
Кога ќе ги замените негативните мисли со позитивни, ќе 
почнете да добивате позитивни резултати.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll 
start having positive results.

Вили Нелсон / Willie Nelson

НА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ, 
ИНСТРУМЕНТИ И ОПРЕМА 20
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Почитувани, 

Како водечки добавувач на стоматолошка опрема, инструменти и материјали за 
стоматологија во земјата, силно сме посветени да Ве насочиме да го направите 
вистинскиот избор согласно Вашите потреби и очекувања. 

ЗА КАТАЛОГОТ

Во име на сите вработени во тимот на стоматологија и во име на нашите партнери 
Ви гo претставуваме нашиот асортиман и услуги, кои ќе Ви помогнат да добиете 
комплетна информација за нашата понуда.

ЗА  ПРОМЕДИКА

ПРОМЕДИКА е основана во 1996 година со 7 вработени, како компанија за продажба 
на стоматолошка опрема и потрошен материјал.  
Денес, вкупниот број на вработени е 90 високо обучени професионалци и наша 
основна дејност е трговија на големо со фармацевтски производи, стоматолошки 
материјали, медицински помагала и сервисирање на стоматолошка опрема.

ВРЕДНОСТИ & АКТИВНОСТИ
• Нашиот најголем приоритет е грижа и ориентација кон потребите на клиентите и 

нивните очекувања со цел постојано да ја подобруваме нашата работа.
• Нудиме дополнителна вредност со дефинирање на високи стандарди за услуги, 

постојано подобрување на квалитетот на услугата и продуктивноста.
• Нашата мисија се темели на квалитет и професионализам и нашиот тим се 

препознава како тим кој професионално дава се од себе  за клиентите и крајните 
потрошувачи. 

• Исполнувајќи ја политиката за квалитет на компанијата, ПРОМЕДИКА е 
сертифицирана  за работење согласно системите за квалитет  и животна средина 
(QMS и EMS). 

• Континуирано  и посветено работиме на спроведување  на процедурите за Здравје 
и безбедност при работа,  ја следиме и спроведуваме регулативата на ЕУ во однос 
на BDP и GMP, како и регулативата на СЗО.

СЕРВИС 
Тимот кој работи во сервисниот оддел е наша најсилна алатка во грижата за 
корисниците во постпродажниот период.

ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР

Овозможуваме континуирани професионални тренинзи и едукација наменети за 
вработените и за нашите клиенти.  Нашиот едукативен центар е модерен и комплетно 
технички опремен за изведување на работилници, курсеви и предавања.

ЛИСТА НА ПАРТНЕРИ:
SEPTODONT 
DEGUDENT 
MELAG 
INTERDENT 
COLTENE/WHALEDENT 
ICN GALENIKA 
ASA DENTAL 
KULZER 
DENTSPLY SIRONA 
KAVO KERR
RENFERT 
NTI-KAHLA 
DENTAURUM 
IVOCLAR/VIVADENT 
CATTANI 
HAGER WERKEN 
FOTONA 
POLIDENT 
PLASTDENT 
GNATUS 
CARESTREAM /DENTAL SYSTEMS 
WP DENTAL 
DIADENT 
ALPHADENT NV-CEKA 
BIO ART 
MAILLEFER
PARKELL 
EURO TECHNEW 
VITA ZAHNFABRIK
NAKANISHI INC. 
SCHEU-DENTAL 
HOFFMANN DENTAL
CARL MARTIN 
GEISTLICH PHARMA AG 
PHILIPS DENTAL 
MYOFUNCTIONAL RESEARCH 
EMS 
STODDARD 
3SHAPE 



Стоматолошки материјали и  
помошни средства 
Анестетици
Адхезија и реставрација

• бондови и јеткачи 
• композити и глас-јономери 
• помошни средства
• средства за привремено затворање, подлоги и медикаменти

Дезинфекција
Ендодонција
Материјали за еднократна употреба
Превентива
Протетика
Средства за белеење на заби и козметика
Останато
Ортодонција

• брекети
• лакови и жици
• лигатури, гумички и федери
• ортодонтски прстени, туби и атечмени

Орална хирургија  и имплантологија 
• Ankylos CX имплантен систем
• Geistlich биоматеријали (пародонтологија)
• помошни средства во орална хирургија  

(прекривки за операција, стерилни ракави и сисалки)

Инструменти
Опрема и апарати
Радиодијагностика
Стоматолошки столици
Насадни инструменти

• турбини
• коленици, насадници и микромотори
• кумплунзи 
• профилакса

Ламби за полимеризација
Дигитална стоматологија 

• интраорални скенери 
• режачи
• синтрамати 

Стоматолошки ласери
Хирургија
Ендодонција 
Стерилизација 
Компресори
Останати апарати за стоматологија
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СТОМАТОЛОШКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 

АНЕСТЕТИЦИ
АДХЕЗИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ЕНДОДОНЦИЈА
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
ПАРОДОНТОЛОГИЈА  И ПРЕВЕНТИВА
ПРОТЕТИКА
СРЕДСТВА ЗА БЕЛЕЕЊЕ НА ЗАБИ И КОЗМЕТИКА
ОСТАНАТО
ОРТОДОНЦИЈА
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА  И ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

АНЕСТЕТИЦИ



LIDOKAIN СПРЕЈ БЕЛУПО 

Спрејот се користи за 
површинска локална 
анестезија во стоматологија, 
ОРЛ, дерматовенерологија и 
гинекологија.
пакување: спреј 50 мл.
шифра: 6955

SCANDONEST 2% SPECIAL

Mepivacaine hydrochloride 2% со adrenaline (epineph-
rine) за локална анестезија  1:100,000. SCANDONEST 
2% е локален анестетик со широк опсег на примена во 
денталната пракса.

Состав:
Локален анестетик 20 mg mepivacaine hydrochloride и 
вазоконстриктор10 µg adrenalin (epinephrin) во 1ml. 
Покрај ова има и калиум метабисулфит(E 224), NaCl, 
хидрохлорна киселина, натриум хидроксид и вода за 
инекции.
Индикации:

• Локална и локо-регионална анестезија во 
стоматологија и орална хирургија

Контраиндикации:
• преосетливост на локални анестетици од амиден тип 

или компоненти на препаратот
• сериозни пореметувања на атриовентрикуларната 

спроводливост без пејсмејкер, хипертензија, 
аритмија, валвуларна или коронарна болест на 
артериите

• епилепсија (без третман)
• интермитентна акутна порфирија
• терапија со МАО инхибитори или трициклични 

антидепресиви
пакување: 50 карпули
шифра: 341

SEPTANEST 1/100,000

SEPTANEST е анестетик за широка употреба во 
денталната пракса, поради долготрајното дејство на 
активната група. Во составот е articaine hydrochloride 
и адреналин и затоа е погоден за орално- хируршки 
интервенции.
пакување: 50 карпули
шифра: 350

SEPTOJECT ИГЛИ ЗА КАРПУЛ ШПРИЦ

SEPTOJECT иглите одговараат за сите видови стандардни 
карпул шприцеви. Достапни се во димензии од: 0,3/12mm; 
0,3/25mm и 0,4/35 mm
пакување: кутија со 100 игли
шифра: 340

SCANDONEST 3% БЕЗ АДРЕНАЛИН
SCANDONEST3% е безадреналински анестетик со широка 
употреба во денталната пракса, особено во случаите каде 
е контраиндицирана употреба на вазоконстриктор. По 
составот е chlorhydrate mepivacain 3%.
пакувањe: 50 карпули
шифра: 351

НАСКОРО
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АДХЕЗИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



HELIOBOND
Предности:
За оптимално маргинално запечатување помеѓу забот и 
композитот, кога се применува во комбинација со техника 
на јеткање на емајл. 

Индикации: 
Адхезив за бондирање на емајл Во комбинација со Syn-
tac, исто така, се употребува за бондирање на дентин, 
цементирање на накит за заби, на пр. скајс циркони, 
транспарентно запечатување на фисури и реставрации 
како сврзувачки слој за репарација на композити, 
порцелански коронки и мостови
пакување: 6 гр.
шифра: 532907

EXCITE F
Светлополимеризирачки еднокомпонентен адхезив кој 
ослободува флуориди. Наменет за total-etch техника (со 
претходно нагризување со ортофосфорна киселина). 
ExciTE F е наменет за силна адхезија и на дентинот и на 
емајлот кај директни реставрации (композити, компомери). 
Редуцирана постоперативна сензитивност бидејќи 
дентинските тубули се ефективно запечатени (подлога не 
се користи). Систем со прецизно пасување кај индиректни 
реставрации поради тенкиот адхезивен слој.  

Достапен во универзално VivaPen пакување (120 
апликации) и шишенце 5мл
пакување: VivaPen 2 мл. -  шифра: 626969
пакување: шишенце - шифра: 630376

ADHESE UNIVERSAL
Универзален бонд  - три во еден (бонд+прајмер + киселина 
за нагризување)

Adhese Universal е еднокомпонентен 
светлополимеризирачки адхезив наменет за 
директни и индиректни бондинг процедури, што 
ја истакнува компатибилноста со сите јеткачки 
техники: самонагризувачка техника, селективно 
нагризување на глеѓта и total-etch техника. Директна 
употреба на светлосно полимеризирачки композити и 
компомери, изработка на забни трупчиња со светло, 
самополимеризирачки и двојно полимеризирачки 
композити. Адхезивно цементирање на индиректни 
реставрации со светло или двојно полимеризирачки 
композитни цементи. Интраорално репарирање на 
композитни и компомерни фрактури. Намалување на 
хиперсензитивноста на цервикалните површини. Точно 
пасување на индиректните реставрации, поради малата 
дебелина на нанесениот филм.  

Достапен во универзално VivaPen пакување (190 
апликации) и шишенце 5мл
пакување: VivaPen 2 мл. -  шифра: 664504
пакување: шишенце - шифра: 573691

EVETRIC БОНД
Универзален самонагризувачки, светло-
полимеризирачки адхезив
пакување: 6 гр.
шифра: 668075
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EMAIL PREPARATOR  
37% фосфорна киселина во течност. Предности: 
- Микро поврзување на бондот со нагризаниот 
емајл - Благодарение на ниската вискозност, 
материјалот добро навлегува во фисурите 
- Сигурна ретенција на материјалите за 
запечатување, композитите како и поставените 
реставрации. Индикации: За нагризување 
на емајлови површини, кондиционирање на 
дентин кај запечатување, композитни полнења и 
адхезивно цементирање на реставрации
пакување: 6 гр.
шифра: 533034

TOTAL ETCH  
TOTAL Etch Орто фосфорна киселина 37%. Индикации: 
- Подготовка за фиксирање на ортодонтски брекети 
и апарати - Подготовка за запечатување на дупки и 
пукнатини Придобивки: - Многу лесно се применува 
и плакне - Добра тиксотропност: останува на местото 
каде е поставен - Одличен контраст (сина боја) - 
Метални аголни канили, прилагодливи за прецизна 
примена и лесен пристап до бочните регии - 
пакување: Jumbo 1х30гр/ 2х2гр
шифра: 558530 
пакување: рефил 2 гр. 
шифра: 550588

ONE COАT 7.0
Aдхезивен систем БОНД - седма 
генерација - три во  едно 7.0 
(бонд+прајмер+ киселина за 
нагризување) 
пакување: 5 мл.
шифра: 7047

PRIME & BOND NT
Дентален адхезив – прајмер и 
бонд во едно шишенце, докажан и 
потврден адхезивен систем. 
пакување: 4.5 мл.
шифра: 2451

C-BOND
Универзален бонд  - три во еден 
(бонд+прајмер + киселина за нагризување)

Бондинг средство за тотал-еч техника, со 
одлична адхезија за дентинот и емјлот. 
Обезбедува сигурна адхезија помеѓу забот 
и композитот. Има течна конзистенција и 
лесно се нанесува. Може да се користи со 
глас-јономерни подлоги. 
пакување: 10 мл.
шифра: 1030

EXTRA GEL
37% ортофосфорна киселина за 
кондиционирање на емајлот
пакување: 2 мл. 
шифра: 1031
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EVETRIC
Висококвалитетен универзален нано-хибриден композит за извонредна естетика!

Достапен е во 10 различни бои и разни транслуценции од дентинска до емајлова, 
вклучувајќи и една високо транспарентна инцизална боја! A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, 
C2, T, A3.5 Dentin i B2 Dentin.

Благодарение на интегрираните нано-пигменти, Evetric е извонредно добро 
прилагодлив и има каракетристики на камелеон. Како резултат на нано-
структурата на честиците, пигментите се хомогено распоредени во композитот, со 
што материјалот идеално се вклопува во околината на природни заби. Резултатот е 
природен изглед на пломбите.
Иновативната нано-оптимизирана технологија допринесува за добрите физички 
својства на материјалот, извонредната складност на бои, одличното моделирање 
како и нелепливоста на материјалот.

