mov 3M 
Garant, 5 vârfuri intraorale de culoare 
albă 3M Garant, 1 adeziv lingură polieter x 
17ml.  

• Impregum Super Quick Medium/
Light Body: 2 cartușe x 50ml + 5 seringi 
intraorale de culoare mov 3M + 5 vârfuri de 
mixare culoare mov 3M Garant.  

• Impregum Penta Super Quick Medium/
Light Single Pack: 1 x pastă de bază 
Impregum Penta Super Quick 300ml, 1 x 
pastă catalizator Impregum Penta Super 
Quick 60ml. 

IMPREGUM PENTA SUPER QUICK
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Intro Kit - 1.206 Lei  •  Single Pack - 724 Lei  •  Medium/Light Body - 325 Lei     
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Monophase este un material de amprentă 
din categoria polieterilor 3M ORAL CARE 
SOLUTIONS - care permite realizarea unei 
amprente detaliate și adaptate perfect 
restaurării, pe baza beneficiilor dovedite ale 
polieterilor:

Indicații:
• Amprentarea implanturilor;
• Amprente de fixare;
• Amprentarea preparațiilor pentru inlay-uri, 

onlay-uri, coroane, punți și fațete;
• Amprente funcționale.

Caracateristici:
• Hidrofilie inițială pentru amprente fără 

goluri de aer;
• Proprietăți de curgere excelente care 

conduc la reproducere detaliată;
• Comportament unic tip ‘’snapset’’ care 

previne întărirea în timpul lucrului.

Avantaje:
• Amprentări de precizie datorită 

caracteristicilor superioare ale polieterilor 
și culorii puternice;

• Restaurări adaptate perfect;
• Mai mult confort pentru pacienți prin 

gustul de mentă proaspăt și îndepărtare 
ușoară din cavitatea bucală (versiunea 

‘’Soft’’);
• Materialele de amprentare din categoaria 

polieterilor au timp de întărire mai mare 
decât siliconii de adiție (VPS). În contrast 
cu siliconii de adiție (VPS), materialul de 
amprentare Soft Monophase nu își modifică 
consistența în timpul lucrului;

• Economie de timp și bani prin rezultate de 
încredere de la prima amprentare;

• Mai puține refaceri de amprente, ajustări 
sau lucrări suplimentare necesare;

• Eficiență ridicată și colaborare bună între 
cabinetul dentar și laborator.

Prezentare:
• Impregum Soft Monophase kit 

Introductiv: Soft Monophase pastă bază 
a 300ml, 1 Soft Monophase catalizator a 
60ml, 1 Soft Monophase cartuș, 10 vârfuri 
amestecare Penta- mixing Tips roșii, 1 
seringă Penta-Elastomer, 1 flacon polieter 
adeziv a 17ml; 

• Impregum Soft Monophase Single Pack: 
1 x Soft Monophase pastă bază a 300ml, 
1 x Soft Monophase catalizator a 60ml.

Materiale de amprentă polieter pentru 
amprente de precizie prin tehnica într-un 
singur timp, monofazică sau cu două 
vâscozități, pentru amestecare manuală.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri;
• Amprente funcționale;
• Amprente de fixare;
• Amprente pentru implanturi;
• Căptușirea în cabinet a protezelor, în special 

în cazurile în care lipsește țesutul de suport.

Avantaje:
• Impregum Soft prezintă toate 

caracteristicile polieterilor: hidrofilie 
inițială, tixotropie, priză rapidă și excelente 
proprietăți de curgere;

• Disponibil în trei consistențe: vâscoasă, 
medie, fluidă.

Prezentare:
• Rezervă consistență vâscoasă - 2 x 120ml 

pastă bază, consistență vâscoasă + 2 x 15ml 
catalizator + pad de amestecare;

• Rezervă consistență fluidă - 2 x 120ml 
pastă bază, consistență fluidă + 2 x 15ml 
catalizator + pad de amestecare;

• Rezervă consistență medie - 2 x 120ml 
pastă bază + 2 x 15ml pastă catalizator + 
pad de amestecare.

IMPREGUM SOFT MONOPHASE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

IMPREGUM SOFT HANDMIX
3M ORAL CARE SOLUTIONS

390 Lei

Single Pack - 470 Lei  •  Kit Introductiv -       Call for price!
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Materiale de amprentare din categoria 
polieteri pentru precizia de ultimă generație 
a amprentelor. Impregum™ Penta™ H Duo 
Soft™ potrivit pentru tehnica portamprentă/ 
fluid monofazică.

Indicații: 
• Amprente inlay-uri și onlay-uri; 
• Amprente coroane și punți; 
• Amprente funcționale; 
• Amprente implantare. 

Caracteristici: 
• Reproducere cu detalii perfecte datorită 

hidrofiliei extraordinare;

• Amprente perfecte fiabile de la prima 
încercare; 

• Îndepărtarea ușoară a lingurii. 

Avantaje: 
• Stres mai puțin datorită fixării imediate în 

poziție;
• Lustruire excelentă; 
• Îndepărtare usoară de pe model; 
• Aromă proaspătă de mentă. 

Prezentare: 
• Impregum™ Garant L DuoSoft: 4 cartușe x 

50ml, 20 vârfuri de amestecare albe.

Materiale de amprentare din categoria 
polieteri pentru precizia de ultimă generație 
a amprentelor pentru aparatul de mixare 
automată Pentamix. Materialele de 
amprentare polieter Impregum™ Penta™ 
Soft au fost create în special pentru tehnicile 
monofazice.

Avantaje: 
• Stres mai puțin datorită fixării imediate în 

poziție; 
• Lustruire excelentă; 
• Îndepărtare ușoară de pe model; 
• Aromă proaspătă de mentă.

Indicații: 
• Amprente inlay-uri și onlay-uri; 

• Amprente coroane și punți; 
• Amprente funcționale; 
• Amprente implantare.

Caracteristici: 
• Reproducere cu detalii perfecte datorită 

hidrofiliei extraordinare;
• Amprente perfecte fiabile de la prima 

încercare; 
• Îndepărtarea ușoară a lingurii. 

Prezentare: 
• Impregum™ Penta H DuoSoft Refill: Set 2 

x pastă bază x 300ml, 2 x catalizator x 66ml.

Material de amprentare din categoria 
polieterilor.  

Indicații:   
• Amprente inlay-uri și onlay-uri;  
• Amprente coroane și punți;   
• Amprente funcționale;   
• Amprente pentru implanturi.   

Caracteristici: 
• Reproducere cu detalii perfecte datorită 

hidrofiliei deosebite;  
• Amprente perfecte fiabile de la prima 

încercare;  

• Îndepărtarea ușoară a lingurii.  

Avantaje:   
• Redă detalii fine datorită proprietăților 

excelente de curgere (thixotropie);  
• Restaurări ce se potrivesc mai bine 

necesitând ajustări mai puține;   
• Lustruire excelentă;  
• Îndepărtare ușoară de pe model;  
• Aromă proaspătă de mentă. 

Prezentare: 
• Impregum Penta L DuoSoft: 1 x pastă bază 

300ml, 1 x catalizator 60ml. 

IMPREGUM GARANT L DUOSOFT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

IMPREGUM PENTA H DUOSOFT REFILL
3M ORAL CARE SOLUTIONS

IMPREGUM PENTA L DUOSOFT REFILL
3M ORAL CARE SOLUTIONS

611 Lei

1.326 Lei

1.200 Lei
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Aparat portabil pentru malaxarea și dozarea 
automată a materialelor de amprentă Penta.

Avantaje:
• Ușor de depozitat într-un spațiu redus în 

poziția de standby;
• 6,7 kg, ușor de manevrat și transportat;
• Portabil;
• Malaxare automată: mixare omogenă fără 

goluri de aer, calitate ridicată doar prin 

apăsarea butonului verde;
• Viteză de malaxare bună: între Pentamix 2 

și Pentamix 3;
• 2 ani garanție;
• Compatibil cu toate materialele Penta de la 

3M Oral Care Solutions.

Prezentare:
• Pentamix Lite.

Vârfuri pentru aparatul Pentamix - pentru 
mixarea automată a materialului.

Caracteristici:
• Asigură o mixare ușoară, automată, a 

materialului Impregum.

Prezentare:
• Pungă cu 30 bucăți, culoare roșie;
• Pungă cu 50 bucăți, culoare roșie.

PENTAMIX LITE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

CANULE AMESTEC PENTAMIX
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Vezi oferta noastră: www.dentotal.ro 

50 bucăți - 285 Lei  •  30 bucăți - 162 Lei

606 Lei

Material de amprentă de tip elastomer, 
chitos,cu proprietăți hidrofile excelente, 
precizie, rezistentă ridicată la rupere și 
rezistență la deformarea permanență.  

Indicații:   
•  Pentru toate tipurile de amprentări 

dentare;  
•  Ideal pentru amprentele pentru implanturi.  

Avantaje: 
•  Umiditate superioară;  
•  Rezistență ridicată la rupere; 

•  Exactitate excepțională și stabilitate 
dimensională;

•  Risc redus de goluri, bule, deformări ale 
amprentei;   

•  Aromă mentolată care asigură confortul 
pacientului. 

 Prezentare: 
• Aquasil Putty: 1 x 450ml bază, 1 x 450ml 

catalizator, 2 x lingurițe. 

AQUASIL PUTTY
DENTSPLY SIRONA
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Material de amprentă de tip elastomer foarte 
fluid, cu proprietăți hidrofile excelente, 
precizie, rezistentă ridicată la rupere și 
rezistență la deformarea permanență. 

Indicații: 
• Pentru toate tipurile de amprentări 

dentare; 
• Ideal pentru amprentele pentru implanturi.   

Avantaje:   
• Umiditate superioară; 
• Rezistență ridicată la rupere;   

• Exactitate excepțională și stabilitate 
dimensională;   

• Risc redus de goluri, bule, deformări ale 
amprentei; 

• Aromă mentolată care asigură confortul 
pacientului;  

• Îmbunătățește atât umectarea pe suprafața 
dinților, cât și reproducerea detaliilor 
modelului.   

Prezentare: 
• Aquasil Ultra XLV: 1 x 50ml cartuș, 6 x 

vârfuri de amestec, 6 x tipsuri intraorale. 

Material de amprentă de tip elastomer, fluid, 
cu proprietăți hidrofile excelente, precizie, 
rezistentă ridicată la rupere și rezistență la 
deformare permanență.   

Indicații:   
• Pentru toate tipurile de amprentări 

dentare;   
• Ideal pentru amprentele pentru implanturi.   

Avantaje:   
• Umiditate superioară;   
• Rezistență ridicată la rupere;  

• Exactitate excepțională și stabilitate 
dimensională; 

• Risc redus de goluri, bule, deformări ale 
amprentei;  

• Aromă mentolată care asigură confortul 
pacientului;  

• Îmbunătățește atât umectarea pe suprafața 
dinților, cât și reproducerea detaliilor 
modelului.  

Prezentare: 
• Aquasil Ultra LV: 1 x 50ml cartuș, 6 x 

vârfuri de amestec, 6 x tipsuri intraorale. 

AQUASIL ULTRA XLV
DENTSPLY SIRONA

AQUASIL ULTRA LV
DENTSPLY SIRONA

417 Lei

162 Lei

Pentru lista completă de produse și 
oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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407 Lei

407 Lei

Silicon de adiție cu rigiditate ridicată indicat 
pentru amprentarea în implantologie, ideal în 
cazurile multi-implant.  

Avantaje: 
• Nu se modifică în contact cu fluidele orale;   
• Thixotropic; 
• Revenire elastică ridicată la îndepărtarea 

amprentei;  
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor 

și marginilor; 
• Oferă performanță în cazurile implanturilor 

multiple;  
• Dezinfectare sigură - rămâne stabil chiar și 

după dezinfectarea amprentei.

Caracteristici:  
• Stabilitate dimensională ridicată;  
• Timp de lucru optim chiar și în cazurile 

complexe;   

• Radioopac; 
• Biocompatibil;  
• Ușor de utilizat-poate fi scanat fără 

utilizarea unui spray opacizant;  
• Confortabil pentru pacient și ușor de 

îndepărtat; 
• Non-iritant pentru mucoasă bucală, 

non-citotoxic, non-sensibilizant (conform 
normelor europene);  

• Aromă de mentă. 

Prezentare: 
• Hydrorise Implant Heavy: 1 cartuș x 380ml 

+ 5 buc dynamic mixing tips. 

Silicon de adiție cu rigiditate ridicată indicat 
pentru amprentarea în implantologie, ideal în 
cazurile multi-implant.   

Avantaje:  
• Nu se modifică în contact cu fluidele orale;  
• Thixotropic;   
• Revenire elastică ridicată la îndepărtarea 

amprentei;   
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor 

și marginilor;  
• Oferă performanță în cazurile implanturilor 

multiple;   
• Dezinfectare sigură - rămâne stabil chiar și 

după dezinfectarea amprentei.     

Caracteristici: 
• Stabilitate dimensională ridicată;   
• Timp de lucru optim chiar și în cazurile 

complexe;  
• Radioopac;  
• Biocompatibil;  
• Ușor de utilizat-poate fi scanat fără 

utilizarea unui spray opacizant; 
• Confortabil pentru pacient și ușor de 

îndepărtat.   
• Non-iritant pentru mucoasă bucală, 

non-citotoxic, non-sensibilizant (conform 
normelor europene);  

• Aromă de mentă;   
• Rigiditate și consistență ridicate; 
• Tehnică recomandată: amprenta 

monofazică; 
• Timp de priză total: 5’30’’;  
• Timp de lucru 2’;   
• Timp intraoral: 3’30’’;  
• Duritate 60 Shore A.   

Prezentare: 
• Hydrorise Implant Medium Body: cartuș 

x 380ml + 5 canule de amestec dinamico-
statice. 

HYDRORISE IMPLANT HEAVY BODY
ZHERMACK

HYDRORISE IMPLANT MEDIUM BODY
ZHERMACK

Siliconi de adiție
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Silicon de adiție cu rigiditate ridicată indicat 
pentru amprentarea în implantologie, ideal în 
cazurile multi-implant.   

Avantaje: 
• Nu se modifică în contact cu fluidele orale;  
• Thixotropic;   
• Revenire elastică ridicată la îndepărtarea 

amprentei; 
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor 

și marginilor;   
• Oferă performanță în cazurile implanturilor 

multiple; 
• Dezinfectare sigură - rămâne stabil chiar și 

după dezinfectarea amprentei.

Caracteristici:
• Stabilitate dimensională ridicată;  
• Timp de lucru optim chiar și în cazurile 

complexe;   
• Radioopac;   
• Biocompatibil;   
• Ușor de utilizat - poate fi scanat fără 

utilizarea unui spray opacizant;   

• Confortabil pentru pacient și ușor de 
îndepărtat;  

• Non-iritant pentru mucoasă bucală, 
non-citotoxic, non-sensibilizant (conform 
normelor europene);  

• Aromă de mentă; 
• Rigiditate și consistență ridicate;  
• Tehnică recomandată: amprenta 

monofazică;   
• Timp de priză total: 5’30’’; 
• Timp de lucru 2’;  
• Timp intraoral: 3’30’’;  
• Duritate 60 Shore A.

Prezentare: 
•  Cutie 2 cartușe x 50ml, vârfuri amestec.  

Silicon de adiție cu rigiditate ridicată indicat 
pentru amprentarea în implantologie, ideal în 
cazurile multi-implant.   

Avantaje: 
• Nu se modifică în contact cu fluidele orale;  
• Thixotropic;   
• Revenire elastică ridicată la îndepărtarea 

amprentei; 
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor 

și marginilor;   
• Oferă performanță în cazurile implanturilor 

multiple; 
• Dezinfectare sigură - rămâne stabil chiar și 

după dezinfectarea amprentei.  

Caracteristici: 
• Stabilitate dimensională ridicată;  
• Timp de lucru optim chiar și în cazurile 

complexe;   
• Radioopac;   
• Biocompatibil;   
• Ușor de utilizat - poate fi scanat fără 

utilizarea unui spray opacizant;   

• Confortabil pentru pacient și ușor de 
îndepărtat.  

• Non-iritant pentru mucoasă bucală, 
non-citotoxic, non-sensibilizant (conform 
normelor europene);  

• Aromă de mentă. 

Prezentare: 
• Kit Hydrorise Implant Heavy: cartuș 380ml 

+ 6 canule de amestec dinamico-statice 
+ 1 sistem de blocare + Hydrorise Light 
1 cartuș x 50ml, vârfuri amestec.  

HYDRORISE IMPLANT LIGHT BODY
ZHERMACK

HYDRORISE IMPLANT INTRO PACK KIT
ZHERMACK

209 Lei

600 Lei
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Silicon de adiție hidrocompatibil, cu 
vâscozitate foarte ridicată. Priză normală.

Indicații:
• Amprentarea pentru lucrări protetice fixe;
• Toate tehnicile de amprentare, împreună cu 

un fluid, în unul sau 2 timpi.

Avantaje:
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare imediată a 

modelului;

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23°C): 2’;
• Timp în gura: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: albastru;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Set: 1 cutie 300ml bază + 1 cutie x 300ml 

catalizator.

Silicon de adiție hidrocompatibil, cu 
vâscozitate foarte ridicată. Priză rapidă.

Indicații:
• Amprentarea pentru lucrări protetice fixe;
• Toate tehnicile de amprentare, împreună cu 

un fluid, în unul sau 2 timpi.

Avantaje:
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare imediată a 

modelului.

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: albastru;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Set: 1 cutie x 300ml bază + 1 cutie x 300ml 

catalizator.

Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate scăzută. Priză normală.

Indicații:
• Tehnica amprentării într-un singur timp sau 

în doi timpi.

Avantaje:
• Hiperhidrofilic; 
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Rezistență ridicată la deformare;

• Refacere elastică excelentă;

Caracteristici:
• Duritate finală: 45 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: roz;
• Aroma: mentă dulce.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule de amestec galbene.

HYDRORISE PUTTY NORMAL SETTING
ZHERMACK

HYDRORISE PUTTY FAST SETTING
ZHERMACK

HYDRORISE LIGHT NORMAL SETTING
ZHERMACK

310 Lei

310 Lei

182 Lei
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Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate scăzută. Priză rapidă.

Indicații:
• Tehnica amprentării într-un singur timp sau 

în doi timpi.

Avantaje:
• Hiperhidrofilic - precizie maximă în 

reproducerea detaliilor;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Rezistență ridicată la deformare;

• Refacere elastică excelentă;

Caracteristici:
• Duritate finală: 45 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: roz;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule de amestec galbene.

Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate medie, pentru lucrări protetice 
fixe și mobile. Priză normală.

Indicații:
• Tehnica spălării împreună cu Hydrorise 

Putty;
• Tehnica amprentării într-un singur timp în 

lingura de amprentă individuală.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;

• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă.

Caracteristici:
• Duritate finală: 45 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gura: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: verde;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule de amestec roz.

Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate medie, pentru lucrări protetice 
fixe și mobile. Priză rapidă.

Indicații:
• Tehnica spălării împreună cu Hydrorise 

Putty;
• Tehnica amprentării într-un singur timp în 

lingura de amprentă individuală.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;

• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă.

Caracteristici:
• Duritate finală: 45 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gura: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: verde;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule de amestec roz.

HYDRORISE LIGHT FAST SETTING
ZHERMACK

HYDRORISE REGULAR NORMAL SETTING
ZHERMACK

HYDRORISE REGULAR FAST SETTING
ZHERMACK

182 Lei

182 Lei

182 Lei
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Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate medie. Priză normală.

Indicații:
• Tehnica amprentării pentru lucrări protetice 

fixe, mobile și implantolgie;
• Tehnica amprentării într-un singur timp în 

lingura de amprentă individuală.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;

• Sugestie: datorită fluidității sale inițiale, 
Hydrorise Monophase poate fi aplicat 
direct pe bonturi cu ajutorul vârfurilor 
intraorale.

Caracteristici:
• Duritate finală: 54 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gura: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: mov;
• Aroma: mentă dulce.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 6 canule de amestec roz.

Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate medie. Priză rapidă.

Indicații:
• Tehnica amprentării pentru lucrări protetice 

fixe, mobile și implantolgie;
• Tehnica amprentării într-un singur timp în 

lingura de amprentă individuală.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;

• Sugestie: datorită fluidității sale initiale, 
Hydrorise Monophase poate fi aplicat 
direct pe bonturi cu ajutorul vârfurilor 
intraorale.

Caracteristici:
• Duritate finală: 54 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gura: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: mov;
• Aroma: mentă dulce.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 6 canule de amestec roz.

HYDRORISE MONOPHASE NORMAL SETTING
ZHERMACK

HYDRORISE MONOPHASE FAST SETTING
ZHERMACK

182 Lei

182 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Silicon de adiție hidrocompatibil.

Prezentare:
• Kit: Hydrorise Putty Normal: 1 

cutie x 300ml bază + 1 cutie x 300ml 
catalizator + Hydrorise Light Normal: 
2 cartușe x 50ml + accesorii.

• Kit: Hydrorise Putty FAST: 1 cutie 
x 300ml bază + 1 cutie x 300ml 
catalizator + Hydrorise Light FAST: 
2 cartușe x 50ml + accesorii.

Silicon de adiție hiperhidrocompatibil, cu 
vâscozitate medie. Priză normală. Ambalat 
pentru sistemul de amestec automat 
Sympress.

Indicații:
• Tehnica amprentării pentru lucrări protetice 

fixe, mobile și implantolgie;
• Tehnica amprentării într-un singur timp în 

lingură de amprentă individuală.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;
• Rezistență ridicată la deformare;

• Refacere elastică excelentă;
• Sugestie: datorită fluidității sale inițiale, 

Hydrorise Monophase poate fi utilizat 
direct pe bonturi, cu ajutorul unei seringi 
pentru elastomeri.

Caracteristici:
• Duritate finală: 54 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: violet;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Cartuș 380ml (Bază + Catalizator) 5 canule 

de amestec dinamico-statice.

Silicon de adiție hidrocompatibil, cu 
vâscozitate crescută. Priză normală.

Indicații:
• Tehnica amprentei într-un singur timp cu 

două vâscozități;
• Ambalat pentru sistemul de amestec 

automat Sympress.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;

• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gura: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: albastru;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Cartuș 380ml (bază + catalizator); 5 canule 

de amestec dinamico-statice.

OFERTA HYDRORISE
ZHERMACK

HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SETTING
ZHERMACK

HYDORISE MAXI HEAVY NORMAL SETTING
ZHERMACK

219 Lei

219 Lei
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Silicon de adiție hidrocompatibil, cu 
vâscozitate foarte crescută. Priză normală.

Indicații:
• Tehnica amprentei într-un singur timp 

cu două vâscozități sau în doi timpi, în 
protetica fixă;

• Ambalat pentru sistemul de amestec 
automat Sympress.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Îndepărtează fluidele din șanțul gingival;
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă.

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gura: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: albastru;
• Aromă: mentă dulce.

Prezentare:
• Cartuș 380ml (bază + catalizator), vârfuri 

amestec.

Silicon de adiție cu vâscozitate foarte 
ridicată. Consistență ridicată. Priză rapidă. 

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica dublului amestec cu lingura de 

amprentă standard.

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23 C): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare: galben.

Avantaje:
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată.

Prezentare:
• Set: 1 cutie x 250ml bază + 1 cutie x 250ml 

catalizator;
• Set: 1 cutie x 450ml bază + 1 cutie x 450ml 

catalizator.

Canule de amestec mari pentru materialele 
de amprentă Hydrorise dispuse în cartușe. 
Culoare roz.

Prezentare:
• Bucată.

HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SETTING
ZHERMACK

ELITE HD+ PUTTY FAST SETTING
ZHERMACK

CANULE DE AMESTEC ROZ
ZHERMACK

219 Lei

3,60 Lei

2 x 250g  - 211 Lei  •  2 x 450g - 338 Lei



Protetică      213Catalog produse stomatologice 2021 / 2022



0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

PROTETICĂ

214      Protetică

Silicon de adiție cu vâscozitate foarte 
ridicată; consistență ridicată. Priză normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica dublului amestec cu lingură de 

amprentă standard.

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare: portocaliu.

Avantaje:
• Rezistență ridicată la deformare;
• Refacere elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată.

Prezentare:
• Set: 1 cutie x 250ml bază + 1 cutie x 250ml 

catalizator;
• Set: 1 cutie x 450ml bază + 1 cutie x 450ml 

catalizator.

Silicon de adiție cu vâscozitate foarte redusă, 
hidrocompatibil. Consistență fluidă. Priză 
rapidă.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Consistență fluidă pentru tehnica dublului 

amestec.

Caracteristici:
• Rată de amestec 1:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare violet.

Avantaje:
• Precizie maximă în redarea detaliilor;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• Set: 2 cartușe (bază+catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule amestec galbene.

Silicon de adiție cu vâscozitate redusă, 
hidrocompatibil. Consistență fluidă. Priză 
rapidă.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Consistență fluidă pentru tehnica dublului 

amestec.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare verde.

Avantaje:
• Precizie maximă în redarea detaliilor;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• Set: 2 cartușe (bază+catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule amestec galbene.

ELITE HD+ PUTTY NORMAL SETTING
ZHERMACK

ELITE HD+ SUPER LIGHT BODY FAST SETTING
ZHERMACK

ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SETTING
ZHERMACK

2 x 250g  - 211 Lei  •  2 x 450g - 338 Lei

137 Lei

137 Lei
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Cartușe  - 139 Lei  •  Tuburi - 129 Lei

Silicon de adiție cu vâscozitate redusă, 
hidrocompatibil. Consistență fluidă. Priză  
normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica cu două vâscozități în una sau două 

etape.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare albastru deschis.

Avantaje:
• Precizie maximă în redarea detaliilor;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• Set 2 cartușe (bază+catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule amestec galbene;
• Set 2 tuburi x 90ml (bază + Catalizator) 

(hand mix).

Silicon de adiție cu vâscozitate medie, 
hidrocompatibil. Consistență medie. Priză 
normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Proteze totale sau parțiale;
• Tehnica simplei amprentări cu lingură 

individuală.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare albastru.

Avantaje:
• Precizie maximă în redarea detaliilor;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare: 
• Set 2 cartușe (bază+catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule amestec galbene;
• Set 2 tuburi x 90ml (bază + Catalizator) 

(hand mix).

ELITE HD+ LIGHT BODY NORMAL SETTING
ZHERMACK

ELITE HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING
ZHERMACK

Cartușe  - 137 Lei  •  Tuburi - 133 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Silicon de adiție cu vâscozitate medie, 
hidrocompatibil. Consistență medie.

Indicații:
• Tehnica simplei amprente cu o singură 

vâscozitate;
• Materialul uni-component se va folosi 

simultan atât în lingură, cât și în jurul 
bonturilor.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Culoare galben.

Avantaje:
• Consistență ideală pentru tehnica simplei 

amprentări;
• Precizie maximă în redarea detaliilor;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• Set 2 cartușe (bază+catalizator) x 50ml 

fiecare + 12 canule amestec galbene.

Silicon de adiție cu vâscozitate mare, 
hidrocompatibil. Consistență ridicată.

Indicații:
• Tehnica simplei amprentări cu două 

vâscozitatăți;
• Sugestie: Elite HD+ Tray Material în lingură 

și Elite HD+Light Normal în jurul bonturilor.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;

• Culoare portocaliu.

Avantaje:
• Consistență ideală pentru tehnica simplei 

amprentări cu două vâscozitatăți;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• Set 2 cartușe (bază+catalizator) x 50ml 

fiecare + 6 canule amestec verzi.

Silicon de adiție cu vâscozitate crescută, 
hidrocompatibil. Consistență ridicată.

Indicații:
• Tehnica amprentei întru-un singur timp cu 

două vâscozitatăți;
• Ambalat pentru sistemul de amestec 

automat Sympress.

Caracteristici:
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;

• Culoare portocaliu.

Avantaje:
• Precizie maximă în reproducerea detaliilor;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• 1 cartuș (bază+catalizator) x 380ml.

ELITE HD+ MONOPHASE
ZHERMACK

ELITE HD TRAY MATERIAL (HEAVY BODY)
ZHERMACK

ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (HEAVY BODY)
ZHERMACK

137 Lei

135 Lei

204 Lei
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Silicon de adiție cu vâscozitate medie, 
hidrocompatibil, livrat în ambalaj pentru 
aparatul de amestecare automată. 
Consistență medie.

Indicații:
• Tehnica simplei amprente cu o singură 

vâscozitate;
• Materialul uni-component se va folosi 

simultan atât în lingură cât și în jurul 
bonturile.

Caracteristici:
• Rația de amestecare este 5:1;
• Hidrocompatibil;
• Tixotropic;
• Timp de lucru total (23 C): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;

• Culoare: galben;

Avantaje:
• Consistență ideală pentru tehnica simplei 

amprentări;
• Precizie maximă în redarea detaliilor;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Revenire elastică excelentă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Pigmenți opaci pentru îmbunătățirea 

redării detaliilor;
• Posibilitatea turnării modelului imediat 

după dezinfectare.

Prezentare:
• 1 cartuș x 380ml (bază + catalizator).

Silicon de adiție cu vâscozitate foarte 
crescută, rată de amestec 5:1.

Indicații:
• Tehnica amprentei cu două vâscozități cu 

lingură standard, în protetica fixă;
• Ambalat pentru sistemul de amestec 

automat Sympress.

Avantaje:
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Rezistență ridicată la deformare.

Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: portocaliu.

Prezentare:
• 1 cartuș x 380ml (bază + catalizator).

Silicon de adiție cu vâscozitate foarte 
crescută, rată de amestec 5:1.

Indicații:
• Tehnica amprentei cu două vâscozități cu 

lingură standard, în protetica fixă;
• Ambalat pentru sistemul de amestec 

automat Sympress.

Avantaje:
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Posibilitatea de turnare a modelului 

imediat;
• Rezistență ridicată la deformare.

• Caracteristici:
• Duritate finală: 60 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC): 1’30”;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;
• Tixotropic;
• Culoare: galben.

Prezentare:
• 1 cartuș x 380ml (bază + catalizator).

ELITE HD+ MAXI MONOPHASE
ZHERMACK

ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING
ZHERMACK

ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING
ZHERMACK

204 Lei

204 Lei

204 Lei
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Canule de amestec medii pentru materiale 
de amprentă Elite HD+ dispuse in cartușe. 
Culoare galben.

Prezentare:
• Bucată.

Vârfuri intraorale pentru canulele de 
amestec galbene. Culoare galbenă.

 Prezentare: 
• Set 48 bucăți.

Silicon de adiție cu vâscozitate ridicată. 
Consistență ridicată. Priză normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica dublului amestec cu lingura de 

amprentă standard.

Caracteristici:
• Duritate finală: 55 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC) : 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Biocompatibil;

• Culoare: vernil.

Avantaje:
• Precizie în redarea detaliilor - hidrofilic;
• Stabilitate dimensională ridicată - turnarea 

poate fi efectuată chiar după două 
săptămâni de la luarea amprentei;

• Revenire elastică excelentă.

Prezentare:
• Set: 1 cutie x 250ml bază + 1 cutie x 250ml 

catalizator.

Silicon de adiție cu vâscozitate ridicată. 
Consistență ridicată.Priză normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica dublului amestec cu lingura de 

amprentă standard.

Caracteristici:
• Duritate finală: 55 Shore-A;
• Timp de lucru total (23ºC) : 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Biocompatibil;

• Culoare: vernil.

Avantaje:
• Precizie în redarea detaliilor - hidrofilic;
• Stabilitate dimensională ridicată - turnarea 

poate fi efectuată chiar după două 
săptămâni de la luarea amprentei;

• Revenire elastică excelentă.

Prezentare:
• Set: 1 cutie x 250ml bază + 1 cutie x 250ml 

catalizator.

CANULE DE AMESTEC GALBENE
ZHERMACK

TIPSURI INTRAORALE GALBENE
ZHERMACK

ELITE P&P PUTTY SOFT NORMAL SETTING
ZHERMACK

ELITE P&P PUTTY SOFT FAST SETTING
ZHERMACK

3,60 Lei

68 Lei

149 Lei

149 Lei
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Silicon de adiție cu vâscozitate redusă. 
Consistență fluidă. Priză normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica cu două vâscozitați în una sau două 

etape.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Timp de lucru total (23ºC) : 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;
• Culoare: albastră;

Avantaje:
• Precizie în redarea detaliilor - hidrofilic;
• Stabilitate dimensională ridicată - turnarea 

poate fi efectuată chiar după două 
săptămâni de la luarea amprentei;

• Revenire elastică excelentă;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Fluiditate excelentă. 

Prezentare:
• Set: 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 6 canule amestec galbene;
• Set: 2 tuburi (bază + catalizator) x 60ml 

(mixare manuală).

Silicon de adiție cu vâscozitate redusă. 
Consistență fluidă. Priză normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Tehnica cu două vâscozitați în una sau două 

etape.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Timp de lucru total (23ºC) : 1’30’’;
• Timp în gură: 2’30’’;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;

• Culoare: portocaliu.

Avantaje:
• Precizie în redarea detaliilor - hidrofilic;
• Stabilitate dimensională ridicată - turnarea 

poate fi efectuată chiar după două 
săptămâni de la luarea amprentei;

• Revenire elastică excelentă;
• Rezistență ridicată a materialului;
• Fluiditate excelentă. 

Prezentare:
• Set: 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 6 canule amestec galbene.

Silicon de adiție cu vâscozitate medie. 
Consistență medie. Priză normală.

Indicații:
• Lucrări protetice fixe;
• Proteze totale sau parțiale;
• Tehnica simplei amprentări cu lingura 

individuală.

Caracteristici:
• Rata de amestec 1:1;
• Timp de lucru total (23ºC) : 2’;
• Timp în gură: 3’30’’;
• Hidrocompatibil;
• Tixotrop;

• Culoare: violet.

Avantaje:
• Precizie în redarea detaliilor - hidrofilic;
• Stabilitate dimensională ridicată - turnarea 

poate fi efectuată chiar după două 
săptămâni de la luarea amprentei;

• Revenire elastică excelentă;
• Rezistență ridicată a materialului.

Prezentare:
• Set: 2 cartușe (bază + catalizator) x 50ml 

fiecare + 6 canule amestec galbene;
• Set: 2 tuburi (bază + catalizator) x 60ml 

(mixare manuală).

ELITE P&P LIGHT BODY NORMAL SETTING
ZHERMACK

ELITE P&P LIGHT BODY FAST SETTING
ZHERMACK

ELITE P&P REGULAR BODY NORMAL SETTING
ZHERMACK

Cartușe  - 80 Lei  •  Tuburi - 77 Lei

80 Lei

Cartușe  - 80 Lei  •  Tuburi - 77 Lei
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Silicon de adiție set PUTTY (250+250ml) cu 
vâscozitate ridicată, consistență ridicată + 
LIGHT (cartuș 2 x 50ml) vâscozitate redusă, 

consistență fluidă, priză normală, culoare 
albastră + DISPENSER

Aparat pentru malaxarea automată a 
materialelor de amprentă, cu raport de 
amestec de 5:1 care oferă performanțe 
ridicate, calitate și funcționalitate excelente. 

Avantaje: 
• Compatibil cu toate produsele Zhermack în 

aflate în cartușe în raport 5: 1 (Putty, Heavy 
Body și Monophase) și este compatibil cu 
principalele sisteme 5: 1 disponibile pe 
piață;

• Amestecarea cu Sympress este ușoară, 
constantă și de calitate superioară 
comparativ cu amestecarea manuală;

• Proiectare compactă și liniară care 
garantează încărcarea redusă pe 
suprafețele de lucru;

• Vârful brevetat al sistemelor de amestecare 
Zhermack 5: 1 reduce deșeurile materiale 
cu 18% în comparație cu sistemele 
tradiționale de amestecare;

• Se poate fixa pe masă, eventual, pe perete. 

Caracteristici: 
• Design ergonomic și compact;
• Capacul transparent din plastic permite 

vizualizarea imediată a materialului utilizat 
și nivelul materialului rămas în cartuș;

• Două butoane ale distribuitorului de viteză: 
unul rapid pentru umplerea lingurii și unul 
mai lent pentru umplerea seringii;

• Dimensiuni: 330 x 190 x 380mm;
• Greutate 7kg.

Prezentare:
• Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi 

Monophase 2 x 380ml + Hydrorise 
Monophase 2 x 50ml + accesorii;

• Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Putty 
2 x 380ml + Hydrorise Light Body 2 x 50ml 
+ accesorii;

• Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Heavy 
Body 2 x 380ml + Hydrorise Light Body 2 x 
50ml + accesorii. 

Material de amprentă tip silicon de adiție, 
cu timp de priză intraorală scurt, cu precizie 
foarte mare. 

Avantaje:   
• Viteză: timp mai scurt de amprentare ceea 

ce asigură mai puțin stres pentru pacienți 
- datorită prizei exoterme inovatoare care 
accelerează timpul de priză;

• Control-timp de lucru suficient-pentru a 
obține o amprentă precisă este important 
să beneficiați de suficient timp de lucru;

• Precizie: extrem de hidrofil, absoarbe 
umiditatea chiar de la început. Astfel, 
materialul poate reproduce detaliile cu 
acuratețe chiar și în mediu umed, oferind 
precizie maximă și siguranță.   

Caracteristici:  
• Timp maxim de lucru: 1:00 min (23ºC / 

73ºF);
• Timp de priză intraorală: 2:00 min (23ºC / 

73ºF);
• Vâscozitate mare;
• Sistem de dozare: tip cartuș.

Prezentare: 
• Trial Kit: 300ml base pastă; 60ml 

catalizator; 50ml cartuș Garant, 5 vârfuri de 
amestec galbene, 5 aplicatoare intra-orale 
galbene;

• Penta Heavy: 2 x 300ml base paste; 2 x 
60ml catalizator;

• Light/Regular: 4 cartușe x 50ml, 5 vârfuri 
de mixare galbene, 5 seringi intra-orale.

OFERTA ELITE P&P INTRO KIT
ZHERMACK

SYMPRESS
ZHERMACK

IMPRINT 4 PENTA
3M ORAL CARE SOLUTIONS

372 Lei

6.170 Lei

Trial kit  - 516 Lei  •  Penta heavy - 887 Lei  •  Light/Regular - 419 Lei
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Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) pentru tehnica de amprentare 
într-un singur timp sau doi timpi, cu două 
vâscozități pentru amestecare manuală.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Materialul chitos este ușor de amestecat;
• Reproducere exactă a detaliilor;
• Stabilitate dimensională bună.

Prezentare:
• Set: 1 x 305ml (550g) pastă bază + 1 x 

305ml (550g) pastă catalizator.

Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) pentru tehnica de amprentare 
într-un singur timp sau doi timpi, cu două 
vâscozități pentru amestecare manuală.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Materialul fluid se amestecă manual sau 

automat cu ajutorul dispenserului GarantTM

• Reproducere exactă a detaliilor;
• Stabilitate dimensională bună.

Prezentare:
• Set (fluid) ambalat în cartușe: 2 x 48ml 

cartușe, vârfuri de amestecare GarantTM.

Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) pentru tehnica de amprentare 
într-un singur timp sau doi timpi, cu două 
vâscozități pentru amestecare manuală.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Materialul fluid se amestecă manual sau 

automat cu ajutorul dispenserului GarantTM;
• Reproducere exactă a detaliilor;
• Stabilitate dimensională bună.

Prezentare:
• Express Regular Body (consistență medie)

ambalat în cartușe: 2 x 48ml cartușe, vârfuri 
de amestecare GarantTM.

EXPRESS PUTTY
3M ORAL CARE SOLUTIONS

EXPRESS LIGHT BODY NORMAL/FAST
3M ORAL CARE SOLUTIONS

EXPRESS REGULAR BODY
3M ORAL CARE SOLUTIONS

272 Lei

250 Lei

250 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) care are la bază o formulă avansată 
a polivinilsiloxanilor, oferind posibilitatea 
realizării unei amprentări precise de prima 
dată, fără compromisuri și, implicit, de a 
obține restaurări indirecte cu închidere 
marginală perfectă.

Express XT este un material de amprentă 
recomandat atât pentru tehnica de 
amprentare în doi timpi (tehnica de spălare 
- wash technique) cât și pentru cea într-un 
singur timp (monofazică) cu două vâscozități.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Hidrofilie și proprietăți de curgere 

superioare;
• Stabilitate dimensională foarte bună a 

amprentelor: modelele se toarnă la cel 
puțin două ore după luarea amprentei; 

amprenta este stabilă 14 zile; într-o 
amprentă se pot turna cel puțin două 
modele;

• Rezistență foarte bună pentru evitarea 
deformărilor;

• Revenire elastică bună după priză astfel 
încât se minimizează riscul apariției 
distorsiunilor la îndepărtarea amprentei din 
cavitatea orală a pacientului;

Prezentare:
• Express XT Putty Soft refill: 1 x 250ml 

pastă bază +1 x 250ml pastă catalizator;
• Express XT Putty Quick refill: 1 x 250ml 

pastă bază +1 x 250ml pastă catalizator.

EXPRESS XT PUTTY SOFT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

302 Lei

Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) care are la bază o formulă avansată 
a polivinilsiloxanilor, oferind posibilitatea 
realizării unei amprentări precise de prima 
dată, fără compromisuri și implicit, de a 
obține restaurări indirecte cu închidere 
marginală perfectă.

Express XT este un material de amprentă 
recomandat atât pentru tehnica de 
amprentare în doi timpi (tehnica de spălare 
- wash technique) cât și pentru cea într-un 
singur timp (monofazică) cu două vâscozități.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Hidrofilie și proprietăți de curgere 

superioare;
• Stabilitate dimensională foarte bună a 

amprentelor: modelele se toarnă la cel 
puțin două ore după luarea amprentei; 
amprenta este stabilă 14 zile; într-o 
amprentă se pot turna cel puțin două 
modele;

• Rezistență foarte bună pentru evitarea 
deformărilor;

• Revenire elastică bună după priză astfel 
încât se minimizează riscul apariției 
distorsiunilor la îndepărtarea amprentei din 
cavitatea orală a pacientului;

Prezentare:
• Express XT Regular Body refill: 2 x 48ml 

cartușe;
• Express XT Regular Body Quick refill: 2 x 

48ml cartușe.

EXPRESS XT REGULAR BODY / QUICK
3M ORAL CARE SOLUTIONS

262 Lei
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Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) care are la bază o formulă avansată 
a polivinilsiloxanilor, oferind posibilitatea 
realizării unei amprentări precise de prima 
dată, fără compromisuri și implicit, de a 
obține restaurări indirecte cu închidere 
marginală perfectă.

Express XT este un material de amprentă 
recomandat atât pentru tehnica de 
amprentare în doi timpi (tehnica de spălare 
- wash technique) cât și pentru cea într-un 
singur timp (monofazică) cu două vâscozități.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Hidrofilie și proprietăți de curgere 

superioare;

• Stabilitate dimensională foarte bună a 
amprentelor: modelele se toarnă la cel 
puțin două ore după luarea amprentei; 
amprenta este stabilă 14 zile; într-o 
amprentă se pot turna cel puțin două 
modele;

• Rezistență foarte bună pentru evitarea 
deformărilor;

• Revenire elastică bună după priză astfel 
încât se minimizează riscul apariției 
distorsiunilor la îndepărtarea amprentei din 
cavitatea orală a pacientului;

Prezentare:
• Express XT Light Bodyrefill: 2 x 48ml 

cartușe;
• Express XT Light BodyQuick refill: 2 x 

48ml cartușe.

Silicon de adiție (VPS) – amprente de primă 
clasă la prima amprentare pentru sistemul 
Pentamix.

Indicat atât pentru tehnicile de amprentare 
într-un timp cât și din doi timpi materialele 
de ultimă generație Express™ XT cu siliconi 
de adiție de la 3M ESPE vă ajută să obțineți 
o acuratețe extraordinară a amprentei și o 
potrivire perfectă a restaurării finale.

Indicații:
• Amprente pentru realizarea coroanelor și 

punților dentare;
• Amprente pentru realizarea inlay-urilor și 

onlay-urilor.

Avantaje:
• Proprietăți foarte bine echilibrate 

comparativ cu alte produse de top din gama 

siliconi de adiție;
• Disponibil pentru toate tipurile de 

prezentare: omogenizarea manuală 
dispozitiv de dozare Garant™ cartușe 
Penta™.

Caracteristici:
• Reproducere foarte detaliată prin hidrofilie 

crescută și foarte bune proprietăți de 
curgere;

• Îndepărtare fără modificare la scoaterea 
din gură a amprentei datorită rezistenței 
excelente;

• Șansă redusă de repetare costisitoare 
datorită recuperării de aproape 100% după 
elongație.

Prezentare:
• Express XT Penta H Quick Single Pack: 1 x 

300ml pastă bază, 1 x 60ml pastă catalizator.

EXPRESS XT LIGHT BODY / QUICK
3M ORAL CARE SOLUTIONS

EXPRESS XT PENTA H
3M ORAL CARE SOLUTIONS

328 Lei

265 Lei

Seringi intraorale de unică folosință pentru 
materialele de amprentare din gama 
siliconilor de adiție.

Avantaje:
• Aplicare exactă și control în aplicarea 

materialului;

• Mai puțină pierdere de material.

Prezentare:
• Cutie cu 20 de bucăți mov sau verzi.

SERINGI ELASTOMER INTRAORALE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

223 Lei
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Material de amprentă tip vinil polisiloxanic 
transparent. 

Indicații: 
• Tehnică de amprentare prin injecție: 

control facil al injecției și fotopolimerizare 
perfectă;

• Coroane și punți provizorii: 
fotopolimerizare eficientă a materialelor cu 
polimerizare duală cum ar fi TEMPSMART;

• Stratificarea compozitului: fotopolimerizare 
simplă dinspre zona palatinală;

• Aplicarea de fibre sau brackets: transfer 
simplu de pe model în cavitatea orală.

Avantaje:
• Estetică ridicată și facilitează obținerea 

unor rezultate foarte bune;
• Transparența ridicată oferă un control 

vizual bun pentru evidențierea detaliilor;
• Transparența de neegalat permite o 

fotopolimerizare extrem de eficientă prin 
silicon;

• Consistența optimă oferă o aplicare simplă 
în lingură.

• 
Caracteristici:   
• Siliconul este extrem de ușor de tăiat sau 

frezat în cazul tehnicii de amprentare prin 
injectare;

• Produsul este fluid în timpul inserției, prin 
urmare va reproduce detaliile perfect;

• Siliconul întărit are o duritate optimă și 
rezistentă la rupere pentru un transfer 
eficient din model în cavitatea orală;

• Datorită transparenței excelente și 
manipulării simple, EXACLEAR simplifică 
procedurile complexe și oferă un flux de 
lucru ușor. 

Prezentare:  
• 2 cartușe x 51g (48ml). 

EXACLEAR
GC

313 Lei

Material de amprentă polivinilsiloxan (silicon 
de adiție) care are la bază o formulă avansată 
a polivinilsiloxanilor, oferind posibilitatea 
realizării unei amprentări precise de prima 
dată, fără compromisuri și implicit, de a 
obține restaurări indirecte cu închidere 
marginală perfectă.

Express XT este un material de amprentă 
recomandat atât pentru tehnica de 
amprentare în doi timpi (tehnica de spălare 
- wash technique) cât și pentru cea într-un 
singur timp (monofazică) cu două vascozitati.

Indicații:
• Amprente pentru coroane și punți;
• Amprente pentru inlay-uri și onlay-uri.

Avantaje:
• Hidrofilie și proprietăți de curgere 

superioare;

• Stabilitate dimensională foarte bună a 
amprentelor: modelele se toarnă la cel 
puțin două ore după luarea amprentei; 
amprenta este stabilă 14 zile; într-o 
amprenta se pot turna cel puțin două 
modele;

• Rezistență foarte bună pentru evitarea 
deformărilor;

• Revenire elastică bună după priză astfel 
încât se minimizează riscul apariției 
distorsiunilor la îndepărtarea amprentei din 
cavitatea orală a pacientului.

Prezentare:
• Express XT Penta Putty: (1 x 300ml) pastă 

bază (1 x 60ml) pastă catalizator.

EXPRESS XT PENTA PUTTY
3M ORAL CARE SOLUTIONS

315 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru toate 
tipurile de tehnici de amprentare. Variotime 
se adaptează la stilul individual de lucru al 
medicului și permite o amprentare ușoară, 
sigură și lipsită de stres.

Indicații:
• Indicat pentru toate tipurile de tehnici 

de amprentare pentru coroane, punți, 
restaurări fixe/mobile, proteze totale.

Caracteristici:
• Materialul asigură precizie și acuratețe 

amprentei datorită echilibrului între 
proprietățile sale fizice remarcabile;

• Reproducere excelentă a detaliilor, 
replicarea dimensiunilor sub 20µ.

Prezentare:
• Set 1 x 300 ml bază + 1 x 300ml catalizator 

+ accesorii.

VARIOTIME EASY PUTTY
KULZER

190 Lei

Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru 
toate tipurile de tehnici de amprentare. 
Consistență medie, hidrofilitate puternică.

Indicații:
• Tehnica de amprentare cu două materiale 

într-o etapă (amprentă sandwich);
• Tehnica de amprentare cu două materiale 

într-o etapă (dublu-mix);
• Tehnica de amprentare de spălare Putty în 

două etape;
• Tehnica de amprentare funcțională.

Caracteristici:
• Material de spălare universal;
• Rezistență la abraziune;
• Caracteristici flow excelente datorită 
• proprietăților hidrofile;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe x 50ml + vârfuri de 

amestec.

VARIOTIME MEDIUM FLOW
KULZER

132 Lei

118 Lei

Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru toate 
tipurile de tehnici de amprentare.

Consistență fluidă, hidrofilitate puternică.

Indicații:
• Tehnica de amprentare cu două materiale 

într-o etapă (amprentă sandwich);
• Tehnica de amprentare cu două materiale 

într-o etapă (dublu-mix);
• Tehnica de amprentare de spălare Putty în 

două etape;
• Tehnica de amprentare funcțională.

Caracteristici:
• Material de spălare universal;
• Rezistență și elasticitate ridicate la 

abraziune;
• Caracteristici flow excelente datorită 
• proprietăților hidrofile;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe x 50ml + vârfuri de 

amestec.

VARIOTIME LIGHT FLOW
KULZER
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Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru toate 
tipurile de tehnici de amprentare.

Consistență foarte fluidă, hidrofilitate 
puternică.

Indicații:
• Tehnica de amprentare cu două materiale 

într-o etapă (amprentă sandwich);
• Tehnica de amprentare cu două materiale 

într-o etapă (dublu-mix);
• Tehnica de amprentare de spălare Putty în 

două etape;
• Tehnica de amprentare funcțională.

Caracteristici:
• Material de spălare universal;
• Rezistență și elasticitate ridicate la 

abraziune;
• Caracteristici flow excelente datorită 

proprietăților hidrofile;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe.

Prezentare:
• Cutie: 2 cartușe x 50ml + vârfuri de 

amestec.

Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru 
toate tipurile de tehnici de amprentare, 
consistență medie.

Indicații:
• Tehnica de amprentare cu o singură 

vâscozitate - materialul de amprentă 
unicomponent se va folosi simultan atât în 
lingură cât și în jurul bontului.

Caracteristici:
• Material de amprentă cu duritate finală 

echilibrată;

• Stabilitate pentru precizia amprentei și 
usurința la îndepărtare;

• Deformare scăzută a amprentei;
• Tixotropic;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe.

Prezentare:
• Cutie: 2 cartușe x 50ml + vârfuri de 

amestec.

VARIOTIME EXTRA LIGHT FLOW
KULZER

VARIOTIME MONOPHASE
KULZER

132 Lei

119 Lei

Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru 
toate tipurile de tehnici de amprentare, 
consistență moale la mixare.

Ambalalaj indicat pentru aparatul de mixare 
automată.

Indicații:
• Tehnica de amprentare în 2 timpi;
• Tehnica de amprentare tip sandwich.

Avantaje:
• Timp de lucru variabil: între 1’ și 2’30’’;
• Timp de priză în cavitatea bucală constant: 

2’30’’.

Caracteristici:
• Material de amprentă cu duritate finală 

mare, cu rezistență mare;
• Deformare scăzută a amprentei;
• Tixotropic;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe;
• Ușor de tăiat pentru tehnica în 2 timpi.

Prezentare:
• Cutie: 2 cartușe (bază + catalizator) x 380ml 

din material plastic.

VARIOTIME DYNAMIX PUTTY
KULZER

421 Lei
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Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru 
toate tipurile de tehnici de amprentare, 
consistență medie la mixare.

Ambalaj indicat pentru aparatul de mixare 
automată.

Indicații:
• Tehnica de amprentare cu o singură 

vâscozitate - materialul de amprentă 
unicomponent se va folosi simultan atât în 
lingură cât și în jurul bontului.

Avantaje:
• Timp de lucru variabil: între 1’ și 2’30’’;
• Timp de priză în cavitatea bucală constant: 

2’30’’.

Caracteristici:
• Deformare scăzută a amprentei;
• Tixotropic;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe.

Prezentare:
• Cutie 2 cartușe (bază + catalizator) x 380ml.

VARIOTIME DYNAMIX MONOPHASE
KULZER

397 Lei

Silicon de tip A, hidroactiv, pe bază de 
vinilpolisiloxan ce oferă precizie pentru 
toate tipurile de tehnici de amprentare, 
consistență moale la mixare.

Ambalalaj indicat pentru aparatul de mixare 
automată.

Indicații:
• Tehnica de amprentare în 2 timpi;
• Tehnica de amprentare tip sandwich.

Avantaje:
• Timp de lucru variabil: între 1’ și 2’30’’;
• Timp de priză în cavitatea bucală constant: 

2’30’’.

Caracteristici:
• Material de amprentă cu duritate finală 

mare, cu rezistență mare;
• Deformare scăzută a amprentei;
• Tixotropic;
• Reproducerea detaliilor de suprafață cu 

acuratețe;
• Ușor de tăiat pentru tehnica în 2 timpi.

Prezentare:
• Cutie: 2 cartușe (bază + catalizator) x 380ml 

din material plastic.

VARIOTIME DYNAMIX HT
KULZER

434 Lei

Aparat pentru mixare automată a 
materialelor de amprentă.

Avantaje:
• Amestecare rapidă și dispersare sigură;
• Economie de timp și material;
• Amestec omogen, fără goluri de aer;

• Calitate deosebită a amestecului pentru 
restaurări precis adaptate.

Prezentare:
• Volumixer Dynamix Speed + accesorii + 

instrucțiuni de utilizare.

DYNAMIX SPEED
KULZER

3.610 Lei
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 Silicon de adiție cu elastomeri PVS, singurul 
de pe piață, cu o excelentă stabilitate 
dimensională și precizie. 

Avantaje: 
• Amprente precise, care pot fi realizate chiar 

și în cele mai dificile condiții;
• Proprietăți hidrofilice foarte bune. 

Caracteristici: 
• Două vascozitati adiționale pentru 

materialele tip tray: MonoBody și Putty 
Super Soft;

• Cu ajutorul materialelor MonoBody, 
amprentele pentru implanturi se pot realiza 
mai precis, putând fi reproduse chiar și cele 
mai mici detalii;

• Noul material Putty Super Soft este foarte 
neted și ușor de mixat;

• O vâscozitate nouă pentru materialele 
wash: Xtra Light Body;

• Noul material Wash Xtra Light Body este un 
material foarte fluid care poate fi utilizat 
pentru amprentarea perfectă a detaliilor 

marginale, curgând în cele mai greu 
accesibile zone;

• Materialele Light Body se remarcă prin 
fluiditate perfectă în mediul umed, având 
proprietăți tixotropice și permițând 
realizarea unor contururi perfecte;

• Materialele Regular Body sunt foarte 
stabile, dar curg ușor sub presiune, 
amprentand detaliile marginale foarte 
precis;

• Materialele Heavy Body au o elaticitate 
foarte mare, precum și rezistență sporită la 
rupere Putty-urile se pot mixa ușor și sunt 
disponibile în trei durități diferite.

Prezentare: 
• Kit: Putty Super Soft 2 x 300ml, Xtra Light 

Body 1 x 50ml, Light Body 1 x 50ml.

PRESIDENT
COLTENE

328 Lei

Vârfuri de amestec pentru aparatul de 
mixare Variotime Dynamix.

Prezentare:
• 50 bucăți.

VARIOTIME DYNAMIX MIXING TIPS
KULZER

245 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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48 Lei

86,11 Lei

86,11 Lei

Silicon de condensare cu vâscozitate foarte 
mare. Consistență vâscoasă.

Indicații:
• Tehnica dublei amprente;
• Tehnica simplei amprente cu două 

vâscozități.

Caracteristici:
• Fluiditate inițială ridicată;
• Culoare verde;
• Aroma de mentă.

Avantaje:
• Compresie redusă a mucoasei;
• Duritate excelentă după priză;
• În tehnica dublei amprente se comportă 

ca o lingură specială și se adaptează la 
consistența fluidului de vâscozitate redusă;

• Timpi de pregătire și de lucru variabili în 
funcție de cantitatea de Indurent adăugată.

Prezentare:
• Cutie 900ml (1,53kg) material chitos.

Silicon de condensare cu vâscozitate mare.
Consistență vâscoasă.

Indicații:
• Tehnica dublei amprente;
• Tehnica simplei amprente cu două 

vâscozități.

Caracteristici:
• Fluiditate inițială ridicată;
• Culoare galbenă;
• Aroma de mentă.

Avantaje:
• Densitate adecvată lucrului în cavitatea 

bucală;
• Raport duritate/elasticitate foarte bun;
• Timpi de pregătire și de lucru variabili în 

funcție de cantitatea de Indurent adăugată; 
• Îndepărtarea ușoară din cavitatea bucală 

fără riscul unei deformări permanente. 

Prezentare:
• Cutie 900ml (1,53kg) material chitos.

Silicon de condensare cu vâscozitate scăzută.
Consistență scăzută.

Indicații:
• Ideal în tehnica dublei amprente;
• Tehnica simplei amprente cu două 

vâscozități.

Caracteristici:
• Fluid hidrocompatibil;

• Culoare: galben;
• Aromă de portocală.

Avantaje:
• Fluiditate perfectă în sacul gingival;
• Timpi de pregătire și de lucru variabili în 

funcție de cantitatea de Indurent adăugată.

Prezentare:
• Tub 140ml.

ZETAPLUS
ZHERMACK

ZETAPLUS SOFT
ZHERMACK

ORANWASH L
ZHERMACK

Siliconi de condensare
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Silicon de condensare cu vâscozitate scăzută.
Consistență foarte scăzută.

Indicații:
• Tehnica dublei amprente;
• Tehnica simplei amprente cu două 

vâscozități.

Caracteristici:
• Fluid hidrocompatibil;

• Culoare albastră.

Avantaje:
• Precizie maximă;
• Fluiditate excelentă;
• Timpi de pregătire și de lucru variabili în 

funcție de cantitatea de Indurent adăugată.

Prezentare:
• Tub 140ml.

Silicon de condensare cu vâscozitate scăzută.
Consistență medie.

Indicații:
• Ideal în tehnica simplei amprente cu două 

vâscozități;
• Tehnica dublei amprente.

Caracteristici:
• Fluid hidrocompatibil;
• Culoare: albastru deschis;

• Tixotrop (caracteristică ce îmbunătățește 
fluiditatea la presiune ușoară).

Avantaje:
• Mucostatic (necompresiv pe țesuturile moi);
• Fluiditate ridicată în timpul lucrului;
• Timpi de pregătire și de lucru variabili în 

funcție de cantitatea de Indurent adăugată.

Prezentare:
• Tub 140ml.

Gel catalizator pentru siliconii de condensare.

Indicații:
• Catalizator unic pentru siliconii de 

condensare Zhermack.

Caracteristici:
• Gel roșu pentru controlul omogenității 

amestecării.

Avantaje:
• Largă aplicabilitate în diversele tehnici de 

amprentare;
• Aplicare ușoară.

Prezentare:
• Tub 60 ml.

Silicon de condensare indicat pentru tehnica 
dublei amprente, tehnica simplei amprente 
cu două vâscozități.

Prezentare:
• Ofertă: Zeta Plus 900ml chitos + 140ml 

Oranwash L (consistență scazută) + 
Indurent Gel 60ml (activator universal).

ORANWASH VL
ZHERMACK

THIXOFLEX M
ZHERMACK

INDURENT
ZHERMACK

OFERTA ZETAPLUS
ZHERMACK

48 Lei

49 Lei

141 Lei

33,50 Lei
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Silicon de condensare indicat pentru tehnica 
dublei amprente, tehnica simplei amprente 
cu două vâscozități.

Prezentare:
• Ofertă: Zeta Plus Soft 900ml chitos + 

140ml Oranwash VL (consistență foarte 
scăzută) + Indurent Gel 60ml (activator 
universal). 

Oxasil reprezintă noul material de 
amprentare de tip silicon de condensare 
variantă îmbunătățită a predecesorului 
Optosil / Xantopren. De la introducerea sa 
în 1965, formula siliconului de condensare 
Optosil / Xantopren a fost bazată pe 
reproducerea exactă a detaliilor. 

Noul Oxasil asigură experiența și fiabilitatea 
unui material de amprentare și iese în 
evidență cu o bază și un sistem catalizator 
extrem de active.

Indicații: 
• Pentru toate tipurile de amprente: coroane, 

punți, inlay-uri, onlay-uri;
• Indicații de nișă: amprentarea protezei, 

amprente funcționale, amprentarea pentru 
lucrări provizorii, amprente anatomice.  

Avantaje: 
• Activator și sistem de bază extrem de 

eficient; 
• Mod economic de utilizare; 
• Amestecarea ușoară datorată consistenței 

Soft Putty; 
• Creșterea vâscozității vizibil după 

amestecare, rămânând tixotropic; 
• Proprietăți excelente pe toată durata 

timpului de lucru.  

Caracteristici: 
• Aromă proaspătă de mentă; 
• Timp lung de turnare, peste 21 de zile. 

Prezentare: 
• Cutie Putty 900ml. 

Material de amprentă cu vâscozitate foarte 
scăzută.
 
Indicații:
• Amprente de spălare în doi timpi (cu Oxasil 

Putty);
• Amprente de spălare într-un singur timp.

Caracteristici:
• Fluid hidrocompatibil;
• Culoare: albastru.

Avantaje:
• Timpul de lucru poate fi ajustat după 

necesităti;
• Timp scurt de priză intraorală;
• Umectare excepțională la contactul cu 

saliva.

Prezentare:
• Tub 140ml.

OFERTA ZETAPLUS VL
ZHERMACK

OXASIL SOFT PUTTY
KULZER

OXASIL VERY LIGHT FLOW
KULZER

137 Lei

103 Lei

57,50 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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130 Lei

Material de amprentă cu vâscozitate scăzută.

Indicații:
• Amprente de spălare în doi timpi (cu Oxasil 

Putty);
• Amprente de spălare într-un singur timp.

Caracteristici:
•  Fluid hidrocompatibil;
•  Culoare: albastru.

Avantaje:
•  Timpul de lucru poate fi ajustat după 

necesități;
•  Timp scurt de priză intraorală;
•  Umectare excepțională la contactul cu 

saliva.

Prezentare:
• Tub 140ml.

Material de amprentă cu vâscozitate medie. 

Indicații:
• Ampentarea maxilarelor edentate. 

Caracteristici:
• Fluid hidrocompatibil;
• Culoare: portocaliu.

Avantaje:
• Timpul de lucru poate fi ajustat după 

necesități;
• Timp scurt de priză intraorală;
• Umectare excepțională la contactul cu 

saliva.

Prezentare:
• Tub 40ml.

Catalizator pentru mixarea cu toate 
tipurile de materiale Oxasil, în cantitățile 
recomandate de producător.

Prezentare:
• Tub 60ml pastă.

• Oxasil Ofertă: Putty 900ml + Very Light Flow 
140ml + Activator 60ml. 

• Oxasil Ofertă: Putty 900ml + Light Flow 140ml 
+ Activator 60ml.

OXASIL LIGHT FLOW 
KULZER

OXASIL MUCOSA
KULZER

OXASIL ACTIVATOR UNIVERSAL
KULZER

OFERTA OXASIL
KULZER

57,50 Lei

66,50 Lei

50 Lei
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Silicon de condensare de vâscozitate foarte 
ridicată. 

Indicații: 
• Amprenta primară prin tehnica amprentării 

în doi timpi (wash-technique); 
• Amprentare într-un timp (sandwich), în 

asociere cu Stomaflex cremă; 
• Amprenta pentru modelul de studiu; 
• Amprentarea marginilor în amprenta 

funcțională sau înregistrări ocluzale. 

Prezentare: 
• Cutie Putty 1,53kg.

Silicon de condensare de tip fluid cu o mare 
fidelitate în reproducerea detaliilor, indicat 
pentru realizarea amprentei secundare prin 
metoda dublei amprentări și a amprentelor 
funcționale ale câmpului protetic edentat 
total sau parțial. Vâscozitate foarte mare. 
Consistentă vâscoasă. 

Indicații: 
• Tehnica dublei amprente;
• Tehnica simplei amprente cu două 

vâscozități. 

Caracteristici: 
• Fluiditate initială ridicată;
• Culoare verde;

• Aromă de mentă. 

Avantaje: 
• Compresie redusă a mucoasei;
• Duritate excelentă după priză;
• În tehnica dublei amprente se comportă 

ca o lingură specială și se adaptează la 
consistența fluidului de vâscozitate redusă;

• Timpi de pregătire și lucru variabili în 
funcție de cantitatea de activator adăugată. 

Prezentare: 
• Tub 130ml. 

Catalizator universal gel pentru siliconii de 
condensare.

Indicații:
• Utilizat atât pentru Stomaflex Putty cât și 

Stomaflex Light/Pastă.

Prezentare:
• Gel catalizator - flacon 60ml.

Silicon de condensare cu proprietăți fizice 
similare siliconilor de adiție, consistență 
ridicată.  

Indicații:
• Poate fi folosit în tehnicile simple cu 

două vâscozități sau în tehnicile de dublă 
amprentare.

Avantaje:  
• Stabilitate dimensională;   

• Timpi de lucru controlabili;   
• Suprafață activă;   
• Control al umezelii;   
• Acuratețe optimizată;   
• Comportament fluid excelent.
  
Prezentare: 
• Cutie Speedex Putty 910ml.

STOMAFLEX PUTTY
PENTRON

STOMAFLEX LIGHT
PENTRON

STOMAFLEX CATALIZATOR GEL
PENTRON

SPEEDEX PUTTY
COLTENE

75 Lei

27 Lei

30 Lei

80 Lei
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Silicon de condensare cu proprietăți fizice 
similare siliconilor de adiție cu consistență 
foarte scăzută. 

Prezentare: 
• Speedex Light Body tub 140ml.

Silicon de condensare cu proprietăți fizice 
similare siliconilor de adiție cu consistență 
foarte scăzută. 

Prezentare: 
• Speedex Medium Body tub 140ml.

Catalizator pentru toate materialele de 
amprentă Speedex.

Prezentare:
• Speedex Universal Activator 60ml.

Silicon de condensare cu proprietăți fizice 
similare siliconilor de adiție.

Indicații:
• Poate fi folosit în tehnicile simple cu 

două vâscozități sau în tehnicile de dublă 
amprentare.

Avantaje:  
• Stabilitate dimensională;   

• Timpi de lucru controlabili;   
• Suprafață activă;   
• Control al umezelii;   
• Acuratețe optimizată;   
• Comportament fluid excelent.

Prezentare:
• Kit Speedex Putty 910ml, Speedex Light 

Body 140ml, Speedex Universal Activator 
60ml.

SPEEDEX LIGHT
COLTENE

SPEEDEX MEDIUM
COLTENE

SPEEDEX ACTIVATOR
COLTENE

SPEEDEX KIT
COLTENE

69 Lei

70 Lei

97 Lei

218 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Pack - 297 Lei  •  Refill - 335 Lei

209 Lei

Silicon de adiție transparent, consistență 
medie, utilizat în prepararea fațetelor prin 
metoda directă.

Indicații:
• Situații clinice variate care necesită 

remodelarea smalțului sau tratamente 
cosmetice: pigmentări, închidere de 
diasteme, corecția rotațiilor dentare, 
anomalii dentare morfologice, fracturi 
coronare, coroane temporare.

Avantaje:
• Realizarea prin amprentare a unei 

matrițe (tipar) transparent direct în gura 
pacientului, în care ulterior se va aplica și 
fotopolimeriza compozitul;

• Rezolvarea rapidă a problemelor cosmetice 
dentare, cu rezultate estetice deosebite;

• Poate fi finisat după priză cu ajutorul unei 
freze.

Caracteristici:
• Se reduce semnificativ stratul de compozit 

rămas nepolimerizat datorită inhibiției 
oxigenului;

• Transparent, permite polimerizarea atât a 
compozitelor fotopolimerizabile, cât și a 
celor autopolimerizabile;

• Tixotropic;
• Stabil dimensional în timp, precis în detalii;
• Duritate după priză 70 Shore A;
• Timp de lucru: 40’’;
• Timp total: 2’10’’ (incluzând timpul în 

cavitatea bucală de 90’’).

Prezentare:
• Kit: 2 cartușe x 50ml (bază + catalizator) 

+ 6 vârfuri de amestec verzi + 1 lingură de 
amprentă parțială superioară din material 
plastic.

Silicon de adiție alb și albastru pentru 
controlul adaptării lucrărilor. Formula 
îmbunătățită a lui GC Fit Checker și GC Fit 
Checker II.  

Indicații:  
• Verificarea zonelor de tensiune și a 

acurateței adaptării coroanelor și punților.   

Avantaje:  
• Consistență tixotropică pentru controlul 

aplicării;   
• Fluiditate bună și grosime minimă a 

filmului;  
• Reproducere exactă a detaliilor;   
• Rezistență mare la rupere permite 

îndepărtarea ușoară de pe preparație.   

Caracteristici:  
• Culoarea optimă transparentă și 

contrastantă permite utilizarea pentru 

oricare tip de lucrare: albastru - pentru 
restaurări estetice cum ar fi coroanele și 
punțile din ceramică și verificări ocluzale 
(chiar și sub 100µm grosime) și alb - pentru 
lucrări protetice cu bază metalică.   

Prezentare: 
• Fit Checker Advanced Alb 1-1 Pack (55g + 

50g) + inhibitor de priză (3g) + accesorii. 
• Fit Checker Advanced Alb sau Blue 

cartușe (2 x 62g) + vârf de mixare IIS (3).

ELITE GLASS
ZHERMACK

FIT CHECKER ADVANCED
GC

Siliconi pentru restaurări estetice
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44,50 Lei

35 Lei

29 Lei

Alginat cromatic cu priză rapidă și stabilitate 
dimensională 5 zile.

Indicații:
• Modele de studiu;
• Ortodonție;
• Proteze mobile și parțiale;
• Antagoniști în protetica fixă și mobilă;
• Coroane și punți temporare.

Caracteristici:
• Alginat cromatic în trei faze: faza fucsia 

(timpul de amestecare), faza violet (timpul 
de lucru), faza albastru deschis (timpul de 
inserare);

• Amestecare ușoară și omogenă;
• Tixotropic;
• Aromă de fructe de pădure, oferă senzație 

de prospețime.

Avantaje:
• Stabilitate dimensională maximă;
• Timp rapid de priză: 2’10’’.

Prezentare:
• Pungă 453g.

Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de 
priză 2’35’’.

Indicații:
• Proteze mobile;
• Modele de studiu;
• Antagoniști în protetica fixă și mobilă.

Caracteristici:
• Alginat cromatic în trei faze: faza violet 

(timpul de amestecare), faza portocalie 
(timpul de lucru), faza galbenă (timpul de 
inserare);

• Timp de lucru și de priză rapid;
• Tixotropic;
• Aromă de mango;

Avantaje:
• Absorbție rapidă a apei;
• Amestecare ușoară;
• Masă omogenă; material neted, suprațete 

compacte;
• Depozitare a amprentei pe termen lung.

Prezentare:
• Pungă 453g.

Alginat cu precizie ridicată indicat pentru 
amprentarea în protezarea mobilă. 

Avantaje: 
• Timp extins de lucru (2 minute);
• Precizie sporită;
• Proprietăți tixotropice scăzute;
• Absorbție rapidă a apei;
• Masă omogenă, suprafețe compacte și 

netede.

Caracteristici: 
• Timp de lucru: 2 min;
• Timp în gură: 1:30 (min:s);
• Timp de priză: 3:30 (min:s);
• Aromă: de plante;
• Tensiune la comprimare: 10.3%;
• Recuperare elastică: 99%;
• Rezistență la comprimare: 1.1MPa.

Prezentare: 
• Pungă 500g. 

HYDROCOLOR 5
ZHERMACK

TROPICALGIN
ZHERMACK

NEOCOLLOID LL 
ZHERMACK

Alginate
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Alginat cromatic cu priză rapidă. Timp de 
priză 2’35’’.

Indicații:
• Proteze mobile;
• Modele de studiu;
• Antagoniști în protetica fixă și mobilă.

Caracteristici:
• Alginat cromatic în trei faze: faza violet 

(timpul de amestecare), faza roz (timpul de 
lucru), faza albă (timpul de inserare);

• Timp de lucru și de priză rapid;
• Tixotropic;
• Aromă clorofilă.

Avantaje:
• Absorbție rapidă a apei;
• Amestecare ușoară;
• Masă omogenă: material neted, suprafețe 

compacte.

Prezentare:
• Pungă 453g.

Alginat elastic, cu priză rapidă. Stabilitatea 
dimensională a amprentei: 5 zile. Timp de 
priză 2’10’’.

Indicații:
• Proteze mobile;
• Modele de studiu;
• Antagoniști în protetica fixă și mobilă.

Caracteristici:
• Alginat elastic;

• Timp de lucru și priză rapid;
• Tixotrop 
• Culoare violet.

Avantaje:
• Absorbție rapidă a apei: 5 secunde;
• Amestecare ușoară;
• Masă omogenă: material neted, suprafețe 

compacte.

Prezentare: pungă 453g.

Alginat ortodontic, extra rapid. Timp de priză 
1’50’’.

Indicații:
• Amprente ortodontice;
• Modele de studiu.

Caracteristici:
• Alginat foarte elastic;
• Timp de lucru și priză rapid;
• Tixotrop;
• Aromă de vanilie cu reducerea reflexului 

emetic;
• Culoare galbenă.

Avantaje:
• Absorbție rapidă a apei;
• Amestecare ușoară;
• Masă omogenă: material neted, suprafețe 

compacte.

Prezentare:
• Pungă 500g.

Alginat cromatic cu priză rapidă cu timp de 
lucru: 2’35’’. Aromă de mangustan. 

Prezentare: 
• Monodoză 18g.

PHASE PLUS
ZHERMACK

HYDROGUM 5
ZHERMACK

ORTHOPRINT LL
ZHERMACK

ALGINAT MONODOZĂ 
ZHERMACK

27,50 Lei

34,50 Lei

36 Lei

2,90 Lei
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Alginat cromatic.

Indicații:
• Amprente pentru modele de studiu;
• Amprente pentru aparate ortodontice;
• Amprente pentru lucrările protetice totale 

și parțiale.

Avantaje:
• Stabilitate 5 zile;
• Gust plăcut.

Prezentare:
• Pungă 450g.

Material termoplastic compus sub formă de 
batoane.

Indicații:
• Adaptarea funcțională a lingurilor de 

amprentă.

Caracteristici:
• Disponibil în două culori: roșu și verde;
• Temperatura de lucru: roșu (55ºC) și verde 

(50ºC).

Prezentare:
• Cutie 15 bucăți (113g).

Batoane termoplastice.

Indicații:
• Pentru amprente funcționale și căptușiri.

Avantaje:
• Ușor de încălzit până la 62ºC.

• Priză rapidă în apă rece.

Prezentare:
• Cutie cu 120g (15 batoane a câte 8g 

fiecare).

Material termoplastic în formă de batoane.

Indicații:
• Utilizat pentru înregistrarea ocluziei.

Caracteristici:
• Temperatură de plastifiere scăzută de 53ºC;

• Nelipicios, culoare roșie;
• Timp de lucru prelungit;
• Posibilitatea de verificare a înregistrărilor 

ocluzale.

Prezentare:
• Cutie 15 batoane (120g).

ELASTIC CROMO
PENTRON

IMPRESSION COMPOUND
KERR

ISO FUNCTIONAL STICKS
GC

BITE COMPOUND
GC

20 Lei

90 Lei

165 Lei

165 Lei

Materiale termoplastice
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130 Lei

141 Lei

Silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei 
conceput pentru a putea fi utilizat cu toate 
sistemele CAD-CAM.

Avantaje:
• Compatibil cu toate sistemele CAD-CAM 

optice sau cu laser;
• Rapid: 60 de secunde în cavitatea bucală;
• Consistență imperceptibilă pentru pacient 

care mușcă în mod natural;
• După priza materialului acesta poate fi 

adaptat cu ajutorul unui cuțit sau a unei 
freze;

• Ușor de aplicat în cavitatea bucală atât prin 
tehnica mușcăturii cât și aplicație laterală 
vestibulară.

Caracteristici:
• Tixotropic;
• Duritate finală 95 Shore A;
• Precis, poate fi ușor repoziționat în gură 

sau pe model;
• Stabilitate dimensională și după 

dezinfectare;
• Timp de lucru: 30’’;
• Timp total: 60’’;
• Culoare albastru deschis.

Prezentare:
• Cutie cu 2 cartușe x 50ml (bază + 

catalizator) + 12 vârfuri de amestec verzi.

Silicon de adiție pentru înregistrarea ocluziei.

Indicații:
• Înregistrarea ocluziei în intercuspidare 

maximă;
• Înregistrările relației centrice, propulsiei 

sau lateralității;
• Evaluări gnatologice;
• Evaluarea diagnosticului afecțiunilor 

cranio-cervico-mandibulare;
• Ocluzia centrică ortodontică.

Caracteristici:
• Duritate finală: 95 Shore-A;
• Priză: 60s în cavitatea bucală;
• Tixotropic;
• Culoare: violet.

Avantaje:
• Consistență fără bule de aer, imperceptibilă 

pentru pacient;

• Controlul poziționării;
• Amprente fără imperfecțiuni;
• Ușor de tăiat pentru îndepărtarea excesului 

de material;
• Fluid: evită presiunea și alunecarea în 

timpul poziționării;
• Reproduce cu acuratețe detaliile ocluzale;
• Stabil: variație dimensională maximă de 

numai -0,05% după 24 ore;
• Nedeformabil: nu este afectat de nici un 

șoc termic în timpul transportului.

Prezentare:
• Cutie: 2 x 50ml (bază +catalizator) + 12 

canule amestec, verzi.

OCCLUFAST CAD
ZHERMACK

OCCLUFAST ROCK
ZHERMACK

Înregistrarea ocluziei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Colorbite este un A-Silicon specific pentru 
înregistrarea ocluziei. Consistență sa este 
imperceptibilă pentru pacient, are o duritate 
ridicată care permite o aplicare ușoară și 
evită compresiile și repoziționarea incorectă. 

Colorbite este un aditiv de silicon termocrom 
care își modifică culoarea în funcție de 
temperatură și reduce posibilitatea de 
eroare.

Caracteristici: 
• Termochromic: o tehnologie care utilizează 

pigmenți sensibili la temperatură;
• Poate fi repoziționată amprenta pentru o 

verificare după timpul de priză;

• Aromă de de zmeură, culoare violet la 23°C 
(73°F) și roz peste 30°C (86°F);

• Setarea rapidă în cavitatea bucală.

