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MIELI ODONTOLOGAI,
Kviečiame Jus prisijungti prie Unidento 
elektroninės užsakymų ir informacijos 
platformos

Kviečiame apsilankyti Unidento stende Odontologijos parodoje Litexpo Vilniuje 
spalio 22-23 dienomis ir išbandyti elektroninę užsakymų ir informacijos platformą 
vietoje gyvai!

• OMNICHROMA AKCIJA „IŠBANDYKITE IR ĮSITIKINKITE“ 
   (TOKUYAMA,  JAPONIJA) – TIK UNIDENTE
• SPECIALŪS UNIDENTO RUDENS PASIŪLYMAI
• VIETINIAI ANESTETIKAI DENTOCAINE TIK UNIDENTE - PUIKUS 
   KOKYBĖS IR KAINOS SANTYKIS
• BURNOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS IŠ DENTAID (ISPANIJA) – GYDYMUI
   (PERIO-AID) IR PROFILAKTIKAI (VITIS GINGIVAL)
• UNI AKADEMIJOS RENGINIAI PROFESIONALUMO TOBULINIMUI
• GAMINTOJŲ INFORMACIJA IR PASIŪLYMAI

ŠIAME LEIDINYJE:

Būkite šiuolaikiški, mėgaukitės skaitmeninių technologijų privalumais!

Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

RU
DU

O 
20

21



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2 734491, 8 800 20015, dental@unidentas.lt

OMNICHROMA 
OMNICHROMA BLOCKER 
švirkštas (4 g)

Kaina: 60,00 Eur

ESTELITE ASTERIA
• Nesudėtingas sluoksniavimas, supaprastinta 
   2 sluoksnių koncepcija.
• Lengva parinkti spalvą. Estelite Asteria tik 
   7 “Body” ir 5 emalio spalvos apima visą dantų 
   spalvų skalę!
• Minimalus spalvos ir skaidrumo pokytis prieš 
   ir po polimerizacijos
• Ypatingai mažai traukiasi (1,3%)
• Lengva dirbti. Nelimpanti ir skulptūriška, ilgas
   darbo laikas (90sek., kai aplinkos šviesa 
   10 000lux).
• Puiki estetika, nematomos ribos, natūralus
   skaidrumas, ilgalaikis blizgesys.

ESTELITE KOMPOZITŲ ŠEIMA

ESTELITE SIGMA QUICK
• Ilgalaikis restauracijos blizgesys
• Mažas restauracijos nusidėvėjimas 
• Puikus chameleono efektas, 
   užtenka 10 spalvų.
• Minimalus tūrinis susitraukimas 
   (1,3%), sumažintas polimerizacinis 
   stresas ir pooperacinis jautrumas. 
• Geras kraštinis atitikimas. 

ESTELITE COLOR
• Mažo klampumo, šviesa kietinami 
   dažai estetiniam plombavimui
• Tepami po arba tarp kompozito
   sluosnių
• 9 spalvos - Clear, Blue, Gray, 
   Lavender, Yellow, Ochre, 
   Dark Brown, Red, White
• 4 opakeriai - Pink Opaque, 
   Low Chroma Opaque, Medium
   Chroma Opaque, 
   High Chroma Opaque

Kaina
6000 €

Kaina
4000 €

Kaina
5500 €

Kaina
6000 €

Kaina
6000 €

OMNICHROMA 
OMNICHROMA BLOCKER 
kapsulės (20 x 0.2 g)

Kaina: 60,00 Eur 
 

ESTELITE ASTERIA 
švirkštas (4 g)

Kaina: 60,00 Eur

ESTELITE SIGMA QUICK 
švirkštas (3,8 g)

Kaina: 40,00 Eur

ESTELITE COLOR 
švirkštas (0,5 ml/0,9 g)

Kaina: 55,00 Eur

• Išskirtinis atspalvio atitikimas dėka naujos „Smart Chromatic 
   Technology“ technologijos, sukurtos Tokuyama mokslininkų, kuri
   visiškai keičia atspalvių pritaikymo procedūrą, plombuojant dantis
   kompozitais.
• Ypatingai geros poliravimo savybės
• Puikios fizinės-mechaninės savybės
• Nelimpa prie instrumentų
• Pakankamas modeliavimo laikas
• Balta opakinė spalva iki sukietinimo suteikia puikų 
   matomumą modeliuojant