ОТКРИЈТЕ ЈА ТАЈНАТА 
НА НЕВИДЛИВИОТ 
КОМПОЗИТ

пакување: 
Голем сет - Assortment 8 x 3.5 g    
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, 
клуч за боја
Мал сет- 4 x 3.5g
2 x A2, 2 x A3  1 x 5g Еветрик Бонд
Рефили 1 x 3.5 g
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, A3.5 
Dentin, B2 Dentin

шифра: голем + мал сет 1455
шифра: мал сет 668409
шифра: рефили 639668
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TETRIC EVO CERAM BULK FILL
Композит за постериорни реставрации со високи 
перформанси.  Што го прави поразличен од останатите 
композити? Високо реактивниот иницијатор на светлина 
Ivocerin (патентиран од Ivoclar) e значително пореактивен 
од конвенционалните иницијатори и затоа овозможува 
слојот до 4 мм да се полимеризира за само 10 секунди. 
Со Tetric EvoCeram Bulk Fill одлично се ракува и има 
јасно изразен “камелеон ефект”, 10 секунди (1000 mW/
cm2), заштедувате 47% од времето.
пакување: 3 гр.
шифра: 63824

TETRIC EVO FLOW (BULK FILL) 
Tetric EvoFlow е одличен течен радиоконтрастен 
композит.  Извонреден камелеон ефект. Директна 
примена, без порозности и празнини. Може да се 
користи како лајнер кај класа I и II, и како реставративен 
материјал за пополнување мали празнини, па дури и кај 
класа V. Се користи и за запечатување и поврзување на 
индиректни реставрации.
пакување: 2 гр.
шифра: 595953-595984, 641358-641361
Bulk Fill 667724, 667727, 680296

TE- ECONOM PLUS 
Светлоснополимеризирачки, рентген контрастен хибриден 
композитен материјал 
Индикации: Реставрации на класите I до V 
Предности: Одлични физички својства. Добро полирање. 
Висок степен на рентген контраст. Долго работно време. 
Докажана технологија и квалитет на Ivoclar Vivadent.
Достапен во повеќе нијанси: A1, A2, A3, A3.5, B2 и C3
пакување сет 4х4 гр./ бонд/јеткач
шифра: 610909
пакување: сет 8х4 гр./ бонд/јеткач
шифра: 610907
пакување: рефил 4 гр. 
шифра: 610912

TETRIC EVO CERAM
Високо естетски, светлополимеризирачки, 
рендгенконтрастен нанохибриден композит за реставрација 
на заби од антериорна и постериорна регија.
пакување: 3 гр.
шифра: 590290

TE- ECONOM FLOW 
Светлоснополимеризирачки, течен 
композитен материјал 
пакување: 2 гр.
шифра: A2 - 611127,  A3 -611128

HELIOSEAL F
Helioseal F е светлосно полимеризирачки, бело обоен 
залевач за фисури кој ослободува флуориди. Флуоридите 
овозможуваат зголемување на отпорноста на емајлот 
преку промоција на реминерализацијата и инхибиција 
на деминерализацијата, редукција на дентален плак и 
антибактериски ефект.
Индикации: Запечатување на кавитети, пукнатини, фисури и 
Foramina Caeca 
Предности: Оптимални својства за влажна работна средина. 
Едноставна и лесна проверка на ретeнцијата. Ослободува 
флуориди.

Придобивки за тимот во ординацијата: 
• Ефикасна заштита од кариес 
• Безболно лекување 
• Долгорочно зачувување на трајни заби

пакување: 1,25 мл.
шифра: 558519
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COMPONEER 
ГОТОВИ ДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ 
ЛАМИНАТИ
Во еден чекор до идеална естетика!

• Избор на димензии и форма 
• Можност за големи реконструкции во фронталната 

регија во една сеанса
• Штедење на време и комфорт во работата
• Можност за корекција и индивидуално адаптирање 

во секое време 
пакување: 
СЕТ 24 компонири + сет акцесории +нанокомпозит 
Synergy + сет инструменти  
шифра: 1365
Сет од 6 компонири
шифра: 1426 
Сет од 2 компонири (премолари/универзални)
шифра: 1989

BRILLIANT COMPONEER INTRO KIT
НАПРАВЕТЕ БРИЛИЈАНТНА НАСМЕВКА!

• Високо -естетска реставрација 
• Минимално инвазивни реставрации базирани на 

композит
• Само една сесија – нема потреба од лабораторија
• Одлично се полираат

пакување: СЕТ 28 компонири + сет акцесории +4 
шприца BRILLIANT Ever Glow+ ONE COAT 7 Universal 
бонд + сет инструменти 

IPS EMPRESS DIRECT COLOR/OPAQUE 
ASS.
Индикации:
Репаратури на керамички и композитни фасети 
интраорално;
Дисколорација на забите 
пакување: 7х1 гр. и опакер 1х1,8 гр.
шифра: 637898
пакување: 1 гр. 
шифра: 637899

IPS EMPRESS DIRECT СЕТ / РЕФИЛ
IPS Empress Direct е светлополимеризирачки 
високоестетски нано-хибриден композит, наменет за 
директни реставрации во антериорна и постериорна 
регија со широк спектар на индикации. IPS Empress 
Direct е дизајниран за стоматолози: со исклучителни 
високо-естетски барања, кои настојуваат да го 
имитираат надворешниот изглед на природните заби, 
кои ги вреднуваат широката палета на бои и различните 
нивоа на транслуценција понудени од системот. Нема 
потреба од посебна техника на наслојување, со висок 
сјај на површината, одлични можности за полирање и 
рентген контрастен. 
Достапен во 32 бои и 5 нивоа на транслуценција, нови 
опалесцентни бои.
пакување: СЕТ  8 х 3 гр. 
шифра: 635243
пакување: рефил 3 гр. 
шифра: 6272200

НАСКOРО
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 BRILLIANT EVER GLOW 
• Универзален субмикронски нанокомпозит
• Висока компресивна сила и минимална абразија
• Минимална апсорпција на вода
• Идеален за  естетски реставрации во фронтална регија
• Идеално полирање

пакување: СЕТ 3 шприца А1/B1, A2/B2, A3/D3, ONE COAT бонд 5 мл, 50 
апликатори за бонд, 2 DIATECH гумички за полирање со порцеланска 
прашина.

шифра: СЕТ  60020090
пакување: рефил 3 гр. 
шифра: 60019698 - 60019744
пакување: BRILLIANT Ever Glow FLOW рефил  2 гр.
шифра: 60019752 - 60019755

шифра: 
Enamel - 2169
A1/B1 - 2391
A2/B2 - 2392
A3/B3 - 2393
A3,5/B3 - 23930
C2/C3 - 23931

SYNERGY D6 сет   
ЕДНОСТАВНО И БРЗО ДО ЕСТЕТСКА НАСМЕВКА!

Високоестетски нанохибриден композит за 
секојдневна употреба. Има економичен избор на 
бои распределени во 6 дентински и 4 емајлови бои 
- ДУО систем на избор на боја, идеално ракување, 
природен опалесцентен ефект и минимална 
контракција. Се користи за сите естетски полнења 
во фронталната и трансканинската регија. 
Материјалот поседува извонреден камелеон ефект 
и извонредно рабно затворање.
пакување:13 х 4 гр. (12 дентин 1 емајл)
шифра: 60014361

SYNERGY FLOW РЕФИЛ

 Нано-композитен течен композит со високи 
естетски карактеристики, наменет за сите естетски 
полнења во фронталната и трансканинската регија. 
Едноставно и брзо навлегува и во најтесните места 
од забниот кавитет и е тиксотропичен - истекува 
исклучиво со притисок на шприцот. 

пакување: 2.3 гр.
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DYRACT XP / EXTRA 
Компомер- полнило во кое се комбинирани позитивните 
карактеристики на композитите (цврстината и естетика) и 
континуирано ослободување флуориди (карактеристика на 
глас-јономерните цементи).
пакување сет: 40 компули, бои: А2, А3, А3,5 и Б1 + акцесории 
+ PRIME&BOND 4.5 мл.
шифра: 250
пакување рефил: 20 компули
шифра: А2: 24501, А3: 24502, B1:2 4503

Ceram X Sphere Tec 
Нано керамички композит со единствена сферична 
технологија на полнења,може да се користи за директни и 
индиректни реставрации. Новата технологија е комбинација 
од сферични микрочестички и оптимизирана матрица на 
смола. 
  
Состав:

• Нано керамички честички
• Mикро бариумски честички
• Пигменти со радиоконтраст
• Демитакрилатна смола
• Иницијатори и стабилизатори

Предности:
• Лесно се адаптира на површините на кавитетот -  затоа 

е лесен за манипулација
• Лесно се моделира и не се лепи за инструментот со кој 

се работи
• Отпорен на контракции- неможност за рецидивирачки 

кариес
• Едноставен концепт на бои,спектар од 5 нијанси на бои 

кои се преклопуваат со целата Вита скала – поголема 
палета за избор на докторот

• Веродостојност на боите и камелеон ефект- поголема 
естетика за пациентот

• Брзо и лесно полирање до извонреден сјај ,како со 
силиконски гумици така и со абразивни дискови

пакување: сет 5 шприцa, (бои: А1, А2, А3, А3,5 и А4) х 3 гр.
шифра: 2087

CHEMFIL SUPERIOR
Реставративен глас-јономер, комбинација од алуминиум 
силикат и полиакрилна киселина 
пакување: сет 7 шишенца по 10 гр. + Tooth cleanser 6 мл. 
+ Varnish 12.5 мл. + 50 апликатори и акцесории 
шифра: 1903

SDR FLOW
Револуционeрен течен композит за брзо полнење на 
постериорни кавитети во слоеви до 4 мм со својство 
на самонивелација, хемиска компатибилност со 
композити и адхезиви, намалена контракција и 
изразен радиоконтраст. 

пакување: 50 компули + Bond + Пиштол за 
апликација
шифра: 60603000
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CHARISMA CLASSIC COMBI 
СЕТ/РЕФИЛ
Искуство x Истражување = Micro-
glass® II effect.
Хибриден композит за реставрација 
на антериорни и постериорни заби.
пакување: 8 шприца х 4 гр. + бонд + 
јеткач + акцесории
шифра: 2479

COMPETENCE UNIVERSAL
Светлополимеризирачки универзален 
хибриден композит
пакување: сет кој содржи 4 шприцови 
x 4,5гр ( А2,  А3,  А3,5, Б2 ) + 10мл. 
Ц-бонд + 2 мл. глас лајнер + 2мл. 
екстра гел  
шифра: 1020

SECURAFIL
Глас-јономерен цемент за пломби со 
флуориди
пакување: 15 гр. прав + 10 мл. течност
шифра: 1027

SECURA VARNISH
Самоврзувачки безбоен лак за глас-
јономерни цементи 
пакување: 10 мл.
шифра: 10280

GENGIGEL
Хијалуронска киселина - раствор за 
промивање на уста. 
Се користи; кај зараснување на рани, 
при крварења на непцата и оралните 
ткива, при воспаленија под забните 
протези.
пакување: 150 мл.
шифра: 3352

COPAL VARNISH 
Заштитен лак за горните површини на 
цементни полнења, заштитен лак за 
модели од гипс.
пакување: 50 мл. течност
шифра: 4535

MЕТИЛЕНСКО ПЛАВО 
2% раствор р-ор на метиленско плаво.
Антибактериско, оксидативно дејство.
Индикации: стоматитис, гингивитис, 
афти, улцерации, орална кандидијаза.
пакување: 10мл.
шифра: 4268

DEVITEC
Паста за девитализација на пулпа, 
без арсен.
пакување: 3,5 гр.
шифра: 11401

APHTISOL 
Средство за лекување на афти и мали 
улцерации на оралната лигавица 
(непцата и јазикот).
пакување: 15 мл.
шифра: 11575

GLASS - LINER
Еднокомпонентен 
светлополимеризирачки глас-
јономерен цемент за подлоги 
пакување: 2 мл 
шифра:1019
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MUMMIFYING PASTE 
Моќен антисептик за привремено или 
трајно полнење на коренски канали. 
Се користи кога не постои можност за 
потполно отстранување на пулпата. Не 
се ресорбира, има добра РТГ видливост.
пакување: 12 гр.
шифра: 11560

IODOFORM PASTE
 Долготраен препарат за подготовка 
на инфицирани коренски канали 
и кариес, како и за длабоки 
гингивални џебови, исто така 
погоден и за млечни заби. 
пакување: 15 гр.
шифра: 11570

COLTOSOL® F
Coltosol® F e eднокомпонентна паста 
на база на цинк оксид сулфат,која 
не содржи еугенол и е наменета за 
привремена апликација (1-2 недели). 
Пастата е намената за привремено 
затворање на кавитети, но може 
да се користи и како пакување по 
пародонтолошки третмани. Заради 
својството да испушта флуор е одлично 
средство за привремење затворање 
на кавитети, а вкусот на јагода e 
искучително пријатен за пациентите. 
Пастата се стврднува во допир со влага, 
многу лесно се аплицира, лесно се 
отстранува и овозможува добро рабно 
затворање. 
пакување: 38 гр.
шифра: 5911

DYCAL®
DYCAL® е двокомпонентен 
самоврзувачки препарат на база на 
калциум хидроксид, кој се користи за 
директно и индиректно прекривање на 
пулпата и како заштитна база/лајнер 
под материјалите за пломбирање. 
Брзото време на врзување и одличните 
карактеристики при ракување го 
прават овој препарат бр.1 од овој тип 
материјали.  
пакување: 13 гр. + 11 гр.
шифра: 2471

CALCIDENT 450
Средство за директно и 
индиректно прекривање на 
пулпата,средство за меко полнење 
на коренски канали 
пакување: 2 мл.
шифра: 1025

CALCIDENT LC
Средство за директно и индиректно 
прекривање на пулпата, 
светлополимеризирачко 
пакување: 2 мл.
шифра: 190

ГУТАПЕРКА СТАПЧИЊА
За потиснување на гингива и меки 
ткива околу  забот
пакување: 110 гр.
шифра: 82303

DENT – A – CAV
 Материјал за привремено 
затворање на кавитети. Може да 
се набави во бела или розе боја. 
Покажува многу добро маргинално 
запечатување и може лесно да се 
отстрани со помош на сонда. Време 
на врзување вo кавитетот 3 мин.
пакување: 30 гр. 
шифра: 4311

AH 26 SILVERFREE ПАСТА ЗА 
КАНАЛНО ПОЛНЕЊЕ
AH 26 silverfree е наменет за 
дефинитивно полнење на коренските 
канали.

• Лесно се меша и нанесува- не се 
губи време при работа

• Минимална контракција за време 
на полимеризација – долготрајност 
на полнењето

• Потполна канална оптурација со 
одлична биокомпатибилност

пакување: 8 гр. прав 10 гр. смола
шифра:2 419

HEMOSTATIC SOLUTION
Раствор за лекување на пост-
екстракциони и пост-оперативни 
хеморагии, како и локални крварења на 
меките ткива.
пакување: 30 мл.
шифра: 11470
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AH PLUS
Двокомпонентна паста за дефинитивно полнење на 
коренските канали кај перманентна дентиција, на база на 
полимер епоксид амин. Контраиндицирана е кај пациенти 
преосетливи на епокси смолата.
индикации:

• Лесно се меша и се прилепува за ѕидовите на каналите – 
Скратено време на третманот на пациентот

• Минимална контракција за време на полимеризацијата - 
овозможува долготрајна стабилност и густина.