Avantaje: 
• Pigmenții termochromici indică vizual 

diferitele faze, reducând astfel posibilitatea 
de eroare;

• Ușor de poziționat;
• Stabilitate dimensională mare;
• Controlul vizibil al diferitelor etape.

Prezentare: 
• Cutie cu 2 x 50ml cartușe + 12 vârfuri de 

amestec, culoare verde. 

Silicon de adiție cromatic pentru 
înregistrarea ocluziei.

Indicații:
• Înregistrarea ocluziei în intercuspidare 

maximă;
• Înregistrările relației centrice, propulsiei 

sau lateralității;
• Evaluări gnatologice;
• Evaluarea diagnosticului afecțiunilor 

cranio-cervico-mandibulare;
• Ocluzia centrică ortodontică.

Caracteristici:
• Duritate finală: 95 Shore-A;
• Priza: 60s în cavitatea bucală;
• Tixotropic;
• Își schimbă culoarea la sfârșitul prizei (de la 

verde la galben).

Avantaje:
• Consistență fără bule de aer, imperceptibilă 

pentru pacient;

• Controlul poziționării;
• Amprente fără imperfecțiuni;
• Ușor de tăiat pentru îndepărtarea excesului 

de material;
• Fluid: evită presiunea și alunecarea în 

timpul poziționării;
• Exactitate: reproduce cu acuratețe detaliile 

ocluzale;
• Stabil: variație dimensională maximă de 

numai -0,05% după 24 ore;
• Nedeformabil: nu este afectat de nici un 

șoc termic în timpul transportului.

Prezentare:
• Cutie: 2 x 50ml (bază + catalizator) + 12 

canule amestec, verzi.

Canule de amestec medii pentru materiale 
de înregistare a ocluziei Occlufast/Colorbite.
Culoare verde.

Prezentare:
• Bucată.

COLORBITE ROCK
ZHERMACK

COLORBITE
ZHERMACK

CANULE DE AMESTEC VERZI
ZHERMACK

172 Lei

172 Lei

3,60 Lei
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Vârfuri intraorale pentru ocluzie pentru 
canule de amestec verzi (Occlufast/
Colorbite). Culoare albă. 

Prezentare: 
• Set 48 bucăți.

Tipsuri intraorale pentru materialele dispuse 
în cartușe Variotime Bite. 

Prezentare: 
• Set 96 bucăți.

Hârtie de articulație pentru verificarea 
ocluziei, roșu-albastru. Grosime 65µ. 

Prezentare: 
• Cutie cu 12 carnete formă dreaptă.

Hârtie de articulație pentru verificarea 
ocluziei, roșu-albastru. Grosime 65µ. 

Prezentare: 
• Cutie cu 6 carnete formă potcoavă. 

Material de înregistrare a ocluziei pe bază 
de polivinilsiloxan care asigură manipularea 
ușoară, eficientă și sigură. 

Avantaje: 
• Aplicații multifuncționale; 
• Extra dur: duritate finală foarte mare 

(Shore D 40) previne deformări indezirabile 
atunci când se ajustează poziția 
amprentelor în articulator; 

• Foarte rapid: Variotime Bite oferă un timp 
de lucru de 30” și un timp de priză intraoral 
foarte rapid de 30”. Astfel permite un lucru 

comod și rapid pentru medic și confort 
sporit pentru pacienți; 

• Permite înregistrarea 3D fără praf a 
antagoniștilor cu tehnologia CAD/CAM; 

• Tixotropicitate distinctă: materialul previne 
scurgerea de pe suprafețele ocluzale în 
spațiile interdentare și permite înlăturarea 
ușoară din gură; 

• Asigură o ocluzie cu rezistență minimă și 
fără distorsiuni. 

Prezentare: 
• Cutie 2 cartușe x 50ml.

TIPSURI INTRAORALE TRANSPARENTE
ZHERMACK

VARIOTIME BITE INTRAORAL TIPS
KULZER

HÂRTIE DE ARTICULAȚIE DREAPTĂ
SWEDISH

HÂRTIE DE ARTICULAȚIE POTCOAVĂ
SWEDISH

VARIOTIME BITE
KULZER

82 Lei

172 Lei

37,50 Lei

119 Lei

38,50 Lei
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Hârtie de articulație dreaptă pentru 
verificarea ocluziei, culoare roșu/albastru. 
Grosime 40µ sau 80µ.

Prezentare: 
• Carnețel cu 10 foi. 

Hârtie de articulație dreaptă pentru 
verificarea ocluziei, culoare roșu/albastru. 
Grosime 40µ. 

Prezentare: 
• Carnețel cu 10 foi.

Hârtie articulație dreaptă pentru testare 
mediu - fină, 80μ, roșu - albastru.

Prezentare:
• Carnețel cu 10 foi.

Șnur de retracție gingivală, neimpregnat, 
fabricat din bumbac 100%, împletit în mii 
de ochiuri duble, utilizat pentru evicțiunea 
șanțului gingival.

Indicații:
• Retracția gingivală înainte de amprentarea 

protezelor fixe, înainte de cimentarea 
capelor, coroanelor și punților.

Avantaje:
• Poziționarea ușoară și rapidă în șanțul 

gingival, fără distorsiuni și fără a se rupe 
datorită structurii sale împletite;

• Stabilitate dimensională, cu traumă 
minimă a țesutului gingival liber, datorită 
presiunii ușoare, dar constante aplicată de 
împletitura firului;

• Control eficient al fluxului de lichid din 
șanțul gingival, datorită puterii mari de 
absorbție a fibrelor de bumbac 100%;

• Pot fi utilizate neimpregnate sau pot fi 
impregnate cu soluție, după preferința 
medicului.

Caracteristici:
• Fir 100% bumbac, neimpregnat;
• Stuctura de șnur împletit în mii de ochiuri;
• Lungime șnur 275cm;
• Compatibil cu toate tipurile de soluții 

hemostatice disponibile pe piață.

Prezentare:
• Elite Cord: mărimi diferite: #000 (negru); 

#00 (galben/negru); #0 (mov/alb); #1 
(albastru/alb); #2 (verde/alb).

HÂRTIE DE ARTICULAȚIE DREAPTĂ
DORIODENT

HÂRTIE DE ARTICULAȚIE POTCOAVĂ
DORIODENT

HÂRTIE DE ARTICULAȚIE DREAPTĂ
COLTENE

ELITE CORD
ZHERMACK

3,30 Lei

6,20 Lei

3,30 Lei

68,50 Lei

Evicțiunea șanțului gingival
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Firul UltraPack este împletit în mii de 
ochiuri duble, foarte fine. În situația 
utilizării conjugate a firului Ultrapack, a 
soluției Viscostat și a dispozitivului aplicator 
“Dento-infusor”, vor rezulta amprente de o 
calitate deosebită. 

Avantaje: 
• Menține o cantitate de două ori mai mare 

de lichid astringent decât un fir normal 
împletit;

• Poate fi activ în șanțul gingival prin aplicare 
uscată;

• Se adaptează dimensiunilor variate de șanț 
gingival existent în cavitatea bucală.

Caracteristici: 
• Retractă șanțul gingival;
• Protejează țesuturile în timpul finalizării 

preparațiilor pentru plasarea coroanelor și 
fațetelor;

• Oprește curgerea fluidului din șanțul 
gingival;

• Ochiurile tricotate din bumbac 100% care 
formează lanțuri ce se întrepătrund;

• Nu este impregnat, lungime 245cm.

Prezentare: 
• Ultrapack Cord mărimi diferite: #000 

(negru); #00 (galben); #0 (mov); #1 
(albastru); #2 (verde); #3 (roșu).

MEDI-KORD este un fir de bumbac împletit 
care a fost saturat cu o soluție de adrenalină 
și fenolsulfonat de zinc. Imediat după 
aplicare, umiditatea gingivală normală 
activează substanțele producând retracția 
gingivala delicat, într-o manieră care nu 
cauzează deteriorări ale țesutului, dar 
expune în totalitate marginea gingivală. 

Indicații: 
• Retractarea gingivală înainte de 

amprentarea protezelor fixe, înainte de 
cimentarea capelor, coroanelor și punților. 

Avantaje: 
• Poziționarea ușoară și rapidă în șanțul 

gingival, fără distorsiuni și fără a se rupe 
datorită structurii sale împletite; 

• Stabilitate dimensională, cu traumă 
minimă a țesutului gingival liber, datorită 
presiunii ușoare, dar constante aplicată de 
împletitura firului; 

Caracteristici: 
• Fir 100% bumbac, impregnat; 
• Lungime șnur 183cm.

Prezentare: 
• Disponibile în 4 dimensiuni: #7 (echivalent 

#00), #8 (echivalent #0), #9 (echivalent 
#1), #10 (echivalent #2) .

Pastă astringentă de retracție, pe bază de 
clorură de aluminiu, utilizată pentru orice 
situatie în care este necesară o deplasare 
temporară a gingiei marginale și asigurărea 
unui sulcus uscat și curat.

Indicații:
• Amprentarea, fie cu material de amprentă, 

fie sub formă de amprentă digitală;
• Cimentarea restaurărilor temporare sau 

permanente;
• Pregătirea restaurărilor clasa II și V.

Contraindicații:
• Pasta astringentă de retracție nu poate 

fi utilizată la pacienții care suferă de un 
parodontiu bolnav, bifurcații deschise sau 
cu osul expus.

Avantaje:
• Permite un sulcus curat, uscat și o 

hemostază eficientă;
• Efect hemostatic și astringent;
• Aplicare mai ușoară în sulcus și acces 

interproximal mai bun datorită vârfurilor 
subțiri ale capsulelor;

• Aplicare igienică, evitând riscul contaminării 
(doză unică);

• Aplicare cu ajutorul dispenserelor obișnuite 
utilizate în cabinet pentru compozite.

Prezentare:
• Pachet 25 Capsule. 
• Pachet 5 capsule.

ULTRAPAK CORD
ULTRADENT

MEDI-KORD
MEDIREL

PASTĂ ASTRINGENTĂ
3M ORAL CARE SOLUTIONS

#00/#000 - 86 Lei  •  #0/#1/#2/#3 - 76 Lei

120 Lei

5 capsule - 66 Lei  •  25 capsule - 415 Lei
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Gel hemostatic, consistență vâscoasă, pe 
bază de sulfat feric 20%, pentru o coagulare 
instantanee.

Indicații:
• Agent hemostatic/de retracție pentru o 

gamă variată de proceduri dentare și de 
chirurgie orală, pentru oprirea sângerărilor 
gingivale. Aceste proceduri includ protetica 
fixă, terapiile restaurative, tratamentele 
periodontale etc.;

• Poate fi folosit ca alternativă la formocrezol 
în pulpotomie.

Caracteristici:
• Delicatețe maximă față de țesuturile moi 

și tari;
• Gelul nu alunecă și nu se scurge, permițând 

aplicarea selectivă;
• Dispozitivele Dento-Infusor sigilează 

subgingival capilarele și îndepărtează 
excesul de cheag realizând o preparare 
uscată, gata de amprentare;

Avantaje:
• Realizează o hemostază profundă;
• Contolează în câteva secunde hemostaza și 

lichidul în șanțul gingival, salvând timp de 
lucru;

Prezentare:
• Tissue MiniKit: 2 seringi x 1,2ml Viscostat 

(sulfat feric 20%) + aplicatoare;
• Flacon: 30ml.

Gel hemostatic, consistență vâscoasă, 
pe bază de clorură de aluminiu 25%, 
recomandat pentru restaurările anterioare. 
Elimină sângerările minore fără a lăsa urme, 
ideal pentru znele estetice .

Indicații:
• Agent hemostatic/de retracție pentru 

controlul sângerărilor gingivale în zonele 
anterioare și pentru controlul lichidelor din 
șanțul gingival. 

Caracteristici: 
• Gelul transparent nu lasă urme și se 

clateste cu ușurință; 
• Oprește sângerările minore, fiind creat în 

mod special pentru zonele estetice; 
• Gelul este vâscos, dar se distribuie cu 

ușurință. 

Avantaje: 
• Livrarea directă elimină pierderile; 
• Spre deosebire de soluțiile hemostatice 

pe bază de sulfat feric, Viscostat Clear nu 
interferează cu bondingul; 

• Șnurul de retracție se poate însera direct 
pe gel. 

Prezentare:
• MiniKit: Seringă 1,2ml Viscostat Clear 

(clorură de aluminiu 25%).
• Flacon: 30ml.

Soluție cu efect astringent utilizată pentru 
impregnarea firului de retracție.

Indicații:
• Exudat gingival și hemoragii gingivale;
• Impregnarea șnurului de retracție.

Caracteristici:
• Conține clorură de aluminiu hexahidratată 

25% m/v și oxichinol cu efect astringent ce 

induce hemostaza locală;
• Compatibilă cu orice material de amprentă;
• Induce o retracție rapidă și persistentă.

Prezentare:
• Flacon 13ml.

VISCOSTAT
ULTRADENT

VISCOSTAT CLEAR
ULTRADENT

RACESTYPTINE SOLUȚIE
SEPTODONT

Flacon - 264 Lei  •  Minikit - 70 Lei

Flacon - 266 Lei  •  Seringă - 23 Lei

150 Lei
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Lichid pentru impregnarea firului de 
retracție. Conține 10% clorură de aluminiu 
hexahidrată. 

Prezentare: 
• Gingiva Liquid flacon10ml. 

GINGIVA LICHID
COLTENE

84 Lei

367 Lei

356 Lei

Rășină autopolimerizabilă biacrilică pentru 
realizarea coroanelor și punților temporare.

Indicații:
• Prepararea directă în cabinet a coroanelor 

și punților temporare.

Caracteristici:
• Sistem de auto-amestec în cartuș 4:1;
• Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic 

metafuncțional;
• Poate fi captușit și lustruit;
• Disponibil în două culori: A2 și A3. 

Avantaje:
• Sistemul de auto-amestec al cartușului 

permite o aplicare optimă;

• Degajă puțină căldură în timpul 
polimerizării - protecția antinecroză a 
dintelui;

• Respectă relația dinte-parodonțiu;
• Conservă poziția dintelui;
• Rezistență la forțele ocluzale în timpul 

masticației;
• Posibilitate de variație a formei și profilului;
• Posibilitate de caracterizare estetică; 
• Reparabil.

Prezentare:
• Cartuș 50ml + 15 canule amestec (raport 

4:1) (culoare A2 sau A3 ) .

Dispenser pentru materialele dispuse în 
cartușe. Rata de amestec 4:1.

Prezentare:
• Bucată.

Canule de amestec raport 4:1 pentru 
ACRYTEMP. Culoare albastră.

Prezentare:
• Bucată.

ACRYTEMP
ZHERMACK

DISPENSER 4:1 PENTRU ACRYTEMP
ZHERMACK

CANULE DE AMESTEC ACRYTEMP
ZHERMACK

Restaurări protetice provizorii

4 Lei
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TEMPSMART este un material inovator, 
provizoriu, cu polimerizare duală, fără 
plastifiant, de tip compozit bis-acrilic 
utilizând rășină microfilled (MFR) și 
tehnologie de nano-umplere.   

Indicații:   
• Coroane și punți provizorii.

Avantaje:   
• TempSmart menține o suprafață netedă 

după polisare;  
• În doar trei minute se pot obține lucrări 

provizorii durabile, cu o estetică naturală;  
• Absența plastifiantului face că suprafața 

polimerizată să fie dură, nelipicioasă 
și netedă, aproape fără strat inhibitor, 
perfectă pentru o lustruire rapidă;  

• Lucrări provizorii ce durează efectiv 
suficient timp, indiferent dacă sunt lucrări 
cu un singur element sau punți cu elemente 
multiple.  

Caracteristici: 
• Oferă un timp de lucru confortabil, 

polimerizarea finală permite reducerea 
timpului de realizare a prizei, dar și 
obținerea unei durități optime;

• Rețeaua polimerică cu densitate ridicată 
oferă legături polimerice lungi, fapt ce îl 
face să fie pe locul I în clasa de materiale în 
ceea ce privește rezistența la fracturare;

• Umplutura ultra-fină conferă un luciu 
superior ce durează în timp;

• Este disponibil în 6 nuanțe, toate având 
fluorescență naturală pentru rezultate 
estetice.

Prezentare:  
• Seringă automixabilă 10ml, diferite nuanțe: 

A1, A2, A3 sau B1;
• Cartuș în proporție 1:1, diferite nuanțe: A1, 

A2, A3, A3.5, B1 sau BW.  

PreVISION® Temp este un material 
autopolimerizabil pentru realizarea de 
restaurări temporare. 

Indicații: 
• Coroane și punți temporare; 
• Încrustații, onlay-uri, fațete și restaurări pe 

termen lung. 

Avantaje: 
• Economie de timp prin modul de aplicare 

simplu; 
• Proprietăți mecanice ideale; 
• Rezultate estetice excelente și proprietăți 

superioare de polisare. 
• Eliberează fluor; 

• Fluorescență ridicată. 

Caracteristici: 
• Material bicomponent, dispus în cartușe 

10:1, cu autopolimerizare; 
• Proprietățile mecanice bune permit 

rezultate sigure și perfecte din punct de 
vedere estetic; 

• Proprietăți optime de aplicare și 
manipulare;

• Disponibil în 5 nuanțe VITA: A1, A2, A3, 
A3.5, B1 și nuanța Bleach. 

Prezentare: 
• Cartuș 50ml diferite nuanțe, 12 vârfuri 

automixabile. 

TempSpan C&B - material cu polimerizare 
duală pentru coroane și punți provizorii, 
special conceput pentru realizarea unor 
restaurări provizorii estetice și rezistente în 
cel mai scurt timp posibil. 

Avantaje: 
• Formula unică permite fotopolimerizarea 

intraorală și extraorală, minimalizând 
timpul de lucru și disconfortul pacientului;

• Formulă pe bază de rășină, fără acrilat;
• Datorită formulei compozite, restaurările 

provizorii realizate cu ajutorul TempSpan 
C&B pot fi reparate ușor sau modificate cu 
ajutorul compozitelor fluide;

• Proprietăți fizice excelnte;
• Ideal pentru proteze provizorii;
• Timpi ideali de lucru și fixare;
• Rația de mixare 1:1 - se poate utiliza cu 

pistolul standard de 50ml.

Prezentare: 
• Cartuș 50ml + 15 vârfuri mixare. 

TEMPSMART DC
GC

PREVISION TEMP 
KULZER

TEMPSPAN C&B  
PENTRON

Seringă - 248 Lei  •  Cartuș - 408 Lei

307 Lei

269 Lei



Protetică      247Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

Material autopolimerizabil pentru coroane și 
punți provizorii.

Indicații:
• Prepararea directă în cabinet a coroanelor 

și punților temporare prin tehnica directă.
• Coroane temporare în combinație cu 

coroanele preformate.

Caracteristici:
• Disponibil în trei nuanțe: L (deschis), M 

(mediu) și D (închis).

Avantaje:
• Poate fi turnat în amprentă după mixare, 

fără incluziuni de aer;
• Reacție exotermă scăzută; iritarea pulpei 

este evitată.

Prezentare:
• Pulbere: flacon 100g pulbere în trei nuanțe: 

L, M și D;
• Lichid: flacon x 45 ml lichid.

Material compozit pentru coroane și punți 
temporare cu amestecare și dozare automată 
cu ajutorul dispenserului GarantTM.

Indicații:
• Coroane și punți provizorii;
• Inlay-uri și onlay-uri provizorii;
• Fațete;
• Liner pentru coroane prefabricate.

Avantaje:
• Rezistență foarte bună la fracturare;
• Contracție de priză minimă; închidere 

marginală bună, protecție bună a dentinei 
expuse;

• Excelentă biocompatibilitate;
• Nu necesită lustruire; este suficientă 

ștergerea cu un șervețel îmbibat în etanol;
• Dozare ușoară cu ajutorul dispenser-ului 

GarantTM, fără contaminare.

Prezentare:
• Rezervă: 1 x 50ml ProtempTM 4 cartuș 

nuanță A1, A2, A3, sau Bleach - pentru dinți 
albiți) + 15x vârfuri de amestecare.

Material compozit pentru restaurări 
temporare, în varianta pentru amestecare 
manuală.

Indicații:
• Coroane și punți provizorii;
• Coroane parțiale;
• Inlay-uri, onlay-uri.

Avantaje:
• Restaurări temporare cu închidere 

marginală bună;
• Stabilitate dimensională foarte bună;
• Biocompatibilitate foarte bună;
• Sistem cu amestecare manuală și semnal 

acustic la dozare.

Prezentare:
• Protemp II Trial Pack A3: 1 x 28g pastă 

bază + 1 x seringă dublă catalizator + 1 x 
seringă aplicatoare.

Dispenser pentru Protemp 4 dispus în cartușe.

Caracteristici:
• Rata de amestec 4:1 sau 10:1.

Prezentare:
• Bucată.

DENTALON PLUS
KULZER

PROTEMP 4
3M ORAL CARE SOLUTIONS

PROTEMP II
3M ORAL CARE SOLUTIONS

PISTOL APLICATOR GARANT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Pulbere - 90 Lei  •  Lichid - 53 Lei

415 Lei

260 Lei

458 Lei
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Vârfuri amestec pentru dispenser Garant 
pentru materiale 3M dispuse în cartușe. 

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți.

Vârfuri intraorale (tips-uri) albe. Prezentare:
• Cutie 50 bucăți.

Canule de amestec pentru PROTEMP 4.
Culoare albastră.

Prezentare:
• Cutie 50 bucăți.

Material pe bază de rășină compozit 
fotopolimerizabil, monocomponent, sub 
formă de baton, pentru restaurări provizorii.

Indicații:
• Prepararea directă în cabinet a coroanelor, 

punților, inlay-urilor, onlay-urilor 
temporare.

Caracteristici:
• Disponibil sub formă de baton;
• Modelare direct în cavitatea bucală a 

pacientului;

• Pentru 60 de inlay-uri de mărime medie sau 
pentru 30 de coroane de mărime medie;

• Îndepărtare ușoară din cavitatea bucală;
• Material compozit fotopolimerizabil, nu 

degajă căldură, nu are miros, nu irită;
• Tare și durabil, rezistent la abraziune;
• Contracție redusă pentru adaptare 

perfectă.

Prezentare:
• Set culoare B2: 1 baton chitos + 1 cutie 

pentru depozitare la adăpost de lumină + 1 
spatulă.

Fibrele de sticlă pentru consolidare GC 
Everstick sunt realizate din fibre de sticlă 
silanizate în polimer termoplastic și matrice 
rasinica fotopolimerizabila.  

Avantaje: 
• Oferă avantajul stomatologiei minim 

invazive în cadrul căreia țesutul dentar 
sănătos al pacientului este salvat atât timp 
cât este clinic posibil;

• Importanța structurii IPN (o structură 
reticulată polimerică interpenetranta 
patentată) este dată de faptul că 

suprafețele pot fi reactivate chiar și după 
polimerizarea finală;

• Adeziunea corectă dintre fibre și compozit 
reprezintă factorul cheie al unui tratament 
reușit;

• Adeziune superioară ce permite aplicarea 
sigură a dispozitivelor fixe și proprietăți de 
manipulare perfecte.

Prezentare: 
• EverStick Intro: 1 bandă de 8cm EverStick 

C&B, 1 bandă de 8cm EverStick Perio.

CANULE AMESTEC GARANT/EXPRESS
3M ORAL CARE SOLUTIONS

APLICATOARE INTRAORALE GARANT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

CANULE AMESTEC PROTEMP 4
3M ORAL CARE SOLUTIONS

REVOTEK LC
GC

EVERSTICK INTRO PACK
GC

420 Lei

336 Lei

325 Lei

234 Lei

329 Lei
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Fibră de sticlă armată pentru realizarea 
punților și înlocuirea dinților lipsă.

Indicații - realizarea temporară sau de 
durata mai îndelungată a:
• Punților fixate pe suprafață;
• Punți inlay și onlay;
• Punți hibride și punți provizorii;
• Punți realizate în laborator;
• Punți pe implanturi.

Caracteristici:
• Metoda unică de tratament pentru 

realizarea punților din compozit utilizând o 
tehnică minim invazivă;

• Oferă soluții reversibile, minim invaziv care 
salvează structura sănătoasă a dintelui atât 
cât este posibil din punct de vedere clinic.

Avantaje:
• Mod sigur și estetic de înlocuire a dinților 

lipsă în timpul unei singure ședințe;
• Perfect pentru situații urgente și în cazurile 

de traume deoarece oferă o soluție 
imediată pentru a înlocui dinții lipsă;

• Alternativa economică în cazul unei 
restaurări mai ample;

• Ideal pentru restaurări, atât anterioare și 
posterioare.

Prezentare:
• EverStick C&B Refill: 1 x 12cm³;
• EverStick C&B Refill: 1 x 8cm³.

Acrilat autopolimerizabil pentru coroane și 
punți provizorii.

Indicații:
• În prepararea directă în cabinet a 

coroanelor, punților, inlay-urilor și 
onlay-urilor temporare.

Caracteristici:
• Pentru tehnici de presare și pensulare;

• Priză rapidă;
• Stabilitate dimensională ridicată;
• Indicat pentru protezări provizorii de 

durată.

Prezentare:
• Lichid: flacon 100ml sau 250ml.
• Pulbere: flacon 100g sau 1.000g.

Acrilat autopolimerizabil pentru coroane și 
punți. 

Indicații: 
• Coroane și punți provizorii;
• Inlay-uri;
• Reconstrucții gingivale;
• Punți pentru implanturi;
• Obturarea orificiilor bonturilor pe 

implanturi;
• Reparații de proteze;
• Proteze cu sisteme speciale.

Avantaje: 
• Lucrări provizorii cu o singură nuanță sau 

lucrări provizorii estetice;

• Manevrabilitate superioară atât pentru 
tehnica de pensulare cât și pentru cea de 
mixare;

• Proprietăți tixotropice optime și fluiditate 
controlată;

• Translucență optimă ce imită dintele 
natural.

Prezentare: 
• Intro Pack: A2:A3 - 2:1;
• Lichid: flacon 42ml sau 260ml;
• Pulbere: flacon 35g sau 100g.

EVERSTICK C&B
GC

UNIFAST TRAD
GC

UNIFAST III
GC

8cm3 - 308 Lei  •  12cm3 - 477 Lei

Pulbere 1.000g - 1.061 Lei  •  Pulbere 100g - 273 Lei  •  Lichid 100ml - 163 Lei  •  Lichid 250ml - 275 Lei

Intro Pack - 417 Lei  •  Lichid 42ml - 111 Lei  •  Lichid 260ml - 374 Lei

Pulbere 100g - 316 Lei  •  Pulbere 35g - 136 Lei
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Coroane policarbonat folosite în protezarea 
provizorie.

Prezentare:
• Set: 180 bucăți diferite forme și mărimi.

COROANE POLICARBONAT
SWEDISH

276 Lei

Material compozit estetic pentru fabricarea 
coroanelor și punților provizorii cu estetică 
deosebită.

Indicații:
• Punți, coroane, inlay-uri și onlay-uri 

provizorii.

Avantaje:
• Estetică similară cu cea oferită de 

materialele ceramice;
• Stabilitate ridicată a formei și nuanței;
• Lucrarea provizorie poate fi utilizată pe 

termen lung;
• Foarte economic datorită pierderilor 

minime de material.

Caracteristici:
• Rezistență la fracturare foarte ridicată;
• Manevrare și aplicare ușoară;
• Ușor de frezat și de lustruit;
• Fluorescență naturală;
• Strălucire intensă;
• Duritate similară cu duritatea smalțului 

natural.

Prezentare:
• Structur Premium cartuș 75g, diferite 

nuanțe.

Material compozit autopolimerizabil pentru 
coroane și punți provizorii.

Indicații:
• Coroane, punți, inlay-uri, onlay-uri, coroane 

parțiale, fațete și pivoți temporari;
• Coroane provizorii de lungă durata;
• Căptușire coroane provizorii prefabricate 

confecționate din material compozit 
policarbonat sau metal.

Avantaje:
• Prelucrare rapidă și simplă datorită timpului 

de priză scurt;
• Faza elastică permite îndepărtarea cu 

ușurință de pe dintele preparat;

• Strălucire fără lustruire fiind necesară doar 
îndepărtarea stratului de inhibiție;

• Estetică deosebită (fluorescență și luciu 
natural);

• Durabilitate datorită rezistenței mărite 
la compresiune și rezistenței excelente la 
fracturare.

Prezentare:
• Structur 3 Refill cartuș 50ml, diferite 

nuanțe.

STRUCTUR PREMIUM REFILL
VOCO

STRUCTUR 3 
VOCO

565 Lei

515 Lei
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Silicon de adiție special pentru căptușirea 
permanentă elastică a protezelor. 

Indicații: 
• Proteze totale, parțiale sau restaurări 

protetice.
 
Avantaje: 
• Hidrofug;
• Nu absoarbe fluide;
• Manipulare ușoară;
• Elastic - pentru a asigura stabilitatea 

protezei și a permite atenuarea șocului 
masticator;

• Potrivit pentru metoda directă în cabinet și 
pentru metoda indirectă în laborator;

• Caracteristici constante, stabile;
• Reducerea timpului petrecut de pacient 

pe scaunul stomatologic și confort imediat 
pentru acesta.

Caracteristici: 
• Rată amestec 1:1;
• Biocompatibil;
• Adeziune excelentă de baza protezei cu 

adezivul special Elite Relining Primer;
• Pentru căptușire permanentă folosiți 

Zhermack Varnish A+B pe marginile în 
contact cu rășina rigidă;

• Consistență ideală;
• Culoare roz.

Prezentare: 
• Set: 1 cartuș x 50ml + 6 canule amestec 

galbene + 1 Primer (4 ml) + 1 Varnish 
A (5ml) + 1 Varnish B (5ml) + 1 freză de 
finisare + 1 suport de amestec + 1 mâner de 
perii + 12 perii;

• Primer 4ml.

Rășină autopolimerizabilă pentru căptușire 
directă.

Indicații:
• Captușire directă completă sau parțială în 

cabinet.

Avantaje:
• Tolerat foarte bine de pacient;
• Degajă puțină căldura în timpul 

polimerizării;
• Culoarea nu interferează cu baza protetică 

existentă.

Caracteristici:
• Lucru ușor și rapid;
• Formulă fără monomerii convenționali;
• Fără metacrilat;
• Fără miros și gust;
• Culoare roz.

Prezentare:
• Set: 1 flacon pulbere x 60g + 1 lichid x 40ml 

+ 1 primer x 10ml + accesorii.

ELITE SOFT RELINING
ZHERMACK

ELITE HARD RELINING
ZHERMACK

Set - 584 Lei  •  Primer - 155 Lei

439 Lei

Rebazarea protezelor acrilice

Rășină fără metilmetacrilat indicată pentru 
căptușirea în cabinet.

Indicații.
• Căptușirea rezistentă, pe termen lung, a 

protezelor totale sau parțiale.

Avantaje:
• Adaptabilitate bună și necesită timp puțin 

de finisare;

• Nu prezintă reacție chimică exotermă de 
priză, fără miros;

• Porozitate minimă.

Prezentare:
• Set: 80g pulbere, 50ml lichid,15g agent de 

adeziune și accesorii.

RELINE HARD
GC

655 Lei
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Silicon de adiție pentru căptușirea de durată 
a protezelor, în cabinet.

Indicații:
• Căptușirea în cabinet a protezelor, în 

special în cazurile în care lipsește țesutul de 
suport.

Avantaje:
• Livrat în cartușe cu aplicare simplă, directă;
• Absoarbe excelent șocurile rămânând 

elastic, fără a se întări în timp;

• Nu prezintă reacție chimică exotermă de 
priză, fără miros;

• Fluiditate bună sub presiune.

Prezentare:
• Set Intro: cartuș 62g (48ml)+ 6 vârfuri de 

amestec albastre + Primer R 12g + freză 
pentru îndepărtarea excesului +gumă de 
finisat + modificator A și B câte 10g (9ml) 
fiecare + accesorii.

• Rezervă: cartuș 62g.

Material moale, autopolimerizabil, pe bază 
de metacrilat pentru căptușirea de durată, a 
protezelor dentare în cabinet. 

Indicații: 
• Căptușirea directă în cabinet a protezelor 

totale și parțiale; 
• Extinderea sau rebazarea protezelor 

dentare; 
• Căptușire temporară imediat după 

extracție sau manopere chirurgicale. 

Avantaje: 
• Timpul de lucru lung permite realizarea 

tuturor adaptărilor necesare în gura 
pacientului; 

• Consistență mai rigidă poate fi realizată 
prin adăugarea suplimentară de pulbere; 

• Formulă non-toxică îmbunătățită; 
• Vâscozitate mare. 

Prezentare:
• Kit: 1 x 120g pulbere,1 x 90ml lichid, 1 x 

15ml lubrifiant, vas de amestec și măsuri 
pentru lichid și pudră.

RELINE SOFT
GC

VISCO-GEL
DENTSPLY SIRONA

Rezervă - 284 Lei  •  Set Intro - 1.044 Lei

540 Lei

Material pentru condiționare tisulară, 
căptușire rezilientă și amprentare 
funcțională. 

Indicații:
• Condiționare tisulară; 
• Căptușire rezilientă; 
• Amprentare funcțională; 
• Protezare imediată; 
• Tehnici directe de inserare a implanturilor. 

Avantaje: 
• Consistență și fluiditatea perfectă îl fac 

ușor de aplicat;
• Timp de priză în cavitatea orală de doar 5 

minute;
• Formula sa unică patentată și materialul 

de căptușire special protejează împotriva 
deteriorării și a apariției mirosului neplăcut 
cauzat de trecerea timpului;

• Suprafața extrem de netedă asigură 
o incredibilă putere de vindecare și 
menținere a igienei;

• Suprafața rezilientă de durată este capabilă 
să-și adapteze forma pe măsură ce mucoasă 
se modifică de-a lungul timpului;

• Posibilitatea adăugării continue de 
material.

Prezentare:
• Pachet Intro Set: 1-1 Roz - 1 flacon x 90g 

pulbere, 1 flacon x 101ml lichid, 1 flacon x 
15ml agent de lăcuire.

• Tissue Conditioner Coating flacon 15ml.

TISSUE CONDITIONER
GC

Intro Set - 511 Lei  •  Coating - 142 Lei
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Material acrilic pentru rebazarea temporară 
a protezelor acrilice dar și pentru captușirea 
temporară (3-4 săptămâni) a protezelor 
parțiale și totale. 

Avantaje:
• Emană cantitate redusă de căldură.

• Sprijină procesul de vindecare. 

Prezentare: 
• Set 1:1: 100g pulbere + 97ml lichid + 

accesorii.

SOFT LINER
GC

425 Lei

119 Lei

Ciment temporar rășinic, fără eugenol, 
radio-opac dispus în seringă auto-mixantă.   

Indicații:   
• Cimentări temporare de lungă durată a 

restaurărilor pe implanturi.  

Caracteristici:  
• Prezintă priză duală și acțiune 

semipermanentă;

• Se îndepărtează cu ușurință când este 
necesar.   

Prezentare:  
• Seringă 8g și 12 vârfuri de amestec. 

ES TEMP IMPLANT CEMENT NE 
PREVEST

Cimenturi provizorii

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Ciment provizoriu fără eugenol. 

Indicații:  
• Ideal pentru cimentarea coroanelor și 

punților provizorii.  

Caracteristici:   
• Ușor de amestecat, manipulat și îndepărtat;   

• Nu interacționează cu cimentul definitiv 
care se aplică ulterior. 

Prezentare: 
• Set 2 seringi x 10g și vârfuri de automixare.

Material de cimentare provizorie 
autopolimerizabil fără eugenol, pe bază de 
oxid de zinc, pentru cimentări provizorii.

Indicații:
• Cimentări provizorii pentru coroane și 

punți.

Avantaje:
• Nu irită țesuturile;

• Nu colorează acrilatul;
• Ușor de îndepărtat de pe bont sau de pe 

lucrarea protetică.

Prezentare:
• Set: 1 tub x 50g bază + 1 tub x 15g 

catalizator + accesorii

Ciment provizoriu pe bază de rășină, cu priză 
dublă, fără eugenol. 

Avantaje: 
• Disponibil într-o seringă automixantă;
• Ușor de folosit;
• Putere excelentă de adeziune;

• Ușor de îndepărtat dacă se dorește;
• Rezultate estetice superioare datorită 

gradului înalt de translucență și a stabilității 
culorii.

Prezentare: 
• Seringă 6g + 10 bucăți vârfuri mixare.

Ciment pentru cimentări temporare pe bază 
de oxid de zinc, fără eugenol.

Indicații:
• Cimentări temporare ale coroanelor și 

punților temporare și definitive.

Avantaje:
• Grosimea filmului foarte subțire;
• Nu conține eugenol, astfel că nu va 

influența negativ cimentările definitive, fie 
că acestea se vor face convențional sau cu 

cimenturi adezive;
• Excesul de ciment rămâne pe restaurările 

temporare și se îndepărtează ușor;
• Reducerea durității finale prin adăugare de 

vaselină.

Prezentare:
• Intro Kit: 1 x 36g pastă bază, 1 x 16g 

catalizator, pad de amestecare.

ES TEMP NE 
PREVEST

TEMP BOND
KERR

TEMP BOND AUTOMIX
KERR

RELYX TEMP NE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

142 Lei

98 Lei

168 Lei

152 Lei
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Ciment ionomer de sticlă, sistem pastă-pastă 
pentru cimentarea provizorie.

Indicații:
• Cimentare provizorie de lungă durată 

a coroanelor și punților provizorii sau 
definitive pe bonturi pe implanturi;

• Cimentare de probă în timpul reabilitărilor 
orale complexe;

• Coroane și punți provizorii.

Caracteristici:
• Disponibil într-o singură nuanță: universal;

• Aplicare simplă, retenție sigură și 
îndepărtare fără probleme;

• Sub formă de cartușe de tip pastă-pastă 
ce vor fi utilizate împreună cu aplicatorul 
Paste Pack de la GC.

Prezentare:
• Intro pack: 2 cartușe x 13,3g (7,2ml) + 

pistol aplicator cartuș.
• Cutie 2 cartușe x 13,3g (7,2ml).  

Ciment fără eugenol pentru cimentări 
provizorii.

Indicații:
• Cimentarea coroanelor și punților 

provizorii;
• Cimentarea provizorie a lucrărilor protetice 

permanente.

Caracteristici:
• Fără eugenol, nu influențează negativ 

reacția de polimerizare a materialelor ce 
conțin rășină;

• Timp de priză scurt;
• Consistența poate fi ajustată;
• Ușor de îndepărtat din coroane și de pe 

bonturi;
• Agent special de curățare inclus.

Prezentare:
• Set: 55g bază + 20g catalizator + 2,5ml 

agent de curățare + accesorii.

FUJI TEMP LT
GC

FREEGENOL
GC

Refill - 682 Lei  •  Intro Pack -     Call for price!

223 Lei

Material bicomponent de tip 
zinc-oxid-eugenol (ZOE).

Indicații:
• Amprente funcționale în cazul câmpurilor 

protetice edentate;
• Cimentarea provizorie a coroanelor și a 

punților.

Caracteristici:
• Sub forma a două paste care se amestecă în 

părți egale.

Avantaje:
• Consistență sa facilitează amprentarea 

câmpurilor protetice fără a necesita 
aplicarea unei presiuni pe țesuturile moi;

• Stabilitate volumetrică;
• Reproducere perfectă a detaliilor.

Prezentare:
• Set 1 x tub x 300g pastă albă (ZnO) + 1 tub 

125g pastă brună (Eugenol).

REPIN
PENTRON

51 Lei
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OraTemp NE este un material de cimentare 
provizorie Zn-oxid fără eugenol, radioopac, 
care nu irită țesuturile, nu colorează acrilatul 
și este ușor de îndepărtat de pe bont sau de 
pe lucrarea protetică. 

Indicații: 
• Cimentarea provizorie a coroanelor și 

punților dentare;
• Retenție temporară a coroanelor și 

punților;
• Cimentarea temporară a restaurărilor 

definitive, de la începutul procesului până 
la inserarea permanentă;

• Este indicat și pentru pacienți alergici la 
eugenol.

Avantaje: 
• Proprietăți fizice excelente;
• Ușor de mixat – ușor de curățat;
• Solubilitate scăzută în cavitatea bucală;

• Oferă confort pacientului întrucât nu irită 
țesuturile;

• Inodor și insipid;
• Culoare: alb opac.

Compoziție: 
• Bază: zinc, magneziu și oxid de calciu (41%); 

glicerină (47%); agenți auxiliari (12%). 
• Catalizator: rășină și alți acizi organici 

(83%); polimeri de acizi organici (17%). 

Prezentare: 
• Seringă automixabilă: 1 x tub 15g bază și 

catalizator, 1 x pad de mixare, 1 x spatulă.

Material de cimentare fosfat de zinc, cu 
granulație fină, cu o bună adezivitate și ușor 
de manipulat.

Indicații:
• Cimentarea definitivă a coroanelor și 

punților dentare;
• Obturații provizorii;
• Bază sub obturațiile de amalgam și 

compozit;
• Obturarea canalelor radiculare împreună cu 

conuri de gutapercă;
• Obturații radiculare în timpul rezecției 

apicale.

Avantaje:
• Bune proprietăți mecanice, cu timp de lucru 

și consistență ajustabile;

• În interiorul coroanei formează un film 
subțire și uniform care asigură o bună 
adeziune.

Caracteristici:
• Pulberea există în doua nuanțe coloristice: 

N1 (Alb), N2 (Galben).

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 80g pulbere + 55ml lichid.
• Rezerve pulbere: flacon 80g.

ORATEMP NE
PREVEST

ADHESOR
PENTRON

93 Lei

Set - 34 Lei  •  Pulbere - 26 Lei

Cimentări definitive - cimenturi fosfat de zinc
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49 Lei

Cimentări definitive - cimenturi policarboxilice

Material de cimentare fosfat de zinc, 
bicomponent, cu granulație foarte fină, 
aplicabil în straturi foarte subțiri, care ajută 
la închiderea perfectă a cavității.

Indicații:
• Cimentarea inlay-urilor, onlay-urilor;
• Cimentarea lucrărilor protetice fixe;
• Obturații provizorii.

Avantaje:
• Timp de preparare 2 minute, timp de priză 

8 minute;
• Bune proprietăți mecanice, cu timp de lucru 

și consistență ajustabile;
• În interiorul coroanei formează un film 

subțire (de până la 25 µ) și uniform care 
asigură o bună adeziune.

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 80g pulbere + 1 flacon x 55g 

lichid.

Ciment policarboxilat de zinc, neiritant, cu o 
puternică adeziune la țesuturile dentare.

Indicații:
• Cimentarea definitivă a coroanelor și 

punților de mici dimensiuni;
• Bază sub obturațiile de amalgam sau de 

compozit;
• Obturații provizorii.

Avantaje:
• Nu irită pulpa dentară;

• Nu influențează mecanismul de priză al 
materialelor compozite;

• Radioopacitate bună;
• Granulația fină formează un film subțire și 

uniform care asigură o adeziune bună.

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 80g pulbere + 1 flacon x 

40ml lichid.

ADHESOR FINE
PENTRON

ADHESOR CARBOFINE
PENTRON

49 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Calibra Universal este un ciment rasinic, 
autoadeziv, cu două componente, de înaltă 
rezistență, cu efect Shade Stable care oferă 
timp de curățare a cimentului de până la 10 
secunde și o fază extinsă de gel până la 45 
de secunde, ceea ce face ca îndepărtarea 
surplusului să fie ușoară, eficientă și fără 
efort. 

Avantaje: 
• Oferă suficient timp pentru îndepărtarea 

ușoară a cimentului în exces (cimentul 
va rămâne în stare de gel până la 45 de 
secunde); 

• Adeziune inițială puternică imediat după 
cimentare; 

• Grosimea redusă a filmului nu va influența 
adaptarea coroanei; 

• Ajută la evitarea schimbării nuanței în 
timp în ciuda expunerii coroanei la diferite 
substraturi; 

• Radioopac, ușor de identificat pe 
radiografii; 

• Conține fluor.  

Caracteristici: 
• Curățare extinsă în fază de gel; 
• Rezistență mare imediat după cimentare, la 

6 minute; 
• Rezistență mecanică ridicată; 
• Nuanțe: light, medium, opaque, 

translucent, bleach. 

Prezentare: 
• Cutie 2 x seringă automixabila Calibra 

Universal 4,5g, diferite nuanțe, 20 vârfuri.  

Calibra Ceram este un ciment rasinic, 
fotopolimerizabil, cu dublă polimerizare sau 
auto-polimerizare care conține fluor. 

Indicații: 
• Recomandat pentru restaurări estetice, 

de tip ceramică care necesită rezistență 
maximă;

• Compatibil cu numeroase materiale de 
restaurare indirecte, inclusiv restaurări 
realizate cu sistemele CAD-CAM.

Avantaje: 
• Curățare ușoară a surplusului de ciment;
• Rezistență maximă;
• Fază de gel extinsă până la 45 secunde 

permite o curățare completă și eficientă;
• Oferă o soluție completă de cimentare 

pentru toate tipurile de ceramică și 
restaurări estetice CAD/CAM.

Caracteristici: 
• Se utilizează după aplicarea adezivului 

dentină/smalț;
• Combinat cu adezivul Prime&Bond oferă un 

echilibru și o rezistență superioare precum 
și ușurință în utilizare, recomandându-l 
pentru cimentarea Celtra Duo;

• Nuanțe: light, medium, opaque, 
translucent, bleach.  

Prezentare: 
• Seringă automixabilă Calibra Ceram 4,5g, 

diferite nuanțe, 10 vârfuri amestec. 

CALIBRA UNIVERSAL
DENTSPLY SIRONA

CALIBRA CERAM
DENTSPLY SIRONA

411 Lei

593 Lei

Cimentări definitive - cimenturi cu priză duală
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112 Lei

Ciment rășinic dual pentru cimentarea 
tuturor restaurărilor indirecte.

Indicații:
• Inlay-uri, onlay-uri;
• Coroane și punți;
• Pivoți endodontici;
• Coroane parțiale și fațete;
• Punți Maryland;
• Ideal pentru toate tipurile de ceramică 

vitroasă și CAD/CAM.

Avantaje:
• Putere foarte mare de adeziune;
• Sistem bicomponent dispus în seringă, ușor 

de folosit;

• Demineralizare totală, demineralizare 
selectivă sau autogravant;

• Sistem dual, auto și fotopolimerizabil;
• Rezistență maximă la uzură și fluorescență 

identică cu cea a dintelui;
• Stabilitate coloristică.

Prezentare:
• Clicker 4,5g;
• Trial Kit (A1): 1,5ml adeziv Single Bond 

Universal, 1 seringă 3ml demineralizant, 
25 vârfuri aplicatoare pentru seringa 
demineralizant, 50 microperii, 4,5g clicker 
RelyX Ultimate nuanța A1, 1 pad de 
amestecare.

Ciment rășinic dual autoadeziv, de ultimă 
generație, care vă oferă aderență excelentă 
la dentină, smalț și infrastructura lucrărilor 
protetice, stabilitate chimică și cromatică pe 
termen lung.

Indicații:
• Cimentarea definitivă a inlay-urilor, 

onlay-urilor, coroanelor și punților 
dentare: metalice și metalo-ceramice, cu 
infrastructură din alumină sau oxid de 
zirconiu, compozite, integral ceramice de 
tip ceramică sticloasă;

• Cimentarea lucrărilor protetice cu 
infrastructură din aliaj nobil sau titan;

• Cimentarea lucrărilor protetice realizate pe 
bonturi implantare;

• Cimentarea lucrărilor protetice de tip 
Maryland;

• Fixarea adezivă a dispozitivelor corono-
radiculare metalice, din fibră de sticlă sau 
oxid de zirconiu în canalele radiculare unde 
nu există sealer pe bază de eugenol.

Avantaje:
• Solubilitate scăzută;
• Grosime redusă a filmului de ciment;
• Radioopacitate;
• Eliberare de fluor;
• Dozare precisă datorată sistemului de 

seringă automixabilă sau sistem clicker;
• Risc redus de apariție a hipersensibilității 

postoperatorii;
• Îndepărtare ușoară a excesului de material;
• Adeziune excelentă;
• Stabilitate coloristică ridicată pentru 

estetică realistică.

Prezentare:
• Relyx U200 Automix: seringă automixantă 

x 5ml (8,5g), 10 vârfuri de mixare, 5 vârfuri 
endo.

• Relyx U200 Clicker: Clicker x 11g 
disponibil în 3 nuanțe A2, A3O (opac) sau 
T(translucent), 1 pad de amestec.

Canule de amestec cu vârfuri IOT pentru 
seringile automixabile de Relyx U200. 

Prezentare: 
•  Set 15 bucăți.  

RELYX ULTIMATE CLICKER
3M ORAL CARE SOLUTIONS

RELYX U200
3M ORAL CARE SOLUTIONS

CANULE DE AMESTEC PENTRU RELYX U200
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Trial Kit - 592 Lei  •  Clicker - 448 Lei

Clicker - 682 Lei  •  Automix - 519 Lei
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Ciment adeziv pentru cimentare, cu 
polimerizare duală, pentru toate indicațiile și 
toate bazele. 

Indicații: 
• Cimentare inlay-uri, onlay-uri, fațete, lucrări 

protetice CAD/CAM, lucrări din zirconiu, 
litiul disilicat și ceramică hibridă.

Avantaje: 
• Nuanță potrivită pentru fiecare indicație;
• Poziționare și adaptare perfectă - grosimea 

filmului, de doar 4 μm, garantează 
adaptarea lucrării protetice pe bont;

• Îndepărtarea comodă a excesului - 
abilitatea de prepolimerizare (tack-cure) 
a oricărui exces timp de 1-2 secunde 
simplifică îndepărtarea acestuia;

• Polimerizare eficientă atât în modul 
autopolimerizare, cât și în modul 

fotopolimerizare;
• Capacitate ridicată de lustruire și rezistență 

la abraziune.

Prezentare: 
• System Kit: G-Cem LinkForce A2, G-Cem 

LinkForce Translucent, G-Premio Bond, 
G-Premio Bond DCA, G-Multi Primer, G-Cem 
LinkForce Try-in Pastes (A2 & Translucent), 
demineralizant, accesorii.

• Starter Kits:
  -  G-Cem LinkForce A2, G-Premio Bond, 

G-Multi Primer, accesorii.
  -  G-CemLinkForce Translucent, G-Premio 

Bond, G-Multi Primer, accesorii.
• Rezerve:
   -  Seringă 8.7 g (Translucent, A2, Opac sau 

Bleach).
  -  Seringă Try-in Paste 1 g (Translucent, 

A2,Opac sau Bleach.)

Vârfuri automixante pentru G-Cem.
  

Prezentare:  
• Set 10 vârfuri pentru endo. 

G-CEM LinkForce
GC

AUTOMIX MIXING TIPS ENDO
GC

System Kit - 1.486 Lei  •  Starter Kit - 855 Lei  •  Rezervă - 642 Lei

56 Lei

G-CEM ONE ciment rășinic auto-adeziv 
universal, cu un mod de utilizare 
nepretențios, rezistență ridicată a adeziunii și 
abilitate excelentă de auto-polimerizare.

Indicații:
• Multiple indicații, inclusiv în cazul situațiilor 

clinice provocatoare datorită modului de 
polimerizare GC Touch Cure a G-CEM ONE 
Adhesive Enhancing Primer.

Avantaje:
• Rezistență excelentă a adeziunii la smalț, 

dentină și orice materiale indirecte;
• Rezistență a adeziunii optimă pentru 

preparații retentive și neretentive datorită 
Adhesion Enhancing Primer opțional.

Caracteristici:
• Auto-polimerizare excepțională atunci când 

sunt utilizate restaurări cu grosime ridicată 
sau opace;

• Opțiune de pre-polimerizare pentru o 
îndepărtare ușoară a excesului;

• Toleranță crescută la umiditate și salivă 
atunci când se utilizează Adhesive 
Enhancing Primer;

• Fluiditate a pastei optimizată;
• Practic fără sensibilitate post-operatorie;
• Inventar redus pentru un flux de lucru 

reproductibil și optimizat;
• Foarte estetic, practic invizibil, rezistență 

marginală la abraziune pentru rezultate 
estetice;

• 4 nuanțe stabile: A2, Translucent, AO3, BO1 
(White Opaque).

Prezentare:
• 2 seringi x G-CEM ONE seringi 4,6g, 15 

vârfuri automixabile Regular, 5 vârfuri.

G-CEM ONE
GC

455 Lei
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Ciment rășinic autoadeziv universal, cu priză 
duală ambalat în capsule, pentru cimentări 
definitive.

Indicații:
• Cimentări de coroane, punți, inlay-uri și 

onlay-uri ceramice, din compozit, metalice 
sau metalo-ceramice;

• Cimentări reconstituiri corono-radiculare 
prefabricate din metal, fibre de sticlă sau 
ceramică.

Avantaje: 
• Eliberează fluor în cantitate foarte mare.

Caracteristici:
• Adeziune foarte bună la smalț în ambele 

moduri de lucru, autopolimerizare sau 
fotopolimerizare;

• Stabilitate chimică și cromatică pe termen 
lung;

• Nu necesită precondiționarea dintelui sau a 
elementului protetic.

Prezentare: 
• Cutie 50 capsule.

G-CEM CAPSULE
GC

1.019 Lei

Sistem compozit de cimentare cu 
polimerizare duală (auto și foto), estetic, pe 
bază de rășină, pentru cimentări definitive. 

Indicații: 
• Cimentarea tuturor lucrărilor protetice 

(inclusiv fațete) și a dispozitivelor 
radiculare;

• Refaceri de bont. 

Avantaje: 
• Manipulare optimă datorită seringilor 

automixante: reducerea bulelor de aer;
• Aplicații ale tehnicii de fotopolimerizare;
• Aderență la toate substraturile: dentină, 

smalț, blocurile CAD/CAM, ceramică, 
porțelan, rășină și metal;

• Compatibil cu tehnică “self etch” sau 
“total etch”: nu necesită activator pentru 
polimerizare duală;

• Stabilitate excelentă a culorii;
• Curățare ușoară;
• Vâscozitate excelentă;
• Transluciditate excelentă;
• Nu necesită refrigerare.

Caracteristici: 
• Radioopacitate crescută;
• Conține fluor: protecție împotriva cariilor 

secundare;

• Are în componență nanoparticule;
• Necesită un adeziv separat;
• Inițiator patentat redox, fără amine;
• Grosimea fimului 13 microni;
• Transluciditate 65%;
• Disponibil în nuanțe: Clear, Alb, Galben, 

Extra Alb și Alb opac.

Prezentare: 
• NX3 Intro Kit: 3 seringi x 5g polimerizare 

duală (Clear, Alb și Galben) + 3 seringi x 1,8g 
fotopolimerizabile (Clear, Alb și Galben) 
+ 3 seringi gel de încercare (Clear, Alb și 
Galben) + 1 flacon x 5ml Silane Primer + 30 
vârfuri automixante + accesorii;

• NX3 Trial Kit:1 seringă x 5g polimerizare 
duală + 10 vârfuri automixante + 1 flacon x 
5ml Optibond All în One + adeziv Self Etch 
accesorii;

• NX3 Rezerve: seringă 5g automixantă 
diferite nuanțe (Clear, Alb, Galben, Extra 
albă, Alb opac), priză duală;

• NX3 Rezerve: seringă 1,8g automixanta 
diferite nuanțe (Clear, alb, Galben, Extra 
albă, alb opac), priză fotopolimerizabilă.

NX3
KERR

Intro Kit - 1.305 Lei  •  Rezerve 5g - 338 Lei  •  Rezerve 1,8g - 147 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Maxcem Elite Chroma este primul ciment 
rășinic cu priză duală, autogravant și 
autoadeziv pentru restaurări indirecte care 
oferă un indicator color de Cleanup. 

Avantaje:  
• Ciment “inteligent” care are culoarea roz la 

aplicare și se modifică în nuanța cimentului;
• Indicatorul cromatic de curățare arată 

momentul în care trebuie să curățați 
cimentul în exces;

• Culoarea roz dispare atât după 
autopolimerizare, cât și după polimerizarea 
de contact, pentru a obține o flexibilitate 
maximă.

Caracteristici: 
• Indicator color de curățare (Color Cleanup);
• Priză duală;
• Adeziune superioară;
• Radioopacitate de 280%: gradul mare de 

radioopacitate permite o depistare ușoară 
la radiografie;

• Curățare One-Peel această caracteristică 
asigură o curățare facilă de fiecare dată;

• Depozitare facilă, nu necesită refrigerare;
• Adeziune la toate tipurile de substraturi: 

dentină, smalț, restaurări integral ceramice, 
metalice și metalo ceramice.

Prezentare:  
• Standard Kit: 4 seringi x 5g (2x Clear, 1 x 

White, 1 x Yellow); 16 vârfuri automixare 
regular; 8 vârfuri mixare wide, 8 vârfuri 
intraorale, 8 vârfuri intra-radiculare);

• Refill: seringă 5g, diferite nuanțe. 

MAXCEM ELITE CHROMA
KERR

Standard Kit - 812 Lei  •  Refill - 244 Lei

Ciment rășinic autogravant și autoadeziv 
pentru restaurări indirecte.

Indicații:
• Cimentare restaurări ceramice anterioare și 

posterioare;
• Cimentare restaurări metalo-ceramice și  

metalice;
• Cimentare pivoți endodontici.

Avantaje:
• Se curăța ușor în stadiul de gel, nu este 

nevoie de amestecare manuală, și nu 
necesită refrigerare;

• Oferă ușurință în utilizare într-o singură 
etapă, fără a afecta performanțele;

• Maxcem Elite este compatibil cu toate 
substraturile de cimentare;

• Putere de adeziune mai mare decât la alte 
cimenturi, renumite din aceeași categorie; 
nu are nevoie de folosirea unui adeziv;

• Un sistem inițiator de polimerizare, redox, 
patentat, elimină modificările de culoare 
inerente care apar la sistemele de inițiere 
cu amine terțiare/BPO, rezultând astfel 
restaurări cu estetică de durată.

Caracteristici:
• Puterea de adeziune mare, fără adeziv 

(22-23 Mpa) și stabilitatea la temperatura 
camerei elimină nevoia refrigerarii;

• Printr-o rășină optimizată și un sistem 
de umplutură îmbunătățit cimentul Max 
Cem Elite are proprietăți hidrofile mărite, 
rezultând o putere de adeziune crescută și 
o mai mare durată de viață;

• Mecanism de autopolimerizare eficient 
(autopolimerizare completă în absența 
luminii).

Prezentare:
• Kit Standard: 5 seringi x 5g (2 transparent, 

1 galben, 1 alb, 1 alb opac), 50 vârfuri 
automixabile, 10 tipsuri intraorale, 10 
tips-uri pentru canal, accesorii;

• Mini Kit: 1 seringă x 5g, 5 vârfuri 
automixabile. 

MAXCEM ELITE
KERR

Kit - 589 Lei  •  Seringă - 141 Lei
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Starter Kit - 988 Lei  •  Seringă- 161 Lei

Ciment rașinic fotopolimerizabil pentru 
cerințe cu estetică ridicată, cu aplicare 
simplă. 

G-CEM Veneer a fost conceput pentru a oferi 
proceduri de cimentare standardizate pentru 
restaurări estetice cu o grosime mai mică 
de 2 mm, având o vâscozitate perfectă și 
performanțe fizice ridicate. 

Avantaje:
• Combinat cu G-Multi Primer și G-Premio 

Bond, G-CEM Veneer asigură o adeziune 
durabilă și stabilă la toate tipurile de 
substraturi și preparații; 

• Cu o procent ridicat de umplutura de 69% 
din greutate datorită tehnologiei FSC, se 
pot obține o rezistență la abraziune și la 
flexiune excepționale; 

• Fluorescență G-CEM Veneer adaptată la 
dintele natural;  

• Patru nuanțe cu efecte blend-in optimizate 
pentru a acoperi toate necesitățile estetice; 

• Potrivire perfectă cu pastele try-in pentru 
rezultate estetice predictibile; 

• Procent ridicat de conversie după 

fotopolimerizare, ce conferă o rezistență 
ridicată la decolorare și pătare în timp, 
pentru o estetică de lungă durată.

Caracteristici:   
• Vâscozitate optimă;  
• Consistență tixotropica datorită celei mai 

noi tehnologii a umpluturii: tehnologia Full-
coverage Silane Coating (FSC);  

• Ușor de aplicat, cu o precizie ridicată și o 
îndepărtare simplă a excesului datorită 
vâscozității unice a materialului; 

• Odată aplicat, materialul se întinde uniform 
pe suprafața restaurării pentru a o acoperi 
omogen;  

• Estetică naturală.
  
Prezentare: 
• Seringă G-CEM Veneer Refill (1ml x 1,7g) 

diferite nuanțe.
• Starter Kit: 2 x G-CEM Veneer Refill (1ml 

x 1.7g) A2 si TR, 2 x Try-in Paste Refill 
(2ml x 1.5g) A2 & TR, G-Multi PRIMER 
5ml, G-Premio BOND 5ml, 45 x varfuri 
aplicatoare G-CEM Veneer, accesorii.

G-CEM VENEER
GC

Cimenturi pentru fațete

Ciment definitiv utilizat pentru pentru 
fațete, fotopolimerizabil. 

Indicații: 
• Cimentarea fațetelor compozite rasinice și 

pe bază de nanoceramică cu rășină.

Avantaje: 
• Stabilitate excelentă a culorii;
• Ușor de utilizat și de curățat;
• Rezultate estetice excelente.

Prezentare: 
• Seringă 3g, diferite nuanțe (TR, WO).

RELYX VENEER CEMENT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

352 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Cimentări definitive - cimenturi ionomeri de sticlă

Ciment ionomer de sticlă îmbunătățit cu 
rășină conceput pentru a oferi o utilizare 
simplă și performantă în cazul lucrărilor 
protetice standard, de la restaurări retentive 
metalice și până la cele din zirconia. 

Indicații: 
• Cimentare coroane și punți metalo-ceramice;
• Cimentare inlay-uri, onlay-uri, coroane și 

punți din compozit;
• Cimentare coroane și punți din zirconiu;
• Cimentare inlay-uri, pivoți metalici, ceramici 

sau din fibră de sticlă.

Avantaje: 
• FujiCEM Evolve beneficiază de 

caracteristicile lui FujiCEM 2 cu un protocol 
foarte simplu: nu necesită digă și nici 
pre-tratament;

• Nu este iritant pentru structura dentară 
sau țesuturile moi deci cimentul nu 
prezintă riscuri de apariție a sensibilității 
post-operatorii la pacienți și ajută la 
protecția dintelui împotriva cariilor 
recurente;

• Simplu de utilizat: seringă ergonomică ce 
oferă posibilitatea utilizării în mod automix 
(cu vârfuri de mixare);

• Vârfurile de mixare economice ‘’Push and 
Click’’pot fi atașate și îndepărtate ușor, cu 
o singură mișcare și sunt disponibile de 
asemenea și vârfuri endo.

Caracteristici:  
• Timp de lucru bun 2’15’’ și timp rapid de 

priză 4’30’’;
• Opțiunea de pre-polimerizare face posibilă 

îndepărtarea mai rapidă și mai simplă a 
excesului;

• FujiCEM Evolve este disponibil în nuanța 
Universal, pentru a se adapta tuturor 
situațiilor clinice;

• Consistență ideală pentru o extrudare 
ușoară cu o singură mână, cu o grosime 
redusă a filmului (12A‚Aµm) și o adaptare 
perfectă;

• Rezistență excelentă a adeziunii la dinte și 
restaurare, în special la zirconia;

• Radioopacitatea ridicată de 258% permite 
un control radiologic facil.

Prezentare: 
• Clinic Pack: 8 x seringă automixabilă 9,2g 

(5ml), cu vârfuri de automixare.
• Seringă automixabilă 9,2g (5ml), cu vârfuri 

de automixare.

Vârfuri de amestec pentru Fuji Cem Evolve, 
tip endo. 

Prezentare: 
• Set 15 bucăți. 

Vârfuri de amestec pentru Fuji Cem Evolve, 
tip regular. 

Prezentare: 
• Set 15 bucăți. 

Vârfuri pentru Fuji Cem 2 Automix. Prezentare: 
• Set 20 bucăți. 

FUJI CEM EVOLVE 
GC

FUJI CEM EVOLVE MIXING TIPS REGULAR
GC

FUJI CEM2 AUTOMIX MIXING TIPS
GC

Automix - 379 Lei  •  Clinic Pack - 1.989 Lei

203 Lei

114 Lei

67 Lei

FUJI CEM EVOLVE MIXING TIPS ENDO
GC
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Set - 545 Lei  •  Lichid - 193 Lei  •  Pulbere - 284 Lei  •  Capsule - 591 Lei

Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări 
definitive. 

Indicații: 
• Cimentări ale restaurărilor cu suport 

metalic.
 
Avantaje: 
• Dimensiune minimă a particulelor 

componente;
• Compatibil cu pulpa dentară și mucoasa 

gingivală;
• Spatulare ușoară, timp de lucru extins;

• Priză rapidă, adeziune foarte bună;
• Închidere marginală durabilă;
• Radioopac, eliberează fluor.

Prezentare: 
• Set: 1 flacon x 35g pulbere + 1 flacon x 

20ml lichid. 
• Cutie cu 50 de capsule nuanța galben;
• Tri Pack: Set: 3 flacoane x 35g pulbere + 3 

flacoane x 20ml lichid;
• Lichid: flacon 20ml;
• Pulbere: flacon 35g.

Ciment ionomer de sticlă îmbunătățit 
rășinic.

Indicații:
• Fixarea restaurărilor cu suport metalic, 

inlay-uri ceramice, coroane și punți din 
ceramică armată, precum și orice fel de 
inlay-uri, onlay-uri, coroane și punți acrilice 
sau rășinice.

Caracteristici:
• Peliculă de grosime minim 3µ;
• Radioopac, elimină fluor.

Avantaje:
• Amestecare și manevrabilitate ușoare, 

asemănătoare cimenturilor convenționale;

• Proprietăți mecanice similare cimenturilor 
pe bază de rășină;

• Adeziune chimică la metal, rășini acrilice și 
ceramică silanizată;

• Elimină tehnicile abrazive;
• Fără sensibilitate postoperatorie;
• Solubilitate ridicată.

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 15g pulbere (A ) + 1 flacon x 

7ml lichid + 3 1 flacon x 6,5ml GC Fuji Plus 
Conditioner;

• Lichid: flacon 7ml; 
• Pulbere: flacon 15g (galben, EWT A3, 

transparent, A3);
• Capsule: cutie cu 50 de capsule (galben 

sau A3).

FUJI I
GC

FUJI PLUS
GC

Ciment ionomer de sticlă îmbunătățit cu 
rășină, pentru cimentare cu tehnologia 
inovatoare Forță & Fuziune, sistem 
pastă-pastă, în sistem de aplicare 
SLIDE&LOCK!

Indicații:
• Restaurări indirecte pentru toate tipurile 

de inlay-uri, onlay-urilor, coroane și punți pe 
suport de metal, zirconiu, alumină și rășină. 

Avantaje: 
• Cu noul sistem de SLIDE & LOCK se menține 

adeziunea binecunoscută a FujiCEM 2, 
dar se adaugă un cartuș nou cu design 
îmbunătățit, cu canule de amestec pentru 
inserarea și aplicarea ușoară a materialului. 
În plus față de FujiCEM 2 ejectorul SL, 
oferă un vârf subțire cu unghi de extensie 
ce poate fi utilizat în endodonție pentru 

a oferi un acces facil pe canalul rădăcinii 
pentru cimentarea pivoților. 

Caracteristici: 
• Proprietăți fizice ridicate; 
• Aderență puternică: Tehnologia inovatoare 

Forță & Fusion funcționează ca un 
amortizor de șoc, asigurându-se astfel o 
retenție de lungă durată a restaurărilor;

• Manipulare confortabilă: puteți alege un 
dispenser din metal sau din plastic.

Prezentare:
• Starter Kit: FujiCem 2 Dispenser (Cartuș SL 

(13,3g/7.2ml) x 1, FujiCEM 2 SL Mixing Tip 
SL x 15, FujiCEM 2 SL Mixing Tip SL for Endo 
x 5, FujiCEM 2 Dispenser 1);

• Refill: cartuș SL (13.3g / 7.2ml) Mixing Tip 
SL x 20 bucați.

FUJI CEM 2 SL
GC

Starter Kit - 558 Lei  •  Refill - 898 Lei

Set - 479 Lei  •  Capsule - 435 Lei  •  Tri Pack- 967 Lei  •  Lichid - 191 Lei  •  Pulbere - 314 Lei
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Agent de condiționare conceput pentru a 
fi folosit împreună cu cimentul ionomer de 
sticlă Fuji Plus pentru cimentare. 

Caracteristici: 
• Ajută la întărirea legăturii dintre GC Fuji 

Plus și structura dintelui;
• Fuji Plus Conditioner este creat special 

pentru GC Fuji Plus astfel încât integritatea 
închiderilor marginale este îmbunătățită 

semnificativ;
• Suprafețele pregătite sunt curățate eficient 

în doar 20 de secunde fără deschiderea 
canaliculilor dentinari;

• Colorația galbenă asigură maximum de 
vizibilitate în timpul aplicării și îndepărtării.

Prezentare: 
• Flacon 7g (6,5ml).

Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil 
pentru cimentări ortodontice.

Indicații:
• Cimentarea dispozitivelor ortodontice, 

bracket-uri și inele ortodontice.

Caracteristici:
• Adeziune excelentă în mediu umed;

• Aplicare ușoară;
• Automixabil;
• Îndepărtare ușoară a dispozitivelor 

ortodontice evitând fracturarea smalțului;
• Eliberare prelungită de fluor;
• Nu induce modificări de culoare.

Prezentare:
• Intro Pack: 15g pulbere, 6,8ml lichid.

Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil 
pentru cimentări ortodontice.

Indicații:
• Cimentarea dispozitivelor ortodontice, 

bracket-uri și inele ortodontice.

Caracteristici:
• Adeziune excelentă în mediu umed;

• Aplicare ușoară;
• Automixabil 
• Îndepărtare ușoară a dispozitivelor 

ortodontice evitând fracturarea smalțului;
• Eliberare prelungită de fluor;
• Nu induce modificări de culoare.

Prezentare:
• Capsule: cutie 50 capsule.

Ionomer de sticlă îmbunătățit cu rășină în 
formula pastă-pastă pentru cimentări de 
benzi ortodontice.

Indicații:
• Ciment ortodontic sistem pastă-pastă 

pentru cimentare de benzi și dispozitive 
ortodontice.

Avantaje:
• Grosimea filmului doar de 3 µm;

• Eliberare de fluor;
• Manevrabilitate optimă, disponibil în 

cartușe Paste Pak;
• Culoare albastră;
• Îndepărtare ușoară atât în momentul 

aplicării, cât și după dezlipire.

Prezentare:
• Refill: 2 x 13,3g (7,2ml) cartușe Paste Pak 

cu paduri de amestec.

FUJI PLUS CONDITIONER
GC

FUJI ORTHO LC
GC

FUJI ORTHO LC CAPSULE
GC

FUJI ORTHO BAND PASTE PAK
GC

158 Lei

574 Lei

761 Lei

830 Lei
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659 Lei

Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări.

Indicații:
• Cimentări definitive inlay-uri, onlay-uri, 

coroane și punți metalo-ceramice, sisteme 
ceramice cu miez întărit de aluminiu sau 
zirconiu (coroane și punți LavaTM);

• Cimentări permanente ale pivoților 
endodontici și ale elementelor ortodontice 
din metal;

• Bază sub obturații.

Avantaje:
• Grosime mică a filmului din interiorul 

coroanei;
• Opacitate crescută;
• Eliberează fluor;
• Adeziune la smalț și dentină;
• Timp de preparare 3.30 minute, iar timp de 

priză 7 minute.

Prezentare:
• Set: 1 x 33g pulbere, 1 x 12ml lichid, pad de 

amestecare.

Ciment ionomer de sticlă modificat cu rășini 
pentru cimentări definitive, sistem pastă/
pastă.

Indicații:
• Cimentarea coroanelor din metal, a 

inlay-urilor și onlay-urilor;
• Cimentarea coroanelor și punților 

metalo-ceramice;
• Cimentarea restaurărilor integral ceramice 

din oxid de zirconiu sau alumina;
• Cimentarea pivoților endodontici;
• Cimentarea sistemelor ortodontice.

Avantaje:
• Adeziune excelentă la diferite materiale de 

restaurări, la smalț și dentină;
• Permite cimentarea restaurărilor indirecte;
• Confort și încredere pentru pacienți;
• Solubilitate scăzută, sigilare marginală 

foarte bună;
• Excesul se îndepărtează cu ușurință;
• Radiopac.

Prezentare:
• Rezervă: 2 x 11g clicker +pad de 

amestecare.
• Rezervă: 1 x 11g clicker +pad de 

amestecare.

Ciment ionomer de sticlă modificat cu rășini 
pentru cimentări.

Indicații:
• Cimentări definitive inlay-uri, onlay-uri, 

coroane și punți executate din: metal sau 
porțelan cu metal sau sisteme ceramice 
cu infrastructură din alumină sau oxid de 
zirconiu;

• Cimentări permanente ale pivoților 
endodontici și ale sistemelor ortodontice 
din metal.

Avantaje:
• Solubilitate scăzută;
• Eliberează fluor;
• Radiopac;
• Îndepărtarea excesului se face cu ușurință 

după doar 3 minute.

Prezentare:
• Kit Introductiv: 1 x 16g pulbere + 1 x 9ml 

lichid + accesorii.

KETAC CEM
3M ORAL CARE SOLUTIONS

KETAC CEM PLUS
3M ORAL CARE SOLUTIONS

RELYX LUTING
3M ORAL CARE SOLUTIONS

200 Lei

1 Clicker - 428 Lei  •  2 Clickere  - 790 Lei
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Ciment autoadeziv universal pentru 
cimentări, ambalat în capsule.

Indicații:
• Cimentarea pivoților endodontici;
• Cimentarea inaly-urilor, onlay-urilor;
• Cimentarea coroanelor și punților 

metalo-ceramice, integral ceramice și a 
celor realizate din materiale compozite, 
alumină sau oxid de zirconiu.

Avantaje:
• Nu este necesară aplicarea de primer, 

bonding sau condiționarea preparației;
• Ciment autoadeziv, cu dublă reacție 

de priză, indicat pentru cimentarea 

restaurărilor indirecte realizate din toate 
tipurile de materiale;

• Risc scăzut de apariție a sensibilității post 
operatorii;

• Rezistență și durabilitate foarte mare a 
cimentării;

• Radioopac;
• Disponibil în 5 nuanțe: A1, A2 universal, A3 

opac,translucent, alb opac.

Prezentare:
• Rezervă: 50 capsule asortate: A2 universal 

(24 capsule), translucent (16 capsule), A3 
opac (10 capsule);

• Rezervă: 50 capsule nuanța translucent, A3 
opac, A2 universal sau A1.

Ciment ionomer de sticlă cu priză 
chimică, rezistență mecanică foarte bună, 
biocompatibil, cu eliberare de fluor (efect 
anticarie). Nuanța A2.

Indicații:
• Cimentarea definitivă coroanelor și punților 

dentare;
• Fixare elemente ortodontice, bracket-uri;
• Bază sub obturații de compozit.

Avantaje:
• Capacitate de priză în strat foarte subțire;

• Înaltă rezistență mecanică și 
biocompatibilitate;

• Efect anticarie;
• Manevrabilitate excelentă;
• Grad de dezintegrare și solubilitate scăzute 

în mediul oral.

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 20g pulbere;1 flacon x 15ml 

lichid.

RELYX UNICEM
3M ORAL CARE SOLUTIONS

KAVITAN CEM
PENTRON

1.479 Lei

118 Lei

Material de cimentare tip ionomer de sticlă, 
combinație de sticlă alumino-silicat cu acid 
poliacrilic pentru cimentări definitive.

Indicații:
• Cimentarea și fixarea coroanelor, inlay-

urilor, punților și a benzilor ortodontice.

Contraindicații:
• Coafaj direct și indirect;
• Cimentarea unor lucrări cu număr mare de 

elemente a căror poziționare și manipulare 
ar putea depăși timpul de lucru al AquaCem 
(2.5 minute).

Caracteristici:
• Pulberea se amestecă cu apă distilată 

pentru a rezulta un material care sigilează 
perfect marginile lucrărilor protetice;

• Transparent;
• Retentivitate maximă la doar 19 microni 

grosime.

Avantaje:
• Asigură protecția bonturilor vitale, 

eliberează fluor.

Prezentare:
• Set: 1 flacon x 30 g + 1 flacon dispencer apă 

distilată (gol) 1 masură + pad amestec.

AQUACEM
DENTSPLY SIRONA

377 Lei
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Rășină adezivă autopolimerizabilă.

Indicații:
• Fixarea punților adezive;
• Fixarea elementelor ortodontice de 

agregare;
• Refixarea fațetelor coroanelor și punților;
• Imobilizarea temporară a dinților 

parodontotici sau traumatizați.

Caracteristici:
• Pulberea este în nuanțele VITA: A2, A3,5, 

B3, C2 și O (transparent).

Avantaje:
• Oferă o excelentă aderență pe rășina 

polimerizată, smalț și metale cu suprafața 
nelustruită sau neprelucrată;

• Polimerizare în straturi subțiri;
• Plasticitate excelentă;
• Stabilitate a culorii. 

Prezentare:
• Set: 100g pulbere (nuanțele A2, A3,5, B3, 

C2 și O) + 100ml lichid.

SPOFACRYL
PENTRON

76 Lei

Repararea fațetelor acrilice

228 Lei

Ciment rășinic autoadeziv creat special 
pentru cimentarea mai rapidă și mai 
simplă a coroanelor, punților, inlay-urilor, 
onlay-urilor și pivoților, eliminând etapele 
de demineralizare individuală, condiționare, 
adeziune și amestecare. Creat cu o 
tehnologie rasinica avansată, cimentul rășinic 
autoadeziv Breeze asigură una dintre cele 
mai puternice retenții disponibile pentru un 
ciment autoadeziv cu sistemul rapid și ușor 
de folosit cu amestecare automată. 

Indicații: 
• Cimentare coroane și punți; 
• Cimentare inlay-uri, onlay-uri și pivoți. 

Caracteristici: 
• Curățare ușoară - pur și simplu 

fotopolimerizați timp de 1-2 secunde și 
îndepărtați excesul de ciment;

• Rezistență excepțională a adeziunii - aderă 
la dentină și smalț, fără nici un sistem 
adeziv; 

• Sistem convenabil de livrare cu amestecare 
automată - fixare precisă, într-o singură 
etapă, cu pierderi minime; 

• Selectare versatilă a nuanței - alegeți 
dintre A2, transparent și alb opac pentru a 
satisface toate nevoile cosmetice. 

• Polimerizare duală - fotopolimerizare 
sau autopolimerizare pentru versatilitate 
maximă. 

Prezentare: 
• Kit: 3 seringi x 4ml A2, 1 seringă x 4ml 

transparent, 1 seringă x 4ml alb opac, 1 
flacon de silan 3ml, vafuri de amestecare 
automată, instrucțiuni de utilizare;

• Seringă 4ml nuanța A2, transparent sau alb 
opac.

Vârfuri de mixare pentru Breeze. 
Culoare maro. 

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți. 

