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TURINYS
Poli-vinil-siloksano atspaudinės masės
Hibridinė hidrofilinė atspaudinė masė
Metakrilinė sąkandžio registro masė
Poli-vinil-siloksano sąkandžio registro masė
Universalus adhezyvas šaukštams
Šviesa kietinama skaidri plastmasė
Skaidri poli-vinil-siloksano masė
V kartos pilno ėsdinimo surišėjas
Aukšto užpildo kiekio takusis kompozitas
Storo sluoksnio takusis kompozitas
Dvigubo kietėjimo cementas 
Mini pistoletas dvigubo kietėjimo
cementų švirkštams 
Glicerolio gelis
Modeliavimo instrumentai 
Akrilinė plastmasė
Chirurginiai seilių atsiurbėjai
Žirklės “La Grange”
Sterilus chirurginis chalatas
Nesterilus chirurginis chalatas
Vienkartinė pižama 
Vienkartinės kepuraitės 
Apklotų rinkinys odontologinėms procedūroms
3 sluoksnių vienkartinės medicininės kaukės 
    

5
6
7
8
8
9
9

10
11
11
12

13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
17
18



��������produktų grupė nuolat plėtojama,
siekiant pabrėžti kiekvieno vartotojo unikalumą.
Aukščiausios kokybės linijos produktai -  
geriausiems rezultatams pasiekti. 

Patikima ir patogu!
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PRIVALUMAI

Aukščiausias detalumas

Itin hidrofiliška (<20 laipsnių)

Itin didelis tikslumas

Aukštas ir ilgalaikis dimensinis 
stabilumas

Galima atlieti 2-3 modelius

Platus klampumų spektras

Neutralus skonis ir kvapas

Biosuderinama, nealergizuojanti

PANAUDOJIMAS

Atspaudai dantų ir 
implantų restauracijoms

Atspaudai ortodontinių 
aparatų gamybai

METODIKOS

Vienasluoksniai atspaudai

Vienmomenčiai dvisluoksniai 
atspaudai

Dvimomenčiai dvisluoksniai 
atspaudai
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PRIVALUMAI

Hibridinis polimeras - geresnis
hidrofiliškumas

Visi polieterių ir polisiloksanų
privalumai

Itin didelis tikslumas

Aukštas ir ilgalaikis dimensinis
stabilumas

Galima atlieti 3-5 modelius

Biosuderinama, nealergizuojanti

Neutralus skonis ir kvapas

Automatinis maišymas

PANAUDOJIMAS

Atspaudai dantų ir 
implantų restauracijoms

Atspaudai išimamiems 
protezams

Atspaudai ortodontinių 
aparatų gamybai

METODIKOS

Vienasluoksniai atspaudai

Vienmomenčiai dvisluoksniai 
atspaudai

Dvimomenčiai dvisluoksniai 
atspaudai
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METAKRILINIŲ ESTERIŲ PAGRINDU!
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PANAUDOJIMAS

Sukandimo registravimui

Vaškinių velenėlių fiksavimui

Periimplantinių dantenų
kontūro fiksavimui

Implantų pernešėjų sujungimui

PRIVALUMAI

Nulinis pasipriešinimas kandimui

Nulinis susitraukimas

Kietas, tvirtas, stabilus registras

Greitas kietėjimas

Kontrastiška mėlyna spalva

Suderinama su visomis
atspaudinėmis masėmis

Lengvai pjaustoma ir frezuojama
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PANAUDOJIMAS

Metalinių, plastmasinių, kompozitinių
šaukštų padengimui

Alginatinių, polieterinių, silikoninių
atspaudinių medžiagų surišimui

	���������������������ą��������������������ė
PRIVALUMAI

Minimalus pasipriešinimas kandimui

Nulinis susitraukimas

Kietas, stabilus registras

Lengvai pjaustoma ir frezuojama

PANAUDOJIMAS

Sukandimo registravimui

Vaškinių velenėlių fiksavimui

Implantų pernešėjų sujungimui

PRIVALUMAI

Veiksmingas su visomis 
atspaudinėmis masėmis

Užtikrina atspaudo stabilumą 
išėmimo metu ir po jo 
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PANAUDOJIMAS