Состав:
Епоксид смола
Калциум волфрамат
Циркониум оксид
Аеросол
Железо оксид
пакување: 2x4 гр.
шифра: 20110

AH PLUS JET
Двокомпонентна паста за дефинитивно полнење на 
коренските канали базирана на epoxy-amine хемиски 
смоли.
Меѓу водечките ендосилери-ендооптуратори на пазарот.

• Лесно се аплицира поради мешање со соодвени 
апликатори на самиот шприц-скратено време за 
работа на докторот

• Мала контракција,мала пропустливост,висока 
биокомпатибилност 

• Oдлична радиоопакност-Олеснета дијагноза на 
докторот

пакување: 15 гр.
шифра: 60620117

Roeko GuttaFlow Bioseal
Иновативен систем за обтурација на коренски канали со 
ладна кондензација. Систем Два во Еден-комбинација на 
два продукта во еден (гутаперка во прав, честички помали 
од 30 милимикрони) и обтуратор за коренски канали.

Претставува исклучително интелигентен био-материјал 
составен од калциум и силикати кој што покрај обтурација 
на коренскиот канал поттикнува активирање на биохемиски 
процеси кои овозможуваат поддршка во регенерација на 
истиот.
Механизмот е мошне едноставен, после полимеризацијата 
формира хидроксилапатит-кристали на површината на 
каналот.Кристалите значително ја подобруваат адхезијата,ја 
стимулираат природната регенерација на дентинот и 
коската...
Работно време 5 мин
Време на манипулација 12-16 мин 
пакување: 5 мл. + апликатори
шифра: 60019560

APEXCAL
Кремастата ApexCal калциум-хидроксидна паста се 
користи како привремено средство за дезинфекција 
при обтурација на коренските канали. ApexCal исто 
така, може да се користи кај директно или индиректно 
прекривање на пулпата. Предности: - Заштеда на време 
со директна апликација - Лесно се отстранува - Висока 
радиоконтрастност (400% Al)
пакување: 2,5 гр.
шифра:  595915

APEXIT PLUS
Apexit Plus е материјал за трајно полнење на коренските 
канали на база на калциум хидроксид. 
пакување: 2 х 6 гр.
шифра: 593991
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ENDOMETHASONE N 
Пастата се користи за дефинитивно канално полнење 
со гутаперка поени. Има извонредна толеранција кон 
периапикалното ткиво со изразено антиинфламаторно и 
антисептично дејство.

пакување: 14 гр. + 10 мл.
шифра: 335

ENDOFILL 
РТГ контрастен препарат за трајно полнење на коренски 
канали, со анти-воспалително, антисептичко и гермицидно 
дејство.
пакување: 15 гр. прав, 15 мл. течност
шифра: 10270

SOLUTIO CHLUMSKY
Раствор за дезинфекција 
на коренските канали со 
исклучително аналгетско 
дејство. 
пакување: 10 мл.
шифра: 76

BIODENTINE 
Индикации:
Во коронката : привремена реставрација на емајлот, 
трајна реставрација на дентинот, длабоки кариозни лезии, 
цервикални лезии, прекривање на пулпа, пулпектомија.
Во коренот: перфорации и бифуркации во коренот, 
надворешна и внатрешна ресорпција, ретроградно 
полнење.
Карактеристики и придобивки:
Разновидна употреба: ендодонтски репарации, 
реставративни процедури.
Заштедува време при работа- забното полнење може да се 
нанесе врз него во иста сеанса.
Реакциска дентинска генеза за зачувување на виталноста 
на пулпата.
Природно микро-механичко прицврстување со одлични 
карактеристики  без подготовка на површината и за 
елиминација на пост-оперативната чувствителност.
Слични механички својства и механичко однесување како 
човечки дентин за слична дистрибуција на оптеретувањето. 
3,5мм рентген контрастен за лесно брзо, долгорочно 
следење на случaите.
пакување: 15 х Капсули, 15 х контејнери со единечна доза.
шифра: 54700

BIOROOT™ RCS 
Индикации: дефинитивно полнење

Карактеристики и придобивки:
Извонредна адхезија на дентин и гутаперка.
Хидрофилниот - BioRoot RCS го продолжува процесот на 
стврднување во присуство на влага
Чисто минерален состав - што нема да ги обои забите
Без смоли - направен од чист калциум силикат и без 
мономери.
Голема течност - ги исполнува во целост страничните 
колатералии во самите канали.
Висока 5мм Al ртг-контрастност за чисти слики на РТГ 
снимка
пакување: 35 дози за аплицирање - 15 гр. шише, 35 x 0.20 
мл. пипети, 1 лажица.
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ДЕЗИНФЕКЦИЈА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



OXYGENAL 6
Докажан, ефективен и сигурен дезинфициенс за централна 
дезинфекција на целото работно место • Брза дезинфекција 
• Едноставна и кратка процедура • Компактен систем на 
модерно работно место!
пакување: 1 литар
шифра: 4893451

DECONEX SOLARSEPT
Подготвен за употреба алкохолен дезифициенс со 
рапиден ефект за дезинфекција со распрскување 
и пребришување на мали површини и насадни 
инструменти. Спектар на дејство: бактерицид, 
туберкулоцид, инактивација на вируси (HBV, HCV, HIV, 
грип, Rotavirus). Време на изложеност: 30 сек.
пакување: 1 литар, шифра: 150505
пакување: 5 литри, шифра: 3232

DECONEX 53 INSTRUMENT
Концентрат за рачна дезинфекција, чистење и деконтаминација на 
инструменти и прибор. Концентрат, без формалдехиди и феноли. 
Не фиксира крв. Спектар на дејство: бактерицид, туберкулоцид, 
инактивација на вируси ((HBV, HCV, HIV, influenza). Дозирање за 
чистење: 0.25%-0.5% 10 минути Дозирање за дезинфекција: 1.0% 
р-р 1 час 2.0% р-р 15 мин Растворот е стабилен 7-14 дена.
пакување: 1 литар
шифра: 704

DECOSEPT
Алкохолен р-р за хигиенска и хируршка дезинфекција на раце. 
Спектар на дејство: бактерициден, туберкулоциден, фунгоциден, 
инактивира HBV, HCV, HIV, herpes, influenza, H5N1, Rotavirus.  
пакување: 1 литар
шифра: 2856

DECONEX DENTAL BB
“Подготвен за употреба дезинфектант-чистач без алдехиди и 
феноли за ротациони инструменти (борери). Спектар на дејство: 
бактерицид, туберкулоцид, инактивација на вируси (HCV, HIV, 
грип). Време на изложеност: 30 мин. Растворот може да се 
користи една недела.”
пакување: 1 литар
шифра: 248000
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ЕНДОДОНЦИЈА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



FRC POSTEC PLUS ЕСТЕТСКИ КАНАЛНИ 
КОЛЧИЊА
FRC Postec претставува високо естетско и радиоконтрастно 
канално колче направено од композит зајакнат со стаклени 
влакна. 

Предности: 
• Трaнслуцентен во сите правци 
• Супериорна PTГ видливост 
• Одлична ретенција 
• Клинички докажан метод 

Индикации: 
Погодно за реконструкција на ендодонтски третирани заби 
кои покажуваат голема загуба на коронката
пакување: 10 колчиња + 3 инструменти
шифра: 603543

КАНАЛНИ КОЛЧИЊА 
ЛОГАН - INTERDENT
Изработени од не 'рѓосувачки 
челик, во две големини 8 и 10 мм 
должина на коренскиот дел. 
пакување: 10 
шифра:32300

ГУТАПЕРКА ПОЕНИ 
(МИЛИМЕТАРСКИ МАРКИРАНИ И НЕМАРКИРАНИ)

Гутаперките се достапни во пакување од сортирани големини 
од 15-40 и 45-80 и од иста големина, обележани со посебна 
боја за полесно распознавање. Поените се без кадмиум, 
латекс и рентген контрастни. Гутаперките со ознаката ML 
се милиметарски маркирани и ласерски прегледни за 
прецизност со грешка од 0,029 мм. 

Ознака со боја на посебните големини
пакување: 120
шифра: 2269

ГУТАПЕРКА ПОЕНИ ЗА PROFILE И PROTAPER 
(МИЛИМЕТАРСКИ МАРКИРАНИ)
Гутаперка поени за ProFile и ProTaper (милиметарски 
маркирани) според оригиналните системи за ендоноција на 
Dentsply Maillefer. 
пакување: 60 
шифра: protaper: 241100 - 3293
Достапна и во economy пакување од 60 (Ф1, Ф2 и Ф3) на 
DiaDent. 
шифра: 1000

ХАРТИЕНИ ПОЕНИ 
(МИЛИМЕТАРСКИ МАРКИРАНИ И НЕМАРКИРАНИ)

Хартиени поени се достапни во пакување од сортирани 
големини од 15-40 и 45-80 и од иста големина, обележани со 
посебна боја за полесно распознавање. Папирните поени се 
врвен квалитет. перфектна големина и цврстина.
Достапни се и во economy пакување од DiaDent. 
пакување: 200
шифра: 2711

ХАРТИЕНИ ПОЕНИ ЗА PROFILE И PROTAPER 
(МИЛИМЕТАРСКИ МАРКИРАНИ)

Хартиени поени за ProFile (милиметарски маркирани) со 
големина и форма според оригиналните ProFile и ProTaper 
ендодонтските системи на Dentsply Maillefer.
пакување: 100
шифра: protaper: 241103 – 24190103
Достапна и во economy пакување од 100  (Ф1, Ф2 и Ф3) на 
DiaDent
шифра: 1001

DIAPREP PLUS - EDTA ЗА ХЕМО-МЕХАНИЧКА 
ОБРАБОТКА НА КОРЕНСКИ КАНАЛИ
ЕДТА крем со уреа пероксид, за иригација и хемиска и 
механичка обработка на коренски канали во ендодонција.
пакување: 2 x 6 гр. + 10 апликатори
шифра: 3460
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ПАРАПУЛПАЛНО КОЛЧЕ                               
Машинско парапулпално колчe
пакување: 6 и 18 плус еден дрил
шифра: 3317

МАНДРЕЛИ
мандрела за парапулпални колчиња
(мандрела за машинска апликација 
на рачно парапулпарно колче).
пакување: 1
шифра: 3401

ДРИЛ – СПИРАЛЕН БОРЕР
дрил за парапулпални колчиња
(употреба - подготовка на лежиште за 
парапулпално колче )
пакување: 1
шифра: 3412

ПАРАПУЛПАЛНО КОЛЧЕ 
МАШИНСКО 
пакување: 25 + 2 дрила и 1 држач
шифра: 866

EASY POST БЕЗМЕТАЛНИ 
ПУЛПАЛНИ КОЛЧИЊА
Естетски парапулпални колчиња за 
безметални реставрации.
Индицирани за реконструкција на заби кај 
кои е изгубен голем дел од коронката
пакување: 10
шифра: 60002 и 600001

“THERMA – CUT”
Борер за сечење на термафил гутаперки 
пакување: 1
шифра: 2189

THERMAPREP PLUS
Бањичка за припрема 
(затоплување) на термафил 
гутаперки
пакување: 1
шифра: 2186

ENDO RING 
Прстен за ендодонција
Ја мери должината на рачните и 
ротирачките инструменти.
пакување: 1 
шифра: 1359

THERMAFIL ГУТАПЕРКА
Гутаперка за топла кондензација. 
Предности: -Тродимензионална 
канална обтурација -Одлична 
латерална и апикална оптурација 
-Лесна обтурација на долги, 
закривени и тесни канали -Лесно се 
манипулира и штеди време 
пакување: 6 и 30 
шифра: 348025020 - 348025035
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R4 – РАСТВОР ЗА ЕНДОДОНТСКА ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Индикации:
Канална дезинфекција.
Се аплицира на влошка и овозможува идеална дезинфекција и стерилност на 
коренските канали во прв ред кај гангренозни и други воспалителни процеси. 