BREEZE
PENTRON

VÂRFURI MIXARE PENTRU BREEZE
PENTRON

Kit - 490 Lei  •  Seringă  - 117 Lei
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786 Lei

Agent de cuplare de tip silan. 

Indicații: 
• Silanizarea restaurărilor metalice sau din 

ceramică, înainte de cimentare; 
• Repararea în cabinet a defectelor apărute 

la lucrările protetice din metal, compozit, 
ceramică. 

Caracteristici: 
• Oferă o adeziune sigură, manipulându-se 

ușor și rapid cu o pensulă; 
• Manevrare ușoară și rapidă; 
• Adeziune sigură. 

Prezentare: 
• Flacon 3ml.

Adeziv de legătură între două compozite. 
Reface stratul superficial de inhibiție pentru 
o adeziune sigură. 

Indicații: 
• Adeziune sigură între compozit / compozit; 
• Adeziune sigură când se individualizează 

bazele dinților artificiali și bazele protezelor 
acrilice folosind sistemele compozite 
microhibride de tip GC GRADIA. 

Caracteristici: 
• Se aplică simplu și rapid cu o pensulă; 
• Manipulare ușoară și rapidă; 
• Refacerea stratului inhibitor; 
• Adeziune sigură la compozit.
 
Prezentare: 
• Flacon 3ml primer.

Agent de adeziune pentru o legătură 
puternică între orice material pe bază de 
rășină și suportul metalic. 

Indicații: 
• Adeziune sigură între compozit și aliaj.

Avantaje: 
• O procedură rapidă și ușoară;
• Nu necesită echipament suplimentar;
• Fără tratament termic;
• Creează o legătură permanentă chiar și 

într-un mediu umed;

• Poate fi aplicat direct în cavitatea bucală;
• Universal, poate fi utilizat cu toate tipurile 

de aliaje dentare și materiale acrilice.

Conținut - 2 monomeri funcționali: 
• MDTP: permite adeziunea îmbunătățită a 

aliajelor prețioase;
• MDP: permite o legătură puternică la 

aliajele de bază non-prețioase chiar și la 
zirconiu.

Prezentare: 
• Flacon 5ml.

CERAMIC PRIMER II
GC

GRADIA COMPOSITE PRIMER
GC

METAL PRIMER Z
GC

381 Lei

117 Lei

Sisteme de adeziune
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Acid demineralizant (acid fluorhidric 9%) 
pentru porțelan și soluție de silan.

Indicații:
• Demineralizarea intra și extraorală a 

porțelanului și a obturațiilor vechi de 
compozit;

• Se utilizează atunci când este imperativă 
demineralizarea restaurărilor indirecte din 
porțelan înainte de inserție;

• Porcelain Etch poate fi utilizat pentru 
fațete, inlay-uri, etc urmat de Ultradent 
Silane.

Caracteristici:
• Demineralizarea cu acid fluorhidric asigură 

o adeziune puternică;
• Cea mai puternică adeziune se realizează 

atunci când demineralizarea cu acid 
fluorhidric este urmată de aplicarea soluției 
de silan.

Prezentare:
• Set: 1 seringă x 1,2ml acid demineralizant, 

1 seringă x 1,2ml Silane, vârfuri amestec.

Pastă utilizată pentru reparații fațete din 
ceramică și fibră de sticlă.  

Indicații:   
• Tratamentul suprafețelor interne ale 

restaurărilor ceramice și pivoților din fibră 
de sticlă înainte cimentării cu ciment pe 
bază de rășină;   

• Tratamentul suprafețelor ceramice înainte 
de reparararea cu compozit pe bază de 
rășină;   

• Tratamentul suprafețelor ceramice înaintea 
aplicării bonding-ului;   

• Yellow Porcelain Etch-pastă cu acid 
fluorhidric 9,5%. permite repararea 
protezelor în cabinet, direct în cavitatea 
orală a pacientului;   

• Poate fi folosită la demineralizarea 
ceramică în timpul reparării protezelor 
sau la demineralizarea fațetelor ceramice, 
coroanelor și inlay-urilor în timpul 
cimentării.   

Avantaje:   
• Produs pre-activat;  
• Solvent bazat pe etanol;  
• Adeziune bună și ușor de folosit;   
• Evaporare minimală;  
• Îmbunătățește bonding-ul materialelor pe 

bază de rășini (rășini și ciment) pe porțelan 
(ceramică) și fibră de sticlă.   

Caracteristici:   
• Consistență de gel ceea ce facilitează 

aplicarea;  
• Vâscozitate ideală;   
• Substanță activă: acid fluorhidric 9,5%. 

Prezentare: 
• Kit Yellow Porcelain Etch 2ml + Silan 2ml-1 

Yellow Porcelain Etch x 2ml + 1 Silan x 2ml.   

PORCELAIN ETCH/SILANE SET
ULTRADENT

YELLOW PORCELAIN ETCH 
CERKAMED

206 Lei

133 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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146 Lei

Seringă pentru aplicarea materialului de 
amprentă fluid. 

Caracteristici: 
• Un sistem complet: seringă, pistoane, 

vârfuri și periuță de curățare. Potrivit 
pentru Pentamix lite și Pentamix 3. 

Prezentare: 
• Seringă + 4 pistoane + 5 vârfuri intraorale +  

1 perie curățare. 

Vârfuri pentru seringa elastomer. Prezentare:
• Cutie 12 bucăți.

Seringă metalică indicată pentru aplicarea 
materialului de amprentă fluid în jurul 
preparației. 

Prezentare: 
• Seringă + 3 vârfuri de rezervă + perie de 

curățat

Vârfuri aplicatoare pentru seringa de aplicare 
a materialelor de amprentă Impression Jet. 

Prezentare: 
• Cutie 10 bucăți. 

Seringă pentru aplicarea materialului de 
amprentă fluid în jurul bontului, de unică 
folosință. 

Prezentare: 
• Set 100 bucăți.

SERINGĂ ELASTOMER
3M ORAL CARE SOLUTIONS

VÂRFURI SERINGĂ ELASTOMER
3M ORAL CARE SOLUTIONS

IMPRESSION JET
KULZER

VÂRFURI IMPRESSION JET
KULZER

SERINGĂ PENTRU MATERIAL AMPRENTĂ
UNICĂ FOLOSINȚĂ  
SWEDISH 

292 Lei

172 Lei

287 Lei

45 Lei

Accesorii protetică
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Seringă pentru elastomer, intraorală, 
culoare mov sau verde pentru materialul de 
amprentă Impregum. 

Indicații:  
• Pentru realizarea unei amprente fidele 

pentru coroane, punți și implanturi.  
 
Prezentare: 
• Cutie 20 bucăți. 

Dispenser Pentron pentru aplicarea 
materialelor. Raport: 1:1, pentru cartușe de 
25ml. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Dispenser pentru materialele dispuse în 
cartușe. Rată de amestec 2:1. 

Prezentare: 
• Bucată.

Dispenser pentru materialele dispuse în 
cartușe. Rata de amestec 1:1.

Prezentare:
• Bucată.

Dispenser pentru materialele dispuse în 
cartușe. Rată de amestec 4:1. 

Prezentare: 
• Bucată. 

SERINGI ELASTOMER INTRAORALE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

DISPENSER 1:1
PENTRON

DISPENSER 2:1
KERR

DISPENSER 1:1
ZHERMACK

DISPENSER 4:1 
ZHERMACK

223 Lei

263 Lei

230 Lei

190 Lei

356 Lei
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26,50 Lei

Dispenser pentru materialele dispuse în 
cartușe tip Protemp 4.  

Caracteristici:  
Rată de amestec 4:1 sau 10:1.   

Prezentare:   
Bucată. 
  

Adeziv de lingură pentru polivinilsiloxan. 

Avantaje: 
• Se aplică pe lingura metalică fără perforații 

și se lasă să se ususce minim 5 minute, ideal 
15 minute. 

Prezentare: 
• Flacon 17ml.

Adeziv universal pentru lingurile metalice 
indicat pentru polieteri.

Caracteristici:
• Aderență excelentă la lingurile metalice;
• Peliculă foarte fină;

• Evaporare rapidă datorită solventului;
• Culoare: albastru deschis.

Prezentare:
• Flacon 17ml.

Adeziv universal pentru lingurile metalice 
indicat pentru siliconii de adiție și 
condensare.

Caracteristici:
• Aderență excelentă la lingurile metalice;

• Peliculă foarte fină;
• Evaporare rapidă datorită solventului;
• Culoare: albastru deschis.

Prezentare:
• Flacon 10ml.

Linguri de amprentă din inox, BSA cu 16.70% 
crom, perforate.

Caracteristici:
• Design rigid, previne deformările 

materialului de amprentă;

• Sterilizabile la rece sau în autoclav;
• Inferioare nr. 1, 2, 3, 4.

Prezentare:
• Bucată.

PISTOL APLICATOR GARANT
3M ORAL CARE SOLUTIONS

ADEZIV VPS POLIVINILXILOSAN
3M ORAL CARE SOLUTIONS

ADEZIV POLIETER
3M ORAL CARE SOLUTIONS

ADEZIV PENTRU LINGURI
ZHERMACK

LINGURI AMPRENTĂ INFERIOARE INOX PERFORATE
ZHERMACK

458 Lei

116 Lei

116 Lei

25 Lei



0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

PROTETICĂ

276      Protetică

Linguri de amprentă din inox, BSA cu 16,70% 
crom, perforate.

Caracteristici:
• Design rigid, previne deformările 

materialului de amprentă;

• Sterilizabile la rece sau în autoclav;
• Superioare nr. 1, 2, 3, 4.

Prezentare:
• Bucată.

Linguri de amprentă din material plastic, 
rigide, transparente, perforate. 

Caracteristici: 
• Design rigid, previne deformările 

materialului de amprentă; 
• Design perforat pentru păstrarea 

proprietăților mecanice ale materialului; 
• Mânerul armat, cu nervuri pentru 

manevrabilitate ușoară; 
• Autoclavabile. 

Prezentare: 
• Bucată.

Linguri de amprentă din material plastic, 
perforate. 

Caracteristici: 
• Design rigid, previne deformările 

materialului de amprentă; 

Prezentare: 
• Bucată - diferite mărimi: mici, medii, mari 

(superioare sau inferioare).

Linguri de amprentă din material plastic, 
rigide, culoare verde, pentru edentat total. 

Caracteristici: 
• Design rigid, previne deformările 

materialului de amprentă; 
• Design perforat pentru păstrarea 

proprietăților mecanice ale materialului; 
• Adaptabile.

Prezentare: 
• Bucată - diferite mărimi: mici, medii, mari 

(superioare sau inferioare).

Linguri de amprentă cu plasă pentru 
înregistrarea ocluziei. 
Totale - culoare roz; 
Anterioare - culoare mov; 

Laterale - culoare galbenă. 

Prezentare:
• Bucată.

LINGURI AMPRENTĂ SUPERIOARE INOX PERFORATE
ZHERMACK

LINGURI AMPRENTĂ FRONTALE TRANSPARENTE
ZHERMACK

LINGURI AMPRENTĂ PLASTIC
ZHERMACK

LINGURI AMPRENTĂ EDENTAT TOTAL
ZHERMACK

LINGURI AMPRENTĂ CU PLASĂ 
TRIBEST

26,50 Lei

3,70 Lei

2,50 Lei

2,50 Lei

3,80 Lei
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Instrument din inox cu capăt dublu utilizat 
pentru crearea șanțurilor de descărcare în 
amprenta din silicon chitos.

Prezentare:  
• Bucată. 
  

PUTTY CUT 
ZHERMACK

9 Lei

Utilizate pentru amestecul materialelor de 
amprentă.

Caracteristici:
• Pad de hârtie plastificată pe ambele parti;

• Bază anti-alunecare;
• Dimensiuni: 170 x 110mm.

Prezentare:
• 20 buc./set.

PADURI DE AMESTEC
ZHERMACK

49,50 Lei

Bol de amestec pentru prepararea 
alginatelor. Flexibil, de culoare verde. 

Prezentare:
• Bucată.

BOL DE ALGINAT
ZHERMACK

21,50 Lei

Spatulă de amestec pentru prepararea 
alginatelor. Diferite culori. 

Prezentare:
• Bucată.

SPATULĂ PENTRU BOL
ZHERMACK

7 Lei

Plăcuță din sticlă, pentru mixarea 
materialelor dentare. 

Caracteristici: 
• O față mată și o față netedă, cu margini 

sablate, fără muchii ascuțite; 
• Dimensiuni 10 x 7,5cm. 

Prezentare: 
• Bucată.

PLĂCUȚE DE STICLĂ
ZHERMACK

6,50 Lei
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Paduri de culoare albă, utilizate pentru 
amestecul cimenturilor ionomere de sticlă.

Caracteristici:
• Pad de hârtie plastificată pe o singură 

parte;

• Bază anti-alunecare;
• Dimensiuni: 65 x 75mm.

Prezentare:
• Carnețel.

Paduri de amestec, din hârtie lucioasă.
Dimensiuni: 5 x 5cm; 7,6 x 7,6cm; 7,6 x 
12,6cm.

Prezentare:   
• Carnețel cu 50 foi.

PAD MIXARE IONOMERI DE STICLĂ
GC

PADURI DE AMESTEC
TRIBEST

57 Lei

5 x 5cm - 3 Lei  •  7,6 x 7,6cm  - 4,50 Lei  •  7,6 x 12,6cm  - 7,30 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
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Ciment parodontal fără eugenol.

Indicații:
• Acoperirea plăgilor postoperatorii și a 

suturilor;
• Imobilizarea dinților parodontotici.

Avantaje:
• Consistență elastică;

• Confortabil pentru pacient;
• Ajută la vindecarea plăgilor;
• Fără eugenol, compatibil cu rășinile;
• Disponibil în priză normală și priză rapidă.

Prezentare:
• Set: 1 tub 90g Bază + 1 tub; 90g Catalizator.

Fibră de sticlă armată pentru imobilizarea 
simplă și estetică a dinților traumatizați. 

Indicații: 
• Imobilizarea vestibulară a dinților 

traumatizați; 
• Imobilizarea periodontală labială; 
• Repararea și imobilizară fațetelor. 

Caracteristici: 
• Fibra de sticlă preimpregnată oferă 

o soluție minim invazivă, cu adeziune 
puternică; 

• Manipulare ușoară; 
• Estetică deosebită. 

Avantaje: 
• Transparentă, estetică excelentă;
• Confortabilă pentu pacient deoarece poate 

fi utilizată astfel încât nu afectează funcția 
de autocurățire și nu interferează cu funcția 
masticatorie;

• Poate fi ușor reactivată și se poate 
remodela sau repara;

• Îndepărtare ușoară atunci când este 
necesar.

Prezentare: 
• EverStick Net Refill: 1 x 30cm2.

Fibră de sticlă armată pentru imobilizarea 
simplă și estetică a dinților parodontotici.

Indicații:
• Retenție periodontală și imobilizare 

intracoronară;
• Combinația retenției periodontale cu punți 

fixe.

Caracteristici:
• Fibra de sticlă preimpregnată oferă 

o soluție minim invazivă, cu adeziune 
puternică;

• Manipulare ușoară și estetică deosebită 
ceea ce oferă o alternativă eficientă 
stabilizării și înlocuirii dinților;

Avantaje:
• Transparentă, estetică deosebită;
• Confortabilă pentru pacient deoarece 

poate fi utilizată astfel încât nu afectează 
funcția de autocurățire și nu interferează cu 
funcția masticatorie;

• Poate fi ușor reactivată și se poate 
remodela sau repara;

• Proprietăți micromecanice excelente și 
adeziune chimică perfectă la compozite 
datorită structurii IPN patentată;

• Îndepărtare ușoară atunci când este 
necesar.

Prezentare:
• EverStick Perio Refill: 2 x 12cm;
• EverStick Perio Refill: 1 x 8cm.

COE PAK
GC

EVERSTICK NET
GC

EVERSTICK PERIO
GC

226 Lei

1.007 Lei

Parodontologie

12cm - 842 Lei  •  8cm  - 283 Lei
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Agent de adeziune pentru smalț, 
fotopolimerizabil, monocomponent. 

Indicații: 
• Utilizat pentru impregnarea fibrelor GC 

Stick și GC everStick Net; 

• Reactivarea suprafețelor de fibre. 

Prezentare: 
• Flacon 5ml.

Fibră de sticlă armată pentru dispozitive 
estetice de contenție în ortodonție. 

Indicații: 
• Faza de contenție estetică după 

tratamentul ortodontic activ. 

Avantaje: 
• Matricea are fibrele de sticlă individuale 

în pachet și facilitează manevrarea și 
adaptarea ușoară la arcadă;

• Confortabil de purtat și ușor de curățat;
• Complet fără metal, fără riscuri pentru 

alergie de metal (Ni, Cr).

Prezentare: 
• Everstick Ortho refill 1 x 12cm.

Instrumentul StickStepper este special 
conceput pentru a facilita aplicarea 
produselor FibreStick și EverStick. 

Caracteristici: 
• Stick-ul este foarte util în timpul poziționării 

fasciculului de fibre și funcționează în 
același timp, ca un instrument pentru 
apasărea mănunchiului în loc. 

Prezentare: 
• Sticksteeper sau Stickcarrier.

EVERSTICK RESIN
GC

EVERSTICK ORTHO
GC

STICKSTEPPER & STICKCARRIER
GC

259 Lei

437 Lei

227 Lei

Fibrele de sticlă pentru consolidare GC 
Everstick sunt realizate din fibre de sticlă 
silanizate în polimer termoplastic și matrice 
rășinică fotopolimerizabilă. 

Avantaje: 
• Oferă avantajul stomatologiei minim 

invazive în cadrul căreia țesutul dentar 
sănătos al pacientului este salvat atât timp 
cât este clinic posibil. Importanța structurii 
IPN (o structură reticulată polimerică 
interpenetrantă patentată) este dată de 
faptul că suprafețele pot fi reactivate chiar 

și după polimerizarea finală;
• Adeziunea corectă dintre fibre și compozit 

reprezintă factorul cheie al unui tratament 
reușit;

• Adeziune superioară ce permite aplicarea 
sigură a dispozitivelor fixe și proprietăți de 
manipulare perfecte.

Prezentare: 
• EverStick Intro Pack: 1 bandă de 8cm 

EverStick C&B, 1 bandă de 8cm EverStick 
Perio.

EVERSTICK INTRO PACK
GC

420 Lei
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Soluție cu substanțe active: digluconat de 
clorhexidină 0,2% și peroxid de hidrogen 3%. 

Avantaje: 
• Recomandat pentru prepararea și curățarea 

pungilor parodontale și zonelor de pe 

membrana mucoasă greu de atins;
• Se aplică ușor și nu curge. 

Prezentare: 
• Flacon 50ml; 
• Seringă 2ml.

Gel cu substanțe active: digluconat de 
clorhexidină 0,2% și peroxid de hidrogen 3%.

Indicații:
• Prepararea și curățarea pungilor 

parodontale și zonelor de pe membrana 
mucoasă greu de atins.

Avantaje:
• Se aplică ușor și nu curge.

Prezentare:
• Seringă 2ml + aplicatoare. 

Material de ranforsare destinat armării 
restaurărilor compozite directe sau 
indirecte, inclusiv armării atelelor de 
imobilizare în parodontopatii, reconstituiri 
corono-radiculare (fibra înlocuiește pivoții 
prefabricați).

Indicații:
• Armarea coroanelor și punților din 

compozit;
• Armarea dispozitivelor de retenție 

ortodontice, a șinelor de imobilizare;
• Repararea și armarea protezelor sau a 

gutierelor.

Avantaje:
• Fibra Construct este din polietilenă cu 

rezistență foarte mare, fiind tratată cu 
plasmă și presilanizată cu rășină fără 
umplutură;

• Restaurările obținute au proprietăți 
cvasi-identice cu ale țesuturilor dentare 
naturale (modul de elasticitate, coeficient 
de contracție-expansiune termică, duritate 
etc);

• Fibra Construct poate fi folosită în asociere 
cu orice tip de material compozit sau 
polisticlă.

Prezentare:
• Construct Refills Ribbon Spool: rolă x 

90cm lungime fibră pre-silanizată de 1mm, 
2mm, 3mm lățime.

GLUCOSITE
CERKAMED

GLUCOSITE GEL
CERKAMED

FIBRĂ CONSTRUCT
KERR

50ml - 126 Lei  •  5ml  - 11Lei

17,50 Lei

421 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
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Bandă din fibre de sticlă impregnată cu 
compozit fotopolimerizabil, împletită, 
utilizată pentru imobilizare. 

Indicații: 
• Imobilizare în paradontoze; 
• Imobilizarea dinților traumatizați; 
• Fabricarea protezelor temporare; 
• Ranforsare în restaurări. 

Caracteristici: 
• Culoare: translucent; 
• Dimensiuni: 8,5cm lungime, 2,0mm lățime, 

2,0mm grosime; 
• Conținut de fibre (greutate): 60%; 
• Impregnare cu rășină: 40%; 
• Rezistentă la încovoiere: 282 MPa; 
• Pre-impregnată cu rășină compozită 

fotopolimerizabilă; 
• Nu necesită instrumente speciale pentru 

tăiere. 

Prezentare: 
• Set 3 bucăți x 8,5cm. 

BANDĂ FIBRĂ  DE STICLĂ INTERLIG
ANGELUS

160 Lei

Chirurgie - anestezie

Gel anestezic indicat pentru anestezii de 
contact la nivelul mucoasei bucale. 

Avantaje:  
• Acționează rapid fără absorbție sistemică;
• Gust plăcut: zmeură, căpșuni, struguri, 

gumă de mestecat, mentă, cireșe, pina 
colada, mango;

• Este ideal pentru copiii care urmează 
tratament stomatologic;

• Fără gluten.

Caracteristici:
• Conține: Xylitol și Vitamina E și 20% 

benzocaina. 

Prezentare:  
• Flacon 30g diferite arome. 

GEL ANESTEZIC LOLITE
OPAHL

59 Lei

Ace atraumatice de unică folosință pentru 
anestezia dentară.

Caracteristici:
• Total atraumatice la injectare datorită 

vârfului cu triplu bizou (practic nu rup 
țesutul în momentul inserției);

• Au teacă siliconică care facilitează inserția și 
alunecarea optimă prin țesut;

• Calitate excelentă a oțelului;
• Indicator pe baza acului pentru a facilita 

poziționarea corectă.

Prezentare: 
• Cutie 100 bucați ace lungi 0,4 x 38mm 

(27G);
• Cutie 100 bucați ace scurte 0,3 x 25mm 

(30G).

ACE ATRAUMATICE 
DR. PROTECT

29,50 Lei
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Ace atraumatice de unică folosință.

Indicații: 
• Anestezia prin infiltrație; 
• Anestezia prin conducție. 

Avantaje: 
• Forță minimă de penetrare, designul cu 

triplu strat este gentil cu țesutul, oferind 
minimizarea durerii inițiale; 

• Riscul de îndoire a vârfului acului este mult 
redus; 

• Alunecare optimă prin țesutul moale 
datorită siliconizarii de înaltă calitate și a 
oțelului de calitate excelentă; 

• Identificare ușoară a lungimii acelor 
datorită noului sistem de codare “rainbow”.  

Prezentare: 
• Cutie cu 100 ace lungi 0,4 x3 5mm. 
• Cutie cu 100 ace scurte 0,3 x 25mm sau 

0,4 x 16mm.

Ace atraumatice de unică folosință.

Indicații:
• Anestezia intraligamentară.

Avantaje:
• Se pot folosi pentru toate tipurile de injecții 

utilizate în mod obișnuit;
• Sterilizate gamma, dublu sigiliu;

• Menajează țesuturile;
• Manevrare ușoară datorită elasticității;
• Ace mici cu diametru interior mare, care 

reduc rezistența la injecție;
• Reduc durerea provocată de injecții.

Prezentare:
• Cutie cu 100 ace 0,3 x 12mm.

ACE ATRAUMATICE SELEKT+
KULZER

ACE ATRAUMATICE INTRALIGAMENTARE SELEKT+
KULZER

40 Lei

40 Lei

Ace DHT pentru toate tipurile de anestezie, 
pentru sistemul SleeperOne și sistemul 
Quicksleeper 5 (singurele ace utilizate 
în anestezia osteocentrală cu sistemul 
Quicksleeper 5).

Caracteristici: 
• Bizotarea acelor este similară cu o lamă de 

bisturiu astfel încât țesuturile nu sunt rupte 
ci incizate, acul pătrunzând mai adânc și mai 
rigid; 

• Anestezia intraligamentară și anestezia 
intraseptală sunt mai rapide și mai 
eficiente; 

• Marcajul specific de la baza acului ajută la 
ghidarea corectă a bizoului acului; 

• Acul pătrunde mai ușor și cu o adâncime 
redusă pentru a preveni atingerea 
periostului; 

• Anesteziile în mucoasă fixă, infiltrații cât 
și anesteziile palatinale sunt complet 
nedureroase. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți - dimensiune 0,30 x 16mm; 
• Cutie 100 bucăți - dimensiune 0,30 x 9mm;
• Cutie 100 bucăți - dimensiune 0,40 x 16mm.

ACE DHT
DENTAL HI TEC

91 Lei
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Gel hemostatic pe bază de clorură de 
aluminiu (25%).

Indicații:
• Oprirea sângerărilor gingivale minore din 

timpul tratamentelor restaurative, plasării 
benzilor metalice și a matricilor cervicale.

Caracteristici:
• Gel neiritant;

• Acțiunea sa coagulantă și antiseptică 
induce o hemostază locală rapidă și permite 
controlul micilor hemoragii post-operatorii.

Avantaje:
• Soluție transparentă;
• Nu conține epinefrină.

Prezentare:
• Seringă gel 3g.

HEMOSTAL GEL
PREVEST

Soluție hemostatică pe bază de clorură de 
aluminiu (25%).

Indicații:
• Oprirea sângerărilor gingivale minore din 

timpul tratamentelor restaurative, plasării 
benzilor metalice și a matricilor cervicale.

Caracteristici:
• Soluție stabilă, neiritantă, gata preparată;

• Acțiunea sa coagulantă și antiseptică 
induce o hemostază locală rapidă și permite 
controlul micilor hemoragii post-operatorii.

Avantaje:
• Soluție transparentă;
• Nu conține epinefrină.

Prezentare:
• Flacon soluție 15ml.

HEMOSTAL
PREVEST

28 Lei

Chirurgie - hemostatice

53 Lei

Gel hemostatic, consistență vâscoasă, pe 
bază de sulfat feric 20%, pentru o coagulare 
instantanee.

Indicații:
• Agent hemostatic/de retracție pentru o 

gamă variată de proceduri dentare și de 
chirurgie orală, pentru oprirea sângerărilor 
gingivale. Aceste proceduri includ protetica 
fixă, terapiile restaurative, tratamentele 
periodontale etc.;

• Poate fi folosit ca alternativă la formocrezol 
în pulpotomie.

Caracteristici:
• Delicatețe maximă față de țesuturile moi 

și tari;

• Gelul nu alunecă și nu se scurge, permițând 
aplicarea selectivă;

• Dispozitivele Dento-Infusor sigilează 
subgingival capilarele și îndepărtează 
excesul de cheag realizând o preparare 
uscată, gata de amprentare;

Avantaje:
• Realizează o hemostază profundă;
• Contolează în câteva secunde hemostaza și 

lichidul în șanțul gingival, salvând timp de 
lucru.

Prezentare:
• Tissue MiniKit: 2 seringi x 1,2ml Viscostat 

(sulfat feric 20%) + aplicatoare.
• Flacon: 30ml.

VISCOSTAT
ULTRADENT

30ml - 264 Lei  •  Mini Kit - 70 Lei
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Soluție hemostatică pentru oprirea 
sângerărilor în timpul tratamentelor dentare 
și după acestea. 

Substanță activă: clorură de aluminiu 20% 

Caracteristici: 
• Alustat este folosit pe gingii pentru a stopa 

sângerarea și a reduce inflamația;
• Alustat acționează ca anti-inflamator și 

constrictiv asupra gingiei.

Prezentare:
• Lichid; 
• Flacon 10ml gel. 

ALUSTAT
CERKAMED

Lichid - 27 Lei  •  Gel - 78 Lei

Gel hemostatic, consistență vâscoasă, 
pe bază de clorură de aluminiu 25%, 
recomandat pentru restaurările anterioare. 
Elimină sângerările minore fără a lăsa urme, 
ideal pentru zonele estetice .

Indicații:
• Agent hemostatic/de retracție pentru 

controlul sângerărilor gingivale în zonele 
anterioare și pentru controlul lichidelor din 
șanțul gingival. 

Caracteristici: 
• Gelul transparent nu lasă urme și se 

clătește cu ușurință; 
• Oprește sângerările minore, fiind creat în 

mod special pentru zonele estetice; 

• Gelul este vâscos, dar se distribuie cu 
ușurință. 

Avantaje: 
• Livrarea directă elimină pierderile; 
• Spre deosebire de soluțiile hemostatice 

pe bază de sulfat feric, Viscostat Clear nu 
interferează cu bondingul; 

• Șnurul de retracție se poate insera direct 
pe gel. 

Prezentare:
• Seringă x 1,2ml Viscostat Clear (clorură de 

aluminiu 25%) + aplicatoare.
• Flacon: 30ml.

VISCOSTAT CLEAR
ULTRADENT

Flacon - 266 Lei  •  Seringă - 23 Lei

Bureți hemostati cu colagen, impregnați cu 
5% argint coloidal. 

Indicații: 
• Profilaxia rănilor infectate; 
• Profilaxia și prevenirea hemoragiilor 

secundare. 

Avantaje: 
• Biocompatibil, ideal pentru tratamentul 

postoperator; 
• Îmbunătățește coagularea și hemostaza, 

favorizând procesul de vindecare; 
• Poate fi ajustat în funcție de necesități; 
• Previne hemoragia postperatorie. 

Caracteristici: 
• Efect antibacterian larg datorită argintului 

coloidal; 
• Previne infectarea plăgii datorită 

proprietăților sale antimicrobiene de lungă 
durată; 

• Resorbabil; 
• Steril; 
• Dimensiuni burete: 14 x 7 x 7mm.

Prezentare: 
• Cutie 20 sau 50 bureți. 
• Blister steril 20 bureți.

GELATAMP CUTIE
COLTENE

Cutie 50 - 146 Lei  •  Cutie 20 - 75  •  Blister - 75 Lei
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Burete hemostatic porționat sau 
neporționat, obținut din spumă de gelatină 
purificată, sterilizat cu raze gamma.

Indicații:
• Manopere chirurgicale, având o foarte mare 

putere hemostatică și de cicatrizare.

Caracteristici:
• Atunci când este implantat în țesut, 

Equispon se resoarbe în 3-5 săptămâni;
• Absoarbe echivalentul a 50 de ori greutatea 

sa; 
• Dimensiune produs 8 x 5 x 1cm. 

Prezentare:
• Ambalaj a câte 10 bureți hemostatici, 

fiecare burete cu volumul de 10mm³.
• Ambalaj cu 1 burete hemostatic, 

neporționat.

BUREȚI HEMOSTATICI EQUISPON
EQUIMEDICAL

1 burete - 14  •  10 bureți - 22 Lei

Burete steril din gelatină având o structură 
microporoasă care realizează o hemostază 
eficace , minimizând pierderile de sânge 
după manoperele chirurgicale.

Indicații:
• Chirurgia dento-alveolara și extracția 

dinților la pacienții cu risc de hemoragie;
• Regenerarea îndepărtării țesuturilor 

mucoasei de chisturi mandibulare;
• Îndepărtarea chirurgicală a tumorilor orale 

și leucoplakiei;
• Tratamentul chirurgical al abceselor 

periapicale și dentare;
• Chirurgie maxilo-facială.

Avantaje:
• Poate fi utilizat atât uscat cât și în soluție 

salină;
• Poate fi utilizat în combinație cu 

antibiotice, Thrombin și chemo-terapeutice, 
fără că acest lucru să influențeze efectul 
hemostatic;

• Capacitate de absorbție foarte bună pentru 
sânge și alte secreții ale plăgilor.

Caracteristici:
• Are pH neutru și este tolerat foarte bine de 

țesuturi;
• Absorbabil;
• Non-toxic , non-alergenic, non-imunogen și 

biocompatibil;
• Absoarbe aproximativ de 40-50 ori 

greutatea sa de apă/ sânge și aderă cu 
ușurință la plagă;

• Implantat în vivo, este complet absorbit în 
termen de 3/4 săptămâni fără reziduri ori 
încapsulări.

Prezentare:
• Folie 8 bureți porționați, dimensiune 1 

burete: 10 x 10 x 10 mm.

BUREȚI HEMOSTATICI SURGISPON

18 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Chirurgie - Produse pentru adiție osoasă

Pansament alveolar antiseptic și hemostatic.

Indicații:
• Tratamentul alveolitelor uscate;
• Profilaxia alveolitelor în urma extracțiilor 

multiple, traumatizante sau dificile.

Caracteristici:
• Consistență fibroasă, ușor de aplicat;
• Eugenolul are efect analgezic contribuind la 

vindecarea țesutului alveolar;
• Pasta aderă cu ușurință la pereții alveolei 

datorită consistenței fibrelor;

• Pasta facilitează hemostaza prin compresie 
și protejează împotriva suprainfectării 
(osteitei alveolare) prin efectul său de 
barieră.

Contraindicații:
• Pacienții cu alergie cunoscută la una din 

componentele pastei;
• Dinți temporari la copii sub 12 ani.

Prezentare:
• Flacon 10g pastă.

ALVEOGYL
SEPTODONT

Chirurgie - tratamentul alveolitelor

Call for price!

Membrană resorbabilă din colagen T-Gen, de 
origine porcină, dimensiuni variate. 

Indicații: 
• Regenerare osoasă ghidată (GBR);  
• Reconstrucția defectelor osoase;  
• Operații de sinus lift.  

Avantaje:  
• Manevrare ușoară; 
• Utilizare confortabilă pe ambele părți; 
• Hidratare rapidă și flexibilitate crescută;  
• Rezistență excelentă la tracțiune și rupere 

în timpul operației;  
• Adaptare flexibilă la conturul suprafeței;  
• Funcție de barieră prelungită pentru mai 

mult de 3 luni;  
• Integrare tisulară excelentă; 
• Asigură o penetrare facilă a sângelui către 

defectul osos;   
• Incidență scăzută de dehiscență.  

Caracteristici:  
• Grosime 0,5~1,0mm;  
• Porozitate 80%;  
• Suprafața totală a porilor: 16,2m2/g;   
• Porozitate înaltă și suprafețe specifice care 

garantează un aport de sânge excelent 
ceea ce permite membranei T-Gen să 
asigure o regenerare optimă a osului și a 
țesutului. 

Prezentare:  
• Membrană colagen T-G1 15 x 20mm;
• Membrană colagen T-G2 20 x 30mm;
• Membrană colagen T-G3 30 x 40mm. 

MEMBRANĂ T-GEN
HYUNDAI BIOLAND

168 Lei
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Chirurgie - membrane și pini din titan

Sistem de pini pentru fixarea membranelor 
Trinon.
Cutie de sterilizare pentru 15 pini de titan 
Trinon și instrumente pentru fixarea/
îndepărtare.

Caracteristici:
• Materialul este rezistent la coroziune și 

permite sterilizări repetate prin autoclavare 
la 134°C/2 bar; 

• Nu se înnegrește;

• Cutie din material inox autoclavabil. 
• Sistemul Trinon nu este compatibil cu 

tehnicile de imagistică prin rezonanță 
magnetică nucleară (RMN).

Prezentare: 
• KIT complet: 1 x cutie sterilizare, 10 x pini 

3mm, 5 x pini 5mm, 1 x șurubelniță cu hex, 
1 x instrument de fixare.

Indicații:
• În cadrul intervențiilor chirurgicale de 

adiție/augumentare osoasă la pacienții 
cu defecte sau resorbții osoase înaintea 
inserării unui implant dentar;

• Cu ajutorul pinilor aceasta acționează prin 
fixarea și sustinerea grefei osoase în cadrul 
procesului de reparație/regenerare osoasă.

Caracteristici: 
• Are proprietăți de modelare și păstrare a 

spațiului; 

• Stabilă și nu va exista în zona grefei nici cea 
mai mică deplasare; 

• Fixare optimă; 
• Maleabilă; 
• Grosime 0,1mm sau 0,2mm. 

Prezentare: 
• Meșă de diferite dimensiuni: 30 x 40mm sau 

40 x 60mm. 

KIT COMPLET PINI 
TRINON TITANIUM

MEȘĂ (PLASĂ) TITAN 
TRINON TITANIUM

1.492 Lei

30 x 40 - 340  •  40 x 60 - 458 Lei

Pini de fixare de titan pentru membrane și 
folii de titan. 

Caracteristici: 
• Datorită tratamentului electro-chimic 

pasiv, pinii sunt absolut neutrii bio-electric, 
prin urmare contribuie la vindecarea și 
regenerarea osoasă fără iritații;

• O soluție convenientă pentru fixarea sigură, 
rapidă și simplă pentru membranele și 
plasele de titan pentru chirurgia osoasă de 
augmentare;

• Îndepărtare sigură, rapidă și simplă;

• Dimensiuni 3mm sau 5mm. 

Avantaje: 
• Pinii combină avantajele manevrării 

facile: fixare prin presare; scoatere prin 
deșurubare;

• Inserare precisă, rapidă și fiabilă în os a 
pinilor - fără frezare prealabilă! 

Prezentare: 
• Set 10 pini din titan dimensiune 3mm sau 

5mm. 

PINI DIN TITAN  
TRINON TITANIUM

495 Lei
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Instrument pentru inseararea pinilor de titan, 
drept sau angulat. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Șurubelniță din titan, cu hex, pentru 
îndepărtarea pinilor de titan. 

Prezentare: 
• Bucată 

Pungă cu gheață care prin presare se 
activează ajungând la o temperatură 
terapeutică de 0 grade C și menține această 
temperatură constantă timp de aproximativ 
15 minute. 

Caracteristici: 
• Ușor de utilizat și depozitat: se păstrează 

la temperatura ambiantă, nu necesită 
păstrarea în congelator;

• Oferă o acoperire completă a zonei 
chirurgicale;

• Dimensiune 120 x 140mm.

Prezentare: 
• Bucată. 

Pungă pentru utilizare postoperatorie, cu 
gheață (crioterapie). 

Caracteristici: 
• Se activează prin presiune;
• Dimensiune: 150 x 175mm. 

Prezentare:
• Bucată.

INSTRUMENT DE FIXARE PINI 
TRINON TITANIUM

ȘURUBELNIȚĂ DIN TITAN 
TRINON TITANIUM

HYGICARE - PUNGĂ DE GHEAȚĂ
HYGITECH

PUNGĂ GHEAȚĂ
EURONDA

469 Lei

159 Lei

4,30 Lei

4,80 Lei

Chirurgie - Diverse
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Soluție salină indicată pentru irigații. 

Caracteristici: 
• Concentrație clorură de sodiu 0,9%.  

Prezentare:  
• Pungă 500ml. 

Cutie în formă de dințisor pentru copii. Prezentare: 
• Cutie diferite culori (alb, galben, roz, bleu 

sau verde).

SOLUȚIE SALINĂ CLORURĂ SODIU 0,9% 
HYGITECH

CUTIE DINȚIȘOR PENTRU COPII
TRIBEST

17 Lei

2,80 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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• Implant cu dublă filetare și inserție netedă, 
care face posibilă abordarea zonelor 
anatomice compromise datorită designului 
atraumatic al zonei epicale; 

• Apexul său ușor conic și corpul paralel 
facilitează ghidarea osteotomiei;

• Implantul Vega® este conceput pentru a 
proteja osul crestal și previne pierderea 
osoasă.

Optimum® noua generație de titan 
Material brevetat, titan medical 4CP prelucrat la rece, îi garantează implantului o inserție facilă și o durabilitate 
îndelungată. Inovația materialelor folosite a dus la o creștere a limitei de elasticitate și a durabilității mecanice cu 64%, 
în comparație cu implanturile obișnuite. Datorită tehnologiei Optimum®, vă putem oferi implantul Micro Vega® cu 
diametrul de 3mm potrivit pentru restaurarea coronară în spații interdentare extrem de înguste și Implantul Narrow 
Vega® cu diametrul de 3,5mm, potrivit pentru toate situațiile clinice.

G4 ASTM F67
OPTIMUM®

• Implant autofiletant, cu filet dublu, cu inserție 
ușoară, care face posibilă abordarea zonelor 
anatomice compromise în care densitatea 
osoasă scade. Acest design favorizează creșterea 
stabilității primare în zonele postextracționale, 
în zonele cu o densitate de os moale sau în 
situațiile de încărcare imediată; 

• Designul conic îngust al vârfului facilitează 
inserarea acestuia și face posibilă orientarea 
eficientă a implantului; 

• Miezul progresiv acționează ca un compactor 
oferind din start un plus în realizarea stabilității 
primare.

Ø 3,0 mm 

Ø 3,5 mm

Ø 4,0 mm

Ø 4,5 mm

Diametre:

Ø 3,1 mm 

Ø 3,6 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,6 mm

Diametre:

Limita de elasticitate
300

400

500

600

700

800

900

1000

St
re

s 
(M

PA
)

Rezistența maximă

900

732

550
483

VEGA® VEGA®+
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CON INVERS

HEXAGON INTERN 
Situat în partea inferioară a conului, a fost proiectat 
pentru a oferi următoarele proprietăți sistemului 
VEGA®:

• Facilitează managementul clinic și poziționarea 
corectă a componentelor protetice, mulțumită 
unei bune sensibilității tactile;

• Optimizează închiderea etanșă dintre hexagonul 
conexiunii interne a implantului și hexagonul 
bontului protetic;

• Minimalizează mișcările de rotire dintre implant și 
componentele protetice.

CON INTERN
• Angulație de 10° care optimizează sigilarea 

conică între implant și bontul protetic, 
crește stabilitatea mecanică;

• Forțele mecanice sunt distribute în mod 
egal pe toată suprafața implantului;  

• Sigiliul ermetic, mai mic de un micron, 
previne colonizarea bacteriană în interiorul 
implantului.

• Proiectarea conică a implantului în cea mai mare 
parte a porțiunii coronare permite distribuirea 
încărcării și ajută la menținerea osului cortical; 

• Cele trei inele reduc stresul în zona crestală și 
previn pierderea osoasă în momentul inserării 
implantului.

PLATFORM SWITCHING 
Zona crestală a implantului a fost proiectată 
pentru a realiza o etanșeizare biologică 
în conformitate cu principiul “platform 
switching”, generând o sigilare optimă 
pentru a preveni resorbția osoasă cauzată 
de infiltrarea bacteriană.

Implant
VEGA®    |    VEGA®+

Între fețe

 Ø 3,0 / 3,1mm

1,85mm

 Ø 3,5 / 3,6mm

2,05mm

 Ø 4,0 / 4,1mm

2,35mm

 Ø 4,5 / 4,6mm

2,35 mm

Implant
VEGA®    |    VEGA®+

Înălțime 
guler

 Ø 3,0 / 3,1mm

1,2mm

 Ø 3,5 / 3,6mm

1,3mm

 Ø 4,0 / 4,1mm

1,3mm

 Ø 4,5 / 4,6mm

1,3mm

VEGA®    |    VEGA®+

Implant

Implant

VEGA®

VEGA®+

Platformă

Platformă

P
la

tf
o

rm
ă

P
la

tf
o

rm
ă

 Ø 3,0mm

 Ø 3,1mm

0,25mm

0,3mm

 Ø 3,5mm

 Ø 3,6mm

0,3mm

0,3mm

 Ø 4,0mm

 Ø 4,1mm

0,35mm

0,35mm

 Ø 4,5mm

 Ø 4,6mm

0,6mm

0,6mm

VEGA®    |    VEGA+®
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ContacTI®

THE SURFACE THE BONE WAS WAITING FOR

După mai mult de 15 ani de cercetare, Klockner a dezvoltat suprafața revoluționară ContacTI® 
concepută pentru a obține cea mai mare rată de succes în toate cazurile clinice. Garantează o 
compatibilitate totală cu țesutul natural accelerând stabilitatea biologică și permițând încărcarea 
implantului după  doar 4 săptămâni. 

Performanța deosebită a suprafeței ContacTI® 
este obținută printr-un tratament în două etape:

• Bombardare cu particule de aluminiu (prin imersiune 
alcalină) care se numeste SHOT BLASTED;

• Tratament termochimic, în urma căruia titaniul 
Optimum® de grad 4 care stă la baza suprafeței 
ContacTI® este acoperit cu un strat uniform de titanat 
de sodiu. Odată ce suprafața intră în contact cu 
sângele pacientului, prin activitatea ionilor de sodiu, 
formează o suprafață complet stabilă și care garantează 
compatibilitate totală între implant și țesutul biologic.

Reprezintă soluția ideală pentru încărcarea 
imediată și timpurie a implanturilor reprezentând 
o soluție viabilă chiar și pentru pacienții cu risc 
crescut (osteoporoză, diabet etc):

• Oferă stabilitate biologică într-un timp foarte scurt.  
• Permite încărcarea definitivă a implantului în 4 

săptămani; 
• Asigură suprafața optimă de contact între implant și 

os cu aproape 80% începând cu a 3-a săptămană!  
• Inhibă colonizarea bacteriană, asigurând calitatea 

țesuturilor!

VEGA® CONTACTI IMPLANTS
18 35 08 C-TI NV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 3.5 X 08 mm
18 35 10 C-TI NV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 3.5 X 10 mm
18 35 12 C-TI NV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 3.5 X 12 mm
18 35 14 C-TI NV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 3.5 X 14 mm

18 40 08 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.0 X 08 mm
18 40 10 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.0 X 10 mm
18 40 12 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.0 X 12 mm
18 40 14 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.0 X 14 mm

18 45 08 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.5 X 08 mm
18 45 10 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.5 X 10 mm
18 45 12 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.5 X 12 mm
18 45 14 C-TI RV VEGA IMPLANT CONTACTI Ø 4.5 X 14 mm

VEGA®+ CONTACTI IMPLANTS
19 36 08 C-TI NV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 3.6 X 08 mm
19 36 10 C-TI NV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 3.6 X 10 mm
19 36 12 C-TI NV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 3.6 X 12 mm
19 36 14 C-TI NV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 3.6 X 14 mm

19 41 08 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.1 X 08 mm
19 41 10 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.1 X 10 mm
19 41 12 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.1 X 12 mm
19 41 14 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.1 X 14 mm

19 46 08 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.6 X 08 mm
19 46 10 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.6 X 10 mm
19 46 12 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.6 X 12 mm
19 46 14 C-TI RV VEGA + IMPLANT CONTACTI Ø 4.6 X 14 mm

Proprietăți principale ale suprafeței ContacTI®:
• Creșterea capacității hidrofilice;
• Încărcare negativă ridicată;
• Protecția selectivă a proteinelor;
• Nivelul moderat de rugozitate (Sa 1,5 + – 0,1μm).

296      Implantologie 0800-808.809 021-311.56.18 www.dentotal.ro/implanturi



Essential® Cone 

Trusa-Klockner & Surgical-box-EC-2

Compatibil cu zonele anatomice compromise în special datorită gradului înalt de personalizare: format 
dintr-un apex non-traumatic și vine într-o varietate de lungimi. Designul este creat pentru prindere la 
nivel cervical ceea ce permite implantarea prin SST (Semi-Submerged Technique) generând astfel o 
sigilare biologică optimă și o stabilitate deosebită chiar și în țesut osos cu densitate scăzută.

Trusa Klockner® prezintă un protocol logic, ușor de urmărit, codat coloristic și cu marcaje speciale, 
cu scopul de a asista în orice etapă chirurgicală, economisind timp și efort. Este o trusă completă care 
asigură toate instrumentele necesare atât pentru partea chirurgicală, cât și pentru partea protetică.

Trusă chirurgicală: 
30 componente + 1 cheie dinamometrică
• 1 freză spadă; 
• 1 freză primară; 
• 1 freză pilot; 
• 3 freze de diametru; 
• 4 freze tarod;
• 1 prelungitor freze; 
• 4 freze de corticală;
• 2 pini paralelizare;
• 2 adaptorare cheie dinamometrica (lung + extra lung);
• 1 NV cheie lungă + adaptor cheie extra lungă;
• 1 RV cheie lungă + adaptor cheie extra lungă;
• 1 MV cheie lungă + adaptor cheie extra lungă;
• 1 cheie stea + adaptor;
• 2 cheițe pentru bont permanent (unidentar și punte); 
• 1 Adaptor cheiță lungă cu hex de 1,2mm;
• 1 Cheie dinamometrică. 

Disponibil în două versiuni:

• Essential® Cone de 0,7mm, destinat 
implantării în secțiuni anterioare 
fragilizate, inclusiv cele cu gingii retrase, 
translucente etc;

• Essential® Cone de 1,5mm, ideal pentru a 
fi folosit în zone posterioare compromise, 
chiar și cu limitări estetice, hipertrofie 
gingivală sau proteze.

Caracteristici: 

• Profilul de emergență integrat în designul 
implantului facilitează managementul 
țesuturilor moi;

• Conexiune conică la 6°;

• Dispozitiv octagonal de repoziționare 
oferă flexibilitate și fiabilitate;

• Spire duble, dese și înguste pentru o mai 
bună inserție și facilitarea osteointegrării 
implantului.

15 Ncm

25 Ncm

30 Ncm

35 Ncm

45 Ncm
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Soluții protetice Klockner 
Componentele protetice Klockner®  sunt cunoscute pentru gradul de adaptibilitate care conduce la 
o închidere etanșă între implant și bont protetic. Varietate largă de bonturi de transfer, analoage de 
implant împreună cu o selecție flexibilă de bonturi protetice (definitive sau temporare, cimentabile sau 
înșurubabile, drepte sau angulate de la 0° la 30° pentru o singură unitate sau multiple) cu posibilitatea 
alegerii materialelor (Ti, Co-Cr, Aur, PEKK, Esthetic și multe altele).

COMPATIBILE CU ÎNTREAGA LINIE DE IMPLANTURI VEGA ȘI VEGA+
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1. Bont foarte estetic
Suprafață anodizată care previne transparențele 
metalice, oferind o calitate estetică excelentă.

2. Versatilitate ridicată
3 înălțimi transmucoase diferite (0,5, 1,5 și 3 mm) în 
funcție de biotipul pacientului și de implantul care 
urmează să fie inserat. 

3. Conexiune
Conexiuni antirotaționale și circulare care practic 
acoperă toate nevoile clinice, putând efectua 
reabilitări unice și multiple. 

4. Medpro360
MedproTiBase permite unghiuri de până la 
30º datorită sistemului medpro360. Aceste 
bonturi încorporează șurubul dinamic Arhimede, 
medpro360.

5. Librarii
Centrul Archimedes instalează bibliotecile 
medproTiBase fără costuri.

1. Design 
Conceput pentru optimizarea scanării intraorale și 
pentru a facilita transferul în fișiere digitale. Fața 
ocluzală circulară permite transferul adâncimii la 
care a fost amplasat implantul sau bontul. Fața 
laterală plană reflectă exact orientarea conexiunii, 
asigurând astfel conexiunea structurilor.

2. Caracteristici
Realizate din titan, astfel încât să pot fi sterilizate 
și refolosite. Marcarea cu laser cu referința fiecărui 
bont de scanare facilitează identificarea acestora. 
Conțin un șurub cu cap de 1,2 mm care respectă 
parametrii fiecărei conexiuni.

3. Compatibilități
Există i-medlocate pentru amprentă directă pe 
implanturile KLOCKNER SK2, KL, Essential Cone, 
VEGA și VEGA +. Disponibil pentru prelevarea de 
amprente pe bonturi KL multi-hex, 12º octogon, 
bonturi 25º, 17º și 30º multi-con de Essential Cone, 
bonturi PERMANENTE simple, multiple și unghiulare 
ale VEGA și VEGA +. 

4. Librarii
I-medlocate are biblioteci gratuite pentru lucrările 
efectuate pe interfețele medproTiBase.

Klockner DIGITAL

I-medlocate®Medpro®TiBase
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Penguin RFA 
Dispozitiv medical simplu și ușor de manevrat care măsoară stabilitatea implantului și asigură 
obiectivitatea și predictibilitatea tratamentului. Rezultatul a mai mult de douăzeci de ani de cercetare 
și dezvoltare de către o mică echipă științifică dedicată din Suedia condusă de Prof. Lars Sennerby și 
Dr. Anders Petersson.

*  Valorile ISQ au o corelație strânsă cu 
micro-mișcările implantului. Metodă 
RFA și valorile ISQ sunt susținute de 
peste 700 de articole științifice.

Submerged
healing*

Interlocked 
immediate
restoration

Immediate
restoration

* Sennerby L Prof., Implantologie 
[Implantology] 2013; 21(1):21-23

De ce să alegeți Penguin RFA?
• Monitorizarea perfectă a osteointegrării;
• Aflați cel mai bun moment pentru 

încărcarea imediată;
• Reduceți timpul de tratament și 

monitorizați pacienții cu risc;
• Aplicați MultiTipeg™ pe implant și 

măsurarea se face într-o secundă;
• Vârfurile MultiTipeg™  sunt din titan și sunt 

autoclavabile.

Penguin RFA - Elimină îndoiala! 
• Penguin RFA oferă măsurători exacte și obiective ale stabilității implantului, 

neinvazive, care servesc ca suport fiabil atunci când luați decizia să încărcați 
imediat un implant! 

• Penguin RFA arată prin intermediul valorilor ISQ* (coeficientul stabilității 
implantului) stabilitatea implantului în orice etapă a tratamentului. Cunoașteți 
astfel cel mai bun moment pentru încărcarea implantului. 

• Scala de valori este de la 1 la 99 ISQ* (coeficient de stabilitate a implantului). 
Valoarea IQS depinde de micro-mobilitatea implantului, care la rândul său 
depinde de calitatea osului și de osteointegrarea implantului.

Monitorizarea 
osteointegrării
• Reduceți timpul de 

tratament!
• Gestionați pacienții 

cu risc!
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Regenerare osoasă ghidată (GBR)

Kit de regenerare osoasă      

Kit pentru osteotomie 

Kit menținător de spații 

Kit de expansiune osoasă 

Kit stoppere pentru freze 

Soluții simple proiectate de Klockner® pentru a rezolva fiecare caz, de la început până la sfârșit.

Kit-ul este utilizat pentru imobilizarea 
membranelor cu funcții de barieră 
pentru GBR (Guided Bone 
Regeneration – Regenerarea Osoasă 
Ghidată).

Kit-ul este indicat pentru a eleva/condensa 
osul sub membrana sinusală folosind tehnica 
Summers și variantele sale. 

Osteotoamele se folosesc secvențial pentru 
a mări locul inserției, fără pierderi de material 
osos, ideal pentru expansiunea marginilor 
înguste pentru a eleva/condensa osul sub 
sinus.

Acest kit menține spațiul dintre corticale 
după intervențiile de “bone split” și pentru 
regenerarea corticotomiilor. Oferă un 
bun control al tratamentului și un rezultat 
predictibil.

Instrumentele de expandare din acest 
kit ajută la compactarea țesutului osos, 
îmbunătățesc succesul clinic prin creșterea 
stabilității și prin menținerea densității 
osoase. Este folosit pentru expandarea și 
condensarea madibulei/maxilarului atrofic în 
procesul de preparare a inserției.

Stoppere pentru frezele chirurgicale codate 
coloristic după diametrele implanturilor. 
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Aderența naturală, antiderapantă a 
instrumentelor LM Dental a fost recunoscută 
ca fiind confortabilă și eficientă în întreaga 
lume și are ca rezultat o reducere sau eliminare 
semnificativă a oboselii mâinilor, a durerilor 
la degete și mâini, precum și prevenirea CTS 
(Sindromul de tunel carpian). 

Un instrument conceput ergonomic în 
combinație cu o prindere confortabilă și o 
sensibilitate tactilă ridicată oferă cel mai bun 
rezultat clinic. Siliconul plăcut al instrumentului 
provoacă mai puțină presiune pe încheietura și 
degetele medicului stomatolog. 
Materialul moale amortizează vibrațiile și 
menține mâinile calde.

CHIURETĂ COLUMBIA
Chiuretă universală pentru îndepărtarea tartrului moderat sau dur de pe 
suprafețele subgingivale sau supragingivale ale dintelui.

CHIURETĂ 
GOLDMAN FOX 3   

2L-2R
Cod: 217-218XSI

Avantaje: 
• Partea de jos a tijei este mai lungă; 
• Pentru incisivi și premolari.

Avantaje: 
• Pentru premolari și molari;
• Sensibilitate tactilă mare.

4L-4R 
Cod: 219-220XSI

Avantaje: 
• Ideală pentru incisivi, canini și premolari;
• Special proiectată pentru regiunea 

posterioară.

Cod: 233-234XSI

CHIURETE

Mânerul  ergonomic ErgoMax funcționează 
bine în toate procedurile clinice și garantează 
o sensibilitate tactilă excelentă și o aderență 
relaxată.

210 Lei 210 Lei 210 Lei
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Gracey 7/8  
Cod: 207-208XSI

• Zonele subgingivale greu 
accesibile (molari, premolari).

Gracey 13/14  
Cod: 213-214XSI

• Zonele subgingivale greu 
accesibile (zona molarilor distali).

Gracey 9-10  
Cod: 209-210XSI

• Suprafețele bucale și 
linguale ale molarilor. 

Gracey 15/16 
Cod: 245-246XSI

• Pentru suprafețele 
meziale molare.

Gracey 11/12  
Cod: 211-212XSI

• Zonele subgingivale greu 
accesibile (zona molarilor 
mandibulari).

Gracey 17/18  
Cod: 247-248XSO

• Pentru molari 
suprafețele distale.

210 Lei

210 Lei

210 Lei

210 Lei

210 Lei

210 Lei

CHIURETE GRACEY 

Gracey 1/2 
Cod: 210-202XSI

• Incisivi și premolari.

Gracey 3/4 
Cod: 203-204XSI

• Incisiv și premolari.

Gracey 5/6  
Cod: 205-206XSI

• Incisivi și premolari;
• Indicată în special 

pentru suprafețele 
proximale.

210 Lei 210 Lei 210 Lei
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CHIURETA GRACEY Implant Mini
• Vârf din titan; 
• Nu afectează implanturile;
• Asigură o sensibilitate tactilă excelentă și rigiditate optimă;
• Special concepută pentru mentenanța implanturilor. 

Chiureta Langer 1/2
Cod: 210-202MTIEM

• Pentru molarii și premolarii din 
partea inferioară;

• Chiuretele Langer combină capătul 
de lucru al chiuretei universale și 
tija încovoiată a chiuretei Gracey. 

Chiureta Mc Call 13-14 
Cod: 222-223XSI 

• Molari și premolari subgingival.

Cod: 471-473XSI

• Capăt dublu, în formă de bilă, diametru 1,5 - 2mm.

Cod: 112-113XSI

• Îndepărtarea tartrului pentru 
suprafețele anterioare și linguale.

Chiureta 1/2     
Cod: 210-202MTIEM

• Pentru incisivi și 
molari.

Chiureta 11/12
Cod: 211-212MTIEM

• Pentru suprafețele 
meziale ale molarilor 
și premolarilor.

Chiureta 13/14
Cod: 213-214MTIEM

• Pentru suprafețele 
distale ale molarilor 
și premolarilor.

419 Lei 419 Lei 419 Lei

210 Lei

147 Lei

210 Lei

170 Lei

Excavator 1mm sau 1,5mm
Cod: 522-523XSI - 1mm
Cod: 533-534XSI - 1,5mm

Excavator linguriță pentru îndepărtarea 
dentinei cariate și a obturațiilor 
provizorii. 

Avantaje: 
• Capăt de lucru în formă de linguriță; 
• Vârf rotunjit;
• Lamă lungă care permite tratamentul ușor al 

zonelor mai mari.

EXCAVATOARE: FULOARE

HOE SCALER
ANTERIOR

210 Lei
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MÂNER OGLINDĂ

SONDE DENTARE

• Mâner cu înveliș din silicon elastic 
cu prindere excelentă;

• Control precis al lamei;
• Compatibil cu lamele: 10, 10A, 11, 

11K, 12, 12D, 15, 15C, 15S.

PLUGGER CILINDRIC
Cod: 340-360XSI    1-1,5mm
Cod: 350-380XSI    1,2-2mm

Plugger cilindric cu diametrul la vârf de 
1 - 1,5mm sau 1,2 - 2mm.

147 Lei

68 Lei

LM 25 XSI
Avantaje:
• Un singur cap, design 

simplu al tijei;
• Albastru sau roșu.

LM 25 ESI
Avantaje:
• Bine echilibrat, 

oferă accesibilitate 
mai bună;

• Culoare albastră.

205 Lei

46 Lei

MÂNER PENTRU LAME 
BISTURIU ErgoHold

SONDĂ DENTARĂ CU CAP 
DUBLU

79 Lei

SONDĂ DENTARĂ 
LM 5-8XSI sau 5-9XSI

Sondă dentară cu mâner Ergo Max.

79 Lei

180 Lei

23-530BXSI 

• Gradații la 3-6-9-12mm.

23-52BXSI

• Cap dublu, gradații la 2-4-6-8-10-12mm.

180 Lei

SONDĂ PARODONTALĂ

Cod: 17-23XSI

• Sondă dentară cu cap dublu 
pentru diagnosticarea tartrului 
și a cariilor;

• Poate fi folosită și în explorarea 
pungilor parodontale, 
restaurărilor și a furcațiilor.

Instrument pentru sondarea cariilor și a 
zonelor parodontale. 

Avantaje: 
• Cap în formă de bilă 0,5mm; 
• Nu afectează țesutul și nu străpunge 

pungile parodontare; 
• Măsurare precisă a profunzimii pungii; 
• Gradații colorate care permit o măsurare 

ușoară a pungii gingivale.
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Extract with confidence 

Instrumentele LiftOut LM permit ca extracția dintelui să se facă în cel mai atraumatic mod cu 
putință. Astfel are loc o vindecare rapidă, iar implanturile pot fi inserate într-un timp mai scurt.

Vârful subțire al instrumentului este introdus în spațiul parodontal și avansează încet spre 
vârful rădăcinii în timp ce răsucește instrumentul ușor înainte și înapoi.
Lamă dreaptă sau curbă de 3mm, 4mm sau 5mm.

INSTRUMENTE PENTRU LUXARE

PIATRĂ PENTRU ASCUȚIT 
INSTRUMENTE   
Avantaje:
• Ascute ușor și rapid. 
• Ideală pentru gamele: SlimLift, LiftOut, TwistOut, 

RootOut.

Cod: 6652XSI

Set cu instrumente parodontale
• 1 casetă Servo 5 LM6650;
• 1 chiuretă Gracey 1/2 LM201-202;
• 1 chiuretă Gracey 11/12 LM211-212;
• 1 chiuretă Gracey 13/14 LM213-214;
• 1 chiuretă McCall 17-18 LM277-279;
• 1 Mini Sickle LM311-312.

PERIOSET 

138 Lei

190 Lei

158 Lei

1.136 Lei

190 Lei

SUPORT SERVO MAX 
PENTRU ACE ȘI FREZE 

SUPORT SERVO MAX PENTRU 
6 ANSE ULTRASONICE

CASETĂ PENTRU 
INSTRUMENTE  

Suport  pentru 14 ace și 8 freze.  

Avantaje: 
• Dintr-un material plastic special, durabil; 
• Include gradație pentru măsurare și 

ajustare ace; 
• Autoclavabil la temperatură de maximum 

134°C.

Avantaje: 
• Dintr-un material plastic 

special, durabil; 
• Autoclavabil la temperatură 

de maximum 134°C.

• Casetă pentru instrumente 
pentru restaurări sau 
endodontice;  

• Cu burete pentru curățarea 
a 20 de freze.

486 Lei
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LM-Arte™ reprezintă un set inovator de instrumente pentru restaurări estetice. Au fost 
dezvoltate în cooperare cu Style Italiano, un grup de medici stomatologi specializați în 
restaurarea estetică.

Instrumentele LM-Arte™ sunt special concepute pentru stratificarea compozitelor. Sunt 
fabricate din LM-DuraGradeMax™ de înaltă calitate și antiaderente. Fiecare instrument este 
codat în culori și denumit după funcția sa principală în procesul de restaurare.

LM-ARTE 

222 Lei 222 Lei

222 Lei

222 Lei 222 Lei 165 Lei

CUSP MISURA

ARTE APPLICA ARTE ECCESSO PACKER MODELLER
Cod: 46-49XSI

Vârful subțire al LM-Arte Applica 
permite modelarea în spații înguste 
sau pe lângă banda matrice.

Cod: 307-308XSI

Instrument pentru 
îndepărtarea compozitului 
și a resturilor de bonding. 

Vârfuri de lucru conice 
ideale pentru modelarea 
suprafețelor ocluzale.

INSTRUMENT COMPOZIT 
ARTE APPLICA TWIST 

ARTE CONDENSA

Cod: 46-49XSI

Spatulă pentru modelare compozite, subțire, flexibilă și 
îngustă, cu vârfuri îndoite, care permite lucrul în zonele greu 
accesibile sau inaccesibile instrumentelor normale. 

Cod: 488-489XSI

Instrument pentru modelarea compozitului, cu vârf lung și 
rotund. Permite acces total în cavități, datorită celor două 
vârfuri (unul subțire și unul gros). Capătul rotunjit permite 
condensarea delicată a compozitului. 

Cod: 468-469XSI

Instrument pentru măsurarea 
orizontală și verticală a 
grosimii straturilor compozite 
finale ale restaurărilor.

222 Lei

ARTE FISSURA

Cod: 481-487XSI

Instrument de modelare cu vârfuri extrem de ascuțite. 
Vârful conic este perfect pentru modelarea zonelor 
ocluzale și a dintelui posterior. Vârful fin în formă de sondă 
este recomandat pentru modelarea fisurilor și cuspizilor, 
precum și la personalizarea straturilor compozite.
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Instrumentar pentru consultație

Oglinzile RELAX FS ULTRA combină 
avantajele suprafeței frontale reflectorizante 
cu beneficiile unui design ușor al mânerului 
din fibră de sticlă. 

Avantaje: 
• Asigură confort atât pentru medic 

cât și pentru pacient în desfășurarea 
manoperelor dentare;  

• Design-ul unic al straturilor oglinzilor 
facilitează imagini de o claritate superioară; 

• Mai luminoase decât cele de rodiu, cu un 
factor de reflexie de 113%.

Caracteristici: 
• Precizie maximă; 
• Rezistente la zgârieturi; 

• Potrivite pentru sterilizare termică; 
• Ușoare și confortabile;
• Confortabile la mânuire, datorită designului 

ergonomic;
• Silk–mat–finished: reflexie fără distorsiuni; 
• Autoclavabile la 134°C; 
• Disponibile într-o gamă variată de culori ale 

mânerului;
• Mânerul este din fibră de sticlă. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Oglindă cu mâner care în timpul utilizării în 
cavitatea bucală nu se aburește. 

Caracteristici:
• Vizibilitate mai bună decât oglinzile 

tradiționale; 

• Mâner diferite culori: alb, albastru, bleu, 
galben, mov, negru, roz. 

Prezentare: 
• Bucată.

Oglindă dentară concavă, 
fără mâner. Autoclavabilă.

Prezentare:
• Bucată.

Oglindă dentară plană,
fără mâner. Autoclavabilă.

Prezentare:
• Bucată.

OGLINDĂ CU MÂNER RELAX FS ULTRA
HAHNENKRATT

OGLINDĂ CU MÂNER RELAX FS RHODIU
HAHNENKRATT

OGLINDĂ DENTARĂ CONCAVĂ
HAHNENKRATT

OGLINDĂ DENTARĂ PLANĂ
HAHNENKRATT

24 Lei

12 Lei

5,40 Lei

3,50 Lei
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Oglindă plană sau concavă, care nu se 
aburește în cavitatea bucală.

Beneficii:
• Vizibilitate mai bună decât oglinzile 

tradiționale;
• Autoclavabilă.

Prezentare:
• Bucată.

Oglinzi de diferite forme și dimensiuni 
pentru adulți sau copii. Suprafața din 
rhodium, acoperită pe ambele părți. 

Caracteristici: 
• Tratate special anti aburire și anti-reflex; 
• Calitate deosebită, indispensabile celor 

care doresc fotografierea intraorală a 

pacienților; 
• Diverse forme și dimensiuni: palatinale, 

linguale sau laterale, pentru adulți sau 
copii. 

Prezentare: 
• Bucată.

Mâner pentru oglindă, din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

Pensă dentară din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

Sondă dentară din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

Spatulă bucală din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

OGLINDĂ RHODIUM
HAHNENKRATT

OGLINDĂ FOTOGRAFIE INTRAORALĂ
HAHNENKRATT

MÂNER OGLINDĂ
DR. PROTECT

PENSĂ DENTARĂ
DR. PROTECT

SONDĂ DENTARĂ
DR. PROTECT

SPATULĂ BUCALĂ
DR. PROTECT

7,50 Lei

Call for price!

6 Lei

8,50 Lei

7,80 Lei

8 Lei
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Instrumentar pentru odonto-terapie

Excavator, diferite mărimi și forme.
Oțel inoxidabil. Cu 2 capete, diferite forme.

Prezentare:
• Bucată.

EXCAVATOR
DR. PROTECT

8 Lei

Fuloar pentru pentru ciment, diferite mărimi, 
oțel inoxidabil. Cu 2 capete, bont sau bilă. 

Prezentare:
• Bucată.

FULOAR CIMENT
DR. PROTECT

7,70 Lei

Fuloar pentru pentru amalgam, diferite 
mărimi, oțel inoxidabil. Cu 2 capete, diferite 
forme.

Prezentare:
• Bucată.

FULOAR AMALGAM
DR. PROTECT

7,70 Lei

Portmatrice circulară din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

PORTMATRICE CIRCULARĂ
DR. PROTECT

16,50 Lei

Portmatrice Ivory din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

PORTMATRICE IVORY
DR. PROTECT

46,50 Lei

Clește din inox, drept sau curb, utilizat 
pentru prinderea hârtiei de articulație.

Prezentare:
• Bucată.

PENSĂ PENTRU HÂRTIA DE ARTICULAȚIE 
DR. PROTECT

22,50 Lei

Spatulă pentru ciment din oțel inoxidabil, cu 
2 capete.

Prezentare:
• Bucată.

SPATULĂ CIMENT
DR. PROTECT

10 Lei
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Instrumentar pentru protetică

WAMkey
WAM

Instrumentul de referință în procedura de îndepărtare a coroanelor și 
punților dentare. 

Instrument pentru îndepărtarea pivoților 
și a coroanelor Richmond.

WAM’X
WAM

Avantaje: 
• În cele mai multe situații, puteți reutiliza temporar coroana și 

în unele cazuri, se pot reutiliza ca și coroane permanente; 
• Instrumentul WAMkey® îndepărtează cu blândețe coroana în 

axul preparației, coroana urmând liberă traiectoria minimei 
rezistențe. 

Caracteristici: 
• Kitul conține tot ce aveți nevoie: 3 dimensiuni ale WAMkey: 

No1, No2, No3;

• Ușor de utilizat, instructictiuni complete pe CD; 
• Toate componentele din acest kit sunt complet autoclavabile 

(130°C); 
• WAMkey este o soluție ușor de utilizat; 
• Nu va provoca durere pacienților; 
• Este rapid (de obicei, mai puțin de 2 minute pe coroană). 

Prezentare: 
• Intro Kit: Set 3 instrumente WAMkey: No1, No2, No3; 
• Refill: WAMkey: No1, No2 sau No3.

Caracteristici: 
• Rotirea liberă a clemelor permite pivotului să-și aleagă singur 

traiectoria de dezinserție. Acest lucru permite pivotului să se 
miște liber, iar tensiunile pe rădăcină sunt mai mici, limitând 
astfel riscul de fractură;  

• Folosind un principiu mecanic simplu, WAM’X vă permite să 
îndepărtați un pivot în 5 până la 10 minute; 

• Acțiunea clemelor generează forțe care permit disocierea 
dintre reconstrucție și dintele de sprijin, fără a induce nici o 
durere sau risc pentru pacient. 

Prezentare: 
• Kit: 1 clește WAM’X; 3 perechi de cleme asortate; 3 perechi 

de discuri de silicon asortate pentru tăierea fără efort și 
fără vibrații a metalului și a ceramicii; 1 CD care conține 
videoclipuri, animații și explicații.

Avantaje: 
• Singura procedura corectă din punct de vedere tehnic 

care poate descimenta un pivot fără riscuri pentru 
rădăcină, rapid, sigur și fără durere; 

• Manoperă este total atrumatică, fără durere și fără 
riscuri; 

• WAM’X oferă rezultate spectaculoase chiar și pe dinții 
mobili.

Intro Kit - 925 Lei  •  Refill  - 440 Lei

Kit  - 2.081 Lei
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Instrument proiectat special pentru 
îndepărtarea ușoară a coroanelor temporare, 
coroanelor turnate sau a bonturilor metalice.

Avantaje:
• Poate fi utilizat singur sau împreună cu 

elementele accesorii;
• Finisajul special din vârf este asemănător 

acelor ascuțite și permit prinderea 
eficientă;

• Aderență foarte bună pentru coroanele 

temporare;
• Sistem solid de prindere pentru coroanele 

turnate;
• Ușor de curățat;
• Minimalizează riscul fracturilor sau a lezării 
• țesuturilor.

Prezentare:
• Bucată;
• Rezerve: inele gumate 50 buc/set.

GC PLIER - PISTOL ÎNDEPĂRTAT LUCRĂRI PROTETICE
GC

Instrument pentru scos lucrări, manual, cu 
bilă, cu trei vârfuri.

Prezentare:
• Bucată.

Instrument pentru scos lucrări, automat, cu 
două vârfuri.

Prezentare:
• Bucată.

Clește crampon din oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

Instrument pentru inserarea firului de 
retracție, cu 2 capete, din inox. 

Prezentare:
• Bucată.

Instrument din oțel inoxidabil utilizat pentru 
măsurarea grosimii coroanelor din metal sau 
ceara.

Prezentare:
• Bucată.

INSTRUMENT MANUAL DE SCOS LUCRĂRI
DR. PROTECT

INSTRUMENT AUTOMAT DE SCOS LUCRĂRI
DR. PROTECT

CLEȘTE CRAMPON
DR. PROTECT

INSTRUMENT INSERARE FIR DE RETRACȚIE
DR. PROTECT

GROSIMETRU PENTRU METAL SAU CEARĂ
DR. PROTECT

Pistol - 1.333 Lei  •  Inele  - 394 Lei

39 Lei

119 Lei

41 Lei

10,50 Lei

25 Lei
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Instrumentar pentru chirurgie

Trusă cu 7 instrumente indicată pentru 
pentru microchirurgie în cabinetul dentar. 

Caracteristici: 
• Carbura de tungsten a vârfurilor 

instrumentelor oferă rezistență crescută a 
părților tăietoare, astfel încât acestea sunt 
mult mai tăioase și nu se deteriorează în 
timp (nu necesită ascuțire); 

• Instrumentele sunt în casetă din inox, 
autoclavabilă, cu suport din silicon pentru 
fiecare instrument. 

Conținut trusă: 
• 1 x Port ac cu sistem de blocare, cu vârf din 

carbură;
• 1 x Forfecuță fină; 
• 1 x Pensă anatomică pentru microchirurgie 

dreaptă; 
• 1 x Pensă anatomică microchirurgie curbă; 
• 2 x Decolatoare;
• 1 x Chiuretă. 

Clește ciupitor de os, vârf drept. Oțel 
inoxidabil. 

Prezentare:
• Bucată.

Clește ciupitor de os, vârf angulat la 45° sau 
90°. Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

Diferite forme. Oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

TRUSĂ 7 INSTRUMENTE PENTRU MICROCHIRURGIE 
DR. PROTECT

CLEȘTE CIUPITOR DE OS
DR. PROTECT

CLEȘTE CIUPITOR DE OS MOSQUITO
DR. PROTECT

DECOLATOR MUCOASĂ
DR. PROTECT

536 Lei

82 Lei

79,50 Lei

21 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Clește extracție pentru arcada 
superioară. Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

Clește extracție pentru arcada 
inferioară. Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

CLEȘTE 
EXTRACȚIE 
PENTRU ARCADA 
SUPERIOARĂ
DR. PROTECT

CLEȘTE 
EXTRACȚIE 
PENTRU ARCADA 
INFERIOARĂ
DR. PROTECT

48 Lei

38 Lei

Elevator pentru arcada inferioară sau 
superioară Curb sau drept, bont sau ascuțit.  
Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

Elevatoare Winter (picior de ciută) de stânga 
sau dreapta. Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

Elevator Lecluse (limbă de crap). Oțel 
inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

ELEVATOR
DR. PROTECT

ELEVATOR PICIOR DE CIUTĂ (WINTER)
DR. PROTECT

ELEVATOR LIMBĂ DE CRAP (LECLUSE)
DR. PROTECT

23 Lei

46 Lei
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Set 4 elevatoare pentru chirurgie. Oțel 
inoxidabil. 

Prezentare:
• Set 4 bucați.

Oțel inoxidabil.
Dreaptă sau curbă, cu 2 capete.

Prezentare:
• Bucată.

Oțel inoxidabil.
Dreaptă sau curbă, cu 2 capete.

Prezentare:
• Bucată.

Depărtator de obraz. Oțel 
inoxidabil, 13cm lungime.

Prezentare:
• Set de 2 bucăți.

Depărtător de buze și obraji pentru a mări 
accesul în zona orală și gingivală.

Indicații:
• Efectuarea detartrajelor și periajelor;
• Efectuarea tratamentelor de albire;
• Izolarea în vederea cimentării lucrărilor;
• Vizualizarea arcadei în vederea colării 

bracket-urilor;
• Obținerea unei mai bune izolări în 

tratamentul cavităților de colet, sigilări de 
șanțuri;

• În parodontologie.

Avantaje:
• Rama anatomică asigură un acces superior 

la ariile bucale și gingivale;

• Suportul pentru buze le poziționează la 
distanțe ample față de dinții anteriori și 
gingie;

• Fanta pentru fren crește confortul 
pacientului;

• Aripioarele laterale susțin ușor obrajii și 
se contractă pentru inserția și dezinserția 
facilă;

• Autoclavabilă la 134°C.

Prezentare:
• Standard Assorted Kit standard: 2 

depărtătoare + pernuțe montate pentru 
buze;

• Standard Assorted Kit mărime mică: 2 
depărtătoare + pernuțe montate pentru 
buze.

SET INSTRUMENTE PENTRU LUXARE
DR. PROTECT

CHIURETĂ ALVEOLARĂ DUBLĂ
DR. PROTECT

CHIURETĂ DE OS LUCAS
DR. PROTECT

DEPĂRTĂTOR FARABEUF
DR. PROTECT

OPTIVIEW
KERR

117 Lei

18,50 Lei

20 Lei

26 Lei

163 Lei
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Depărtator de obraz, din material plastic.

Caracteristici: 
• Se dezinfectează la rece; 
• Disponibil în 2 mărimi: M și L. 

Prezentare: 
• Bucată.

Depărtător bucal cu opritor pentru limbă, 
autoclavabil.

Prezentare: 
• Bucată.

Depărtator de obraz, din material plastic. Prezentare:
• Set 2 bucăți.

Foarfecă pentru mucoasă, ascuțită, dreaptă 
sau curbă, lungime 14,5cm. Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Bucată.

Oțel inoxidabil. Nr. 3. Prezentare:
• Bucată.