• Minkšta kreminė konsistencija – puiki adaptacija prie sienelių
• Sudėtyje nėra Bis-GMA – sumažinta alergijų rizika
• Spalvos stabilumas
• Labai greitas darbas, paprastas administravimas: 
   tik vieno atspalvio kompozitas, tinkantis visiems
   atvejams ir vienas papildomas komponentas „blokeris“
   ypatingiems atvejams (intensyvios diskoloracijos,
   metaliniai elementai, etc.)

OMNICHROMA – tai vieno atspalvio 
kompozitas tinkantis visų spalvų nuo 
A1 iki D4 bei balintų dantų restauracijoms! 

Norintys išbandyti Omnichroma kompozitą ir įsitikinti, kad vienas atspalvis tinka 
visiems atvejams, prašom kreiptis į Unidentą, atsiųsime Omnichroma kapsulių (3 vnt.) 
NEMOKAMAI kartu su Jūsų kitu užsakymu! 
Kapsulių skaičius ribotas! 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2 734491, 8 800 20015, dental@unidentas.lt

IŠBANDYKITE IR ĮSITIKINKITE!!!



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
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Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2 734491, 8 800 20015, dental@unidentas.lt

VIETINIAI ANESTETIKAI

Veikliosios medžiagos

Artikainas (4%): 
•  Mažas toksiškumas (dėka didelio susirišimo su plazmos baltymais – 94%, 

metabolizmo per plazmą ir kepenis, labai trumpo pusinės eliminacijos 
periodo - tik 20 minučių) 

•  Efektyvesnis, greičiau pradeda veikti (dėka didelio tirpumo riebaluose) 

Epinefrinas (1:100 000 arba 1:200 000 - 0,018 arba 0,009 mg karpulėje):
•  Sumažina kraujavimą ir seilėtekį 
•  Sulaiko anestetiką švirkštimo vietoje (neleidžia pasišalinti iš poveikio 
    vietos bei pasklisti po visą kūną)
•  Padidina ir prailgina anestetiko poveikį 

DENTOCAINE išskirtinumai:
1. Mažesnė kaina 
2. Daugiau anestetiko vienoje karpulėje – 1.8 ml  
3. Karpulės stūmoklis tinka įvairiems aspiraciniams švirkštams: “harpūno formos švirkšto stūmoklis”, “spyglio formos
    švirkšto stūmoklis”, “kamščiatraukio formos švirkšto stūmoklis”, “plokščias švirkšto stūmoklis ”

DENTOCAINE (1.8 ML KARPULĖ) (INIBSA, ISPANIJA) 

VEIKIMO TRUKMĖ MINUTĖS

Veikimo pradžia 2 

Pulpos nejautros laikas 60-75

Minkštųjų audinių 
nejautros laikas

180-360

Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:200000) – skirtas 
eilinėms vidutinio sudėtingumo procedūroms, rekomenduojamas 
kaip pirmasis pasirinkimas odontologo kabinete 

VEIKIMO TRUKMĖ MINUTĖS

Veikimo pradžia 2 

Pulpos nejautros laikas 45-60

Minkštųjų audinių 
nejautros laikas

120-300

Dentocaine (epinefrino koncentracija 1:100000) – skirtas 
sudėtingesnėms procedūroms, kai reikia ilgesnio veikimo laiko 
bei didesnės kraujavimo kontrolės

Gera kaina

2136€

IBUPROFEN LANNACHER 
400mg plėvele dengtos tabletės N30

KAINA: 3,00 Eur

Kaina
300€

TAIP PAT GALIMA UŽSISAKYTI:
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COLTENE SIŪLO PLATŲ PRODUKTŲ ASORTIMENTĄ, 
APIMANTĮ BEVEIK VISUS DANTŲ GYDYMO SPRENDIMUS

kelioninę pagalvėlę 
su akių uždengimu 
ir ausų kištukais 

Pirkite                        medžiagų 
už 200 eurų ir gaukite dovanų

MELBOR 
sportinį krepšį

Pirkite                        medžiagų 
už 400 eurų ir gaukite dovanų

***dovanų kiekis ribotas

arba 
kelioninę 
kuprinę

***dovanų kiekis ribotas ***dovanų kiekis ribotas

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2 734491, 8 800 20015, dental@unidentas.lt
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    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM

VOCO Retraction Paste (retrakcinė pasta su hemostatiku)

Kapsulėje yra 0,3 g medžiagos, kurios užtenka iki 3 dantų paruošimui;  
Pakanka 2 minučių efektyviam dantenų atitraukimui, išvalymui ir išdžiovinimui; 
Ilgas plonas kapsulės snapelis leidžia lengvai įvesti pastą tiesiai į dantenų vagelę.

• Efektyviai atveria dantenas.
• Dantenų vagelė tampa švari ir sausa, hemostazė trunka pakankamą laiką dėl sudėtyje esančio aliuminio chlorido.

Pardavimo kaina su PVM: 

1013  VOCO Retraction Paste - Caps 100 x 0,3 g - Kaina 217,00€ 
1012  VOCO Retraction Paste - Caps 25 x 0,3 g - Kaina 67,00€

Lengva pašalinti, naudojant vandens bei oro mišinį, su atsiurbimo įrenginio pagalba; 
Žymiai greitesnė procedūra nei naudojant retrakcinius siūlus;  
Kapsulę galima naudoti su visais kompozitų dozavimo pistoletais. 

NAUJIENA !!!



Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt

RUDENINIAI UNIDENTO

Kaina
900€

Vienkartinės 
neperšlampamos 
prisjuostės
100vnt

Kaina 9,00 Eur

Kaina
600 €

Vienkartiniai antrankoviai
100 vnt
Kaina 6,00 Eur

Kaina
500€

Vienkartiniai antbačiai
100 vnt
Kaina 5,00 Eur

Kaina
600 €

Vienkartinės 
apsauginės kepurės
100 vnt
Kaina 6,00 Eur

Vienkartiniai nesterilūs 
chalatai 
10 vnt
Kaina 16,00 Eur

Vienkartinės medicininės 
kaukės
50 vnt
Kaina 3,00 Eur

Kaina
300€

Vienkartiniai seilių 
siurbikliai
100 vnt
Kaina 3,00 Eur

SMI chirurginiai siūlai 
PGA
1 vnt
Kaina 2,00 Eur

GC plastikiniai šaukštai 
atspaudams
50 vnt
Kaina 1,60 Eur

BLOSSOM NITRILINĖS PIRŠTINĖS BE TALKO
X-Small, Small, Medium, Large
100 vnt

Kaina 13,00 Eur

Kaina
1300€

Kaina
1600€

Kaina
300 €

Kaina
200 €

Kaina
160€
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PASIŪLYMAI JUMS

COLTENE DEZINFEKCINĖS SERVETĖLĖS OPTIM 1
• Pakuotėje 160 dezinfekcinių servetėlių 
• Valo ir dezinfekuoja, pakankama 1 minutės kontaktinio laiko 
• Švelnios, netoksišos, nedirgina akių, odos, kvėpavimo takų 
• Tinka įvairiems kietiems, neporėtiems paviršiams bei medžiagoms 
• Aktyvi medžiaga – vandenilio peroksidas, kuris skyla į vandenį bei deguonį, draugiškus apinkai 
• Išbandytas ir patvirtintas, kaip tinkamas daugumos odontologinių kėdžių apmušalų valymui
• OPTIM 1 dezinfekcinės servetėlės efektyviai veikia net prieš sunkiai sunaikinamus patogenus, 
   įskaitant COVID-19 (koronavisusas)

Kaina 13,50 Eur

Kaina
1350€

Kaina
050€

DISPOTECH vienkartiniai sauso 
ledo maišeliai

• Greitai ir patikimai malšina skausmą
    ir patinimą
• Neaustinės medžiagos pakuotė idealiai 
   tinka odontologijoje
• Dėžėje 24vnt

Kaina 0,50 Eur/vnt

Kaina nuo
990 €

DISPOTECH 
sterilizavimo juostos

• Su vandens garų ir EO indikatoriais
• 50mmx200m, 75mmx200m,  
   100mmx200m

Kaina nuo 9,90 Eur

REKOMENDUOJAME! NAUJIENA!