Состав: Хлорхексидин диглуконат -раствор за дезинфекција на коренски канали.
Карактеристики и придобивки:
Ниска површинска напнатост за да се обезбеди пенетрација на растворот во дентински 
тубули.
Голем спектар и брза акција против патогени бактерии во коренови канали (тестирани 
на 13 анаеробни бактериски соеви).
Не иритирачка формула, добро толерирана од периапикалните ткива.
Долготраен и перзистентен ефект во текот на 48 часа по апликацијата.
пакување:  13 мл. 
шифра: 2875

VERIFIER
Мерач за димензии на коренскиот 
канал 
пакување: 6
шифра: 17525900

ЛЕНТУЛА
Ротирачки инструмент за полнење на 
коренски канали пакување од 4 парчиња, 
црвена, сина, зелена и црна достапни во 3 
димензии: 17мм, 21мм и 25мм
шифра: 22217001 - 22225900

PROTAPER GOLD FILES
Голд фајловите имаат зголемена флексибилност за 24% од 
просечните фајлови- што значи подолготрајна употреба за 
докторот

• Протапер голд фајловите се користат во машинска 
ендодонција - која го скратува времето на работа

• Се подобрува квалитетот на изработената ендодонција,било 
да е самостојна или пред протетска изработка

• Овие фајлови се отпорни на цикличен замор – придобивка 
за докторот е што се употребуваат повеќе пати

• Металот од кој се направени овие фајлови дозволува да 
се прати природната кривина на каналот – што гарантира 
успешна ендодонтска терапија

пакување: 6 
шифра: 409103

PROTAPER NEXT FILES
Ротирачки фајлови од Никел титаниум со M Wire 
технологија и уникатна ротација. Овој флексибилен систем 
на фајлови е способен за работа и во најсложените случаи.
Предности: се употребува кај тешки анатомски ситуации, 
како што се: криви канали – што ја олеснува работата на 
докторот во било која ситуација

• Се работи со само три фајлови,а во најголем број 
случаи се завршува со два фајла- времето на работа 
се скратува за 25%

• Никел титаниумскиот состав на фајловите ја 
зголемува флексибилноста и отпорноста на цикличен 
замор – подолготрана употреба е придобивка од овие 
фајлови 

пакување: 3
шифра: 8032259

PROTAPER WAVE ONE GOLD FILES
Wave One Gold се единствени  фајлови кои работат во реципрочен режим.
Големиот агол на вртење во насока на сечење обезбедува голема ефикасност 
на овие фајлови.
Предности:
Фајловите се со голема отпорност на циклично оптоварување – подолготрајно 
користење на фајловите
Голема флексибилност – намалено кршење на фајловите
Зголемена ефикасност на фајловите – што резултира со заштеда во време на 
обликување на каналите, воедно намалено време на работа за докторот
пакување: 3 
шифра: 3776 - 3779
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K-REAMER TORPAN
Бојтерлок, машински 
проширувачи,достапни во сите 
димензии почнувајки од 15 до 60 и 
ассортимани од 15-40 и 45-80
пакување: 6
шифра: 10225015 - 10225080

НЕРВ ИГЛИ
Нерв екстирпатори
пакување: 10
шифра: 2102001 - 2190001

ROOT CANAL DRILL
Дрилови за проширување на 
коренските канали,достапни во 
повеке големини
пакување: 6 
шифра: 7240001 - 2902

SENSEUS FLEXOFILE
Eндодонтски рачни проширувачи 
со голема флексибилност погодни 
за работа во тесни и криви канали
пакување: 6 
шифра: 112025010 - 12025900

K-FILE 
Ендодонтски рачни проширувачи 
со форма на турпија,поединечни 
големини од 006 до 40,асортимани 
од 15-40 и 45-80,должина на 
проширувачите 25мм и 31мм
пакување: 6 
шифра: 12025006 - 12031900

K-FILE NITIFLEX
К фајл никел титаниумски 
рачни проширувачи со голема 
флексибилност
пакување: 6 
шифра: 1225015 - 12025900 

C+FILES
Лесна идентификација на влезот 
на каналот, подобар влез до 
апикалната третина на коренскиот 
канал,подобни за третман за 
канални калцификати
пакување: 6 
шифра: 2500600 - 2590000

MILLER ИГЛИ
Рачен инструмент за внесување 
медикаменти во коренски канали 
пакување: 12 парчиња
шифра: 2181

GATES GLIDDEN 
ПРОШИРУВАЧИ
Ендодонтски проширувачи (фреза 
за отворање и проширување 
на влез во почетниот дел на 
коренскиот канал)
пакување: 6 
шифра: 8230002 - 8240006

PROFILE
Машински проширувачи,работниот 
дел на фајлот е изработен од никел 
титаниум,за фина обработка на 
каналот,посебно за апикалната 
третина од коренскиот канал
пакување: 6 
шифра: 34522503 - 45225025

PROGLIDER FILES
Машински фајлови погодни 
за случаи со екстремно 
криви коренски канали и 
едноставни за работа со 
ендомотор.
пакување: 6 
шифра: 22500103
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HEDSTROEM FILE
Рачни проширувачи 
H file, поединечни 
големини од 10 до 40 и 
асортимани од 15-40 и 
45-80 
пакување: 6
шифра: 7492010 - 1136

HyFlex NiTi CM files и HyFlex NiTi EDM files
HyFlex NiTi files –се НиТи инструменти за обработка на коренскиот канал, 
подготвувајќи го за иригација и обтурација со континуирани ротациони или 
реципрочни движења во зависност од клиничката ситуација.
Новата генерација на НиТи игли се произведени користејќи единствен процес 
кој ја контролира меморијата на материјалот, правејќи ги екстремно отпорни и 
флексибилни.
Каналните проширувачи се погодни за повеќекратна употреба,евиденто е нивното 
ремоделирање после автоклавирање.
Достапни се во повеќе големини, имаат во боја ISO кодирана дршка,со коницитет од 
0.2-0.8.
пакување: 6
шифра: 3337

ENDO ABSORB PLUS
Биокомпатибилен материјал за привремено полнење 
на коренски канали со антибактериски ефект. Содржи 
калциум хидроксид и е погоден за третирање на гангрени 
и инфицирани коренски канали. Врши абсорпција на 
ексудатот после отстранување на пулпа, до 120% од својата 
маса, во период од 3 седмици. Има добра РТГ видливост.  
пакување: 5 гр. прав, 10 мл. течност
шифра: 4534

ENDO REPAIR
Алтернатива на МТА; биолошки коскен цемент на база на 
чист калциум фосфат. Може да се користи при витална 
екстракција кај млечни заби, директно и индиректно 
прекривање на пулпа, перфорации на коренските канали и 
слични ситуации. 
пакување: 3,5 гр. прав, 10 мл. течност
шифра: 4531

PULPINE MINERAL 
Средство за прекривање на пулпа - алтернатива на МТА; на 
база на хидроксиапатит и прополис. Го спречува создавањето 
на некроза, има антибактериски ефект.  
пакување: 5 гр. прав, 10 мл. течност
шифра: 4532

PROXI APEX
Биокомпатибилен материјал со антибактериски ефект. 
Содржи цинк оксид еугенол и е погоден за трајно полнење 
на коренски канали, после витална екстирпација, после 
третирање на гангрена, пред апикотомија. Има добар РТГ 
контраст,
пакување: 10 гр. прав, 10 мл. течност
шифра: 4533
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МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ 
ЗА АВТОКЛАВ 
Хартија во различни димензии на 
широчина 10, 15, 20, 25 см
За пакување на инструменти, 
работни оддела и помошен 
материјал.
пакување: ролна 200м
шифра: 3400100, 3400150, 3400200, 
3400250

ХИРУРШКИ РАКАВИЦИ 
СО И БЕЗ ТАЛК – PAUL 
HARTMANN
Стерилни хируршки ракавици, 
природен латекс: без талк и со талк 
во бела боја.
пакување: 1 пар
шифра: 270, 227

РАКАВИЦИ НИТРИЛНИ
Ракавиците се изработени од 
синтетичка гума и се идеална 
замена за латексот. Супериорни се 
во однос на другите ракавици кога 
станува збор за заштита од пункции. 
пакување: 200
шифра: 1770

СТОМАТОЛОШКИ 
КОМПРЕСИ 
Двослојни стоматолошки компреси 
димензија: 53 х 60, во ролна, бои по 
избор.
пакување: 80
шифра: 27772 

ЛАНЧИЊА ЗА КОМПРЕСИ
Ланчиња за компреси-метални и 
пластични со клипови 
пакување: 1
шифра: 65803

ПРЕГЛЕД ЗА ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА
Преглед за еднократна употреба во 
стоматолошка пракса (огледалце, 
сонда и пинцета).
пакување: сет
шифра: 600050

ПРЕКРИВКИ ЗА 
СТОМАТОЛОШКИ СТОЛ 
Совршено одговара на сите 
стоматолошки столици. Лесно 
се мести со помош на ластици. 
Пакувањето се состои од три дела: 
прекривки за глава, грб и седиште. 
пакување: сет
шифра: 4273

КОМПРЕСИ ЗА ДЕЦА

Двослојна печатена компреса со 
димензија 33 х 45, достапна во две 
бои (сина и розева) 
пакување: 100
шифра: 27771

ЗАШТИТНИ МАСКИ 
Трослојни заштитни маски со 
ластиче за секојдневна пракса при 
сите стоматолошки интервенции. 
пакување: 50
шифра: 224

РАКАВИЦИ ЛАТЕКС СО И 
БЕЗ ТАЛК 
Ракавици за секојдневни 
интервенции, со рапавост 
која спречува лизгање на 
инструментите. 
пакување: 100
шифра: 1760, 1111

СТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ 
FOLIODRAPE
Компреси за обезбедување на 
стерилно хируршко поле 
пакување: 45x75 и 75x90 (со отвор 
и без отвор) 
шифра: 2775031, 2775072, 
2775082, 2775111
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ЗАБНИ РОЛНИ – 
PAROTISROLL
Овозможуваат идеално суво работно 
поле во горната вилица, со тоа 
што ја редуцираат саливацијата од 
паротидната жлезда. Во долната вилица 
овозможуваат идеално видно работно 
поле и погодна позиција на јазикот при 
интервенциите. Најголема примена 
имаат кај ортодонтски интервенции, 
белеење на забите и интервенции кај 
деца. 
пакување: 100
шифра: 160002

ЗАБНИ ТАМПОНИ 
Забни тампони - ватеролни 
пакување: 500 (250 гр.) 
шифра: 10009

СИСАЛКИ ПЛАСТИЧНИ
Пластични сисалки за стоматолошка 
употреба. Квалитетни ергономични – 
европски дизајн и голем избор на бои.  
пакување: 250 
шифра: 5107

СИСАЛКИ ТОТАЛ КОМФОРТ 
Флексибилни стоматолошки сисалки, 
пријатни за пациентот, без латекс.  
пакување: 100 
шифра: 2903

МЕТАЛНИ СИСАЛКИ 
Метални хируршки сисалки 
пакување: 1
шифра: 5080 

АПЛИКАТОРИ ЗА БОНД 
Достапни во 3 димензии
пакување: 100 апликатори 
шифра: 605510

ЦИРКУЛАРНА МАТРИЦА  
МЕТАЛНА
Се прилагодува на сите држачи за 
циркуларна матрица, има форма на 
ролна  
димензии: 0,5 мм/0,6мм/0,7мм
пакување: 1 метар
шифра: 554
 

PALODENT - СИСТЕМ НА 
МАТРИЦИ
Систем од матрици кои се 
користат за реставрација 
во постериорната регија, 
овозможува подобра 
визуелизација на оперативното 
поле и поголем комфор за 
терапевтот и пациентот.
пакување: сет
шифра: 122

ИНТЕРДЕНТАЛНИ ДРВЕНИ 
КОЛЧИЊА
Анатомски формирани интердентални 
колчиња за перфектна контактна точка 
пакување: 100
шифра: 3113
 
ТРАКИ ЗА ПОЛИРАЊЕ
Траки за фино полирање на амалгам, 
цементи и други полнења 
пакување: 50 парчња
шифра: 451001

ПОЛИЕСТЕРСКИ ТРАКИ
пакување: 100
шифра: 538 

МЕТАЛНИ АБРАЗИВНИ ТРАКИ
пакување: 12
шифра: 46032

МЕТАЛНИ МАТРИЦИ 
пакување: 10, 12
шифра: 2672, 3400

SURGITIP ENDO TIPS
Продолжетоци  за аспирација 
на ендодонтски канали, посебно 
дизајнирани за оваа намена.
Иновативен дизајн на аспирациониот 
продолжеток, подвижност во повеќе 
насоки.
пакување: 20 продолжетоци, 2 
адаптери
шифра: 60018280

СИСАЛКИ SURGITIP - ЗА 
САУГЕР
Пластични, апликаторни, 
автоклавибилни сисалки за саугер 
со ергономичен дизајн за специјална 
намена во оралната хирургија 
пакување: 1 
шифра: 462025
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OPTRAGATE
Екартер за еднократна 
употреба, достапен во 
различни големини.

Предности: 
• Значително полесен 

пристап на работното 
поле

• Заради екартирање на 
усниците и образите се зголемува работното поле со што 
станува подостапно.

• Зголемено нивото на комфорт на пациентот
• OptraGate е растеглив во сите 3 насоки и затоа на 

пацинетите им е многу пријатен за носење и во текот на 
подолго време. 

• Широко индикационо поле
 
OptraGate се користи во текот на различни интервенции: 
директни и индиректни реставрации, реставрации за 
висока естетика во фронтот, за реставрации V- та класа, 
белеење на забите, професионално чистење, интервенции во 
пародонтологијата, земање отпечатоци, поставување брекети 
во ортодонција  и др.
пакување: 1
шифра: 532909

OPTRADAM
Кофердам за еднократна 
употреба
OptraDam се базира 
на иновативна, три-
димензионална техника за 
да се воспостави сосема 
суво поле за третман. 
Достапни во големини за возрасни, “регуларни” и “мали”.
Широк спектар на апликации: 

• Директна адхезивна реставрација на забите 
• Индиректно адхезивно цемeнтирање (на пример, на 

коронки или парцијални коронки) 
• Ендодонтски третман 
• Снимање со Х-зраци (без одземање на многу време да се 

отстрани и повторно да се врати во устата) 
• Козметички и профилактички процедури: белење во 

ординација, запечатување на фисури, итн.
Предности: 

• Истовремена изолација на двете вилици 
• Лесно се поставува благодарение на интегрираната 

рамка, анатомскиот облик и еластичноста на материјалот 
•  Удобност на пациентот и кај долги процедури

пакување: 1
шифра: 577272

АРТИКУЛАЦИОНА 
ХАРТИЈА

двострано обоена  
(црвено/сино) 80μ
права, пакување: 144,  
шифра: 480384
потковица, пакување 72, 
шифра: 480364

OPTRA POL – ГУМИЦИ ЗА ОБРАБОТКА И 
ПОЛИРАЊЕ

OptraPol гумици за полирање на естетски реставрации при 
директна техника, постојат четири форми: мал пламен, голем 
пламен, конус и леќа. 
Предности: 

• Обезбедуваат естетски финиш, висок степен на сјај и 
мазна површина 

• Може да се автоклавираат и повторно да се користат 
дваесет пати 

• Брилијантен резултат и висок квалитет, во еден чекор
пакување: 1
шифра: 634464

DIATECH SHAPEGUARD POLISHING KIT 
(дијамантски полирачки систем)
Гумици за полирање на композити, цирконија и керамика.

• Рамномерно пренесување на притисокот на забот при 
полирање благодарение на ламеловидната форма на 
гумиците.