Dreaptă sau curbă, lungime 14cm.
Oțel inoxidabil.

Prezentare:
Bucată.

DEPĂRTĂTOR BUCAL
WHITE SMILE

DEPĂRTĂTOR BUCAL CU OPRITOR PENTRU LIMBĂ
WHITE SMILE

DEPĂRTĂTOR PLASTIC
TRIBEST

FOARFECĂ MUCOASĂ
DR. PROTECT

MÂNER BISTURIU
DR. PROTECT

PENSĂ KOCHER
DR. PROTECT

16,50 Lei

19,50 Lei

5,90 Lei

8 Lei

4,50 Lei

15 Lei
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Dreaptă sau curbă. Oțel inoxidabil.
Lungime 14cm.

Prezentare:
• Bucată.

Dreaptă. Oțel inoxidabil. Lungime 16cm. Prezentare:
Bucată.

Dreaptă sau curbă. Oțel inoxidabil. Lungime 
16 cm.

Prezentare:
Bucată.

Oțel inoxidabil, lungime 14cm sau 17cm Prezentare:
Bucată.

Seringă cu aspirație pentru anestezie.

Indicații:
• Anestezie prin infiltrație și conducție.

Avantaje:
• Aspirație activă;
• Deschidere largă pentru controlul vizual al 

a aspirației;
• Autoclavabilă;
• Două capete schimbabile, de două 

dimensiuni, permițând astfel utilizarea 
oricăror tipuri de ace atraumatice.

Prezentare:
• 1 seringă + 2 capete.

PENSĂ PEAN
DR. PROTECT

PENSĂ ANATOMICĂ
DR. PROTECT

PENSĂ CHIRURGICALĂ
DR. PROTECT

PORTAC MATHIEU
DR. PROTECT

SERINGĂ CU ASPIRAȚIE
DR. PROTECT

14 Lei

12 Lei

12,50 Lei

14cm - 38 Lei  •  17cm  - 41 Lei

42 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Seringă intraligamentară. 

Caracteristici:
• SOPIRA Citoject face injecțiile 

intraligamentare și mai simple pentru 
dumneavoastră și mai confortabile pentru 
pacienți – un design inovator excepțional;

• Oferă un control excelent pentru o injecție 
delicată: doar 0,06ml de anestezic este 

eliberat prin apăsarea mânerului; 
• Protecția de plastic integrată oferă un plus 

de siguranță; 
• Distribuția echilibrată a greutății va ajută să 

o manevrați în mod sigur și precis. 

Prezentare: 
• Bucată.

Seringă tip stilou pentru anestezia 
intraligamentară, fără aspirație, pentru 
carpulele de anestezic. Inox.

Beneficii:
• Ușor de manevrat;

• Dozare anestezic cu fiecare click.

Prezentare:
• Bucată.

Ace de sutură în ambalaj steril, cu ac, 
lungimea firului de mătase 75mm, grosimea 
acului 3/0; 4/0 sau 5/0, lungimea acului 17, 18 
sau 22mm.

Secțiune: rotundă sau triunghiulară.

Prezentare:
• 1 blister steril.

Ac cu fir steril din poliester, secțiune ac 
triunghiulară sau rotundă, lungime fir 45 
/ 75cm, grosimea acului 3/0, 4/0 sau 5/0, 
lungimea acului 17 sau 19mm, steril.

Prezentare:
• Bucată.

SOPIRA CITOJECT SERINGĂ INTRALIGAMENTARĂ
KULZER

SERINGĂ INTRALIGAMENTARĂ
DR. PROTECT

ACE SUTURĂ MĂTASE HYGIFIL
HYGITECH

ACE SUTURĂ POLIESTER HYGITECH
HYGITECH

1.239 Lei

104 Lei

6,50 Lei

7,60 Lei
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Ace sutură cu fire resorbabile, realizate 
dintr-un material compus din 90% copolimer 
din glicolidă și 10% L-lactidă. Firul împletit 
este acoperit cu resolactonă (un amestec 
de stearat de calciu și poliglicid-co-lactic). 
Învelișul este inert, nonantigenic și 
nonpirogenic. Firele de sutură au culoare 
mov. Firele sunt disponibile într-o varietate 
de mărimi, atașate unor ace din oțel 
inoxidabil de variate tipuri și mărimi. 

Indicații: 
• Firele de sutură PGLA sunt indicate 

pentru uz stomatologic, pentru suturarea 
țesuturilor moi; 

• Materialul de sutură trebuie ales în funcție 
de tehnica chirurgicală folosită și de 
mărimea plăgii. 

Caracteristici: 
• Ca și alte fire de sutură, firele PGLA pot 

cauza reacții inflamatorii în țesut;
• Pierderea gradată a rezistenței la tracțiune 

și resorbția firului PGLA se datorează 
spargerii hidrolitice a acidului glicolic, 
care este apoi absorbit și metabolizat în 
organism; 

• Perioada de resorbție a firului PGLA este de 
56-70 zile; 

• La 2 săptămâni post-operator, firul 
păstrează aproximativ 75% din rezistența 
la tracțiune inițială, iar la 3 săptămâni, 
aproximativ 50% din rezistența inițială; 

• La început, resorbția duce la o scădere a 
rezistenței la tracțiune, și apoi la o reducere 
în masă. 

Prezentare: 
• Blister steril.

Ace sutură cu fire resorbabile PGA (acid 
poliglicolic) realizate dintr-un material compus 
din 100% copolimer din glicolidă. Firele de 
sutură au culoare mov. Firele sunt disponibile 
într-o varietate de mărimi, atașate unor ace 
din oțel inoxidabil de variate tipuri și mărimi. 

Indicații: 
• Firele de sutură PGA sunt indicate pentru uz 

stomatologic, pentru suturarea țesuturilor 
moi;

• Materialul de sutură trebuie ales în funcție 
de tehnica chirurgicală folosită și de 
mărimea plăgii. 

Caracteristici: 
• Rezistență la tracțiune foarte bună: scăderea 

progresivă a rezistenței până la dispariția 
(aproape) completă, după 7 zile;

• Poziționarea precisă a nodurilor și trecerea 
cu ușurință prin țesuturi cu rezistență 
minimă;

• Timp de absorbție rapidă: între 35-45 de zile. 

Prezentare: 
•  Blister steril.

Ace sutură cu fire resorbabile PGA (acid 
poliglicolic) realizate dintr-un material compus 
din 100% copolimer din glicolidă. Firele de 
sutură au culoare mov. Firele sunt disponibile 
într-o varietate de mărimi, atașate unor ace 
din oțel inoxidabil de variate tipuri și mărimi. 

Indicații: 
• Firele de sutură PGA sunt indicate pentru uz 

stomatologic, pentru suturarea țesuturilor 
moi; 

• Materialul de sutură trebuie ales în funcție 
de tehnica chirurgicală folosită și de 
mărimea plăgii. 

Caracteristici: 
• Firul păstrează la 3 săptămâni, aproximativ 

50% din rezistență inițială; 
• Poziționarea precisă a nodurilor și trecerea 

cu ușurință prin țesuturi cu rezistență 
minimă;

• Timp de absorbție rapidă: între 60-90 de zile. 

Prezentare: 
• Blister steril.

ACE SUTURĂ PGLA RESORBABILE
DEMETECH

ACE SUTURĂ PGA RAPID RESORBABILE
DEMETECH

ACE SUTURĂ PGA RESORBABILE 
DEMETECH

20 Lei

21,50 Lei

17,50 Lei
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Ace de sutură în ambalaj steril, cu ac, fir de 
mătase, grosimea acului 2/0; 3/0; 4/0 sau 5/0, 
lungimea acului 22mm. Secțiune: rotundă sau 
triunghiulară. 

Prezentare: 
• Blister steril.

Seringă luerlock de 2, 5, 10ml. Prezentare:
• Cutie 100 bucăți 2ml; 
• Cutie 100 bucăți 5ml; 
• Cutie 100 bucăți 10ml.

Lame din oțel-carbon sterile.
Nr. 10, 11, 12, 15, 15C.

Prezentare:
• Bucată.

ACE SUTURĂ
DR. PROTECT

SERINGĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ LUERLOCK
DR. PROTECT

LAME BISTURIU
DR. PROTECT

2,20 Lei

2ml - 37,50 Lei  •  5ml  - 52,55  •  10ml  - 55,75

0,60 Lei

Instrumentar pentru parodontologie

Oțel inoxidabil, gradată. Prezentare:
• Bucată.

SONDĂ PARODONTALĂ
DR. PROTECT 

7,60 Lei
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Cutii și casolete pentru instrumentar

Diferite forme (seceră, gheară, trapezoidal, 
frunză de mirt). Oțel inoxidabil.

Prezentare:
• Set: 8 instrumente detartraj. 
• Bucată: diferite forme.

Diferite mărimi și forme. Oțel inoxidabil, 2 
capete. 

Prezentare:
• Bucată.

Cutie pentru instrumentar cu capac. Oțel 
inoxidabil.
• Mică: 200 x 100mm;
• Mare: 200 x 150mm.

Prezentare:
• Bucată.

SET INSTRUMENTE DETARTRAJ
DR. PROTECT 

CHIURETĂ GRACEY
DR. PROTECT 

CUTIE DE INSTRUMENTE
RITE DENT

Set  - 79 Lei  •  Bucată - 9 Lei

20 Lei

Mare  - 55 Lei  •  Mică - 52 Lei

Cutie ovală din oțel inoxidabil pentru ace și 
freze. 
Dimensiuni: 80 x 25 x 20mm.

Prezentare:
• Bucată.

CUTIE PENTRU ACE ȘI FREZE
RITE DENT

26 Lei

Cutie pentru ace, cu suport și orificii, din oțel 
inoxidabil. 
Dimensiuni (cu capac): 100 x 4,50 x 50mm.

Prezentare:
• Bucată.

CUTIE CU SUPORT PENTRU ACE
RITE DENT

52 Lei
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Huse pentru seringă atraumatică cu 
personaje animate nostime, pentru 
acoperirea seringii. 

Avantaje: 
• Culori și personaje diferite; 
• Se potrivesc pe orice seringă 

intraligamentară; 
• Acoperă eficient acul pentru a nu fi văzut 

de pacient. 

Prezentare: 
•  Set 10 bucăți. 

HUSE COLORATE PENTRU SERINGĂ 
ATRAUMATICĂ
ANGELUS

Cutie rotundă din oțel inoxidabil pentru 
sterilizat ace și freze.
Dimensiuni: 60 x 25mm.

Prezentare:
• Bucată.

CUTIE ROTUNDĂ CU CAPAC
RITE DENT

43 Lei

10 Lei

Diverse

Perie pentru curățat freze, cu inel culisant. 
Mare sau mică.

Prezentare:
• Bucată.

Huse pentru seringa atraumatică 
confecționate dintr-un cauciuc moale, sub 
formă de crocodil. 
Husa a fost proiectată pentru seringa 
atraumatică și carpulă pentru a facilita 
administrarea anestezicului local.

Avantaje:
• Diminuarea anxietății cauzată de ac în 

timpul administrării anesteziei.
• Autoclavabile - se garantează biosiguranta.

Prezentare:
• Set 2 bucăți (1 roz și 1 verde)

PERIE PENTRU CURĂȚAT FREZE
POLIRAPID

HUSE CROCODIL PENTRU SERINGĂ ATRAUMATICĂ 
ANGELUS

11 Lei

96 Lei
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Oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

Model educațional care reprezintă forma 
anatomică a dinților și poziționarea lor în 
arcada dentară.

Prezentare: 
• Fantomă model cu 16 dinți superiori sau 

inferiori arcadă completă; 
• Garnituri de dinți pentru fantome.

Mandrină pentru piesă contraunghi. Prezentare: 
• Bucată.

Oglindă cu mâner. Culori disponibile: alb, 
portocaliu, verde, albastru deschis, galben.

Prezentare: 
• Bucată.

Suport pentru vată. Oțel inoxidabil. Prezentare:
• Bucată.

PORTVATĂ
DR. PROTECT

SPIRTIERĂ
DR. PROTECT

FANTOME - MODELE DE LUCRU
PENTRON

MANDRINĂ PIESĂ CONTRAUNGHI
TRIBEST

OGLINDĂ CU MÂNER ANGER
ANGER

36 Lei

24 Lei

105 Lei

37 Lei

3 Lei

3 Lei

Mandrină pentru piesă dreaptă Prezentare: 
• Bucată.

MANDRINĂ PIESĂ DREAPTĂ
TRIBEST
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Freze de unică folosință

Freze extradure pentru contraunghi

Freze extradure pentru turbină

Freză unică, de elecție, pentru prepararea 
cavităților fără durere, eliminând necesitatea 
anesteziei.

Caracteristici: 
• Protejează dentina sănătoasă care acoperă 

camera pulpară, evitând expunerea 
accidentală a acesteia; 

• Elimină doar dentina alterată, 
inactivându-se la contactul cu dentina 
sănătoasă; 

• Reduce sensibilitatea postoperatorie; 
• Nu taie țesutul sănătos cu duritate mare 

(smalț, dentină sănătoasă, amalgam sau 
compozit);

• Indicată pentru piesele contraunghi cu 
viteză mică, recomandată fiind viteza de 
5000 rot/min.

Prezentare: 
• Freză ambalată individual, dimensiuni RA4, 

RA6 sau RA8.

SMART BURS II
SS WHITE

11,50 Lei

12,30 Lei

12,30 Lei

FREZE CON INVERS

FREZE CON INVERS FREZE SFERICE FREZE CILINDRICE FREZE FISSURE

FREZE SFERICE FREZE CILINDRICE

RA4

FG4

Freze extradure pentru contraunghi
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Freze extradure pentru piesă dreaptă

Freze extradure pentru tăiat coroane

12,30 Lei

Freze extradure recomandate pentru tăierea 
coroanelor și punților (aur, nichel-crom și alte 
aliaje non-prețioase). 

Caracteristici:
• Partea axială activă este aplicată pe 

suprafața care urmează să fie tăiată cu o 
presiune moderată; 

• Mișcarea alternativă în sus și în jos 
îmbunătățește eficiența frezei; 

• Viteza recomandată între 120.000 și 
180.000rpm. 

• Formă conică și cilindrică 010 și 012.

Prezentare: 
• Folie 5 bucăți.

Freze de ablație din linia LA Axxess, cu striații 
cross-cut.

Prezentare:
• Folie 5 freze. 

FREZE TRANSMETAL
DENTSPLY SIRONA

FREZE TĂIAT COROANE LA AXXESS
KEER ENDODONTICS

17,80 Lei

85 Lei

169 Lei

FREZE CILINDRICE

FREZE CON INVERS FREZE SFERICE FREZE CILINDRICE

FREZE FISSURE FREZE SFERICE

RA4

FG4
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Freze extradure pentru șlefuit

Freze diamantate pentru turbină

Ghidul culorilor pentru frezele MANI

Freze extradure din carbură, cu un design 
unic, concepute special pentru a oferi 
o alternativă rapidă și eficientă față de 
folosirea frezelor diamantate.

Indicații:
• Ideale pentru pregătirea coroană, pentru 

șlefuire și finisare.

Caracteristici: 
• Oferă viteză maximă cu încărcare minimă;
• Designul lor permite finisarea și șlefuirea 

fină a materialelor dentare sau suprafețelor 
dentare;

• Geometria unică a designului lamelor 
tăietoare face ca aceste freze să taie mult 
mai rapid și cu mai puține vibrații, atât la 
nivelul structurilor dentare cât și la nivelul 
materialelor dentare;

• Design-ul nou generează mai puțin stres 
la nivelul structurii dentare rămase și mai 
puțină căldură de fricțiune ce poate irita 
pulpa dentară și poate deteriora structurile 
parodontale de suport;

• Seria Great White Ultra 856 creează 
o margine rotunjită axial-gingival, 
obținându-se o închidere marginală oblică 
pentru preparație;

• Seria The Great White Ultra 847 crează 
un perete axial-gingival la 90° și se obține o 
margine prag pentru restaurarea coronară;

• Seria The Great White Ultra KR 845 ideală 
pentru prepararea pereților pentru inlay-uri 
și onlay-uri.

Avantaje: 
• Unghiul agresiv de tăiere al frezei Great 

White Ultra permite operatorului să 
exercite o presiune mai mică, atât pentru 
confortul pacientului cât și al medicului 
stomatolog;

• Frezele Great White Ultra sunt disponibile 
în diferite diametre și lungimi de tăiere;

• Vârful rotunjit asigură integritatea 
marginală.

Prezentare: 
• Bucată.

Frezele diamantate realizate de firma Mani sunt produse după cele mai înalte standarde 
și sunt disponibile în diverse forme și granulații. Frezele diamantate Mani sunt inspectate 
100% cu aparate laser și îndeplinesc toată gama de teste de tăiere și tensionare.

FREZE SSWHITE GREAT WHITE ULTRA
SS WHITE

32 Lei

Maxim allowable r.p.m.

Color coding

ISO No.

Order No.

Shape

ISO
173/014

Series

450.000 rpm

Coarse / 125-150 µm

Fine / 53-63 µm

Standard / 106-125 µm

Extra Fine / 20-30 µm

300.000 rpm 160.000 rpm
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39 Lei

7 Lei

7 Lei

7 Lei

7 Lei

Freză diamantată utilizată pentru tăierea 
coroanelor din zirconiu.

Caracteristici:
• Diametru cap: 1,8mm;

• Parte activă: 8 mm;
• Capăt rotunjit.

Prezentare:
• Cod 856-018, bucată.

GREAT WHITE Z (GWZ)
SS WHITE

RA4

FG4

Freze extradure pentru contraunghi
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Freze pentru endodonție

Freză pentru acces endodontic, freze sferice 
de turbină lungi nr. 010 sau 014. 

Prezentare: 
• Bucată.

Freze din carbură, disponibile în 2 dimensiuni 
(1,4mm și 1,8 mm).

Indicații: 
• Destinate pentru extinderea laterală a 

accesului endodontic, fără riscul de a 
perfora podeaua camerei pulpare.

Caracteristici: 
• Soluție sigură pentru lărgirea accesului 

endodontic; 
• O cale de acces adecvată este esențială 

pentru un tratament endodontic de succes. 
Soluția ideală este un acces în linie dreaptă 

de la foramenul apical sau de la prima 
curbură a canalului radicular;

• Lărgirea accesului endodontic trebuie să se 
finalizeze fără perforarea peretelui camerei 
pulpare;

• Freza Endo Safe End va tăia doar în lateral, 
nu și în regiunea apicală, pentru a preveni 
perforarea zonei de furcație. Endo Safe End 
este freza ideală pentru aceasta procedură 
având un vârf sigur, rotunjit (inactiv).

Prezentare: 
• Bucată.

• Configurarea conică lungă a frezei Endo-Z 
permite accesul ușor în orificiile canalelor 
radiculare și conturarea pereților camerei 
pulpare;

• Este configurată din șase lame de carbură 
dispuse în spirală special concepute care nu 
se încărca în timpul preparării;

• Vârful inactiv previne perforarea podelei 

camerei pulpare;
• Disponibilă într-o singură dimensiune 

21mm, în versiunile FG (turbină) și RA (piesă 
unghi);

• Viteză recomandată: 160.000 - 300.000rpm.

Prezentare: 
• Folie 5 buc.

Freză diamantată pentru turbină cu vârf 
inactiv pentru preparații în apropierea 
camerei pulpare fără a perfora camera 
pulpară. 

Disponibilă în lungime de 21 sau 25mm.

Prezentare: 
• Bucată.

ENDO ACCESS
Dentsply Sirona

FREZE ENDO SAFE END
SS WHITE

ENDO Z
DENTSPLY SIRONA

DIAMENDO
DENTSPLY SIRONA

36 Lei

38 Lei

229 Lei

38 Lei
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Freze chirurgicale

Freze chirurgicale ZEKRYA 151-Z și 151L-Z.

Indicații:
• Secționarea molarilor deteriorați, înainte 

de extracție;
• Separarea rădăcinilor radiculare;
• Înlăturarea rădăcinilor radiculare rupte;
• Decapitarea dintelui.

Caracteristici:
• Oferă o tăiere excepțional de ușoară și o 

eficiență mai mare in toate procedurile 
chirurgicale;

• Frezele chirurgicale Zekrya Tungsten au 
un design cu 6 lame de tăiere elicoidale, 
structură solidă de carbură, concentricitate 
superioară, elimină vibrațiile și oferă 
calitate superioară de tăiere pentru 
operațiile de chirurgie dentară.

Prezentare:
• Freză chirurgicală 151L-Z sau 151-Z 28mm.

Freză chirurgicală extradură, fissure, 
rotunjită la vârf. Lungime chirurgicală. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Freză chirurgicală extradură, fissure, 
rotunjită la vârf. Lungime chirurgicală. 

Prezentare: 
• Bucată. 

FREZE CHIRURGICALE ZEKRYA 
SS WHITE

FREZĂ CHIRURGICALĂ FG 158SL
SS WHITE

FREZĂ CHIRURGICALĂ FG 1702SL
SS WHITE

36 Lei

18 Lei

18 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Protecție medic

Mănuși de consultație din latex, pudrate. 

Avantaje:
• Pudrate ușor;
• Suprafața netedă;
• Sensibilitate tactilă excelentă;

• Rezistență ridicată;
• Dexteritate;
• Culoare: albă.

Prezentare:
• Cutie 100 bucăți mărimile XS, S, M, L.

Mănuși de consultație din latex, nepudrate. 

Avantaje: 
• Nepudrate, indicate medicilor cu alergie la 

pudra de talc; 
• Microtexturate pentru un control mai bun; 

• Protecție superioară; 
• Rezistente; 
• Ambidextre. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți mărimile XS, S, M, L.

Mănuși pentru examinare de nitril, 
nepudrate, ambidextre, de unică folosință. 

Caracteristici:  
• Nepudrate, reduc riscul apariției dermatitei 

de contact;  
• Texturate la nivelul degetelor, nu afectează 

simțul tactil;   

Avantaje: 
• Mănușile din nitril reduc riscul de 

hipersensibilitate și apariției reacțiilor 
alergice;   

• Manșetele îngroșate cu bordură pentru a 
preveni rularea;  

• Proiectate pentru performanță maximă;  
• Confortabile, foarte fine;

• Culoare: albastru, mov, negru, roz, indigo, 
roz perlat, cu vitamina E și ulei de migdale, 
fucsia, verde sau roșu.

Prezentare:
• Cutie 100 bucăți mărimile XS, S, M, L 

diferite culori.

MĂNUȘI DE CONSULTAȚIE PUDRATE
DR. PROTECT

MĂNUȘI DE CONSULTAȚIE NEPUDRATE
DR. PROTECT

MĂNUȘI DE NITRIL NEPUDRATE
DR. PROTECT

65 Lei

65 Lei

79 Lei
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Mănuși chirurgicale de diferite mărimi. 

Avantaje: 
• Ambalaj steril, gata de utilizat; 
• Rezistente la rupere; 
• Culoare albă; 

• Disponibile în mărimile 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 
8.5 sau 9.0. 

Prezentare: 
• Set de 2 bucăți.

Mască respiratorie 3M, fără supapă, pentru 
protecția medicului. 

Avantaje:
• Măștile de protecție respiratorie din gama 

3M™ Aura™ 9320+ oferă confort și stil fără 
a face compromisuri în ceea ce privește 
performanța;

• Oferă protecție în condiții de praf și ceață, 
ce se regăsesc în cadrul unei varietăți de 
aplicații industriale și alte situații de lucru 
ce necesită protecție de tip FFP2; 

• Cu ajutorul tehnologiei inovative 3M de 
filtrare, respirația prin masca de protecție 
se realizează cu mai puțin efort; 

• Design-ul ingenios cu 3 segmente, adecvat 
pentru mișcările feței în timpul vorbirii, 

oferă utilizatorului un confort sporit; 
• Sistemul de fixare pe nas oferă o 

compatibilitate crescută cu ochelarii de 
protecție și reduce aburirea acestora; 

• Segmentul inovativ pentru bărbie oferă 
ușurință în fixarea și reglarea măștii de 
protecție pe față. 

Caracteristici: 
• Secțiune superioară din material filtrant; 
• Ambalare individuală;
• Design ingenios în 3 secțiuni; 
• Bandă de prindere sub bărbie inovatoare; 
• Sistem sigur de fixare pe nas. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Mască de protecție respiratorie de tip FFP2, 
culoare albă, pentru protecția medicului. 

Caracteristici: 
• Masca oferă protecție, împiedicând 

inhalarea prafului sau particulelor prin 
reținerea aerosolilor solizi și lichizi, 
asigurând o filtrare eficientă și o respirație 
facilă;

• Asigură o etanșeitate adecvată față de 
atmosfera ambientală la nivelul feței 
purtătorului;

• Nu prezintă risc de iritație a pielii 
purtătorului sau alte efecte nocive pentru 
sănătate;

• Grad de filtrare: <6% (pentru aerosoli de 

0.3-0.5 μm).

Compoziție: 
• Strat exterior din material textil-nețesut 

spunbond polipropilenă 100%; 
• Strat filtrant din material textil-nețesut 

meltblown polipropilenă 100%; 
• Strat de confort din material textil-nețesut 

spunbond polipropilenă 100%; 
• Șnur elastic pentru fixare masca; 
• Banda de fixare a măștii pe nas realizată din 

aluminiu și polimer.

Prezentare: 
• Bucată;
• Set 10 bucăți. 

MĂNUȘI CHIRURGICALE STERILE 
DR. PROTECT

MASCĂ  DE PROTECȚIE AURA FFP2 9320+ 
3M ORAL CARE SOLUTIONS

MASCĂ DE PROTECȚIE RESPIRATORIE FFP2 
TAPARO

3,50 Lei

15 Lei

Set  - 39 Lei  •  Bucată - 6,60 Lei
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Mască de protecție FFP2 (PPE) fără supapă, 
certificată CE, echipată cu filtru antibacterian 
(BFE) ≥ 95%. 

Caracteristici: 
• Oferă o barieră de protecție împotriva 

virușilor, prafului, fumului și aerosolilor prin 
filtrarea aerului în timpul inhalării;  

• Strat interior hidrofil TNT, elastice sudate la 
exterior pentru o mai bună prindere a feței; 

• Clemă confortabilă pentru nas pentru o 
adaptabilitate și o potrivire maximă;  

• Culoare albă. 

Prezentare: 
• Set 5 bucăți. 

Mască de protecție, fără valvă, KN95, culoare 
albă utilizată pentru protecția medicului. 

Caracteristici: 
• Materialul din care sunt confecționate 

măștile include un strat de filtrare lipit 
sau poziționat între straturile de material 
pentru a preveni ruperea sau destrămarea 
în timpul utilizării; 

• Materialul moale și plăcut pentru ten, 
izolează bine la nivelul obrajilor și a 
mentonului;

• Standardul american KN95 și N95 
corespund standartelor europene FFP2; 

• Bandă metalică pentru un contact intim la 
nivelul nasului; 

• Fixare auriculară cu elastic gros; 
• Filtrează min. 95% din particulele cu viruși; 
• Non-alergenă. 
 
Prezentare: 
• Set 5 măști, fără valvă, culoare albă. 

Mască respiratorie cu filtru de protecție 
KN95 (N95), fără valvă, utilizată pentru 
protecția medicului. 

Avantaje: 
• Capturează aerosoli, capturează și 

blochează până la 95% particule de minim 
0,3 micrometri; 

• Protecția normei KN95 este recomandată 
de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) 
ca standard minim de protecție. 

Caracteristici: 
• Material: pânză filtrantă BFE99 în scop 

medical, țesătură nealergică, nețesută; 
• Clasa de protecție: KN95, N95 (FFP2); 
• Gradul de filtrare: ≥ 95%; 
• Mărime: universală; 
• Culoare: albă; 
• Ambalate la set de câte 10 bucăți. 

Prezentare: 
• Set 10 măști KN95 albe. 

MASCĂ  DE PROTECȚIE TIP FFP2
EURONDA

MASCĂ DE PROTECȚIE KN95 COXO FĂRĂ VALVĂ
COXO MEDICAL INSTRUMENT

MASCĂ DE PROTECȚIE KN95 FĂRĂ VALVĂ
GRUSMAN

76 Lei

35 Lei

55 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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25 Lei

70 Lei

80 Lei

25 Lei

34 Lei

MASCĂ STOMATOLOGICĂ DREAPTĂ
DR. PROTECT

MASCĂ STOMATOLOGICĂ DREAPTĂ
EURONDA

MASCĂ MEDICALĂ 3 STRATURI
TRIBEST

MASCĂ PROTECȚIE TRANSPARENTĂ TIP SCUT
CERKAMED

MASCĂ STOMATOLOGICĂ DREAPTĂ 
MODEL FLORAL
EURONDA

Mască stomatologică dreaptă, cu 3 pliuri.
Culoare alb, albastru, galben, mov, 
portocaliu, roz, verde sau verde lime.

Prezentare:
• Cutie 50 bucăți.

Mască stomatologică dreaptă, cu 3 
pliuri. Culoare alb, albastru, galben, mov, 
portocaliu, roz, verde sau verde lime. 

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți.

Mască medicală cu 3 straturi, de unică 
folosință, utilizată pentru protecția 
medicului. 

Caracteristici: 
• Filtre PFE (Particle Filtration Efficiency) și 

BFE>95% (Bacterial Filtration Efficiency); 

• 3 straturi: 2 Straturi PP material nețesut + 1 
strat filtrant (material moale); 

• Culori disponibile: albastru sau alb. 

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți albe sau bleu. 

Masca transparentă tip scut pentru protecție 
gură și nas. 

Avantaje:
• Foarte ușoară;
• Confortabilă și ergonomică;
• Mărime universală;

• Asigură o respirație ușoară;
• Perfectă pentru persoanele care poartă 

ochelari sau sub ochelarii de protecție;
• Rezistență ridicată la rupere a foliilor.

Prezentare:
• Bucată.

Mască stomatologică dreaptă, cu 3 pliuri. 
Culoare albastru, roz, verde. Model floral.

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți.
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Ramă autoclavabilă, cu ecran de protecție 
de unică folosință. Ecranul de protecție este 
tratat anti-aburire, are înclinare verticală, are 
30cm, este rezistent la zgâriere. 

Prezentare: 
• Set 1 ramă + 12 ecrane de protecție.

Mască de protecție cu vizieră. Prezentare: 
• Bucată.

Mască protectoare cu ramă și 10 ecrane 
pentru protecția medicului. 

Caracteristici: 
• Ramă de plastic, culoare albă; 
• Ecran transparent, 10 bucăți în cutie; 

• Dimensiunea cutiei de ambalaj: 20,2cm x 
12,8cm x 4,1cm. 

Prezentare: 
• Set 1 ramă + 10 ecrane. 

Vizieră stomatologică cu sistem de închidere 
reglabil pentru un confort sporit. 

Caracteristici: 
• Protecție perfectă și confortabilă pentru 

medic; 
• Design modern, formă ergonomică; 
• Nivel crescut de claritate al ecranului (ecran 

Bayer); 

• Grosimea ecranului este de doar 0,5mm; 
• Disponibilă în două culori: cu elastic roz, cu 

elastic albastru;
• Se recomandă  a se dezinfecta cu un 

dezinfectant fără alcool pentru a evita 
mătuirea ecranului. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Ochelari de protecție seria 3M™ Solus™ 2000 
care dispun de brațe cu clichet reglabile 
ce permit utilizatorului să-și personalizeze 
reglarea.  

Caracteristici: 
• Lentilele din policarbonat absorb 99,9% din 

razele UVA și UVB;
• Rezistență sporită la impact cu înveliș 

anti-zgâriere pentru o durabilitate crescută;
• Ochelari confortabili și eleganți;
• Ușori și confortabili;
• Material rame: plastic;
• Culoarea ramelor: albastru;
• Lentile transparente.

Prezentare: 
• Bucată. 

ECRAN DE PROTECȚIE - RAMĂ  VIZIERĂ  CU 12 FOLII
HYGITECH

MASCĂ DE PROTECȚIE CU VIZIERĂ
TRIBEST

ECRAN PROTECTOR
SONG YOUNG

VIZIERĂ STOMATOLOGICĂ 
TRIBEST

OCHELARI DE PROTECȚIE SOLUS S2001AF
3M ORAL CARE SOLUTIONS

199 Lei

4,70 Lei

63 Lei

78 Lei

55 Lei
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66,50 Lei

OCHELARI DE PROTECȚIE LINIA CONFORT 2846
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Caracteristici: 
• Sunt prevăzuți cu protecție integrată 

pentru sprâncene și încorporează lentile 
rezistente din policarbonat, cu strat de 
protecție antizgâriere și anticondens; 

• Rame argintii cu lentile portocalii; 
• Lungimea brațelor este reglabilă (trei 

poziții), pentru confort și fixare optimă; 
• Materialul moale pe partea interioară a 

brațelor oferă confort sporit și stabilitate 
în utilizare; 

• Brațele sunt înclinabile pentru fixare și 
reglare individuală optimă; 

• Lentile din policarbonat, rezistente la 
zgâriere și tratate anticondens. 

Prezentare: 
• Bucată.

98 Lei

OCHELARI DE PROTECȚIE 1200E
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Ochelari de protecție care se pot purta 
deasupra ochelarilor de vedere ai majorității 
utilizatorilor, cu interferență minimă. 

Caracteristici: 
• Lentile din policarbonat cu tratament 

protector antizgâriere, antiaburire și 

filtru UV; 
• Brațe care se mulează perfect pe forma 

capului; 
• Greutate 28g. 

Prezentare: 
• Bucată.

47 Lei

OCHELARI DE PROTECȚIE 2800
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Ochelari de protecție care se pot purta 
deasupra ochelarilor de vedere. 

Caracteristici: 
• Greutate redusă: 38g;
• Brațe cu lungime reglabilă (4 poziții - în plan 

orizontal și vertical) pentru confort și fixare 

optimă; 
• Lentile înclinabile pentru fixare individuală, 

din policarbonat incolor cu tratament 
protector antizgâriere și filtru UV. 

Prezentare: 
• Bucată.

55 Lei

OCHELARI DE PROTECȚIE 2730
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Ochelari de protecție concepuți pentru a se 
fixa deasupra ochelarilor de vedere.

Caracteristici: 
• Deosebit de ușori, cu ramă în partea 

superioară, nuanță gri metalic; 
• Lentile din policarbonat pentru protecție 

la impact cu forță redusă, rezistente la 
zgâriere și tratate anticondens, filtrează 

radiațiile UV; 
• Designul lentilelor oferă câmp vizual mărit 

și acoperire îmbunătățită; 
• Brațe care se mulează perfect pe forma 

capului și permit reglarea în lungime; 

Prezentare: 
• Bucată.
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Ochelari de protecție cu formă turnată 
pentru a garanta o adaptare excelentă și 
confort perfect prin memorizarea formei 
dorite. 

Caracteristici: 
• Lentilă din policarbonat portocaliu, cu 

tratament antiaburire, de înaltă duritate, 
care protejează împotriva impactului, 
razelor UV și luminii albastre (525nm);

• Îmbunătățește contrastul și mărește 

acuitatea vizuală pentru a reduce oboseala 
ochiului;

• Rezistenți la zgâriere;
• Protecție nas din cauciuc anti-alunecare;
• Ochelarii pot fi purtați deasupra ochelarilor 

de vedere;
• Greutate: 25g 

Prezentare: 
• Bucată.

OCHELARI MONOART EVOLUTION PROTECȚIE UV
EURONDA

101 Lei

Ochelari de protecție cu formă turnată 
pentru a garanta o adaptare excelentă și 
confort perfect prin memorizarea formei 
dorite. 

Caracteristici: 
• Lentile de policarbonat, cu tratament 

anti-aburire, protecție UV și rezistenți la 
zgâriere;

• Protecție nas din cauciuc anti-alunecare;
• Greutate 25g. 

Prezentare: 
• Bucată.

OCHELARI MONOART EVOLUTION
EURONDA

101 Lei

Ochelari de protecție cu o lentilă unică 
sferică ce oferă protecție împotriva razelor 
ultraviolete și un câmp de vedere de 180°. 

Caracteristici: 
• Transparenți, rezistenți la zgârieturi, 

rezistenți la șocuri, cu lentile anti-aburire;
• Greutate 36g. 

Prezentare: 
• Bucată.

OCHELARI MONOART SPHERIC
EURONDA

101 Lei

Ochelari de protecție cu rame ajustabile, 
ultra-flexibile și ultra-rezistente la îndoituri 
și torsiune. 

Caracteristici: 
• Lentilă controlată optic, heavy-duty, cu 

tratament anti-aburire și anti-zgâriere, cu 
protecție UV400;

• Greutate 26g. 

Prezentare: 
• Bucată.

OCHELARI MONOART STRETCH
EURONDA

101 Lei
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13,50 Lei

80  Lei

20 Lei

27 Lei

31 Lei

OCHELARI MONOART CUBE
EURONDA

OCHELARI PROTECȚIE ULTRAVIOLETE
SONG YOUNG

OCHELARI PROTECȚIE TRANSPARENȚI
SONG YOUNG

BONETĂ MEDICALĂ IMPERMEABILĂ
ESA MED

BONETE
TRIBEST

Ochelari de protecție Monoart Cube cu 
design modern.   

Avantaje:   
• Rame ajustabile;  
• Memorează forma dorită datorită 

tehnologiei Soft-Pad;
• Lentilă transparentă din policarbonat cu 

tratament anti-ceață și anti-zgâriere, oferă 

un câmp vizual de 180°;
• Protecție împotriva impactului și a razelor 

UV400;
• Pot fi utilizați peste ochelarii corectori;
• Ramă alb-albastră.

Prezentare: 
• Bucată. 
  

Ochelari de protecție pentru medic, pentru 
ultraviolete. Culoare portocalie.

Prezentare: 
• Bucată.

Ochelari de protecție pentru medic, 
transparenți.

Prezentare: 
• Bucată.

Bonetă pentru protecție medic, 
impermeabilă, din material textil, 100% 
polipropilenă - TNT + aditiv hidrofob 
(material împotriva bacteriilor și prafului), 
light bleu sau verde, 30 g/m2. 

Caracteristici: 
• Material textil nețesut spunbond, din 

100% polipropilenă - TNT + aditiv hidrofob 
(material împotriva bacteriilor și prafului, cu 
rol de protecție); 

• Mărime universală. 

Prezentare: 
•  Set 10 bucăți, culoare verde sau bleu. 

Bonete din material plastic. Culoare albastră. Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți.
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Bonetă pentru pentru protecție medic, 
reutilizabilă. 

Caracteristici: 
• Material 100% PET, 45 gr/m2; 
• Protecție antibacteriană datorită stratului 

de material nețesut, protecție împotriva 
mizeriei și a prafului;

• Lavabilă la o temperatură de până la 60 
grade;

• Prevăzută cu elastic pentru o fixare mai 
bună. 

Prezentare: 
• Bonetă reutilizabilă.

Protectori pentru încălțăminte, de unică 
folosință, din material textil, cu elastic.

Caracteristici: 
• Antiderapanți;

• Culoare albastră;
• Dimensiuni: 17 x 40cm. 

Prezentare: 
• Set 100 bucăți. 

Protectori pentru încălțăminte, de unică 
folosință, culoare albastră, din material 
plastic. 
• Dimensiuni: 15x38cm. 

Prezentare: 
• Set 100 bucăți.

Botoși cu protecție pentru gambă, 
reutilizabili, permeabili și lavabili. 

Caracteristici: 
• Material 100% polipropilenă 70-80g/mp; 
• Reutilizabili, lavabili; 
• Rezistenți la dezinfecția cu clor;
• Prindere cu legători sub tălpi și pe gambe; 

• Țesătura este produsă în UE, are Certificatul 
OEKO-TEX și Declarație de Conformitate 
conform legislației în vigoare; 

• Culoare: alb. 
• Mărime: universală. 

Prezentare: 
• Botoși reutilizabili 1 pereche. 

BONETĂ MEDICALĂ REUTILIZABILĂ 
AMICA MIA

PROTECTORI ÎNCĂLȚĂMINTE PPE
TRIBEST

PROTECTORI ÎNCĂLȚĂMINTE  CPE
DR. PROTECT

BOTOȘI PROTECȚIE REUTILIZABILI 
DELITE

BOTOȘI PROTECȚIE REUTILIZABILI IMPERMEABILI 
DELITE

3,60 Lei

38 Lei

16,50 Lei

15,50 Lei

15,50 Lei

Botoși cu protecție pentru gambă, 
reutilizabili, impermeabili 100% și lavabili 
până la 90 grade. 

Caracteristici: 
• Impermeabili 100%; 
• Reutilizabili; 
• Lavabili până la 90 grade; 
• Rezistenți la dezinfecția cu clor; 

• Prindere cu legători sub tălpi și pe gambe; 
• Țesătura este produsă în UE, are Certificatul 

OEKO-TEX și Declarație de Conformitate 
conform legislației în vigoare; 

• Culoare: alb. 
• Mărime: universală. 

Prezentare: 
• Botoși reutilizabili, 1 pereche. 
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BOTOȘI PROTECȚIE REUTILIZABILI TNT
DELITE

HALAT NESTERIL
DR. PROTECT

HALAT STERIL
HYGITECH

Botoși din material TNT, reutilizabili, pentru 
protecția medicului, culoare albă . 

Caracteristici: 
• Fabricați din material TNT, nețesut: fibră de 

polipropilenă 100%, 60g/m2; 

• Protejează de: praf, particule fine, pulberi 
etc.;

• Disponibili în 2 mărimi: M și L. 

Prezentare: 
• Botoși 1 pereche. 

Halat nesteril utilizat pentru protecția 
medicului, mărime M, culoare albastră. 

Prezentare: 
•  Set 10 bucăți.

Halat standard cu manșete din bumbac, steril 
cu strat de polipropilenă 30g/m².
Disponibil în 4 dimensiuni: S, M, L, XL
Sterilizat EO cu o perioadă de valabilitate de 

3 ani de la dată fabricației.

Prezentare:
• Bucată.

11,30 Lei

17 Lei

82 Lei

10,50 Lei

HALAT MEDICAL UNICĂ FOLOSINȚĂ 
TAPARO

HALAT MEDICAL UNICĂ FOLOSINȚĂ 
ESA MED

Halat pentru protecție medic, de unică 
folosință, din material textil, 100% 
polipropilenă, culoare albă cu șnururi de 
închidere, 40 g/m2. 

Caracteristici: 
• Material textil nețesut spunbond, din 

polipropilenă 100%, cu rol de protecție; 

• Fixare manșetă mâneca prin bandă textilă 
elastică din material textil și filament de 
cauciuc; 

• Cordon prindere 180cm; 
• Mărime universală. 

Prezentare: 
• Halat unică folosință.

Halat pentru protecție medic, de unică 
folosință, din material textil, 100% 
polipropilenă - TNT + aditiv hidrofob 
(material împotriva bacteriilor și prafului), 
light bleu, cu șnururi de închidere, 30 g/m2. 

Caracteristici: 
• Material textil nețesut spunbond, din 

100% polipropilenă - TNT + aditiv hidrofob 
(material împotriva bacteriilor și prafului, cu 

rol de protecție); 
• Fixare manșetă mânecă prin bandă textilă 

elastică din material textil și filament de 
cauciuc; 

• Cordon prindere 180cm; 
• Mărime universală. 

Prezentare: 
• Halat unică folosință bleu sau verde.

12,50 Lei
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Halat impermeabil pentru protecție medic, 
din material textil nețesut din polipropilenă 
75g/m2 acoperit cu o folie de polietilenă, 
culoare albă, cu șnururi de fixare. 

Caracteristici: 
• Material textil nețesut acoperit cu o folie 

de polietilenă (polipropilenă 100% și 
polietilenă), cu rol de protecție; 

• Fixare manșetă mânecă prin bandă textilă 
elastică din material textil și filament de 
cauciuc; 

• Cordon prindere 180cm; 
• Mărime universală. 

Prezentare: 
• Halat unică folosință impermeabil.

Halat medical, impermeabil, reutilizabil, 
culoare albă pentru protecția medicului.  

Caracteristici: 
• Impermeabil și reutilizabil; 
• Lavabil până la 90 grade; 
• Rezistent la dezinfectarea cu clor; 
• Prevăzut cu elastic la încheieturi; 
• Prindere cu legători în două puncte și scai 

în zona gâtului; 

• Țesătura are Certificatul OEKO-TEX și 
Declarație de Conformitate conform 
legislației în vigoare. 

Compoziție: 
• 100% polipropilenă, 30g/m2 + polietilenă 

35g/m2 (densitatea totală 65g/m2).  

Prezentare: 
• Bucată. 

Halat medical utilizat pentru protecția 
medicului, reutilizabil, impermeabil 100%, 
lavabil la 90 grade timp de 40 de spălări. 

Caracteristici: 
• Impermeabil și reutilizabil; 
• Lavabil până la 40 de utilizări la 90 grade; 
• Rezistent la dezinfectarea cu clor; 
• Culoare: alb; 
• Țesătura este produsă în UE, are Certificatul 

OEKO-TEX și Declarație de Conformitate 
conform legislației în vigoare. 

Compoziție: 
• 100% poliester, 85g/m2 + poliuretan 25g/m2 

(densitatea totală 110g/m2). 

Prezentare: 
• Halat reutilizabil, mărime M/L. 

HALAT MEDICAL IMPERMEABIL UNICĂ FOLOSINȚĂ 
TAPARO

HALAT MEDICAL IMPERMEABIL 
REUTILIZABIL TEXUN PE 
DELITE

HALAT MEDICAL IMPERMEABIL 
REUTILIZABIL INTERLOCK+PE
DELITE

34 Lei

58  Lei

70,50 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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42 Lei

BAVETE UNICĂ FOLOSINȚĂ COLORATE
DR. PROTECT

BAVETE UNICĂ FOLOSINȚĂ IMPRIMATE
DR. PROTECT

BAVETE UNICĂ FOLOSINȚĂ COLORATE TOWEL UP
EURONDA

BAVETE UNICĂ FOLOSINȚĂ COLORATE ROLĂ
EURONDA

BAVETE UNICĂ FOLOSINȚĂ COLORATE ROLĂ
DR. PROTECT

Bavete de unică folosință indicate pentru 
protecția pacientului în cabinetul dentar.  

Caracteristici:  
• Dimensiune 45 x 33cm; 
• Straturi din celuloză și polipropilenă;
• Culori disponibile: bleumarin, portocaliu, 

verde lime, vișiniu, bleu, verde, alb, roz, 
galben, mov.  

Prezentare:  
• Bax 500 bucăți (4 pachete x 125 bucăți).
• Set 125 bucăți.

Bavete de unică folosință, pentru protecția 
pacientului în cabinetul dentar. 

Caracteristici:   
• Dimensiune 45 x 33cm;

• Culori disponibile: imprimate roz sau bleu.  

Prezentare:   
• Bax 500 bucăți (4 pachete x 125 bucăți).

Bavete unică folosință, dimensiune 48 x 
33cm. Culori diferite: alb, albastru, galben, 
mov, roz, portocaliu, verde sau verde lime. 

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți.

Bavete rolă din platic pentru pacient. Diferite 
culori. Dimensiuni: 61 x 53cm. 

Prezentare: 
• Rolă cu 80 bucăți.

Bavete de unică folosință pentru protecția 
pacientului, cu 2 straturi (1 strat de celuloză 
și 1 strat de polipropilenă). 

Caracteristici:   
• Dimensiune bavetă: 60 x 53cm;

• Culori disponibile: bleu, verde, roz, mov, 
galben, albastru, portocaliu, vișiniu. 

Prezentare:   
• Rolă 80 bucăți, diferite culori. 

Bax  - 66 Lei  •  Set - 17,80 Lei

68 Lei

8,50 Lei

34 Lei

Protecție pacient
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Bavete din material plastic, dispuse sub 
formă de rolă, pentru pacient.

Caracteristici:
• Culoare albastră sau verde;

• Dimensiuni: 80 x 53 cm.   
 
Prezentare: 
• Rolă cu 200 bavete. 

Lanț pentru bavetă. Prezentare: 
• Bucată.

Paharele din hârtie ECO Dr. Protect, 
reprezintă o alternativă la paharele de 
plastic și vin atât în sprijinul aplicării noilor 
reglementări cât și în sensul avantajului 
evident asupra mediului înconjurător.  

Avantaje:   
• Se pot utiliza confortabil atât în cabinetele 

dentare, cât și sălile de așteptare;
• Gamă de culori disponibile: bleu, mov, 

portocaliu, verde lime, vișiniu și fucsia.

Caracteristici:   
• Fabricate din hârtie, de unică folosință;  
• Design deosebit, igienice, stabile; 
• Capacitate pahar: 200 ml.  

Prezentare:   
• Set 100 pahare, culoare bleu, mov, 

portocaliu, verde lime, vișiniu și fucsia.

Pahare unică folosință, volum 200cc. Culori 
diferite: albastru, galben, mov, portocaliu, 
roz, verde sau verde lime. 

Prezentare: 
• Pachet 100 bucăți.

Pahare de unică folosință, cu motive florale, 
diferite culori.

Avantaje:
• Capacitate: 200cc.
• Culori: lime, blue, roz, mov.
• Ergonomice: cu margine rotunjită, oferă o 

prindere sigură.
• Durabile - confecționate dintr-un material 

plastic practic, certificat.
• Igienice.

Prezentare:
• Set 100 pahare

BAVETE PLASTIC ROLĂ 
DR. PROTECT

LANȚ BAVETĂ 
TRIBEST

PAHARE UNICĂ FOLOSINȚĂ ECO
DR. PROTECT

PAHARE UNICĂ FOLOSINȚĂ COLORATE
EURONDA

PAHARE UNICĂ FOLOSINȚĂ FLORALE
EURONDA

72 Lei

12,50 Lei

12,50 Lei

9,50 Lei

12,50 Lei
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Pahare unică folosință, volum 200cc. Culoare 
albă. 

Prezentare: 
• Pachet 100 bucăți.

PAHARE UNICĂ FOLOSINȚĂ ALBE

6,70 Lei

TRUSĂ STERILĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
DR. PROTECT

TRUSĂ STERILĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
HYGITECH

Trusă de consultate, sterilă, de unică 
folosință.

Indicații:  
• Examinarea pacienților cu risc crescut 

(SIDA, HBV, HBV, TBC). 

Avantaje:   
• Ambalaj pre-sterilizat reduce riscul 

contaminării încrucișate în lipsă unei 
sterilizări riguroase.

Prezentare: 
• Ambalaj steril cu 3 instrumente cu capăt 

dublu: oglindă, pensă și sondă dentară. 

Trusă de consultație, sterilă, de unică 
folosință. 

Indicații: 
• Examinarea pacienților cu risc crescut 

(SIDA, HBV, HBV, TBC). 

Avantaje: 
• Reducerea timpului de presterilizare și 

sterilizare; 

• Ambalaj pre-sterilizat reduce riscul 
contaminării încrucișate în lipsa unei 
sterilizări riguroase. 

Prezentare: 
• Ambalaj steril cu 3 instrumente cu capăt 

dublu: oglindă, spatulă bucală, sondă 
dentară, fuloar, pensă dentară, spatulă 
ciment.

2,70 Lei

3,30 Lei

HYGITECH PROTECT
HYGITECH

Kit steril cu 45 componente necesare pentru 
orice intervenție chirurgicală. 

• Conținut: halate, protectori încalțăminte, 
bonete și măști pentru personalul medical, 
folii protectoare din plastic pentru 

aparatură și câmpuri sterile pentru câmpul 
operator. 

Prezentare: 
• Kit 45 componente sterile.

130 Lei

Protecția câmpului operator
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Kit steril cu 28 componente necesare pentru 
personalul medical (asistentă, doctor) și 
pacient. 

Conținut: halate, protectori încălțăminte, 

bonete și măști. 

Prezentare: 
• Kit 28 componente sterile.

Kit steril cu 20 componente necesare pentru 
personalul medical (medic, asistentă) și 
pacient. 

Conținut: halate, măști, bonete, mănuși, 

câmpuri. 

Prezentare: 
• Kit 20 componente sterile.

Kit steril cu 32 componente necesare pentru 
intervenții chirurgicale. 

Conținut: Halate necesare personalului 

medical (medic, asistentă) și câmpuri sterile. 

Prezentare: 
• Kit cu 32 componente sterile.

Set steril pentru implantologie care conține 
măști, mănuși, câmpuri sterile, bonete. 

Prezentare: 
• Kit: 2 x mănuși de latex mărimea L; 1 x 

mănuși de latex mărimea M; 1 x capelină 

medic; 3 x halat steril chirurgical mărimea L; 
2 x bonete x 2; 3 x măști faciale cu legături 
x 3;  1 x câmp steril 75x100cm;  2 x câmp 
steril 50x60cm; 1 x câmp fenestrat 
50x60cm.  

HYGITECH IMPLANTWEAR 
HYGITECH

HYGITEX KIT
HYGITECH

HYGITECH DUO KIT
HYGITECH

SET CHIRURGICAL STERIL BV
BASTOS VIEGAS

82 Lei

69,50 Lei

99 Lei

92 Lei

116 Lei

HYGITECH IMPLANTFIELD
HYGITECH

Kit steril cu 24 componente necesare pentru 
izolarea câmpului operator și a suprafețelor 
(câmpuri sterile și folii protectoare din plastic 
pentru aparatură), ideal pentru chirurgie. 

Prezentare: 
• Kit 24 componente sterile.



Igienă      353Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

Sistem de irigare de unică folosință pentru 
fiziodispenser cu dozator de curgere. 

• Compatibil cu fiziodispenser-ele NSK, W&H, 
Bien Air și Kavo.  

Prezentare: 
• Tub de irigare bucală.

HYGITECH TUB DE IRIGARE
HYGITECH

20 Lei

HYGITECH - CANULE 1,2mm
HYGITECH

HYGOSURGE
SWEDISH

ASPIRATOARE DE SALIVĂ COLORATE
DR. PROTECT

ASPIRATOARE DE SALIVĂ COLORATE
EURONDA

Vârf aspirație chirurgicală, de unică folosință, 
pentru o aspirație precisă.

Caracteristici: 
• Special pentru operarea cu microscop sau 

lupă. 

• Lungime 20cm, diametru 1,2mm sau 
2,5mm. 

Prezentare: 
• Cutie 20 vârfuri aspirație, 2 adaptoare 

autoclavabile (diametru 11mm și 16mm).

Vârfuri autoclavabile pentru aspirație 
chirurgicală. 

Prezentare: 
• Pungă 25 bucăți.

Aspiratoare de unică folosință, non toxice. 

Caracteristici:   
• Fir metalic integrat pentru menținerea 

unghiului stabilit în timpul manoperei;   
• Vârf rotunjit care oferă protecție mucoasei 

bucale;   
• Dimensiuni: diametru 6,5mm, 

lungime 15cm;
• Culori diferite: albastru, lime, vișiniu, 

roz, verde, mov, portocaliu, albastre sau 
transparente.  

Prezentare: 
• Pungă 100 bucăți. 

Aspiratoare de unică folosință, non toxice. 

Caracteristici:  
• Fir metalic integrat pentru menținerea 

unghiului stabilit în timpul manoperei;  
• Vârf rotunjit care oferă protecție mucoasei 

bucale; 
• Dimensiuni: diametru 6,5mm, 

lungime 15cm. 
• Culori diferite: albastru, galben, roz, verde, 

mov, portocaliu, albastre sau transparente.   

Prezentare: 
• Pungă 100 bucăți. 
  

2,5mm  - 123 Lei  •  1,25mm - 180 Lei

66 Lei

9,20 Lei

11,50 Lei
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ASPIRATOARE CHIRURGICALE COLORATE
EURONDA

Aspiratoare chirurgicale, autoclavabile, 
colorate.

• Diametru de conectare 16mm, lungime 
114mm (EM19);

• Culori diferite: verde, verde lime, 
portocaliu, mov, albastru, galben sau roz.  

Prezentare: 
• Pungă 10 bucăți.

69 Lei

Aspiratoare chirurgicale, non-toxice, de unică 
folosință. 

Prezentare: 
• Pungă 100 bucăți.

Adaptor pentru aspiratoarele chirurgicale. Prezentare: 
• Bucată.

Aspirator cu canulă precis și sigur. 
Lungime 18cm, vârfuri canulă cu diametru de 
1,2mm sau 2,5mm. 

 Prezentare: 
•  Set 10 bucăți. 

 Vârf aspirator chirurgical special conceput 
pentru lucrul cu microscopul și lupa. Vârful 
de 1,2mm sau 2,50mm asigură o aspirație 
precisă fără a bloca câmpul vizual.   

Avantaje:  
• Aspirație precisă și eficientă;   
• Special conceput pentru utilizare în 

chirurgia orală generală;   
• Lungimea suplimentară a vârfului înseamnă 

că poate fi ținut la distanță de zona de 
operare;   

• Tubul fin și vârful extra-fin asigură o 

aspirare eficientă, chiar și în spațiile mici; 
• Unghiul tubului și forma conică a vârfului 

verde asigură un câmp vizual excelent;   
• Vârful verde oferă un contrast foarte bun 

pe zona de operare;  
• Economisește timpul de lucru;  
• Steril;   
• Adaptor dublu autoclavabil pentru 

adaptarea vârfurilor la 11mm și 16mm.  

Prezentare:  
• Set 20 bucăți + adaptor.

ASPIRATOARE CHIRURGICALE
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

ADAPTOR ASPIRATOARE CHIRURGICALE
SWEDISH DENTAL SUPPLIES

ASPIRATOR CU CANULĂ 
HYGITECH

ASPIRATOARE SURGITIP
COLTENE

15,50 Lei

3,50 Lei

197 Lei

1,2mm - 215 Lei  •  2,5mm - 201 Lei
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ORAL BIO FILTER DEPĂRTĂTOR 
BUCAL CU ASPIRAȚIE (OBF)

TONGUE PADS
HEXAGON

RULOURI ABSORBANTE
NEW STETIC 

RULOURI LUNA 300g
COLTENE

Oral BioFilter OBF este un depărtător bucal 
cu conectare la sistemul de aspirație, de 
unică folosință, care reduce la minimum 
contaminarea încrucișată în cadrul 
cabinetului stomatologic. 

Avantaje: 
• Depărtătorul se potrivește cu 90% dintre 

gurile adulților; 
• Confort crescut al pacienților deoarece 

aceștia se pot relaxa în loc să fie obligați 
să țină gură deschisă pentru perioade 
îndelungate; 

• Design ergonomic; 
• Risc de contaminare încrucișată minim. 

Caracteristici: 
• Produsul este dezinfectat (nu sterilizat) 

înainte de ambalare. Vine în două părți 
separate (depărtătorul și tubul pentru 
aspirație) și este ambalat într-o pungă 
individuală; 

• Fabricat dintr-un plastic de calitate și este 
destinat unei singure utilizări, nefiind 
sterilizabil sau autoclavabil; 

• Sistemul este compatibil cu furtun 
chirurgical de 16mm; pentru furtun de 
11mm este necesar un adaptor. 

 
Prezentare: 
• Set cu depărtător bucal și tub pentru 

aspirație. 

Soluție inovatoare care absoarbe de 8 ori mai 
mult decât rulourile clasice. 

Avantaje: 
• Economic - se utilizează un singur pad în loc 

de 8-10 rulori de bumbac;

• Confortabil - compresibil, moale, neiritant, 
adaptabil prin tăiere în spații înguste;

• Eficient - izolant perfect. 

Prezentare: 
• Pachet 200 bucăți.

Rulouri stomatologice absorbante, 100% 
bumbac. 

Prezentare: 
• Pungă 1.000 bucăți.

Rulouri de bumbac utilizate pentru 
absoarbția salivei în timpul tratamentului 
dentar. Mărimea 1 sau 2. 

Avantaje: 
• Retracție efectivă; 
• Își păstrează forma și nu se dezintegrează 

când sunt îmbibate de salivă; 

• Absoarbe umezeala pe toată durata 
tratamentului; 

• Ambalate în pungi de plastic ce protejează 
conținutul de umezeală și praf. 

Prezentare: 
• Rulouri nr. 1 - 300g (825 bucăți);
• Rulouri nr. 2 - 300g (750 bucăți).

30 Lei

78 Lei

48 Lei

48,50 Lei
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Bulete din bumbac foarte moi și foarte 
absorbante. 

Caracteristici:
• Procesul de producție automat asigură 

absorbție și mărime constantă.  

Prezentare:
• Cutie bulete mărime nr. 000 - 

diametru 3mm;
• Cutie bulete mărime nr. 00 - diametru 

4mm;
• Cutie bulete mărime nr. 0 - diametru 

4,8mm;
• Cutie bulete mărime nr. 1 - diametru 

6,3mm.

Tăvițe pentru instrumentar, din plastic, de 
unică folosință. Culoare alb, bleu sau verde. 

Prezentare: 
• Set 100 bucăți.

Comprese absorbante, nesterile, nețesute.
 

Prezentare:
• Set 100 bucăți, dimensiune 5x5cm. 

Comprese absorbante, nesterile, țesute. 
 

Prezentare:
• Set 100 bucăți, dimensiune 5x5cm. 

Câmpuri sterile pentru protecția câmpului 
operator. Culoare albastră. 

Prezentare: 
• Câmp steril 38 x 45cm;

• Câmp steril 45 x 75cm; 
• Câmp steril 75 x 90cm.

BULETE VATĂ
COLTENE

TĂVIȚĂ UNICĂ FOLOSINȚĂ
SIRI

COMPRESE ABSORBANTE NEȚESUTE
SAFEPLAST

COMPRESE ABSORBANTE ȚESUTE 
TOPKLINIK

CÂMPURI STERILE TOPKLINIK 
TOPKLINIK

#000  - 116 Lei  •  #00 - 105 Lei  •  #0 - 96 Lei  •  #1 - 75 Lei

48 Lei

9 Lei

10 Lei

38 x 45cm  - 3,50 Lei  •  45 x 75cm - 3,70 Lei  •  75 x 90cm - 5,30 Lei
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HYGITECH FOLII PROTECȚIE ROLĂ
TRIBEST

HYGITECH FOLII PROTECȚIE ROLĂ
HYGITECH

FOLII PROTECTOARE PENTRU SENZOR
KERR

FOLII PROTECȚIE PENTRU UNIT RADIOLOGIC / 
MICROSCOP / LAMPĂ UNIT DENTAR
HYGITECH

Folii de protecție pentru prevenția 
contaminării suprafețelor ce pot fi atinse de 
personalul medical, în timpul operațiunilor 
chirurgicale. 

Caracteristici: 
• Izolează toate suprafețele care nu pot 

fi autoclavate: mâner lampă unit dentar, 
panouri de comandă, tastaturi, telefoane 
etc.;

• Folii de unică folosință;
• Folii preformate, de dimensiunea 10cm 

x 14,5cm, dispuse sub formă de rolă 
(1.200 folii);

• Culoare: transparentă sau albastră.  

Prezentare: 
• Rolă.

Folii de protecție pentru prevenția 
contaminării suprafețelor ce pot fi atinse 
de personalul medical, în timpul operației 
chirurgicale. 

Avantaje:
Izolează toate suprafețele care sunt imposibil 
de autoclavat: mâner lampă unit dentar, 
panouri de comandă, tastaturi, telefoane etc. 

Caracteristici:
• De unică folosință;
• Folii preformate, de dimensiunea 10cm x 

14,5cm, prezentate într-o cutie dispenser 
(1.200 folii).

Prezentare:
• Rolă.

Huse de unică folosință pentru senzori 
utilizați în sistemul digital de transpunere în 
imagini a radiografiilor. 

Prezentare: 
• Dimensiuni 4 x 21cm, pachete a câte 500 

bucăți;
• Dimensiuni 3,5 x 20,5cm, pachete a câte 

500 bucăți.

Folii protecție din plastic pentru protejarea 
împotriva contaminării a capului de unit 
radiologic, a capului de microscop și a lămpii 
de pe unitul dentar.

Caracteristici: 
• Diametru intern 20cm, diametru extern 

50cm. 

Prezentare: 
• Cutie 50 bucăți.

80 Lei

104 Lei

335 Lei

4 x 21cm  - 107 Lei  •  3,5 x 20,5cm - 101 Lei
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Huse de unică folosință pentru senzori 
utilizați în sistemul digital de transpunere în 
imagini a radiografiilor. 

Prezentare: 
• Dimensiuni 4,5 x 20cm, pachete a câte 500 

bucăți.
• Dimensiuni 3,5 x 20cm, pachete a câte 500 

bucăți. 

Huse de unică folosință pentru lampa de 
fotopolimerizare SMARTLITE. 

Prezentare: 
• Set 300 bucăți.

Folii protectoare pentru lampa de 
fotopolimerizare Dentmate WL-070. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți.

Folii protectoare pentru lampa de 
fotopolimerizare Dentmate WL-090+. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți.

FOLII PROTECTOARE PENTRU SENZOR
TRIBEST

FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ SMARTLITE
DENTSPLY SIRONA

FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ FOTO WL-070
DENTMATE

FOLII PROTECTOARE PENTRU LAMPĂ FOTO WL-090+
DENTMATE

25 Lei

206 Lei

58 Lei

61 Lei

Folii protectoare pentru lampa de 
fotopolimerizare Dentmate.

Prezentare: 
• Cutie 400 bucăți.

FOLII PROTECTOARE PENTRU 
LAMPĂ FOTO DENTMATE
DENTMATE

108 Lei
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Huse de unică folosință pentru camera 
intraorală. 

Prezentare: 
• Pachet 100 bucăți.

FOLII PROTECTOARE CAMERĂ INTRAORALĂ 
TRIBEST

79 Lei

HYGITECH HYGISLEEVE
HYGITECH

HUSĂ MONOART UNIT DENTAR
EURONDA

HUSĂ UNIT DENTAR

Protectori din PVC de unică folosință, 
proiectați special pentru implantologie. 

Caracteristici: 
• Ușor de pus, cardul de carton de interior 

permite operatorului să extindă manșonul 
fără a fi nevoie să atingă;

• Dimensiunile corespund dimensiunilor 
standard ale tuburilor: 120cm lungime x 
8cm lățime. 

Prezentare:
• Set 10 perechi;
• Pereche (2 bucăți).

Husă de unică folosință pentru unitul dentar, 
din polipropilenă, hipoalergenice. Potrivite 
pentru orice tip de unit dentar. Culori 
diferite: alb, albastru, galben, mov, portocaliu 
sau verde. 

Prezentare: 
• Kit-ul conține: 1 husă pentru tetieră, 1 husă 

pentru spătar și 1 husă pentru șezut.

Husă pentru unitul dentar, mărime 
universală, de unică folosință, fabricate din 
material SMS de 35g/m2. 

Caracteristici: 
• Se potrivesc perfect tuturor tipurilor de 

unituri dentare datorită marginilor întinse 
și a legăturilor; 

• Un set conține 1 husă pentru tetieră, 1 
husă pentru spătar și o husă pentru scaunul 
propriu-zis al unitului;

• Culori variate: albastru, roz, mov, 
verde-turcoaz. 

Prezentare: 
• Bucată. 

2 bucăți  - 8,60 Lei  •  10 bucăți  - 83,50 Lei

16,50 Lei

15 Lei

Bucată  - 15 Lei  •  5 bucăți  - 71,50 Lei

HUSĂ UNIT DENTAR ESA
ESA MED

Husă pentru unitul dentar, mărime 
universală, de unică folosință, fabricate din 
material SMS de 35g/m2. 

Caracteristici: 
• Se potrivesc perfect tuturor tipurilor de 

unituri dentare datorită marginilor întinse 
și a legăturilor;

• Un set conține 1 husă pentru tetieră, 1 
husă pentru spătar și o husă pentru scaunul 
propriu-zis al unitului;

• Culori: bleu și verde-mentă. 

Prezentare: 
• Bucată;
• Set 5 bucați.
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Husă pentru protecție tetieră unit dentar, 
universală, fabricată din celuloză, cu strat 
interior de polipropilenă.
   
Caracteristici: 
• Dimensiune: 29 x 30cm; 

• Culori disponibile: Bleu, verde.   

Prezentare: 
• Set 175 bucăți. 
  

Husă universală pentru tetieră, fabricată din 
celuloză, cu strat interior de polipropilenă. 
Culoare albastră sau verde. 

Prezentare: 
• Cutie 250 bucăți.

Folii protectoare pentru Vita EasyShade. Prezentare: 
• Cutie 40 bucăți.

HUSĂ TETIERĂ
DR. PROTECT

HUSĂ MONOART TETIERĂ
EURONDA

FOLII PROTECȚIE VITA EASYSHADE
VITA ZAHNFABRICK

51 Lei

103 Lei

119 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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DISPENSER PENTRU ȘERVEȚELE
FOSHAN GOLDEN PROMISE

DISPENSER PENTRU MĂȘTI
TRIBEST

DISPENSER PENTRU BAVETE
TRIBEST

DISPENSER PENTRU PAHARE
JOIN CHAMP

DISPENSER PENTRU RULOURI
TRIBEST

Dispenser pentru șervețele, din material 
plastic, culoare albă, cu montaj pe brațul 
unitului. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Dispenser pentru măști stomatologice, din 
plexiglas, transparent. Dimensiuni: 20 x 12 x 
11cm. 

Prezentare:   
• Bucată. 

Dispenser pentru bavete, transparent. 
Dimensiuni: 22 x 16,5 x 13cm. 

Prezentare: 
• Bucată.

Dispenser pentru pahare, capacitate 50 buc, 
confecționat din material plastic, culoare 
transparentă, cu montaj pe brațul unitului. 

Prezentare: 
• Bucată.

Dispenser pentru rulouri, confecționat din 
material plastic, cu capac. Eliberează câte 
2-3 rulouri prin apăsarea capacului. Culori 
diferite: roz, verde, albastru.  

Prezentare: 
• Bucată.

107 Lei

33 Lei

49 Lei

113 Lei

Dispensere

25 Lei
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Dispenser pentru rulouri, confecționat din 
material plastic, cu capac, autoclavabil. 
Eliberează câte 2-3 rulouri prin apăsarea 
capacului.

Prezentare:
• Bucată.

Cutie pentru incinerarea deșeurilor 
medicale, culoare galbenă, inscripționată cu 
pictogramă “Risc biologic” utilizată pentru 
colectarea deșeurilor infecțioase rezultate 
din activitatea medicală. 

Caracteristici: 
• Carton triplu strat din care stratul interior 

conferă acestei cutii o mare putere de 

ardere, fapt ce asigură o distrugere totală a 
conținutului; 

• Cutia este inscripționată conform Ordinului 
MS 219/2002;

• Avizată de Ministerul Sănătății;
• Volum 20 litri. 

Prezentare: 
• Bucată. 

Recipient din polipropilenă utilizat 
pentru depozitarea deșeurilor medicale 
înțepătoare-tăietoare.

Avantaje:
• Confecționat din material plastic rigid 

de tip polipropilenă, rezistent la acțiuni 
mecanice produse de obiectele ascuțite;

• Volum nominal 5 litri;
• Capacitate utilă: 4 litri;
• Autoclavabil, rezistent la cădere, perforare.

Caracteristici:
• Etanș, impermeabil, de culoare galbenă, 

marcat cu pictograma ‘’Pericol biologic’’, 
eticheta, linie de marcaj al nivelului maxim 
de umplere, mod de utilizare;

• Prevăzut cu capac pentru închidere 

provizorie sau definitivă, sistem de 
detașare a acelor de seringă sau a lamelor 
de bisturiu, cu o singură mâna, sistem 
antiretur;

• Categorii de deșeuri care pot fi colectate, 
stocate, transportate și eliminate în acest 
tip de recipient: ace, lame de bisturiu, 
catetere, pipete, flacoane din sticlă, alte 
deșeuri înțepătoare-tăietoare provenite din 
activitatea medicală;

• Produsul este certificat conform normelor 
ADR marcaj conform standardelor UN, în 
concordanță cu cerințele OMS 1226/2012.

Prezentare:
• Cutie 5l. 

DISPENSER AUTOCLAVABIL PENTRU RULOURI
TRIBEST

CUTIE GALBENĂ PENTRU INCINERARE 
“RISC BIOLOGIC” 
ASCENSIS GROUP

CUTIE POLIPROPILENĂ PENTRU INSTRUMENTE 
ÎNȚEPĂTOARE/TĂIETOARE
ASCENSIS GROUP

36 Lei

5,30 Lei

13,30 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Detergent și dezinfectant concentrat, fără 
aldehide, cu spectru larg de acțiune. 

Indicații: 
Curățarea și dezinfectarea la nivel înalt a 
instrumentarului stomatologic chirurgical 
și rotativ, inclusiv a celui delicat (bisturie, 
pense, pensete, freze, oglinzi, sonde).  

Avantaje: 
• Non coroziv. Fără aldehide; 
• Soluția gata preparată este stabilă pentru 

maximum o săptămâna (în situația în 
care instrumentele sunt deosebit de 
contaminate cu sânge, salivă sau țesuturi 
organice, se înlocuiește soluția frecvent).

Caracteristici:  
• Acțiune: bactericidă, fungicidă (inclusiv 

bacilul tuberculozei), virucida (inclusiv HIV, 
HBV, HCV), activ pe virusul gripal H1N1 și 
coronavirus;

• Un spectru larg de acțiune este garantat 
printr-o nouă metodă de utilizare, 
concentrație de 2% timp de 60 minute 
într-o baie statică sau timp de 30 minute la 
35°C într-o baie cu ultrasunete;

• Pentru dezinfectarea rapidă cu spectru 
de acțiune restrâns, Zeta 1 Ultra poate fi 
utilizat în concentrație de 1% timp de 15 
minute într-o baie statică pentru a realiza o 
acțiune bactericidă și virucidă limitată (HIV, 
HBV, HCV). 

 
Prezentare:   
• Flacon 1.000ml soluție concentrată;
• Pachet 5 x flacon 1.000 ml soluție 

concentrată.

ZETA 1 ULTRA
ZHERMACK

1 litru  - 101 Lei  •  1 x 5 litri  - 499 Lei

Dezinfecție și sterilizare

Dezinfectanți pentru instrumentar

ZETA 2 ENZYME
ZHERMACK

Detergent și dezinfectant pudră cu spectru 
de acțiune complet.  

Indicații: 
• Acțiune de curățare enzimatică 

și dezinfectare la nivel înalt a 
instrumentarului stomatologic (bisturie, 
pense, pensete, freze, oglinzi, sonde) 
înainte de sterilizare, în autoclav sau 
dezinfectare chimică la rece. 

Avantaje: 
• Soluția gata preparată este stabilă cel 

puțin 8 ore (este recomandat a se reînnoi la 
începutul fiecărei zile de lucru); 

• Non coroziv; 
• Nu atacă plasticul sau cauciucul.     

Caracteristici:  
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

micobactericidă, antituberculoasă, virucidă 
(inclusiv HIV, HBV, HCV și coronavirus);  

• Pulbere (soluție dezinfectantă concentrație 
2% la fiecare litru de apă se adaugă 20g (2 
linguri dozatoare); 

• Se obțin 60 litri de soluție sterilizantă (din 
1.200g); 

• Timp de acțiune 10 minute la o temperatură 
a apei de 20°C (este indicat să așteptați 15 
minute pentru eliberarea oxigenului activ).   

Prezentare:
• Cutie 1.200g pulbere.

122 Lei
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ZETA 2 SPOREX
ZHERMACK

Dezinfectant și sterilizant pudră, cu spectru 
larg de acțiune. 

Indicații:  
• Curățarea, dezinfectarea la nivel 

înalt și sterilizarea chimică la rece a 
instrumentarului stomatologic (bisturie, 
pensete, freze, oglinzi, sonde);  

• În mod deosebit curățarea, dezinfectarea 
la nivel înalt și sterilizarea chimică la rece 
a dispozitivelor ce nu pot fi sterilizate 
în autoclav (endoscoape, fibre optice, 
instrumente de cauciuc, plastic). 

Avantaje:  
• Soluția gata preparată este stabilă cel 

puțin 8 ore (este recomandat a se reînnoi la 
începutul fiecărei zile de lucru); 

• Non coroziv.

Caracteristici:   
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

micobactericidă, antituberculoasă, virucidă 
(inclusiv HIV, HBV, HCV și coronavirus) și 
sporicidă;   

• Pulbere (soluție dezinfectantă concentrație 
2% la fiecare litru de apă se adaugă 20g (3 
linguri dozatoare);

• Se obțin 45 litri de soluție sterilizantă (din 
900g);

• Timp de acțiune 10 minute la o temperatură 
a apei de 20°C;

• Nu atacă plasticul sau cauciucul.  

Prezentare: 
• Cutie 900g pulbere. 

225 Lei

Dezinfectanți pentru suprafețe

Sanosil S010Ag soluție dezinfectantă, cu 
acțiune biocidă, gata de utilizare, pe bază 
de peroxid de hidrogen și cationi de argint. 
Acțiune asupra aeromicroflorei (bactericidă, 
fungicidă, virulicidă și sporicidă). 

Indicații: 
• Eficientă împotriva bacteriilor 

gram-pozitive și gram-negative, 
organismelor formate din spori, virusurilor 
anvelopate și neanvelopate, fungilor și a 
unui spectru larg de protozoare. 

Caracteristici: 
• Sanosil S010 este un dezinfectant foarte 

puternic utilizat pentru dezinfecția 
diverselor tipuri de suprafețe;

• Are la bază o formulă dovedită Sanosil H2O2 
– Ag, care îl face potrivit și pentru utilizare 
sub forma de atomizare a aerosolilor;

• Dezinfectant pentru suprafețe prin 
ștergere și pentru aeromicrofloră prin 
pulverizare. 

Principiu de acțiune: 
• Substanța activă din componența Sanosil 

este peroxidul de hidrogen, o substanță cu 

acțiune delicată asupra mediului, soluția 
utilizată fiind 100% biodegradabilă;

• În procesele complexe de producție, 
substanța este stabilizată și îmbogățită cu 
argint și devine astfel deosebit de eficientă 
împotriva microorganismelor.

• Argintul rămâne pe suprafețele tratate 
dar acesta nu este vizibil cu toate 
acestea rămânând activ și împiedicând 
recontaminarea suprafeței;

• Oxigenul (O2) odată separat de 
peroxidul de hidrogen, atacă membrana 
microorganismelor în mod direct;

• Reacția chimică dintre oxigen și membrana 
celulară va deteriora și distruge moleculele 
bacteriene, în prima etapă, urmând ca acest 
efect să fie intensificat de ionii de argint 
care se fixează la legăturile disulfurice 
ale anumitor proteine, inactivandu-le sau 
precipitându-le, în plan secundar. 

Prezentare: 
• Bidon 10kg. 

SANOSIL
SANOSIL

969 Lei
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Dezinfectant fără aldehide, gata de folosire, 
cu spectru larg de acțiune dezinfectantă, 
pentru suprafețe și dispozitive medicale, pe 
bază de etanol și propanol.

Indicații: 
• Dezinfectarea rapidă la nivel înalt și 

curățarea între un pacient și altul a 
suprafețelor dispozitivelor medicale 
(mânere, etajere, tapițerii, piese de mână,  

•  tăvi de instrumentar, suporturi filme, 
mânere lămpi, scuipătoare unituri etc);

• Formula deosebită, fără săruri cuaternare 
de amoniu și cu un procent redus de 
izopropanol oferă siguranță în utilizare fără 
a cauza stări de amețeală și fără a irită căile 
respiratorii.  

 
Avantaje:   
• Fără săruri cuaternare de amoniu și cu un 

procent redus de izopropanol-ceea ce îl 
face să fie mai puțin agresiv pentru căile 
respiratorii și să nu provoace somnolență;  

• Non aldehidă;
• Acțiune rapidă.   