OPTIM 1
Valo ir dezinfekuoja
1 minutė kontaktinio laiko
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Stiprusis partneris adheziniams atvejams: 
3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezyvas yra pirmasis rentgenokontrastinis „viskas viename“ 
universalusis adhezyvas, skirtas visoms tiesioginio ir netiesioginio adhezinio klijavimo 
indikacijoms. Be to, tai yra visiškai suderinta sistema: cementas sukietina adhezyvą, todėl jo 
nereikia kietinti šviesa.
indikacijoms. Be to, tai yra visiškai suderinta sistema: cementas sukietina adhezyvą, todėl jo 
nereikia kietinti šviesa.

Iki 50% nuolaida užsisakant šiuos naujus produktus!
Būkite pirmieji ir pasinaudokite mūsų specialiu pasiūlymu!
3M™ RelyX™ Universal dervinis cementas veikia ir kaip savaiminio surišimo cementas (naudojant 
jį vieną) ir kaip adhezinis cementas (naudojant jį kartu su 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhe-
zyvu). Šis duetas išlaisvina nuo kelių skirtingų dervinių cementų, praimerių ir adhezyvų painiavos ir 
vargo, supaprastina tiesioginių ir netiesioginių restauracijų procedūras. 

Pirkdami ir laikydami mažiau skirtingų produktų, sutaupote vietos, laiko ir pinigų.

PI
RK

IT
E

NEMOKAMAI*G
A

U
K

IT
E

1
1

3M™ RelyX™ Universal
dervinio cemento bandomąjį rinkinį

3M™ RelyX™ Universal
dervinio cemento papildymą

dervinis cementas veikia ir kaip savaiminio surišimo cementas (naudojant 
 Scotchbond™ Universal Plus 

zyvu). Šis duetas išlaisvina nuo kelių skirtingų dervinių cementų, praimerių ir adhezyvų painiavos ir 
vargo, supaprastina tiesioginių ir netiesioginių restauracijų procedūras. 

Pirkdami ir laikydami mažiau skirtingų produktų, sutaupote vietos, laiko ir pinigų.

* Galima užsakyti ne daugiau kaip vieną akcijinį 3M™ RelyX™ Universal dervinio cemento 
ir 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezyvo produktą vienam klientui. Pasiūlymas galioja iki 
2021 m. rugsėjo 30 d. Užsakymai bus įvykdyti 2021 m. spalio mėn.

Frank Zukker | 3M Oral Care Channel Manager
3M Healthcare Business Group
Email: fzukker@mmm.com | +372 55 641 403
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3M™ Scotchbond™ Universal Plus
adhezyvo buteliuką 1 × 5ml 

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
adhezyvo buteliuką 1 × 5ml 
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CHLORHEKSIDINAS (CHX)
• Auksinis standartas - burnos ertmės antiseptikas
• Aktyvus iki 12 valandų (naudoti du kartus per dieną)
• Baktericidinis poveikis - sunaikina visas bakterijas 
   (gydymo metu 15 dienų reikia aseptinės aplinkos)
• Bioplėvelės kontrolės veiksmingumas nėra susijęs su koncentracija,
   todėl nebūtina naudoti didelės koncentracijos CHX norint pasiekti 
   gerų rezultatų
• Tiesioginis poveikis prieš apnašų susidarymą

PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS

GYDYMUI

Kaina 
830 €

PERIO PATOLOLOGIJOS GYDYMAS IR BURNOS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA PO GYDYMO 

INTENSIVE CARE
0,12% CHLORHEKSIDINO + 0,05% CPC
Papildoma priemonė periodontito
ir periimplantito gydymo metu

CITILPERIDINO CHLORIDAS (CPC)
• Labai efektyvus antiseptikas
• Aktyvus 3–5 val
• Katijoninė molekulė. Padeda padidinti CHX efektyvumą 
   (nereikia didesnės nei 0,12% koncentracijos CHX, 
   mažiau šalutinių poveikių, tokių kaip dantų spalvos 
   pakitimai, gleivinės dirginimas)
• DENTAID pirmasis sujungė CHX ir CPC, kad išgautų saugesnį,
   bet ne mažiau efektyvų tirpalą.

