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Unikalūs sprendimai odontologijai. Universalūs sprendimai odontologijai.

Pavasaris – pats geriausias laikas atsiverti naujovėms!
Bendradarbiaukime šiuolaikiškai, naudodamiesi 
skaitmeninių technologijų pranašumais!

Mielieji,
Tegul besišypsanti pavasario saulė suteikia Jums 
energijos ir noro atsinaujinti kartu su 
atgimstančia gamta!

Jūsų Unidentas

Jūsų patogumui – Unidento elektroninė platforma

• Informacija apie produktų asortimentą
• Profesionalūs produktų ir 
   pakuočių aprašymai
• Galimybė naršyti, matyti ar yra sandėlyje 
   šiuo metu bei užsakyti bet kuriuo 
   paros metu
• Informacija apie profesinio tobulėjimo 
   renginius bei išvykas į odontologijos
   parodas (UNI Akademija)

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

www.unidentas.lt
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TOKUYAMA UNIVERSALŪS KOMPOZITAI

Kaina
5800 €

Kaina
4100 €

Kaina
5500 €

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
6000 €

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

Kaina
1000 €

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

DVIPUSIAI KOMPOZITŲ MODELIAVIMO ŠEPETĖLIAI
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VIETINIAI ANESTETIKAI IR ADATOS IŠ INIBSA (ISPANIJA)

Veikliosios medžiago: 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

Paprasti  išmintingi  sprendimai

MONOPROTECT dentalinės adatos

Švelni injekcija – komfortas pacientui

NAUJIENA!!!

•  Nerūdijančio plieno kaniulės, silikonu padengtas galiukas
•  Trigubas nuolydis – lengvesnė audinių penetracija, maža audinių 
    pažeidimo tikimybė
•  Nuolydžio indikatorius leidžai teisingai pozicionuoti adatą
•  Sudėtyje nėra latekso – maža alerginių reakcijų ir odos
    sudirginimo tikimybė
•  Sterilumo garantija. Apsauginis dangtelis ir saugiklis sujungti 
    suvirinta jungtimi
•  Spalvinis žymėjimas. To paties dydžio adatos supakuotos 
    dėžutėse po 100 vnt.
•  Greitas įvertinimas. Produkto partija, galiojimo laikas ir dydis 
    nurodytas ant adatos dangtelio
•  Pagaminta ES

Kaina
600€

Gera kaina

2136€

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



8. GC

Kompozitas
pakeisiantis Jūsų darbą

Pasaulyje lyderiaujančių technologijų dėka, GC kompanija 
įvedė naują kompozitų standartą, kuris išsiskiria ypatingu 
medžiagos tvirtumu, neapsakomomis poliravimo 
galimybėmis bei fantastiška, įvairialype estetika. 

Jūs taip pat nustebsite, kaip ji paprastai  injekuojama ir 
tuo pat metu formuojama.
Medžiaga tobulai adaptuojasi prie ertmės dugno, taip pat 
leidžia Jums įšvirkštimo metu kontūruoti restauraciją - 
kadangi G-ænial Universal Injectable netęžta!

G-ænial® Universal Injectable
lemta tapti pagrindiniu daug ką 
terapinėje odontologijoje keičiančiu 
žaidėju. Dėl medžiagos unikalių savybių, 
ji tikrai transformuos Jūsų darbo būdą.

Visą informaciją, konsultaciją, susipažinti su
medžiagų pavyzdžiais ir pamatyti GC medžiagų
veikimą galima susisiekus su konsultantu
Žilvinas Žičkus, mob.tel.: +370 65 249 729
el.adresas: zilvinas.zickus@gc.dental

Spalvos:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE

A1 B2

A01

A2 CV

A02

A3 CVD

A03

A3.5

XBW JE

A4

BW AE

B1

VIDINĖS IŠORINĖS

Tel. +370 5 2734491
Fax. +370 5 2732239
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GC VELYKOS

Perkant                      medžiagų už 250,00 Eur,    
DOVANA - naujos sudėties pirmos pagalbos vaistinėlė.

Galima rinktis iš vios GC asortimento:

• GC komozitai – G-aenial, Gradia, Essentia, everX, 
• GC surišikliai – G-Premio Bond, G-Bond, G-aenial Bond
• GC stiklojonomerai – Fuji IX, EQUIA
• GC cementai – Fuji Plus, G-Cem One, G-Cem LinkForce
• GC atspaudinės – Exa‘lence, Exabite, Exaclear
• Ir kita

***dovanų kiekis ribotas
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PAVASARINIAI UNIDENTO PASIŪLYMAI

BLOSSOM 
pirštinės vienkartinės nitrilinės įvairių spalvų 
X-Small / Small / Medium / Large 
100vnt.