• Морфологијата на забот е зачувана.
• Брзо,едноставно, оптимално полирање и финирање.
• Погоден за полирање и на поголеми 

површини,благодарение на нивната форма.
пакување: сет
шифра: 60019878

ГУМИЦИ ЗА ФИНО ПОЛИРАЊЕ (NTI)
Гумици со дијамантска прашина за фино полирање на 
композити
пакување: 1
шифра: 19035
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ПРЕВЕНТИВА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



NUPRO ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ
Паста за отстранување на дентален плак и пигменти со и 
без флуор. Различни гранулации. Вкус на портокал и нане.
пакување: 340 гр.
шифра: 267

DETARTRINE 
Индикации:
Полирање по чистење на тврди забни наслаги.
Полирање на композитни реставрации и забни површини.
Придобивки и карактеристики:
Механичко абразивно дејство поради присуство на кварц.
Пријатен вкус и чувство на свежина благодарение на 
есенцијалните масла.
Два вида на гранулации: фина и груба за да ги задоволи 
сите клинички потреби.
пакување: стаклена тегличка од 45 гр.
шифра:  2624 PROPHYFLEX ПУДРА И ПЕРЛИ 

Пудра и перли за пескарење на заби. Вкус на ментол, 
портокал, боровница и цреша.  
Сензитивна и силна ефикасност кај отстранување на меките 
наслаги.
пакување: 250 гр. и 15 гр.
шифра: 100700

PROXYT
Паста за отстранување на дентален плак и пигменти. 
Различни гранулации.
пакување: 55 мл.
шифра: 579867

ПУДРА ЗА ПЕСКАРЕЊЕ AIR-FLOW EMS
Мешавина од посебно избран натриум бикарбонат, 
хидрофобен силикат и додаден вкус. Ја инхибира киселата 
активност во плакот преку алкализирање на субгингивалните 
регии.  
пакување: 300 гр.
шифра: 1091

HELIOSEAL F  ЗАЛЕВАЧ НА ФИСУРИ
Helioseal F е светлосно полимеризирачки, бело обоен залевач 
за фисури кој ослободува флуориди. Флуоридите се познати 
по: зголемување на отпорноста на емајлот преку промоција 
на реминерализацијата и инхибиција на деминерализацијата, 
го редуцира плакот и има бактериотоксичен ефект. 
Индикации: Запечатување на дупки, пукнатини, фисури и 
Foramina Caeca. 
Предности: Оптимални својства за влажна работна средина 
Едноставна и лесна проверка на ретенцијата. Ослободува 
флуориди.
Придобивки за тимот во ординацијата:

• Ефикасна заштита од кариес 
• Безболно лекување 
• Долгорочно зачувување на природните заби

пакување: 1,25 мл.
шифра: 558519
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ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ 
VISION
Паста за отстранување на дентален 
плак и пигменти 
пакување: 160 гр.
шифра: 1042

ПУДРА ЗА ПЕСКАРЕЊЕ VISION
Пудра за профилакса за сите типови на пескари. Вкус на 
капина и нане. 
пакување: 500 гр.
шифра: 4913

ПАСТА ЗА ПОЛИРАЊЕ 
STODDARD    
пакување: 50 гр.
шифра: 121622

AQUAFLUOR
Воден раствор со флуор за кариес профилакса и 
третман на хиперсензитивни забни вратови.
пакување: 10 мл.
шифра: 1022

FLUOCAL РАСТВОР
Растворот се користи за превенција 
на дентален кариес и дентална 
хиперсензитивност. Извонредно 
го инхибира растот на бактерии на 
забите и ја зголемува отпорноста на 
хемиски дразби. Се аплицира и се 
остава да делува само 3 минути.
пакување: 13 мл.
шифра: 318

GLUMA® DESENSITIZER
Средство за брзо и трајно обезболување на дентинот 
кај преосетиви забни вратови и по препарација.
пакување: 5 мл.
шифра: 1082

FLUOR PROTECTOR
Флуор во течна состојба за 
десензибилизација и кариес 
профилакса.
пакување: 1 х 0,40 мл.
шифра: 550579
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FLUOR PROTECTOR ГЕЛ
Содржи флуориди, калциум и фосфати. Со овие состојки 
се заштитуваат забите и се враќа цврстината на забната 
супстанца. Ксилитолот го спречува растот на кариогени 
бактерии. Провитаминот Д-пантенол, благотворно делува 
на непцата и слузокожата, а се користи за општото здравје 
на забите и усната шуплина. Fluor protector гелот е додаток 
на професионалната употреба на заштитниот лак Fluor 
protector. 
Индикации: 

• Заштита од кариес, ерозија на забите и болести на 
пародонтот - Чувствителни заби - Оголени забни 
вратови - Конзумирање кисела храна - Сува уста

Предности: 
• Калциум + 1450ppm + фосфати кои ги штитат забите од 

киселина 
• Ксилитолот го спечува растот на кариогените бактерии 
• Неутрална pH - За време на ортодонтски третман 
• Висок ризик на кариес - Професионално чистење 

на забите - Чувствително периимплантно ткиво - 
Избелување на забите 

Бенефиции: 
• Трајна формула за оптимална нега на забите
•  Оптималната распределба кај проблематичните регии 

се должи на неговата хомогена конзистенција 
• Пријатно освежително чувство при употреба 
• Контролирана, дозирана локална апликација на флуор 
• Се препорачува за деца и осетливи пациенти

 
пакување: 20 гр. 
шифра: 628437

CERVITEC F ГЕЛ
Заштитен лак кој овозможува апликација на флуор и 
контрола на микроби во само еден работен чекор.
Cervitec F Gel се препорачува како основна мерка за 
заштита на поединци кои се подложни на кариес или 
пречувствителни заби. Погоден е за луѓето од сите 
возрасти. 
Апликација: 

• Превенција на кариес кај високо-ризични групи 
• Флуоризација на забниот емајл
• Реминерализација на почетни лезии 
• Заштита на пречувствителни заби 
• Заштита од бактериска активност

Предности: 
• Флуорид + Хлорхексидин + CPC 
• Релативно висока толерантност на влага 
• Благ вкус 

Придобивки за тимот во ординацијата: 
• Комбинирана заштита кај високо ризични случаи 
• Брз протокол на апликација 
• Добро се прифаќа од страна на пациентите

 
пакување: 20 гр. 
шифра: 616440
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АНЕСТЕТИЦИ
АТХЕЗИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
ЕНДОДОНЦИЈА
МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА
ПАРОДОНТОЛОГИЈА  И ПРЕВЕНТИВА
ПРОТЕТИКА
СРЕДСТВА ЗА БЕЛЕЕЊЕ НА ЗАБИ И КОЗМЕТИКА
ОСТАНАТО
ОРТОДОНЦИЈА
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА  И ИМПЛАНТОЛОГИЈА 

ПРОТЕТИКА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



COOL TEMP®
Cool Temp ®   е материјал за изработка на 
привремени коронки и мостови со високи естетски 
карактеристики и извонредна биокомпатибилност. Тоа 
е самополимеризирачки композитен материјал пакуван 
во шприц или во патрони за пиштол за едноставна и 
брза апликација. Се користи со копир метода-во земен 
отпечаток од состојбата пред препарација. 
пакување: 85 гр.
шифра: 5805

ПИШТОЛ ЗА АПЛИКАЦИЈА НА 
ОТПЕЧАТОЧНИ МАСИ
Универзален пиштол за апликација на материјали 
пакувани во шприц картриџ како на пример Magic Foam 
Cord, Cool Temp, Affinis Precious, Flexitime Correct Flow 
и др.  
шифра: 6900

PRESIDENT® И PRESIDENT® SYSTEM 360
ОТПЕЧАТОЧНИ МАСИ
Во 1975 година прв пат на пазарот е промовиран 
материјалот за отпечатување PRESIDENT.
Со употреба на поливинилисилоксан еластомери во 
отпечатувањето, корисниците на PRESIDENT за прв пат 
се здобија со непроценлива димензионална стабилност 
и прецизност, со која денес се карактеризираат А –
силиконите.
Новитети во материјалот, вискозноста и нови свежи бои за 
подобар контраст помеѓу материјалите!
Мал чекор за стоматологот, голем чекор за 
стоматологијата!
А-силикон
пакување: 2 х 50 мл. 60019938
пакување: комплет 60019944
пакување: 1 х 380мл. 60019946 Monobody

TEMPOSILL®
Служи за привремено цементирање на 
фикснопртотетски изработки, има одлични 
перформанси, едноставна апликација, едноставно 
отстранување, заштеда на време и перфектен 
маргинален интегритет.    
пакување: 2x11 гр.
шифра: 3658

STAY PUT КОНЕЦ ЗА РЕТРАКЦИЈА НА 
ГИНГИВАТА
Конец за ретракција на гингивата во четири 
дебелини со вметнат жичан филамент, не-
импрегниран.
пакување: 183 см.
шифра: 521000

ROEKO GINGIVA LIQUID
• Течност,астрингент кој е по состав 10% алуминум 

хлорид хексахидрат,не содржи епинефрин.
• За третман на гингива(ретракција)пред замање на 

отпечаток,како и за натопување на ретракциониот 
конец.

пакување: 10 мл.
шифра: 524000
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RE-CORD
Конец за ретракција. Состав: 100% памучни нишки со 
висок степен на апсорбција. Ткаењето е во вид на алки и 
не врши притисок на сулкусот.
пакување: 300 см.#000, #00, #0, #1, #2.,
шифра: 3403 сет, 3404

VARIOLINK CEMENTATION Promo Pack 

Сет од Variolink Esthetic DC, Speed Cem, Monobond, Ivoclean, 
Adhese Universal pen + акцесории

Variolink Esthetic е естетски светлосно и двојно 
полимеризирачки композитен цемент за дефинитивно 
цементирање на керамички и композитни реставрации. Va-
riolink Еsthetic претставува нова генерација на композитен 
цемент кој е флуоресцентен, има одлична естетика и 
едноставен е за работа, а вишоците лесно се отстрануваат. 
Предности му се и импресивната радиоопакност и 
одличната конзистенција.

Индикации: Variolink Esthetic LC За дефинитивно 
цементирање на стакло-керамика, литиум дисиликат 
стакло-керамички и композитни реставрации (инлеи, онлеи 
и вестибуларни фасети) 
Само за реставрации со мала дебелина на материјалот од 
<2мм и доволна транслуцентност пр. HT 

Variolink Esthetic DC За дефинитивно цементирање на 
стакло-керамика, литиум дисиликат стакло-керамички 
и композитни реставрации (инлеи, онлеи, парцијални 
коронки, коронки, мостови). Достапен во следните бои: 
Light+, Light, Neutral, Warm, Warm+.
шифра: 693145
шифра: LC рефили: 666126 - 666128

VIVAGLASS CEM
Vivaglass CEM Глас-јономерен цемент за цементирање 
протетски реставрации, едноставен за мешање, вишоците 
лесно се отстрануваат. Погоден за цементирање на метални 
и безметални керамички конструкции, полна и оксидна 
керамика (инлеи, онлеи, коронки и мостови).
пакување: 30 гр. прав 10 мл. течност
шифра: 562256

SPEED CEM
Самоадхезивен композитен цемент за цементирање 
на изработки од: Метал и металкерамика (коронки и 
мостови) Појачана керамика, циркониум и алуминиум 
оксид Конфекциски и леани метални колчиња. Композитни 
колчиња појачани со стаклени влакна (FRC Postec Plus).
пакување: 9 гр.
шифра: 627590 / 627592

MULTILINK HYBRID ABUTMENT СЕТ 
Multilink Hybrid Abutment е само полимеризирачки 
композитен цемент за дефинитвно цементирање на 
керамички конструкции изработени од литиум дисиликатно 
стакло керамика (LS2) или циркониум оксид на титаниум/
легура на титаниум или циркониум оксидна база (на пр. 
абатмент или адхезивна база) при изработка на хибридни 
абатмент коронки. 
Индикации: 
Екстраорална употреба, дефинитивно цементирање на 
керамички структури на нивната база. Предности: 
Висока цврстина на врската за сигурни резултати при 
цементирање 
Две нивоа на опалесцентност за оптимална естетика. 
Лесно ракување поради практичниот Automix шприц 
Нијанси: 
HO O, MO O 
Содржи: 
Multilink хибриден абатмент шприц 1 x 2.5g Наставци за 
мешање 4 Четкици 50 Monobond Plus 1 gr
шифра: 662810
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MONOBOND ETCH & PRIME  
Нагризувач и прајмер во еден едноставен чекор! Monobond 
Etch & Prime е прв еднокомпонентен прајмер за керамика во 
светот, кој Ви овозможува лесно да ги јеткате и силанизирате 
стакло-керамичките површини во еден чекор, а истовремено 
растворот ја чисти и преостанатата плунка од површината. 
Наменет е за подготовка на керамичките површини пред да 
се започне со процедурата на цементирање со композитен 
цемент.
пакување: 5 гр. 
шифра: 673026

MONOBOND PLUS  
Monobond Plus е универзален еднокомпонентен 
прајмер индициран за кондиционирање на сите видови 
реставративни површини. Прајмерот им овозможува на 
корисниците да постигнат силна и издржлива врска помеѓу 
цементот и стоматолошкиот реставративен материјал, 
бидејќи тој комбинира три различни функционални 
метакрилати - силан метакрилат, фосфорен метакрилат и 
сулфиден метакрилат. 
Предности: 
Погоден за сите видови на индиректни материјали за 
реставрација (стакло и оксидна керамика, метал, композити, 
композит зајакнат со фибер влакна). Универзално време на 
реакција од 60 секунди. Лесно складирање (складирање во 
фрижидер не е потребно)
пакување: 5 гр. 
шифра: 626221

MULTI CORE  FLOW
Самополимеризирачкиот MultiCore е композитен 
материјал индициран за реконструкција на виталните и 
авиталните заби со недостаток на дел или поголем дел од 
клиничката коронка, кој опционално може и светлосно да 
се полимеризира. 
Предности: 
Соодветна опција за секој клинички случај: 
самополимеризирачки или светлосно полимеризирачки. 
Достапен во 4 различни нијанси: светла, медиум, бела и 
сина.
пакување: 10 мл.
шифра: 604167

CERAMIC ETCHING GEL
IPS Ceramic Etching Gel се користи за создавање 
на адхезивни површини при композитна техника на 
цементирање. Го подобрува ефектот на врзување помеѓу 
композитниот цемент и керамичката површина.
пакување: 5 мл.
шифра: 531548
шифра: КИТ: 531550

