
MIELIEJI ODONTOLOGIJOS PROFESIONALAI,
Vėl ruduo, vėl intensyvaus darbo periodas pilnas 
iššūkių, nepriklausančių nuo mūsų.
Tačiau nepamirškime, kad dar turime labai daug kuo 
džiaugtis - laisve ir taika!
Esame šalia jūsų pasirengę padėti – stengiamės, 
diegime naujoves.
Kviečiame neatsilikti nuo laiko ir naudotis Unidento 
skaitmenine informacijos ir užsakymų platforma 
www.unidentas.lt. 
NUO ŠIOL REGISTRUOTIS Į UNI AKADEMIJOS
RENGINIUS GALIMA NUOTOLINIU BŪDU!
VISADA JŪSŲ UNIDENTAS

RU
DU

O 
20

22

• RUDENINIAI UNIDENTO PASIŪLYMAI
• “TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS” EFEKTYVUS DENTINO NUJAUTRINTOJAS
   BEI KITI AUKŠTOS KOKYBĖS GAMINIAI IŠ TOKUYAMA (JAPONIJA)
• AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS 2D IR 3D DENTALINIAI RENTGENO APARATAI
   IŠ MORITA (JAPONIJA)
• UNIKALIOS MATRICŲ SISTEMOS IŠ BIOCLEAR (JAV)
• PATRAUKLIOS KAINOS BURNOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
   PRIEMONĖMS – GYDYMUI IR PROFILAKTIKAI (DENTAID, ISPANIJA)
• GAMINTOJŲ INFORMACIJA (3M, GC, DENTSPLY SIRONA)
• UNI AKADEMIJOS RENGINIŲ INFORMACIJA

ŠIAME LEIDINYJE:

Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

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



    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai
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TOP PRODUKTAS!

 moto - KĄ DAROME, DAROME GERAI

DIACOMP 
deimantinė poliravimo pasta 
kompozicinių paviršių blizginimui 

Užsakymo kodas: 9705

Kaina tik 
1200 €

DIACOMP PLUS 
2 etapų poliravimo ratukai kompozitų
prepoliravimui (vidutinis rausvas) ir blizginimui 
(švelnus pilkas)

Užsakymo kodai: 9086 
(ratukų rinkinys 14mm 6vnt.) ir 
9087 (ratukų rinkinys 11mm 6vnt.)

Kaina 
4900 €

EASYCOMP OCCLUFLEX / TWIST
2-jų etapų vienkartiniai poliravimo
ratukai / šluotelės kompozitų prepoliravimui 
(vidutiniai mėlyni) ir blizginimui (švelnūs pilki)

Užsakymo kodai: 
9033 (20 pilkų ir 20 mėlynų ratukų) / 
9032 (20 pilkų ir 20mėlynų šluotelių)

Kaina 
12000€

UNIBRUSH
nailoniniai poliravimo šepetėliai profilaktikai ir 
restauracijų iš kompozitų, metalo ar porceliano 
apdailai, skirti naudoti su poliravimo pasta. 
Kieti-mėlyni, vidutiniai-balti, 
labai švelnūs-oranžiniai / taurelės, liepsnelės.

Kaina
090 €

DIAPOL 
3 etapų poliravimo sistema keramikai

Užsakymo kodai: 
9077 (įvairių formų ir grubumų 
poliruoklių rinkinys), 
9088 (3-jų grubumų ratukų rinkinys)

Kaina 
4900 €

UNIDENTAS REKOMENDUOJA
UNIDENTAS REKOMENDUOJA

Perkant EVE gaminių už 50,00 Eur 
ir daugiau, DOVANA iš EVE
***dovanų skaičius ribotas
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TOKUYAMA UNIVERSALŪS KOMPOZITAI

Kaina
5800 €

Kaina
4000 €

Kaina
6000 €

ESTELITE 
ASTERIA 
Universalus kompozitas, 
pasižymintis itin 
geromis estetinėmis 
savybėmis 
(švirkštai po 4g)

ESTELITE 
SIGMA QUICK 
Submikroninis hibridinis 
universalus kompozitas 
su gerai išreikštu 
chameleono efektu 
(švirkštai po 3.8 g)

OMNICHROMA
Vieno atspalvio 
universalus kompozitas 
(švirkštaI po 4g)

SAVYBĖS:
• Greitas skausmo malšinimas - sumažina padidėjusį jautrumą 
    iš karto po užtepimo;
• Ilgalaikis - plonas, bet patvarus sluoksnis ir dervos kamščiai 
   tubulėse sumažina ir apsaugo nuo jautrumo ilgą laiką;
• Paprasta naudoti – taip pat kaip surišikį („Bond Force“), 
   pakanka vieno sluoksnio, nereikia skalauti, nereikia trinti;

TOKUYAMA – TAI GAMINIŲ KOKYBĖ, 
PATIRTIS IR NAUJOVĖS

TOKUYAMA SHIELD FORCE PLUS - patvarus apsauginis dangalas 
padidėjusio dentino jautrumo gydymui, turintis „dvigubo bloko“ 
mechanizmą (hermetizuoja tubules ir sukuria 2 mikronų apsauginį sluoksnį).