Kaina
500 €

BOURNAS 
prijuostės vienkartinės baltos 
100vnt.

Kaina
330 €

BOURNAS 
antrankoviai vienkartiniai mėlyni 
100vnt.

Kaina
280 €

BOURNAS 
chalatai vienkartiniai įvairių spalvų 
10vnt.

Kaina
700 €

BOURNAS 
kepurės vienkartinės žalios 
100vnt.

Kaina
400 €

Kaina
400 €

BOURNAS 
batų apdangalai vienkartiniai mėlyni 
100vnt.

Kaina
300 €

BOURNAS 
puodeliai vienkartiniai 
rausvi / šviesiai mėlyni 
100vnt. 
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IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS 
INSTRUMENTAI IŠ NORDENT (JAV)

INSTRUMENTAI, SKIRTI PLOMBUOJANT KOMPOZITAIS 

Universali dviguba modeliavimo lopetėlė (REPFILRT)
Tiesioginių veneringų modeliavimo mentelė (REPFI9T) 
Tarpdantinis emalio peilis (trimeris) (REPFI27T) 
Dviguba išlenkta modeliavimo lopetėlė (REPFI51T)

Kaina
5400 €

Kraštiniai trimeriai – distalinis ir mezialinis 
(MT28, MT29)

Kaina
4600 €

PERIODONTINIAI INTRUMENTAI

GRACEY kiuretės: 
Distalinė (RESCGR13-14)
Mezialinė (RESCGR11-12) 
Facialinė/lingvalinė (RESCGR7-8)

Kaina
5400 €

Priekinių dantų pjautuvas 
Sickle (RESCN5-5S)Kaina

3300 €

INSTRUMENTŲ GALANDINIMO APARATAS

Aukščiausio lygio instrumentų galandinimas!
Ypač lengvai naudojamas aparatas leis patogiai ir profesionaliai paaštrinti visų rūšių kiuretes ir skalerius.

• Itin lengva išmokti naudotis 
• Kaip niekada aštrūs instrumentai 
• Tinka visiems burnos higienos instrumentams
• Užsakymo kodas SSM2V3

Kaina
71700€
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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
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PERKANT ODONTOLOGINĘ ĮRANGĄ 
AR STEIGIANT NAUJĄ KABINETĄ 
MOKĖKITE DALIMIS
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Sutelktinio finansavimo platforma Finbee Verslui kviečia įmones pasinaudoti 
finansavimo sprendimais konkrečios įrangos įsigyjimui ar visam Jūsų prekių 
krepšeliui.

Išskaidykite savo mokėjimus ir pasinaudokite kitomis galimybėmis sutaupyti: 

• Atidėkite įmokas net 3 mėn. 
   Naudokitės įranga jau dabar - pradėkite mokėti tik po 3 mėn.
• Sutaupykite su INVEGA parama. 
   Pasinaudokite INVEGA palūkanų kompensacija.
• Grąžinkite anksčiau laiko nemokamai. 
   Finansavimą grąžinkite anksčiau be jokio pabrangimo.
• Sutaupykite laiko. 
   Jūsų finansavimo galimybes įvertinsime greitai, nuotoliniu būdu. 

Rašykite: verslui@finbee.lt
Skambinkite: +370 5 2 199 529

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

Finbee Verslui - oficialus UNIDENTAS UAB finansavimo partneris

Sužinokite savo verslo galimybes, tai nieko nekainuoja: www.finbeeverslui.lt

Turite klausimų?
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• 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€

   Kaina nuo 56,000 €

   Kaina 16,000 €
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Gera kaina

720€
Gera kaina

580€

MOTYVUOJA VIENAS TIKSLAS - GERINTI 
VISŲ ŽMONIŲ BURNOS SVEIKATĄ

INTENSIVE CARE  burnos skalavimo skystis ir dantų gelis skirtas naudoti 
gydant periodontitą ir periimplantitą bei antiseptinės aplinkos palaikymui 
po chirurginio gydymo burnoje. Sudėtyje yra 2 antiseptikai: chlorheksidino 
digliukonatas (CHX) 0.12% ir cetilpiridino chloridas (CPC) 0.05%.

500 ml burnos 
skalavimo 

skystis

9,74 Eur

5 l burnos 
skalavimo 

skystis/gelis

52,42 Eur

VITIS Gingival dantenų pasta su antiseptiku yra specialiai 
sukurta siekiant pagerinti žmonių, kurių dantenos yra 
jautrios, burnos higieną. VITIS Gingival sumažina burnos 
bioplėvelės susidarymą ir apsaugo bei atgaivina dantenas.
SUDĖTIS: Cetilpiridinio chloridas (CPC) – antiseptikas, 
Pantenolis (provitaminas B5).