КЕР МАСА 
Се користи за сите видови корективни отпечатоци и 
има зелена боја. Оваа маса се омекнува со држење во 
топла вода на 60°C  5 минути. Не смее да се омекнува на 
пламен. 
пакување: 108 гр.
шифра: 990

ОБРАЗЕН ЛАК
Образен лак е инструмент за определување на централна 
позиција на вилиците, кој се користи при изработка на 
протетски помагала.  
шифра: 1947
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КАРБОКСИЛАТЕН ЦЕМЕНТ ЗА 
ДЕФИНИТИВНО ЦЕМЕНТИРАЊЕ
Се користи за цементирање на коронки, мостови, 
ортодонтски прстени, подлога во кавитет, привремено 
полнење на кавитет. 
пакување прав : 100 гр. - шифра: 998
пакување течност: 40 мл.  - шифра: 999

ФОСФАТ ЦЕМЕНТ 
Нормално и брзо врзувачки цинк-фосфатен цемент кој 
се користи како подлога кај сите видови амалгамски 
и композитни полнења, како привремено полнење, 
дефинитивно полнење на коренските канали, 
дефинитивно цементирање на сите фикснопротетски 
изработки.
пакување: 35 гр. + 15 мл.
шифра: 3226

ЦИНКОКСИД ЕУГЕНОЛ ЦЕМЕНТ
ZnOOC - паста со повеќекратна намена
Индикации: привремено затварање на кавитети, индиректно 
прекривање на забната пулпа, како завој кај caries profunda 
complicata, како завој кај прекин на пулпата при витална 
екстирпација, како заштитен завој кај сите крварења на 
ткивата во усната шуплина по секоја извршена орално 
хируршка интервенција. 
пакување: 30 гр. + 15 мл.
шифра: 3220

OPTOSIL
C силикон за сите видови отпечатоци.
пакување: 900 мл.
шифра: 2211

XANTOPREN ®
Xantopren® е ниско  
вискозен Ц силикон за 
корекционен отпечаток.
Постои во неколку форми 
и тоа:    

• Xantopren L син
• Xantopren H зелен
• Xantopren М мукоза

пакување: 140мл.
шифра: 2930

ACTIVATOR UNIVERSAL ПАСТА 
Activator universal е универзална паста за 
активирање на отпечаточни маси, која се користи 
со оптозилот и ксантопренот. 
пакување: 60 мл.
шифра:  2156

VARIOTIME® ОТПЕЧАТОЧНА МАСА
Високопрецизен А-силикон за отпечатување, лесен за 
користење и со извонредни карактеристики.
пакување: 2х50 мл. - корективна маса
шифра: 66045036

VARIOTIME BITE® СИЛИКОН ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗАГРИЗ
пакување: 2 x 50 мл.
шифра: 66045042

VARIOTIME PUTTY®
пакување: 2 x 300 мл.
шифра: 66044993
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ALLIGAT - АЛГИНАТ
Алгинат - нормално и 
брзоврзувачки матерјал за 
отпечатоци.
пакување: 453 гр.
шифра: 2589

PREVISON CEM
Средство за приврмено 
цементирање на 
фикснопротетски конструкции.    
пакување: 37 гр.
шифра: 3987

P- CEM
P-CEM е цемент за 
привремено цементирање на 
протетски реставрации (без 
еугенол) кој содржи калциум 
хидроксид и хидроксилапатит. 
пакување: 25+25 гр.
шифра: 1062

POLITEMP - АКРИЛАТ 
ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ПРИВРЕМЕНИ 
КОРОНКИ И МОСТОВИ
Politemp - акрилат за 
изработка на привремени 
коронки и мостови со ладна 
полимеризација.
Достапен во следните бои: A1, 
A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, Incisal 
пакување прав : 80 гр.
шифра:  348
пакување течност: 150 мл.
шифра:  3481

POLIREPAR S 
Самоврзувачки акрилат 
индикации: репаратури, ребазација на парцијални 
и тотални протези.
пакување: прав 200 гр. 
шифра: 2716
пакување: течност 150 мл. 
шифра: 2948

SILVERCEM 
Silvercem e глаcјономерен цемент, зајакнат 
со сребро, кој одлично се врзува за емајлот 
и дентинот и ослободува флуориди. 
пакување: 12+7гр.
шифра: 1047

РОЗЕ ВОСОК 
За  изработка на загризни бедеми  и  загриз.
Универзален лето/зима  восок во плочи 
пакување:  500 гр.
шифра: 11915000
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СРЕДСТВА ЗА БЕЛЕЕЊЕ НА 
ЗАБИ И КОЗМЕТИКА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



NITEWHITE ACP
 
Средство за пациенти кои преферираат домашно ноќно 
белеење на заби. Содржи 10% или 16% карбамид 
пероксид и аморфен калциум фосфат кој го намалува 
сензитивитетот, го надоградува емајлот и ги пополнува 
дефектите на забната површина.

пакување: 3 шприца од 2,4 мл. + акцесории 
шифра:  2748

DAYWHITE ACP
 
Средство за пациенти кои преферираат домашно 
дневно белеење на заби. Содржи 6% хидроген 
пероксид и аморфен калциум фосфат кој го намалува 
сензитивитетот, го надоградува емајлот и ги 
пополнува дефектите на забната површина. 

пакување:  
3 шприца од 2,4 мл. + акцесории или  
6 шприца од 2,4 мл. + акцесории
шифра: 2733 (3 ШПРИЦА)
шифра: 2734 (6 ШПРИЦА)
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ОСТАНАТО

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



ФИКСИР И РАЗВИВАЧ - КОНЦЕНТРАТ 
РТГ хемикалија за фиксирање на РТГ филмови и РТГ 
хемикалија за развивање на РТГ филмови
пакување: 1000мл.
фиксир - шифра: 264
развивач - шифра: 260

ИНТРАОРАЛЕН RTG ФИЛМ
Филм за ретроалвелорани снимки 3x4 cm, (E-SPEED) 
пакување: 150
шифра: 2390

БИОПЛАСТ  МУЛТИКОЛОР 
Мека фолија  3.0  со дизајн во боја,  за изработка  на 
заштитни фолии кај спортисти 
пакување: 1
шифра: 34001

DURAN
Цврсти фолии за изработка на забни шаблони. 
димензии:  0.5, 0.625, 0.75, 1.0, 1,5
пакување: 1 
шифра: 34091(0.625), 34112(0.5), 34131(0.75)
34152(1.0), 34172(1.5)

BIOPLAST 
Меки фолии за изработка  на забни шаблони. 
димензии: 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 
пакување: 1
шифра: 31002

COPYPLAST 
Цврсти фолии за изработка на забни шаблони.
димензии: 2.0
пакување: 1
шифра: 31812

DURASOFT
Сендвич фолија за изработка на ретејнер после ортодонтски 
третман  
димензија: 1.8 (комбинација  од 09 мм. мека  +  09 мм. тврда)
пакување: 1
шифра: 31932
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ОРТОДОНЦИЈА

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



ROTH 22 DISCOVERY®   
Слот 0.56 x 0.76 / 22 x 30, 
хукови на канинските брекети, 
ласерски маркирани за лесно 
препознавање, база која одговара на 
анатомоморфолошките карактеристики 
на забите, меморија (торк и ангулација) 
пакување: 1
шифра: 89118400

ROTH 22 ® СЕТ КЕРАМИЧКИ 
БРЕКЕТИ ВО МАКСИЛА И 
МАНДИБУЛА
Керамички брекети  Discovery pearl 
- нов модерен комфорен дизајн 
за пациентот, олеснета работа за 
терапевтот
шифра: 722-701-65 комплет  сет 
шифра: 772-701-05 сет горна вилица
шифра: 772-701-03 горен фронт

БРЕКЕТИ САМОЛИГИРАЧКИ 
ROTH 22 
Перфектен дизајн, кратко време за 
третман, комфор за пациентот 
пакување: сет 
шифра: 722-100-00

ЖИЦИ ВО КОТУР - REMANIUM
шифра :
500-025-00 - 0,25 мм. пакување: Котур 80м
500-030-00 - 0.30 мм. пакување: Котур 60м
500-040-00 - 0.40 мм. пакување: Котур 30м
503-050-00 - 0.50 мм. пакување: Котур 50м

ПЛАСТИЧЕН ЗАШТИТНИК 
ЗА ЖИЦИ И ЛАКОВИ
пакување: 1
шифра: 63210101 

ПРАВИ ЖИЦИ-REMATITAN
пакување: 10
шифра:
76608000 - горе ø 14
76608100 - доле ø 14
76608200 - горе ø 16
76608300 - доле ø 16
76608400 - горе ø 18
76608500 - доле ø 18

ПРАВИ ЖИЦИ-REMANIUM
пакување: 10
шифра :
535-040-00 - 0.40 мм.
535-045-00 - 0,45 мм. 
537-310-00 - 16 x 22 мм.
537-311-00 - 17 x 22 мм.
537-313-00 - 17 x 25 мм.

ЖИЦИ ВО КОТУР - 
DENTAFLEX
пакување: Котур 4 метри
шифра: 
ø 15      545-638-01 
ø 18      545-645-01 

ПРАВИ ЖИЦИ-DENTAFLEX
пакување: 10
шифра: 
54573800 - ø 15 twist права
54563800 - ø 15 spring права
54564500 - ø 18 
54574500 - ø 18 twisted 
76612500 - ø 20 долна spring twisted.
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ЖИЧАНИ ЛИГАТУРИ 
REMANIUM ФОРМИРАНИ
Формирани жичани лигатури долги и 
кратки.
пакување: 1000
шифра: 751-000-00

ИНТРА И ЕКСТРАОЛАРНИ 
ЛАСТИЧИЊА
Ластичиња интраорални
пакување: 100
шифра: 6
Ластичиња екстраорални:
пакување: 100
шифра:
772-204-01 light 8 мм. 
772-206-00 light 12.7 мм. 
772-208-00 Strong 8 мм.
772-210-00 Strong 12.7 мм.

ГУМИЦИ ЗА ДЕРОТАЦИЈА
пакување: 10
шифра: 774 000 10

ФЕДЕР ЗА КОМПРЕСИЈА
Федер за отворање на простор
должина: 1 м 
шифра: 758-365-00

ФЕДЕР ЗА ЕКСТЕНЗИЈА
Предностите на овие федери се 
високата еластичност со константна 
сила и низок и униформен трансфер на 
сили. 
Изработени се од никел титаниум. 
Сила: супер еластични 
пакување: 1 (12мм.)
шифра: 758-161-00

NITI  ФЕДЕР ЗА ОТВАРАЊЕ 
НА ПРОСТОР 18 цм  
пакување: котур 1м.
шифра: 758-365-00 - 0.70 мм. 

ГУМЕН КОНЕЦ
ГУМЕН КОНЕЦ за екстензија и ротација 
на канини, лигирање на  различни 
атачмени.
пакување: 15 м
шифра: 774 205 00

ФЕДЕР ЗА ТЕНЗИЈА
Федер за затворање на простор. 
пакување: 1 м 
шифра: 758-165-00

ПОСТЕРИОРНИ  И 
ФРОНТАЛНИ ГУМИЦИ ЗА 
СЕПАРАЦИЈА
пакување: 20
Антериорни (фронтални) 774-100-00, 
пакување: 34
шифра: постериорни 774-200-01 

КЕТЕНИ
Кетен со  и без проред. 
пакување: 3,5 м 
шифра:
Кетен со проред - 774-220-00
Кетен без проред - 774-221-00

ЖИЧАНИ ЛИГАТУРИ 
REMANIUM KOBAYASHI
Кратки и долги лигатури. 
пакување кратки: 100
шифра: 751-004-00
пакување долги: 1000
шифра: 751-003-00

ЕЛАСТИЧНИ ЛИГАТУРИ
Еластични лигатури за лигирање на сите 
видови лакови, атечмени и брекети 
Голем избор од асортиман на бои.
пакување: 990; шифра: 774-551-00
пакување: 968; шифра: 774-561-01
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СТАНДАРДНИ ПРСТЕНИ ЗА 
МОЛАРИ И ПРЕМОЛАРИ 
Прстените можат да бидат со и без 
аплицирани букални туби, палатинални 
туби, лингвални крилца и копчиња. 
Големината варира од 1 до 32. 
пакување: 1 
шифра: 4

STOP ТУБА
Слот 0.56 x 0.70 / 22 x 28, спречува 
слизнување на лаковите од брекетите 
и тубите 
пакување: 10 стопери
шифра: 480-618-00

ЛИНГВАЛНА ТУБА
Се користи за аплицирање 
палатинално/лингвално на 
ортодонтските прстени, при што засекот 
на тубата се поставува дистално. Служи 
за аплицирање на Goshgarijan, Ortora-
ma, Quadhelix... 
пакување: 1
шифра: 728-110-00

БУКАЛНИ ТУБИ
Голем избор на  букалнби туби  за 
директно бондирање на заб или за 
апликација на прстен
пакување: 1  
шифра: за букални бонд туби десни 
горе 724 610 51
шифра: за букални бонд туби леви горе 
724 611 51

REMANIUM ® ЛИНГВАЛЕН 
РЕТЕЈНЕР
Ретејнерот е анатомски префабрикуван 
да одговара на трансверзалното 
растојание на долните канини. 
Достапен е во 5 различни големини, во 
зависност од возраста. 
пакување: 1 
шифра: 728-500-00

TITANIUM ЖИЦА ЗА 
ЛИНГВАЛЕН/ПАЛАТИНАЛЕН 
РЕТЕЈНЕР 
Жицата е тројно увртена, со должина 
од 50 mm, наменета за горна и долна 
вилица.  
пакување: 1
шифра: 528-000-00

QUAD HELIX REMANIUM
Се користи за експанзија на 
постериорни сегменти. Има сила од 
1800-2000 N/mm2 и се поставува 
палатинално на горните молари. 
пакување: 1 
шифра: 728-100-01

ЛИНГВАЛНА КУКИЦА 
Лингвален атечмен за директно 
бондирање на палантиналната страна 
од забите
пакување: 1 
шифра: 750-602-50  