Silikoninių maketavimo
masių gamybai

Plombavimo gidų gamybai

PRIVALUMAI

Šviesai pralaidi skaidri masė

Formuojamas lygus paviršius

Standi, bet elastiška
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��������ė kompozicinė
danties restauracija
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PANAUDOJIMAS

Plombavimo gidų gamybai

Laikinų kapų gamybai

Individualių šaukštų gamybai
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PRIVALUMAI

Praimeris ir adhezyvas viename

Šviesa kietinamas

Etanolio pagrindu

Hidrofiliškas

Jungia metalą

PANAUDOJIMAS

Emalio ir dentino surišimui

Netiesioginių stiklo keramikos
restauracijų surišimui

Kompozitinių restauracijų
surišimui

Netauriųjų metalų surišimui

Breketų klijavimui

Dentinas-emalis - 30 MPa
Metalai - 24 MPa
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PRIVALUMAI

Platus spalvų spektras (A1; A2; A3; A3,5; BW)

Chromatiškos ir opakiškos masės 

77 proc. nano hibridinio užpildo

Moderni, dar patvaresnė dervų
kombinacija be Bis-GMA

Didesnis klampumas

Mechaninis atsparumas prilygstantis
pakuojamiems kompozitams

PANAUDOJIMAS

Šviesai pralaidžių stiklo keraminių
restauracijų cementavimui

Šviesai pralaidžių kompozitinių restauracijų 
cementavimui

V klasės ertmių plombavimui

Okliuziškai neperkraunamų I, II ir III klasės
ertmių pilnam plombavimui

Dentino sluoksnio atstatymui

Danties kulties atstatymui su kaiščiu ar be jo

Podanteninės ribos iškėlimui

Ilgalaikiam laikinam plombavimui pagal pavaškavimą

Įtrūkimų, mikrovagelių infiltracijai
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PRIVALUMAI

Pralaidus šviesai - užtikrinama storo sluoksnio 
polimerizacija

77 proc. nano hibridinio užpildo

Moderni, dar patvaresnė dervų
kombinacija be Bis-GMA

Padidintas klampumas, sumažintas 
polimerizacinis susitraukimas

PANAUDOJIMAS

I ir II klasių ertmių plombavimui
storu sluoksniu (ne daugiau 4 mm)

I ir II klasių ertmių pamušalams

Podanteninės ribos iškėlimui

Plombavimui naudojant “sumuštinio” techniką

Įtrūkimų, mikrovagelių infiltracijai
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PRIVALUMAI

Dvigubo kietėjimo derva

Ilgas cheminio kietėjimo laikas
(4 - 7 minutės)

77 proc. nanohibridinio užpildo

Moderni, dar patvaresnė dervų 
kombinacija be Bis-GMA

Didesnis klampumas

Chromatiškos ir opakiškos masės

Spalvos A2; A3

PANAUDOJIMAS

Danties kulties atstatymui 
su kaiščiu ar be jo

Stiklo keramikos restauracijų
cementavimui

Kompozitinių restauracijų
cementavimui
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PRIVALUMAI

Klampi konsistencija - nenubėga

Lengvai nuplaunama vandeniu

Nealergizuojanti, netoksiška

PANAUDOJIMAS

Šviesa kietinamų / dvigubo kietėjimo
oksidacinio sluoksnio polimerizacijai
(kompozitų, akrilų, bis-akrilų, dervų)

Tinka klinikiniam ir laboratoriniam 
panaudojimui
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PRIVALUMAI