Caracteristici:   
• Ingredienți activi: 100g de Zeta 3 Soft 

conține 34,4g etanol și 14g izopropanol;

• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 
antituberculoasă, virucidă (inclusiv HIV, 
HBV, HCV), activ pe virusul gripal H1N1 și 
coronavirus.;  

• Soluție gata preparată, aplicabilă prin 
pulverizare;

• Timp de acțiune 1 minut, apoi se șterge 
cu un șervețel suprafața sau dispozitivul 
medical, după care se lasă să se usuce;

• Aromă de cedru;
Spectru de acțiune:  
• Bactericid: EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. 

aeruginosa, E. hirae); 
• Fungicid: EN 13624, EN 14562 (C. albicans, 

A. niger);
• Tubercolicid: EN 14348, EN 14563 (M. 

terrae);
• Virucid: inclusiv HIV, HBV, HCV, H1N1, 

H5N1: EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, 
Parvovirus și Coronavirus).  

Prezentare: 
• Flacon 750ml cu pulverizator.
• Bidon 5.000ml.

ZETA 3 SOFT
ZHERMACK

5 litri  - 209 Lei  •  750ml  - 41 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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5 litri  - 132 Lei   •  750ml  - 45 Lei

ZETA 3 FOAM
ZHERMACK

CAVICIDE
KERR

DENTO VIRACTIS DEZINFECTANT 
PENTRU SUPRAFEȚE 
HYGITECH

Detergent dezinfectant fără aldehide, gata 
de folosire, cu spectru larg de acțiune.  

Indicații:   
• Dezinfectarea rapidă la nivel înalt și 

curățarea între un pacient și altul a 
suprafețelor dispozitivelor medicale 
(mânere, etajere, tapițerii, piese de mână, 
tăvi de instrumentar, suporturi filme, 
mânere lămpi, scuipătoare unituri etc);  

• Recomandat în mod special pentru 
dezinfectarea suprafețelor delicate, 
sensibile la agresiunea chimică a soluțiilor 
pe bază de alcool.   

Avantaje:   
• Non aldehidă;  

• Acțiune rapidă. 

Caracteristici:  
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

antituberculoasă, virucidă (inclusiv HIV, 
HBV, HCV și coronavirus);

• Soluție gata preparată, aplicabilă prin 
pulverizare;

• Timp de acțiune 1 minut, apoi se șterge 
cu un șervețel suprafața sau dispozitivul 
medical, după care se lasă să se usuce; 

• Aromă de cedru.    

Prezentare:  
• Flacon 750ml cu Pulverizator.
• Bidon 3.000ml.

Dezinfectant all-în-one, gata de folosire, cu 
spectru larg de acțiune, pentru dispozitive 
medicale și dentare. 

Indicații: 
• Dezinfecția rapidă, a suprafețelor și 

echipamentelor medicale non-poroase. 

Avantaje: 
• Curăță, dezinfectează și decontaminează 

suprafețele medicale;
• Gata de utilizare, evitând necesitatea 

măsurării și diluării;
• Conținutul scăzut de alcool face această 

soluție mai puțin agresivă, care curăță 
și dezinfectează fără a deteriora 
echipamentul;

• Sigur pentru utilizare pe dispozitive 
dentare și medicale, unități dentare și 
instrumente. 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă, antituberculoasă, 

fungicidă, virucidă (inclusiv HIV, HBV, HCV);
• Eficient împotriva TBC și MRSA în 3 minute 

și HIV-1, VHC și VHB în 2 minute;
• Non-toxic, non-iritant. 

Prezentare: 
• Spray 200ml. 
• Spray 700ml. 
• Flacon 5.000ml.

Dezinfectant fără alcool utilizat pentru 
curățarea și dezinfectarea tuturor 
suprafețelor dispozitivelor medicale. 

Avantaje: 
• Eficient: bactericid, virucid;
• Nu necesită clătire după utilizare;
• Dublă acțiune: detergent și dezinfectant. 

Caracteristici: 
• Ideal pentru utilizarea dezinfectării între 

pacienți, fără a fi necesară clatirea;
• Nu lasă reziduuri și se usucă rapid;
• Fără parfum, aldehide, agenți coloranți și 

clor. 

Prezentare: 
• Bidon 5l. 
• Flacon 750ml.

3 litri  - 97 Lei  •  750ml  - 37 Lei

200ml  - 27 Lei  •  700ml  - 51 Lei  •  5 litri  - 190 Lei
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Șervețele dezinfectante, fără aldehide, cu 
spectru larg de acțiune biocidă. 

Indicații: 
• Curățarea și dezinfectarea rapidă, între 

pacienți, a suprafețelor și a zonelor cu 
risc de infecție, în cazul în care timpul de 
contact este scurt (de exemplu, pentru 
tetiere, mânere, lămpi, piese de mână, 
ceramică, sticlă și suprafețe laminate 
rezistente la dezinfectantele cu conținut 
mare de alcool). 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

antituberculoasă, virucidă (inclusiv 
HIV, HBV, HCV), activ pe virusul gripal 

H1N1 (spectru larg de acțiune conform 
standardelor Europene) și coronavirus; 

• Testate din punct de vedere dermatologic; 
• Aromă fresh și deodorizantă. 

Avantaje: 
• Acțiune rapidă: 1-2 minute; 
• Non-aldehidă; 
• Compatibile cu multe materiale datorită 

conținutului de alcool (< 49%). 

Prezentare: 
• Cutie: 120 șervețele impregnate cu soluție 

dezinfectantă; 
• Refill: 120 șervețele impregnate cu soluție 

dezinfectantă.

Șervețele dezinfectante, fără aldehide, cu 
spectru larg de acțiune biocidă. 

Indicații: 
• Curățarea și dezinfectarea tuturor 

suprafețelor și dispozitivelor medicale, 
chiar și a celor mai sensibile precum cele 
din piele sau plexiglass. 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

antituberculoasă, virucidă (inclusiv 
HIV, HBV, HCV), activ pe virusul gripal 
H1N1(spectru larg de acțiune conform 
standardelor Europene) și coronavirus; 

• Testate din punct de vedere dermatologic; 
• Aromă de mentă proaspătă. 

Avantaje: 
• Timp de acțiune: 5 minute; 
• Non-aldehidă; 
• Realizate din materiale foarte rezistente, 

sunt moi și compacte, astfel încât pot să 
ajungă chiar și în cele mai greu accesibile 
locuri; 

• Conținut extrem de redus de alcool (<3%), 
astfel încât sunt perfect compatibile chiar și 
cu cele mai delicate materiale; 

• Sistem igienic și rapid de scoatere a 
șervețelelor. 

Prezentare: 
• Set: 100 șervețele impregnate cu soluție 

dezinfectantă.

Șervețele dezinfectante de unică folosință 
utilizate atât pentru curățarea cât și pentru 
dezinfectarea suprafețelor. 

Indicații: 
• Utilizarea pe suprafețe dure, neporoase ale 

dispozitivelor medicale.                                                

Avantaje: 
• Formula scăzută de alcool oferă o 

compatibilitate excelentă a materialelor; 
• Mod de ambalare igienic: cutie cu clapetă 

ușor de deschis și închis;
• Spațiu de depozitare minimalizat;
• Fără parfum, coloranți și nu conține fenol 

sau înălbitor;
• CaviWipes acționează rapid.  
 
Caracteristici: 
• Șervețele de unică folosință, nețesute;
• Contribuie la reducerea riscului de 

contaminare încrucișată pe suprafețele 
dispozitivelor medicale;

• CaviWipes au o acțiune blândă și sunt 
compatibile cu majoritatea suprafețelor 
dure, neporoase ale dispozitivelor 
medicale. 

Prezentare: 
• Cutie 160 bucăți. 

ZETA 3 ȘERVEȚELE TOTAL
ZHERMACK

ZETA 3 ȘERVEȚELE POP-UP
ZHERMACK

CAVIWIPES ȘERVEȚELE  DEZINFECTANTE
KERR

Cutie  - 41 Lei   •  Refill  - 35 Lei

41 Lei

43 Lei
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DENTO VIRACTIS ȘERVEȚELE 
DEZINFECTANTE POP-UP
HYGITECH

Șervețele dezinfectante utilizate pentru 
dezinfectarea suprafețelor. 

Indicații: 
• Acțiune bactericidă și virucidă. 

Avantaje: 
• Dublă acțiune: detergent și dezinfectant;
• Ideale pentru utilizarea dezinfecției 

suprafețelor între 2 pacienți, fără 
necesitatea clătirii. 

Caracteristici: 
• Închise cu capac ceea ce împiedică uscarea 

șervețelelor;
• Miros plăcut;
• Delicate cu pielea;
• Fără aldehide și clor;
• Dimensiune șervețel: 18 x 20cm. 

Prezentare: 
• Pachet 100 bucăți. 

27 Lei

65 Lei

ZETA 4 WASH
ZHERMACK

Curăță și dezodorizează suprafețe lavabile 
(lavoare, băi, faianță, gresie), în spitale, 
clinici, cabinete stomatologice și laboratoare 
de tehnică dentară. 

Avantaje: 
• Pe bază de tensioactivi cationici și non 

ionici, curăță rapid și în profunzime, 
respectând materialele cum ar fi: cauciuc, 
lemn, porțelan, ceramică, email și metale;

• Mai mult de 90% biodegradabil;
• Nu este spumogen;
• Limitează procesele de fermentare. 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

micobactericidă, antituberculoasă, virucidă 

(inclusiv HIV, HBV, HCV);
• Se diluează 1 dop dozator la fiecare litru 

de apă;
• Se obțin 85 de litri de soluție detergentă 

din 3.000ml; 
• Aromă de ceai verde. 

Prezentare: 
• Bidon 3.000ml.

19 Lei

CLORAMINĂ T SIN 500mg 
SINTOFARM

Cloramina T este un dezinfectant cu spectru 
larg de acțiune asupra microorganismelor 
patogene, incluzând bacterii Gram pozitive 
și Gram negative, fungi, levuri, viruși, 
microbacterii și bacterii sporulate.
 
Compoziție: 
• Un comprimat de Cloramină T – Sin 500mg 

conține: Cloramină T 500mg (conținut 
minim în clor activ 25 %); Excipienți: amidon 
de porumb, stearat de magneziu, talc. 

Mod de utilizare: 
• Comprimatele de Cloramină T – Sin 500 mg 

se dizolvă în apa comună, la temperatura 

camerei. Soluția obținută se aplică pe 
suprafețele de interes, apoi se lasă să 
acționeze pe durata recomandată, după 
care se clătește cu apă. 

Prezentare: 
• Flacon 50 comprimate. 
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Dezinfectanți pentru sisteme de aspirație

Zeta 5 Power Act: noua soluție 3 în 1 pentru 
dezinfectarea, curățarea și dezodorizarea 
sistemelor de aspirație.

Indicații:
• Curăță și dezinfectează circuitele de 

aspirație chirurgicală. 

Avantaje:   
• Nu este spumogen, specific pentru 

circuitele de aspirație;   
• Din 1 litru de ZETA 5 UNIT se obțin 100 litri 

soluție dezinfectantă;  
• Siguranță pentru medic și pacient: formulă 

fără aldehide și fenoli;   
• Acțiune neagresivă pentru componentele și 

tuburile instalațiilor de aspirație;   
• Utilizat în mod frecvent previne formarea 

de biofilme.

Caracteristici:   
• Spectru larg de acțiune: bactericid, fungicid, 

microbactericid, antituberculos, virucid 
(inclusiv HIV, HBV, HCV și coronavirus); 

• Acțiune dublă: standard pe timp de seară 
sau dezinfecție rapidă în doar 15 minute 
(cu excepția acțiunii tuberculocide) - ideală 
în cursul zilelor cu mulți pacienți;

• Formă non-agresivă și non-spumantă;   
• Pentru unitățile dentare cu vas de colectare 

se lasă să acționeze timp de 24 de ore.

Prezentare: 
• Flacon 1l (din care se obțin 100 litri soluție); 
• Cutie 50 monodoze (din care se obțin 50 

litri soluție - 1 monodoză = 1 litru soluție). 

Pastile dezinfectante cu efect antispumă. 

Caracteristici:
• Pastila reduce cantitatea de spumă care 

se formează în aspirator prin acțiunea 
combinată a salivei, sângelui, apei și a altor 

detritusuri organice rezultate în timpul 
aspirației forțate. 

Prezentare: 
• Bucată. 

ZETA 5 POWER ACT
ZHERMACK

PASTILE ANTISPUMANTE

Flacon 1 litru  - 153 Lei   •  Cutie 50 monozode  - 101 Lei

4,60 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în 
afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Dezinfectanți pentru mâini 

92 Lei

HEXIGEL FORTE 
SINTOFARM

ZETA 6 HYDRA
ZHERMACK

ZETA 6 DRYGEL
ZHERMACK

Dezinfectant pentru mâini HEXIGEL® FORTE 
este un gel hidroalcoolic pe bază de alcool 
etilic, recomandat pentru dezinfectarea 
mâinilor în special în zonele de acces în spații 
aglomerate sau cu dificultăți de menținere a 
distanțării sociale, având ca avantaj puterea 
mare de eliminare a microbilor. 

Indicații: 
• Hexigel prezintă acțiune antibacteriană, 

reducând riscul contaminării cu microbi; 
• Acțiune bactericidă și fungicidă. 

Avantaje: 
• Formularea tip „gel” conține un mix de 

componente cu efect hidratant ce previne 
uscarea tegumentelor și îi menține barieră 
de protecție naturală a pielii. 

Compoziție: alcohol etilic, apă purificată, 
carbopol, triethanolamine, parfum. 

Prezentare: 
• Flacon 1 litru. 
• Bidon 5 litri.

Detergent cosmetic lichid foarte delicat 
pentru curățarea frecventă a mâinilor și a 
pielii delicate. 

Indicații: 
• Curăță mâinile și pielea delicată. 

Caracteristici: 
• Conține un amestec de substanțe 

hidratante vegetale cu proprietăți: 
nutritive, protective și hidratante;

• Soluție gata preparată. 

Avantaje: 
• Nu conține Lauriletere sulfat de sodiu și 

Parabeni, prezent în săpunurile obișnuite; 
• Conține produși tensioactivi care respectă 

pielea și contribuie la prevenirea iritațiilor. 

Prezentare: 
• Bidon 5.000ml. 
• Bidon 1.000ml.

Detergent pentru mâini cu puternică acțiune 
de curățare și igienizare. Zeta 6 Drygel bogat 
în vitamina E și oleat de glicerină, asigură 
protecția mâinilor și le menține moi și 
catifelate fără apă și săpun. 

Indicații: 
• Recomandat în timpul lucrului, înainte și 

după fiecare pacient pentru a îndepărta 
secrețiile neplăcute de pe mâini; 

• Se aplică pe mâini o cantitate suficientă de 
gel, se spală mâinile timp de aproximativ 
30 secunde apoi se lasă să se usuce fără a 
necesită clătirea. 

Prezentare: 
• Flacon 1.000ml.

5 litri  - 203 Lei   •  1 litru - 47 Lei

5 litri  - 226 Lei   •  1 litru - 61 Lei
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Dezinfectanți pentru amprente

Diverse

Dezinfectant concentrat fără aldehide cu 
spectru larg de acțiune pentru amprente.

Indicații: 
• Dezinfecția rapidă, la nivel înalt a 

amprentelor din silicon, alginate, polieteri 
și polisulfuri. 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

antituberuloasă, virucidă (inclusiv HIV, HBV, 
HCV și coronavirus);

• Aromă de cedru. 

Avantaje: 
• Soluție concentrată - din 1litru de soluție 

concentrată se obțin 100 de litri de soluție 
dezinfectantă;

• Nu alterează amprentele, nu le modifică 
forma și dimensiunile;

• Compatibilă cu toate tipurile de gips. 

Prezentare: 
• Flacon 1.000ml soluție concentrată.

Cutie cu capac pentru decontaminare 
indicată pentru dezinfectarea 
instrumentelor. 

Caracteristici: 
• Fabricată din polipropilenă foarte 

rezistentă; 
• Fiecare tavă este prevăzută cu un coș de 

uscare pentru instrumente și capac; 
• Indicată pentru toate tipurile de 

instrumente (capacitate 3 litri); 
• Dimensiuni: 9 x 34 x 22cm. 

Prezentare: 
• Bucată, culoare albastră sau roz.

Dezinfectant fără aldehide, gata de folosire, 
cu spectru larg de acțiune, pentru amprente.

Indicații: 
• Dezinfecția rapidă, la nivel înalt a 

amprentelor din silicon, alginate, polieteri 
și polisulfuri. 

Caracteristici: 
• Acțiune: bactericidă, fungicidă, 

antituberculoasă, virucidă (inclusiv HIV, 
HBV, HCV și coronavirus); 

• Aromă de cedru. 

Avantaje: 
• Se pulverizează Zeta 7 Spray până se obține 

o peliculă continuă pe suprafața amprentei, 
apoi se lasă să se evapore timp de 3 minute; 

• Nu alterează amprentele, nu le modifică 
forma și dimensiunile; 

• Compatibilă cu toate tipurile de gips; 
• Îmbunătățește curgerea gipsurilor pe 

suprafața amprentei, reduce formarea 
posibilă a bulelor, îmbunătățește 
reproducerea detaliilor. 

Prezentare: 
• Flacon 750ml soluție gata de utilizat.

ZETA 7 SOLUTION
ZHERMACK

CUTIE DECONTAMINARE
HYGITECH

ZETA 7 SPRAY
ZHERMACK

102 Lei

73,50 Lei

130 Lei
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282 Lei

INDICATOR AUTOCLAV
3M ORAL CARE SOLUTIONS

INDICATOR AUTOCLAV
HYGITECH

INDICATOR AUTOCLAV
TRIBEST

INDICATOR PUPINEL
3M ORAL CARE SOLUTIONS

HYGITECH TEST BOWIE&DICK
HYGITECH

HYGITECH TEST HELIX
HYGITECH

Rolă bandă indicatoare sterilizare autoclav. 
Dimensiuni: 18mm x 50m.

Prezentare: 
• Rolă.

Bandă adezivă indicatoare pentru autoclav. 
Dimensiuni: 19mm x 50m, rolă. 

Prezentare: 
• Rolă. 

Bandă adezivă indicatoare pentru autoclav. 
Dimensiuni: 19mm x 50m, rolă. 

Prezentare: 
• Rolă. 

Rolă bandă indicatoare sterilizare pupinel. 
Dimensiune: 19mm x 50m. 

Prezentare: 
• Rolă.

Testele Bowie-Dick eficiente și ușor de utilizat 
pentru verificarea sterilizării elementelor 
poroase (comprese, câmpuri etc). 

Caracteristici: 
• Acest test se efectuează zilnic pe un 

program specific, în principiu cu autoclavul 
gol. 

Prezentare: 
• Cutie 1 bucată.

Testele Helix, eficiente și ușor de utilizat, 
pentru verificarea capacității de sterilizare 
a autoclavului a elementelor goale cum ar fi 
tuburile de irigare. 

Caracteristici: 
• Acest test se efectuează zilnic pe 

un program specific, în principiu cu 

autoclavul gol. 

Prezentare: 
• Tub de plastic, lungime 1,5m la un capăt 

deschis și la celalalt capăt cu o capsulă de 
sterilizare pentru folia indicatoare. Conține 
100 folii indicatoare.

34 Lei

18 Lei

12,50 Lei

166 Lei

17,50 Lei
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Incubatorul HYGITECH este utilizat pentru a 
incuba flacoanele cu indicator biologic între 
55 și 60° C, pentru a stabili dacă sterilizarea a 
fost eficientă. 

Caracteristici:   
• Concasor cu fiole integrate;  
• Capacitatea de incubare: maxim 15 fiole;   
• Rapidă și eficientă: eficiență controlată 

pentru diverse procedee de sterilizare între 

121 și 135°C, cu rezultate garantate după 
24 de ore de incubare; 

• Practic: congestie minimă la înălțimea 
compactă;   

• Ușor de folosit: odată conectat, incubatorul 
Hygitech nu necesită manipulare sau 
modificare.   

Prezentare: 
• Hygitech Incubator. 

Indicatorii biologici HYGITECH sunt concepuți 
pentru a controla eficiența diferitelor 
procese de sterilizare prin vapori saturați 
între 121° și 135°C.   

Caracteristici:
• Acestea sunt inoculate cu spori bacterieni 

viabili de GeoBacillus Stearothemophilus și 
răspund la specificațiile de performanță și 
calitatea indicate în ISO 11138; 

• Indicatorii biologici sunt compatibili cu 
incubatorul HYGITECH, utilizat pentru a 

incuba flacoanele indicator între 55 și 60°C 
pentru a determina eficacitatea sterilizării;

• Diametru: 11mm;
• Rapid și eficient;
• Ușor de interpretat: raportarea rapidă a 

rezultatelor datorită schimbării intense 
de culoare atunci când bacteriile s-au 
materializat.  

Prezentare: 
• Fiolă. 

Pungi sterilizare intrumentar, autosigilante, 
pentru autoclav. 

Caracteristici: 
• Fabricate din hârtie specială de uz 

medical (60gr/m2) și un strat de poliester/
polipropilenă; 

• Sigilare cu 3 straturi cu canale 
impermeabile și uniforme pentru o 
protecție antimicrobiană înaltă; 

• Dotate cu martor de sterilizare - culoarea 
pungii se schimbă atunci când sterilizarea 

s-a efectuat cu succes; 
• Cerneală specială, pe bază de apă, pentru 

a nu contamina instrumentele în timpul 
sterilizării. 

Prezentare: 
• Cutie cu 200 bucăți dimensiune: 

90x250mm.
• Cutie cu 200 bucăți dimensiune: 

140x260mm.  
• Cutie cu 200 bucăți dimensiune: 

190x330mm.

INCUBATOR PENTRU TEST BIOLOGIC
HYGITECH

TEST BIOLOGIC PENTRU INCUBATOR
HYGITECH

PUNGI STERILIZARE AUTOSIGILANTE
EURONDA

1.561 Lei

17 Lei

90 x 250mm  - 53 Lei   •  140 x 260mm - 87,50 Lei   •  190 x 330mm - 172,50 Lei

Pentru lista completă de produse și oferte / 
promoții în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19; Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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PUNGI STERILIZARE AUTOSIGILANTE
TRIBEST

PUNGI PENTRU STERILIZARE ZETA ROLL
ZHERMACK

PUNGI PENTRU STERILIZARE
EURONDA

Pungi pentru sterilizare intrumentar, 
autosigilante, pentru autoclav.  

Caracteristici:   
• Fabricate din hârtie specială de uz 

medical (60gr/m2) și un strat de poliester/
polipropilenă; 

• Dotate cu martor de sterilizare-culoarea 
pungii se schimbă atunci când sterilizarea 
s-a efectuat cu succes;  

• Cerneală specială, pe bază de apă, pentru 

a nu contamina instrumentele în timpul 
sterilizării.  

Prezentare: 
• Cutie cu 200 bucăți dimensiune: 

57x130mm;
• Cutie cu 200 bucăți dimensiune: 

90x260mm;
• Cutie cu 200 bucăți dimensiune: 

135x260mm.

Pungi de sterilizare instrumentar, sub formă 
de rolă, pentru autoclav. 

Caracteristici: 
• Fabricate din hârtie specială de uz 

medical (60gr/m2) și un strat de poliester/
polipropilenă; 

• Sigilare cu 3 straturi cu canale 
impermeabile și uniforme pentru o 
protecție antimicrobiană înaltă; 

• Dotate cu martor de sterilizare - culoarea 

pungii se schimbă atunci când sterilizarea 
s-a efectuat cu succes; 

• Cerneală specială, pe bază de apă, pentru 
a nu contamina instrumentele în timpul 
sterilizării. 

Prezentare: 
• Rolă 50mm x 200m; 
• Rolă 75mm x 200m; 
• Rolă 100mm x 200m; 
• Rolă 250mm x 200m.

Pungi de sterilizare instrumentar, sub formă 
de rolă, pentru autoclav. 

Caracteristici: 
• Fabricate din hârtie specială de uz 

medical (60gr/m2) și un strat de poliester/
polipropilenă; 

• Sigilare cu 3 straturi cu canale 
impermeabile și uniforme pentru o 
protecție antimicrobiană înaltă; 

• Dotate cu martor de sterilizare - culoarea 

pungii se schimbă atunci când sterilizarea 
s-a efectuat cu succes; 

• Cerneală specială, pe bază de apă, pentru 
a nu contamina instrumentele în timpul 
sterilizării. 

Prezentare: 
• Rolă 150mm x 200m; 
• Rolă 200mm x 200m; 
• Rolă 250mm x 200m; 
• Rolă 300mm x 200m.

57 x 130mm  - 13 Lei   •  90 x 260mm - 40 Lei   •  135 x 260mm - 61 Lei

50 x 200mm  - 53 Lei   •  75 x 200mm - 77 Lei   •  100 x 200mm - 104 Lei   •  250 x 200mm - 235 Lei

150 x 200mm  - 191 Lei   •  200 x 200mm - 247 Lei   •  250 x 200mm - 298 Lei   •  300 x 200mm - 389 Lei
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Role pentru sterilizare din material de 
calitate superioară. 

Avantaje: 
• Combină hârtia medicală grea cu un strat 

dublu de peliculă poliester/polipropilen;
• Culoare: albastru deschis; 
• Asigură o sigilare garantată în timpul 

sterilizării;
• Oferă maxim de protecție antimicrobiană. 

Caracteristici: 
• Indicatori chimici de culoare-semnalează 

un ciclu de sterilizare completat cu succes 

în autoclav, garantând astfel maxim de 
siguranță pentru pacienți. 

Prezentare: 
• Rolă sterilizare 5,5cm x 200m;
• Rolă sterilizare 7,5cm x 200m;
• Rolă sterilizare 10cm x 200m;
• Rolă sterilizare 15cm x 200m;
• Rolă sterilizare 20cm x 200m;
• Rolă sterilizare 30cm x 200m.

Covoraș antibacterian pentru decontaminare 
care elimină posibilitatea de a aduce praful și 
bacteriile în sala de operații sau în cabinetul 
dumneavoastră. 

Caracteristici: 
• Suprafață lipicioasă acrilică tratată cu o 

substanță care neutralizează conținutul 
bacterian;   

• Bază din PVC anti-alunecare; 
• Dimensiuni 120cm/60cm;  
• Se poate tăia după dimensiunea dorită ceea 

ce permite adaptarea suprafeței în funcție 
de necesitățile de utilizare.  

Prezentare: 
• Covoraș antibacterian, 30 coli. 

Covoraș antibacterian pentru decontaminare 
care elimină posibilitatea de a aduce praful și 
bacteriile în sala de operații sau în cabinetul 
dumneavoastră.   

Caracteristici: 
• 30 de folii adezive din plastic subțire, cu 

o grosime de 2,40mm, ușor de îndepărtat 
coală cu coală atunci când această devine 
murdară;

• Partea colorată în albastru este tratată 

cu adeziv acrilic amestecat cu un agent 
chimic antimicrobian și antifungic special 
(Benzoizotiazolina-3-ona); 

• Acțiunea să antimicrobiană distruge agenții 
patogeni din murdăria și resturile reținute 
de adeziv (până la 100 milioane de bacterii 
pe gram);  

• Dimensiuni 115 x 45cm. 

Prezentare: 
• Covoraș antibacterian, 30 coli. 

PUNGI PENTRU STERILIZARE
TRIBEST

COVORAȘ ANTIBACTERIAN PENTRU 
DECONTAMINARE HY-058 
HYGITEH

COVORAȘ ANTIBACTERIAN 
PENTRU DECONTAMINARE 
EUROMEDICA

5,5cm x 200m  - 45 Lei   •  7,5cm x 200m - 65 Lei   •  10cm x 200m - 88 Lei

15cm x 200m  - 136 Lei   •  20cm x 200m - 188 Lei   •  30cm x 200m - 285 Lei

184 Lei

142 Lei



IGIENĂ

376      Igienă 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

APARAT AUTOMAT PENTRU ÎNCĂLȚARE QUEN 
ZHEJIANG QUEN TECHNOLOGY

ROLĂ FOLIE PENTRU APARAT ÎNCĂLȚARE QUEN 
ZHEJIANG QUEN TECHNOLOGY

Aparat automat pentru încălțare-protectori 
pentru încălțăminte. 

Avantaje: 
• Eliberează automat, taie și comprimă 

pelicula PVC; 
• Pelicula acoperă rapid și eficient partea de 

jos a încălțămintei;
• Grosimea peliculei PVC de 28 microni, folia 

este ecologică; 
• Protectorii sunt rezistenți și confortabili; 
• O rolă permite eliberarea a circa 1000 

protectori; 
• Rolă se poate înlocui ușor, timpul de 

înlocuire de doar 30-60 secunde; 
• Păstrează pardoselile curate și evită riscul 

de infecție încrucișată; 
• Afișaj digital și semnal acustic. 

Caracteristici: 
• Capacitate acoperitori: circa 1000 bucăți;
• Consum: 1.300W; 
• Timp pre-încălzire: circa 120 secunde; 
• Eliberare peliculă: 3-5 secunde; 
• Formare protectorilor: 2-3 secunde; 
• Material carcasă exterioară aparat: ABS;
• Dimensiuni aparat: 72 x 44,5 x 38cm; 
• Greutate aparat: 22,8kg. 

Prezentare: 
• Aparat automat pentru acoperirea 

încălțămintei. 

Folie PVC pentru protectori încălțăminte 
pentru mașina automată de încălțat pentru 
păstrarea pardoselilor curate și a evitării 
riscului de infecție încrucișată. 

Caracteristici: 
• Grosimea peliculei PVC de 28 microni, folia 

este ecologică;
• Folia PVC rezistentă și durabilă; 

• O rolă permite eliberarea a circa 1.000 
protectori; 

• Rola se poate înlocui ușor, timpul de 
înlocuire de doar 30-60 secunde.

Prezentare: 
• Rolă PVC 1.000 bucăți protectori 

încălțăminte. 

3.999 Lei

136 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Unituri dentare

Unit Stern Weber S200 

Stern Weber S200 - Calitate pentru o viață  

Unitul dentar în configurație standard este compus din: 

Continental
(brațe pe sus)

Internațional
(brațe pe jos)

Alegerea perfectă pentru cabinetul dumneavoastră. Unit compact, 
proiectat cu atenție deosebită la ergonomie și la eficientizarea procedurilor 
stomatologice zilnice. Extrem de simplu și intuitiv, unitul Stern Weber vine în 
ajutorul medicului pentru o utilizare facilă și eficientă. Calitate și fiabilitate la 
superlativ!

MASA MEDICULUI 
situată pe un braț dublu articulat, cu 47cm reglaj pe verticală. 
• Are posibilitatea de a fi echipată cu 6 instrumente (al 6-lea 

instrument fiind lampa de fotopolimerizare T-Led);
• Fiecare instrument în parte este echipat cu A.C.A. system 

(Automatic Chip Air), sistem anti-retracție al lichidelor în 
sistemul hidraulic al unitului, ajustarea independentă a apei la 
sprayuri;

• Suportul siliconic al instrumentelor este ușor de îndepărtat și 
sterilizat; 

• Sistem de siguranță pentru a activa un singur instrument, 
dezactivând celelalte; 

• Sistem de blocare al instrumentelor (cu excepția seringii);
• Sistem de cuplare rapidă a furtunelor pieselor de mână;
• Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică;
• Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 

(1.000 - 40.000rpm/ Torque 3.3 Ncm);
• Modul cu spray aer/apă cu 3 căi;

MASĂ SUPLIMENTARĂ EXTRACTIBILĂ DIN INOX 
pentru 2 tăvițe de instrumente;

Panou de control  Digit Touch Screen cu display, 
rezistent și ușor de dezinfectat, pentru vizualizarea și controlul 
parametrilor instrumentelor și sistemelor de igienă;
Activarea programului poziției de urgență;

• Taste pentru funcții opționale: 
    -  Rotația electromecanică a scuipătoarei, sincronizată cu 

mișcarea fotoliului dentar;
    -  Tastă ON /OFF pentru ciclul de spălare/dezinfectare a 

tuburilor de aspirație; 
• Negatoscop pentru radiografiile intraorale. 

PUSH BUTTON PANEL PENTRU:
• Ajustarea vitezei / puterii instrumentelor electrice prin 

intermediul tastelor +/-;
• Display cu afișarea progresivă a vitezei programate pentru 

turbină/micromotor și intensității vibrației instrumentului de 
detartraj ultrasonic;

• Inversarea turației micromotorului cu avertizare luminoasă și 
sonoră; 

• ON/OFF pentru instrumentele cu fibră optică (cu avertizare 
luminoasă);

• Umplerea temporizată a paharului cu apă și clătirea scuipătorii;
• Control auxiliar pentru chemarea asistentei;
• ON/OFF pentru lampa de lumină;
• Mișcările scaunului și activarea celor 4 poziții de lucru 

memorate și a celor 2 poziții de service;
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0;
• ON /OFF pentru rezervorul sistemului de alimentare alternativă 

SANASPRAY, dacă acesta a fost selectat.

Preț începând de la 12.900€ fără TVA
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PEDALĂ 
de picior multifuncțională echipată cu următoarele funcții: 
• Joy-stick pentru activarea mișcărilor fotoliului dentar; 
• Activarea și ajustarea progresivă a vitezei/puterii 

instrumentelor;
• Activarea cipului de aer și cipului de apă (W.C.S. system);
• Activarea programului de clătire și întoarcerea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0. 

GRUP HIDRIC 
integrat în scaun, completat cu scuipătoare din sticlă cu 
posibilitatea rotirii la 270°. Posibilitatea îndepărtării și 
dezinfectării dispozitivului de umplere al paharului. 

MASA ASISTENTEI 
tip ”1 A” (o articulație), echipată cu 3 poziții (2 pentru canulele 
de aspirație chirurgicală și 1 pentru canula de aspirație salivară 
sau instrumente opționale (seringă adițională, T-Led, cameră 
intraorală)
Panou de comandă pentru: 
• ON/OFF pentru unitul dentar (Stand-by);
• ON/OFF pentru lampa de lumină;
• Umplerea temporizată a paharului și clătirea scuipătorii;
• Mișcările scaunului; 
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0;
• Activarea sistemelor Bioster/IWFC (dacă au fost alese).

SISTEM DE ASPIRAȚIE
 • Aspirație hidraulică a salivei

LAMPA STOMATOLOGICĂ “VENUS PLUS” 
montată pe unit, prevazută cu:
• Intensitate luminoasă de 35.000 lux, temperatură de culoare 

49.000 K, intensitate luminoasă reglabilă (8.000 – 35.000 lux);
• Mânere demontabile; ecran de protecție usor de curățat;
• Sistem de rotație in jurul a 3 axe, sistem integrat de racire.

SCAUN STOMATOLOGIC STERN 300 P 
electromecanic cu: 
• Mișcare sus-jos (Hmin = 37 cm, Hmax = 80 cm);
• Greutate maximă suportată: 190 kg;
• Poziția Trendelenburg sincronizată cu poziția spătarului; 
• Tetieră tip “Universal” cu dublă articulație și control manual; 
• Dispozitiv de oprire a sistemului de aspirație din baza 

scaunului;
• Tapițerie cu spătar STANDARD sau cu spătar “ NORDIC “;
• Cotieră stânga;
• Cutie de joncțiune integrată în scaun cu butoane pentru 

activarea/dezactivarea conexiunilor pneumatice, hidraulice și 
electrice;

• Filtre pentru tratarea aerului și a apei.

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

LAMPĂ VENUS MCT
Intensitate luminoasă de 50.000 
lux,  ajustabilă prin potențiometru 
(5.000 – 50.000 lux). Alegerea 
temperaturii de culoare: Acum 
este posibilă selecția temperaturii 
de culoare ideale, în funcție de 
necesitățile clinice: 4.300K, 5.000K 
sau 5.500K.

Modul COMPOZIT: modul compozit 

încetinește polimerizarea prin 
setarea temperaturii de culoare 
a lămpii la 2.700K ceea ce reduce 
drastic efectul de pre-polimerizare.

SENZOR INFRAROȘU
Senzor fără atingere pentru: 
• ajustarea luminozității 
• pornire / oprire 
• pornirea modului compozit

Tetieră ATLAXIS cu 
comandă pneumatică

Upgrade disponibil: 5 
poziții la masa asistentei

Panou de control LCD 
Touch

Pedală 
multifuncțională 

(Standard)

Scuipătoare din ceramică

Pedală 
multifuncțională 

cu apăsare

Pedală 
multifuncțională 

Power Pedal

Scaun medic

Spătar NORDIC
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Unituri dentare

Unit Stern Weber S300 

Unitul dentar în configurație standard este compus din: 

Continental
(brațe pe sus)

Internațional
(brațe pe jos)

Stern Weber S300 - Inovație inspirată de perfecțiune    
Unitul S300 aduce aceleași standarde superioare, fiabilitatea și eleganța care 
au consacrat modelele Stern Weber și în plus prezintă posibilitatea integrării 
la masa medicului a unui apex locator și a unui fiziodispenser cu pompă 
peristaltică și piesă de mână pentru chirurgie și endodonție ce vor duce 
ergonomia și eficiența unitului dentar la un nou nivel.

MASA MEDICULUI 
situată pe un braț articulat și autobalansat cu reglaj pe verticală 
47cm, cu sistem pneumatic de blocare verticală.
• Are posibilitatea de a fi echipată cu 6 instrumente (al 6-lea 

instrument fiind lampa de fotopolimerizare T –Led);
• Suportul siliconic al instrumentelor este ușor de îndepărtat și 

sterilizat;
• Fiecare instrument în parte este echipat cu A.C.A. system 

(Automatic Chip Air) sistem anti-retracție al lichidelor în 
sistemul hidraulic al unitului, ajustarea independentă a apei la 
sprayuri;

• Sistem de siguranță pentru a activa un singur instrument, 
dezactivând celelalte;

• Sistem de blocare al instrumentelor (cu excepția seringii);
• Sistem de cuplare rapidă a furtunelor pieselor de mână;
• Modul Midwest pentru turbina cu fibră optică;
• Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 L (1.000 - 

40.000 rpm / Torque 3.3 Ncm) cu iluminare LED;
• Modul cu spray aer/apă cu 6 căi; 

MASĂ SUPLIMENTARĂ EXTRACTIBILĂ DIN INOX 
pentru 2 tăvițe de instrumente. 

Panou de control FULL TOUCH CLINIC cu touch 
screen 7”, panou cu interfață G2 “ESSENTIAL UI” pentru 

personalizarea și controlul facil al tuturor funcțiilor unitului:
• Posibilitatea de setare a parametrilor de lucru pentru 4 

utilizatori distincți;
• 3 moduri de lucru pentru micromotor (în cazul upgrade-ului la 

modelul i-XS4) Conservativ / Endodontic / Chirurgical;
• Mod Endo încorporând o bază de date de ace endodontice
• Control al modului de lucru Reciproc (opțional);
• 3 moduri de lucru pentru detartraj (în cazul upgrade-ului cu 

aparat detartraj)  Detartraj / Endo / Paro;
• Ajustarea rapidă a puterii/vitezei și torque-lui instrumentelor;
• Posibilitatea de a customiza până la 3 funcții quick start; 
• Taste de control ale următoarelor funcții:
    -  Taste pentru activarea/dezactivarea fibrei optice a 

instrumentelor și reglarea corespunzătoare a intensității 
acesteia;

    -  Inversarea sensului de turație al micromotorului. 

Push button panel pentru:
• Ajustarea vitezei / puterii instrumentelor electrice prin 

intermediul tastelor +/-;
• Display cu afișarea progresivă a vitezei programate pentru 

turbină/micromotor și intensității vibrației instrumentului de 
detartraj ultrasonic;

• Inversarea turației micromotorului cu avertizare luminoasă și 
sonoră; 

• ON/OFF pentru instrumentele cu fibră optică (cu avertizare 

Preț începând de la 16.987€ fără TVA
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luminoasă);
• Umplerea temporizată a paharului cu apă și clătirea 

scuipătorii;
• Control auxiliar pentru chemarea asistentei;
• ON/OFF a luminii de operare și activarea modului 

“Compozit”;
• Mișcările scaunului și activarea celor 4 poziții de lucru 

memorate și a celor 2 poziții de service;
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0;
• ON /OFF pentru rezervorul sistemului de alimentare 

alternativă SANASPRAY, dacă acesta a fost selectat.

PEDALĂ 
de picior multifuncțională echipată cu următoarele funcții: 
Joy-stick pentru activarea mișcărilor fotoliului dentar;
• Activarea și ajustarea progresivă a vitezei/puterii 

instrumentelor;
• Activarea cipului de aer și cipului de apă (W.C.S. system);
• Activarea programului de clătire și întoarcerea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0. 

GRUP HIDRIC 
integrat în scaun, care încorporează suportul de pahar și 
scuipătoarea din sticlă, cu posibilitatea rotirii la 270°;
• Posibilitatea îndepărtării și dezinfectarii dispozitivului de 

umplere al paharului;
• Sistem de incălzire al apei la pahar;
• Presetare pentru conectarea la sistem multimedia. 

SISTEM DE ASPIRAȚIE
• Aspirație salivară hidraulică; 
• Pregătirea pentru sistemul de aspirație chirurgicală: 2 

canule (1 îngustă și 1 largă) și filtrele respective. 

MASA ASISTENTEI 
montată pe un braț dublu articulat și echipată cu 3 poziții 
de instrumente (2 pentru canulele de aspirație chirurgicală, 
1 pentru canulă de aspirație hidraulică sau instrumente 
opționale - seringă adițională, T-Led, cameră intraorală).

Panou de comandă pentru:
Umplerea temporizată a paharului și clătirea scuipătorii; 
• Mișcările scaunului și activarea celor 12 poziții memorate;
• Activarea programului de clătire și revenirea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0;
• ON/OFF a luminii de operare; 
• Începerea ciclului de dezinfecție automată BIOSTER 

(opțional);  
• By-pass pentru sistemul independent de alimentare și 

dezinfecție Sanaspray (opțional). 

LAMPA STOMATOLOGICĂ “VENUS LED MCT” 
cu senzor pentru pornirea și ajustarea intensitații luminoase, 
prevazută cu:
• Intensitate luminoasă de 50.000 lux,  ajustabilă prin 

potențiometru (5.000 – 50.000 lux);
• Temperatură de culoare reglabilă pe 3 niveluri: lumină caldă 

4.300K, lumină neutră 5.000K, lumină rece 5.500K pentru a 
se adapta la diferite necesități clinice;  

• Activarea facilă a modului “Compozit”;
• Sistem de rotație în jurul a 3 axe; 
• Mânere demontabile.

SCAUN STOMATOLOGIC STERN 300 P 
electromecanic cu: 
• Mișcare sus-jos (Hmin = 37cm, Hmax = 80cm); greutate 

maximă suportată: 190kg; 
• Poziția Trendelenburg sincronizată cu poziția spătarului;
• Tetieră tip “Universal” cu dublă articulație și control manual;
• Cotiera stânga mobilă;
• Dispozitiv de oprire a sistemului de aspirație din baza 

scaunului;
• Dispozitiv de siguranță în baza scaunului și spătar pentru a 

preveni căderea;
• Cutie de joncțiune integrată în scaun cu butoane pentru 

activarea/dezactivarea conexiunilor pneumatice, hidraulice 
și electrice;

• Filtre pentru tratarea aerului și a apei. 

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

Tetieră ATLAXIS cu comandă 
pneumatică

Funcția implanto

Micromotor electric led cu 
funcție endo/implanto

Panou de comandă FULL 
TOUCH CONTROL cu port USB

Pompă peristaltică la masa 
medicului

Funcția endo Cameră intraorală Monitor
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Unituri dentare

Unit Stern Weber S220 TR 

Continental
(brațe pe sus)

Internațional
(brațe pe jos)

Stern Weber S220 TR – Calitate pentru o viață  
Unitul S220TR este alegerea perfectă pentru cabinetul dumneavoastră. Unit compact, proiectat cu atenție 
deosebită la ergonomie și la eficientizarea procedurilor stomatologice zilnice. Extrem de simplu și intuitiv, unitul 
Stern Weber vine în ajutorul medicului pentru o utilizare facilă și eficientă. Calitate și fiabilitate la superlativ!

Cart

Preț începând de la 17.000€ fără TVA
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MASA MEDICULUI
situată pe un braț articulat și autobalansat cu reglaj pe 
verticală 47cm, cu sistem mecanic manual de blocare 
verticală.
• Are posibilitatea de a fi echipată cu 6 instrumente (al 6-lea 

instrument fiind lampa de fotopolimerizare T-Led);
• Suportul siliconic al instrumentelor  este ușor de 

îndepărtat și sterilizat;
• Fiecare instrument în parte este echipat cu A.C.A. system 

(Automatic Chip Air) sistem anti-retracție a lichidelor în 
sistemul hidraulic al unitului, ajustarea independentă a 
apei la sprayuri;

• Modul Midwest pentru turbină cu fibra optică;
• Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 L cu 

iluminare LED (100 - 40.000 rpm / Torque 3.3 Ncm);
• Modul cu spray aer/ apă inox cu 6 căi.    

MASĂ SUPLIMENTARĂ EXTRACTIBILĂ DIN INOX 
pentru 2 tăvițe de instrumente. 

Panou de control cu display Touch LCD, 
cu afișarea progresivă a vitezei/puterii programate a 
instrumentelor și taste digitale de comandă pentru:
• Activarea mișcărilor scaunului și activarea celor 4 poziții de 

lucru memorate; 
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0; 
• Activarea programului poziției de urgență;
• Setarea rapidă a puterii/vitezei instrumentelor și a 

parametrilor de lucru;
• Inversarea turației micromotorului cu avertizare luminoasă 

și sonoră;
• ON/OFF pentru instrumentele cu fibra optică (cu avertizare 

luminoasă);
• Umplerea temporizată a  paharului cu apa și clătirea 

scuipătorii;
• ON/OFF pentru lampa de lumină;
• Taste pentru funcții opționale: rotația scuipătoarei 

(mișcarea electromecanică a scuipătoarei sincronizată cu 
mișcarea  fotoliului dentar); 

• Tasta ON /OFF  pentru ciclul de spălare/dezinfectare a 
tuburilor de aspirație (opțiunea FLUSHING);

GRUP HIDRIC
montat pe podea, completat cu scuipătoare din sticlă cu 
posibilitatea rotirii la 270°. Posibilitatea îndepărtării și 
dezinfectării dispozitivului de umplere al paharului.

MASA ASISTENTEI 
montată pe un braț dublu articulat cu 34cm mișcare 
verticală, echipată cu 3 poziții (2 pentru canulele de aspirație 
chirurgicală și 1 pentru canula de aspirație salivară hidraulică 
/ alt instrument opțional la alegere). 
Panou de comandă  pentru:
• ON/OFF pentru lampa de lumină;
• Umplerea temporizată a  paharului și clătirea scuipătorii;
• Mișcările scaunului;
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0.

SISTEM DE ASPIRAȚIE
• Aspirație salivară hidraulică;
• Pregătirea pentru sistemul de aspirație chirurgicală: 2 

canule (1 îngustă și 1 largă) și filtrele respective. 

LAMPĂ STOMATOLOGICĂ Venus Plus-LED 
montată pe unit, prevazută cu:
• Intensitate luminoasă de 50.000 lux, colour temperature 

49.000K, intensitate luminoasă reglabilă (8.000 – 50.000 
lux); sistem integrat de răcire;

• Mânere demontabile; ecran de protecție ușor de curățat;
• Sistem de rotație în jurul a 3 axe.

PEDALĂ 
de picior multifuncțională echipată cu următoarele funcții:
• Joy-stick pentru activarea mișcărilor fotoliului dentar;
• Activarea și ajustarea progresivă a vitezei / puterii 

instrumentelor printr-un levier cu mișcare laterală; 
• Activarea cipului de aer și cipului de apă (W.C.S. system); 
• Activarea programului de clătire și întoarcerea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0.

SCAUN STOMATOLOGIC STERN 320 P
electromecanic, cu:
• Mișcare sus-jos (Hmin = 37cm, Hmax = 80cm); greutate 

maxima suportată - 190kg;
• Poziția Trendelenburg sincronizată cu poziția spătarului; 
• Tetieră tip “Universal” cu dublă articulație și control 

manual;
• Cotiera stângă mobilă;
• Dispozitiv de oprire a sistemului de aspirație din baza 

scaunului.

• Garanție 2 ani!

Unitul dentar în configurație standard este compus din: 

OPȚIONALE:  

Detartraj ultrasunete 
Stern Weber

Panou de control FULL TOUCH CLINIC pentru 
modelele Continental si Internațional

Tapițerie Memory Foam
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Preț începând de la 18.950€ fără TVA

Unituri dentare

Unit Stern Weber S320 TR

Stern Weber S320 TR – Calitate pentru o viață   

Unitul dentar în configurație standard este compus din: 

Continental
(brațe pe sus)

Internațional
(brațe pe jos)

Unitul S320TR aduce aceleași standarde superioare, fiabilitatea și eleganța ce 
au consacrat modelele Stern Weber și în plus prezintă posibilitatea integrării 
la masa medicului a unui apex locator și a unui fiziodispenser cu pompă 
peristaltică și piesă de mână pentru chirurgie și endodonție ce vor duce 
ergonomia și eficiența unitului dentar la un nou nivel.

MASA MEDICULUI 
situată pe un braț articulat și autobalansat cu reglaj pe 
verticală 47cm, cu sistem pneumatic de blocare.
• Are posibilitatea de a fi echipată cu 6 instrumente (al 6-lea 

instrument fiind lampa de fotopolimerizare T –Led);
• Instrument lever kit cu tehnologie Side-Flex; 
• Suportul siliconic al instrumentelor este ușor de îndepărtat și 

sterilizat;
• Fiecare instrument în parte este echipat cu A.C.A. system 

(Automatic Chip Air) sistem anti-retracție al lichidelor în 
sistemul hidraulic al unitului, ajustarea independentă a apei la 
sprayuri;

• Sistem de siguranță pentru a activa un singur instrument, 
dezactivând celelalte;

• Sistem de blocare al instrumentelor (cu excepția seringii);
• Sistem de cuplare rapidă a furtunelor pieselor de mână;
• Modul Midwest pentru turbina cu fibră optică;
• Modul cu micromotor electric cu inducție i-XS4 L (100 - 

40.000rpm / Torque 5.3 Ncm) cu iluminare LED;
• Modul cu spray aer/apă cu 6 căi; 
• MASĂ SUPLIMENTARĂ EXTRACTIBILĂ DIN INOX pentru 2 

tăvițe de instrumente. 

Panou de control FULL TOUCH CLINIC   cu touch 
screen 7”, panou cu interfață G2 “ESSENTIAL UI” pentru 
personalizarea și controlul facil al tuturor funcțiilor unitului:
Posibilitatea de setare a parametrilor de lucru pentru 4 
utilizatori distincți;
• 3 moduri de lucru pentru micromotor Conservativ / 

Endodontic / Chirurgical;
• Mod Endo incorporand o baza de date de ace endodontice- 

Control al modului de lucru Reciproc (optional);
• 3 moduri de lucru pentru detartraj (în cazul upgrade-ului cu 

aparat detartraj) Detartraj / Endo / Paro;
• Ajustarea rapidă a puterii/vitezei și torque-lui instrumentelor;
• Posibilitatea de a customiza până la 3 funcții quick start. 
• Taste de control ale următoarelor funcții:
    -   Taste pentru activarea/dezactivarea fibrei optice a 

instrumentelor și reglarea corespunzătoare a intensității 
acesteia;

    -   Inversarea sensului de turație al micromotorului. 

Push button panel pentru:
• Ajustarea vitezei / puterii instrumentelor electrice prin 

intermediul tastelor +/-;
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• Display cu afișarea progresivă a vitezei programate pentru 
turbină/micromotor și intensității vibrației instrumentului 
de detartraj ultrasonic;

• Inversarea turației micromotorului cu avertizare luminoasă 
și sonoră; 

• ON/OFF pentru instrumentele cu fibră optică (cu avertizare 
luminoasă);

• Umplerea temporizată a paharului cu apă și clătirea 
scuipătorii;

• Control auxiliar pentru chemarea asistentei;
• ON/OFF a luminii de operare și activarea modului 

“Compozit”;
• Mișcările scaunului și activarea celor 4 poziții de lucru 

memorate și a celor 2 poziții de service;
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0;
• ON /OFF pentru rezervorul sistemului de alimentare 

alternativa SANASPRAY, dacă acesta a fost selectat.

PEDALĂ 
de picior multifuncțională echipată cu următoarele funcții: 
Joy-stick pentru activarea mișcărilor fotoliului dentar;
• Activarea și ajustarea progresivă a vitezei/puterii 

instrumentelor;
• Activarea cipului de aer și cipului de apă (W.C.S. system);
• Activarea programului de clătire și întoarcerea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0. 

GRUP HIDRIC
montat pe podea, care încorporează suportul de pahar și 
scuipătoarea din sticlă, cu posibilitatea rotirii la 270°;
• Posibilitatea îndepărtării și dezinfectarii dispozitivului de 

umplere al paharului;
• Sistem de incălzire al apei la pahar;
• Presetare pentru conectarea la sistem multimedia. 

SISTEM DE ASPIRAȚIE
Aspirație salivară hidraulică;
• Pregătirea pentru sistemul de aspirație chirurgicală: 2 

canule (1 îngustă și 1 largă) și filtrele respective. 

MASA ASISTENTEI
montată pe un braț dublu articulat și echipată cu 3 poziții 
de instrumente (2 pentru canulele de aspirație chirurgicală, 
1 pentru canula de aspirație hidraulică sau instrumente 

opționale (seringă adițională, T-Led, cameră intraorală).
Panou de comandă pentru: 
• Umplerea temporizată a paharului și clătirea scuipătorii; 
• Mișcările scaunului și activarea celor 12 pozitii memorate;
• Activarea programului de clatire și revenirea la pozitia 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0;
• ON/OFF a luminii de operare; 
• Începerea ciclului de dezinfecție automată BIOSTER 

(opțional);  
• By-pass pentru sistemul independent de alimentare și 

dezinfecție Sanaspray (opțional). 

LAMPĂ STOMATOLOGICĂ “VENUS LED MCT” 
cu senzor pentru pornirea și ajustarea intensității luminoase, 
prevazută cu:
• Intensitate luminoasă de 50.000 lux,  ajustabilă prin 

potențiometru (5.000 – 50.000 lux);
• Temperatură de culoare reglabilă pe 3 niveluri: lumină caldă 

4.300K, lumină neutră 5.000K, lumină rece 5.500K pentru a 
se adapta la diferite necesități clinice;  

• Activarea facilă a modului “Compozit”;
• Sistem de rotație în jurul a 3 axe; 
• Mânere demontabile.

SCAUN STOMATOLOGIC STERN 320
electromecanic cu: 
• Electromecanic, silențios cu funcționalitate SOFT-MOTION 
• Mișcare sus-jos (Hmin = 37cm, Hmax = 80 cm); greutate 

maximă suportată: 190kg; 
• Poziția Trendelenburg sincronizată cu poziția spătarului;
• Mișcare tip “slide” 18 cm pe orizontală, cu deplasarea 

scaunului fie sincronizat cu spatele, fie independent;
• Tetiera Atlaxis cu comandă pneumatică;
• Cotiera stânga;
• Dispozitiv de oprire a sistemului de aspirație din baza 

scaunului;
• Dispozitiv de siguranță în baza scaunului și spătar pentru a 

preveni căderea;
• Cutie de joncțiune integrată în scaun cu butoane pentru 

activarea/dezactivarea conexiunilor pneumatice, hidraulice 
și electrice;

• Filtre pentru tratarea aerului și a apei.

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

Lampă fotopolimerizare Sistem Sanaspray de 
dezinfecție/alimentare cu 

apă distilată

Sistem Bioster de 
dezinfecție a tuburilor

Negatoscop filme 
panoramice (doar la modelul 

Internațional)
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Unituri dentare

Unit Stern Weber S280  TRC

Stern Weber S280  TRC – Calitate pentru o viață   

Unitul dentar în configurație standard este compus din: 

Continental
(brațe pe sus)

Unitul S280 aduce aceleași standarde superioare, fiabilitatea și eleganța ce 
au consacrat modelele Stern Weber și în plus prezintă posibilitatea integrării 
la masa medicului a unui apex locator și a unui fiziodispenser cu pompă 
peristaltică și piesă de mână pentru chirurgie și endodonție ce vor duce 
ergonomia și eficiența unitului dentar la un nou nivel.

MASA MEDICULUI 
situată pe un braț articulat și autobalansat cu reglaj pe 
verticală 47cm, servo-asistat, cu sistem pneumatic de blocare. 
• Are posibilitatea de a fi echipată cu 6 instrumente (al 6-lea 

instrument fiind lampa de fotopolimerizare T –Led);
• Suportul siliconic al instrumentelor este ușor de îndepărtat 

și sterilizat; 
• Fiecare instrument în parte este echipat cu A.C.A. system 

(Automatic Chip Air), sistem anti-retracție al lichidelor în 
sistemul hidraulic al unitului, ajustarea independentă a apei 
la sprayuri; 

• Sistem de siguranță pentru a activa un singur instrument, 
dezactivând celelalte; 

• Sistem de blocare al instrumentelor (cu excepția seringii); 
• Sistem de cuplare rapidă a furtunelor pieselor de mână;
• Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică; 
• Modul cu micromotor electric cu inducție i-XR3 L (1.000 - 

40.000 rpm / Torque 3.3 Ncm) cu iluminare LED. 
• Modul cu spray aer/apă cu 6 căi. 

MASĂ SUPLIMENTARĂ EXTRACTIBILĂ DIN INOX 
pentru 2 tăvițe de instrumente

Panou de control FULL TOUCH CLINIC cu touch 
screen 7”, panou cu interfață G2 “ESSENTIAL UI” pentru 
personalizarea și controlul facil al tuturor funcțiilor unitului:
• Posibilitatea de setare a parametrilor de lucru pentru 4 

utilizatori distincți;
• 3 moduri de lucru pentru micromotor (în cazul upgrade-ului 

la modelul i-XS4) Conservativ / Endodontic / Chirurgical;
• Mod Endo încorporând o bază de date de ace endodontice
• Control al modului de lucru Reciproc (opțional);
• 3 moduri de lucru pentru detartraj (în cazul upgrade-ului cu 

aparat detartraj) Detartraj / Endo / Paro;
• Ajustarea rapidă a puterii/vitezei și torque-lui 

instrumentelor;
• Posibilitatea de a customiza până la 3 funcții quick start. 
• Taste de control ale următoarelor funcții:
    -  Taste pentru activarea/dezactivarea fibrei optice a 

instrumentelor și reglarea corespunzătoare a intensității 
acesteia;

    - Inversarea sensului de turație al micromotorului. 

Push button panel pentru:
• Ajustarea vitezei / puterii instrumentelor electrice prin 

Preț începând de la 18.780€ fără TVA
Internațional
(brațe pe jos)
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intermediul tastelor +/-;
• Display cu afișarea progresivă a vitezei programate pentru 

turbină/micromotor și intensității vibrației instrumentului 
de detartraj ultrasonic;

• Inversarea turației micromotorului cu avertizare luminoasă 
și sonoră; 

• ON/OFF pentru instrumentele cu fibră optică (cu avertizare 
luminoasă);

• Umplerea temporizată a paharului cu apă și clătirea 
scuipătorii;

• Control auxiliar pentru chemarea asistentei;
• ON/OFF a luminii de operare și activarea modului 

“Compozit”;
• Mișcările scaunului și activarea celor 4 poziții de lucru 

memorate și a celor 2 poziții de service;
• Activarea programului de clătire; 
• Activarea programului poziției 0;
• ON /OFF pentru rezervorul sistemului de alimentare 

alternativa SANASPRAY, dacă acesta a fost selectat;
• Mișcarea scuipătoarei (mișcare electromecanică și 

sincronizată cu mișcările fotoliului). 

PEDALĂ 
de picior multifuncțională echipată cu următoarele funcții: 
• Joy-stick pentru activarea mișcărilor fotoliului dentar;
• Activarea și ajustarea progresivă a vitezei/puterii 

instrumentelor; 
• Activarea programului de clătire și întoarcerea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0; 
• Stingerea lămpii; 
• Inversarea turației micromotorului (funcțiile pot fi accesate 

când piesele de mână sunt active). 

GRUP HIDRIC
montat pe podea, echipat cu scuipătoare de sticlă 
detașabilă, cu posibilitatea rotirii print-o mișcare manuală cu 
270°:
• Posibilitatea îndepărtării și dezinfectarii dispozitivului de 

umplere al paharului; 
• Sistem de încălzire al apei la pahar; 
• Presetare pentru conectarea la sistem multimedia. 

SISTEM DE ASPIRAȚIE 
• Aspirație salivară hidraulică;
• Pregătirea pentru sistemul de aspirație chirurgicală: 2 

canule (1 îngustă și 1 largă) și filtrele respective. 

MASA ASISTENTEI
montată pe un braț dublu articulat reglabil 34cm pe verticală 
și echipată 3 poziții de instrumente (2 pentru canulele de 
aspirație chirurgicală, 1 pentru canulă de aspirație hidraulică 
sau instrumente opționale: seringă adițională, lampă foto, 
cameră intraorală). 
Panou de comandă pentru: 
• Umplerea temporizată a paharului și spălarea temporizată 

a scuipătorii;
• Mișcările scaunului și activarea celor 12 poziții memorate;
• Activarea programului de clătire și revenirea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0; 
• ON/OFF a luminii de operare; 
• Începerea ciclului de dezinfecție automată BIOSTER 

(opțional); 
• By-pass pentru sistemul independent de alimentare și 

dezinfectie Sanaspray (opțional). 

LAMPĂ STOMATOLOGICĂ “VENUS LED MCT” 
cu senzor pentru pornirea și ajustarea intensității luminoase, 
prevăzută cu:
• Intensitate luminoasă de 50.000 lux,  ajustabilă prin 

potențiometru (5.000 – 50.000 lux);
• Temperatură de culoare reglabilă pe 3 niveluri: lumină 

caldă 4.300K, lumină neutră 5.000K, lumină rece 5.500K 
pentru a se adapta la diferite necesități clinice;  

• Activarea facila a modului “Compozit”;
• Sistem de rotație în jurul a 3 axe; 
• Mânere demontabile.

SCAUN STOMATOLOGIC STERN 280P 
TRC electromecanic, montat pe grupul hidric, cu: 
• Mișcare sus-jos (H min. = 39cm, H max. = 79cm); greutate 

maximă suportată: 190kg; 
• Poziția Trendelenburg sincronizată cu poziția spătarului; 
• Tetieră tip “Universal” cu dublă articulație și control 

manual; 
• Cotiera stânga mobilă; 
• Dispozitiv de oprire încorporat în baza scaunului pentru: 

mișcările scaunului sus/jos, poziția de ugență; 
• ON/OFF pentru aspirația chirurgicală; 
• Dispozitiv de siguranță în baza scaunului și spătar pentru a 

preveni căderea; 
• Cutie de joncțiune integrată în scaun cu butoane pentru 

activarea/dezactivarea conexiunilor pneumatice, hidraulice 
și electrice. Filtre pentru tratarea aerului și a apei.

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

Spălare și dezinfecție 
automată a sistemului de 

aspirație

Masă suplimentară de 
instrumente la masa 

asistentei

Upgrade disponibil: 6 
instrumente la masa 

medicului
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Preț începând de la 21.181€ fără TVA

Unituri dentare

Unit Stern Weber S380 TRC

Stern Weber S380 TRC – Calitate pentru o viață  

Unitul dentar în configurație standard este compus din: 

Continental
(brațe pe sus)

Unitul S380TRC aduce aceleași standarde superioare, fiabilitatea și eleganța 
ce au consacrat modelele Stern Weber și în plus prezintă posibilitatea 
integrării la masa medicului a unui apex locator și a unui fiziodispenser cu 
pompă peristaltică și piesă de mână pentru chirurgie și endodonție ce vor 
duce ergonomia și eficiența unitului dentar la un nou nivel.

MASA MEDICULUI 
situată pe un braț dublu articulat și autobalansat cu sistem 
pneumatic de blocare, cu 47cm reglaj pe verticală. 
• Are posibilitatea de a fi echipată cu 6 instrumente (al 6-lea 

instrument fiind lampa de fotopolimerizare T-Led);
• Instrument lever kit cu tehnologie Side-Flex; 
• Suportul siliconic al instrumentelor este ușor de îndepărtat și 

sterilizat;
• Sistem de siguranță pentru a activa un singur instrument, 

dezactivând celelalte;
• Fiecare instrument în parte este echipat cu A.C.A. system 

(Automatic Chip Air) sistem anti-retracție a lichidelor în 
sistemul hidraulic al unitului (cip de aer automat), ajustarea 
independentă a apei la sprayuri; 

• Sistem de blocare al instrumentelor (cu excepția seringii);
• Sistem de cuplare rapidă a furtunelor pieselor de mână. 

Panou de control FULL TOUCH MULTIMEDIA de 7” cu 
vizualizare imediată și control facil al tuturor funcțiilor:
• Posibilitatea de setare a parametrilor de lucru ale fotoliului și 

instrumentelor pentru 4 utilizatori distincți; 
• Ajustarea rapidă a puterii / vitezei și torque-lui 

instrumentelor; 
• ON/OFF pentru fibră optică; 
• Inversarea turației micromotorului; 
• 3 moduri de lucru pentru micromotor – Conservativ / 

Endodontic / Chirurgical și 7 opțiuni de programare pentru 
fiecare din acestea; 

• Selecție rapidă a acelor endodontice din baza de date 
integrată; 

• 3 moduri de lucru pentru detartraj (în cazul upgrade-ului cu 
aparat detartraj) – Detartraj / Endo / Paro; 

• Vizualizarea și salvarea imaginilor de la camera intraorală (în 
cazul upgrade-ului cu cameră) și a imaginilor radiologice de la 
senzorul radiologic (în cazul upgrade-ului cu acesta); 

• Posibiltatea de vizualiza și salva imagini printr-o cheie USB; 
• ON/OFF a luminii de operare și activarea reducerii intensității 

luminii; 
• Umplerea temporizată a paharului; spălarea temporizată a 

scuipătoarei; rotația scuipătoarei (mișcarea electromecanică a 
acesteia sincronizată cu mișcarea fotoliului); 

• Fotoliul pacientului: poate memora pentru fiecare utilizator 
4 poziții de lucru +3 (Activarea programului de clătire 
și intoarcerea la poziția precedentă de lucru; activarea 

Internațional
(brațe pe jos)
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programului poziției 0; activarea poziției chirurgicale). 
• Mișcarea motorizată a suportului picioarelor; 
• ON/OFF pentru rezervorul alternativ de alimentare cu apă 

SANASPRAY;
• Modul Midwest pentru turbină cu fibră optică;
• Modul cu micromotor electric cu inducție i-XS4 L (100 - 

40.000 rpm / Torque 5.3 Ncm) cu iluminare LED;
• Modul cu spray aer/apă cu 6 căi; 
• MASĂ SUPLIMENTARĂ EXTRACTIBILĂ DIN INOX pentru 2 

tăvițe de instrumente; 

PEDALĂ 
de picior multifuncțională echipată cu următoarele funcții: 
• Activarea și ajustarea progresivă a turației/puterii 

instrumentelor electrice printr-un levier cu mișcare laterală; 
• Activarea cipului de aer și cipului de apă; 
• Activarea programului de clătire și revenirea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0; 
• Joy-stick pentru controlul principalelor funcții ale unitului și 

activarea mișcărilor scaunului.

GRUP HIDRIC 
montat pe podea, echipat cu scuipătoare de sticlă detașabilă, 
cu posibilitatea rotirii print-o mișcare manuală cu 270°. 
• Posibilitatea îndepărtării și dezinfectării dispozitivului de 

umplere al paharului. 
• Sistem de încălzire al apei la pahar. 
• Presetare pentru conectarea la sistem multimedia și la PC. 

SISTEM DE ASPIRAȚIE 
Aspirație salivară hidraulică  
• Pregătirea pentru sistemul de aspirație chirurgicală: 2 

canule (1 îngustă și 1 largă) și filtrele respective. 
 
MASA ASISTENTEI
montată pe un braț dublu articulat și echipată cu 3 poziții 
de instrumente (2 pentru canulele de aspirație chirurgicală, 
1 pentru canulă de aspirație hidraulică sau instrumente 
opționale: seringă adițională, lampă foto, cameră intraorală). 

Panou de comandă pentru: 
• ON/OFF a luminii de operare; 
• Umplerea temporizată a paharului; spălarea temporizată a 

scuipătoarei; 
• Mișcările scaunului și activarea pozițiilor memorate; 
• Activarea programului de clătire și revenirea la poziția 

precedentă de lucru; 
• Activarea programului poziției 0; 
• Începerea ciclului de dezinfecție automată BIOSTER 

(opțional); 
• By-pass pentru sistemul independent de alimentare cu apă 

și dezinfecție Sanaspray (opțional).

LAMPĂ STOMATOLOGICĂ “VENUS LED MCT” 
cu senzor pentru pornirea și ajustarea intensității luminoase, 
prevazută cu:
• Intensitate luminoasă de 50.000 lux,  ajustabilă prin 

potențiometru (5.000 – 50.000 lux);
• Temperatură de culoare reglabilă pe 3 niveluri: lumină caldă 

4.300K, lumină neutră 5.000K, lumină rece 5.500K pentru a 
se adapta la diferite necesități clinice;  

• Activarea facila a modului “Compozit”;
• Sistem de rotație în jurul a 3 axe; 
• Mânere demontabile.

SCAUN STOMATOLOGIC STERN 380 P 
electromecanic, montat pe grupul hidric, cu mișcare rotativă 
90° sincronizată cu mișcarea motorizată a spătarului, 
șezutului, picioarelor și mișcarea independentă a suportului 
de picioare: 
• Mișcare sus-jos ( H min. = 39cm, H  max. = 79cm); greutatea 

maximă ridicată - 190kg; 
• Poziția Trendelenburg sincronizată cu poziția spătarului și 

picioarelor; 
• Tetieră tip “ATLAXIS” cu mișcare tridimensională și control 

pneumatic;
• Cotieră dreapta și stânga. 

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

Upgrade disponibil: 5 poziții 
la masa asistentei

Modul cu Apexlocator Modul pentru mișcarea 
de reciprocitate a 

micromotorului i-XS4

Stern Weber varietate de culori
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UNIT DENTAR DR. PROTECT

MASA MEDICULUI
Dotată cu frână pneumatică, este prevăzută cu comenzi digitale 
pentru: 
• Mișcările fotoliului + comenzi programate pentru poziția de 

urgență și poziția “0”; 
• Pornirea și oprirea negatoscopului; 
• Încălzirea apei la pahar; 
• Umplerea paharului și spălarea scuipătoarei.
Este dotată cu: 
• 1 spray aer/apă; 
• 2 terminale Midwest pentru turbine; 
• 1 terminal  Midwest pentru micromotor pneumatic; 
• 1 terminal cu aparat de detartraj (opțional; 
• Negatoscop.

MASA ASISTENTEI 
Atașată de blocul scuipător, este dotată cu: 

• Furtun aspirație salivară hidraulică, dotat cu filtru; 
• Furtun aspirație chirurgicală Venturi, dotat cu filtru; 
• 1 spray aer/apă; 
• comenzi digitale pentru scuipătoare și pahar, negatoscop, 

lampă și poziția zero a fotoliului dentar.

GRUP HIDRIC
Este dotat cu: 
• Scuipătoare integral ceramică, poziționată ergonomic și cu 

posibilități de rotire;
• Dispozitiv de umplere a paharului dotat cu temporizator;
• Dublu sistem de igienizare cu apă distilată și soluții 

antiseptice. Cele 2 tancuri sunt poziționate într-o nișă 
acoperită, ușor accesibilă, cu control facil al presiunii 
hidraulice sau a aerului;

Design modern, cu accente ergonomice 
de ultimă generație.

Dotare standard unit:

Model cu brațe pe sus Model cu brațe pe jos

4.250€ 3.930€
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• Prezintă încastrate o cutie de servețele la îndemâna 
pacientului, dispenser de pahare și un stativ pentru 
deservirea pacienților, fixate pe stâlpul lămpii.

LAMPĂ SCIALITICĂ LED de 25.000 Lux cu trei 
intensități. 
• Este susținută de un braț multiarticulat pivotant; 
• Prevăzută cu ecran de protecție, ușor de demontat și curățat 

și cu regulator pentru intensitatea luminoasă.

FOTOLIU PACIENT ELECTROMECANIC 
Acționat de două motoare electrice dotat cu: 
• Tetieră dublu articulată; 
• Prezintă 9 poziții memorate ale scaunului stomatologic; 
• Cotiere dreapta/stânga mobile; 
• Tapițerie standard, într-o gamă variată de culori, fără 

cusături și pliuri, ușor de curățat și întreținut; 
• Prevăzut cu protecție transparentă  pentru fotoliu în zona 

picioarelor pacientului; 

• Fotoliul pacientului prezintă o concepție ergonomică 
superioară, mișcările acestuia conferind un confort 
desăvârșit pacientului;

• Pedală pneumatică pentru comanda pieselor și a apei la 
turbină.

Cutia de conexiuni conține: 
• Manometru și regulator de presiune pentru aerul de lucru; 
• Filtru de apă pentru alimentarea din rețea; 
• Buton de pornit/oprit pentru reteaua electrică; 
• Siguranțe de protecție.

SCAUN MEDIC HIDRAULIC, 
reglabil pe înălțime, cu spătar ergonomic.

• Componentele de comandă și mișcare sunt de import din 
Germania și Danemarca.

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

Pachet piese NSK - optice 
• Micromotor pneumatic optic (27.000 rpm) X205L;
• Piesă cot optică 1:1 M25L; 
• Turbină optică M900L (rulmenți ceramici, turație 

înaltă, 4 spray-uri apă, cap standard, fibră optică);  
• Cuplă rapidă cu iluminare PTL - CL- LED; 
• Lampă Led DTE Woodpecker Lux E Plus wireless - 

Intensitate luminoasă 1.600W/cm2 

Pachet cameră intraorală wireless + braț 
monitor+monitor:
• Poate afișa 4 imagini simultan, poate comuta foarte ușor între 

acestea;
• Lentilă de reglare focus automată;
• Suport pentru piesa de mână cu funcție de oprire automată;
• Spațiu de stocare WiFi și U;
• Imaginea poate fi ștearsă rapid, re-capturare imagine, cu 

funcție de mărire și poate fi salvată 4x28 PCS;
• Poate fi conectată cu sensor infraroșu extern fără nicio eroare;
• Rezoluție mare a imaginii: 5.0 megapixeli;
• Senzor de imagine 1/4 Sony CCD;
• Lampă: 6pcs LED alb (5.600K);
• Lungimea cablului: 2m;
• Piesa de mână: DC 5V (250mA).

Aparat detartraj Guilin DTE V6 optic:
• 5 anse incluse, sistem de filet de tip Satelec; 
• Fiabilitate deosebită; 
• Vibrații de minim 32kHz, putere 8W; 
• Greutate mică a piesei, 115g; 
• Control cu microprocesor. 

Compresor Italia:    
• Putere: 1000 W;   
• Debit ieșire 100l/min. 
• Rezervor 24l;   
• Producător: 4Tek - Italia.
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UNIT DENTAR ZC 9200A

MASA MEDICULUI:
Dotată cu frână pneumatică, este prevăzută cu comenzi digitale 
pentru: 
• mișcările fotoliului + comenzi programate pentru poziția de 

urgență și poziția “0”; 
• pornirea și oprirea negatoscopului; 
• încălzirea apei la pahar; 
• umplerea paharului și spălarea scuipătoarei;

Este dotată cu: 
• 1 spray aer/apă; 
• 2 terminale Midwest pentru turbine; 
• 1 terminal Midwest pentru micromotor pneumatic; 
• 1 terminal cu aparat de detartraj ( opțional); 
• Negatoscop;

• La masa medicului există manometru de presiune, robineți 
de reglaj aer/apă la piesele de mână și sistem de colectare a 
uleiului de la piesele de mână.

MASA ASISTENTEI 
Atașată de blocul scuipator, este dotată cu: 
• Furtun aspirație salivară hidraulică, dotat cu filtru; 
• Furtun aspirație chirurgicală Venturi, dotat cu filtru; 
• 1 spray aer/apă.

GRUP HIDRIC 
Este dotat cu: 
• Vas scuipător ceramic, fix; 
• Dispozitiv de umplere a paharului dotat cu temporizator; 
• Sistem de alimentare cu apă distilată pentru masa medicului.

Dotare standard unit:

Model cu brațe pe sus Model cu brațe pe jos

3.230€ 2.920€
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LAMPĂ SCIALITICĂ 
de 25.000 Lux cu trei intensități și două faze. 
este susținută de un braț multiarticulat pivotant 
prevăzută cu ecran de protecție, ușor de demontat și curățat.

FOTOLIU PACIENT ELECTROMECANIC 
Acționat de două motoare electrice dotat cu: 
tetieră dublu articulată; 
• 2 poziții memorate: pentru poziția de urgență și poziția “0”; 
• Cotiere dreapta/stânga mobile; 
• Tapițerie standard, într-o gamă variată de culori, fără 

cusături și pliuri, ușor de curățat și întreținut; 
• Prevăzut cu protecție transparentă pentru fotoliu în zona 

picioarelor pacientului; 
• Pedală pneumatică pentru comanda pieselor și a apei la 

turbină;

• Fotoliul pacientului prezintă o concepție ergonomică 
superioară, mișcările acestuia conferind un confort 
desăvârșit pacientului.

Cutia de conexiuni conține: 
• Manometru și regulator de presiune pentru aerul de lucru; 
• Filtru de apă pentru alimentarea din rețea; 
• Buton de pornit/oprit pentru reteaua electrică; 
• Siguranțe de protecție.

SCAUN MEDIC HIDRAULIC, 
Reglabil pe înălțime, cu spătar ergonomic.

• Garanție 2 ani!

OPȚIONALE:  

Pachet piese NSK 
non-optice 
• Turbină NSK Pana Max Plus 

M4 (Cuplă integrată)

Compresor Greeloy GA 81
• Debit aer la ieșire: 85l/min la 4 Bar, 70l/min 

la 5 Bar;
• Presiune maximă: 8 Bar;
• Putere – 800W; 
• Nivel de zgomot: 53 Db.

Kit micromotor și piese NSK conținând: 
• Micromotor pneumatic NSK FX 205m (25.000 rot/min); 
• Piesă cot push-button FX 25m (40.000 rot/min); 
• Piesă dreaptă FX 65m (40.000 rot/min). 

Lampă 
Led DTE 
Woodpecker 
Lux E wireless    
• Intensitate 

luminoasă 
1600W/ cm2 

Aparat detartraj Guilin 
DTE V6 non-optic   
• 5 anse incluse, sistem de filet de 

tip Satelec

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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585 Lei

3.308 Lei

3.308 Lei

5.579 Lei

Scaun medic pentru unitul dentar, tapițerie 
diverse culori. Reglabil pe înălțime, 
ergonomic.   

Prezentare: 
• Bucată

SCAUN MEDIC 
JOIN CHAMP

Scaun pentru medic, tapițerie diferite culori. 
Hidraulic, reglabil pe înălțime, ergonomic. 

Prezentare:   
• Bucată. 

SCAUN MEDIC STERN T 7
STERN WEBER

Scaun pentru medic, tapițerie diferite culori. 
Hidraulic, reglabil pe înălțime, ergonomic. 