ЛИНГВАЛНИ КОПЧИЊА
Избор на округла или правоаголна база 
на копчето можност за апликација во 
фронтална или постериорна регија 
пакување: 1
шифра: 750-001-51

ORTHORAMA
Орторама лингвални и палатинални 
лакови. Се користи за експанзија 
во различни правци. Достапна е во 
различни големини во зависност од 
возраста.
пакување: 1 
шифра: 728-219-00 , 728-215-00,  
728-205-00

GOSHGARIAN®
Овозможува контролирано поместување 
на горните молари. Има сила од 
1800-2000 N/mm2, се аплицира преку 
палатинални туби на горни моларни 
прстени. 
пакување: 1
шифра: 728-020-00

ОРТОДОНТСКИ ШРАФ HYRAX
HYRAX  шраф  за ширење на горната 
вилица
пакување: 1
шифра: 602-800-30 Hyrax 7 mm
шифра: 602-808-30 Hyrax 10 mm
шифра: 602-811-30 Hyrax 12 mm
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ДЕЛЕРОВА МАСКА
Се користи за мезијализација на 
дисталните заби; придвижување 
на индивидуални и група заби по 
должината на лакот; протракција на 
антериорните сегменти. 
пакување: 1
шифра: 745-400-00

ОРТОДОНТСКИ ВОСОК
Се употребува за спречување иритации 
на лигавицата предизвикани од брекети 
и лигатури. 
пакување: 5 ленти
шифра: 124-305-00 

ФИКСАТОР ЗА ФРАКТУРИ
Жица  за фиксирање на фрактури на 
коска во максилофацијална регија.
пакување: 1 
шифра: 402-253-00

ОРТОДОНТСКИ ЛОТ
пакување: 1,2 гр.
шифра: 380-604-50  

ВЕСТИБУЛАРНА ПЛОЧА
Индицирана при  одвикнување од 
лоши навики – цицање на прст, 
шмукање на усници, неправилен 
притисок на јазикот.
димензии: мала и голема
шифра 074-000-00

ФОЛИЈА ЗА 
ОРТОКЕФАЛОМЕТРИЈА
Специјална хартија за исцртување на 
ортокефалометриски анализи. 
пакување: 100 листа
шифра: 075-100-00

ОРТОДОНТСКА ФРЕЗА
Се користи за отстранување на лепак од 
забите по вадењето на брекетите 
Комплетно  безбедна за емајлот.
димензии: мала и голема
шифра: 123-604-30

FACE FORMER
Индициран за отстранување на лоши 
навики и хармонизација на мускулите 
во орофацијалната регија, дишењето и 
поставеноста на јазикот.
пакување: 1
шифра 074-101-00

ДРЖАЧ НА ЗАГРИЗ ORTHO 
SAFE
Штитник за заби, погоден кај  спортисти 
кои се во тек на ортодонтски третман. 
пакување: 1 
шифра 074-203-00

ОРТОДОНТСКИ СЛИКИЧКИ
Се користат за поставување на мобилни 
ортодонтски апаратчиња. 
пакување: 20
шифра: 160-100

ОРТОДОНТСКИ ЧЕТКИ
Oртодонтски  четки за одржување на 
хигиена кај фиксни  изработки.
пакување: 1 
шифра: 163-300-00

ТРАКИ ЗА СЕПАРАЦИЈА  
(СТРИПИНГ)
Еднострани пакување од 12 парчиња  
шифра: 018-002-00
Двострани пакување од 12 парчиња  
шифра: 018-001-00
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ЛЕПАК ЗА БРЕКЕТИ 
КОМПЛЕТ   
Лепак за лепење метални, керамички 
и пластични брекети и туби. 
Апроксимална количина  за лепење на 
600 брекети. 
состав: 3 туби  2,5 гр. , 2 гела за 
јеткање, активатор + акцесории
шифра: 163-307-00

ДРЖАЧ ЗА ОРТОДОНТСКИ 
КЛЕШТИ 
Ергономски штанд за чување 
на  ортодонтски клешти и 
инструментариум. 
должина: 25 мм.  (голем држач) за 
околу 14 клешти  и  должина 13 мм. 
(мал држач) за околу 7 клешти 
шифра: 055-100-00 - голем
шифра: 055-000-00 - мал

HELIOSIT ORTHODONTIC

Heliosit Orthodontic е светлосно-
полимеризирачки, високо 
транспарентен композитен 
цемент за ортодонтски брекети 
(изработени од метални или 
керамички материјали). По 
јеткањето на емајловата површина 
со фосфорна киселина (37%), 
Heliosit Orthodontic се аплицира 
за воспоставување на врска 
(металните и керамичките 
површини треба да се третирани 
во согласност со упатствата на 
производителот).
 
Предности: 

• Нема потреба од дозирање 
или замешување 

• Светлосно 
полимеризирачкиот 
материјал овозможува 
брекетите да бидат поставени 
на површината на забите 
без никакви временски 
ограничувања

• Исклучителната 
транслуцентност на 
материјалот овозможува 
темелна полимеризација 
Индикација: 

• Цементирање на ортодонтски 
брекети

пакување: 2,5 гр.
шифра: 533294

ИНСТРУМЕНТ ОРТОДОНТСКИ
Ортодонтски инструмент -  држач за лак  
и лигатури.  
пакување: 1
шифра: 021-273-00  Дентаурум
шифра: 520  АСАДЕНТАЛ

СРПАСТ/ НАБИВАЧ 
ИНСТРУМЕНТ 
српаст / набијач инструмент за   фиксна 
ортодонтска техника.  
пакување: 1 
шифра: 027-349-00  Дентаурум
шифра: 2306  АСАДЕНТАЛ

MERSHION
Инструмент за ортодонтска фиксна 
техника.  
пакување: 1 
шифра: 243-00-00  Дентаурум
шифра: 530  АСАДЕНТАЛ

ИНСТРУМЕНТ ОРТОДОНТСКИ 
БРЕКЕТАР
Инструмент за  апликација на сите 
видови ортодонтски брекети - брекетар. 
пакување: 1
шифра: 025 277 00  Дентаурум
шифра: 529  АСАДЕНТАЛ
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КЛЕШТА ПРАВА
Со широка употреба при ортодонтскиот 
третман како и во ортодонтската 
техника. 
шифра: 5081; АСАДЕНТАЛ

КЛЕШТА ЦВИК - ТЕХНИЧКА
Цвик клешта за сечење на жица со 
поголем дијаметар во ортодонтска 
ординација и техника. 
шифра: 004-266-00; Дентаурум
шифра: 2316; АСАДЕНТАЛ

КЛЕШТА ОЛУЧЕСТА
Има широка употреба при 
ортодонтскиот третман како и во 
ортодонтската техника за виткање жици 
шифра: 045-012-00; Дентаурум
шифра: 5071; АСАДЕНТАЛ

КЛЕШТА КРАМПОН
Универзална клешта за виткање 
и сечење на жица во ортодонтска 
ординација и техника.
шифра: 045-019-00; Дентаурум
шифра: 5070; АСАДЕНТАЛ

КЛЕШТА ОРТОДОНТСКА
Клешта за вадење брекети. 
шифра: 2314  АСАДЕНТАЛ

ОРТОДОНТСКИ ШЕСТАР
Инструмент за мерење  и  анализа на 
модели при ортодонтска терапија. 
шифра: 030-395-02

ПОЗИЦИОНЕР ЗА БРЕКЕТИ
Инструмент за прецизно и точно 
поставување на сите видови брекети.  
шифра: 030-390-00

ADERER КЛЕШТА MEDIUM
шифра: 045-008-00; Дентаурум

TWEED КЛЕШТА
TWEED LOOP клешта. 
шифра: 012-350-00;  
Дентаурум Premium line
шифра: 5872; АСАДЕНТАЛ EQ

ARROW КЛЕШТА
Се користи за активирање на стреласти 
кукици. 
шифра: 012-521-00;  
Дентаурум Premium line  

ОРТОДОНТСКИ ПЕАН 
MATHIEU
шифра: 000-030-00; Дентаурум
шифра: 555562;  АСАДЕНТАЛ

ДИСТАЛЕН ЦВИК MAXI И MINI 
се користи за сечење на лакови во 
дисталните регии. 
Premium line 
шифра: 003-702-00; Дентаурум

50

СТ
ОМ

АТ
ОЛ

ОШ
КИ

 М
АТ

ЕР
ИЈ

АЛ
И 

И 
ПО

МО
Ш

НИ
 СР

ЕД
СТ

ВА
 

ОР
ТО

ДО
Н

Ц
И

ЈА



АНЕСТЕТИЦИ

КЛЕШТА ЗА ВАДЕЊЕ 
ПРСТЕНИ
шифра: 045-005-00; Дентаурум  
шифра: 5826; АСАДЕНТАЛ  

TOMAS PIN
Ортотонтски микроимплант со 
должина 6 мм и 8 мм. Индициран за 
апликација   при третман  на голем број   
ортодонтски аномалии.
шифра: 302-106-00

МИОФУНКЦИОНАЛНИ АПАРАТИ / Trainer system 
Апарати за корекција на  лошите навики, неправилното голтање,  
лошата поставеност на јазикот и целиот орофацијален систем. 
Апаратите се дизајнирани  за различни аномалии  во различни 
димензии. Истите може да се комбинираат со  фиксно протетски 
изработки. Покрај тоа што можат да влијаат на  денталниот лак, 
постојат  и  апарати за третман на  пациенти со проблеми со 
темпоромандибуларниот зглоб.
шифра: 593 010

ЦВИК КЛЕШТА MINI
Интраорална клешта цвик за сечење 
лигатури
шифра: 014-151-00; Дентаурум Premi-
um line  

ANGLE TWEED RIBBON 
КЛЕШТА
шифра: 04- 000-00;  Дентаурум
шифра: 5872;  АСАДЕНТАЛ

WEINGART КЛЕШТА
клешта за држење лак 
шифра: 045-003-00; Дентаурум 

Cases treated with MRC’s appliance system

BEFORE
BEFORE

AFTER

BEFORE

AFTER
AFTER

FOR 
JUNIORS

FOR 
TEENS

FOR 
ADULTS

FOR 
KIDS
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ОРАЛНА ХИРУРГИЈА  И 
ИМПЛАНТОЛОГИЈА  

СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И 
ПОМОШНИ СРЕДСТВА 



Ankylos CX,Dentsply Sirona 
Implants –ПРЕМИУМ имплантен 
систем

• Повеќе од 30 години во клиничка 
употреба

• Со многу мали измени останува ист од 
иновирањето до денес

• Пионер во изумот на конусната 
конекција имплант-абатмент

• Мноштво протетски решенија за 
различни протетски предизвици

димензии на импланти
дијаметар: 3,5 мм. - 5,5 мм.
должина: 6,6-14 мм.
шифра: 11

ПРОТЕТСКИ СУПРАСТРУКТУРИ

• Супраструктури  на  цементрање со 
стапалка  
(Regular abutment – шифра: 108) 

• и без стапалка (Standard abutment - 
шифра: 1718)

димензии:
висина на гингива- 0,75-4,5 мм. (Регулар), 1,5-
3,0 мм. (Стандард)
aнгулација - 0-37,5 степени (Регулар), 0-15 
степени (Стандард)
  

• Супраструктури со стапалка 
(неиндексирани - шифра: 108 и 
индексирани – шифра: 1818)  Regular CX 
abutment

•  Супраструктури исклучиво за фронтална 
регија од титаниум - шифра: 31021550  и 
циркониум (Balance Anterior – шифра: 
31021810)

димензии:
висина на гингива: 1,5 - 3,0 мм.
ангулација: 0-15 степени 

• Супраструктури на зашрафување Balance 
base abutment - шифра: 1590 (прави) 
 

• шифра: 1593 (аголни) + Восочна капа за 
Balance base - шифра: 31045322 + Шраф 
за Balance base - шифра: 31056022

димензии:
Висина на гингива- 0,75-4,5мм 
Ангулација- 0-30 степени 

• Индивидуални супраструктури 
од  Циркониум со помош на Ti base 
(Титаниумски бази)

шифра: 31022646, Scan base шифра: 3102 2648

• Locator system –концепт за тотални 
протези со 2 или 4 Локатор абатменти 
шифра: 31022612 + Локатор ретенциски 
елементи шифра: 32453347 

димензии: Висина на гингива на 
супраструктурата- 2-4мм

• Привремен абатмент (супраструктура) 
шифра: 31023311

Останати компоненти
• Гингива-формер (за оформување 

на гингивата кај стандардни-1,5 
и 3,0мм-31021011 и регуларни 
супраструктури-0,75-4,5 мм. 

шифра: 85 

• Трансфер капа за отпечатување 
за отворен шифра: 31047042 
и затворен метод шифра: 31045415 

• Лабораториски аналог за регулар 
техника 

шифра: 104 

• Пробен сет за имплантопротетика за
стандард шифра: 31045500 
и баланс техника шифра: 31045710 

• Хируршки сет за АБ импланти 
шифра: 31036010 

• протетски сет 
шифра: 31036120

• Мини протетски сет 
шифра: 3103 6165 

• Лабораториски клуч -10N 
шифра: 31033640
 

• држач за абатменти (супраструктури)
шифра: 31033602 

• Динамометар со торк индикатор за 
финално зашрафување на имплантот 
во виличната коска

шифра: 2076
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ПРОМЕДИКА Ви нуди
• БЕСПЛАТНО ИЗНАЈМУВАЊЕ 

НА ХИРУРШКИОТ И 
ПРОТЕТСКИОТ СЕТ

• АСИСТЕНЦИЈА ПРИ 
ИМПЛАНТАЦИЈА И 
ИМПЛАНТОПРОТЕТИКА

• ГРАТИС  ХИРУРШКИ АБ СЕТ СО 
15 КУПЕНИ ИМПЛАНТИ

2. Биоматеријали
Коскени супституенти 

• Bio – Oss 0.25g (0.5cc) - шифра: 306412 
• 0.5g S (1.00cc) - шифра: 306433 
• 0.5g L (1.5cc)- шифра: 307531 
• 2g S (4.00cc) - шифра: 306454
• Geistlich Bio – Oss e најупотребуваниот 

коскен регенеративен биоматеријал со 
преку 1000 научни студии. Иновиран е  
1986.