INDIKACIJOS:
• Padidėjusio dentino jautrumo gydymas
• Atviro priekaklelinio dentino dėl dilimo ir erozijos jautrumo sumažinimas
• Dantų jautrumo sumažinimas ir (arba) prevencija po 
   danties prepapravimo

Pakuotėje: 3ml tirpalo buteliukas, 25 aplikatoriai, 1 indelis, naudojimo instrukcijos.

Kaina
6200 €

***PASTABA: visų nurodytų kompozitų galimos pakuotės kapsulėse – tik pagal individualų užsakymą.

Kaina
900 €

2 darbiniai galai - plokščias ir smailas, natūralaus pluošto, 
daugkartinio naudojimo.

DVIPUSIAI KOMPOZITŲ MODELIAVIMO ŠEPETĖLIAI



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

EASIJET - individualiai supakuotos 
sterilios dentalinės adatos europiniam sriegiui 
25mmx0,3mm, 21mmx0,3mm, 
16mmx0,3mm, 35mmx0,4mm

Kaina
600€

TAIP PAT GALIMA UŽSISAKYTI:

Gera kaina

2136€

Aspiracinis švirkštas su dviem antgaliais 
dentalinių anestetikų karpulėmsKaina

1300€
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PROGRESYVŪS METODAI IR PRODUKTAI
BIOCLEAR “BLACK TRIANGLE MATRIX SYSTEM” – MATRICŲ 
SISTEMA “JUODŲ TRIKAMPIŲ UŽDARYMUI”

Rinkinio sudėtis: 80 skaidrių matricų (didelės ir mažos, kiekvienos po 10 
keturių spalvinių kodų, atitinkančius matuoklį), 1 dydžio matuoklis su 
spalviniais kodais, pjūkliukai tarpdančių paruošimui, buteliukas tirpalo 
apnašų nustatymui

• Speciali supaprastinta sistema
   “juodųjų trikampių“ uždarymui 
   priekinių dantų srityje

• Specialus instrumentas, 
  padedantis parinkti tinkamą 
  konkrečiai klinikinei 
  situacijai matricą

Kaina 
38000€

BIOCLEAR DIAMOND WEDGES TARPDANČIŲ KAIŠTUKŲ RINKINYS

Kaina 
7500 €

„BIOCLEAR™ DIAMOND WEDGE“ tarpdantinis kaištukas yra pagamintas iš elastingos  medžiagos bei turi taisyklingą 
anatominę formą, kuri užtikrina puikų prisitaikymą prie ertmės krašto ir patikimą sandarumą. Įprastinius tarpdantinius 
kaištukus sunku pozicionuoti, jie neretai išslenka iš vietos, gali pažeisti dantenų spenelį, be to dažnai nepakankamai 
užsandarina ertmę. „Bioclear Diamond Wedge“ tarpdantinio kaištuko įdėjimui reikia mažiau pastangų lyginant su įprastiniais 
kaištukais, nes jo galiuke yra rombo formos įpjova, kuri įdedant susiglaudžia. Įpjova išsiplečia ties danties įduba, užtikrina 
snadarumą bei neleidžia kaištukui išslinkti iš vietos. Neprarandant reikiamo dantų separavimo, elastingas kaištukas užtikrina 
pilną sandarumą ertmės krašte, todėl takus kompozitas nenubėga bei lengviau atlikti galutinę apdailą.

BIOCLEAR BANDOMIEJI RINKINUKAI

Kaina 
1800 €

BIOCLEAR matricos 
krūminiams dantims 
(18 matricų  – 3 dydžių ir 
3 formų po 2 kiekvienos, 
5 tarpdantiniai kaištukai – 
po 1 kiekvieno dydžio) 

Kaina 
1300 €

BIOCLEAR matricos 
priekiniams dantims 
(6 matricos – 3 formų 
po 2 kiekvienos)

Kaina 
700 €

BIOCLEAR 
tarpdantiniai kaištukai 
(5 vnt.  – po 1 kiekvieno dydžio, 
mažas - rožinis, 
vidutinis - oranžinis, 
didelis - geltonas, 
labai didelis - melsvas, 
giliam kariesui - žalias)