Itin plonos ir plastiškos darbinės dalys

Komfortiški, ergonomiški, ilgaamžiai

Lipnumą mažinanti titano oksido danga

Sukurta pagal dantų anatomiją

PANAUDOJIMAS

Kompozitų pernešimui ir paskirstymui

Volelių ir vagelių modeliavimui

Dažo paskirstymui

�������ė plastmasė
PRIVALUMAI

Nedirgina dantenų

Spalvų individualizavimas

Bazuojama, sluoksniuojama

Tvirta ir stabili plastmasė

Mažas porėtumas

Lengvai apdirbama ir
poliruojama

Lėta degradacija

Tiesioginiam ir netiesioginiam
panaudojimui

Spalvos A2; A3 (spalvų gama pildoma)

PANAUDOJIMAS

Laikinų restauracijų gaminimui
(tiesioginiu ar netiesioginiu būdu)

Laikinų restauracijų korekcijai,
perbazavimui

Diagnostiniam ar ilgalaikiam
maketavimui (”mock-up”)
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¤����ės “La Grange”
APRAŠYMAS

120 mm ilgio, “La Grange”

Lenktais ašmenimis

Aukso spalvos rankenomis

Su volframo karbido kraštais

APRAŠYMAS

Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš plastinės
polimerinės medžiagos

Vamzdelio diametras: 2,5 mm

Su mėlynu mikro antgaliuku

Smailėjantis darbinės dalies galas

Steriliai supakuoti po 1 vnt.

	�����ėje 20 vnt. + 1 adapteris.
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APRAŠYMAS

Vienkartinio naudojimo

Neaustinės polipropileno medžiagos

Nepraleidžia vandens

Apykaklė atsiūta juostele, užsegama lipduku

Surišamas nugaroje

Balti, tamprūs rankogaliai	�����ėje 1 vnt.
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Lengvas, praktiškas chirurginis
chalatas visapusiškam naudojimui

������������������ės priemonės

	�����ėje 1 vnt.
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APRAŠYMAS

Vienkartinio naudojimo

Neaustinės polipropileno medžiagos

Nepraleidžia vandens

Surišamas nugaroje

Be kakliuko         
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Vienkartinė pižama
APRAŠYMAS

Vienkartinio naudojimo

Neaustinės polipropileno medžiagos

Nepraleidžia vandens

Trumpomis rankovėmis

�ienkartinės kepuraitės
PRIVALUMAI

Neaustinės medžiagos

Vienkartinio naudojimo kepuraitės

Beretės formos su dviguba elastine gumele

Mėlynos spalvos

	�����ėje 1 vnt.

	�����ėje 50 vnt.

������������������ės priemonės
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APRAŠYMAS

1 odontologinis apklotas 100 x 150 cm;

1 lipni juosta 9 x 50 cm

2 apvalkalai kamerai 8 x 120 cm

1 apklotas instrumentų staleliui 75 x 100cm
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PRIVALUMAI

Kaukė sudaryta iš 3 sluoksnių užtikrinančių 
patikimą apsaugą nuo bakterijų ore

Pagaminta iš bekvapio ir nedirginančio
švelnaus polipropilenio audinio 

Patogus vidinis sluoksnis, pritaikytas sąlyčiui 
su veido oda

Minkštos, tamprios ausų kilpelės

Skysčiams nepralaidus vidinis filtracinis
sluoksnis

Pritaikomas nosies spaustukas
nosies vietai suformuoti

Geras pralaidumas orui

Be stiklo pluošto, latekso

Turi CE ženklinimą

APRAŠYMAS

Kaukės matmenys: 17,7x9,5 cm

Pakuotėje: 50 vnt.

Standartinė spalva - žydra

Galimos kitos spalvos: balta, juoda, pilka,
šv. žalia, rožinė, violetinė, balta su spalvotais 
paveikslėliais. Spalvų gama nuolat pildoma.

Bakterijų filtravimo
efektyvumas - BFE >99%

	�����ėje 50 vnt.

������������������ės priemonės
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ATSTOVAS:
UAB “LITDENT”

Tilžės g. 86, LT-78114, Šiauliai
El. paštas: info@litdent.com

Tel.: +370 41 427 334


