
LAPKRIČIO
GERIAUSI PASIŪLYMAI

Galioja iki lapkričio 30 d. 

Kaiščių elastingumo modulis atitinka dentino elastingumo modulį
Puikūs estetiniai rezultatai, rentgenokontrastiški, biosuderinami.

DENTOCLIC

Vieno žingsnio deimantiniai polyrai
Nepriekaištingas poliravimas,  nereikia naudoti poliravimo pastos.

POLISH HD 

Be latekso, medium, heavy, 20 lapelių 15 x 15cm.

 

KOFERDAMO GUMA

TOP
PASIŪLYMAS

25€
31.5€

TOP
PASIŪLYMAS

15€
27€

TOP
PASIŪLYMAS

14.75€

(5 % PVM)

12 vnt. vienos rūšies poliravimo galvučių:
Liepsnelės, taurelės, diskeliai, šepetėliai.

5 vnt. vienos rūšies:
ø 1 mm; ø 1.2 mm; ø 1.3 mm;  ø 1.4 mm. 

Priemonės koferdamo sistemai

17€

(21 % PVM)

Pirkite ir www.litdent.com

Prekių kainos nurodytos su PVM. 
Pasiūlymai galioja iki lapkričio 30 d.

NORITE UŽSISAKYTI?
TRŪKSTA INFORMACIJOS?
SUSISIEKITE

Šiaulių regionas
Laima Būtaitė
+370 68367066
laima@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
+370 68392080
jurgita@litdent.com

Vilniaus regionas
Jolita Daugvilienė
+370 60840933
jolita@litdent.com

Koferdamo žiedai

Koferdamo skylamušis

Koferdamo replės

17€

65€

35€

1 kaištis 
tik 3 EUR!



GUDRUS 
Greito kietėjimo biokeraminis užpildas.
 5 kapsulės, 255 mg. + 5 x 0.25 ml.

- Užtikrinama optimali remineralizacija, cemento bei 
kaulinio audinio regeneracija;
- Intensyvus rentgenokontrastiškumas;
- Dėl inovatyvios formulės ir kalcio titanato panaudojimo 
nekeičia danties spalvos;
- Šarminė aplinka neleidžia augti bakterijoms;
- Vienmomenčio gydymo galimybė – dėl greito kietėjimo.

MTA BIOREP

PASIRINKIMAS

50€
65€

60€
75€

MTA integracija nuolatiniam kanalų pildymui
 –  biokeraminis sileris. 
4 g. švirkštas + 10 maišymo antgaliukų + 1 maišymo padas.

MTA BIOSEAL

- Tolygi MTA penetracija į dentino tubules;
- Apsauga nuo bakterijų kolonizacijos;
- Idealus hermetizavimas;
- Greitai pasiekiamas ir ilgalaikis rezultatas;
- Sumažintas darbinis laikas;
- Lengvas įvedimas į kanalą;
- Esant poreikiui – paprastas išėmimas.

Mineralinio trioksido užpildo cementas
4 x140 mg. 3 ml skysčio. 

Sudarytas iš kalcio volframo ir skirtas greitai, 
sklandžiai ir lengvai sumaišyti iki reikiamos 
konsistencijos įvairioms procedūroms. 

Pagaminta iš smulkių hidrofilinių dalelių, kurios 
stingsta vandenyje, PD™ MTA White užsandarina 
kelius tarp šaknies kanalų sistemos ir aplinkinių 
audinių, žymiai sumažindama bakterijų migraciją.

40€

PD MTA WHITE

SURGISPON
Hemostatnės kempinėlės, sterilios, 40 vnt.

Hemostatinės kempinėlės

DENTOSPON
Hemostatinės kempinėlės, sterilios, 50 vnt.

SURGISPON ®  yra sterili hemostatinė 
absorbuojama želatinos kempinėlė, pagaminta iš 
liofilizuoto hidrolizuoto kolageno putų, kurios 
suteikia jai vienodą poringumą ir reaguoja neutraliai. 
Išdžiovintos putos supjaustomos, supakuojamos ir 
sterilizuojamos naudojant gama spinduliuotę. 

DENTOSPON™ kempinėlės pagamintos iš želatinos ir smulkiai 
disperguoto (koloidinio) sidabro. Sidabras drėgnomis sąlygomis 
sudaro sidabro jonus, kurie veikia antimikrobiškai.  
DENTOSPON™ yra veiksmingas prieš visus mikroorganizmus, 
esančius burnos ertmėje, ypač prieš gramneigiamus 
organizmus. Sidabro jonai itin veiksmingi prieš antibiotikams 
atsparias bakterijas. DENTOSPON™  turi antimikrobinį poveikį 
viso rezorbcijos proceso metu.

25€
29€

20€

25€

TURBOSIL

C silikono rinkinys: bazė 900 ml., korekcija 140ml.,  katalizatorius 40ml.