GYDYMUI

Kaina 
700 €

PERIO PATOLOLOGIJOS GYDYMAS IR BURNOS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪRA  PO GYDYMO 

Kasdienei apnašų kontrolei rizikos grupės pacientams
• Pacientams po periodontito arba periimplantito gydymo
• Pacientams, sergantys sisteminėmis ligomis (diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos), 
   kuriems pasireiškia dantenų kraujavimas ar uždegimas
• Pacientams, kurių burnos higiena prasta
• Nebendradarbiaujantiems pacientams
• Pacientams su padidinta infekcijos rizika: silpnas imunitetas, po cheminės 
   ar spindulinės terapijos ir kt.

Papildoma priemonė periodontito 
ir periimplantito gydymo metu

Burnos 
skalavimo 

skystis 500 ml

Kaina  
700 €

TARPDANČIŲ HIGIENAI

Burnos 
skalavimo 

skystis 500 ml

ACTIVE CONTROL 
0,05% CHX + 0,05% CPC

Kaina 
4100 €

Burnos 
skalavimo 
skystis 5 l

Tarpdančių šepetėliai INTERPROX
Įvairių dydžių rinkinys (6 vnt.): 
1 x Conical (žydra), Mini (geltona), Mini Conical (raudona), 
Micro (žalia), Super Micro (oranžinė), Nano (rausva)

Kaina tik
450 €

DANTŲ ŠEPETĖLIAI

ĮPRASTINIAI
Galvutės 2 dydžių - 
“ACCESS”(2 cm) ir
„NORMAL“ (2,7 cm), 
minkšti ir vidutiniai

Kaina tik
200 €

SPECIALIOS PASKIRTIES
• Esant jautrioms dantenoms – 
   labai minkšti (GINGIVAL)
• Ortodontiniai

Kaina tik
200 €

INTENSIVE CARE
0,12% CHX + 0,05% CPC

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



RUDENINIAI UNIDENTO PASIŪLYMAI
COLTOSOL - Laikinas užpildas ertmėms - be 
eugenolio, su fluoru. Savybės: kreminė konsistencija 
- lengvai ir greitai aplikuojamas, fluoro išsiskyrimas, 
rentgenokontrastiškumas, idealus paviršiaus kietumas 
laikiniems užpildams krūminių dantų srityje, taip pat 
šaknies kanalų sandarinimui, gera retencija, nereikia 
maišyti – nėra medžiagos nuostolių, greitai sukietėja 
seilių poveikyje, lengvai pašalinamas didelėmis 
apimtimis, ilgas galiojimo laikas. 
Indeliuose (38 g).

Kaina
900 €

AQUASIL LV FAST SET korekcinė 678713 - 
„Aquasil Ultra + Smart Wetting®“a-silikoninė 
atspaudų medžiaga: automatiškai maišoma 
skysta greito kietėjimo korekcinė masė kartridže. 
SAVYBĖS: didžiausias intraoralinis atsparumas 
tempimui; didžiausias intraoralinis hidrofiliškumas; 
ilgas intraoralinio darbo laikas patogioms 
manipuliacijoms; mėtų skonis. 
Darbo laikas: 1:00 min. 
Kietėjimo laikas: 2:30 min.

Kaina
5500 €

COLTENE adatos kanalų plovimui - „CanalPro Slotted-
End Tips“ – tai irigacinės adatos, idealiai tinkančios 
šaknų kanalų, dantenų kišenių ir fistulių plovimui. 
Adatos gale yra šoninis plyšys. 
Dydis: 30GA – 0,3 mm. 
Pakuotėje 20 vnt.

Kaina
600 €

X-GATES - „Cavity X-Gates“ yra unikalus grąžtas, 
jungiantis „Gates” 1; 2; 3 ir 4 viename instrumente, 
suteikiant jam maksimalų efektyvumą, išdidinant 
vainikinę šaknies kanalo dalį. 
Naudojamas kampiniame antgalyje.

Kaina
6000 €

VDW FILE 
25mm, 15-40, 
6vnt.

Kaina
1032 €

VDW FILE 
25mm, 45-80, 
6vnt.

Kaina
1193 €

Asmeninės apsaugos priemonės odontologams

Kaina
500 €

VIENKARTINĖS NEPERŠLAMPAMOS 
PRIJUOSTĖS 
polietileninės, baltos, 
100 vnt.

Kaina
500 €

VIENKARTINIAI ANTRANKOVIAI 
polietileniniai, mėlyni, 
100 vnt.