Prezentare: 
• Bucată.

SCAUN MEDIC STERN T 8
STERN WEBER

Scaun pentru medic, tapițerie diferite culori. 
Hidraulic, reglabil pe înălțime, ergonomic. 

Prezentare: 
• Bucată.

SCAUN MEDIC STERN T 9
STERN WEBER
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Compresoare

Compresor fără ulei, pentru 1 unit dentar, cu 
2 cilindri, fără uscător. 

Caracteristici tehnice:   
• Putere: 1KW/1,4HP;  
• Presiune: 7 Bar;   
• Debit aer intrare: 150 l/min; 
• Debit aer ieșire: 100 l/min la 5 bar;   

• Rezervor: 24l;  
• Nivel de zgomot: 66dB; 
• Dimensiuni: 40x40x65cm;   
• Greutate: 30kg.   

Prezentare: 
• Compresor Mirage 100. 

COMPRESOR PENTRU 1 UNIT MIRAGE 100
4TEK (Italia)

3.485 Lei

Compresor fără ulei, pentru 2 unituri 
dentare, cu pistoane tradiționale, cu 2 
cilindri, fără uscător. 

Caracteristici tehnice:  
• Putere: 1,1 kw/1,5 HP;  
• Presiune: 7 Bar;   
• Debit aer intrare: 200 l/min;  

• Debit aer ieșire: 150 l/min la 5 bar;  
• Rezervor: 50l; 
• Nivel de zgomot: 70dB;  
• Dimensiuni: 40x75x75cm;  
• Greutate: 47kg . 

Prezentare:   
• Compresor ECO 2.

COMPRESOR PENTRU 2 UNITURI ECO 2
4TEK (Italia)

6.130 Lei

Compresor fără ulei, pentru 3 unituri 
dentare, cu pistoane tradiționale, cu 2 
cilindri, fără uscător.  

Caracteristici tehnice:   
• Putere: 1,8 kw/2,5 HP;  
• Presiune: 7 Bar;  
• Debit aer intrare: 300 l/min;   

• Debit aer ieșire: 225l/min la 5 bar;   
• Rezervor: 50l;
• Nivel de zgomot: 72dB;
• Dimensiuni: 40x75x75cm;
• Greutate: 50 kg.  

Prezentare:   
• Compresor ECO 3, fără uscător.

COMPRESOR PENTRU 3 UNITURI ECO3
4TEK (Italia)

7.295 Lei

Compresor fără ulei, pentru 4 + 1 unituri 
dentare, cu pistoane tradiționale, cu 2 
cilindri, cu uscător. 
 
Caracteristici tehnice:  
• Putere: 2 x 1,1 kw/2 x 1,5 HP;  
• Presiune: 7 Bar;   
• Debit aer intrare: 400 l/min;  

• Debit aer ieșire: 300l/min la 5 bar;   
• Rezervor: 100l;   
• Nivel de zgomot: 69db;  
• Dimensiuni: 67x120x78cm;  
• Greutate: 107kg.  

Prezentare: 
• Compresor ECO 4E, cu uscător.

COMPRESOR PENTRU 4 UNITURI ECO4
4TEK (Italia)

16.545 Lei
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Aspirație chirurgicală

2.736 Lei

5.150 Lei

3.580 Lei

COMPRESOR PENTRU 1 UNIT GA-81
GREELOY INDUSTRY

COMPRESOR PENTRU 2 UNITURI GA-82
GREELOY INDUSTRY

ASPIRATOR CHIRURGICAL A004/L
4TEK (Italia)

Compresor fără ulei, pentru 1 unit dentar, 2 
cilindri, fără uscător. 

Caracteristici tehnice:   
• Putere: 800W;  
• Presiune: 8 Bar;  
• Debit aer intrare: 155l/min;   
• Debit aer ieșire: 85l/min la 4Bar; 70l/min la 

5Bar;  

• Rezervor: 40l;  
• Nivel de zgomot: 53dB;  
• Dimensiuni: 410x410x650mm;  
• Greutate: 28kg. 

Prezentare:  
• Compresor GA-81. 

Compresor fără ulei, pentru 2 unituri 
dentare, 2 motoare cu 2 pistoane fiecare, 
fără uscător.

Caracteristici tehnice:
• Putere: 1.600W;
• Presiune: 8 Bar;
• Debit aer intrare: 310l/min;

• Rezervor: 60l;
• Nivel de zgomot: 54dB;
• Dimensiuni: 70x40x72cm;
• Greutate: 51kg.

Prezentare:
• Compresor GA-82.

Pompă de aspirație chirurgicală uscată cu 
carcasă de insonorizare, fără separator.  

Indicații:   
• Indicat pentru 1 unit dentar.  

Caracteristici tehnice:  
• Putere (Kw): 0,415kw; 
• Frecvență: 50Hz;   
• Rotații/min (rpm): 2800;  

• Vacuum (mbar): 127; 
• DEBIT (l /min): 1.300;   
• Dimensiuni (cm): 25x30x40h;   
• Greutate: 20kg;  
• Nivel de zgomot: 56 db(A);   
• Cu carcasă metalică de insonorizare, 

atenuator de zgomot și vibrații.  

Prezentare: 
• Aspirator chirurgical A004/L.
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4.875 Lei

7.680 Lei

ASPIRATOR CHIRURGICAL COMPLET A006/L
4TEK (Italia)

MOTOR ASPIRAȚIE CHIRURGICALĂ A003 
4TEK (Italia)

ASPIRATOR CHIRURGICAL PORTABIL OSM
4TEK (Italia)

Sistem complet de aspirație chirurgicală 
uscată cu separator, placă electronică de 
control, pompă de drenaj automat și carcasă 
de insonorizare.   

Indicații: 
• Indicat pentru 1 unit dentar. 
 
Caracteristici tehnice: 
• Putere (Kw): 0,415kw;   
• Frecvență: 50Hz;
• Rotații/min (rpm): 2800;  

• Vacuum (mbar): 127;  
• DEBIT (l /min): 1.300;  
• Dimensiuni (cm): 40x35x45h;  
• Greutate: 25kg;  
• Nivel de zgomot: 56 db(A); 
• Cu placă electronică de comandă, separator, 

pompă automată de drenaj și carcasă 
metalică de insonorizare cu atenuator de 
zgomot și vibrații. 

Prezentare: 
• Aspirator chirurgical complet A006/L.

Motor de aspirație chirurgicală, monofazat, 
fără descărcare, fără separator aer / apă, 
recomandat pentru 4 unituri dentare.  

Caracteristici: 
• Putere (Kw): 1,5; 
• Tensiune (V): 230;   
• Frecvență (Hz): 50;  
• Nivelul de aspirație (vacuum) (mbar): 190;  
• Rotații: 2.800/min; 
• Rată debitului (l/min): 3.500; 
• Dimensiuni (cm): 33x28x35h;   

• Greutate (Kg): 24;   
• Unituri deservite (n.): 4;  
• Nivelul zgomotului (db (A)): 64. 
 
Prezentare:  
• Motor aspirație chirurgicală recomandat 

pentru unituri ce nu sunt dotate cu 
pregătire pentru aspirație chirurgicală;   

• NU include: separator apa/aer, control 
electronic, valvă reglare vacuum, carcasă de 
insonorizare, furtun de aspirație la pacient.

Aspirator chirurgical uscat portabil, cu 
carcasă de insonorizare, separator, placă 
electronică de comandă, drenaj manual, 2 
furtune de aspirație chirurgicală (cu închidere 
pneumatică), roți.

Indicații:
• Indicat pentru 1 unit dentar.  

Caracteristici tehnice:   
• Putere (Kw): 0,415kw; 
• Frecvență (Hz): 50Hz; 
• Rotații/min (rpm): 2800;   

• Vacuum (mbar): 127;   
• DEBIT (l /min): 1.300;   
• Dimensiuni (cm): 40x35x90h;   
• Greutate (Kg): 30;
• Nivel de zgomot: 56 db(A);
• Cu suport și 2 furtune de aspirație 

chirurgicală(cu închidere pneumatică), placă 
electronică de comandă, separator, drenaj 
manual și carcasă metalică de insonorizare 
cu atenuator de zgomot și vibrații. 

Prezentare: 
• Aspirator chirurgical portabil OSM.

5.570 Lei
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Autoclave

AUTOCLAV ZETACLAVE B

Autoclav clasa B proiectat în conformitate cu normele europene.

Indicații: 
• Sterilizarea oricărui tip de instrumentar solid, poros, cavernos - 

ambalate sau neambalate.

Caracteristici: 
• Imprimantă termică ce asigură înregistrarea completă a ciclului 

de sterilizare și o arhivare facilă; 
• Display grafic ce permite alegerea ciclului de sterilizare dorit, 

controlul facil al fazei fiecărui ciclu, cu semnalarea imediată 
a oricărei greșeli de programare din partea operatorului. 12 
programe presetate. Efectuează și ciclurile test: Bowie&Dick 
Test (verifică pătrunderea corectă a aburului într-o încărcătură 
poroasă), Helix Test (verifică pătrunderea aburului într-o 
încărcătură goală), Vacuum Test (servește la evidențierea 
eventualelor pierderi de presiune în camera de sterilizare).

• Închidere automată a ușii; 
• Posibilitate de conectare la calculator; 
• Sistem electronic de uscare cu vacuum; 
• Cameră de sterilizare din inox cu volumul de 18l sau 23l.
• Vaporizarea instantanee permite creșterea vitezei ciclului de 

sterilizare și reducerea consumului de apă; 
• Dacă nu se efectuează nici o operațiune în autoclav, acesta 

reduce consumul energetic menținând aprinsă numai lumina 
de fond a display-ului. 

Specificații tehnice: 
• 3 Volum: max 0,14m; 
• Alimentare curent: 230V, 50-60Hz; 
• Putere: 2400W; 
• Căldură maximă transmisă: 5,76 MJ/h (1370 Kcal/h); 
• Presiune maximă de utilizare: 2,3 bar; 
• Vid maxim de utilizare: -0,90bar; 
• Temperatura maximă de utilizare: 1.400°C; 
• Dimensiuni exterioare (LxîxA): 18l: 505x400x615mm; 23l: 

505x400x690mm; 
• Dimensiuni cameră (Ø x P): 18 l: 236x381, 5mm; 23l: 

236x350mm; 
• Greutate: 18l: 45kg. 23l: 50kg; 
• Capacitate maximă rezervor de apă curată: 4,5l; 
• Capacitate maximă rezervor de apă murdară: 4,5l; 
• Temperatura maximă a apei de evacuare din rezervorul de apă 

murdară: 50°C; 
• Filtru bacteriologic: diametru maxim: 56mm; capacitate 

filtrantă maximă admisă : 0,3 microni; nr. de cicluri înainte de 
înlocuire: ~300; 

• Grad de poluare: 2. Nivel sonor: < 70 dB (A).

PACHET ZETACLAV + 
DISTILATOR + SIGILATOR

23 litri

18 litri

4.690€

4.010€

Call for price!
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AUTOCLAV SW
STERN WEBER

Autoclav Stern Weber clasa B simplifică munca, optimizează timpii 
și costurile unui cabinet stomatologic. 

Avantaje: 
• Calitatea și functiile avansate asigură un înalt nivel de siguranță 

și fiabilitate;
• Ecran LCD cu interfață prietenoasă și ușor de utilizat; 
• WiFi integrat. 

Caracteristici: 
• Monitorizează și raportează ciclurile de sterilizare din memoria 

internă (poate stoca până la 10.000 de cilcuri) în format PDF 
din portul USB integrat (pe stick-ul de memorie) eliminând 
necesitatea unei imprimante încorporate; 

• Software dedicat inclus, pentru descărcarea automată prin rețea 
a rapoartelor ciclurilor de sterilizare; 

• 6 programe de sterilizare (ciclu personalizat inclus); 
• Informează utilizatorul asupra necesității efectuării testelor 

Vacuum test, Helix test și Bowie&Dick test; 
• Durată de viață mai lungă datorită senzorului de conductivitate a 

apei, integrat. 

Prezentare: 
• Autoclav Stern Weber 17 litri, 22 litri sau 28 litri.

AUTOCLAV SW

PACHET AUTOCLAV 
+ APARAT SIGILARE 
+  DISTILATOR 

STERN WEBER

AUTOCLAV SW
STERN WEBER

Autoclavul Stern Weber PLUS clasa B  poate funcționa cu apă de la 
rețea (fără a mai avea grija apei distilate) grație filtrului integrat de 
demineralizare.

Avantaje: 
• Ecran LCD color cu “touch screen” de 4,3” cu interfață 

prietenoasă; 
• WiFi integrat; 
• Monitorizează și raportează ciclurile de sterilizare din memoria 

internă (poate stoca până la 10.000 cicluri) în format PDF 
prin portul USB integrat (pe stick-ul de memorie), eliminând 
necesitatea imprimantei încorporate; 

• Software dedicat, inclus, pentru descărcarea automată prin rețea,  
a rapoartelor ciclurilor de sterilizare; 

• 6 programe de sterilizare (ciclu personalizat inclus); 
• Informează utilizatorul aspra necesității efectuării testelor 

Vacuum test, Helix test și Bowie&Dick test; 
• Durată de viață mai lungă datorită senzorului de conductivitate a 

apei, integrat.  

Prezentare: 
• Autoclav Stern Weber Plus 17 litri, 22 litri sau 28 litri.

AUTOCLAV  SW PLUS

PACHET AUTOCLAV
+ APARAT SIGILARE

4.880€

5.585€ 6.195€ 7.145€

5.490€ 6.310€

PACHET SW-17 

PACHET SW-17 PLUS PACHET SW-22 PLUS PACHET SW-28 PLUS

PACHET SW-22 PACHET SW-28
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AUTOCLAV SW
STERN WEBER

AUTOCLAV SW
STERN WEBER

Eficiență și inovație: 50 de cicluri de sterilizare cu doar 5 litri 
de apă de la rețea (față de 6/8 cicluri în mod curent).

Avantaje: 
• Performanță inegalabilă, un singur ciclu folosește 100ml 

de apă de la robinet; 
• Display color unic, de 7”; 
• WiFi integrat; 
• NFC - pornirea autoclavului numai de către personalul 

autorizat cu ajutorul unui card personalizat; 
• SW PLATINUM comunică prin schimbarea culorii 

indicatorului luminos în funcție de statusul ciclului; 
• Tutoriale video on-board. 

Prezentare: 
• Autoclav Stern Weber Platinium 17 litri, 22 litri sau 28 litri.

Autoclav clasa B proiectat în 
conformitate cu normele europene. 

Indicații: 
• Sterilizarea oricărui tip de 

instrumentar solid, poros, cavernos - 
ambalate sau neambalate. 

Avantaje:
• Display LCD;
• Camera de sterilizare foarte 

rezistentă;
• Sistem dublu de blocare a ușii;
• Tanc de apă cu capacitate mare și 

alimentare ușoară;
• Port USB pentru înregistrarea 

parametrilor de sterilizare în mod 
automat;

• Se pot stoca până la 2000 de cicluri 
de sterilizare;

• Imprimanta este opțională.

Caracteristici:
• Voltaj: 230v/50hz;
• Putere: 1800w;
• Capacitate: 18l / 23l;
• Dimensiunea camerei: 18l: 

ø249x355mm; 23l: ø249x450mm;
• Dimensiuni: 585x460x462mm;
• Masă netă: 45kg / 50kg.

Prezentare:
• Autoclav 18l sau 23l.

AUTOCLAV STERN WEBER PLATINIUM

AUTOCLAV DR. PROTECT

1.040 Lei

DISTILATOR
STERN WEBER

Distilator pentru apă. Capacitate 4 litri. Prezentare:  
• Bucată. 

Call for price!          Pentru detalii vă stăm la dispoziție.

1.850€ 2.150€

AUTOCLAV CLASA B
DR. PROTECT  18  litri

AUTOCLAV CLASA B
DR. PROTECT 23  litri



Echipamente      403Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

800 Lei

DISTILATOR
GREELOY

Distilator pentru apă. Capacitate 4 litri. Prezentare:  
• Bucată. 

Baie de sterilizare

Baie cu ultrasunete cu control digital, cu 
încălzire, capacitate cuvă 5 litri. 

Indicații:   
• Curățarea instrumentelor cu formă 

complicată, cu multe fante și crăpături, 
precum și instrumentele fragile;   

• Curățare ace, freze, fațete, proteze etc.   

Caracteristici:   
• Timpul de curățare poate fi setat de la 2 

minute la 30 de minute;  
• Setarea temperaturii apei (20 până la 80 

grade Celsius, temperatura uzuală de lucru 
70 de grade Celsius);   

• Fabricată din metal și plastic rezistent, cu 
control digital.

Caracteristici tehnice: 
• Capacitate cuvă: 5 litri;  
• Putere: 400W; 
• Frecvență: 40Khz;  
• Greutate: 7,7Kg.   
• Dimensiunile camerei de curățare: 

280x210x150mm;   
• Dimensiunile externe: 410x355x300mm.  

Prezentare:  
• Baie ultrasonică cu încălzire, tub evacuare 

apă, cablu alimentare. 

Baie cu ultrasunete cu control digital, 
fără sistem de încălzire, pentru curățarea 
instrumentelor, capacitate cuvă 5 litri.  

Indicații:  
• Curățarea instrumentelor cu formă 

complicată, cu multe fante și crăpături, 
precum și instrumentele fragile;  

• Curățare ace, freze, fațete, proteze etc. 

Caracteristici:  
• Timpul de curățare poate fi setat de la 2 

minute la 30 de minute; 
• Fabricată din metal și plastic rezistent, cu 

control digital.  

Caracteristici tehnice: 
• Capacitate cuvă: 5 litri; 
• Putere: 400W;  
• Frecvență: 40Khz;  
• Greutate: 7,7Kg; 
• Dimensiunile camerei de curățare: 280x210 

x150mm.
• Dimensiuni exterioare baie ultrasonică: 410 

x355x300mm.

Prezentare:  
• Baie ultrasonică fără sistem de încălzire, 

cablu alimentare.

BAIE ULTRASONICĂ CU ÎNCĂLZIRE 
TRIBEST

BAIE ULTRASONICĂ FĂRĂ  ÎNCĂLZIRE  
TRIBEST

1.561 Lei

1.300 Lei



ECHIPAMENTE

404      Echipamente 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

Incubator test biologic

Cameră intraorală

Cameră intraorală wireless care redă 
imaginile direct pe monitor (priză VGA).  
 
Caracteristici: 
• Poate afișa 4 imagini simultan,poate 

comută foarte ușor între acestea; 
• Lentilă de reglare focus automată; 
• Suport pentru piesă de mână cu funcție de 

oprire automată; 
• Spațiu de stocare WiFi și U; 
• Imaginea poate fi ștearsă rapid, 

re-capturare imagine, cu funcție de mărire 

și poate fi salvată 4x28 PCS; 
• Poate fi conectată cu senzor infraroșu 

extern fără nici o eroare; 
• Rezoluție mare a imaginii: 5.0 megapixeli 
• Senzor de imagine 1/4 Sony CCD; 
• Lampă: 6pcs LED alb (5.600K) 
• Lungimea cablului: 2m 
• Piesă de mână: DC 5V (250mA) 

Prezentare: 
• Cameră intraolarala, încărcător, accesorii.  

CAMERĂ INTRAORALĂ WIRELLES  
FOSHAN GOLDEN PROMISE

Incubatorul HYGITECH este utilizat pentru a 
incuba flacoanele cu indicator biologic între 
55 și 60°C, pentru a stabili dacă sterilizarea a 
fost eficientă. 
 
Caracteristici:   
• Concasor cu fiole integrate;
• Capacitatea de incubare: maxim 15 fiole;
• Rapidă și eficientă: eficientă controlată 

pentru diverse procedee de sterilizare între 

121 și 135°C, cu rezultate garantate după 
24 de ore de incubare;

• Practic: congestie minimă la înălțimea 
compactă;

• Ușor de folosit: odată conectat, incubatorul 
HYGITECH nu necesită manipulare sau 
modificare.  

Prezentare: 
• Hygitech Incubator. 

INCUBATOR TEST BIOLOGIC  
HYGITECH

1.561 Lei

2.570 Lei

Negatoscop

Negatoscop cu structură din plastic turnat 
și profil care menține radiografiile pe întreg 
perimetrul suprafeței iluminate. 

Caracteristici:   
• Iluminarea este uniformă datorită prezenței 

a 4 tuburi fluorescente neon cu un difuzor 
special opalin; 

• Proiectat pentru folosirea montat pe 

perete sau pe masă; 
• Dimensiuni: 30 x 45 cm. 
• Putere maximă: 40 W; 
• Dimensiuni externe: (lățime x adâncime x 

înălțime) 460x95x380mm. 

Prezentare: 
• Bucată. 

NEGATOSCOP PANORAMIC

975 Lei
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Lămpi fotopolimerizare

Translux Wave este o lampă de înaltă performanță cu L.E.D. de 5 W (440-480nm; 1.200mw/cm2), 
fără cablu, utilizată în cadrul tratamentelor la polimerizarea materialelor de restaurare cum ar fi 
compozitul, cimenturi cu priză duală, adezivi și sigilanți de fisuri. 

Caracteristici: 
• Spectrul de emisie substanțial mai îngust al diodelor emițătoare de 

lumină se potrivește cu spectrul de absorbție al inițiatorului foto cu 
camfor chinonă;

• Lumina emisă de diodă este direcționată de fibră optică prin lentile 
speciale, obținându-se rezultate de polimerizare remarcabile, cu 
emisie de căldură redusă considerabil;

• Translux Wave este dotată cu o baterie reîncărcabilă Lithium-ion, 
localizată în piesa de mână. După 90 de minute, 90% din capacitatea 
bateriei este deja încărcată. Cu toate acestea, piesa de mână poate 
fi inserată în dispozitivul de încărcare după fiecare tratament și 
poate fi păstrată acolo indiferent de stadiul de încărcare a bateriei;

• Două microprocesoare verifică descărcarea optimă și reîncărca 
parametrii bateriei excluzând orice descărcare total neașteptată 
a bateriei. Controlul computerizat asigură un fascicul constant de 
lumina pe întreagă durată a procedurii;

• Ultimele 5 expuneri posibile sunt emise cu putere maximă și sunt 
anunțate prin semnale audio la finalul expunerii;

• Translux Wave nu necesită sistem de ventilație, are un design 
economic, cu un singur buton de operare. Bateria este "longlife" și 
se încărcă rapid printr-un sistem de control computerizat;

• Translux Wave are două moduri de lumină: modul rapid (10s) și 
modul lent (Soft Start, 20s);

• Capacitatea bateriei: 360 cicluri de 10 secunde.

Date tehnice: 
• Încărcător: 100-240V; 50/60Hz; 12-18vA;
• Piesă de mână: Baterie Lithiu-ion; 3,6 V; 2.000mAh;
• Sursă luminoasă: L.E.D. cu putere de luminozitate înaltă;
• Emisia luminii: 440-480nm; 1200 mw/cm2;
• Viață estimată: 1.800.000 cicluri de 20s;
• Ghidul luminos: diametru 8mm;
• Sterilizabil în autoclav (20min. la 135 grade°C - max 500 cicluri) 
• Timpul de încărcare al bateriei: aprox 2h.

Dimensiuni și greutate: 
• Încărcător: 437g; 140mm x 60mm;
• Piesă de mână: 145g; L 210mm x 23mm.

Prezentare: 
• Kit complet: Lampă propriu-zisă + ghid de lumina de 8mm + 

acumulator pentru baterie + ecran fotoprotector.

TRANSLUX WAVE
KULZER

5.100 Lei
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Avantaje: 
• Ghid luminos extins cu + 28% lungime adițională ceea ce permite 

ghidului luminos Turbo Extins de 8mm un acces îmbunătățit mai 
ales pentru procedurile din zona posterioară;

• Design îmbunătățit al piesei de mână: materialul exterior este 
fabricat din rășină Valox, un plastic de înaltă performanță, care 
va proteja și va extinde durata de viață a lămpii;

• Design avansat al bateriei: încărcătorul cu contact pozitiv 
garantează o potrivire perfectă între contactele piesei de mână 
și încărcător, iar contactele căptușite complet previn coroziunea 
de-a lungul timpului, asigurând o alimentare adecvată pentru 
fiecare procedură;

• Design-ul ergonomic și greutatea redusă precum și opțiunile 
multiple ale lămpii reduc solicitarea mâinii și a brațului 
medicului.  

Caracteristici: 
• Lampă Demi Plus utilizează funcția "creșterii periodice a puterii" 

sau tehnologia PLS, variind intensitatea puterii de la 1.100mw/
cm2 la o intensitate maximă de 1.330mW/cm2 de mai multe ori 
în timpul ciclului de fotopolimerizare la o lungime de undă de 
450-470nm;

• PLS furnizează o lumină puternică și continuă, pentru a asigura o 
fotopolimerizare cu adevărat în 5 secunde, a nuanțelor de A3 sau 
mai deschise, fără a genera exces de căldură;

• Exteriorul lămpii Demi Plus este fabricat din Valox, o rășină 
poliesterică termoplastică de înaltă performanță care a fost 
testată în lumea consumatorilor și oferă avantaje multiple. 
Derivat în proporție de 85% din plastic post-consum, materialul 
are o greutate redusă dar este extrem de durabil, rezistent 
chimic și cu rezistență crescută la impact și temperaturi extreme;

• Bateria cu tehnologie litiu-ion poate asigură 300 de clcluri de 
fotopolimerizare de câte 10 secunde la o singură încărcare;

• Durata medie de utilizare după încărcare: 3-4 zile;
• Ventilatorul silențios și sistemul unic de control al temperaturii 

păstrează lampa la temperatura optimă pentru funcționare 
neîntreruptă. 

Prezentare: 
• Pachetul lampă Demi Plus conține: piesă de mână, ghid luminos 

de 8mm Turbo Extins, Baterie litiu-ion, încărcător pentru baterie, 
transformator, ecran fotoprotector. 

Lampă fotopolimerizare Demi Plus, susținută de Tehnologia Demetron, reprezintă generația de lămpi 
de fotopolimerizare premium. Combină tehnologia sofisticată cu un design inovativ care îmbunătățesc 
performanță și asigură o fotopolimerizare eficientă în orice situație clinică.

DEMI PLUS
KERR

3.652Lei
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4.890 Lei

5.457 Lei

SMARTLITE FOCUS
DENTSPLY SIRONA

D-LIGHT DUO
GC

Lampă SmartLite FOCUS, lampă de 
fotopolimerizare pentru compozite dentare. 

Avantaje: 
• Rotația capului: 330°; 
• Control intra-oral excelent; 
• Nu are fir, ceea ce crește confortul 

medicului; 
• Datorită designului și greutății reduse, este 

ușor de manevrat și foarte practic; 
• Utilizează un profil de fascicul omogen 

și un design intuitiv cu un singur mod 
ceea ce oferă uniformitate în zona de 
fotopolimerizare.

Caracteristici:   
Fascicul astfel poziționat încât oferă multe 
avantaje: 
• O putere mai mare pentru a pătrunde în 

adâncime; 
• Risc redus de apariția zonelor de rășină 

nefotopolimerizată; 
• Risc redus de apariție a cariilor secundare. 

Prezentare: 
• Lampă foto SmartLite Focus, accesorii. 

Lampă pentru fotopolimerizare cu LED, fără 
fir. 

Avantaje: 
• Unitate de fotopolimerizare cu lumină LED 

vizibilă, cu putere ridicată;
• Polimerizează rapid și eficient materialele 

dentare fotopolimerizabile;
• Conține două tipuri de LED cu diferite 

vârfuri ale lungimii de undă;
• Ușor și simplu de folosit;
• Când este încărcat, acumulatorul litiu-

polimer permite realizarea a peste 90 de 
iradieri individuale cu durată de câte 10 
secunde fiecare. Acumulatorul litiu-polimer 
nu are efect de memorie, având totodată o 
viteză foarte mare de reîncărcare. Proiectat 
să ofere o emisie luminoasă puternică, 
stabilă și continuă pe o perioadă de mulți 
ani.

Piesa de mână: 
• Sursă de lumină: diodă electroluminiscentă 

de mare putere;
• Lungime de undă: 400-480nm cu vârf la 

400-405nm și 450-455nm;
• Intensitate luminoasă medie: 1.200-

1.300mw/cm2;
• Operare: număr maxim de utilizări 

consecutive-29 cicluri a 10s/3 minute pauză;
• Ghidul, luminos: fibră optică cu diametru de 

8mm (sterilizabil prin autoclavare la 134°C);
• Acumulator: litiu-polimer, reîncărcabil, 3.7V, 

300mAh;
• Performanță acumulator: >90 cicluri a 10s;
• Dimensiuni: 14,5mm diametrul mânerului; 

12mm diametrul carcasei x 210mm lungime 
cu ghidul luminos și acumulator;

• Greutate: 70g. 

Prezentare:   
• D-Light Duo: piesă de mână, ghid luminos 

de 8mm, încărcător și cablu de reîncărcare, 
acumulator, adaptor priză UK, adaptor priză 
UE, 3 ecrane protecție oculară.

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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4.182 Lei

2.659 Lei

D-LIGHT PRO
GC

ELIPAR DEEPCURE-L
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Lampă de fotopolimerizare LED de la 
GC cu lungime duală de undă și putere 
ridicată, ce oferă trei programe și un design 
ergonomic, ușor și elegant. D-Light Pro nu 
doar polimerizează eficient, dar vă și ajută 
să vizualizați activitatea bacteriană. Fiind 
autoclavabilă, D-Light Pro va contribui de 
asemenea la protecția optimă a pacientului.  

Avantaje: 
• Greutate de 90g și o piesă manuală foarte 

subțire, D-Light Pro poate fi manevrată la 
fel că un instrument și oferă acces intraoral 
excelent și confort atât pacientului, cât și 
medicului stomatolog; 

• D-Light Pro include prima piesă de mână 
autoclavabilă de pe piață. Se îndepărtează 
modul electronic și bateria și se 
autoclavează piesa de mână.        

Caracteristici: 
• POLIMERIZARE - modul High Power 

cu cicluri de câte 20s la o intensitate de 

1.400mW/cm2 și lungime duală de undă 
(albastru & violet, gamă 400-480nm);   

• PROTECȚIE - modul Low Power cu cicluri 
de câte 20s la o intensitate redusă de 
700mW/cm2 (de asemenea cu lungime 
duală de undă).   

• DETECTARE - modul Detectare cu iradiere 
continuă timp de 60s și doar cu lumină UV 
(violet), se vizualizeză activitatea bacteriană 
și materialele dentare fluorescente.   

Prezentare: 
• GC D-Light Pro Kit: piesă de mână (manșon 

& modul electronic), ghid luminos 8mm, 
pachet de baterii x2, stație de încărcare, 
încărcător, adaptor EU/UK, ecran dur de 
protecție oculară, ecrane flexibile de 
protecție oculară (x3). 

Lampă pentru fotopolimerizare cu ghid 
de lumină ce permite accesul la suprafața 
tuturor dinților fără o deschidere extremă a 
gurii, datorită geometriei optimizate.   

Avantaje: 
• Fascicul luminos mult mai uniform-

direcționează mai multă energie pentru o 
fotopolimerizare complet uniformă și în 
profunzime; 

• Utilizare eficientă, ergonomică și 
confortabilă; 

• Fotopolimerizare optimă, chiar și când 
poziționarea este dificilă; 

• Geometrie optimizată a ghidului de lumina-
permite accesul la suprafața tuturor dinților 
fără o deschidere extremă a gurii. 

Date tehnice: 
• Lungime de undă: 430-480nm;
• Intensitate lumină: 1.470mw/cm2 

(-10%/+20%); 

• Alimentare: acumulator litiu-ion, circa 120 
minute timp de utilizare (aproximativ 720 
de polimerizări cu durată de 10 secunde 
fiecare) încorporat. Poate fi înlocuit numai 
în service autorizat; 

• Timp încărcare acumulator: 120 minute; 
• Fibră optică: 10mm, înveliș negru, 

autoclavabil; 
• Fibră optică cu rotație la 360°;
• Operare: timpi de polimerizare pre-setați 

(5/10/15/20s), mod continuu (120s), mod 
tack-cure; 

• Fără ventilator-operare silențioasă; 
• Greutate: 180g. 

Prezentare:  
• Elipar DeepCure-L-1 piesă de mână (baterie 

litiu-ion încorporată), încărcător universal 
cu 5 adaptoare, fibră optică 10mm, scut 
protecție ochi, 3 discuri polimerizare 
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1.035 Lei

2.165 Lei

LAMPĂ LED LEDEX WL-070
DENTMATE

LAMPĂ LED LEDEX WL-090+
DENTMATE

LAMPĂ FOTO X-CURE LED  
GUILIN WOODPECKER

Lampă cu led, fără fir, disponibilă în diverse 
culori. 

Indicații: 
• Polimerizarea materialelor dentare 

fotopolimerizabile care au fotoinițiatorul 
sensibil la lungimi de undă cuprinse între 
440nm și 480nm. 

Caracteristici: 
• Intensitatea luminii: min. 1000 mw/cm2; 
• Lampa este prevăzută cu o fibră optică cu 

diametrul de 8mm, sterilizabilă în autoclav 
(max. 135ºC timp de 20 minute); 

• Ca accesorii sunt disponibile o fibră 
optică maxi cu diametrul de 13mm pentru 
suprafețe mari (de ex. pentru sigilări) și 
o fibră optică cu capătul îngustat, pentru 

spațiile aproximale;  
• Sursă de lumină: 5W led, 100.000 de ore 

durată medie de viață.  

Specificații: 
• Greutate: 120g;  
• Piesă de mână: ușoară; 
• Lungime de undă: 440-480nm;  
• Intensitatea luminii: min. 1.000mw/cm;
• Baterie: 2 ore timp de încărcare, 40 

de minute timp de folosire (240 de 
fotopolimerizari a 10 sec.). 

 
Prezentare:  
• Lampă propriu-zisă + ghid de lumină 8mm + 

acumulator + încărcător pentru acumulator 
+ accesorii. 

Lampă de fotopolimerizare dotată cu 
indicator de carie și indicator de placă 
bacteriană, fără fir.  

Indicații:  
• Polimerizarea materialelor dentare 

fotopolimerizabile.   

Caracteristici: 
• Polimerizează stratul de compozit de 2mm 

în numai 3 secunde; 
• Sursă de lumina: 10W led violet și albastru, 

100.000 de ore de durată medie de viață;  
• Lungime de undă: 390nm-480nm;   
• Intensitatea radiantă: 600-1800 mw/cm.   

Moduri de operare:   
• LOW MODE: fotopolimerizarea adezivului 

dintre dinte și compozit;   
• RAMP MODE: fotopolimerizarea 

suprafețelor mari de compozit (zonă 
posterioară);   

• STANDARD MODE: majoritatea cazurilor 
de fotopolimerizare;   

• HIGH MODE: pedodonție sau pentru 
cimenturi dentare, pivoți din fibră de sticlă, 
fațete;   

• FAST ORTO: ideal în ortodonție;   
• PLAQUE INSPECT: pentru evidențierea 

plăcii în zona anterioară;  
• CARIES INSPECT: pentru evidențierea 

cariilor pe zona posterioară.   

Prezentare:   
• Kit complet: Lampă fotopolimerizare, 

încărcător, ghid luminos, indicator de carie. 

Lampă de fotopolimerizare, wireless, cu Led 
de înaltă intensitate, de generație a III-a.  

Caracteristici:  
• Wireless, design italian, caracasa metalică; 
• Interfață intuitivă, afișaj color, de ultima 

tehnologie; 
• Fotopolimerizare la secundă; 
• Lungime de undă: 385nm - 515nm; 
• Gamă largă de aplicații - fotopolimerizează 

toate rășinile existente pe piață; 
• Cu indicator de carie; 

• Culoare: auriu sau argintiu.  

Date tehnice:  
• Greutate: 266g;  
• Dimensiuni: 276x28x30mm; 
• Baterie: reîncărcabilă, 1.400mAh;   
• Alimentare: 100-240V, 50/60Hz, 0,8A;  
• Putere la ieșire: DC 15V, 1,6A; 
• LED: lumină albastră, 10W.   
 
Prezentare: 
• Lampă X-Cure, cablu alimentare. 

1.875 Lei
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509 Lei

Fără fir  - 5.990 Lei  •  Cu fir - 6.495 Lei

LAMPĂ LUX E PLUS
GUILIN WOODPECKER

LAMPĂ VALO
ULTRADENT

Lampă pentru fotopolimerizarea materialelor 
compozite, fără fir.   

Indicații:  
• Fotopolimerizarea compozitelor de orice 

tip;  
• Potrivită pentru a polimeriza braket-uri 

ortodontice, fațete sau pivoți.   

Caracteristici:  
• Ușor de utilizat pentru medic - wireless;  
• 3 moduri de lucru: full, ramp și pulse;  
• Prevăzută cu o fibră optică sterilizabilă în 

autoclav la maxim 135°C;   

• Bateria încărcată rezistă la până la 400 de 
fotopolimerizări (a câte 10 secunde);   

• Timpi de polimerizare: 5'', 10'', 15'', 20'';  
• Intensitate luminoasă : 1000 mw/cm2- 

1200mW/cm2; 
• Dimensiuni: 263x40x50mm;   
• Sursă alimentare: AC100V -240V; 50 

Hz/60Hz;   
• Greutate netă: 147 grame.   

Prezentare: 
• Piesă de mână, tijă, ecran, încărcător, stație 

de încărcare. 

Lampă de fotopolimerizare 
superperformantă care oferă o combinație 
unică între tehnologie și design, disponibilă 
în varianta cu fir sau cordless (fără fir).

Caracteristici: 
• VALO are trei moduri de lucru: 1.000mW 

(Standard), 1.400mW (High Power) și 
3.000mW (Plasma Emulation), asigurând 
puterea necesară fotopolimerizării 
rapide, sigure și eficiente. Un timp 
redus de fotopolimerizare previne riscul 
supraîncălzirii țesuturilor dentare;

• Polimerizare completă VALO este singura 
lampă dotată cu 4 leduri, acoperind 
un spectru extra-larg de lungime de 
undă: 395-480nm. Astfel VALO poate 
polimeriza complet toate tipurile de 
rășini compozite fotopolimerizabile, 
inclusiv rășinile compozite estetice, de 
tip smalț cu fotoințiatori moderni, care 
nu sunt fotopolimerizați de lămpi cu led 
convenționale! 

• Putere concentrată - lumina emisă de VALO 
este concentrată printr-o lentilă specială, 
rezultând o rază focalizată, compactă, 
omogenă, cu putere mare și uniformă, chiar 
și la o distanță de 10mm;

• Design - capul subțire al lămpii VALO oferă 
avantaje importante în timpul utilizării 
în cavitatea bucală. Astfel, este ușor de 
utilizat și în cazul cavităților bucale cu 
dimensiuni reduse;

• Durabilitate maximă Corpul lămpii VALO 
este realizat dintr-o singură bucată solidă 
de duraluminiu călit, de tipul celui utilizat 
în îndustria aeronautică. Este acoperită cu 
un strat teflonat, de duritatea safirului, 

rezistent la zgâriere și care asigură 
etanșeitatea. Cablul este ranforsat cu fibre 
de Kevlar (același material folosit pentru 
vestele anti-glonț). Lampa este incredibil 
de rezistentă, fiind imposibil de distrus 
accidental într-un cabinet dentar. Costuri 
de întreținere ZERO Led-urile au durată de 
viață aproape nelimitată. Nu are baterii sau 
alte consumabile scumpe. 

AVANTAJE ale versiunii VALO Cordless: 
• Oferă multă flexibilitate datorită 

tehnologiei fără fir - Greutate de 170g, 
inclusiv baterii;

• Cea mai recentă tehnologie cu LEDuri, 
cu consum redus de energie, asigurând o 
lungă durată de operare;

• Acumulator Eco-friendly și eficient pe bază 
de litiu;

• Acumulatorii se încarcă în 1-3 ore;
• Acumulatorii încărcați țin aproximativ 

o săptămână - până la 400 de cicluri de 
fotopolimerizare;

• Acumulatorii durează până la 1.000 de 
cicluri de reîncărcare. 

Prezentare: 
• Kit VALO: lampă Valo cu fir, încărcător, ghid 

luminos, suport pentru piesa de mână, filtru 
UV, 50 de protecții unică folosință; 

• Kit VALO CORDLESS: lampa Valo fără fir 
(disponibilă în urmatoarele variante de 
culori: Gold, Graphite, Fuchsia, Negru), 
încarcător, ghid luminos, suport pentru 
piesa de mână, filtru UV, 50 de protecții 
unică folosință.
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Lămpi pentru albirea dinților

Lampă de albire cu cea mai nouă tehnologie 
LED, cu spectru de lumină focalizată.

Date tehnice: 
• Sursă de alimentare cu electricitate 100-

240V ~ 50Hz-60Hz; 
• Putere consumată 60W; 
• Siguranță pentru Time-delay 630 mAT; 
• Spectru de lumină 460nm; 
• Sursă de lumină, de putere mare, cu LED-uri 

de culoare albastră, de max. 190 mw/cm², 
3 LED-uri;

• Protecție împotriva șocurilor electrice;

Specificații fizice: 
• Priza cablului de alimentare tip SCHUKO; 
• Lungimea cablului de alimentare 2,50m; 
• Dimensiuni 152x120x63cm (dimensiunea 

max. a lămpii montate) 63x140x63cm, 
împachetată; 

• Greutate totală cca. 14 kg. 

Avantaje: 
• Raze UV: nu sunt nocive, expunerea are loc 

în condiții de maximă siguranță; 
• Ușor și plăcut - studiile clinice au arătat 

că peste 90% dintre pacienți nu au nici 
un fel de sensibilitate, iar restul de 10% 
sensibilitate foarte scăzută;

• Procedură sigură - gelul se încălzește numai 
până la temperatura corpului; 

• Ecran color și ușor de utilizat;
• Sistem inovativ cu card; 
• 3 programe de albire: constant, pulse și 

program de albire a unui singur dinte; 
• Funcție de ghidare a tratamentului (step 

by step).

Prezentare: 
• Lampă albire WHITEsmile Flash cu braț și 

picior pe roți + cablu de alimentare.

Lampă de albire pentru albirea profesională 
în cabinet. 

Caracteristici: 
• Sursa de lumină: LED albastru (3W); 
• Lungime de undă: 400 ~ 490nm; 
• Voltaj: AC 100 ~ 240V , 50/60Hz; 
• Lungime braț : 90cm; 
• Înălțime: 120cm; 
• Greutate: 4,2kg (net); 
• Becul LED are o viață de lungă durată 

aproximativ 20.000 de ore; 

• Moduri de temporizare presetate pentru 5, 
10, 15, 20 și 25 de minute; 

• Memorie încorporată; 
• Braț pivotant reglabil și roți mobile care 

permit o reglare ușoară, depozitare și 
manipulare eficiente. 

Prezentare:
• BT Cool EASY lampă de albire, accesorii.

LAMPĂ DE ALBIRE FLÄSH
WHITE SMILE

BT COOL EASY
APOZA

12.667 Lei

2.495 Lei
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Terapia cu ozon

OZONE DTA este un generator electric de 
ozon, pentru uz stomatologic, cu spectru larg 
de acțiune (bactericid, virucid și fungicid). 
Mod de funcționare suplimentar: sterilizare. 

Indicații: 
• Odontologie și endodonție: dezinfecția 

și sterilizarea canalelor radiculare și a 
cavităților;

• Tratamentul inflamațiilor, aftelor, 
herpesului, stomatitelor și micozelor, a 
leziunilor cauzate de proteze;

• Parodontologie: gingivite, parodontite 
marginale, pungi parodontale;

• Chirurgie: rezecții apicale, postextracțional, 
dezinfecția cavității bucale pre și post 
operațional, leziuni ale cavității bucale, 
hemostază;

• Implantologie, replantare;
• Tratamentul nevralgiilor.

Caracteristici: 
• Generator de ozon electronic;
• Voltaj: 1.000~4.000AC (16 nivele ajustabile);
• Greutate: 4,6 kg.

Avantaje față de modelul DTA: 
• Funcție de pre-vacuum pentru sterilizarea 

instrumtelor poroase;
• Sterilizarea la temperatura camerei 

asigură igienizarea obiectelor ce nu pot fi 
autoclavate;

• Cutia de sterilizare este sigilată după 
sterilizare. 

Prezentare: 
• Unitatea pentru generarea ozonului;
• Piesa de mână;
• Electrod de conducție pentru pacient;
• Pedală de activare a aparatului;
• Cutie pentru sterilizare, tub pentru 

sterilizare;
• Adaptor DC24V; 
• Anse: pe comandă. 

Cunoscută pentru efectele sale benefice încă din 1916/1917, 
ozonoterapia poate fi aplicată cu succes acum și în cabinetul 
stomatologic. Metoda este sigură, fără durere și confortabilă pentru 
pacient, terapie total neinvazivă, cu multiple aplicații în cabinetul 
stomatologic și beneficii maxime.

OZONE J500
APOZA TAIWAN

10.160 Lei
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7.830 Lei

615 Lei

OZONE DTA
APOZA TAIWAN

ANSE OZONIMED
APOZA TAIWAN

OZONE DTA este un generator electric de 
ozon, pentru uz stomatologic, cu spectru larg 
de acțiune (bactericid, virucid și fungicid).

Indicații: 
• Odontologie și endodonție: dezinfecția 

și sterilizarea canalelor radiculare și a 
cavităților;

• Tratamentul inflamațiilor, aftelor, 
herpesului, stomatitelor și micozelor, a 
leziunilor cauzate de proteze;

• Parodontologie: gingivite, parodontite 
marginale, pungi parodontale;

• Chirurgie: rezecții apicale, postextracțional, 
dezinfecția cavității bucale pre și post 
operațional, leziuni ale cavității bucale, 
hemostază;

• Implantologie, replantare;
• Tratamentul nevralgiilor.

Caracteristici: 
• Alimentare curent: Input: 230V, 50/60Hz; 

Output: DC 24V; 

• Generator de ozon electronic;
• Voltaj: 1000~4000 AC (16 nivele ajustabile);
• Sonde din sticlă autoclavabile: 

-  #1: Sonda cu vârf ascuțit, angulat la 100, 
pentru tratamentul gingivitelor. 

-  #2: Sonda cu vârf ascuțit, angulat la 500, 
pentru tratamentul gingivitelor. 

-  #3: Sonda cu vârful plat, pentru 
tratamentul pielii și al mucoasei. 

-  #4: Sonda cu vârful conic pentru terapia 
alveolară după extracția dinților. 

-  #5: Sonda cu vârf conic de plastic, angulat 
la 100, pentru tratamentul canalelor 
radiculare;

Prezentare: 
• Unitatea pentru generarea ozonului; piesa 

de mână; electrod de conducție pentru 
pacient, kit sonde; pedală de activare a 
aparatului; adaptor DC24V.

Sonde de sticlă pentru aparatul de 
ozonoterapie Ozonymed, autoclavabile. 

Caracteristici: 
• #1 Sondă cu vârf ascuțit, angulat la 100, 

indicată pentru tratamentul gingivitelor;   
• #2 Sondă cu vârf ascuțit, angulat la 500, 

indicată pentru tratamentul gingivitelor;   
• #3 Sondă cu vârful plat, indicată pentru 

tratamentul pielii și al mucoase;  
• #4 Sondă cu vârful conic indicată pentru 

terapia alveolara după extracția dinților;  
• #5 Sondă cu vârf conic de plastic, angulat la 

100, indicată pentru tratamentul canalelor 
radiculare;  

• #6 Sondă rotundă, plată la capătul 
de aplicare, indicată în tratamentele 
dermatologice. 

Prezentare:  
• Bucată. 

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Aparate detartraj

Aparat de detartraj ultrasonic 
multifuncțional, non-optic.  

Caracteristici:   
• 3 moduri de lucru: G (General), E (Endo) și P 

(Perio), reglabile manual;
• Alimentare: AC 230V 50/60Hz;   
• Frecvență: 28-32Khz;   
• Max. output: 11W (modul G);  
• Dimensiuni: 80x115x32mm;  
• Greutatea piesei de mână: 430g.  

Avantaje:     
• Sistem compact portabil, cu o capacitate 

mare de adaptabilitate la orice unit dentar; 
• Adaptabil la o mare varietate de proceduri 

clinice: detartraj, tratamente endodontice, 
tratamente parodontale, intervenții 
interdentare, descimentări coroane, 

condensare, plugging și tratamente 
endodontice retrograde, în funcție de ansa 
folosită; 

• Ansele sunt autoclavabile la 135°C; 
• Piesa de mână se sterilizează până la 135°C.  

Prezentare:  
• Unitatea centrală cu cordon pentru piesă de 

mână, adaptor AC, piesă de mână, suport 
piesă de mână, conector cu filtru, set filtru 
apa pentru conectarea aparatului la sursă, 
pedală pentru picior, 3 anse de detartraj 
(G4, G6, G8), cheie de strâns anse cu 
limitare de torque (cheie dinamometrică). 

Aparat de detartraj ultrasonic optic, 
multifuncțional.

Caracteristici:
• 3 moduri de lucru: G (General), E (Endo), P 

(Perio), reglabil manual; 
• Alimentarea: AC 240V 50/60hZ; 
• Frecvență: 28-32Khz; 
• Max. output: 11W; 
• Dimensiuni: 160x136x65mm; 
• Greutate: 520g. 

Avantaje: 
• Sistem compact portabil, cu o capacitate 

mare de adaptabilitate la orice unit dentar;
• Buton pentru reglarea apei și de pornire de 

dimensiuni mari, pentru o operare ușoară;
• Adaptabil la o mare varietate de proceduri 

clinice: detartraj, tratamente endodontice, 
tratamente parodontale, intervenții 
interdentare, descimentări coronare, 

condensare, plugging și tratamente 
endodontice retrograde, în funcție de ansa 
folosită;

• Ansele sunt autoclavabile la 135°C;
• Piesa de mână se sterilizează până la 135°C. 

Prezentare: 
• Unitatea centrală cu cordon pentru piesă de 

mână, adaptor AC, piesă de mână, suport 
piesă de mână, conector cu filtru, set filtru 
apă pentru conectarea aparatului la sursă, 
pedală de control, 3 anse de detartraj (G4, 
G6, G8), cheie dinamometrică.

VARIOS 370  
NSK – NAKANISHI

VARIOS 570 LUX
NSK – NAKANISHI

3.516 Lei

5.210 Lei
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8.840 Lei

3.565 Lei

VARIOS 970 LUX
NSK – NAKANISHI

TI-MAX S970
NSK – NAKANISHI

AS 2000
NSK – NAKANISHI

Aparat de detartraj piezoelectric, 
multifuncțional.

Avantaje: 
• Aparat ultrasonic ce poate fi utilizat atât 

pentru detartraj cât și pentru tratamente 
periodontice, endodontice și minim 
invazive; 

• 3 moduri de lucru: G (General), E (Endo) și 
P (Perio); 

• Pot fi folosite soluții saline, antiseptice sau 
alte tipuri de soluții; 

• Dotat cu două rezervoare de 400ml 
cu pompe individuale cu sistem de 
autocurățire; 

• Piesă de mână ușoară, autoclavabilă; 
• Disponibil în două variante: cu sau fără fibră 

optică; 
• Pachetul include ansele: G1, G3, G5.

Caracteristici: 
• Frecvență de lucru 28-32khz;
• Putere maximă 11W; 
• Dimensiuni: 160x80x260mm (WxHxD); 
• Greutate: 2,2kg; 
• Volum recipienți: 400ml x 2; 
• Alimentare:230V 50/60Hz. 

Prezentare: 
• Unitate centrală, cablu de alimentare, piesă 

de mână, pedală pentru picior, 2 rezervoare 
pentru irigare, 3 anse de detartraj (G1, G3, 
G5), cheie de strâns ansele cu limitare de 
torque, suport anse. CADOU Anse G4, G6, 
G8.

Piesă de detartraj pneumatic. 

Caracteristici: 
• Corpul piesei este din titan; 
• Trei nivele de detartraj reglabile printr-un 

inel; 
• Frecvența oscilațiilor: 5.800 - 6.200Hz; 
• Operabilă prin acționarea pedalei de picior 

a unitului dentar; 
• 3 trepte de ajustare a puterii; 

• Protejează suprafața dentară în 
tratamentul de detartraj asigurând și un 
rezultat profilactic remarcabil; 

• Autoclavabilă la 135°C. 

Prezentare: 
• Piesă detartraj pneumatic non-optic TI MAX 

S970 (greutate: 63 g) + 3 anse detartraj (S1, 
S2, S3) + accesorii.

Piesă de detartraj pneumatic. 

Caracteristici: 
• Corpul piesei este din oțel inoxidabil; 
• Frecvența oscilațiilor: 6.100~6.600Hz; 
• Operabilă prin acționarea pedalei de picior 

a unitului dentar; 
• Protejează suprafața dentară în 

tratamentul de detartraj asigurând și un 
rezultat profilactic remarcabil; 

• Autoclavabilă la 135°C.  

Prezentare: 
• Piesă detartraj pneumatic non-optic 

AS2000 M4 (pentru cuplă Midwest 4 găuri; 
greutate 69g) + 3 anse detartraj (S1,S2,S3) 
+ accesorii. 

• Piesă detartraj pneumatic non-optic 
AS2000 B2 (pentru cuplă Borden 2 găuri; 
greutate 65g) + 3 anse detartraj (S1, S2, S3) 
+ accesorii.

1.535 Lei
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2.141 Lei

APARAT DETARTRAJ PIEZOELECTRIC PT5 LED
GUILIN WOODPECKER

APARAT DETARTRAJ D600 LED
GUILIN WOODPECKER

Aparat piezoelectric, de ultimă generație, cu 
LED, recomandat pentru îndepărtarea fără 
durere a plăcii, ideal pentru tratamentele 
parodontale și endodontice.  

Indicații: 
• Parodontale și endodontice; 
• Eliminarea plăcii dentare și a calculului. 

Caracteristici: 
• Frecvență 28.000-42.000HZ; 
• Duritate la vârf 30HRC; 
• Amplitudine 20-60µm; 
• Adâncimea de tratament este de 14mm; 
• Suportul mânerului autoclavabil pentru a 

preveni infecția încrucișată; 
• Culori plăcute, corpul principal de culoarea 

jad-ului alb, cu design elegant, rectiliniu; 
• Piesă de mână LED detașabilă, durabilă, 

longevivă, autoclavabila până la 135°C - 
eficiență sporită.   

Avantaje: 
• Consolidarea eficienței tratamentului în 

canalul radicular prin efectul de spălare 
al trimii apicale și prin minimalizarea 
scurgerilor în zona din vârful rădăcinii; 

• Amplitudinea vârfului este de 20-60µm, 
fiind egală cu a treia parte a diametrului 
unui fir de păr;

• Dispersează coliziunea dintre vârf și dinți, 
obținând un detartraj la 360° și în același 
timp o lustruire eficientă; 

• Rezervor transparent, gradat pentru 
aplicarea peroxidului de hidrogen, 
hipocloritul de sodiu sau clorhexidinei 
pentru îmbunătățirea eficienței 
tratamentului clinic; 

• Sistem distinctiv de atingere inteligentă; 
• Panou de control clar, cu buton pentru 

reglajul de putere pe 12 nivele și modul de 
alimentare cu apă; 

• Design ultra-sensibil, impermeabil; 
• Utilizarea autocolantelor, purtarea 

mănușilor nu produce niciun efect negativ 
asupra aparatului; 

• Anse detartraj titan - mai flexibile, duritate 
mai scăzută, mai confortabile (duritatea 
vârfului de titan: HRC30). 

Prezentare: 
• Unitate centrală, echipată cu: piesă de 

mână detașabilă, cablu alimentare, pedală, 
8 anse (P50LT, P50RT, P52T, P56T, P59T, 
P90T, 2xE51), cutie sterilizare din inox, 
cheie endo, cheie torque, vas 1.000ml, vas 
1.500ml, instrucțiuni utilizare, accesorii. 

Aparat de detartraj cu multiple 
funcționalități și led.   

Indicații:  
• Detartraj supragingival și subgingival; 
• Întreținerea implanturilor;   
• Tratamentul canalului radicular.  

Caracteristici: 
• Sistem touch-screen ultra-senzitiv;   
• Design rezistent la apă;  
• Combinația perfectă între confort și 

eficiență;   
• Interfață intuitivă, ușor de folosit;   
• În funcție de suprafața diferită a dinților, 

feedback-ul inteligent va transmite 
automat puterea exactă necesară de 
apăsare a vârfului; 

• Stabilizarea susținută din timpul 
detartrajului vă oferă un mod de operare 
profesional;

• Prevăzut cu rezervor (pentru peroxidul 
de hidrogen, hipocloritul de sodiu sau 
clorhexidină);

• Ușor de schimbat soluția din rezervor, 
acesta având marcaj la 50ml.  

Prezentare:  
• Unitate centrală, piesă de mână, cablu 

alimentare, pedală, cheie anse, rezervor 
pentru apă, cutie sterilizare anse inox, 
manual utilizare, anse: 1 x PD4, PD7, PD12, 
GD5, GD30, ED3D, ED6, ED62, accesorii. 

5.150 Lei
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Call for price!

APARAT DETARTRAJ DTE D7
GUILIN WOODPECKER

Aparat de detartraj cu ultrasunete, cu o 
interfață prietenoasă, greutate mică și 
dimensiuni reduse, cu rezervor de irigare.

Indicații: 
• În cadrul tratamentului de profilaxie, 

pentru o gamă largă de tratamente, inclusiv 
tratamente parodontale, tratamente 
endodontice, tratamente odontale etc.

Caracteristici: 
• Frecvența de transmisie se ajustează 

automat, astfel încât aparatul funcționează 
stabil la frecvență optimă;

• Piesa din aliaj titan este detașabilă și se 
poate steriliza la autoclav la temperatura 
de 135°C;

• Control digital, ușor de folosit și mai eficient 
în detartraj;

• Compatibil cu piese de mână și anse Satelec; 
• Mic și ușor de folosit.

Prezentare: 
• Aparat de detartraj cu cablu pentru piesa de 

mână; 1 piesă de mână; 1 pedală de picior; 
2 recipiente pentru apă; 8 anse incluse 
ED1, GD1, GD4, GD5, GD6, PD1, PD3, PD4, 
D.1; 1 adaptor; 1 cheie pentru strângerea 
anselor cu reglare de torque Instrucțiuni de 
utilizare.

APARAT DETARTRAJ DTE D5 CU LED
GUILIN WOODPECKER

Aparat de detartraj ultrasonic, cu led, cu trei 
funcții: detartraj, periodontie și endodonție. 

Indicații: 
• În cadrul tratamentului de profilaxie. 

Avantaje: 
• Piesă de mână HD-7L , cu LED, turnată din 

aliaj de titan, autoclavabila până la 135°C și 
presiune de 0,22MPa; nu se încălzește, nici 
după utilizarea îndelungată; 

• Posibilitatea utilizării și în tratamentele 
endodontice și periodontale; 

• Performanță eficientă în eliminarea 
calculilor dificili și a plăcii bacteriene; 

• Confort pentru pacient datorită frecvenței 
înalte și a amplitudinii joase; 

• Control digital al alimentării la curent și a 
debitului de apă; 

• Valvă de solenoid ajută la controlul jetului 
de apă în mod eficient; 

• Cablul din gel de silicon este moale și 
durabil; 

• Compatibil cu ansele și piesa de mână 
Satelec. 

• 
Caracteristici: 
• Alimentare curent : AC 230V, 50/60Hz; 
• Oscilații ultrasonice cu frecvență stabilă de 

28±3 Khz; 
• Dimensiuni: 188x159x81mm; 
• Greutate: 0,65kg; 
• Presiunea apei: 0,01MPa-0,5Mpa. 

Prezentare: 
• Kit complet: aparat detartraj cu cablu 

pentru piesă de mână, cablu alimentare, 
piesă de mână HD-7L cu led, pedală picior, 
6 anse detartraj (GD1 x 1, GD2 x 1, GD3 x 
1, GD4 x 1, PD1 x 1, ED1 x 1), tub pentru 
conectarea la sursă de apă, cheie pentru 
strângerea anselor cu reglarea de torque. 

1.061 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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APARAT DETARTRAJ DTE V2/V6 PENTRU UNIT
GUILIN WOODPECKER

APARAT DETARTRAJ DTE V2/V6 OPTIC PENTRU UNIT
GUILIN WOODPECKER

Aparat de detartraj ultrasonic, special 
conceput pentru a fi integrat la masa 
medicului pe unitul dentar.

Indicații: 
• În cadrul tratamentului de profilaxie, cu 

funcție opțională pentru endodonție.

Caracteristici: 
• Oscilații ultrasonice cu frecvență stabilă de 

28±3KHz; 
• Dimensiuni: 125x72x36mm; 
• Greutate: 0,45kg. Presiunea apei: 

0,01 - 0,5Mpa.

Avantaje: 
• Performanță eficientă în eliminarea 

calculilor dificili și a plăcii bacteriene; 

• Confort pentru pacient datorită frecvenței 
înalte și a amplitudinii joase; 

• Piesa de mână detașabilă; 
• Compatibil cu piesa de mână și ansele 

Satelec.

Prezentare: 
• Kit complet: aparat detartraj, piesă de 

mână,  5 anse detartraj (GD1 x 2, GD2 x 1, 
GD4 x1 , PD1 x 1), cheie pentru strângerea 
anselor cu reglarea de torque.

Aparat de detartraj ultrasonic, cu fibră 
optică, special conceput pentru a fi integrat 
la masă medicului pe unitul dentar. 

Indicații:   
• În cadrul tratamentului de profilaxie, cu 

funcție opțională pentru endodonție. 

Caracteristici: 
• Oscilații ultrasonice cu frecvență stabilă de 

28±3Khz; 
• Dimensiuni: 125x72x36mm; 
• Greutate: 0,45kg; 
• Presiunea apei : 0,01 - 0,5Mpa. 

Avantaje: 
• Performanță eficientă în eliminarea 

calculilor dificili și a plăcii bacteriene; 

• Confort pentru pacient datorită frecvenței 
înalte și a amplitudinii joase.  

• Piesă de mână detașabilă; 
• Compatibil cu piesă de mână și ansele 

Satelec. 

Prezentare: 
• Kit complet: aparat detartraj, piesă de 

mână, 5 anse detartraj (GD1 x 2, GD2 x 1, 
GD4 x1 , PD1 x 1), cheie pentru strângerea 
anselor cu reglarea de torque. 

755 Lei

858 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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580 Lei

206 Lei 

P1, P2D, P3D - 220 Lei      •      P1D, P10, P20, P21L, P21R, P40, P41 - 300 Lei

ANSE START X
DENTLPLY SIRONA

REZERVE ANSE
NSK – NAKANISHI

DETARTRAJ

TRATAMENTE PARODONTALE

MAINTENANCE ANSE ENDODONȚIE:

Anse ultrasonice sunt concepute special 
pentru crearea accesului și localizarea 
canalelor radiculare. 

Indicații: 
• #1 - Crearea accesului în cavitate și finisare 

pereți;
• #2 - Prepararea canalului radicular;

• #3 - Deschiderea canalului radicular;
• #4 - Îndepărtarea pivoților metalici;
• #5 - Redarea anatomiei originale a podelei 

camerei pulpare; 
• Disponibile pentru Satelec și EMS. 

Prezentare: 
• Set 5 anse asortate sau un singur număr.

G6 G11 G12 G13

G3 G4 G5

1
1

 - 
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e
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1. Chirurgie osoasă

2. Anse răzuitoare

3. Sinus lift

SG1 – dreaptă, 5 dinţi, grosime 0,5 
mm.

SG3 – spatulă cu trei muchii.

SG2R – curbată spre dreapta, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG6D – înveliş diamantat, particule 
de 63 μm.

5. Anse Varios pentru detartraj

4. Anse pentru membrana sinusală

SG9 – elevator convex circular 
0angulat la 90 .

Sg10 – elevator convex circular 
0angulat la 135 . 

Sg11 – formă con invers.

G1 G6

SG2L – curbată spre stânga, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG7D - înveliş diamantat, particule de 
63 μm.

SG5 – spatulă cu vârf rotund.SG4 – spatulă cu muchie.

G3

G1

G7

G2

P20

P25R

P2D

E-11

P3D

P10 P21L

P25L P40 P41

P1

V10

P21R

P1D

V-P10

380 Lei 350 Lei

E-12
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ENDODONȚIE

TRATAMENTE ENDODONTICE RETROGRADE

RESTAURĂRI CU INTERVENȚII MINIME: 

CONDENSARE DESCIMENTĂRI COROANE/COLMATARE

KIT ENDO 

Indicații: 
• Curățarea și lărgirea, canalelor radiculare; 
• Condensare laterală; 
• Îndepărtarea materialului de obturație de 

pe canal. 

Prezentare: 
• Kit Endo E 11 (pentru curățarea canalelor 

radiculare ale dinților anteriori): adaptor 
în unghi 1200 + 30 ace endo (6 buc din 
fiecare mărime ISO 15/20/25/30/35) + 1 
cheie;

• Kit Endo E 12 (pentru curățarea canalelor 
radiculare ale dinților posteriori): adaptor 
în unghi 950 + 30 ace endo (6 buc din 
fiecare mărime ISO 15/20/25/30/35) + 1 
cheie.

Set anse de detartraj pentru 
aparat Guillin D5.
• Anse detratraj: GD1, GD2, GD3, 

GD4, PD1, ED1.

Set anse pentru aparatul de 
detartraj Woodpecker.
• Set 5 bucați (2 x G1; G2; G4; P1).

Anse pentru aparatul detartraj.
• Set 5 anse: 2xGD1; GD2; GD4; PD1.

E4

E5, E6

E4D

E7, E8

E7D, E8D

pentru curățarea canalelor

pentru condensare laterală

pentru lărgirea canalelor 

pentru scoaterea 
materialului de obturație

lărgirea pereților canalelor

E30RD

G61D

G21 G25

G62D

G22 G26

G65D

Tip CAP G28

G66D G67D G68D

E30LD E31D E32D

255 Lei545 Lei

345 Lei

345 Lei

205 Lei

187 Lei

109 Lei

109 Lei

206 Lei
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Aparate de profilaxie

Aparat multifuncțional ce poate fi utilizat 
atât pentru tratamentul de detartraj cu 
ultrasunete cât și pentru profilaxia cu 
pulbere, astfel economisind timp și spațiu. 

Caracteristici: 
• Putere: 10 nivele; 
• Panou control LCD, cu o vizibilitate bună, 

rezistent la praf și zgârieturi; 
• Pedală de control multifuncțională, se pot 

efectua operații complete fără folosirea 
mâinilor, se poate porni sau dezactiva 
modul cu ultrasunete sau pulberi și se pot 
schimbă setările; 

• Frecvență: 28-32Khz; 

• Dimensiuni: W225 x D290 x H162mm; 
• Dimensiuni: 2,7kg; 
• Volum rezervor: 400ml. 

Prezentare: 
• Unitate de control, kit detartraj cu piesă 

de mână LED,  prophy kit supragingival, 
pedală, anse: G4, G8 și G16. 

Aparat de profilaxie pe bază de bicarbonat 
de sodiu sau calciu.

Indicații:
• Îndepărtarea plăcii bacteriene și a 

colorațiilor de pe dinți; 
• Gravarea stratului de enamel, dentină sau 

ceramică înaintea aplicării adezivului; 
• Prepararea sigilării fisurilor sau fosetelor.

Avantaje: 
• Piesă de mână ergonomică, ușoară, se 

poate roti la 360°, chiar și când este în 
funcțiune; 

• Vârful cu angulație 80° maximizează 
puterea de curățare și este potrivit pentru 
zonă posterioară; 

• Vârful cu angulație 60° este potrivit pentru 
zona anterioară; 

• Sistemul intern de direcționare duală a 
jetului spre suprafața dintelui este unic, 
iar forma curbată a rezervorului reduce 
reziduurile de pudră; 

• Acest sistem asigură un jet constant și 
precis pentru rezultate clinice excelente; 

• Conectare ușoară pe orice cuplă și 
acționare de la pedala unitului; 

• Întreținere ușoară; 
• Economisire reală de timp. 

Caracteristici: 
• Disponibil pentru cuple NSK, KaVo 

(Multiflex Roto Quick), Midwest sau 
Borden; 

• Are 2 vârfuri de pulverizare, unul cu 
angulație 60° și unul cu angulație 80°;

• Piesa de mână și vârfurile sunt 
autoclavabile la 135°C.  

Prezentare: 
• Kit Complet: piesă de mână + vârf 

pulverizare 60° + vârf pulverizare 80°, 
rezervor pentru pulbere, kit de întreținere, 
5 plicuri pulbere bicarbonat de calciu a câte 
15g.

VARIOS COMBI PRO BASIC SET 
NSK – NAKANISHI

PROPHY-MATE NEO 
NSK – NAKANISHI

17.045 Lei

3.270 Lei
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APARAT PROFILAXIE  PT-A 
GUILIN WOODPECKER

Aparat de detartraj și profilaxie PT-A 
Woodpecker utilizat pentru profilaxie în 
cabinetul stomatologic. 

Avantaje: 
• Vibrația eliptică risipește forța impactului 

dintre ansă și suprafața dintelui ceea ce 
asigură un detartraj confortabil pentru 
pacient; 

• Facilitează efectul de lustruire și asigură un 
detartraj la 360°; 

• Protecție eficientă a suprafeței dentare, 
fără zgârierea acesteia cu protejarea 
țesutului moale; 

• Reduce placa bacteriană și aderența 
pigmentară; 

• Unitatea de încălzire a apei face 
tratamentul mai durabil; 

• Sistemul concentric de pulverizare a apei și 
al aerului împiedică dispersia pudrei. 

Caracteristici: 
• Ecran tactil mare, rezistent la apă, pentru 

un control sporit. Mănușile sau picăturile de 
apă nu afectează utilizarea; 

• Pedale de control multi-funcționale, pentru 
mai multă precizie; 

• Duza de calibru mic asigură profilaxie 
concentrată și mai multă eficiență în 
îndepărtarea plăcii; 

• Sistem anti blocare; 
• Prevăzut cu două sticle de alimentare cu 

apă (600ml și 1.400ml), confecționate din 
materiale anticorozive.  

• Poate fi utilizat împreună cu substanțe 
chimice precum clorhexidină, peroxidul de 
hidrogen și hipocloritul de sodiu.  

Prezentare: 
• Unitate principală, 1 x piesă de mână 

ultrasonică, 2 x piesă de mână pentru 
profilaxie, 2 x ansă P33, 1 x pedală 
multifuncțională, 2 x recipiente pentru apă, 
3 x cutii de sterilizare, 1 x ansă P59, 2 x ace, 
1 x încărcător, 1 x țeavă de aer, 1x țeavă de 
apă, 2 x rezervoare pentru pudră, 2 x chei 
dinamometrice. 

Aparate de sigilare

SIGILATOR STERN WEBER
STERN WEBER

Sigilator automat cu control electronic 
pentru ambalarea și sigilarea instrumentelor 
în cabinete medicale și laboratoare. 

Indicații: 
• Sigilarea pungilor pentru sterilizare în 

autoclav.   

Caracteristici:
• Verificare automată a cantității de pungi 

sigilate; 
• Display-ul arată lungimea și numărul de 

pungi sigilate; 
• Taste pentru 2 programe de lucru ce permit 

setarea lungimii diferite a pungilor; 
• Lățimea benzii de sigilare este de 12mm; 

• Lățimea maximă a pungii de sterilizare: 
300mm; 

• Diametrul maxim al rolei de sterilizare: 
200mm; 

• Dimensiuni exterioare (lățime x adâncime x 
înălțime) 474x374x200mm; 

• Greutate 6,5kg; 
• Alimentare: 220-240V, 50/60Hz, 150 W - 

0,45A.

Prezentare:
• Bucată. 

16.850 Lei

2.492 Lei
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965 Lei

2.149 Lei

APARAT DE SIGILARE MA-0103
SHANGHAI GREELOY

SIGILATOR MANUAL
FOSHAN GOLDEN PROMISE

TETHYS H10
STERN WEBER

Aparat termic pentru ambalarea și sigilarea 
instrumentelor în cabinete medicale și 
laboratoare. 

Indicații: 
• Sigilarea pungilor pentru sterilizare în 

autoclav. 

Avantaje: 
• Design modern, inovativ și ergonomic;  
• Tăiere și sigilare într-un timp; 

• Formă compactă, adaptabilă ușor oricărui 
spațiu; 

• Rolă cu pungi de sigilare, ușor de montat. 

Caracteristici: 
• Tip de încălzire: temperatură constantă. 
• Lărgimea ariei de sigilare: 310mm. 
• Greutate: 5,5kg.

Prezentare: 
• Aparat sigilare + cablu alimentare. 

Aparat termic manual pentru ambalarea și 
sigilarea instrumentelor în cabinete medicale 
și laboratoare.  

Indicații: 
• Sigilarea pungilor pentru sterilizare în 

autoclav.   

Caracteristici: 
• Tip de încălzire: temperatură constantă; 
• Lărgimea ariei de sigilare: 250mm; 

• Lățime de etanșare: 10mm; 
• Se poate folosi cu role de 100 sau 200m 

lungime; 
• Dimensiuni: 460x380x390mm; 
• Greutate: 9,1kg. 

Prezentare: 
• Aparat sigilare + cablu alimentare. 

Mașină de spălat și dezinfectat 
instrumentarul în cabinetul dentar. 

Avantaje: 
• Cea mai rapidă mașină de spălat și 

dezinfectat de pe piață; 
• Prespălarea, spălarea cu ultrasunete, 

clătirea, dezinfecția termică și uscarea se 
realizează în doar 35 minute; 

• 6 programe de spălare/ dezinfecție, inclusiv 
3 programe editabile.  

Caracteristici:   
• Display touch-screen color 4,3''; 
• Spălare eficientă cu ultrasunete;  
• Dezinfecție termică la 90°C;   

• Sistem de uscare cu aer;   
• Dedurizator de apă integrat cu regenerare 

volumetrică automată; 
• Port USB (pentru transfer de date în 

computer) și port pentru conectarea la 
rețeaua de calculatoare. 

Dimensiuni:   
• Externe: 470x430x500mm; 
• Dimensiuni interne (tanc): 

224x314x125mm; 
• Greutate: 37kg. 

Prezentare:  
• Mașină de spălat și dezinfectat Tethys H10. 

Mașină pentru spălat instrumentar

20.976 Lei
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Amalgamator

Aparate de malaxare

Amalgamator pentru amestecarea tuturor 
capsulelor, inclusiv a capsulelor cu amalgam. 

Caracteristici: 
• Ergonomic; 
• Ușor de manevrat; 

• Control digital; 
• Timp de amestec programabil de la 1 la 99 

de secunde. 

Prezentare: 
• Amalgamator + cablu de alimentare.

Aparat pentru malaxarea automată a 
materialelor de amprentă, cu raport de 
amestec de 5:1 care oferă performanțe 
ridicate, calitate și funcționalitate 
excelente. 

Avantaje: 
• Compatibil cu toate produsele Zhermack 

în aflate în cartușe în raport 5: 1 (Putty, 
Heavy Body și Monophase) și este 
compatibil cu principalele sisteme 5: 1 
disponibile pe piață; 

• Amestecarea cu Sympress este ușoară, 
constantă și de calitate superioară 
comparativ cu amestecarea manuală; 

• Proiectare compactă și liniară care 
garantează încărcarea redusă pe 
suprafețele de lucru; 

• Vârful brevetat al sistemelor de 
amestecare Zhermack 5: 1 reduce 
deșeurile materiale cu 18% în comparație 
cu sistemele tradiționale de amestecare; 

• Se poate fixa pe masă, eventual, pe perete. 

Caracteristici: 
• Design ergonomic și compact; 
• Capacul transparent din plastic permite 

vizualizarea imediată a materialului utilizat 
și nivelul materialului rămas în cartuș; 

• Două butoane ale distribuitorului de viteză: 
unul rapid pentru umplerea lingurii și unul 
mai lent pentru umplerea seringii; 

• Dimensiuni: 330x190x380mm; 
• Greutate 7kg.   

Prezentare: 
• Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi 

Monophase 2 x 380ml + Hydrorise 
Monophase 2 x 50ml + accesorii.

sau
• Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Putty 

2 x 380ml + Hydrorise Light Body 2 x 50ml 
+ accesorii.

sau
• Sympress + GRATUIT Hydrorise Maxi Heavy 

Body 2 x 380ml + Hydrorise Light Body 2 x 
50ml + accesorii.

SILVER MIX
GC

SYMPRESS
ZHERMACK

1.125 Lei

6.170 Lei
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Vezi oferta pe www.dentotal.ro

PENTAMIX 3
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Aparat utilizat pentru mixarea automată 
a materialelor de amprentă. Pentamix 3 
oferă un amestec complet omogen pentru 
amprente de o exactitate excepțională și 
restaurări care se potrivesc perfect. 

Indicații: 
• Pentru malaxarea automată a tuturor 

materialelor de amprentare Penta, Express 
- material de amprentare cu siliconi de 
adiție Impregum, material de amprentare 
cu polieter. 

Date tehnice:  
• Putere principală 100-240V / 47-63Hz;  
• Consum de putere max. 2A; 
• Viteză de înaintare a pistonului max. 

45mm/min.;  
• Retragerea manuală a pistonului în mod 

normal 3 sec.;  
• Viteză arborelui mixerului 380-760rpm;  
• Nivelul de eliberare 150ml/min.; 

• Forță de extrudare de până la 6.500N - 
limitată electronic la 10.000N (+/- 20 %);   

• Greutate 9,8 kg; 
• Dimensiuni L 283mm x W 225mm x H 

280mm.   

Avantaje: 
• Ușor de folosit, design modern de ultima 

generație; 
• Calitate înaltă de malaxare: fără bule de aer 

și malaxare consecvență a materialului de 
amprentare, inclusiv materiale chitoase;  

• Aplicare igienică și curată a tuturor tipurilor 
de materiale de amprentare;  

• Siguranța funcționării: senzorul integrat 
depistează eticheta de autentificare 
Penta de pe fiecare sac de folie cu pastă și 
garantează parametrii optimi de malaxare.  

Prezentare:   
• Aparat de malaxare automată Pentamix 3, 

accesorii. 

DYNAMIX SPEED
KULZER

Aparat pentru mixare automată a 
materialelor de amprentă.

Avantaje: 
• Amestecare rapidă și dispersare sigură;
• Economie de timp și material; 
• Amestec omogen, fără goluri de aer; 
• Calitate deosebită a amestecului pentru 

restaurări precis adaptate.

Prezentare: 
• Volumixer Dynamix Speed + accesorii + 

instrucțiuni de utilizare.

3.610 Lei

Vezi oferta pe www.dentotal.ro

PENTAMIX LITE
3M ORAL CARE SOLUTIONS

Aparat portabil pentru malaxarea și dozarea 
automată a materialelor de amprentă Penta.

Avantaje: 
• Ușor de depozitat într-un spațiu redus în 

poziția de standby; 
• 6,7kg, ușor de manevrat și transportat;
• Portabil;
• Malaxare automată: mixare omogenă fără 

goluri de aer, calitate ridicată doar prin 

apăsarea butonului verde! 
• Viteză de malaxare bună: între Pentamix 2 

și Pentamix 3; 
• 2 ani garanție;
• Compatibil cu toate materialele Penta de la 

3M Espe.