Kondensacijos būdu kietėjantis labai didelio klampumo polisiloksano silikonas visiems dviejų pakopų atspaudams.

38€
47€

KAINOS:
Turbosil bazė, 900 ml. - 25.50 EUR
 Turbosil korekcija 140ml. - 13.80 EUR
Turbosil katalizatorius 40ml. - 8 EUR

TURBOCCLUSION

Silikono pagrindo sąkandžio registro masė. 
2 x 50ml.+ 12 antgaliukų.

- Atspaudinė medžiaga yra suderinama su visomis sistemomis;
- Darbo metu, nesusidaro oro burbuliukai;
- Dėka skystos produkto konsistencijos 
   itin patogus naudojimas (medžiaga neslysta);
- Atsparumas spaudimui – iki 2 µm;
- Minimali variacija po 24 val. – 0.05 %.

27€
39€

TURBOPRINT

Alginatas. 
CLASS A (500g.), CHROMA (500g.), ORTHO (500g.)

6€
7.30€

Perkant dėžę (12 vnt.) 
+ 1 alginato pakelis 

DOVANŲ!

Rinkinio kaina:

Pirkite ir www.litdent.com

Prekių kainos nurodytos su PVM. 
Pasiūlymai galioja iki lapkričio 30 d.

NORITE UŽSISAKYTI?
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SUSISIEKITE

Šiaulių regionas
Laima Būtaitė
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laima@litdent.com

Kauno regionas
Jurgita Kondratienė
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SUTAUPYTI 
LENGVA

R&S skalpelių ašmenys

Šepetėliai grąžtelių valymui

32€

Brush Card - šepetėlis kortelė, nailono šereliais
Brush Pen - šepetėlis pieštukas, metalo šereliais

9€2€

Pakuotėje 5 vnt.

R&S vainikėlių nupjovėjai

-25%
6-885

6-888

6-889

-15%

Pakuotėje 100 vnt.
Nr. 10, Nr. 12, Nr. 15 

Poliravimo diskeliai

Pakuotėje 85 vnt.
9,5mm. - švelnūs, vidutiniai, šiurkštūs
12,7mm. - ypač švelnūs, švelnūs, šiurkštūs.

Skirti lengvam, greitam ir saugiam visų 
kompozitų, mikro užpildytų medžiagų ir stiklo 
jonomerų poliravimui ir apdailai.

Mediniai tarpdantiniai kaišteliai

Pakuotėje 100 vnt.
Dydžiai: XS turkio spalvos , S oranžiniai , M žali, 
L geltoni , XL balti.

11€

Turbininis antgalis su šviesa

Antgalis kampinis su šviesolaidžiu, 1:1, WH jungtis  
4 skylių purškimas. 

210€

Turbininis antgalis be šviesos

Antgalis kampinis  1:1, su aušinimu.
Midwest univesali jungtis.

150€

32€

 1l skysčio DOVANŲ!

+

DENTO-VIRACTIS 77

Odontologinių prietaisų ir smulkios įrangos, 
paviršių dezinfekcijos priemonė.
Pakuotė 5l.

Paciento servetėlės

500 vnt. baltos spalvos

Vienkartiniai kostiumai

S, M, L, melsvos spalvos

10.50€

12€

4€
4.51€
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ĮRANGOS
PASIŪLYMAI

Calset kompozito kapsulių ir švirkštų šildytuvai

Calset šildytuvai skirti kompozitinėms medžiagoms, anesteziniam tirpalui ir porceliano 
laminatėms šildyti. Kompozitas gali būti šildomas kompulėse arba švirkšte. Ant 
šildytuvo viršaus esančiame dėkle yra laikomos kompulės arba sudėtinis laikiklis. 

Calset šildytuvai:
- Kaitina kompozitinę medžiagą iki 98 °F (37 °C), 130 °F (54 °C), 155 °F (68 °C); 
- Palaiko pastovią pasirinktą temperatūrą; 
- Calset šildytuvas išsijungs po 10 valandų naudojimo be priežiūros; 
- Pagerina kietinimo laipsnį; 
- Galima pašildyti apdailos instrumentus.

Galimi skirtingi šildytuvų variantai pritaikyti pagal jūsų poreikį.

Tyrimai parodė, kad iš anksto pašildyti 
kompozitai pasiekia konversiją iki 80 % greičiau 

esant bet kokiam šviesos šaltiniui. 
Išankstinis kondicionavimas šiluma taip pat leidžia 
kompozitams lengviau tekėti ir lengviau prisitaikyti 
prie matricos padiktuotos formos – tai neturi įtakos 

fizinėms kompozito savybėms. 
Geresnis pritaikymas sumažina sąkandžio 
reguliavimui reikalingą laiką ir šlifavimą.

Tik 3 min. 
 kompozitui sušilti

#NaujasŠvarosStandartas

VALO

PREPARUOJA

NUJAUTRINA

REMINERALIZUOJA
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