VIENKARTINĖS APSAUGINĖS KEPURĖS 
polietileninės, universalaus dydžio, 
100 vnt

Kaina
500€

Kaina
800 €

VIENKARTINIAI NESTERILŪS
CHALATAI praleidžiantys orą, 
lengvas, mėlyni/žali, 
10 vnt.

Kaina
400 €

VIENKARTINIAI BATŲ APDANGALAI
mėlyni, 
100vnt

Kaina
400 €

VIENKARTINĖS KAUKĖS 
medicininės, 3-jų sluoksnių,
50 vnt. 
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ProTaper Ultimate™

60€*/72€*
PIRKINYS: 3x ProTaper Ultimate™ sekos rinkinukai (5 vnt.) 
arba 3x ProTaper Ultimate™ plokštelės (6vnt.)
DOVANA: 1x ProTaper Ultimate™ Conformfit gutaperčos 
rinkinys (60vnt.); 1x ProTaper Ultimate™ pop. kaiščių rinkinys; 
5x irigacinės adatos.

+3+3

*Kainos nurodytos su PVM
Šis pasiūlymas skirtas tik informaciniais tikslais. „Dentsply Sirona“ neatsako už publikavimo klaidas. Kainos pateikiamos eurais informaciniais tikslais. Pasiūlymas galioja nuo 
2022 m. rugsėjo 1d. iki gruodžio 31d., arba tol, kol sandėlyje yra atsargų.
Pasiūlymai galioja tik pas oficialius „Dentsply Sirona“ atstovus. Nemokami produktai išsiunčiami per dvi savaites, iš „Dentsply Sirona“ biuro, tada kai Dentsply Sirona gauna 
sąskaitą iš Dentsply Sirona atstovų su prekėmis, įtrauktomis į akciją.

NAUJIENA

5 vnt.

+
+ DOVANA
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120€*
AH Plus® biokeraminis užpildas, pradedančiojo 
rinkinys (3gr. švirkštas/20 adatų)

*Kainos nurodytos su PVM
Šis pasiūlymas skirtas tik informaciniais tikslais. „Dentsply Sirona“ neatsako už publikavimo klaidas. Kainos pateikiamos eurais informaciniais tikslais. Pasiūlymas galioja nuo 
2022 m. rugsėjo 1d. iki gruodžio 31d., arba tol, kol sandėlyje yra atsargų.
Pasiūlymai galioja tik pas oficialius „Dentsply Sirona“ atstovus. Nemokami produktai išsiunčiami per dvi savaites, iš „Dentsply Sirona“ biuro, tada kai Dentsply Sirona gauna 
sąskaitą iš Dentsply Sirona atstovų su prekėmis, įtrauktomis į akciją.

AH Plus® biokeraminis užpildasr

Pasiruošt, 
DĖMESIO,
marš!

AH Plus® Bioceramic Sealer

Naujiena

didelis
atsparumas 
išsiplovimui

25%
rentgeno-

kontrastiškesnis1

60%
greitesnis 
kietėjimo 

laikas1
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• Savaime pasiskirstantis, nėra būtinybės modeliuoti ar adaptuoti.

• Daugiau atspalvių - trys nauji atspalviai - A1, A2 ir A3.

• Daugiau indikacijų - galima naudoti III ir V klasės restauracijose, taip pat: pirminių (pieninių)
galinių dantų gydymui; plyšių ir vagelių sandarinimui; kulties atstatymui.

• Patikimas sukibimas - SDR® flow+ gali susidoroti su didelėmis C faktoriaus ertmėmis.

• Puikus sandarumas - SDR® flow+ užtikrina sandarų endodontinių įeigų užpildymą.

Universalus daugelyje situacijų. 
Kliniškai įrodyta.

A1 A2 A3 Universal Pre-test failures [%] during micro tensile bond strength 
testing to cavity floor

SDR® flow+

3x74€*
PIRKINYS: 3x SDR® flow+ papildymai (3x15kaps.)
DOVANA: 1x Ceram.x Spectra ST LV/HV A2 (16kaps.)

*Kainos nurodytos su PVM
Šis pasiūlymas skirtas tik informaciniais tikslais. „Dentsply Sirona“ neatsako už publikavimo klaidas. Kainos pateikiamos eurais informaciniais tikslais. Pasiūlymas galioja nuo 2022 m.m. rugsėjo 1d. iki 
gruodžio 31d., arba tol, kol sandėlyje yra atsargų.
Pasiūlymai galioja tik pas oficialius „Dentsply Sirona“ atstovus. Nemokami produktai išsiunčiami per dvi savaites, iš „Dentsply Sirona“ biuro, tada kai Dentsply Sirona gauna sąskaitą iš Dentsply Sirona 
atstovų su prekėmis, įtrauktomis į akciją.