Prezentare: 
• Pentamix Lite.
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6.119 Lei

MX-300 MIXER AUTOMAT 
ZHERMACK

Mixer automat pentru alginate care 
îmbunătățește calitatea materialelor 
comparativ cu mixarea manuală. 

Avantaje: 
• Amestecare perfectă, rapidă și omogenă, 

reducerea semnificativă a bulelor prezente 
în material; 

• Calitate perfectă de fiecare data: rezultate 
perfecte la fiecare mixare, indiferent de 
persoana care realizează amestecul; 

• Mixare inteligentă: design modern, 
compact, afișaj digital, color. 

Caracteristici: 
• Rotație centrifugă de mare viteză: 

3.600rpm; 

• Comenzi tactile, design modern; 
• Afișaj color cu pictograme ale stării de 

amestec; 
• Blocare mecanică care previne deschiderea 

în timpul amestecării; 
• Memorie de timp de amestec (de la 1 la 20 

de secunde); 
• Dimensiuni: 300x205x245mm; 
• Gretutate: 17kg. 

Prezentare: 
• Unitate MX-300, 1 spatulă, 4 castroane 

pentru amestecare, băț de amestecat, 1 
recipient gradat pentru apă.

4.895 Lei

Apex locatoare

Apex locator precis și ergonomic, de ultimă 
generație, care permite determinarea 
exactă a lungimii de lucru în câteva secunde, 
indiferent de condițiile din canal (umed, 
uscat sau cu sânge).

Caracteristici: 
• Ergonomic; 
• Stabil, ușor de manevrat cu o singură mână; 
• Ecran larg, cu LCD color; 
• Semnal sonor pentru determinarea lungimii 

de lucru în orb; 
• Zona apicală este împărțită în 10 segmente 

arbitrare de la 0,9 la 0,0 (apex); 
• Dimensiuni 130x80x63mm; 
• Greutate 360g.

Avantaje: 
• Display LCD mare, cu afișaj color, contrast 

puternic; 
• Semnal sonor, progresiv pentru control 

dual (vizual și sonor), ajustabil (de la nivelul 
1 la 4); 

• Utilizează tehnologia multi-frecvență 
ceea ce permite localizarea apexului 
în majoritatea tipurilor de condiții ale 
canalelor radiculare; 

• Echipat cu baterie reîncărcabilă; 
• Compatibil cu toate tipurile de ace endo 

sau condiții de canal; 
• Sistem de oprire automată, după 5 minute 

de nefolosire. 

Specificații tehnice: 
• Echipament intern de alimentare (2,4V 

NiMH baterie reîncărcabilă), DC 6V.

Prezentare: 
• Unitate centrală, 2 cârlige pentru buze,  

2 clips-uri pentru montarea acelor, 
încărcator, cablu conectare la apex, manual 
de utilizare.

PROPEX II
DENTSPLY SIRONA
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2.800 Lei

Apex ID este un aparat compact și modern 
cu funcții unice care vă permit să va 
concentrați asupra a ceea ce este important, 
asigurând rezultate precise.

Caracteristici și avantaje:
• Setarea "Punctului zero": posibilitatea 

setării "punctului zero" în funcție de 
aprecierea dumneavoastră clinică. Nu este 
nevoie să urmăriți constant monitorul, 
semnalele auditive va vor anunță când ați 
ajuns la "punctul zero" ales;

• Precizie în aproape toate condițiile. Apex ID 
a fost creat pentru a funcționa în aproape 
toate condițiile (uscat, umed, sângerare, 
EDTA, hipoclorit, clorhexidină) și pentru a 
furniza precizie în citire;

• Calibrare continuă: Spre deosebire de 
alte apex locatoare de pe piață, Apex ID 

se autocalibreaza continuu pentru o citire 
precisă, neîntreruptă și în timp real;

• Dimensiuni reduse: 6,5cm x 9,5cm;
• Ușor de citit (ecran color);
• Fără fir;
• Baza stabilă.

Prezentare:
• Setul conține: Apex ID (1 buc)  stand pentru 

Apex ID (1 buc), cârlig pentru buză (5 buc), 
cârlig pentru ac B (2 buc), cârlig pentru ac 
A (1 buc), Apex ID IFU (1 buc), baterii AAA 
1.5V (3 buc).

APEX ID
KERR

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții în afara 
catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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3.009 Lei

3.108 Lei

PROPEX PIXI
DENTSPLY SIRONA

IPEX II
NSK – NAKANISHI

APEX LOCATOR DTE DPEX V
GUILIN WOODPECKER

Mini-apex locator de buzunar, ocupând un 
spațiu minim în timpul tratamentului, la 
depozitare și transport.

Caracteristici: 
• Măsuratori perfecte atât în mediu umed 

cât și în mediu uscat, ușor de utilizat și fără 
calibrări suplimentare; 

• Prevăzut cu semnal sonor, progresiv în 4 
trepte; 

• Interfață prietenoasă și afișaj color, exact 
și fiabil;

• Ecran color cu afisaj LED; 

• Conceput pentru a fi plasat pe pieptul 
pacientului în timpul lucrului pentru un 
control vizual îmbunătățit;

• Dimensiuni: 55,5x64,5x17,5mm.

Prezentare: 
• Apex locator având inclusă o baterie 

reîncărcabilă, încarcător universal cu 
extensii pentru EUR, UK, USA, 2 cârlige de 
buze, 2 clipsuri pentru montarea acelor, 
cablu de conectare, instrucțiuni de utilizare.

Apex locator digital.

Indicații: 
• Măsurarea cu acuratețe a lungimii canalelor 

radiculare uscate, umede sau cu sânge.

Caracteristici: 
• Dimensiuni: 80x80x95mm; 
• Greutate 185g; 
• Măsuratori exacte instant; 
• Aparat digital de ultimă generație; 
• Interfață prietenoasă; 
• Ecran mare pentru urmărire ușoară; 

Permite monitorizarea precisă a distanței 
față de apex; 

• Design compact și funcțional; 
• Sistem de avertizare sonoră, cu volum 

ajustabil; 
• Panou de comandă plat pentru usurință în 

exploatare; 
• Sistem de oprire automată.

Avantaje: 
• Garantează sigurănță pentru intervențiile 

pe canale; 
• Îmbunătățește confortul pacientului fără a-l 

expune la radiații; 
• Ecranul LCD mare, de contrast puternic, 

afișează permanent măsurătorile; 
• Posibilitate de conectare la micromotorul 

endodontic ENDO-MATE DT/TC. 

Specificații tehnice: 
• DC 6V: 4 Baterii de 1,5V AAA (LR03 sau 

R03): rezistă aproximativ 50 ore (uz 
continuu).

Prezentare: 
• KIT Complet: Unitate centrală, 4 baterii 

AAA, cablu conectare la apex, 3 cârlige 
pentru buze, 3 clips-uri pentru montarea 
acelor, tester de demonstrație, manual de 
utilizare.

Apex locator de nouă generație, foarte 
precis, cu răspuns în timp real al poziționării 
acului în canalul radicular. 

Avantaje: 
• Tehnologie multi-frecvență cu capacitatea 

de a măsura cu precizie chiar și în canale 
umede (cu sânge și pulpă reziduală în 
canalul radicular); 

• Interfață prietenoasă; 
• Rezultatul măsurătorii nu este afectat de 

tipul dinților (incisivi, canini, premolari, 
bicuspizi); 

• Pliabil, cu unghi de vizualizare reglabil. 

Caracteristici: 
• Ecran de tip LCD, color; 
• Avertizări sonore și vizuale (prin diferite 

culori) în funcție de poziționarea acului în 
canalul radicular; 

• Volum ajustabil al soneriei; 
• Accesorii autoclavabile. 

Prezentare: 
• Unitate principală x 1, sârmă de măsurare x 

1, clemă de fixare x 4, cârlig pentru buze x 
5, ac de măsurare x 2, adaptor x 1, tester x 
1, baterie x 1, manual de instrucțiuni x 1. 

796 Lei
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MINIPEX 
GUILIN WOODPECKER

PROPEX IQ  
DENTPLY SIRONA

Apex locator minuscul, dar performant, 
wireless.  

Avantaje:
• Răspuns în timp real, sensibilitate crescută;   
• Algoritm inovator interfață - inteligență;   
• Ecran LCD color, 2,4''; 
• Display cu culori variate, segmentat în 

funcție de adâncimea canalului radicular;  
• Semnal sonor, multi-frecvență, 

independent de tehnica de măsurare, în 
imediata apropiere a zonei apicale - la 
aproximativ 2mm de vârf.

Caracteristici:  
• Calibrare automată, 100% digitală, cu 

acuratețe deosebită,  
• Ușor, greutate totală 71g;  
• Dimensiuni: 70x62x20mm;   
• Acuratețe măsurare până la 97,71%;   
• Cip integrat cu posibilitate de up-date;   
• Carcasă din material ABS, culoare neagră 

sau gri;  
• Prevăzut cu suport tip inel, ușor de utilizat; 
• Baterie reîncărcabilă, 3,7V/mah;  
• Autonomie baterie: 7-8h;   
• Putere < 0,5W. 

Prezentare:   
• Unitate centrală, 4 cleme ac, 5 cârlige 

pentru buză, 2 clips-uri pentru montarea 
acelor, autoclavabile. 

Apex locator de ultimă generație perfect compatibil cu micromotorul 
XSmart IQ. 

Avantaje: 
• Apex-locatorul viitorului: firmware-ul pentru apex locatorul Propex 

IQ este complet integrat în aplicația Endo IQ și poate fi actualizat 
printr-o simplă actualizare a aplicației; 

• Apex locatorul Propex IQ poate rula în combinație cu piesa de mână 
X-Smart IQ și poate fi conectat la aplicația Endo IQ pentru un timp 
de la 5,5 ore fără un nou set de baterii; 

• Apex locatorul Propex IQ funcționează cu diverse soluții de irigare 
în situația în care se utilizează lichid. (Au fost testate următoarele 
soluții: NaCl, NaOCl, EDTA și în toate aceste situații este garantată 
monitorizarea precisă a progresiei acelor atât în modul combinat, 
cât și în regim autonom); 

• Toate dispozitivele pot fi conectate prin aplicația integrată Endo IQ; 
• Aplicația Endo IQ permite funcțiile de orientare apicală-inversă și de 

tehnica de "shaping"; 
• Performanța piesei de mână X-Smart IQ nu este modificată atunci 

când este combinată cu apex locatorul Propex IQ; 
• Aplicația Endo IQ stochează informații de progresie a acelor și 

informații despre torque-ul micromotrului în diferite situații de 
tratament; 

• Dacă ambele piese de mână X-Smart IQ și apex locatorul Propex IQ 
sunt combinate cu un cablu, iar unul dintre cele două dispozitive 
este conectat la aplicația Endo IQ, atunci celălalt dispozitiv, dacă 
este pornit, este conectat automat la aplicația Endo IQ; 

• Aplicația Endo IQ afișează informații critice, cum ar fi nivelul bateriei 
și informațiile combinate ale dispozitivului. 

Caracteristici: 
• Design atractiv și ergonomic; 
• Bateria apex locatorului Propex IQ poate fi încărcată în doar 6 ore; 
• Schimbarea bateriilor este foarte ușoară. Utilizatorul trebuie să 

deșurubeze doar 2 șuruburi; 
• Intuitiv și simplu de utilizat interfața de utilizare a aplicației; 
• Este un produs ușor de doar 80 de grame și, prin urmare, 

ultra-portabil; 
• Ca și dimensiuni este mai mic decât Propex Pixi; 
• În ciuda dimensiunilor mici, performanța sa dovedită este 

superioară; 
• Propex IQ nu necesită nicio calibrare, nu trebuie efectuate ajustări. 

Prezentare: 
• Apex locator Propex IQ. 

988 Lei

3.620Lei
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X-SMART IQ
DENTPLY SIRONA

Motor endodontic fără fir, cu rotații continue și reciproce 
(alternative), controlat de o aplicație iOS, dezvoltată de Dentsply 
Maillefer.

Avantaje:
• Oferă mai multă libertate in prepararea canalelor radiculare; 
• Sprijin pe durata tratamentului endodontic prin indicarea 

instantanee a nivelului de torque si funcția de calibrare (CAL) 
pentru setări mai precise ale acestuia; 

• Piesă de mână fără fir, subțire si bine echilibrată care se activează 
prin simpla apăsare cu degetul; 

• Acces ușor si vizibilitate excelentă datorată capului miniatural si 
posibilității rotirii acestuia la 360 grade; 

• Posibilitatea schimbării rapide de la mișcarea reciprocă la mișcarea 
continuă (de la sistemul WaveOne la sistemul ProTaper Next); 

• Asociază notele de bază ale tratamentului (dintele, lungimea de 
lucru, ultimul ac utilizat, obturația etc.) unui anumit pacient și 
transferă raportul de tratament în fișa pacientului.

Caracteristici:
• Funcție de memorie Blutooth – în situația în care se pierde 

conenxiunea prin Blutooth, motorul X-Smart IQ continuă să 
funcționeze conform ultimelor setări efectuate; 

• Funcție de sine stătătoare – utilizând aplicația, motorul poate fi 
lăsat să funcționeze singur (cu setări reciproce sau continue), fără 
ca iPad să-l controleze; 

• Rotație cu auto-revers la limita de torque presetată (în ambele 
mișcări); 

• Bateria Litiu-Ion garantează autonomie pentru 16 tratamente 
(reîncărcarea completă se efectuează în 6 ore); 

• Intervalul de torque, în funcție de viteza maximă: 0,5 – 5Ncm; 
• Intervalul de turații: 250rpm – 850rpm; 
• Aplicația Dentsply IQ include o bibliotecă de fișiere cu programe 

presetate pentru acele de tipul: WaveOne Gold, WaveOne, 
ProTaper Next și ProTaper Universal, ProFile, Pathfile și Proglider. 
De asemenea, conține și o bibliotecă de fișiere personalizabile și 
compatibile cu alte sisteme de preparare a canalelor radiculare; 

• Există posibilitatea configurării pentru mai mulți utilizatori și poate 
controla 2 piese de mână pentru tehnica la 4 mâini.

Prezentare:
• X-Smart IQ ProTaper Next - Motor X-Smart IQ + piesa contraunghi 

+ carcasă protecție pentru iPad Mini (model 1, 2, 3) + 10 folii a 3 
ace Protaper NEXT 25mm asortat + 1 folie a 3 ace Proglider 25mm 
asortat

Micromotoare endodonție

X-Smart IQ ProTaper Next - 12.173 Lei  •  X-Smart IQ - 9.990 Lei
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X-SMART PLUS 
DENTSPLY SIRONA

ELEMENTS E-MOTION MOTOR 
KERR ENDODONTICS

Motor endodontic cu piesă de mână pentru 
tratamentul cu ace rotative din Ni-Ti.

Caracteristici: 
• Sigur: control cuplu (torque) și funcție de 

auto-reverse sau auto-stop la apex; 
• Ergonomic: piesă de mână ușoară, cu 

comutator de funcție ON/OFF; 
• 6 poziții ajustabile ale capului; 
• Capul miniatural permite vizibilitate bună 

a câmpului de lucru și se autoclavează la 
136°C; 

• Piesă de mână contraunghi cu transmisie 
6:1; 

• Include programe presetate (program 
pentru ProTaper Universal, ProTaper Next, 
Wave One, Gates, Pathfile etc); 

• Disponibile 7 programe libere; 

• Interfață ușor de utilizat - ecran mare, 
butoane de control speciale; 

• Ecran color, luminos, design nou și taste 
ergonomice cu sistem de navigare ''click 
and go''; 

• Utilizat atât pentru tehnica de crown-down 
cât și reciprocitate; 

• Viteză: 250-1.200rpm; 
• Control cuplu (torque): 0,6-4,0Ncm; 
• Baterie: autonomie: aproximativ 2 ore de 

utilizare continuă; 
• Reîncărcare totală: aproximativ 5 ore.

Prezentare: 
• Unitate de control, micromotor cu fir 

conector, cap miniatural raport transmisie 
6:1, suport pentru piesa de mână, adaptor, 
manual de utilizare.

Motorul endodontic KaVo Kerr E-motion 
oferă eficientă și siguranță în utilizare și 
care dispune de tehnologia de mișcare TF 
Adaptive, un algoritm de feedback patentat 
care se adaptează automat de la mișcarea de 
rotație la mișcarea de reciprocitate în funcție 
de tipul de ac folosit.  

Avantaje:  
• Îmbunătățirea mișcării Adaptive oferă o 

eficiență mai mare a tăierii și limitarea 
maximă a cuplului ceea ce garantează o 
capacitate mai bună de rezistență a ruperii 
sau defomării acului; 

• Piesă de mână din oțel inoxidabil proiectată 
de KaVo; 

• Sistem intuitiv datorită unui touch 
screen ușor de utilizat și a unei interfețe 
care permite 5 presetări complet 
personalizabile, cu câte 10 opțiuni de tipuri 
de ace fiecare. 

Caracteristici:   
• Sistemul are mai mult de 190 de tipuri de 

ace presetate; 
• Posibilitatea de a adauga cu ușurință 

programe noi pentru diferite tipuri de ace, 
personalizarea numelor, a dimensiunilor, a 
rpm-ului și cuplului; 

• 4 opțiuni de montare pentru suportul piesei 
de mână;

• Sistemul include și piesă de mână 
proiectată de KaVo 8:1;

• Viteză sistemului 20-2.500rpm;
• Cuplu de 0,1-6,0Ncm.   

Prezentare:  
• Elements E-Motion motor, unitate, piesă de 

mână și suport. 

8.000 Lei

5.915 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Cu conectare  - 4.765 Lei  •  Fără conectare - 4.435 Lei

Cu conectare  - 4.742 Lei  •  Fără conectare - 4.770 Lei

ENDO MATE TC2
NSK – NAKANISHI

ENDO MATE DT2
NSK – NAKANISHI

Motor cu piesă de mână pentru tratamentul 
endodontic cu ace rotative, fără cablu 
conector, cu sau fără conectare la apex 
locator.

Caracteristici: 
• Pentru toate tipurile de ace Ni-Ti; 
• Funcție Torque control și Auto-reverse; 
• 9 viteze presetate: raport transmisie 1:1 

(între 2.000-10.000 min-1), 4:1 (între 500- 
2.500 min-1) sau 16:1 (între 125 -625 min-1); 

• 5 poziții de control al torque-ului; 
• Comutator cu funcție ON/OFF; 
• Baterie reîncărcabilă (1-1/2 ore); 
• Cap miniatural cu mandrină ''Ultra Push 

Button''; 
• 6 poziții ajustabile ale capului; 
• Cuplare rapidă; 
• Capul de autoclavează la 135°C.

Avantaje: 
• Portabil; 
• Forma micromotorului minimizează 

oboseala mâinilor; 
• Capul miniatural permite vizibilitatea 

excelentă a câmpului operator și 
schimbarea acelor în timpul lucrului.

Prezentare: 
• Endo Mate TC2 Micromotor endo cu 

conectare la apex locator: micromotor piesă 
de mână fără fir conector, cap miniatural cu 
conectare la apex locator raport transmisie 
16:1. Încarcător baterie NE 140. Accesorii.

• Endo Mate TC2 Micromotor endo fără 
conectare la Apex locator: micromotor 
piesă de mână fără fir conector, cap 
miniatural fără conectare la apex locator 
raport transmisie 16:1. Încarcător baterie 
NE 140. Accesorii.

Micromotor pentru endodonție dezvoltat 
pentru a fi utilizat cu majoritatea mărcilor 
importante de ace NiTi. 

Avantaje: 
• Compatibil cu toate mărcile populare de 

ace NiTi; 
• Funcția de pre-programare permite 

tratamente extrem de eficiente folosind 
diferite protocoale în funcție de 
producătorul fiecărui tip de ac Niti; 

• Unitatea de control a fost proiectată pentru 
a fi ușoară și compactă; 

• Este echipat cu o baterie reîncărcabilă care 
oferă o mobilitate ridicată; 

• Piesa de mână ușoară și subțire permite 
o manipulare facilă și confortabilă pentru 
performanțe ridicate. 

Caracteristici: 
• Capul ultra-miniatural tip "push-button" 

permite schimbul rapid și ușor al acelor în 
timpul procedurilor.

• Capul compact oferă o vizibilitate 
excelentă; 

• Până la 9 setări (viteză și cuplu etc.) pot 
fi programate pur și simplu prin apăsarea 
butonului funcției de memorie; 

• Comutarea între fiecare program prestabilit 
este ușoară permițând lucrul cu toate 
protocoalele producătorului de ace Niti; 

• Unghiul capului piesei poate fi ajustat la cel 
mai bun unghi, în 6 poziții; 

• Cuplarea rapidă permite schimbarea ușoară 
a capului piesei de mână; 

• Capetele sunt autoclavabile până la 135°C.  

Date tehnice: 
• Sursă de alimentare 230V 50/60Hz; 
• Număr de programe 9; 
• Cuplu maxim 7 Ncm (când se utilizează 

capul 20:1); 
• Viteză 100-13.000 min-1 (cu cap 20:1, 1:1); 
• Încărcare / utilizare continuă 5h / 2h (în 

funcție de sarcină de lucru); 
• Dimensiuni W93 x D147 x H100 (mm); 
• Greutate unitate 440g; 
• Piesa de mână a motorului și cablul 95g. 

Prezentare: 
• Unitate, piesă de mână, alimentator, stând 

piesă de mână, manual de utilizare. Endo 
Mate DT2 cu sau fără conectare la apex 
locator.
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MOTOPEX MOTOR ENDO CU APEX INTEGRAT  
GUILIN WOODPECKER

iMATE-II  
DENJOY

Motor endodontic silențios, fără perii, cu 
apex locator inclus. 

Avantaje: 
• Determinarea integrată a lungimii face că 

tratamentul endodontic să fie mai sigur și 
mai eficient; 

• Afișare în timp real a localizării acului în 
canalul radicular; 

• Rotație a capului piesei de 360 grade; 
• Memorie încorporată cu 30 de programe 

ale diferitelor tipuri de sisteme rotative.  

Caracteristici: 
• Capul miniatural cu diametrul de 8mm și 

înălțimea de 9,7mm asigură o vizibilitate 

clară în timpul manoperelor; 
• Puternic, cuplu stabil; 
• Rotire precisă și lină; 
• Unghi alternativ reglabil; 
• Gât subțire; 
• Silențios; 
• Piesă contraunghi 6: 1; 
• Apex locator inclus.
• Centrul de greutate al motorului situat în 

vârful piesei de mână. 

Prezentare: 
• Motor endo Motopex, accesorii.

Micromotor endodontic fără fir, configurație 
standard cu piesă contraunghi mini HP 1:1. 

Caracteristici: 
• Torque variabil între 0,3 și 3,0Ncm; 
• Viteză variabilă între 100 și 450rpm;
• Memorie 9 programe; 
• 3 funcții presetate: Auto-reverse, 

Auto-stop, Auto-shutdown;

• Piesă contraunghi mini 1:1 cu funcție de 
reciprocitate poate fi utilizată la acest 
micromotor. 

Prezentare: 
• DENJOY iMATE-II-motor endodontic fără fir. 

4.493 Lei

3.928 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Aparatură endodonție

49 Lei

2.382 Lei

56 Lei

PUREVAC
DENTSPLY SIRONA

ENDOACTIVATOR
DENTSPLY SIRONA

VÂRFURI PENTRU ENDOACTIVATOR
DENTSPLY SIRONA

Aspirator de volum mare cu oglindă ce 
permite abordarea cu o singură mână pentru 
evacuarea lichidului și a resturilor, facilitând 
în același timp retragerea, vizibilitatea și 
iluminarea în timpul procedurilor dentare.

Avantaje: 
• Ergonomie; 
• Adaptează supapa HVE standard de 

11mm la o supapă de 16mm pentru a 
asigura potrivirea oglinzii situate în vârful 
produsului;

• Vizibilitate crescută;
• Aspirarea fluidelor cu 135% mai mult decât 

un aspirator de salivă de volum scăzut; 
• Reducerea aerosolilor - îndepărtează 

până la 90% dintre aerosoli în timpul 
detartrajului cu ultrasunete comparativ cu 
un aspirator de salivă cu volum redus;

• Zgomot redus- cu 14% mai puțin decât un 

aspirator standard HVE, cu 5% mai puțin 
decât un aspirator de salivă de volum redus.

Caracteristici:
• Oglinda anti-aburire oferă vizibilitate și 

iluminare în zona de tratament, în timp ce 
designul marginii rotunjite și netede ajută 
la retragerea mucoasei bucale;

• Vârful Purevac HVE cu oglindă este 
autoclavabil pentru aproximativ 100 de 
cicluri;

• Permite utilizarea cu o singură mână pentru 
evacuarea lichidului și a resturilor, facilitând 
în același timp retragerea, vizibilitatea și 
iluminarea în timpul procedurilor dentare 
multiple de la frezarea umedă la scalarea cu 
ultrasunete.

Prezentare:
• Sistem Purevac cu oglindă.

Dispozitiv endodontic utilizat pentru 
activarea și irigarea ușoară și în siguranță a 
canalelor radiculare prin oscilațiile vârfurilor 
speciale din polimer. 

Caracteristici: 
• Dezinfecția și debridarea se pot face cu 

ușurință prin activarea fluidului în canalul 
radicular; 

• Produsul este conceput pentru a oferi 
o irigare optimă și în siguranță în timpul 
tratamentelor endodontice; 

• Reprezintă cea mai sigură și mai eficientă 
soluție de curățare și dezinfecție a 
canalelor radiculare, inclusiv a canalelor 
secundare greu accesibile; 

• De utilizare unică (pentru un singur 
pacient). 

Prezentare: 
• EndoActivator Kit: Piesă, vârfuri pentru 

Endoactivator (25x Small, 25x medium, 25x 
Large), 100 buc. protecții, instrucțiuni de 
folosire.

Vârfuri pentru EndoActivator-dispozitiv 
utilizat pentru irigarea ușoară și în siguranță 
a canalelor radiculare. 
Dimensiuni: small, medium sau large.

Prezentare: 
• Bucată.
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CALAMUS DUAL
DENTPLY SIRONA

GUTAPERCĂ CALAMUS
DENTPLY SIRONA

CALAMUS HEATED PLUGGER
DENTPLY SIRONA

Aparat pentru condensarea gutapercii și obturarea canalelor 
radiculare.

Indicații: 
• Obturarea tridimensională a canalelor radiculare; 
• Sistem de obturație duală care permite condensare verticală în 

treimea apicală a conului master și injectarea gutapercii încălzite 
în treimea mijlocie și coronară.

Avantaje: 
• Risc minim pentru fracturile radiculare; 
• Obturații tridimensionale bine realizate cu rezistență crescută; 
• Obturație omogenă, radioopacă de la vârf până în partea 

coronară.

Caracteristici: 
• Design elegant, estetic, necesită spațiu minim de depozitare; 
• Ușor de întreținut și igienizat; 
• Piese de mână ergonomice, ușoare și confortabile, în timpul 

lucrului permit rotația la 360 grade în jurul manșonului; 
• Buton de + / - pentru navigare generală, setările pot fi adaptate 

individual. 
• Afisaj color și funcția de CLEAR; 
• Temperatura maximă: vârful poate depăși 400°C. Se poate regla 

temperatura până la 100°C, folosind cea mai mică setare de 
putere; 

• Temperatura de lucru recomandată pentru downpack este de 
200°C iar pentru umplerea canalului este de 180°C; 

• Cartușe disponibile de gutapercă de 20G și 23G; 
• Un cartuș ajunge pentru aproximativ 4-6 canale radiculare.

Prezentare: 
• Unitatea de control, 1 piesă de mână pentru condensare, 1 piesă 

pentru obturarea canalelor radiculare, card secvențier (5 limbi), 
cablu de alimentare.

Cartușe de gutapercă pentru Calamus Dual 
(aparat pentru condensarea gutapercii). 
Dimensiune: 20G/23G. 

Prezentare: 
• Cartuș 20G sau 23G.

Accesorii pentru aparatul Calamus Dual. 

Caracteristici: 
Pluggere electrice compatibile cu sistemul 
Calamus Pack și Dual. 

Dimensiuni: 
• Mici (40 / .025) culoare neagră S;   
• Medii (50 / .05) culoare galbenă M; 
• Mari (60 / .06) culoare albastră L.  

Prezentare: 
• Bucată. 

Aparate pentru condensarea gutapercii

14.860 Lei

501 Lei259 Lei
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8.975 Lei

Ansa  - 305 Lei  •  Set asortat - 1.195 Lei

ELEMENTS IC SISTEM OBTURARE
KERR ENDODONTICS

ANSE TERMICE BUCHANAN 
KERR ENDODONTICS

CARTUȘE DE GUTAPERCĂ 
KERR ENDODONTICS

Elements IC este un sistem de obturare 
nou, fiabil și complet care combină sursa de 
încălzire cu o unitate de condensare verticală 
la cald și cu piesă de injectare. 

Avantaje: 
• Ideal în tehnica condensării în val continuu; 
• Control digital al temperaturii; 
• Piese de mână fără fir, ergonomice și 

echilibrate; 
• Încărcare ușoară și rapidă prin inducție.                                                                                               

Caracteristici: 
• Alimentare fără cablu; 
• Afișaj OLED; 
• Gama de încălzire variabilă între 140-400°C 

(plugger) și 100-230°C (extruder); 
• Indicator al nivelului gutapercii în cartuș 

(5 niveluri); 
• Se obțin rezultate predictibile mult mai 

ușor și mai rapid; 
• Baterie de durată, cu timp de lucru extins; 
• Încărcare prin inducție în mai puțin de 3  

ore;
• Control perfect pentru închidere/

deschidere datorită butonului on/off 
circular (tip inel).

Prezentare: 
• Sistem complet: piesă de mână Downpack, 

piesă de mână Backfill, 2 cartușe gutapercă, 
o ansă termică .06 și stand de încărcare.  

Anse de înaltă calitate cu o formă care se 
potrivește cu pregătirea finală a canalului 
radicular.  

Caracteristici:   
• Disponibile în 5 conicitati: 04/06/08/10/12;   
• Prezintă o formă foarte apropiată 

preparației finale a canalului, fără a mai 
supune canalele radiculare la un stres 
adițional nejustificat; 

• Asigură o temperatură controlată pe 

toată durată manoperei, neexistând riscul 
supraîncălzirii materialului de obturație sau 
ale structurilor dentare; 

• Compatibile cu aparatele Elements 
Obturation unit și Sistem B.  

Prezentare:  
• 1 ansă diferite conicitati 04/06/08/10/12.          
• Set 5 anse diferite conicități 

04/06/08/10/12. 

Cartușe cu gutapercă pentru sistemul 
Obturation Unit. 

Avantaje:   
• Cartușele sunt realizate în așa fel încât 

să poate fi inserate/extrase foarte ușor 
cu degetele, fără a fi nevoie de o cheie 
suplimentară;

• Cartușele pentru Elements Obturation 
Unit sunt de unică folosință, minimizând 
riscurile de contaminare încrucișată și 
timpul pierdut cu curățarea minuțioasă a 
aparatului;

• Vârful aplicator (acul) cartușului este 
realizat din argint, datorită excelenței 
conductibilități termice; 

• Variante disponibile: gutapercă disponibilă 
în mai multe vâscozități (Heavy, Mediu, 
Light);

• Vârfuri aplicatoare (ace) disponibile în trei 
dimensiuni (grosimi): gros (20GA), mediu 
(23GA), subțire (25GA). 

Prezentare:   
 Set de 10 cartușe.

229 Lei
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FREE FILL  
DENJOY

BATOANE DE GUTAPERCĂ 
DENJOY

GUTTA CUTTER dispozitiv de tăiat gutaperca
GREELOY

VÂRFURI DE ARDERE PENTRU GUTTA CUTTER 
GREELOY

Sistem de obturare cu gutapercă fluidă, 
tehnologie de ultimă generație, cu un set 
de pistoale și piese de mână meticulos 
concepute, confortabile, dar puternice.   

Caracteristici: 
• Timp de operare: pistolul de injectare: 2h, 

pistol de încălzire 1,5h; 
• Temperatura de încălzire/injectare poate fi 

setată la 150°C, 180°C, 200°C sau 220°C;   
• Operațiune sigură;  
• Mod de operare facil și rapid, ușor de 

învățat;   

• Vârful cu inel de acționare ce poate fi rotit 
la 360° permite obturarea canalelor dificile;  

• Ușor de manevrat datorită design-ului 
ergonomic;  

• Ajustarea temperaturii - pistolul de topire a 
gutapercii ajunge la 220°C în 23 secunde, 

• Sistemul de condensare cu vârful subțire 
de diam. 0,45mm, ajunge la 220°C în 0,3 
secunde.

Prezentare:   
• Pistol de topire a gutapercii, pistol de 

condensare, cu încărcătoare și vârf. 

Batoane de gutapercă pentru aparatul de 
condensare Denjoy. 

Prezentare: 
Cutie 50 bucăți.

Aparat pentru tăierea conurilor de 
gutapercă. 

Caracteristici: 
• Design ergonomic și ușor de folosit; 
• Utilizează tehnologia de încărcare wireless;
• Încălzire rapidă, temperatura maximă 

260°C; 

• Baterie reîncărcabilă Ni-Cd;
• Acul poate fi sterilizat și utilizat în mod 

repetat.

Prezentare:   
• Bucată.

Vârfuri pentru aparatul de tăiat gutapercă 
Gutta Cutter. 

Prezentare: 
• Set 4 vârfuri.

4.325 Lei

132 Lei

195 Lei

78 Lei
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ENDOPILOT 2
SCHLUMBOHM ELECTRONIC (Germania)

EndoPilot 2 redefinește echipamentul 
endodontic - aparat inovator care oferă 
o soluție completă pentru cabinetul 
stomatologic. 

EndoPilot 2 Set Comfort Plus oferă o singură 
unitate modulară cu componente care 
funcționează independent sau în combinație 
unele cu altele. 

Avantaje:   
• Afișaj intuitiv cu ecran tactil, display LCD 

7” TFT;
• Meniu de navigare rapid și simplu, doar cu o 

atingere, în limba engleză;
• Posibilitate de up-grade.

Motor endodontic cu apex locator 
integrat:   
• Ecran LCD cu touch screen, 7” TFT;   

• Piesă contraunghi 1:1; 
• Comandă din pedală la picior, wireless; 
• Reducerea automată a torque-lui la 

apropierea de apex; 
• Setări incluse pentru majoritatea 

sistemelor NiTi cu posibilitatea alegerii 
funcției de reciprocitate (ProTaper 
Universal, ProTaper Next, M-Two File, Mani, 
PathFile, Profile, FlexMaster, Gates, etc.)   

• Piesă contraunghi ușoară, oferă control 
absolut asupra acului; 

• Posibilitatea stocării până la 1000 de valori 
de torque și viteză.   

Caracteristici apex locator:   
• Semnal sonor; 
• Determinarea precisă a lungimii canalului 

(10 BIT-rezoluție); 
• Adâncimea preparării canalului poate fi 

ajustată direct din display; 

• Design tradițional, cablurile și clipurile sunt 
de înaltă calitate și proiectate să dureze.  

DownPack:  
• Piesă de mână ergonomică cu indicator LED 

garantează manevrea ușoară;
• Încălzirea ansei în câteva secunde;
• Temperatură reglabilă direct din display;
• Obturare tridimensională omogenă până în 

treimea apicală;
• Disponibile la comandă și anse tip XF, FM, 

M, ML.   

BackFill:   
• Controlul optim al vâscozității și a 

temperaturii prin ajustare directă din 
display;

• Disponibile la comandă vârfuri de diferite 
diametre (25GA-galben, 23GA-alb, 20GA-
roșu).

Sistem endo multifuncțional

Variante EndoPilot 2

Accesorii Endopilot

ENDOPILOT 2 SET COMFORT PLUS

Sistem 4 în 1: 
• Endodontic cu piesă contraunghi 1:1; 
• Apex locator integrat;
• Down Pack cu ansă tip F (fine); 
• Back Fill + accesorii.

ENDOPILOT 2 SET PREMIUM

Sistem 5 în 1: 
• Motor Endodontic cu piesă contraunghi 1:1; 
• Apex locator;
• Down Pack cu ansă tip F (fine); 
• Back Fill + accesorii;
• Piesă ultrasonică detartraj Satelec Newtron.

STATIV PENTRU
ENDOPILOT

• Înălțime: 80cm 
• Tava: 40x30cm

PEDALĂ DE 
PICIOR
WIRELESS 
SIMPLĂ

PEDALĂ DE 
PICIOR
WIRELESS 
DUBLĂ

3.959€ 5.700€

355€290€

395€
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Fiziodispensere

Indicații: 
• Implantologie; 
• Chirurgie maxilo-facială. 

Avantaje: 
• Ecranul mare LCD permite 

identificarea imediată a parametrilor 
de lucru pentru fiecare program și 
permite vizualizarea gradului de 
memorare de pe stick-ul USB când 
acesta este introdus; 

• Memorează 8 programe complete. 
Fiecare program include selecția de 
viteză, cuplu (torque), debit de răcire 
și sensul de rotație. Setările sunt 
memorate și după oprirea aparatului. 
Fiecare opțiune a programelor 
poate fi modificată chiar și în timpul 
funcționării, noile programe sunt 
memorate doar prin simplă apăsare 
a tastei “Memory”. Posibilitatea 
accesării și descărcării datelor cu 
ajutorul unui stick USB de memorie 
(care nu este inclus) 

• Cuplu motor de înaltă acuratețe; 
• Advance Torque Caibration (ATC): 

fiecare piesă de mână are caracteristici 
diferite de rezistență la mișcarea de 
rotire. Pentru a avea certitudinea 
turației și cuplului precise necesare 
pentru procedurile chirurgicale orale 
delicate, NSK Surgic Pro calibrează 
automat micromotorul cu rezistența 
la torque-ul fiecărei piese de mână 
înainte de operație. Oferă acuratețe 

înaltă pentru cuplu și turație, plus 
siguranță în timpul operațiilor; 

• Micromotorul compact, ușor, scurt, 
potrivit pentru orice mărime a 
plamei, cu zgomot și vibrații reduse, 
combinate cu balansul excepțional, 
reduce oboseală mâinii și a încheieturii 
cauzată de procedurile complexe și 
de lungă durată. Micromotorul este 
mai mic cu 16,2mm și mai ușor cu 42g 
decât modelul anterior; 

• Puterea mare (210W) combinată 
cu torque-ul puternic (80Ncm) și cu 
posibilitatea setării vitezei între 200 
și 40.000rpm oferă flexibilitatea 
necesară întâmpinării tuturor 
cerințelor chirurgiei orale (cu o piesă 
de reducție 20:1 atinge performanța 
de 10 rotații/min); 

• Emisia luminoasă optică a piesei 
de mână este de 32.000 LUX, 
asemănătoare cu cea naturală 
și iluminează clar toată zona de 
tratament generând reducerea 
timpului de lucru și un tratament mai 
precis; 

• Pedala de control este foarte ușor 
de folosit și conferă control perfect 
fără distragerea atenției în timpul 
intervenției; 

• Toate programele pot fi setate sau 
ajustate fără folosirea mâinilor prin 
intermediul pedalei, inclusiv viteză, 
volumul irigării și direcția de rotație.

SURGIC PRO FIZIODISPENSER
NSK-NAKANISHI 
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SURGIC PRO+ ( OPTIC)
NSK – NAKANISHI   

SURGIC PRO (OPTIC)
NSK – NAKANISHI

Fiziodispenser cu fibră optică și slot USB. 
Calibrare avansată a piesei de mână asigură o 
valoare corectă a torq-ului. 

Caracteristici: 
Unitate control: 
• Putere max/cuplu max: 210W/80Ncm.
• Alimentare: AC 230 V, 50/60 Hz; 
• Debit maxim pompă: 100ml/min; 
• Memorare 8 sisteme diferite de implant și 

în total 64 de programe (8 pași x 8 sisteme), 
pentru fiecare program pot fi setați 6 
parametrii; 

• Torque puternic: 80Ncm; 
• Emisie luminoasă de 32 000 LUX;
• Dimensiuni: 268x220x100mm. 

Micromotor SGL70M LED: 
• Mai ușor și mai mic pentru îmbunătățirea 

balansului în timpul operării; 
• Viteză: 200-40.000rpm;
• Fibră optică. 

Piesă de mână contraunghi X-DSG20L:
• Reducție: 20:1; 
• Fibră optică;
• Corp din titan;

• Push button;
• Răcire externă și internă;
• Sistem dublu de închidere;
• Autoclavabil la 135°C. 

Pedală: 
• Control viteză, control răcire;
• Funcții: înainte/revers, control programe;
• Standard: IPX8 (certificată). 

Prezentare: 
• Fiziodispenser Surgic Pro+ cu fibră optică 

și slot USB (unitate de control, micromotor 
LED SGL70M, pedală de control, piesă de 
mână optică X-DSG20L);

• Fiziodispenser Surgic Pro+ (unitate de 
control, micromotor SGL70M LED, pedală 
de control FC-78, piesă de mână optică 
X-DSG20L).

Fiziodispenser cu fibră optică. Calibrare 
avansată a piesei de mână asigură o valoare 
corectă a torq-ului. 

Caracteristici: 
Unitate control: 
• Putere max/cuplu max: 210W/80Ncm; 
• Alimentare: AC 230V, 50/60Hz; 
• Debit maxim pompă: 100ml/min; 
• Memorare 8 sisteme diferite de implant și 

în total 64 de programe (8 păși x 8 sisteme), 
pentru fiecare program pot fi setați 6 
parametrii; 

• Torque puternic: 80Ncm; 
• Emisie luminoasă de 32 000 LUX.
• Dimensiuni: 265x220x100mm. 

Micromotor SGL70M LED: 
• Mai ușor și mai mic pentru îmbunătățirea 

balansului în timpul operării; 
• Viteză: 200-40.000rpm; 
• Fibră optică.

Piesă de mână contraunghi X-SG20L: 
• Reducție: 20:1; 
• Fibră optică; 
• Corp din titan; 
• Push button 
• Răcire externă și internă; 
• Autoclavabil la 135°C. 

Pedală: 
• Control viteză, control răcire;
• Funcții: înainte/revers, control programe;
• Standard: IPX8 (certificată). 

Prezentare: 
• Fiziodispenser Surgic Pro cu fibră optică 

(unitate de control, micromotor LED 
SGL70M, pedală de control, piesă de mână 
optică X-SG20L).

3.399 €

3.799 €
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SURGIC PRO (NON OPTIC) 
NSK – NAKANISHI

FIZIODISPENSER IMPLANT-X LED DTE
GUILIN WOODPECKER

Fiziodispenser non-optic cu calibrare 
avansată a cuplului automată (ATC). 

Caracteristici: 
Unitate control:
• Putere max/cuplu max: 210W/80Ncm; 
• Alimentare: AC 230V, 50/60Hz; 
• Debit maxim pompă: 100ml/min; 
• Memorare 8 programe; 
• Dimensiuni: 265x220x100mm. 

Micromotor SG70M: 
• Viteză: 200-40.000rpm. 

Piesă de mână contraunghi SG20: 
• Reducție: 20:1; 
• Push button; 
• Răcire externă și internă; 

• Corp din oțel inoxidabil; 
• Autoclavabil la 135°C. 

Pedală: 
• Control viteză, control răcire; 
• Funcții: înainte/revers, control programe; 
• Standard: IPX8 (certificată). 

Prezentare: 
• Surgic Pro non-optic: Unitate de control și 

calibrare a cuplului automată, micromotor 
non-optic cu fir de 2m, pedală FC-78, piesă 
de mână contraungi non optică SG20, 
reducție 20:1, tub Irigare 5 buc, accesorii. 

Fiziodispenser pentru implantologie, cu 
fibră optică, echipat cu micromotor electric 
puternic, pe inducție (fără perii), cu iluminare 
LED. 

Avantaje:   
• Control precis al cuplului și afișaj în timp 

real-siguranță în operare;   
• Vizibilitate sporită datorită tehnologiei 

LED;   
• Micromotorul, piesa contraunghi și furtunul 

autoclavabile;   
• Pompă peristaltică cu debit reglabil-max. 

110 ml/min, silențioasă și ușor de conectat;  
• Pedală multifuncțională care controlează 

viteză de rotație, selectarea programelor, 
debitul la răcire și sensul de rotație;  

• Piesă contraunghi cu reducție 20:1; 
• Piesă contraunghi de precizie sporită, 

asigură o bună stabilitate indiferent de 
viteză de lucru. 

Caracteristici:  
• Panou de comandă ce permite setarea 

vitezei și sensului de rotație, a cuplului, a 

raportului de transmisie și a debitului la 
răcire în funcție de procedura chirurgicală 
folosită;   

• Precizie în afișarea parametrilor tehnici;   
• Calibrare automată;   
• 8 programe presetate;  
• Avertizare sonoră și oprire automată în 

cazul în care valoarea cuplului setat este 
depășită;   

• Interfață intuitivă;   
• Ecran tactil. 

Caracteristici micromotor:  
• Micromotor pe inducție (fără perii); 
• Viteză maximă de rotație: 40.000rpm;  
• Cuplu maxim: 80N/cm;  
• Dimensiune: 265x263x119mm.   

Prezentare: 
• Fiziodispenser implantologie cu LED 

Implant-X: unitate centrală, suport piesă de 
mână, pedală, piesă de mână motor.

2.499 €

8.010 Lei

Pentru lista completă de produse 
și oferte / promoții în afara catalogului, 
vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Aparatură de microchirurgie

VARIOSURG 3
NSK – NAKANISHI

Indicații: 
• Intervenții chirurgicale la nivelul osului; 
• Sinus litf-uri; 
• Intervenții chirurgicale periodontale; 
• Intervenții chirurgicale endodontice; 
• Ortodonție.

Caracteristici: 
• Frecvența: 27-34,5kHz; 
• Alimentare: AC 230V, 50/60Hz; 
• Debit pompă: 5-80ml/min; 
• 3 moduri de lucru: Chirurgie, Endodonție, 

Periodontie; 
• 9 programe: (Chirurgie 5, Endodontie 2, 

Periodontie 2); 
• Dimensiune unitate control: 

238x230x103mm; 
• Piesă de mână cu sistem de iluminare 

optic; 
• Reglare automată; 
• Funcții pedală control: alimentare apă 

(ON/OFF), oscilații ultrasonice (ON/OFF), 
programe (1~9), sens rotație (Reverse/
Forward).

Avantaje: 
• Putere: capacitatea superioară de tăiere 

scurtează timpul de lucru; 
• Vizibilitate: piesa de mână optică ușurează 

vizibilitatea în intervențiile chirurgicale, 
care sunt astfel mult mai facile; 

• Caracter invaziv minim: elimină căldura 
generată în timpul disecției osoase; 

• Siguranță: evită lezarea țesuturilor moi, 
chiar și în cazul unui contact accidental; 

• Precizie: irigarea promptă elimină sângele 
din zona de lucru; 

• Pedala F-78: permite un control perfect 
în timpul procedurilor chirurgicale (IPX8 
- standard pentru sistemele de control 
medicale la picior). Este echipată cu o bară, 
care permite mutarea pedalei cu piciorul.

Prezentare: 
• VarioSurg 3 Complete Pack + Anse Basic-S 

Kit: Unitate control, piesă de mână optică, 
cu fir, pedală control (IPX8 standard), anse 
Basic H-S kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, 
SG11+ suport anse), accesorii.

VARIO SURG 3 este un aparat 
chirurgical, cu iluminare, care 

funcționează pe bază de oscilații 
ultrasonice. Oferă numeroase 

avantaje prin puterea și precizia 
sa de tăiere. Pe lângă faptul că 

întrebuințează o irigare promptă, 
are piesa de mână iluminată optic, 

ceea ce îi mărește vizibilitatea în 
zona de lucru. Folosirea oscilațiilor 

ultrasonice reduce generarea 
de căldură, minimalizând astfel 

osteonecrozele și evitând leziunile 
din jurul țesuturilor moi. Vibrațiile 

ultrasonice taie selectiv doar 
structurile mineralizate, chiar și 
în cazul unui contact accidental. 

Vario Surg este noua soluție pentru 
osteotomie și osteoplastie.

4.950 €

Surgical micromotor system 
connecting you with the future.

...COMING SOON!

Pentru detalii vă stăm la dispoziție:
Tel.: 021.311.56.18
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1.800 Lei

KIT ENDO VARIOSURG 3
NSK – NAKANISHI

Kit endo pentru aparatul de chirurgie osoasă 
variosurg NSK. 

Prezentare: 
Anse: G1-S, E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, 

E32D-S și suport pentru autoclavare. 

Atenție! Ansele nu sunt compatibile cu 
aparatele de detartraj Varios 350, 750 sau 
560.

MICROMOTOR ELECTRIC IMPLANTURI iSD900
NSK – NAKANISHI

PIESĂ DREAPTĂ TIP FIERĂSTRĂU SGR2-E 
NSK – NAKANISHI

SET LAME PENTRU PIESA SGR2-E
NSK – NAKANISHI

ANSE REZERVĂ VARIO SURG
NSK – NAKANISHI

Chirurgie osoasă

Micromotor electric pentru implanturi.   

Avantaje:   
• Poate fi ușor calibrat;  
• Oferă accesibilitate în orice parte a cavității 

bucale datorită designului ergonomic și 
eficient.

Caracteristici:   
• Torque 10-40 Ncm; 

• Viteză: 15, 20, 25 min-1;  
• Greutate: 148g;  
• Timp de încărcare: aproximativ 90 min.  
• Timp de operare continuă: aproximativ 72 

minute.   

Prezentare: 
• Micromotor electric pentru implanturi 

iSD900. 

Piesă dreaptă NSK tip micro-fierăstrău 
indicată pentru osteotomie în chirurgia orală.  

Avantaje:   
• 3 tipuri de tăiere: poziție de tăiere înainte-

înapoi (reciprocă); 
• Lamele ultra-subțiri minimalizează 

pierderea osoasă în timpul manoperei 
chirurgicale.   

Caracteristici:  
• Viteză maximă: 12.600 min-1;  
• Acțiune verticală de 1,8mm;  
• Duză de pulverizare externă.  

Prezentare:  
• Piesă de mână SGR2-E. 

Lame pentru piesa dreaptă SGR2-E.  

Caracteristici:  
• Lungime: 10mm, 20mm sau 30mm;   
• Grosime lamă: 0,35mm;  

• Autoclavabile la 135°C.   

Prezentare: 
• Set 10 lame. 

SG1 – dreaptă, 5 dinți, grosime 0,5mm SG2R – curbată spre dreapta, 5 dinți, 
grosime 0,5mm.

SG2L – curbată spre stânga, 5 dinți, 
grosime 0,5mm.

6.065 Lei

4.265 Lei

1.067 Lei
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Anse răzuitoare

SG3 – spatulă cu trei muchii. SG4 – spatulă cu muchie. SG5 – spatulă cu vârf rotund.

Laser stomatologicLaser stomatologic

Periodonție

Intervenții endodontice retrograde
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1. Chirurgie osoasă

SG1 – dreaptă, 5 dinţi, grosime 0,5 
mm.

SG3 – spatulă cu trei muchii.

SG2R – curbată spre dreapta, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG2L – curbată spre stânga, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG5 – spatulă cu vârf rotund.SG4 – spatulă cu muchie.

Anse pentru membrana sinusală

Anse Varios pentru detartraj

Sinus lift

SG6D – înveliș diamantat, particule 
de 63μm.

P1

E30RD - înveliș diamantat, pentru dinții 
posteriori (angulat spre dreapta).

E30LD - înveliș diamantat, pentru dinții 
posteriori (angulat spre stânga).

E31D – înveliș diamantat, pentru dinții 
anteriori și posteriori (70°).

P10 P20 – drept.

SG7D - înveliș diamantat, particule 
de 63 μm.
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1. Chirurgie osoasă

SG1 – dreaptă, 5 dinţi, grosime 0,5 
mm.

SG3 – spatulă cu trei muchii.

SG2R – curbată spre dreapta, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG2L – curbată spre stânga, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG5 – spatulă cu vârf rotund.SG4 – spatulă cu muchie.
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1. Chirurgie osoasă

SG1 – dreaptă, 5 dinţi, grosime 0,5 
mm.

SG3 – spatulă cu trei muchii.

SG2R – curbată spre dreapta, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG2L – curbată spre stânga, 5 dinţi, 
grosime 0,5 mm.

SG5 – spatulă cu vârf rotund.SG4 – spatulă cu muchie.

G1 G3 G6

Laser stomatologic

E32D - înveliș diamantat, pentru dinții 
anteriori (90°). 

SG9 – elevator convex circular angulat 
la 90°.

SG10 – elevator convex circular 
angulat la 135°.

SG11 – formă con invers.
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Laser stomatologic

LASER DIODA WISER 3
DR SMILE

Cel mai performant laser 
diodă cu ajutorul căruia 
revoluționați calitatea îngrijirii 
pentru bunăstarea pacienților 
dumneavoastră.

Indicații: 
• Endodonție - decontaminare radiculară, 

coafaj pulpar; 
• Parodontologie - decontaminarea 

pungilor parodontale, biostimulare 
gingivală, analgezie gingivală; 

• Chirurgie - evicțiune gingivală, 
gingivectomii, frenectomii, hemostază, 
intervenții pe țesut granulomatos, 
normal sau fibrozat, abscese, fistule, 
granuloame, stimulare, decontaminare 
alveolară; 

• Terapie - biostimulare, desensibilizari 
(hiperestezii), analgezie, herpes simplex, 
afte, cheilite angulare, trismus; 

• Cosmetică dentară - albire, 
gingivoplastie, haemangioame, 
depigmentări; 

• Conservativ - sigilarea șanțurilor, 
decontaminarea cavităților. 

Avantaje: 
• Puternic: 12W, combinație optimă a 

trei lungimi de undă 450nm – Chirurgie, 
635nm- PDT, 808nm- Terapie; 

• Intuitiv: selecția rapidă a tratamenteler 
prin intermediul iconițelor de pe ecranul 
tactil; 

• Portabil: funcționează cu pedală wireless; 
• Vârfuri autoclavabile: igienă maximă și 

costuri operaționale mai scăzute; 
• Baterie optimizată pentru o utilizare de 

lunga durată;
• Tissue Optimized Pulsing: setări 

adaptabile pentru toate tipurile de țesut 
moale; 

• 3 Moduri de lucru selectabile: ASISTAT 
- ghidează utilizatorii pas cu pas prin 
proceduri, AVANSAT - pentru a profita 
la maximum de laser și noul mod de 
lucru UBE „Use by Effects” pornind de la 
efectul pe care doriți să îl obțineți; 

• Smart: Profil al pacientului – Istoric 
tratament, posibilitatea de a memora 
tratamentele personalizate – 
Tratamentele mele, Favorite – unde 
regasiți tratamentele preferate, Info 
Clinic – enciclopedia medicala dedicata 

pe care o puteti consulta oricând, 
Sistemul ABC “Automatic Balance 
Combination” prin care veți putea 
modifica parametrii tratamentului în 
funcție de situație, fără niciun risc.

Caracteristici: 
• Lungime de undă: 450nm, 635nm, 

808nm; 
• Putere maxima: 12W; 
• Frecvență până la 25kHz; 
• Dimensiuni: 155x230x160mm; 
• Greutate: 1,85kg.

Prezentare: 
• Laser Wiser, cutie vârfuri ENDODONȚIE, 

cutie vârfuri PARODONTOLOGIE, 
cutie vârfuri CHIRURGIE, cutie vârfuri 
IMPLANTOLOGIE, cutie vârfuri TERAPIE, 
dispozitiv pentru îndoirea vârfurilor, 
3 x ochelari protecție, pedală fără fir, 
interlock, acumulator, CD introductiv 
(cuprinde și manualul de utilizare).

ESTE TIMPUL PENTRU A VĂ ÎNCREDE ÎN CEL MAI 
PERFORMANT LASER DIODĂ PENTRU ȚESUTURI MOI
Tratamente mai rapide, intervenții chirurgicale fără sângerare, timp 
de vindecare scurtat, mai puțină anestezie, mai puțină durere: bine 
ați venit în cabinetul dentar perfect.

9.340 €  fără TVA

O gamă largă de 
aplicații cu un singur 
laser: 
• Endodonție
• Parodontologie
• Chirurgie 
• Implantologie
• Terapie 
• Cosmetică dentară
• Conservativ

Efecte asupra 
țesuturilor:
• Chirurgical 
• Hemostatic
• Decontaminant
• Biostimulant
• Fotoablativ
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LASER DIODA SIMPLER 2
DR SMILE

Prezentare:
• Pachetul include: piesă de mâna pentru albire, pedală, 

3 x ochelari protecție, piesă de mâna, fibră optică 
300µm l=3m, suport metalic pentru fibră optică, 
piesă de mâna pentru albire, 1 x cutie ce cuprinde 
20 buc vârfuri precurbate pentru piesă de mâna, 1 
x cutie ce cuprinde 20 buc vârfuri din metal ce pot 
fi curbate, dispozitiv pentru îndepărtarea protecției 
fibrei optice, dispozitiv pentru tăierea fibrei optice, 
interlock, acumulator, CD introductiv (cuprinde și 
manualul de utilizare).

SIMPLER 2

Laserul dioda 
SIMPLER 2 - Simplu 
și eficient!
Simpler 2 este un laser dioda esențial, 
accesibil și indispensabil în practica 
stomatologică modernă de zi cu zi.

Ergonomic și intuitiv, utilizează 
funcția “Tissue Optimized Pulse”, 
ideală pentru tratamente specifice ale 
țesuturilor moi.

Chirurgie: minim invaziv, asigură o 
incizie eficientă și precisă, cu efect 
hemostatic.

În toate procedurile stomatologice: 
efect bacteriostatic, bactericid și 
biostimulant.

Un ajutor de încredere cu aplicații în: 

• CHIRURGIE  • PARODONTOLOGIE  • IMPLANTOLOGIE
• ENDODONȚIE  • TERAPIE  • ALBIRE

4.997 €  fără TVA

Indicații:
• Chirurgia țesuturilor moi
• Endodontie
• Parodontologie
• Albire
• Terapie
• Biostimulare 

Specificații tehnice:
• Lungime de undă 980 nm;
• Putere maximă 8W;
• Mod impuls Continuu sau pulsat;
• Frecvența până la 25 kHz;
• Mărime 20x15x13 cm (WxHxD);
• Greutate 1,3 kg;
• Sistem de operare: Android.
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TEHNOLOGIA  
VIITORULUI 

ÎN CABINETUL 
DUMNEAVOASTRĂ

Pluser - laserul Erbium 
care transpune în viitor practica stomatologică tradițională.

Tehnologia inovatoare Pluser controlează sângerarea și reduce utilizarea 
anestezicelor, în timp ce pacientul nu va simți durere și nici vibrații în timpul 
procedurilor. 

Cu un singur instrument, rapid și fără durere puteți efectua intervenții atât 
pe țesut moale cât și pe țesut dur, chirurgie osoasă cu vindecare rapidă 
precum și dermatologie și rejuvenare facială.

ȚESUT DUR: 
•  tratamentul cariilor,
•  prepararea cavităților,  
•  îndepărtarea obturațiilor,
•  sigilări,
•  desensibilizări.

ȚESUT MOALE: 
•  chirurgie,
•  frenectomii,
•  descoperirea implanturilor,
•  periimplantite,
•  gingivectomii.

CHIRURGIE OSOASĂ: 
•  sinus lift,
•  split-crest,
•  alungire coronară,
•  rezecții apicale.

DERMATOLOGIE: 
•  chirurgie dermică,
•  rejuvenare facială.

Multe tratamente, un singur PLUSER

GRATUIT! 
Software pentru chirurgie 

dermală și rejuvenare 
facială.

Avantaje:
• Tăiere rapidă și precisă: tehnologia piesei de mână BOOST reduce 

riscul de contaminare încrucișată; 
• Dublu impuls: Pluser este singurul laser care vă permite să alegeți 

forma pulsului: Gaussian puls pentru confort în stomatologie și 
pulsul pătrat pentru tratamente eficiente în dermatologie; 

• Set complet de instrumente: Pluser este o platformă polivalentă, 
modulară care permite rapid schimbările vârfului piesei de mână 
pentru diferite aplicații avansate, datorită sistemului de conectare 
ușoară-click; 

• Ecranul tactil color oferă acces rapid la numeroase tratamente 
presetate și clipuri video clinice pentru mai multe proceduri de 
tratament pentru a ghida utilizatorul pas cu pas; 

• De la stomatologie la dermatologie: Pluser permite tăierea și 
pentru chirurgie cutanată și operațiuni de reîntinerire ale pielii; 

• Fibră optică: flexibil, practic și extrem de durabil: sistemul de 
fibră optică Pluser permite operarea în mod liber, cu un mai mare 
confort și eficiență; 

• Pedală fără fir: evitați cablurile la locul dumneavoastră de lucru: 
pedala wireless vă permite să lucrați fără fire; 

• Conexiune Wi-Fi directă: conexiune Wi-Fi Pluser permite 
upgrade-uri software, încărcare și serviciu tehnic în orice moment.

50.779 €  fără TVA



ECHIPAMENTE

448      Echipamente 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

Aparate pentru determinarea culorii dinților

VITA EASYSHADE V
VITA Zahnfabrik

Conceptul de operare user-friendly este 
completat de ecranul tactil OLED comod și 
intuitiv în același timp.

Bateria integrată cu noua tehnologie 
anti-descărcare asigură funcționarea 
continuă.

Software-ul inovator în combinație cu noua 
rețea neurală VITA vBRain garantează 
determinarea exactă a culorii dintelui 
în sistemele de culoare recunoscute 
internațional VITA classical A1-D4, VITA 
SYSTEM 3D-MASTER, VITABLOCS și culorile 
albite definite de Asociația Dentară 
Americană (ADA).

Avantaje:
• Cu acest instrument se poate măsura 

culoarea dintelui  în zona centrală 
("determinarea culorii de bază"), culoarea 
distribuită pe întregul dinte  în mai multe 
puncte ("determinarea culorii medii") sau 
în zonele cervicale, centrale  și incizale 
("determinarea culorii ariei dintelui")

• Display digital; 
• Compact și portabil; 

• Economic și eficient; 
• Spectofotometru încorporat - acuratețea 

măsurătorii este cea mai bună posibilă.                                                                     

Caracteristici:
• Acuratețe deosebită, specificare exactă 

a nuanței dintelui indiferent de lumina 
ambientală, fără erori; 

• Utilizare simplă cu meniu de navigare 
intuitiv; 

• Posibilitate de revenire la informația 
anterioară pentru verificarea finală; 

• Asigură comunicarea perfectă și fără dubii 
între cabinetul dentar și laborator; 

• Oferă libertate maximă de mișcare, 
garantează prevenirea infecțiilor; 

• Garantează exactitatea măsurătorii 
datorită spectrofotometrului încorporat; 

• Specificarea exactă a nuanței dintelui și 
comunicarea clară, neîndoielnică între 
cabinetele dentare și laboratoarele 
dentare cu programul ShadeAssist.

VITA Easyshade V permite 
determinarea exactă a culorii 

dinților naturali sau supuși 
tratamentului de albire și o 
varietate de restaurări, prin 

măsurare electronică.
Cu noul VITA Easyshade V 

determinarea și comunicare 
culorii rămâne digitală datorită 

tehnologiei VITA vEye.

1.560 € TVA inclus
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Aparate diagnosticare

650 Lei

6.500 Lei

O examinare de 2 minute 
poate salva un pacient!

Noi îți oferim soluția:

OralID
Depistarea precoce a leziunilor precanceroase.

Include screeningul cu OralID la 
fiecare consultație!

Dental Advisor a decernat produsului OralID titlul de 
“Top Oral Cancer Screening Device pentru 2015”

ORALID KIT
FORWARD SCIENCE

PULP TESTER
DENJOY

Sistem inovator de depistare precoce a leziunilor precanceroase. 

Avantaje: 
• Tehnologie dovedită: lumina albastră utilizată permite identificarea 

în faze incipiente a cancerului oral, leziunilor precanceroase precum 
și leziunilor anormale; 

• Ușor de folosit: simpla purtare a ochelarilor de protecție și apăsarea 
unui buton poate face diferența între celulele săntoase și cele 
anormale (acestea din urmă vor apărea întunecate datorită lipsei de 
fluorescență); 

• Fără consumabile: unicul dispozitiv care permite examinarea 
pacienților fără cheltuieli suplimentare pe consumabile; 

• Training: training privind utilizarea corespunzătoare a dispozitivului. 
preț accesibil și oportunități de venituri suplimentare. 

Caracteristici: 
• Tehnologie: fluorescență; 
• Sursa de lumină: LED; 
• Lungime de undă: albastră (425-460nm)
• Greutate: 94g; 
• Dimensiuni: diametru 24mm/ lungime 125mm; 
• Răcire pasiva, fără ventilator; 
• Filtru pentru cameră inclus; 
• Posibilitate salvare imagini prin fotografiere. 

Prezentare: 
• Lampa OralID + ochelari protecție.

Special creat pentru a indica vitalitatea 
pulpară prin generarea unui curent slab și 
afișarea unei valori corespunzătoare. 

Caracteristici: 
• 3 moduri de lucru presetate: high, medium, 

low; 
• La apăsarea butonului, va fi generat un 

stimul blând care va crește constant atâta 
timp cât mențineți butonul apăsat; 

• Dacă pacientul percepe stimulul, eliberați 
butonul. Stimulul încetează imediat, iar 
valoare rămâne afișată pe ecran pentru 3 
minute.

• Aparatul intră automat în stand-by după 3 
minute (conservă bateria).

• Simplu de interpretat (valoarea maximă 
80): 

    -  Între 0 și 40 – pacientul percepe ușoară 
durere, dintele este vital. 

    -  Între 40 și 80 – pacientul percepe 
oarecare durere, dintele este parțial 
necrozat. 

    -  La 80 – pacientul nu are reacție, dintele 
este necrozat. 

Prezentare: 
• Pulp Tester.

Nu ignora 
cancerul oral!
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Aparate pentru anestezie

SLEEPERONE 5
DENTAL HI TEC

Avantaje: 
• Fără durere; 
• O injectare controlată în totalitate cu 

ajutorul pedalei wireless; 
• Funcționează cu orice tip de ac, dar sunt 

recomandate acele de înaltă calitate DHT; 
• La terminarea injectării unei carpule 

complete, pistonul revine în mod automat 
în poziția sa inițială; 

• Selectarea facilă a modului de injectare: 
osteocentral copii / intraseptal adulți, 
intraligamental sau para-apical / trocular.

Caracteristici: 
• Stilou electronic (piesă de mână cu o 

greutate de doar 65g) care permite priza 
cât mai aproape de ac; 

• Anesteziile intraligamentare sau 
intraseptale sunt mai ușoare, mai profunde, 
fără torsiunea acelor și fără pierdere de 
timp; 

• Anesteziile tronculare sunt precise; 
• Injectare controlată, încet, fără efort 

muscular și anesteziile realizate sunt 
nedureroase pentru pacient; 

• Ace DHT de calitate, prezintă un bizou 
brevetat și o poziție specifică a bazei acului 

pentru o penetrare ușoară și fără durere 
(bizotare asemănătoare unei lame de 
bisturiu); 

• 
Caracteristicile emițătorului radio: 
• Frecvență / Puterea de transmisie: 

868,3MHz (Tip B) sau 902MH z (Tip C) max. 
10mW EIRP; 

• Rată de date / Lățimea benzii canalului / 
Tipul modulației : 120 kbps / 280 khz / ASK 

Dimensiuni: 
• Piesa de mână: diametru: 21,5mm, lungime: 

175mm, greutate: 65g. 
• Cutia de control: lungime: 66mm, lățime: 

75,8mm, înălțime: 21,7mm, greutate: 73g. 
• Pedala fără fir: lungime: 200mm; lățime: 

205mm, înălțime: 150mm, greutate: 700g. 
  
Prezentare: 
• Piesă de mână și cutie control; 
• Pedală fără fir, inel pedală; 
• Suport piesă de mână;
• Cheie optiuno;
• Alimentator, cablu; 
• Pachet consumabile; 
• Pachet accesorii sterilizabile. 

Dispozitivul electronic perfect pentru 
anesteziile dumneavoastră!

Specialitatea noastră: 
anestezia dentară

1.777 €  fără TVA
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Beneficiile anesteziei osteocentrale cu

Specialitatea noastră: 
anestezia dentară

QUICKSLEEPER 5
DENTAL HI TEC

ACE DHT
DENTAL HI TEC

Sistem universal pentru toate tipurile de 
anestezii. 
  
Caracteristici:   
• Confortabil pentru pacienți; 
• Confortabil pentru medic; 
• Eficiență maximă pe molarii mandibulari; 
• 3 moduri de injectare: lent, rapid, intraosos 

pentru toate tipurile de anestezie; 
• Rotația acului permite penetrarea ușoară 

a corticalei pentru a avea acces simplu și 
rapid la anestezia osteocentrală; 

• Piesa de mână este manipulată ca un stilou 
pentru a stăpâni perfect mișcarea acului; 

• Comenzile se realizează cu ajutorul unei 
pedale wireless fără baterie pentru precizie 
și confort maxim; 

• Auto-oprire: după 10 minute fără utilizare; 
• Acele DHT cu bizouri conice sprecific 

brevetate asigură o anestezie nedureroasă 
a gingiei fixe și penetrarea ușoară a osului 
cortical; 

• Accesorii autoclavabile.
  
Dimensiuni:  
• Piesa manuală: diametru: 24mm; lungime: 

198mm. Greutate: 223g;
• Suportul piesei manuale: lungime: 78mm; 

diametru: 47mm;
• Cutia de control: lungime: 109mm; lățime: 

78mm; înălțime: 24mm; greutate: 113g.  
• Pedala: lungime: 250mm; lățime: 180mm; 

înălțime 63mm; greutate: 613g; 
• Cartușul de utilizat: cartuș de 1,7ml sau 

1,8ml (ISO 11499). 

Ace DHT pentru toate tipurile de anestezie, 
pentru sistemul SleeperOne și sistemul 
Quicksleeper 5 (singurele ace utilizate 
în anestezia osteocentrală cu sistemul 
Quicksleeper 5). 

Caracteristici:
• Bizotarea acelor este similară cu o lamă de 

bisturiu astfel încât țesuturile nu sunt rupte 
ci incizate, acul pătrunzând mai adânc și mai 
rigid;

• Anestezia intraligamentară și anestezia 
intraseptală sunt mai rapide și mai 
eficiciente;

• Marcajul specific de la baza acului ajută la 
ghidarea corectă a bizoului acului;

• Acul pătrunde mai ușor și cu o adâncime 
redusă pentru a preveni atingerea 
periostului;

• Anesteziile în mucoasa fixă, infiltrații cât 
și anesteziile palatinale sunt complet 
nedureroase. 

Prezentare: 
• Cutie 100 bucăți dimensiune 0,3x16mm, 

0,3x9mm sau 0,4x16mm.

3.299 €  fără TVA

91 Lei
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PROGRESS THROUGH 
INNOVATION

PRIMA DNT
• Design compact 
• Binocular înclinabil 0°- 210°
• Sistem de iluminare LED 100.000 lux
• 5 trepte de magnificație
• Filtre: portocaliu și verde

MICROSCOP ENDODONTIC LABOMED PRIMA DNT
LABOMED

Varianta de bază - cu focus fin manual. 
Microscopul PRIMA DNT oferă o nouă 
dimensiune a performanței, flexibilității 
și ergonomiei în practica de zi cu zi a 
medicului stomatolog sau a medicului 
chirurg oral sau maxilo-facial. Designul 
compact este optimizat pentru a ocupa 
cât mai puțin spațiu în sala de tratament. 
De la tratamentul stomatologic la cel 
chirurgical, microscopul PRIMA DNT oferă 
flexibilitatea și performanța realizării 
unui tratament mai bun, mai rapid și 
predictibil. 

Microscoapele Labomed PRIMA sunt 
printre primele microscoape dentare care 
au implementat noi tehnologii într-un 
microscop dentar - unul dintre cele mai 
importante aspecte fiind introducerea 
luminii cu sursă LED, capabilă de a 
produce o lumină intensă, albă și rece, 
superioară iluminării clasice cu halogen și 
a eliminat nevoia de a se cumpăra periodic 
consumabile (becuri halogen), reducând 
spre zero costurile folosirii și întreținerii 
unui microscop PRIMA . 

Dioda LED ce echipează microscopul 
PRIMA DNT are o putere de 50W , 
echivalentă ca putere cu cea emisă de 
un bec halogen de 150W, în schimb 
culoarea luminii este una albă, plăcută, 
asemănătoare luminii naturale. Lumina 
se închide automat în momentul în care 
microscopul este pus în poziția de repaus 
(cu brațul în sus) și, de asemenea, este 
prevăzut și cu un potențiometru ce 
reglează intensitatea luminii în funcție de 
necesitățile medicului practician.

Specificațiile microscopului dentar 
PRIMA DNT, cu sistem de iluminare LED: 
• Stand: Stand mobil cu baza în H, cu roți 

cu sistem blocabil. Braț mobil articulat, 
posibilitate de mișcare pe verticală - 
600mm;

• Magnificație: în 5 trepte, cu magnificația 
0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x, 2.5x;

• Oculare: Binoculare înclinabile 0°-210°, 
distanța interpupilară modificabilă: 55 - 
75mm, F=170, cu oculare 10x, câmp vizual 
lărgit, diametrul lentilelor 16mm, cu 
protecții de cauciuc;

• Obiective: Obiectiv cu distanța focală 
F=250mm cu focus manual și cu protecții 
autoclavabile;

• Sistem de iluminare: LED 50W, durata de 
viață a diodei aproximativ 60.000 ore de 
funcționare;

• Filtre: Portocaliu /Verde;
• Tensiune de alimentare: 110-220v/ 50-

60Hz, siguranțe interschimbabile 1A; 
• Accesorii standard: Husă protecție 

praf. DUL CAMERĂ DIGITALĂ USB / card 
SD / ieșire HDMI Camera iVU OP este o 
cameră digitală medicală ce furnizează 
rezoluții superioare atât video cât și 
foto, simultan. Datorită slotului de card 
SD încorporat, documentarea cazurilor 
se face facil, putându-se salva ulterior 
pe orice computer prevăzut cu cititor 
SD card. Designul camerei este unul 
minimal, făcut să se integreze perfect cu 
microscoapele Labomed.

Caracteristici: 
• Camera digitală: 5.0 Megapixeli; 
• Senzor: A½. 5 inci 5.0 Megapixeli, senzor 

tehnologie color CMOS;

• Suprafață senzor: 5,7mm x 4,28mm; 
• Rezoluție: 2592 x 1944 pixeli, diametru 

pixel 2,2 micron x 2,2 micron;
• Digitizare: 12 Bit RGB; 
• Frecvență pixeli: 48Mhz;
• Interval dinamic: 68Db (măsurați la o 

expunere de 10ms);
• Rezoluție imagini live: 30 fps/ 1280x 720 

în sistem digital sau 30pfs / 720p analog;
• Live streaming 1080P / 30 FPS scanare 

progresivă;
• Rezoluție imagine: Standard 2592 x 

1944, 1280 x 720, 640 x 480;
• Interfață: USB 2.0 și HDMI 1080p. 

Conexiune optică: C-mount;
• Alimentare: 5v/2a - USB sau externă;
• Consum: 1,8w; 
• Temperatura de lucru: -30°C +70°C, 

Umiditate până la 80%;
• Indicator: led verde ce indică pornirea în 

funcționare;
• Slot integrat: SD card și SDHD card, cu 

buton de declanșare;
• Buton de declanșare pentru captura foto 

și video separate;
• Refresh: buton de resetare la setările 

din fabrică, precum și reglarea automată 
a balansului de alb;

• Interfața analoagă PAL/NTSC onboard;
• Cerințe sistem: Microsoft XP/Vista/ 7 OS, 

3Ghz CPU, 1-2 GB Ram; 
• Software inclus: PixelPro Image Capture 

Software, pentru arhivarea ușoară atât 
a capturilor foto cât și a celor video 
pentru fiecare pacient în parte;

• Software compatibil cu Microsoft XP/
Vista/ 7.

9.570 €  fără TVA

Microscoape
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• Design compact 
• Binocular înclinabil 0° - 210°
• Sistem de iluminare LED 75.000 lux
• 3 trepte de magnificație

PRIMA Mµ

Microscop dentar PRIMA 
Mμ DNT, cu sistem integrat 
de iluminare LED, 75.000 
lux, durată de viață - 50.000 
ore de funcționare.

Prezentare:
• Stand: stand mobil cu bază în H, cu 

roți cu sistem blocabil cu braț mobil 
articulat. Magnificație în 3 trepte, cu 
magnificația 0,6x, 1,0x, 1,6x. Lentilele 
beneficiază de tratamentul MAXLite 
coating; 

• Oculare: Binoculare înclinabile 0°-210°, 
distanța interpupilară modificabilă, 
55-75mm, F=170mmm, cu oculare 10x, 
câmp vizual lărgit, diametrul lentilelor 
16mm cu protecții de cauciuc;

• Obiectiv: Obiectiv cu distanța focală 
F=250mm cu focus manual și cu 
protecții autoclavabile; 

• Mânere ergonomice ajustabile ce 
facilitează manipularea microscopului; 

• Sistem de iluminare: LED 27W, 
75.000Lux, durata de viață - până la 
50.000 ore de funcționare. Fără emisie 
de raze UV și fără încălzire; 

• Filtre: Portocaliu;
• Tensiune de alimentare: 110-220V/ 

50-60Hz, siguranțe interschimbabile;
• Accesorii standard: Husă protecție 

praf.

TOP PERFORMANCE BUILT  
FOR SMALL BUDGET

MICROSCOP 
ENDODONTIC 
LABOMED PRIMA 
Mµ DNT
LABOMED

7.250 €  fără TVA
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MICROSCOP 
ENDODONTIC 
LABOMED MAGNA
LABOMED

Microscop dentar MAGNA, cu sistem integrat 
de iluminare LED 27W, 100.000 Lux, durată 
de viață – până la 60.000 ore de funcționare. 

Avantaje: 
• ABA-Auto Balance Arm - sistem de frână 

electromagnetică ce ușurează mișcările 
capului microscopului indiferent de 
greutatea sistemulu foto-video;

• Dublu beam splitter înclinat-inclus în 
configurația standard - ergonomie crescută 
prin poziționarea ocularelor mai în spate 
fără de un microscop obișnuit;

• Sistemul Dual Iris - permite reglarea 
diafragei astfel încât profunzimea de câmp 
să crească;

• Sistem foto-video integrat prin adaptorul 
DSLR;

• Obietiv NuVar - obiectiv variabil 
revoluționar ce permite atât focusarea fină, 
cât și zoom-ul optic dintr-o singură mișcare, 
fără ajustarea mai multor butoane. 

Caracteristici: 
• Stand: stand mobil cu bază în H, cu roți cu 

sistem blocabil cu braț mobil articulat. 
• 
Specificațiile microscopului dentar 
MAGNA, cu sistem de iluminare LED: 
• Sistem de iluminare: Iluminare LED 

100.000 Lux (50W), durata de viață a diodei 
aproximativ 60.000 ore de funcționare; 

• Stand: stand mobil cu baza în H, cu roți 
cu sistem blocabil. Braț mobil articulat, 
posibilitate de mișcare pe verticală - 
600mm. 