Kaina 
520 €

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Kaina 
750 €

Burnos 
skalavimo 

skystis 
500 ml

Burnos 
skalavimo 

skystis 
150 ml

Gelis

Kaina 
3850 €

Burnos 
skalavimo 

skystis 
5 l

• Polinkis į padidintą dantų apnašų kaupimąsi
• Bloga dantų valymo technika
• Po perio gydymo laikotarpio

CPC   0.05% Antiseptikas, gingivito profilaktikai,
Pantenolis  1.00% Priešuždegiminis poveikis, gerina gleivinės regeneraciją, 
                                 pagreitina žaizdų gijimą,
Cinko laktatas  0.25% Astringentas, priešuždegiminis, padidina CPC efektyvumą, 
                                 prailgina antiseptinį poveikį
Fluoridai  0.32% (1,450 ppm)

Kaina 
750 €

Burnos skalavimo skystis (500 ml)

CPC   0.05% Antiseptikas, gingivito profilaktikai
Pantenolis  0.50% Priešuždegiminis poveikis, gerina gleivinės regeneraciją, pagreitina žaizdų gijimą
Cinko laktatas 0.14% Astringentas, priešuždegiminis, padidina CPC efektyvumą, 
                                 prailgina antiseptinį poveikį

Kaina 
830 €

• Hormoninių pokyčių metu: nėštumas, 
   menopauzė
• Diabetas
• Imunodeficitas

PROFILAKTIKAI
• Rūkymas
• Didelis stresas
• Sisteminės ligos

Dantų pasta dantenų sveikatai

Sudėtis:

Padidina dantų pastos veikimą, patenka į sunkiai prieinamas vietas, 
tai padeda ilgiau išlaikyti burnos ertmėje esančias veikliąsias medžiagas.

Sudėtis:

INDIKACIJOS:



 

10:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 16:00

PROGRAMA
Teorinė dalis (su 15 min. kavos pertrauka)
Pietūs
Praktinė dalis (su 15 min. kavos pertrauka)

Renginys suderintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialiųjų 
kompetencijų centre.
Dalyviams bus išduodami galiojantyts profesinio kvalifikacinio 
tobulinimo sertifikatai: 6 valandos.

DALYVIO MOKESTIS: 

Renginių partneris:

DIASTEMŲ IR "JUODŲ TRIKAMPIŲ" 
UŽDARYMAS TIESIOGIAI KOMPOZITAIS, 
PANAUDOJANT SPECIALIAS MATRICAS

rugsėjo 17 d., 2021 (penktadienis), 10:00 – 16:00 val.

LEKTORIUS:
Dr. Povilas Kalesinskas (Privati praktika, Vilnius)

VIETA:
Kaunas (bus patikslinta)

 REGISTRACIJA el. pašto adresu: asta@unidentas.lt 

 270,00 Eur – (su darbo vieta)
 100,00 Eur – (stebėtojas)

Dėl išsamesnės infromacijos ir registracijos prašom kreiptis: 
tel.: 8 5 273 44 91, 8 800 20015, 8 657 77 622 arba į savo Unidento vadybininką.

Praktinė dalis - individualus darbas ant modelių, kiekvienam dalyviui 
atskira darbo vieta, lektorius demonstruos darbą ekrane, praktinio darbo 
metu bus atliekamas diastemos uždarymas ir „juodo trikampio“ uždarymas, 
restauracijų apdaila)

Teorinis praktinis seminaras odontologams

Numatoma:
2021 spalio 15 d. (penktadienis) Teorinis praktinis seminaras odontologams 
“Šypsenos estetika: ar prarastą raudoną galime pakeisti balta?”. 
Lektorius dr. Povilas Kalesinskas. Vieta bus patikslinta. 
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