Kaina 8.80 Eur

75 ml burnos 
skalavimo 

skystis

8,34 Eur

Gera kaina

4250€
Gera kaina

750€
Gera kaina

650€

VITIS Gingival yra tinkamiausias burnos skalavimo skystis kasdienei 
dantenų priežiūrai ir galimų dantenų problemų prevencijai. VITIS gingival 
yra burnos skalavimo skystis, specialiai sukurtas pagerinti burnos higieną 
žmonėms, kurių dantenos yra jautrios, pavyzdžiui, nėščioms moterims, 
diabetikams ir (arba) tiems, kurių imunitetas nusilpęs, rūkantiems, 
pacientams, gydomiems antikoaguliantais arba turintiems sveikatos 
sutrikimų. Mažina burnos bioplėvelės susidarymą ir apsaugo bei atgaivina 
dantenas. VITIS dantenų skalavimo skystis taip pat sustiprina dantų 
pastos veikimą, nes pasiekia sunkiai prieinamas burnos vietas, užbaigia ir 
pratęsia jo poveikį. SUDĖTIS: Cetilpiridinio chloridas (CPC) – antiseptikas, 
Pantenolis (provitaminas B5). Sudėtyje nėra alkoholio.

500 ml burnos 
skalavimo kystis  9,74 Eur

Gera kaina

750€

VITIS® Whitening turi unikalią formulę, turinčią 
5 poveikius: ANTI-STAINING - apsaugo nuo dėmių 
formavimosi ant emalio paviršiaus; 
ANTI-CALCULUS - lėtina arba užkerta kelią dantų 
akmenų  susidarymui, bioplėvelės (dantų apnašų) 
kristalizacijai; POLISHING - poliruoja ir lygina 
dantų emalį, sugrąžina natūralų, baltą blizgesį, jo 
nepažeidžiant; ANTI-CARIES - remineralizuoja emalį 
ir apsaugo nuo dantų ėduonies. REPAIRING and 
WHITENING – sudėtyje esantis aktyvus hidroksiapatitas 
užpildo emalio paviršiaus nelygumus, išlygina emalį bei 
formuoja ant jo apsauginį sluoksnį.

Kaina 8.80 Eur

dantų šepetėliai tik 2,00 Eur!

VITIS® Soft Access dantų šepetėlis turi minkštus 
šerelius, kurie efektyviai pašalina bakterines 
apnašas (burnos bioplėvelę), ir mažą galvutę, 
skirtą mažoms burnoms ir sunkiai pasiekiamoms 
vietoms pasiekti. Šepetėlio kaklelis yra 
lankstus, todėl jį galima sulenkti į geriausiai 
burnai tinkančią padėtį, tuomet lengviau 
pasiekti sunkiau prieinamus dantis. Rankena 
yra anatominė, su neslystančia danga, kad būtų 
patogu valyti. Dantų šepetėlis turi apsauginį 
dangtelį, kuris neleidžia šereliams išsiskleisti bei 
palaiko geriausias higienos sąlygas.

VITIS® Medium Access yra kasdienis dantų 
šepetėlis su maža galvute, kuri leidžia lengvai 
pasiekti tolimesnes burnos sritis ir sumažina 
galimą pykinimo refleksą. Jo vidutinio kietumo 
šereliai su banguotu profiliu palengvina patekimą 
į tarpdančius ir prisitaiko prie dantų formos. 
Šepetėlio kaklelis yra lankstus, todėl jį galima 
sulenkti į geriausiai burnai tinkančią padėtį, 
tuomet lengviau pasiekti sunkiau prieinamus 
dantis. Rankena yra anatominė, su neslystančia 
danga, kad būtų patogu valyti. Dantų šepetėlis 
turi apsauginį dangtelį, kuris neleidžia šereliams 
išsiskleisti bei palaiko geriausias higienos 
sąlygas.

VITIS® Gingival yra kasdien naudojamas dantų 
šepetėlis su maža galvute ir minkštais šereliais, 
išdėstytais plokščiame šepetėlio paviršiuje, 
kuris masažuoja ir stimuliuoja jautrias dantenas, 
padeda jas sustiprinti. Nepažeidžia restauracijų 
paviršiaus, nesukelia atvirų dantų kaklelių 
jautrumo, esant atsitraukusioms dantenoms. 
VITIS® Gingival šepetėlio kaklelis yra lankstus, 
todėl jį galima sulenkti į geriausiai burnai 
tinkančią padėtį, tuomet lengviau pasiekti 
sunkiau prieinamus dantis. Rankena yra 
anatominė, su neslystančia danga, kad būtų 
patogu valyti. Dantų šepetėlis turi apsauginį 
dangtelį, kuris neleidžia šereliams išsiskleisti bei 
palaiko geriausias higienos sąlygas.