• Magnificație în 5 trepte, cu magnificația 
0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x, 2,5x;

• Oculare: Binoculare înclinabile 0-210o, 
distanța interpupilară modificabilă: 
55-75mm, F=170, cu oculare 10x, câmp 
vizual lărgit, diametrul lentilelor 16mm, cu 
protecții de cauciuc;

• Obiective: Obiectiv cu distanța focală 
F=250mm cu focus manual și cu protecții 
autoclavabile;

• Filtre: Portocaliu /Verde;
• Tensiune de alimentare: 110-220V/ 

50-60Hz, siguranțe interschimbabile 1A. 
• Accesorii standard: husă protecție praf. 

MAGNA

A NEW MILESTONE 
IN DENTAL MICROSCOPY

 

25.570 €  fără TVA
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Accesorii microscop

ADAPTOR PENTRU 
CAMERA FOTO DIGITALĂ 
(DSLR)
LABOMED

Pentru camera DSRL tip: Canon EOS, 
Nikon și Sony. 

Notă: OPȚIONAL, contracost, în cazul 
în care camera dumneavoastră nu are 
inelul specific de adaptare, vă rugăm să 
ne contactați pentru a comanda și inelul 
specific de adaptare DSLR pentru camera 
dvs. (există disponibile inele de adaptare 
pentru camere Canon EOS/ EOSM,
Nikon F Mount, Sony Nex).

ADAPTOR CAMERĂ 
VIDEO
LABOMED

Pentru cameră tip: Sony HDR-PJ330, 
HDR-PJ620 sau Panasonic HC-V720 
(cu ring 46/37)
Lentile tip: Sony G lens sau 
Panasonic lens
Diametru: 37mm

ADAPTOR iPHONE
LABOMED

Kit complet adaptare Apple iPhone 
pentru următoarele modele:  
6, 6+, 7, 7+, 8, 8+.

KIT COMPLET CANON EOS 
M100
LABOMED

Kitul cuprinde:
• Double beam Splitter înclinat;
• Adaptor cameră DSLR; 
• Inele adaptoare camera Canon EOS M100;
• Aparat DSLR Canon EOS M100;
• Card de memorie SanDisk Ultra SDHC 

16GB (Class 10, UHS-I);
• Acumulator (LP-E12);
• Cablu MicroHDMI-HDMI 3m.

1.057 €  fără TVA

3.470 €  fără TVA 1.775 €  fără TVA 1.070 €  fără TVA
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Accesorii microscop

MICROSCOP PRIMA 
DNT - ROTO PLATE
LABOMED

Permite capului microscopului să fie 
înclinat cu 20° în ambele direcții, în 
raport cu corpul microscopului.
Aceasta are ca rezultat o poziție 
perfect ergonomică de lucru.

DUBLU BEAM 
SPLITTER ÎNCLINAT
LABOMED

Înclinția de 30° oferă o distanță mai 
mare de lucru și un spațiu convenabil 
pentru montarea aparatelor foto 
digitale. 
Versiune cu transmisie înaltă.
Dublă ieșire (cu 50:50 per ieșire).
Este practic un dublu beam splitter 
cu extender încorporat.

OBIECTIV VARIABIL 
NUVAR
LABOMED

Obiectivul variabil NuVar permite 
medicilor selectarea facilă a 
distanței de lucru ideale între lentila 
microscopului și dintele de observat, 
fără modificarea poziției microscopului. 
FWD: de la 200mm la 300mm (Focal 
Working Distance). Distanța focală 
efectivă: de la 300 la 400mm. MaxLite 
coating.

DUBLU BEAM 
SPLITTER DREPT
LABOMED

Versiune de înaltă transmisie.
Dublă ieșire (cu 50:50 per ieșire).

545 €  fără TVA

1.470 €  fără TVA 3.870 €  fără TVA 1.675 €  fără TVA



ECHIPAMENTE

458      Echipamente 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

SCAUN ERGONOMIC PENTRU MICROSCOP
LABOMED

Scaun ergonomic destinat utilizatorilor de 
microscoape cu reglare ușoară a înălțimii, 
unghiului scaunului și al spatelui. 
Cotierele sunt echipate cu mecanism Swing, 
ceea ce face posibilă învârtirea individuală a 
fiecărei cotiere.  

Avantaje: 
• Va puteți odihni brațele pe cotierele sale și 

astfel se îndepărtează tensiunea din spate, 
umeri și gât. Este o modalitate perfectă de 
a lucra ergonomic, relaxat și susținut;

• Sistemul unic pentru cotiere face posibilă 
poziționarea acestora în jurul trunchiului 
într-o secundă, fără a utiliza butoane sau 
mânere;

• Utilizatorul poate regla ușor înălțimea 
scaunului.

Caracteristici: 
• Reglarea înălțimii: 52-71cm; 
• Dimensiunile scaunului: Ø40cm cu margini 

încastrate; 
• Dimensiuni spătar: 33x23cm (L x H);
• Bază din aluminiu: Ø68cm. 
• Cotiere: rotație 115°, reglarea înălțimii 

cotierelor fixe: max. 11cm, reglabil 
înălțimea brațului: max. 6cm; 

• Suporturi pentru cotiere: 15x40cm (W x D), 
curbate; 

• Culoare: negru sau gri;
• Tapițerie cu material PVC medical de 

calitate, antimicrobian, rezistentă la foc, 
mucegai, sânge și urină (ISO 14001).   

Prezentare: 
• Sacun ergonomic de culoare negru sau gri. 

7.570 Lei

Call for price!

Call for price!

SCUT DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AEROSOLILOR
LABOMED

AEROGUARD
LABOMED

Scutul de protecție Labomed împotriva 
aerosolilor reprezintă o barieră fizică, cu 
scopul de a proteja personalul medical de 
fluidele cu potențial infecțios, eliberate sub 
forma de aerosoli, în timpul procedurilor 
efectuate la microscop.

Caracteristici:
• Scut transparent reutilizabil, montat la 

microscop, ușor de curățat și dezinfectat cu 
dezinfectanți pe bază de alcool;

• Special conceput pentru microscoapele 
Prima Mu, Prima DNT și Magna;

• Suportul se conectează la obiectiv, iar 

ecranul transparent este montat pentru a-l 
face complet operațional; 

• Datorită designului său multifuncțional, 
acesta poate fi adaptat și altor mărci de 
microscoape medicale.

Prezentare:
• Pachetul este format din: 1 x suport 

universal pentru microscop medical 
Labomed; 3 x scut de protecție transparent 
împotriva aerosolilor; 2 x șurub tip M4; 1 x 
cheie Allen de 2,5mm și de 3,0mm; 4 cleme 
de prindere.

AeroGuard conferă protecție personalului 
medical împotriva fluidelor cu potențial 
infecțios, eliberate sub formă de aerosoli, în 
timpul manoperelor stomatologice.

Caracteristici:
• Kitul este format dintr-un suport și 20 de 

scuturi de protecție (20 bucați) montate pe 
suport printr-un simplu click. Suportul se 
montează cu ușurință peste binoculare;

• Scutul de protecție poate fi înlocuit rapid 
între pacienți;

• Special conceput pentru microscoapele 
Labomed Prima Mu, Prima DNT și Magna, 
dar este potrivit și pentru alte mărci de 
microscoape medicale;

• Suportul și scuturile de protecție pot fi 
dezinfectate folosind hipoclorit de sodiu 
5% (5.000ppm - 10 părți apă 1 parte 
hipoclorit), alcool izopropilic 70% sau la 
autoclav (134°C timp de 10 minute).

Prezentare: 
• Kit suport + 20 de scuturi.
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Scanner intraoral

GC SCANNER INTRAORAL 
AADVA IOS 100 P
GC

GC Aadva Digital Service Platform: 
• Platformă cloud - sprijină și facilitează 

comunicarea cu echipele de producție și 
service GC, dar și laboratoarele dentare 
externe înregistrate;  

• Platformă securizată pentru evaluare de 
caz, CAD design și producție CAM; 

• Posibilitatea de a trimite cazurile la 
laboratoarele înregistrate și de a apela la 
serviciile acestora; 

• Transferul și înmagazinarea cazurilor 
scanate cu AAdva IOS.  

Indicații:  
• Validarea preparării;  
• Definirea linilor marginale;   
• Evaluare înregistrărilor ocluzale;  
• Crearea modelelor 3D; 
• Modelul simulat poate fi utilizat în crearea 

restaurărilor indirecte precum fațete, 
inlays/onlays, coroane și punți de maxim 4 
elemente. 

Avantaje piesă de mână: 
• Piesă ușoară și compactă, greutate 70g;
• Funcție scanare Start & Stop cu ajutorul 

unui simplu gest-fără butoane complexe; 
• Ușor de dezinfectat datorită suprafețelor 

netede;
• Design elegant-manevrare și acces ușor în 

cavitatea orală; 
• Nu necesită calibrare;
• Protecție anti-aburire;
• Ergonomic, comunicare clară, interfață 

simplă și intuitivă; 
• Nu necesită spray cu pulbere-procesul de 

scanare este curat și ușor, oferind maxim de 
confort pacientului;

• Tehnologia AI detectează țesuturile moi și 
în mișcare pentru a garanta o scanare fără 
întreruperi; 

• Sistem de managment al amprentei;

• Aliniere automată a ocluziei; 
• Opțiuni multiple de transfer a datelor: 

Aadva Xchange, rețea locală, USB; 
• Import automat al fișierelor în Exocad; 

Aadva Xchange: 
• Abordare all-in-one pentru managementul 

cazurilor digitale; 
• Platforma pe bază de cloud ce oferă 

suport pentru comunicarea cu echipele 
GC de producție și service precum și cu 
laboratoarele dentare externe înregistrate; 

Modul Ortho:   
• Flux de lucru adaptat monitorizării cazurilor 

dumneavoastră ortodontice;
• Program dedicat creării fișierelor PDF; 
• Posibilitate de înregistrare atât a relației 

centrice (CR), cât și a ocluziei centrice (CO); 
• Program integrat de realizare a modelelor 

orto pentru printare 3D facilă;
• Posibilități integrate de comunicare cu terți 

(VDDS).  

Modul Prostho: 
• Flux de lucru adaptat pentru lucrările cu 

coroane și punți;
• Înregistrarea automată a marginii pentru 

preparațiile dumneavoastră;
• Scanare individuală de implant; 
• Tabel de comandă simplu.

Prezentare: 
• Basic Standard: Aadva IOS 100 P EU/AM 

+ Alienware 51 Laptop + IOS-AadvaCore 
First Year + HW Warranty 3 Years Pack + 
Prostho or Ortho Module; 

• Complete Standard: Aadva IOS 100 P 
EU/AM + Alienware 51 Laptop + IOS-
AadvaCore First Year + HW Warranty 3 
Years Pack + Prostho Module + Ortho 
Module. 

Sistem de scanare intra-orală 
portabil, compact (piesă de mână 

+ platformă + laptop) pentru 
cabinetul dentar. 

Call for price!
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Caracteristici: 
• Modelul i500 utilizează un sistem CAD/

CAM deschis, permițând exportarea 
de fișiere STL din Medit LINK și 
distribuirea acestora către laborator 
sau transferarea fișierelor cu ușurință 
și urmărirea progresului pe parcursul 
fluxului de lucru. 

• Utilizează două camere de mare viteză, 
motiv pentru care Scannerul Medit 
i500 scanează rapid și eficient. Cu 
algoritmul inteligent de detectare a 
scanării, Scannerul i500 reia scanarea 
din locul unde a rămas asigurând astfel 
o experiență optimă de scanare. 

• Oferă utilizatorului imagini cu rezoluție 
înaltă și ajută la determinarea preciziei 
scanării. Calitatea îmbunătățită a 

imaginii, extrem de realistă, permite o 
distincție clară între structură dentară 
și țesutul moale precum și localizarea 
ușoară a liniilor de marjă și subcotari. 

• Butonul unic al i500 permite 
utilizatorului să înceapă și să oprească 
scanarea în orice moment fără a trebui 
să se ajungă la calculator. Simplă 
apăsare a butonului asigură începerea 
scanării sau oprirea acesteia. 

• I500 nu necesită utilizarea de pudra, 
ceea ce face procesul de scanare mai 
uniform și experiență mai plăcută 
pentru pacient. De asemenea, vârful 
subțire al scanner-ului este benefic 
atât pentru utilizator, cât și pentru 
pacient, prin simplitate în manevrare și 
confort sporit al pacientului.

18.190 €

MEDIT SCANNER INTRAORAL i500
MEDIT

i500 este un sistem ușor de 
încorporat în orice clinică 
dentară, intrând natural în 
fluxul de lucru. Medit a creat 
i500 cu gândul la valoarea 
adăugată adusă clienților ce îl 
utilizează zilnic. Modul de lucru 
optimizat și flexibilitatea sunt 
garantate. 
  
Recuperarea rapidă a investiției 
Performanțe greu de egalat și un preț 
competitiv, fac din i500 un scaner ce își 
recuperează rapid investiția. 
  
Flexibilitate 
Un scaner deschis ce poate fi integrat 
cu ușurință în orice sistem CAD/
CAM. Permite exportul fișierelor în 
format STL, PLY și OBJ, ușurând astfel 
colaborarea cu orice laborator dentar. 
  
Viteză impresionantă 
Algoritmii inteligenți de scanare, 
împreună cu cele două camere de mare 
viteză, oferă confort ridicat și scurtează 
timpii de amprentare.  
  
Fără pudră 
i500 nu necesită pulbere sau spray de 
scanare, aducând un confort sporit 
pacientului dar și medicului.  

Avantaje: 
• Precizie de la 4 microni. 
• Ecran color. 
• Ultra-rapid (aproximativ 40 

secunde/arcadă). 
• Vârf de scanare mic.

•  Valoare •  Eficiență •  Productivitate 

Medit i500 Medit Link 
& iScan - Combinația 
ideală între hardware și 
software 
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Mașini de frezat pentru cabinet

Nebulizatoare

17.250 Lei

39.999 €

QUANTUM
TECNO GAZ

NEBULIZATOR NPURE 
NEAUVIA

Mașină de frezat pentru cabinetele 
stomatologice. 

Quantum este mașina de frezat optimă 
pentru cabinetele stomatologice, fiind foarte 
ușor de instalat, precisă, de dimensiuni 
reduse și bineînțeles AUTONOMĂ! 

 Indicații: 
• Frezarea în cabinet a blocurilor ceramice; 
• Indicată pentru: litiu disilicat, ceramică de 

sticlă, compozit, PEEK, zirconiu, bonturi 
personalizate (pre-milled), PMMA. 

 Avantaje: 
• Calibrare automată complet; 

• Auto-diagnosticare; 
• Plug & Play;
• Frezare umedă și uscată;
• Compresor încorporat; 
• 11 freze;
• Posibilitatea de a alege 3 moduri de 

frezare: standard, rapid și calitate 
superioară. 

Caracteristici: 
• 5 axe; 
• Spindle 0,5kw; 
• Rotații: 60.000rpm. 

 Prezentare: 
•  Quantum mașină de frezat. 

Aparatul pentru nebulizare NPure generează 
automat aerosoli de dezinfectant cu 
dimensiunea particulelor de numai 3 microni. 

Sigur și eficient aparatul de nebulizare NPure 
nu numai că asigură dezinfecția suprafețelor 
primare sau supuse atingerii frecvente, ci 
pătrunde și în zonele greu accesibile acolo 
unde dezinfectanții utilizați în mod normal 
nu reușesc să ajungă. 

Avantaje: 
• Aparat portabil, eficient și ușor de utilizat;
• Prezintă o varietate de setări care îl fac 

adaptabil oricărui tip de încăpere;
• Ușor de utilizat, interfață cu ecran tactil;
• Se conectează la rețeaua de WiFi;
• Sistemul inteligent NPURE ajustează 

automat doza de dezinfectant în funcție de 
dimensiunea camerei;

• Duză de 360 grade asigură o dezinfectare 
uniformă și completă;

• Rapid: o cameră de 15x15ft (aprox 4,57 
x4,57m) poate fi dezinfectată în doar 2 
minute. 

Caracteristici: 
• Volum reglabil: 0%-20%-40%-60%-80%-

100%;
• Mod de operare: normal (dezinfectare 

standard) sau strong (recomandat pentru 
încăperi contaminate);

• Timp de pornire: no delay (procedura 
începe imediat) sau delay 30 sec (pornește 
automat după 30 secunde);

• Posibilitatea de selectare a volumului în 
m3 sau a suprafeței în m2 sau ft2. NPure 
calculează automat volumul încăperii (unde 
înălțimea standard este setată la 3m). 

• Dimensiuni: înălțime x lățime x adâncime: 
366x290x506mm;

• Greutate 12 kg;
• Putere de intrare: maxim 420w. 

Prezentare: 
• Aparat nebulizare NPURE. 
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Purificatoare aer

PURIFICATOR AER PENTRU CABINETE Q3
GUILIN WOODPECKER

NEBULIZATOR ASEPTOJET
UGIN DENTAIRE

Nebulizator pentru dezinfectarea 
suprafețelor în timp de doar aproximativ 45 
de minute. 

Avantaje: 
• Silențios, complet automat și de utilizat;
• Întârzierea începutului de pulverizare de 

până la 60 de secunde permite utilizatorului 
să părăsească încăperea înainte de 
funcționarea nebulizatorului;

• Compatibil cu soluția Sanosil Ag. 
 
Caracteristici: 
• Debit: 0,03L/min;
• Autonomie: 1.000m3; 
• Cronometru: 0/30 min;
• Întârziere: până la 60 secunde;
• Contorizarea numărului de ore;

• Mod de utilizare facil;
• Alimentare: 230V, 50/60Hz 
• Putere: 300W;
• Cronometru: 0/30 min;
• Capacitate: 2L;
• Dimensiuni: înălțime / lățime / adâncime: 

280x245x400mm. 
• Greutate: 15kg. 

Prezentare: 
• Nebulizator Aseptoject S. 

Purificator de aer cu plasmă Q3 utilizat 
pentru curățarea și dezinfectarea aerului 
din încăperi. Purificatoarele de aer cu 
plasmă sunt superioare purificatoarelor 
clasice cu filtre clasice HEPA deoarece pot 
filtra particule mult mai mici, nu necesită 
schimbarea filtrelor și asigură curățarea 
unui volum mult mai mare de aer în aceeași 
unitate de timp. 

Avantaje: 
• Nu necesită înlocuirea filtrelor; 
• Tehnologie TPA (superioară tehnologiei 

HEPA care filtrează particule de peste 3 
microni). 

Caracteristici: 
• Recomandat pentru spații de până la 

30-40m2; 

• Filtrează particulele mai mari de 0,0146 
microni (inclusiv virusul Covid-19) și le 
distruge. 

• Silențios: 40dB; 
• Display LED digital, culoare negru-semi-

transparent; 
• Viteză reglabilă; 
• Poate fi deplasat dintr-o încăpere în altă 

fiind prevăzut cu roți; 
• Frecvență: 50Hz; 
• Dimensiuni: 650x316x306mm. 
• Greutate: 10,7kg. 

Prezentare: 
• Purificator de aer cu plasmă Q3. 

7.956 Lei

4.793 Lei
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5.699 Lei

PURIFICATOR AER PENTRU CABINETE Q7
GUILIN WOODPECKER

Purificatorul de aer cu plasmă Q7 curăță 
și dezinfectează aerul din încăperi fiind 
recomandat pentru clinici, cabinete 
stomatologice și medicale. 

Avantaje: 
• Purificatoarele de aer cu plasmă sunt net 

superioare celor clasice cu filtre clasice 
HEPA întrucât pot filtra particule mult mai 
mici, nu necesită schimbarea filtrelor și 
curată un volum mult mai mare de aer în 
aceeași unitate de timp;

• Este mobil, poate fi amplasat oriunde în 
încăpere;

• Nu necesită achiziționare suplimentară de 
consumabile. 

Caracteristici: 
• Recomandat pentru spații de până la 

70-110m2;
• Tehnologie TPA;

• Filtrează particulele mai mari de 0,0146 
microni (inclusiv virusul Covid-19) și le 
distruge;

• Timpi recomandați: 1h pentru distrugerea 
H3N2 99, 97%; 1 h-Staphylococcus 
albicans-99,9%;

• Capacitatea de filtrare: 850 m3/h;
• Pentru o încăpere de 30 mp și cu înălțimea 

de 3m (volum total 90 m3), durata ciclului 
de purificare pentru Q7 este de aproximativ 
6,3 minute (90/850=0.105 ore);

• Afișaj nivel ventilație;
• Display digital LED;
• 4 funcții: Pornit/Oprit/Viteză de ventilație/

Moduri de funcționare: Sleep, Automat;
• Dimensiuni: 760x380x380mm;
• Greutate: 20kg. 

Prezentare: 
• Purificator cu plasma Q7. 

Aparat pentru aerosoli

4.385 Lei

APARAT PENTRU AEROSOLI GS-E1000
GREELOY

Aspirator extra-oral pentru aerosoli pentru 
cabinetele stomatologice și medicale. 

Avantaje: 
• Ușor de transportat;
• Filtre carbon activate HEPA+;
• Sterilizator cu plasmă;
• Lampă dezinfecție UV;
• Braț rotativ segmentat, ajustare universală;
• Cronometru: pre-setat de către utilizator 

(semnelează perioada de mentenanța în 
avans);

• Silențios: nivel de zgomot: ≤60dB. 

Caracteristici: 
• Putere: 1.000VA;
• Două moduri putere pre-setate: 50% și 

100%;
• Mod control: ecran tactil, două trepte de 

ajustare;
• Debit aspirare: 4.000l/minut;
• Vacuum maxim: -25KPa;
• Cantitate ioni negativi: 10 x 10^6pcs/cm2;

• Cantitate ioni pozitivi: 10 x 10^6pcs/cm2; 
• Filtrare: filtru primar carbon activat HEPA+, 

filtru secundar carbon activat HEPA+; 
eficientă la filtrare >99.97%; 

• Grad HEPA: h13 (0,3um, >99,97%); 
• Dezinfecție: sterilizator plasmă integrat și 

lampă dezinfecție UV; 
• Sterilizare UV: 245NM (durată viață lampă 

UV: circa 10.000 ore); 
• Dezinfecție plasmă: 5.000V (durată viață 

generator plasmă: circa 20.000 ore); 
• Lungime braț: 1,3m; 
• Dimensiuni (fără braț): 320x330x755mm; 
• Greutate: 30kg. 

Prezentare: 
• Aspirator extra-oral pentru aerosoli 

GS-E1000. 
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Lămpi bactericide

LAMPĂ BACTERICIDĂ LBA-E
BIOCOMP

LAMPĂ BACTERICIDĂ LBA-ER 
BIOCOMP

Lampă bactericidă LBA-E economică cu 
lumină ultravioletă UV-C utilizată pentru 
dezinfecția suprafețelor în diferite domenii 
de activitate. 

Caracteristici: 
• Lampa pentru dezinfecție este prevăzută 

cu o putere de 1x30W sau 2x30W; 
• Lampa bactericidă este prevăzută cu unul 

sau cu două tuburi generatoare de lumină 
UV-C cu lungime de undă de 253,7nm; 

• Microorganisme distruse de lampă 
bactericidă sunt: bacterii, viruși, spori de 
mucegai, drojdii, alge, protozoare; 

• Tuburile sunt dotate cu protecție din teflon, 
pentru a preveni împrăștierea cioburilor în 
cazul spargerii accidentale a acestora; 

• Tuburile au o durată de viață de până la 
9.000 ore, după care intensitatea luminii 
ultraviolete scade cu 15%; 

• Alimentarea se face la rețeaua de energie 
electrică 220V/50Hz, se recomandă ca priza 
să fie prevăzută cu împământare; 

• Lungimea cablului de alimentare este de 
3m; 

• Lampa este concepută din aluminiu; 
• Stativ ajustabil telescopic 135-215cm; 
• Diametru picior susținere stativ: 63cm; 
• Role: 5 buc, din plastic (silicon) duble, 

diametru 50mm, din care 2 role antistatice 
și cu frână;

• Suprafața dezinfectată este de 24m2. 

Prezentare: 
• Lampă bactericidă economică LBA-E-30W (1 

tub) sau LBA-E-2x30W (2 tuburi).

Lampă bactericidă LBA-ER cu lumină 
ultravioletă UV-C, utilizată pentru dezinfecția 
suprafețelor în diferite domenii de activitate, 
cu stativ mobil care se utilizează NUMAI în 
absența personalului.

Caracteristici: 
• Prevăzută cu 1 tub (55W) sau cu 2 tuburi (2 

x15W sau 2x30W) generatoare de lumină 
UV-C (lungime de undă 253,7nm); 

• Timpul de funcționare eficientă a tuburilor 
bactericide până la reducerea luminii UV-C 
cu 15%: 9.000 ore; 

• Tip montare: prindere pe stativ mobil; 
• Dotată cu un dispozitiv de orientare care 

asigură rotirea lămpii cu aprox. 300° în 
plan vertical și 360° în plan orizontal și 
posibilitatea orientării fluxului luminii UV-C 
în direcția dorită;

• Alimentare: 220V / 50Hz, la priză cu 
împământare; 

• Lungime cablu alimentare: 3m (sau conform 
specificații utilizator); 

• Înălțime ajustabilă stativ, telescopic (H): 
135-215cm; 

• Ajustare: reglarea pe înălțime se face 
printr-un șurub cu cap plastic cu garnitură 
la sistemul de reglare pe înălțime (capac 
etanș patentat), care previne infiltrarea 

lichidelor în interiorul țevii stativului din 
inox, și implicit oxidarea/ ruginirea acestuia 
pe interior; 

• Diametru picior susținere stativ: 63cm; 
• 5 role din material plastic (silicon), duble, 

diametru 50mm din care 2 role antistatice 
și cu frână. 

Microorganisme distruse: 
• Bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, 

alge, protozoare. 

Suprafața dezinfectată: 
• 2x15W - 6-15m2.
• 2x30W - 12-30m2.
• 55W - 25-55m2.

Prezentare: 
• Lampă bactericidă LBA-ER 55W cu stativ 

mobil; 
• Lampă bactericidă LBA-ER 2x15W cu stativ 

mobil;
• Lampă bactericidă LBA-ER 2x30W, cu stativ 

mobil.

LBA-E-30W  - 1.427 Lei  •  LBA-E-2x30W - 1.709 Lei

LBA-ER 55W  - 1.733 Lei  •  LBA-ER 2x15W - 1.571 Lei  •  LBA-ER 2x30W - 1.780 Lei
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LBAG-E 15W  - 1.112 Lei  •  LBAG-E 30W - 1.427 Lei  •  LBAG-E 55W - 1.723 Lei

LAMPĂ BACTERICIDĂ LBAG-E CU GRILE 
BIOCOMP

LAMPĂ BACTERICIDĂ SU230-60W 
MIDAS

Lampa bactericidă cu grile LBAG-E cu 
montare pe perete, cu 1 tub (15W, 30W sau 
55W) utilizată pentru dezinfecția aerului 
(ATENȚIE! Nu dezinfectează suprafețe). 

Indicații:
• Aceste dispozitive sunt special concepute 

pentru a fi folosite în prezența omului, 
respectând instrucțiunile de montare 
conform manualului de utilizare;

• Cabinete stomatologice generale, 
cabinete chirurgie stomatologică, cabinete 
radiologie stomatologica, săli de așteptare 
/ recepții clinici stomatologice, holuri, 
toalete/băi etc.  

Avantaje: 
• 100% Ecologică; 
• Super-economică; 
• Super-eficientă 99,99 %; 
• Siguranță totală în exploatere la 

dispozitivele speciale pentru dezinfecția 
aerului în prezența cadrelor medicale și 
pacienților; 

• Dezinfecția aerului se face permanent 
distrugând pe loc orice agent patogen; 

• 18.000 ore de funcționare eficientă a 
tuburilor bactericide UV-C Biocomp la 
dispozitivele de dezinfecție aer clasic sau 
economic tip LBAG.

Caracteristici: 
• Este dotată cu dispozitive ajustabile (grilă 

cu fante) ce direcționează fluxul luminii 
UV-C în plan orizontal, paralel cu tavanul; 

• Realizează dezinfecția aerului din încăpere 
în mod continuu, 24h/7zile; 

• Tubul “Bt” este marca proprie BIOCOMP și 
este dotat cu protecție din teflon pentru 
a preveni împrăștierea cioburilor în cazul 
spargerii accidentale; 

• Lungime cablu alimentare: 3m (sau conform 
specificații utilizator); 

• Timpul de funcționare: 18.000 ore de 
funcționare continuă; 

• Tip montare: prindere pe perete.

Microorganisme distruse: 
• Bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, 

alge, protozoare. 

Volum de aer dezinfectat: 
• 15-50 m3.

Prezentare: 
• Lampă bactericidă cu grile LBAG-E 15W;
• Lampă bactericidă cu grile LBAG-E 30W;
• Lampă bactericidă cu grile LBAG-E 55W. 

Lampă bactericidă SU230-60W pe stativ 
mobil pentru dezinfecația suprafețelor. 

Avantaje: 
• Dezinfectează suprafețele distrugând 

până la 99% din microorganisme (virusuri, 
mucegaiuri, drojdii, bacterii); 

• Nu utilizează produși chimici în procesul de 
dezinfecție; 

• Costuri de întreținere minime.

Caracteristici: 
• În interiorul carcasei sunt amplasate 

generatoarele de UV-C, a căror radiație 
este distribuită printr-un sistem de oglinzi 
ce formează un flux lamelar omogen de 
radiație, ceea ce duce la un randament 
maxim al dispozitivului (principiu patentat); 

• A fost concepută ca un sistem complet 
inofensiv pentru om, un sistem cu un 
randament maximizat. 

Date tehnice: 
• Tensiune de alimentare: 230V;
• Durata de viață a generatoarelor UV 8.000 

ore;
• Tuburi UV Philips: 2x30W;
• Puterea absorbită: 75W; 
• Dimensiuni: 1.050x180x110mm; 
• Greutate: aproximativ 6kg. 

Prezentare: 
• Lampă bactericidă SU230-60W pe stativ 

mobil. 

1.480 Lei
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1.940 Lei

LAMPĂ BACTERICIDĂ AN-AIR3040
MIDAS

Lampă bactericidă pentru dezinfecția aerului 
AnAir3040 cu montare pe perete. 

Avantaje: 
• Împiedică răspândirea virusurilor, 

germenilor și bacteriilor; 
• Elimină mirosurile neplăcute de natură 

organică, inclusiv mirosul de tutun; 
• Nu utilizează produși chimici în procesul de 

dezinfecție; 
• Consum de energie redus și costuri minime 

de întreținere; 
• Poate fi utilizat cu personalul în încăpere; 
• Aerul din încăpere este dezinfectat până 

la 99%;
• A fost concepută ca un sistem complet 

inofensiv pentru om, un sistem cu un 
randament maximizat. 

Caracteristici: 
• Carcasă metalică. 
• Mod de operare prin telecomandă, 

programabil;
• Instalare: montare orizontală pe perete;
• Timer electronic pentru a memora timpul 

total de utilizare a generatoarelor de 
ultraviolete;

• Sistem bazat pe microprocesor, cu 
funcții de autoverificare și monitorizare 
permanentă a dispozitivului, pentru 
detectarea eventualelor avarii ale acestuia 
(defecțiunea generatoarelor de UVC, 
defecțiunea sistemului de circulație a 

aerului, depășirea duratei de funcționare 
a generatoarelor de UV-C), în scopul 
determinării unei eventuale incapacități 
parțiale sau totale a aparatului de a 
dezinfecta aerul;

• Sistemul avertizează optic și acustic și 
dezactivează automat aparatul, până la 
remedierea avariei;

• Telecomandă pentru pornirea/oprirea 
aparatului și selectarea timpului de 
funcționare în funcție de volumul camerei 
pentru o dezinfecție eficientă și o durată de 
viață a generatoarelor maximă;

• Avertizare optică și acustică asupra 
principalelor evenimente (pornire, oprire, 
avarie, expirarea duratei de viață a 
generatoarelor de UVC etc.) 

Date tehnice: 
• Tensiunea de alimentare: 230V; 
• Puterea consumată: 45W; 
• Debit de aer dezinfectat: 45m3/h; 
• Nivelul de zgomot: 19dB; 
• Durată de viață generatoarelor de UV-C: 

7.000 ore; 
• Lungimea de undă UV-C: 253,7nm; 
• Greutate: aproximativ 5,5Kg; 
• Dimensiuni: 71,5x23,5x12cm. 

Prezentare: 
• Lampă bactericidă pentru dezinfecția 

aerului AnAir3040 cu montare pe perete. 

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 



RADIOLOGIE

Unituri radiologice .................................................468
Senzor RVG (Radioviziograf) ................................469
Developare filme radiologice ..............................470

Filme radiologice ....................................................471
Accesorii radiologie ...............................................471



RADIOLOGIE

468      Radiologie 0800-808.809 021-311.56.18  www.dentotal.ro

UNIT RADIOLOGIC RX-DC
STERN WEBER

Caracteristici:   
• Generator - Potențial constant, sub controlul unui microprocesor;   
• Frecvență de lucru 145 - 230Khz cu autoreglare (de obicei 175 khz);  
• Punct focal 0,4mm (IEC 336);  
• Filtrare totală 2,0mm Al 70kV;   
• Curent anodic 4/8MA;  
• Tensiunea la tubul cu raze X 60/65/70 KV; 
• Timp de expunere 0,020-1,000 secunde, scară R’10 și R’20;   
• Distanța sursă - piele 20 și 30cm;   
• Câmp iradiat 55mm și 60mm rotund; 
• Colimatoare suplimentare 35x45mm dreptunghiulare, 31x41mm și 22x35mm, 

pentru senzori de dimensiune 2 și dimensiune 1;   
• Sursă de alimentare 50/60Hz, 115-120Vac ± 10% sau 230-240Vac ± 10%;   
• Ciclu de funcționare: operație continuă cu auto-reglare până la 1s / 90s total;  
• Brațele (numai pentru versiunea standard) disponibile în 3 lungimi: 40cm - 

60cm - 90cm max; 
• Extensie braț 230cm, de perete.
 
Certificare:  
• Certificare CE 0051, aprobat de FDA. 

Prezentare: 
• Unit radiologic fix sau mobil RX-DC. 

Unit radiologie retroalveolar, 
de ultimă generație, cu 
montare la perete (fix) sau cu 
stativ cu roți.

Unituri radiologice

Avantaje:   

TEHNOLOGIA LA NIVEL 
DE INOVAȚIE   
Imagini de înaltă calitate, doze 
reduse de raze X, versatilitate 
și design ergonomic: RX-DC 
este o unitul radilogic de ultimă 
generație, conceput pentru a vă 
maximiza eficiența clinică. 

RX-DC oferă imagini de o 
acuratețe maximă, datorită unui 
generator de frecvență înaltă 
controlat constant printr-un 
microprocesor (DC). Cu un punct 
focal foarte mic (0,4mm) este 
posibilă obținerea de imagini clare 
cu definiție foarte înaltă.   

RX-DC maximizează atât 
performanța imagistică, cât și 
confortul pacientului, reducând 
semnificativ dozele de raze X la 
care este expus.   

Polivalent și ușor de instalat, unitul 
radiologic are brațe din aluminiu 
extrudate cu sistem integrat de 
auto-echilibrare care le permite să 
fie îndreptate în 4 direcții.   
Poziționarea brațelor și capului 
tubului este stabilă și ușoară.  CONTROL INTELIGENT   

Telecomandă portabilă cu afișaj mare 
permite selectarea rapidă și facilă a celui 
mai potrivit program de captare a imaginii și 
verificarea dozei de raze X administrate.   

IMAGINI DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE   
Detalii precise, definiție excelentă a 
imaginii, margini bine definite și doze 
reduse de raze X pentru pacienți.   

Datorită punctului focal mic (0,4 m) și a 
colimatorului încorporat, RXDC mărește 
paralelismul razelor X, oferind o distanță 
sursă-piele de 30cm.  

REGLAREA AUTOMATĂ   
Programe de expunere prestabilite, 
personalizate în funcție de constituția 
pacientului și regiunea investigată. 

Cu montare pe perete - 3.060 € Stativ mobil - 3.590 € 



Radiologie      469Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

SENZOR RADIOLOGIC RETROALVEOLAR X-VS
STERN WEBER

Cerințe minime de sistem   
• Sisteme de operare acceptate: Microsoft Windows 

7 (SP1)-8-8.1 Professional (64 biți recomandate); 
Microsoft Windows 10 Professional 64 biți;   

• Setări afișare 1280x1024; 1344x768 sau mai mare, 
16 milioane de culori;  

• Port USB 2.0 sau ulterior;   
• Sursă de alimentare 5 VDC, 500 ma (prin USB).  

Prezentare: 
• Senzor Stern Weber X-VS 

Caracteristici SENSOR X-VS: 
• Disponibil în două dimensiuni: dimensiune normală și 

dimensiune mare; 
• Dimensiuni exterioare (mm): 38,9x24,9 și 41,9 x 30,4;
• Grosime (mm): 5,3 și 5,7;
• Pixel matrice: 1500x1000 și 1700x1300;
• Dimensiunea pixelului (Aµm): 20;
• Rezoluția maximă (lp/mm): 25;
• Adâncimea nivelurilor de gri: 14 biți la captare, 16.384 de 

nivele maxime de gri;
• Tehnologia scintilator: Csi (iodură de cesiu) cu structură micro-

coloană;

• Protecție directă la expunere: FOP (placă de fibră optică);   
• Grad de protecție: IP 67 (garantat împotrivă infiltrării cu lichid 

sau praf);  
• Orice tehnologie AC sau DC cu generatorul de raze X cu valori 

kv în intervalul 60-70 kv și controlul preciziei timpilor de 
expunere;   

• Conectivitate direct prin USB; 
• Software de captare (pentru PC): iCapture cu interfață TWAIN;  
• Software pentru managementul imaginilor (pentru PC);  
• iRYS (pentru PC) cu interfață DICOM 3.0 cu vizualizator gratuit 

și APP pentru iPAD.  

Senzor radiologic retroalveolar 
de ultimă generație, ergonomic și 
fiabil, cu conectare direct la portul 
USB al computerului. 

Senzor RVG (Radioviziograf)

Scintilatorul de iodură de cesiu - CsI

Placă de fibră optică - FOP

Dispozitivul de achiziție - HD CMOS

Electronic image processing
3.465 € 
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Developare filme radiologice

Soluție de developare pentru filmele 
radiologice.

Indicații:
• Realizarea de radiografii de înaltă calitate.

Avantaje:
• Ambalaj croit ca dimensiune după 

necesitățile practicii dentare;
• Agenții de developare și fixare au coduri de 

culoare;
• Concentratele pot fi cu ușurință diluate;
• Fără glutaraldehidă.

Caracteristici:
• Special concepută pentru a putea procesa 

filmele dentare manual sau semiautomat;
• Folosirea împreună cu AGFA DENTUS 

F-1000 garantează obținerea de imagini de 
înaltă calitate.

Prezentare:
• DENTUS D-1000 agent de developare 

flacon 1l soluție concentrată din care 
se obține 5,5l soluție preparată (1 parte 
soluție: 4,5 parți apă).

Soluție de fixare pentru filmele radiologice.

Indicații:
• Realizarea de radiografii de înaltă calitate.

Avantaje:
• Ambalaj croit ca dimensiune după 

necesitățile practicii dentare;
• Agenții de developare și fixare au coduri de 

culoare;
• Concentratele pot fi cu ușurință diluate;
• Fără glutaraldehidă.

Caracteristici:
• Special concepută pentru a putea procesa 

filmele dentare manual sau semiautomat;
• Folosirea împreună cu AGFA DENTUS 

D-1000 garantează obținerea de imagini de 
înaltă calitate.

Prezentare:
• DENTUS F-1000 agent de fixare flacon 1l 

soluție concentrată din care se obține 5,5l 
soluție preparată (1 parte soluție: 4,5 parți 
apă).

Aparat manual pentru developat radiografii 
dentare cu soluții Agfa Dentus D&F fără 

cameră obscură și fără conectare la curent 
electric.

AGFA DENTUS D-1000
KULZER

AGFA DENTUS F-1000
KULZER

CAMERĂ DEVELOPARE MANUALĂ MINI 
DARKROOM MANUAL PROCESSOR II
KULZER

68,50 Lei

68,50 Lei

1.350 Lei
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Filme radiologice

Accesorii radiologie

152 Lei

Film dentar de înaltă sensibilitate indicat 
pentru orice tip de radiografie intraorală. 

Indicații:
• Toate tipurile de radiografii intraorale care 

necesită obținerea unor imagini de calitate 
excepțională la niveluri scăzute de dozare; 

• Poate fi folosit cu toate tipurile de 
echipamente de radiologie. 

Caracteristici:
• Procesare universală fotochimică (manuală/

automată) cu toate soluțiile chimice 
comercializate; 

• Dimensiune: 3x4cm (standard). 

Avantaje:
• Imagini extrem de bine definite;

• Contrast ideal;
• Nivel ridicat de strălucire;
• Claritate excelentă;
• Încețoșare redusă;
• Procesare sigură în camere obscure;
• Pot fi utilizate toate sistemele de păstrare 

a filmelor;
• Ambalaj de plastic extra moale, 

impermeabil la salivă, poate fi dezinfectat; 
flexibil, dar stabil dimensional;

• Poate fi arhivat în siguranță până la 30 de 
ani. 

Prezentare:
• AGFA DENTUS M2 cutie cu 150 filme, 

dimensiunea 3x4cm

AGFA DENTUS E-SPEED
KULZER

460 Lei

Suport de film conceput special pentru 
radiografiile endodontice cu instrumentarul 
introdus pe canalul radicular, ale obturațiilor 
radiculare, verificarea adaptării pivoților, 
știfturilor sau pentru uz general, atunci când 
ocluzia este blocată (de exemplu când se 
utilizează cleme pentru digă). 

Caracteristici: 
• Sistemul include două modele de suporți 

pentru filme - anterior (de culoare verde) 
și posterior (de culoare roșie), utilizabile în 
toate cele patru hemiarcade dentare;

• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 
134°C, timp de cel puțin 3 minute.

Compatibilitate: 
• Este compatibil și cu sisteme digitale 

indirecte (Digora, DenOptix etc). 

Prezentare: 
• Endo-Bite Assortment (Kit introductiv) 

1790: 2 suporți Endo-Bite anterior, 2 suporți 
Endo-Bite posterior, 2 inele de centrare, 2 
dispozitive de centrare;

• Endo-Bite Refill Anterior 1791: 4 inele + 
dispozitiv de centrare;

• Endo-Bite Refill Posterior 1792: 4 inele + 
dispozitiv de centrare.

ENDO - BITE
KERR

60 Lei

Inele de centrare pentru suporți de filme și 
senzori. 

Caracteristici:
• Sterilizabile în autoclav la o temperatură de 

134°C, timp de cel puțin 3 minute.

Prezentare:
• Inele de centrare 1721: Set 3 bucăți.

INELE DE CENTRARE
KERR
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Suport conceput pentru realizarea 
radiografiilor în tehnica bite-wing orizontală 
(fotografiile retro-coronare standard).

Carateristici: 
• Sistemul garantează obținerea de fotografii 

precise, fără suprapuneri, eliminându-se 
astfel repetarea și expunerea pacientului 
la radiații;

• Sistemul permite compararea directă a 
radiografiilor aceluiași pacient la intervale 
de câțiva ani; 

• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 
134°C, timp de cel puțin 3 minute. 

Compatibilitate: 
• Este compatibil și cu sisteme digitale 

indirecte (Digora, DenOptix etc). 

Prezentare:
• Kwik-Bite cu inel 1780: 5 suporți Kwik-Bite 

cu inel de centrare, 1 dispozitiv de centrare;
• Kwik-Bite cu indicator 270: 15 suport 

Kwik-Bite cu indicator.

Suport de film conceput special pentru 
evaluarea nivelului osos în parodontologie 
și a zonelor posterioare, de suport, 
în stomatologia pediatrică (tehnica 
retro-coronară verticală). 

Caracteristici: 
• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 

134°C, timp de cel puțin 3 minute. 

Prezentare:
• Paro-Bite cu inel de centrare 1770: 

5 suporți Paro-Bite cu inel de centrare, 
1 dispozitiv de centrare.

Super-Bite este destinat efectuării 
radiografiilor periapicale la dinții anteriori și 
posteriori.

Caracteristici: 
• Sistemul include două tipuri de suporți - 

anterior de culoare verde și posterior de 
culoare roșie, care pot fi utilizați în toate 
cele patru hemiarcade dentare;

• Suportul este prevăzut pentru utilizarea 
cu o mare varietate de grosimi de peliculă; 
filmul se prinde ferm în acest suport;

• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 
134°C, timp de cel puțin 3 minute. 

Compatibilitate: 
• Este compatibil și cu sisteme digitale 

indirecte (Digora, DenOptix etc). 

Prezentare:
• Super-Bite Assortment 1020: 2 suporți 

Super-Bite anterior, 2 suporți Super-Bite 
posterior, 2 dispozitive de centrare;

• Super-Bite Refill Anterior 1021: suport 
anterior cu inel și 1 dispozitiv de centrare;

• Super-Bite Refill Posterior 1022: suport 
posterior cu inel și 1 dispozitiv de centrare;

• Super-Bite cu indicator 670: 4 bucăți 
Super-Bite anterior, 4 bucăți Super-Bite 
posterior, 8 indicatori;

• Super-Bite Refill Anterior 671: 8 suporți 
Super-Bite anterior, cu indicator;

• Super-Bite Refill Posterior 672: 8 suporți 
Super-Bite posterior, cu indicator.

KWIKE - BITE
KERR

PARO - BITE
KERR

SUPER - BITE
KERR

Cod 1780 - 250 Lei  •  Cod 270 - 320 Lei

250 Lei

Cod 1020/1021/1022 - 340 Lei  •  Cod 670/672 - 540 Lei
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Suport universal de senzori pentru 
transpunerea digitală în imagine a 
radiografiilor endodontice. Sistemul include 
două modele de suporți - anterior de culoare 
verde și posterior de culoare roșie care pot fi 
utilizate în toate cele patru hemiarcade.

Caracteristici:
• Datorită dispozitivului unic cu clemă, 

modelul Endo-Bite;
• Senso este compatibil cu marea majoritate 

a tipurilor de senzori;
• Stopul apical fixat pe dispozitiv asigură o 

vizibilitate totală asupra regiunii apicale;

• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 
134°C, timp de cel puțin 3 minute.

Prezentare:
• Endo-Bite Senso Kit Introductiv 2900: 2 

suporți Endo-Bite Senso anterior cu inel, 2 
suporți Endo- Bite Senso Posterior cu inel, 2 
dispozitive de centrare;

• Endo-Bite Senso Refill Anterior 2901: 4 
suporți Endo-Bite Senso Anterior cu inel, 1 
dispozitiv de centrare;

• Endo-Bite Senso Refill Posterior 2902: 4 
suporți Endo-Bite Senso Posterior cu inel, 1 
dispozitiv de centrare.

Suport universal de senzori pentru 
transpunerea digitală în imagine a 
radiografiilor mușcate. 

Avantaje:
• Datorită dispozitivului unic cu clemă, 

modelul Kwik-Bite Senso este compatibil cu 
marea majoritate a tipurilor de senzori;

• Prevăzut cu dispozitiv de prindere cu 
autocentrare;

• Clemele sunt îmbrăcate în cauciuc, pentru a 
preveni alunecarea;

• Dotat cu sistem cu rotiță dințată fără 
fricțiune care permite adaptarea sa 
individualizată;

• Prevăzut cu buton ergonomic care permite 
o îndepărtare ușoară și o refolosire rapidă;

Caracteristici:
• Placă de ocluzie îmbunătățită - cu o grosime 

optimă de 2,5mm ce nu permite mușcarea 
cablului;

• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 
134°C, timp de cel puțin 3 minute.

Prezentare:
• Kwik-Bite Senso Standard Kit 2700: 4 

suporți de senzor cu inel, 1 dispozitiv de 
centrare.

Suport universal de senzori pentru 
transpunerea directă digitală în imagine a 
radiografiilor periapicale. 

Caracteristici:
• Sistemul include două modele de suport 

- anterior de culoare verde și posterior de 
culoare roșie, care pot fi utilizate în toate 
hemiarcadele dentare pentru transpunerea 
directă digitată în imagine a radiografiilor 
periapicale;

• Datorită dispozitivului unic cu clemă, 
modelul Super-Bite Senso este compatibil 
cu marea majoritate a tipurilor de senzori 
(senzori de mărimea 0 - 2 și se pot adapta la 
toate modelele de aparate radiologice);

• Stopul apical fixat pe dispozitiv asigură o 
vizibilitate totală asupra regiunii apicale;

• Sterilizabil în autoclav la o temperatură de 
134°C, timp de cel puțin 3 minute.

Prezentare:
• Super-Bite Senso Standard Kit 2800: 2 

suporți Super- Bite Senso Anterior cu inel, 2 
suporți Super-Bite Senso Posterior cu inel, 2 
dispozitive de centrare;

• Super-Bite Senso Refill Anterior 2801: 4 
suporți Super-Bite Senso Anterior cu inel, 1 
dispozitiv de centrare;

• Super-Bite Senso Refill Posterior 2802: 4 
suporți Super-Bite Senso Posterior cu inel, 1 
dispozitiv de centrare.

ENDO BITE SENSO
KERR

KWIK - BITE SENSO
KERR

SUPER - BITE SENSO
KERR

750 Lei

750 Lei

740 Lei
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Avantajele turbinelor NSK:
• RULMENȚII CERAMICI asigură silențiozitate chiar și la 

viteze mari și o reducere importantă a uzurii prelungind viața 
turbinei și oferind o fiabilitate ridicată;

• SISTEMUL OPTIC CELULAR asigură creșterea iluminării 
cu 20% față de sistemul clasic defibră optică, prin sudarea 
fibrelor de sticlă individuale într-un singur mănunchi, 
păstrându-și claritatea și după autoclavări repetate;

• SISTEMUL „CLEAN HEAD” este integrat încapul piesei de 
mână; mecanismul special este proiectat pentru a preveni 
retracția aerului, prevenind pătrunderea fluidelor orale sau 
a altor organisme microscopice în piesă; prelungește viața 
rulmenților, iar controlul infecțiilor este cu mult mai eficient;

• SISTEMUL „ULTRA-PUSH” (patent) cu push-buton strânge 
frezele în timpul funcționării printr-un mecanism cu triplă 

blocare; proiectat să strângă freza când aceasta este supusă 
la încărcări mari;

• „QUATRO SPRAY” este o premieră mondială, răcind perfect 
freza și câmpul operator;

• VALVA „NON-RETRACTION” (patent) este integrată în 
cuplă și în micromotoarele pneumatice, prevenind retracția 
fluidelor contaminate în furtunurile de apă, fiind un sistem 
eficient de a reduce contaminarea internă;

• Mâner ergonomic confortabil;
• Se livrează împreună cu cupla; 
• Autoclavabile la 135°C;
• Cuple disponibile  numai la comandă și pentru KaVo 

(Multiflex Lux), Sirona (Quick Coupling), W&H ( Roto Quick), 
Bien - Air (Unifix).

Turbine

Turbină cu corpul fabricat din titan, cu fibră 
optică.

Disponibilă în 2 variante:
• Cap miniatural (12,1mm / Ø10,8); putere 

maximă 23W, turații maxime 450.000 min -1 
(Ti Max Z800L);

• Cap standard (13,1mm / Ø12,5); putere 
maximă 26W, turații maxime 400.000 min -1 
(Ti Max Z900L).

Caracteristici:
• Corpul piesei este de titan;
• Sistem optic celular;

• Rulmenți de ceramică;
• Sistem de autocurățare a capului turbinei 

(Clean Head);
• Sistem de scoatere a frezei tip “ultra 

push-button”;
• 4 jeturi de apă (Quatro spray);
• Microfiltru;
• Disponibilă cu sistem de cuplă pentru 

NSK, KaVo (KL), Sirona (SL), W&H (WLED), 
BienAir(BLED).

Prezentare:
• Turbină Ti-Max Z Z800L/ Z900L cu fibră 

optică.

Turbină cu corpul din oțel, cu fibră optică.

Disponibilă în 2 variante:
• Cap miniatural (12,4mm / Ø10,6); turații 

maxime 450.000 min -1;
• Cap standard (13,3mm/ Ø12,1); turații 

maxime 430.000 min -1.

Caracteristici:
• Corpul piesei este din oțel inoxidabil;
• Sistem optic celular;
• Rulmenți de ceramică;
• Sistem de autocurățare a capului turbinei 

(Clean Head);

• Sistem de scoatere a frezei tip “ultra push-
button”;

• 4 jeturi de apă (Quatro Water Spray);
• Disponibilă cu sistem de cuplă pentru NSK, 

KaVo (KL), Sirona (SL), W&H (WLED), BienAir 
(BLED).

Prezentare:
• Turbină S-Max M900L cu fibră optică;
• Turbină S-Max M900 fără fibră optică.

TURBINĂ Ti-Max Z
NSK – NAKANISHI

TURBINĂ S-Max M
NSK – NAKANISHI

3.318 Lei

S-Max M900L - 2.085 Lei



Turbine, micromotoare, piese      477Catalog produse stomatologice 2021 / 2022

1.320 Lei

Turbină cu corpul din oțel, cu fibră optică, cu 
cap miniatural.

Caracteristici:
• Cap miniatural (9 mm / Φ 8,6); turații 

maxime 360.000 - 450.000 min -1;
• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Rulmenți ceramici. 
• Fibră optică;
• Sistem de scoatere a frezei tip 

“ultra push-button”;
• Sistem de curățare al capului;
• Sistem de răcire prin 4 canale de aer și 1 

canal de apă;
• Disponibilă cu sistem de cuplă pentru NSK, 

KaVo (KL), Sirona (SL), W&H (WLED), BienAir 
(BLED).

Prezentare:
• Turbină S-Max Pico optică.

Turbină cu corpul din titan, cu fibră optică, 
cu capul angulat la 45° ce oferă medicului o 
tehnologie avansată și un design confortabil 
și elegant, cu acces foarte bun la câmpul 
operator și vizibilitate maximă.  

Caracteristici:   
• Putere: 21W; 
• Fibră optică;   
• Viteză: 380.000 ~ 450.000 min -1;   
• Rulmenți ceramici; 

• Dimensiunea capului: 11,2 x 13,5mm; 
• Sistem de curățare a capului; 
• Corp de titan cu rezistent la zgârieturi 

DURACOAT; 
• Sistem “Push-Button”;  
• Utilizată cu freze FG extra-lungi (numai 

25mm). 

Prezentare: 
•  Turbină Ti-Max X450L optică. 

Turbină cu corpul din oțel, non-optică.

Disponibilă în 2 variante:
• Cap miniatural (12,5mm / Φ 10,6); turații 

maxime 380.000 - 450.000 min -1; 
• Cap standard (13,5mm / Φ 12,1); turații 

maxime 360.000 - 430.000 min -1.

Caracteristici:
• Corpul piesei este din oțel inoxidabil;
• Rulmenți ceramici;

• Non-optică;
• Sistem de autocurățare a capului turbinei 

(Clean Head);
• Sistem de scoatere a frezei tip “Ultra 

push-button”;
• 4 jeturi de apă (Quattro Watter Spray): 

asigură răcirea eficientă.

Prezentare:
• Turbină Pana Max PLUS QD cu cuplă B2 

sau M4 (Standard Head).

Turbină cu corpul din oțel, non-optică.

Caracteristici: 
• Dimensiune cap 11,2 x 13,4 mm;
• Putere 16W;
• Turații maxime 380.000 - 480.000 min -1;
• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Cuplă integrată (B2 sau M4);
• Rulmenți ceramici;
• Non-optică;

• Sistem de scoatere al frezei tip “Ultra 
push-button”;

• Sistem de răcire printr-un canal de apă și 
unul de aer;

• Presiunea aerului la capăt 0,20 - 0,25MPa.

Prezentare: 
• Turbină Pana Max 2 cu cuplă integrată 

sistem M4 sau B2 + cheie.

TURBINĂ S-MAX PICO
NSK – NAKANISHI

TURBINĂ Ti-Max X450L
NSK – NAKANISHI

TURBINĂ PANA MAX PLUS QD
NSK – NAKANISHI

TURBINĂ PANA MAX 2
NSK – NAKANISHI

2.922 Lei

3.178 Lei

1.545 Lei
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Avantajele micromotoarelor pneumatice NSK:
• SISTEMUL ANTIROTIRE previne blocarea 

canalelor și reduce gradul de obosire a mâinii;
• VALVA „NON-RETRACTION” (patent) este 

integrată în cuplă și în micromotoarele 

pneumatice, prevenind retracția fluidelor 
contaminate în furtunurile de apă, fiind un sistem 
eficient de a reduce contaminarea internă;

• Autoclavabile la 135°C.

Micromotoare

Micromotor pneumatic cu corpul din titan. 

Caracteristici: 
• Răcire internă;
• Ultra-compact;
• Corp mic și ușor de titan;

• Generare minimă de căldură;
• LED încorporat în micromotor (NBX);
• Viteza optimă de la 60 până la 40.000 min -1. 

Prezentare: 
• Micromotor electric NBX titan.

Micromotor pneumatic cu corpul din oțel 
inoxidabil.

Caracteristici:
• Răcire internă;
• Raport transmisie 1:1, acționare directă;
• Valvă „non-retraction”;

• Viteză maximă: 25.000 min -1, în ambele 
sensuri;

• Sistem de inversare a direcției de rotație.

Prezentare:
• Micromotor SMax M205 răcire internă 

non-optic  (Midwest 4 orificii).

Micromotor pneumatic cu dinam.

Caracteristici:
• Folosit pe un furtun non-optic, cu ajutorul 

unui generator produce lumină, putere 
25.000 LUX;

• Poate fi folosit pentru piese contraunghi și 
drepte optice;

• Răcire internă;
• Cuplaj Midwest (4 orificii) sau Borden 

• (2 orificii);
• Viteza maximă: 24.000 min -1.

Prezentare:
• Micromotor pneumatic M205LG M4 cu 

răcire internă, optic (Midwest 4 orificii);
• Micromotor pneumatic M205LG B2 cu 

răcire internă, optic (Borden 2 orificii).

MICROMOTOR NBX LED
NSK – NAKANISHI

MICROMOTOR S-Max M205
NSK – NAKANISHI

MICROMOTOR DynaLED M205LG
NSK – NAKANISHI

4.500 Lei

1.470 Lei

3.700 Lei
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Micromotor pneumatic cu corpul din oțel 
inoxidabil.

Caracteristici:
• Dimensiuni și greutate redusă;
• Corp din oțel inoxidabil, irigare externă;
• Maxim 25.000 min -1;
• Mufa care face conectarea la piesa de mână 

este mai scurtă, fiind astfel mai ergonomic 
și ușor de manevrat.

Prezentare:
• Micromotor pneumatic FX205m M4 răcire 

externă, non optic, (Midwest, 4 orificii);
• Micromotor pneumatic FX205m B2 răcire 

externă, non optic, (Borden, 2 orificii).

Micromotor pneumatic cu corpul din titan, 
optic.

Caracteristici:
• Răcire internă;
• Raport transmisie 1:1, acționare directă;
• Iluminare LED, putere 32.000 LUX;
• Viteză maximă 25.000 min -1, în ambele 

sensuri;

• Permite rotația de 360° fără a pierde din 
puterea de iluminare;

• Carcasă DURACOAT, rezistentă la zgârieturi.
• Valvă “non-retracție’’.

Prezentare:
• Micromotor pneumatic X205L optic. 

MICROMOTOR FX 205M
NSK – NAKANISHI

MICROMOTOR X205L
NSK – NAKANISHI

1.470 Lei

2.630 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Avantajele pieselor contraunghi NSK:
• SISTEMUL OPTIC CELULAR asigură creșterea iluminării 

cu 20% față de sistemul clasic de fibră optică, prin sudarea 
fibrelor de sticlă individuale într-un singur mănunchi, 
păstrându-și claritatea și după autoclavări repetate;

• Sistemul „CLEAN HEAD” este integrat încapul piesei de 
mână; mecanismul special este proiectat pentru a preveni 

retracția aerului, prevenind pătrunderea fluidelor orale 
sau a altor organisme microscopice în piesă; prelungește 
viața rulmenților, iar controlul infecțiilor este cu mult mai 
eficient;

• MÂNER ERGONOMIC confortabil;
• Autoclavabile la 135°C.

Piese contraunghi

Piesă de mână contraunghi cu corpul din de 
titan, cu fibră optică, cu multiplicare 1:5 și 
„push-button”. 

Caracteristici: 
• Corpul piesei este din titan, cu înveliș DLC; 
• Sistem anti-încălzire;
• Raport transmisie 1:5 (cu multiplicare); 
• Se utilizează cu freze de turbină; 
• Turații maxime: 200.000 min -1;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean 

Head); 
• Sistem de scoatere a frezei tip 

„push-button”; 

• 4 jeturi de apă – Quattro spray; 
• Microfiltru; 
• Sistem optic celular cu un strat de Duracoat 

rezistent la zgârieturi;
• Rulmenți ceramici;
• Autoclavabilă la 135ºC. 

Prezentare: 
• Piesă contraunghi Z95L fibră optică. 

Piesă de mână contraunghi cu corpul din 
titan, cu fibră optică, cu „push-button”. 

Caracteristici: 
• Corpul piesei este din titan;
• Pentru freze cu diametru Φ 2,35;
• Dimensiune cap: 13,7 x Φ 8,9;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean 

Head);
• Sistem de scoatere a frezei tip 

„push-button”; 

• Sistem optic celular; 
• 1 jet de apă (Single spray): asigură răcire 

eficientă; 
• Autoclavabilă la 135ºC. 

Prezentare: 
• Piesă contraunghi Z25L fibră optică.

PIESĂ  CONTRAUNGHI Z95L (1:5)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ  CONTRAUNGHI Z25L (1:1)
NSK – NAKANISHI

4.550 Lei

2.870 Lei
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Piesă de mână contraunghi cu corp din 
titan, cu fibră optică, cu multiplicare 1:5 și 
„push-button”.

Caracteristici:
• Corpul piesei este din titan;
• Raport transmisie 1:5 (cu multiplicare);
• Se utilizează cu freze de turbină; 
• Turații maxime: 200.000 min -1;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean 

Head);

• Sistem de scoatere a frezei tip 
„push-button”;

• 4 jeturi de apă – Quattro spray;
• Sistem optic celular cu un strat de Duracoat 

rezistent la zgârieturi;
• Rulmenți ceramici;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi X95L fibră optică.

PIESĂ CONTRAUNGHI TI-MAX X95L (1:5)
NSK – NAKANISHI

Piesă de mână contraunghi cu cu corp din 
oțel, cu fibră optică, cu multiplicare 1:5.

Caracteristici:
• Indicată pentru prepararea coronară, 

perfectă pentru metal și smalț;
• Turații maxime: 200.000 min -1;
• Se utilizează cu freze de turbină;
• 4 jeturi de apă Quattro Spray;
• Raport transmisie 1:5 (cu multiplicare);
• Rulmenți ceramici;

• Sistem de scoatere a frezei tip 
“push-button”;

• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi M95L fibră optică;
• Piesă contraunghi M95 non-optică.

PIESĂ CONTRAUNGHI S-Max M95L (1:5)
NSK – NAKANISHI

Piesă de mână contraunghi cu corpul din 
titan, cu fibră optică, cu „push-button”.

Caracteristici:
• Corpul piesei este din titan;
• Pentru freze cu diametru Φ 2,35;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean 

Head);
• Sistem de scoatere a frezei tip 

„push-button”;
• Sistem optic celular;
• 1 jet de apă (Single spray): asigură răcire 

eficientă;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi X25L (raport transmisie 

1:1), fibră optică;
• Piesă contraunghi X15L (reducție 4:1), 

fibră optică; 
• Piesă contraunghi X12L  (reducție 10:1), 

fibră optică;
• Piesă contraunghi X10L (reducție 16:1), 

fibră optică.

PIESĂ CONTRAUNGHI TI-MAX X25L / 
X15L / X12L / X10L
NSK – NAKANISHI

3.330 Lei

M95L - 2.760 Lei  •  M95 - 2.340 Lei

X25L  - 2.720 Lei  •  X15L - 3.200 Lei  •  X12L - 3.400 Lei  •  X10L - 3.550 Lei
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Piesă de mână contraunghi cu corp din oțel, 
cu fibră optică, cu “push-button”, transmisie 
1:1.

Caracteristici:
• Indicată pentru prepararea coronară, 

îndepărtarea cariilor, finisare și restaurare;
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• 1 jet de apă Single Spray;
• Raport transmisie 1:1;
• Rulmenți ceramici;

• Sistem de scoatere a frezei tip 
“push-button”;

• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi M25L fibră optică;
• Piesă contraunghi M25 non-optică.

Piesa de mână contraunghi dezasamblabilă 
pentru implantologie, cu corp din titan, cu 
fibră optică, reducție 20:1.

Caracteristici:
• Piesa de mână poate fi dezasamblată 

ușor de către utilizator, pentru o curățare 
internă facilă;

• Fibră optică;
• Turații maxime: 2.000 min -1;
• Torque maxim: 80Ncm;
• Sistem de răcire intern și extern (Kirschner 

și Meyer);

• Raport transmisie 20:1 (cu reducție);
• Rulmenți ceramici;
• Sistem de scoatere a frezei tip 

“push-button”;
• Corpul piesei din titan, cu sitem DURACOAT 

rezistent la zgâriere;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi X-DSG20L fibră optică.

Piesă de mână contraunghi pentru 
implantologie, cu corp din titan, cu fibră 
optică, reductie 20:1.

Caracteristici:
• Fibră optică;
• Turații maxime: 2.000 min -1;
• Torque maxim: 80Ncm;
• Sistem de răcire intern și extern 

(Kirschnerși Meyer);
• Raport transmisie 20:1 (cu reducție);

• Rulmenți ceramici;
• Sistem de scoatere a frezei tip 

“push-button”;
• Corpul piesei din titan, cu sistem 

DURACOAT rezistent la zgâriere;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi X-SG20L optică.

PIESĂ CONTRAUNGHI S-Max M25L (1:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI Ti-Max X-DSG20L (1:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI Ti-Max X-SG20L (20:1)
NSK – NAKANISHI

M25L - 1.950 Lei  •  M25 - 1.705 Lei

4.195 Lei

3.785 Lei
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825 Lei

Piesă de mână contraunghi pentru 
implantologie, cu corp din oțel, non-optică, 
reducție 20:1, 

Caracteristici:
• Turații maxime: 2.000 min -1;
• Torque maxim: 80Ncm;
• Sistem de răcire intern și extern (Kirschner 

și Meyer);
• Raport transmisie 20:1 (cu reducție);

• Rulmenți ceramici;
• Sistem de scoatere a frezei tip 

“push-button”;
• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi SG20 non-optică.

Piesă de mână contraunghi pentru 
implantologie, cu corp din oțel, non-optică,  
“cu cheie”, reducție 20:1

Caracteristici:
• Turații maxime: 2.000 min -1;
• Sistem de răcire intern și extern (Kirschner 

și Meyer);

• Raport transmisie 20:1 (cu reducție);
• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Sistem de scoatere a frezei tip “cu cheie”;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi SGM-ER20i “cu cheie”, 

non-optică.

Piesă de mână contraunghi pentru 
endodonție, cu corp din oțel, non-optică, cu 
“push-button”, raport 16:1.

Caracteristici:
• Turații maxime: 1.250 min -1;
• Sistem de rotatie 360º;
• Sistem de scoatere a frezei tip 

“push-button”;

• Cap miniatural;
• Se folosesc ace rotative;
• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi endodonție FX75m, 

non-optică.

Piesă de mână contraunghi cu corp din oțel, 
non-optică, cu “push-button”, raport 1:1.

Caracteristici:
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• Opțional se poate adapta furtun de irigare 

externă;
• Sistem de scoatere a frezei tip 

“push-button”;

• Gât  lung îngust , cap miniatural, pentru 
zone greu accesibile;

• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Autoclavabilă la 135º C. 

Prezentare:
• Piesă contraunghi FX25m,  non-optică.

PIESĂ CONTRAUNGHI S-Max SG20 (20:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI SGM-ER20i (20:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI FX75m (16:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI FX25m (1:1)
NSK – NAKANISHI

2.670 Lei

1.985 Lei

1.285 Lei
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Piesă de mână contraunghi cu corp din oțel, 
non-optică, cu “push-button”.

Caracteristici:
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• Opțional se poate adapta furtun de irigare 

externă;

• Sistem de scoatere a frezei tip 
“push-button”;

• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi EX FPB-EC non-optică.

Piesa de mână contraunghi ‘’cu cheie’’, non 
optică.

Caracteristici:
• Raport transmisie 1:1, acționare directă;
• Sistem de prindere a frezei ‘’cu cheie’’;
• Turații maxime: 25.000 min -1;

• Opțional se poate adapta furtun de irigare 
externă;

• Autoclavabilă la 135°C.

Prezentare:
• Piesă contraunghi EX NACEC “cu cheie”, 

non-optică.

Piesă de mână contraunghi cu raport de 
transmisie de 16:1 pentru micromotorul 
XSmart /X-Smart Plus. 

Caracteristici: 
• Cap miniatural, raport transmisie 16:1; 
• Ergonomică: piesă de mână ușoară, cu 

comutator de funcție ON/OFF; 

• 6 poziții ajustabile ale capului;
• Capul miniatural permite vizibilitate bună a 

câmpului de lucru;
• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă contraunghi 16:1 pentru 

endomotorul XSmart / XSmart Plus.

PIESĂ CONTRAUNGHI FPB-EC
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI NAC-EC (1:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ CONTRAUNGHI X-SMART (16:1)
NSK – NAKANISHI

725 Lei

495 Lei

XSmart  - 2.275 Lei  •  XSmart Plus - 2.350 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 
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Piese drepte

Piesă de mână dreaptă, cu corp din titan.

Caracteristici:
• Corpul piesei este din titan;
• Sistem optic celular;
• Raport transmisie 1:1, acționare directă;
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean 

Head);

• 1 jet de apă (Single spray): asigură o răcire 
eficientă;

• Opțional se poate adapta furtun de irigare 
externă;

• Autoclavabilă la 135°C.

Prezentare:
• Piesă dreaptă X65L optică.
• Piesă dreaptă X65 non-optică.

Piesă de mână dreaptă cu corp din titan, 
optică destinată utilizării în implantologie 
sau chirurgia maxilo-facială, împreună cu 
micromotorul chirurgical Surgic Pro.

Caracteristici:
• Corpul piesei din titan, cu sistem 

DURACOAT rezistent la zgâriere;
• Sistem optic celular;

• Raport transmisie 1:1, acționare directă. 
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean 

Head);
• Irigare externă;
• Autoclavabilă la 135°C.

Prezentare:
• Piesă dreaptă X-SG65L optică.

Piesă de mână dreaptă, cu corp din din oțel, 
non-optică.

Caracteristici:
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• Răcire internă (1 spray de apă);

• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Non-optică;
• Autoclavabilă la135°C.

Prezentare:
• Piesă dreaptă M65 non-optică.

Piesă de mână dreaptă pentru fiziodispenser 
cu corp din din oțel, non-optică.

Caracteristici: 
• Raport de transmisie 1:1; 
• Corpul piesei din oțel inoxidabil;
• Non-optică;

• Irigare externă;
• Turații maxime: 40.000 min -1;
• Autoclavabilă la 135°C.

Prezentare: 
• Piesă dreaptă SGS-ES non-optică.

PIESĂ DREAPTĂ TI-MAX X65L (1:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ DREAPTĂ X-SG65L (1:1)
NSK – NAKANISHI

PIESĂ DREAPTĂ S-Max M65
NSK – NAKANISHI

PIESĂ DREAPTĂ SGS-ES (1:1)
NSK – NAKANISHI

X65L  - 2.800 Lei  •  X65 - 1.650 Lei

3.170 Lei

1.655 Lei

1.595 Lei
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Piesă de mână dreaptă cu corp din din oțel, 
non-optică.

Caracteristici:
• Raport transmisie 1:1, acționare directă;
• Sistem de autocurățare a capului (Clean  

Head);

• Opțional se poate adapta furtun de irigare 
externă;

• Autoclavabilă la 135ºC.

Prezentare:
• Piesă dreaptă EX-6B non-optică, (raport 

transmisie 1:1).

Cuplă optică cu LED integrat.

Caracteristici:
• Corp din titan;

• Valvă non-retur;
• Compatibilă cu turbine optice 

NSK-Nakanishi.

Cuplă non-optică.

Caracteristici:
• Compatibilă cu turbine non-optice 

NSK-Nakanishi;
• Disponibilă pentru cuplaj Midwest (4 

orificii) sau Borden (2 orificii).

PIESĂ DREAPTĂ EX-6B (1:1)
NSK – NAKANISHI

CUPLĂ OPTICĂ PTL-CL-LED
NSK – NAKANISHI

CUPLĂ NON-OPTICĂ QD-J
NSK – NAKANISHI

775 Lei

860 Lei

 KIT NSK MICROMOTOR (M4 sau B2) 
+ PIESĂ CONTRAUNGHI 
+ PIESĂ DREAPTĂ 

Cuple

NSK Cuple Rapide

385 Lei
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Întreținere piese

Sistem automat de curățare, dezinfectare și 
lubrifiere a pieselor de mână.

Avantaje: 
• În doar 13 minute, 4 piese de mână pot fi 

curățate, lubrifiate și dezinfectate;
• Interfața programului permite o 

manageriere ușoară și eficientă a datelor 
referitoare la ciclurile de dezinfectare, cu 
opțiunea de a adăuga date specifice pentru 
instrumente individuale, prin apăsarea unui 
singur buton;

• Materialele consumabile (pentru curățare și 
dezinfectare) utilizate pentru acest aparat 
garantează eliminarea virușilor și bacteriilor 
în proporție de 99%. Soluția de curățare are 
atât efect de curățare, cât și bacteriostatic 
și fungistatic;

• Soluția pentru dezinfectare are efect 
bactericicid, fungicid și virucid, inclusiv 
asupra HBV, HIV, HCN, Herpes Simplex, 
H1N1, H5N1 și adenovirușilor;

• Procesul de curățare și dezinfecție este 
automatizat și foarte ușor de folosit. Toți 
parametrii de funcționare sunt stocați 
automat în memoria aparatului;

• iCare+ detectează tipul piesei de mână 
atașate (irigare internă / externă, sau fără 

irigare), atunci când canalele sunt acoperite 
sau a fost ales ciclul greșit;

• Sistemul intern de control are senzori, 
care asigură consistență fiecărui ciclu, în 
conformitate cu parametrii determinați în 
timpul testelor în laborator;

• Pentru a permite urmărirea și stocarea 
datelor de dezinfectare, iCare+ are 
încorporat un port USB;

• Accesorii opționale pentru cuplarea altor 
mărci de turbine.

Caracteristici:
• Greutate: 14kg;
• Dimensiuni exterioare: 355 x 400 x 405mm;
• Frecvență: 50-60Hz;
• Presiune aer comprimat: 5-6 bar;
• Capacitate rezervor ulei: 500ml.

iCare+ disponibil în două variante:
• iCare+ C2 cu 2 porturi de micromotor și 2 

porturi de turbină;
• iCare+ C3 cu 3 porturi de micromotor și 1 

port de turbină.

Adaptoare disponibile pentru NSK, KaVo, 
W&H, Sirona.

Sistem automat de întreținere a pieselor de 
mână. 
 
Avantaje: 
• iCare stabilește noul standard pentru 

sistemele automate de întreținere a 
pieselor de mână. În plus față de lubrifierea 
simultană a 4 piese de mână, aparatul 
beneficiază cu o ergonomie sporită pentru 
simplificărea operării;

• Piesele de mână pot fi meticulos curățate și 
lubrifiate cu ajutorul datelor presetate;

• Uleiul curăță tot interiorul piesei, în plus, a 
fost încorporat un nou sistem de curățare al 
capului - cea mai complexă și delicată parte 
a piesei de mână. Din acest motiv, crește 
durata de viață a piesei;

• Volumul de ulei cu care se curăță o piesă 
poate fi setat, în funcție de caracteristicile 
fiecăreia. Rezorvorul de ulei are capacitatea 
de 1,2 litri;

• Design ergonomic pentru a putea fi 
depozitat oriunde;

• Datorită construcției sale, se reduce 
aproape în întregime eliminarea vaporilor 
de ulei în mediul de lucru;

• Accesorii opționale pentru cuplarea altor 
mărci de turbine.

Caracteristici:
• Dimensiuni exterioare: 280 x 240 x 350mm; 
• Frecvența: 50-60 Hz;
• Presiune aer comprimat: 5-6 bar; 
• Greutate: 7kg;
• Capacitate rezervor ulei: 1.200ml. 

Prezentare: 
• iCare C2: 2 porturi de micromotor și 2 

porturi de turbină;
• iCare C3: 3 porturi de micromotor și 1port 

de turbină.

iCare+ 
NSK – NAKANISHI

iCare
NSK – NAKANISHI

ICARE+ C2 sau C3 - 4.780 €

ICARE C2 sau C3 - 1.640 €
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Soluție pentru iCare+, cu efect bactericid, 
fungicid și virucid.

Caracteristici:
Nu conține aldehide sau fenoli.

Prezentare:
• Recipient 500ml.

Soluție pentru iCare+, cu efect bacteriostatic, 
detergent și fungistatic.

Caracteristici:
Nu conține aldehide sau fenoli.

Prezenatre:
• Recipient 500ml.

Ulei pentru aparatul de întreținere piese 
iCare sau iCare Plus. 

Prezentare: 
• Flacon 1.000ml.

Bureți absorbanți pentru aparatul de 
întreținere piese iCare.

Prezentare: 
• Cutie 12 bucați.

Spray lubrifiant pentru întreținere piese.

Avantaje:
• Curăță și lubrifiază;
• Destinată ungerii turbinelor, pieselor 

contraunghi și micromotoarelor 
pneumatice.

Prezentare:
• Flacon 500ml.

SOLUȚIE n.cid
NSK – NAKANISHI

SOLUȚIE n.clean
NSK – NAKANISHI

ULEI PENTRU ÎNTREȚINERE iCare
NSK – NAKANISHI

BUREȚI PENTRU iCare
NSK – NAKANISHI

PANA SPRAY PLUS
NSK – NAKANISHI

91 Lei

89 Lei

iCare  - 331 Lei  •  iCare Plus - 353 Lei

97 Lei

99 Lei
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Vârf aplicator pentru Pana Spray Plus, 
necesar pentru lubrifierea pieselor 
contraunghi și pieselor drepte. 

Prezentare:
• Bucată.

Vârf aplicator pentru Pana Spray Plus, necesar 
pentru lubrifierea turbinelor. Disponibil în 
diferite variante, în funcție de producător 
(NSK, Kavo, Sirona, W&H, Bien Air).

Prezentare:
• Bucată.

Spray lubrifiant pentru turbine, piese 
contraunghi sau micromotoare pneumatice.

Prezentare:
• Flacon 300ml.

Vârf aplicator tip duză pentru spray-ul de 
ungere Dentoil. 

Prezentare: 
•  Bucată. 

VÂRF PANA SPRAY INTRA-INSTRUMENTE
NSK – NAKANISHI

VÂRF PANA SPRAY PENTRU TURBINĂ 
NSK – NAKANISHI

DENTOIL 
MEDIN

VÂRF APLICATOR DUZĂ DENTOIL
MEDIN

27 Lei

32 Lei

97 Lei

11,50 Lei

Pentru lista completă de 
produse și oferte / promoții 
în afara catalogului, vizitați

www.dentotal.ro
Tel.: 021-311.56.18/19
Fax: 021-311.56.20
office@dentotal.ro 