3+1
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Originalus,
dabar dar
geresnis!

3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
adhezyvas

5 
Rentgenokontrastinis 

Užsandarina ir rišasi su 
ėduonies paveiktu dentinu

Pagerintas surišimas
su danties audiniais ir 
restauracinėmis medžiagomis, 
įskaitant stiklo keramiką

Visiškas suderinamumas su 
dvigubu ir savaiminiu kietėjimu 
- nereikalingas papildomas 
dvigubo kietėjimo aktyvatoriaus 
buteliukas

Be BPA junginių, pvz., BisGMA

žingsniai 
pirmyn, lyginant 
su originalu

N
ėr

a BPA junginių

sudėtyje





    Visos kainos leidinyje nurodytos su PVM
   Unikalūs sprendimai odontologijai

• Patogus valdymas
• Maža apšvitos dozė (60% mažesnė už įprastinę)
• Itin gero ryškumo vaizdai
• Pakankamas nuskaitymo laukas: skersmuo 100 mm, 
   aukščiai – 40 mm, 50 mm, 80 mm
• Idealiai tinka implantacijų planavimui bei burnos chirurgijai, 
   taip pat endodontijai, periodontologijai ir bendrai odontologijai

Tik Unidente - aukščiausios 
kokybės Morita (Japonija) 
panoraminis rentgeno aparatas 
VERAVIEW IC5 HD už neįtikėtiną 
kainą – tik 16000 eurų (su PVM)!

Siekiantiems tobulumo - 
VERAVIEWEPOCS 3D R100 - P/CP. 
Aukščiausios kokybės odontologinis 
konusinio pluošto kompiuterinis tomografas 
(galima komplektacija su cefalometru)

• Labai greita procedūra (tik 5.5 sek.; esant didesniam 
   detalių poreikiui – 10 sek.)
• Labai maža apšvitos dozė (dėl itin trumpos ekspozicijos)
• Aukšta raiška (96 µm)
• Itin gera nuotraukų kokybė (DDAE ir AIE funkcijos, 
   automatinis skaitmeninis išlaikymo ir vaizdo 
   paryškinimo reguliavimas)
• Paprastas ir greitas paciento paruošimas (integruotas 
   trigubas lazerio spindulių daviklis)
• Pilnai automatinė procedūra, pasirenkant reikiamą 
   programą (Panoraminė, TMJ, Pedo)
• Mažos energijos sąnaudos (mažas svoris, kompaktiškas
   dizainas)

Kaina
16000€

Kaina nuo
56000€

Dėl išsamios informacijos kreiptis: tel. +370 686 50255 arba į savo Unidento vadybininką



 

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

PROGRAMA
Paskaita 
“Nudilusių dantų atstatymas tiesioginiu būdu panaudojant naujausias kompozitų sistemas“
Pertrauka

17:30 – 19:00 Dvaro siūloma pramoginė programa

Paskaita 
“Naujausios priemonės ir metodikos, padedančios išgauti tikslų dantų atspaudą“

Renginys suderintas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialiųjų kompetencijų centre. 
Dalyviams bus išduodami galiojantys profesinio kvalifikacinio tobulinimo sertifikatai: 4 valandos. 

DALYVIO MOKESTIS: 50,00 Eur 

Rugsėjo 16 d., 2022 (penktadienis), 14:00 – 17:30 val.

LEKTORĖ: 
dr. Žana Sakalauskienė 

VIETA: 
Renavo dvaro konfrencijų salė, Dvaro gatvė 2, Mažeikiai

 REGISTRACIJA: 
 

Dėl išsamesnės infromacijos ir registracijos prašom kreiptis: tel. 8699 34999 (Jūratė); 8699 87002, 8699 98616 (Rasa); 
8800 20015; el. pašto adresai: jurate@unidentas.lt, rasa.liupseviciene@unidentas.lt, info@unidentas.lt

Seminaras visų kvalifikacijų gydytojams odontologams

nuo šiol į UNI Akademijos renginius galima registruotis 
tiesiogiai internete Unidento svetainėje www.unidentas.lt

Numatomi teoriniai-demonstraciniai seminarai estetinio dantų plombavimo temomis su 
gyd. Kristina Karpavičiene (LSMU pasirenkamojo kurso apie estetinį dantų plombavimą dėstytoja) - spalio 21 d. (penktadienis) 
ir lapkričio 18 d. (penktadienis). 
Miestas bus pasirinktas pagal dalyvių poreikį. 

Sekite informaciją www.unidentas.lt

NAUJIENA: 