• Биофункционалниот биоматеријал 
овозможува васкуларизација и формирање 
на ново коскено ткиво.Со спората 
ресорпција на Geistlich Bio oss се зголемува 
стабилноста на аугментативниот материјал 
– најдобар предуслов за долгорочна 
успешност на имплантите

• Индикации-За секаков тип на аугментации 
во оралантата хирургија и имплантологија

• Bio – Gide (13 x25) -шифра: 308013
• Bio – Gide (25x25) - шифра: 308026
• Bio – Gide (30x40) - шифра: 308034
• Perio (16x 22) - шифра: 309023
• Geistlich Bio – Gide првата и глобално најдокументирана 

колагена мембрана во регенеративната стоматологија.
Иновирана е 1996

• Двослојната структура овозможува одлично зараснување 
на ткивото и бариерна функција на коскениот 
супституент 

• Индикација – Препокривање на коскениот супституент 
при водена коскена аугментација,а Perio мембраната 
наоѓа примена во пародонталната хирургија

• Geistlich Mucograft (15x 20) - шифра: 307721 
(20x30) - шифра: 307731

• Geistlich Mucograft e уникатен 3D колаген матрикс кој е 
специјално изработен за мекоткивна регенерација

• Нуди безболна алтернатива за автоген мекоткивен графт
• Индикација- добивање на кератинизирана гингива и за 

третман на гингивални рецесии

РЕСОРПТИВНИ БИО-МЕМБРАНИ

BIO GIDE PERIO РЕСОРПТИВНА ДВОСЛОЈНА 
МЕМБРАНА (16X22)
Bio – Gide Perio служи за препокривање на дефектот по 
нанесувањето на гранулите кај пародонталните дефекти. 
Има својство на одложено впивање на влажноста, преку 
формата и мазната површина на мембраната, што пак го 
олеснува ракувањето со овој продукт при пародонтални 
дефекти.
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• Geistlich Bio – Oss Pen / L (1cc-1.5cc) 
• Оптимален пристап до дефектот
• Mногу добра конзистенција
• Заштедува време
• Посебно погоден при синус лифт интервенции

шифра: 306711

• Колаген блок а 100 мг. - шифра: 305834
• Колаген блок а 250 мг. - шифра: 305842
• Geisltich Bio – Oss Collagen Block = 90% Geistlich 

Bio – Oss + 10% Collagen
• Колагенот го поедноставува ракувањето, но не ја 

заменува колагената мембрана
• Блокот се интегрира во природната коска
• Индициран е пред се за презервација на 

екстракциони алвеоли, но и при пополнување 
на мали коскени дефекти, коскени дехисценции, 
третман на инфракоскени џепови, а и при синус 
лифт интервенции

• Perio system 
• Комбинација на колаген блок а 100 мг. и Bio – Gide 

perio 16x 22
• Индикација - Третман на пародонтални дефекти 

шифра: 309016

3. Акцесоари и медикаменти во оралната хирургија

GELATAMP
• Брза хемостаза и високо стабилен коагулум
• Содржи колоидно сребро- овозможува долготрајно  депо  

со антибактерицидно дејство
• Високо ефективен и биокомпатибилен
• Превенира дополнителни бакетриски инфекции
• Минимизирање на компликациите во постоперативниот 

период

пакување: 20
шифра: 274002

SURGICAL DRESSING
Паста со кремаста конзистенција за третман на пост-
оператвни болки и спречување на алвеоларна инфекција. 
Моментално ја намалува болката. Комплетно се апсорбира во 
околните ткива.
пакување: туба 23 гр.
шифра: 4056
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SURGITIP –СТЕРИЛНА СИСАЛКА
• Прецизна и ефективна аспирација
• Специјално дизајнирани за сите оралнохируршки 

интервенции
• Ергономски изработени со агол кој овозможува пристап 

до секој дел од оперативното поле
• Зелено/бела боја која овозможува одлична 

визуелизација на оперативното работно поле
• Стерилни – готови за употреба веднаш

пакување: 1
шифра: 462025

TISSUE TRIMER - ГИНГИВА ТРИМЕР  
-Aлтернатива или надополнување на електрoкаутерот (ther-
mocauter) и обичниот скалпер.
* Се поставува под агол од 45 степени, сечењето мора да 
биде 3 до 4 пати побавно споредено со брзината кога се 
препарира со дијамантски инструменти.
Опсег на индикации:

• Обликување и сечење на гингивата
• Проширување на сулкусот за земање на отпечаток.
• Папилоектомија
• Откривање на импланти и импактирани заби

пакување: 1
шифра: 249016

JODOTAMP
Импрегнирана газа со јодоформ 

• Чистење  на постоперативни рани
• Тампонирање и дренажа
• Tретман на  улцери, абсцеси и фистули 

пакување: 5 м.
шифра: 300001

STERI – SLEEVE (РАКАВ ЗА НАСАДНИК И 
СИСАЛКА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА) 

• Целулозно – пластична прекривка за црево
• Го заштитува цревото за време на орално хируршките 

интервенции
• Спречува ширење на инфекции и  бактериска 

контаминација  
• Готов автоклавиран производ

пакување: 1
шифра: 670101

РАЗНИ ВИДОВИ КОНЦИ ЗА ОРАЛНА 
ХИРУРГИЈА 

ALVEOGYL
Антисептично - аналгетска паста со исклучително анти-
микробно дејство. Се користи за постекстракционен 
алвеолитис, трауматски екстракции и суви алвеоли. Има 
изразено аналгетско и хемостатско дејство     
пакување: 10 гр.
шифра: 332
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ИНСТРУМЕНТ ЗА 
СИНУС ЛИФТ
шифра: 18561

КЛЕШТА ЕКСТРАКЦИОНА
Екстракциони клешти со висок 
квалитет. Се користат за екстракција за 
инцизиви, премолари, молари, канини 
и останати радикси 
шифра: 535

КЛЕШТА ЕКСТРАКЦИОНА – 
ДЕТСКА
Екстракциони клешти со висок квалитет 
и гаранција од 1 година. Се користат за 
екстракција за инцизиви , премолари, 
молари, канини и останати радикси 
шифра: 545

ПОЛУГИ
Голем асортимански избор на полуги 
за орално-хируршки интервенции 
на горната и долната вилица. INOX 
материјалот гарантира долгогодишно 
користење. 
шифра: 5039

СКАЛПЕЛ СЕЧИВО
Идеална прецизност кај сите орално-
хируршки интервенции. Голем избор 
на форми за идеална практична 
интервенција.
шифра: 517

КИРЕТА - 
ОРАЛНОХИРУРШКА
Кирета за обработка на коскени 
алвеоли во горна и долна вилица 
шифра: 5052 - долна 
шифра: 5054 - горна

ТАМПОНАТОР
шифра: 2636

КЛЕШТА - ЛИР
Клешта за оформување и обработка на 
коскено ткиво при орално-хируршки 
интервенции
шифра: 552

ДРЖАЧ ЗА СКАЛПЕЛ 
СЕЧИВО
INOX материјал овозможува идеална 
ергономија, што пак осигурува 
олеснето ракување. Избор: држач 
стандард, држач со долга рачка, држач 
со подвижна рачка и индивидуално 
подесување на аголот за работа. 
шифра: 2242
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ПИШТОЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈА
Пиштол за интралигаментарна 
анестезија во карпул форма 
шифра: 4817 

ПИНЦЕТА ХИРУРШКА
Практична и адаптабилна за сите 
орално-хируршки интервенции, со INOX 
квалитет. Достапна е во две форми, со 
прав и завиен работен дел 
шифра: 567 

ПИНЦЕТА ХИРУРШКА - ЗА 
СУТУРИРАЊЕ
Практична и адаптабилна за сите 
орално-хируршките интервенции кои 
имаат потреба од сутурирање. Има INOX 
квалитет 
шифра: 567

ОСТЕОМЕТАР
За мерење ширина на алвеоларен 
гребен
шифра: 1922

МИКСЕР ЗА КОСКА
За мешање на вештачка коска
шифра: 1925

ДЛЕТО-ЕКСПАНДЕР за 
орална хирургија
Инструмент за орална хирургија.
шифра: 3126

ПЕАН / КОХЕР / 
ИГЛОДРЖАЧ
Широки индикации во 
стоматолошката пракса , индицирани 
при хемостаза и оперативни третмани 
од различен карактер. Голем избор на 
форми и долгогодишен INOX квалитет 
пеан; шифра: 5042
иглодржач; шифра: 420

ЕКАРТЕР
Екартерот е погоден за сите орално 
хируршки интервенции. Различните 
димензии овозможуваат широк виден 
дијапазон на работното поле при 
интервенцијата
шифра: 5094

РАСПАТОРИУМ - WILLIGER
Инструмент за орално хируршки и 
пародонтолошки интервенции 
шифра: 5051
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AFFINIS™ 
ОТПЕЧАТОЧНА МАСА ЗА 
ИМПЛАНТОПРОТЕТИКА - 
ЕДНОФАЗНА
Еднофазен прецизен отпечаточен 
материјал  за отпечатување  при 
изработка на импланти     
пакување: 2 X 75 гр.
шифра: 6547

ЧЕКАН ЗА ХИРУРГИЈА
Чекан со висок INOX квалитет кој 
се користи при орално-хируршки 
интервенции, разни форми и 
големини.
шифра: 3127

ОСТЕОТОМ 
Инструмент за орално- хируршки 
интервенции со висок INOX 
квалитет, разни форми и големини. 
шифра: 3126

КАНИЛИ ЗА САУГЕР
Канили за аспирација за саугер. 
Пакување од 10. 

шифра: 225

КАМЕН ЗА ОСТРЕЊЕ НА 
ИНСТРУМЕНТИ 
Специјален камен за острење на 
инструментите.
шифра: 2259; 9920

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЈАЗИК 
Восоко квалитетни INOX 
инструменти за јазик, во разни 
форми и големини.
шифра: 3877

АПЛИКАТОРИ ЗА КОСКА
Инструменти за апликација на коска 
при орално хируршки интервенции.
шифра: 1110039
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ИНСТРУМЕНТИ



ШПРИЦ ЗА 
ИНТРАЛИГАМЕНТАРНА 
АНЕСТЕЗИЈА
Шприц за апликација на 
интралигаментарна анестезија во 
форма на пенкало, со INOX квалитет.
шифра: 2206

КАРПУЛ – ШПРИЦ
Шприц за апликација на анестезија со 
висок INOX квалитет, со повеќе форми.
шифра: 5041

НОЖИЧКИ
Ножичките се достапни во различни 
форми на работниот дел, за идеален 
пристап до секое работно поле. Широко 
се применуваат во стоматолошката 
пракса и имаат долгогодишен INOX 
квалитет. 
шифра: 5040

ПИНЦЕТА АНАТОМСКА
Практична и адаптабилна за 
сите видови на интервенции во 
стоматологијата и забната техника, со 
INOX квалитет и избор на различни 
димензии. 
шифра: 5043

СОНДА ЗАБАРСКА
Сонда за секојдневна стоматолошка 
пракса под агол. Достапен во разни 
форми и големини, со INOX квалитет.
шифра: 2350

НАБИВАЧ - ПЛАСТИЧЕН
Комбиниран инструмент за моделација 
и апликација на сите забни полнења 
со само еден инструмент. Има INOX 
квалитет, достапен во различни форми 
и големини. 
шифра: 223

ИНСТРУМЕНТ ЗА 
МОДЕЛАЦИЈА НА ЗАБНИ 
ПОЛНЕЊА
Адаптиран облик кој овозможува 
идеално моделирање фисури. Има INOX 
квалитет, достапен во различни форми 
и големини. 
шифра: 2671

НАБИВАЧ - НАБИВАЧ
Инструмент за моделација и апликација 
на забни полнења. Има INOX квалитет, 
достапен е во разни големини.
шифра:2670

ИНСТРУМЕНТ ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
КОРОНКИ И МОСТОВИ СО ТЕГ
Инструмент за протетика со два 
различни продолжетоци и тег со кој се 
олеснува отстранувањето на коронки.
пакување: инструмент со тег + 2 
продолжетоци 
шифра: 518

CROWN SPREADER 
Инструмент за протетика за отстранување на коронки, со висок INOX квалитет. 
шифра: 795
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ОГЛЕДАЛЦЕ ЗАБАРСКО
Огледалце со универзален навој кој 
одговара на сите дршки за забарски 
огледалца.
шифра огледалце: 579
шифра дршка за огледалце: 550

ПИНЦЕТА ЗАБАРСКА
Пинцета за секојдневна стоматолошка 
пракса со заоблени краеви. Има 
INOX квалитет. Достапнa е во повеќе 
големини.
шифра: 534

ШПАТУЛА ЗА МЕШАЊЕ
Шпатула за мешање цемент и 
отпечаточни материјали. INOX квалитет 
и е достапна во повеќе димензии. 
шифра: 509

ПЛАСТИЧЕН ИНСТРУМЕНТ
Инструмент за моделација и апликација 
на забни полнења. INOX квалитет, 
достапен е во разни форми и големини.
шифра: 593

ЕКСКАВАТОР
Инструмент за отстранување на 
размекнатиот дентин, со висок INOX 
квалитет и разни форми и големини.
шифра: 2303

ДРЖАЧ - ПИНЦЕТА ЗА 
АРТИКУЛАЦИОНА ХАРТИЈА
Држач кој ја олеснува употребата 
на артикулациона хартија во 
стоматолошката пракса. Има висок INOX 
квалитет.
шифра: 568

ДРЖАЧ ЗА ЦИРКУЛАРНА 
МАТРИЦА
Држач за циркуларна матрица со 
различна големина. INOX квалитет.
шифра: 2490

GRACY КИРЕТИ ЗА 
ОБРАБОТКА НА 
ПАРОДОНТАЛНИ ЏЕБОВИ
Инструменти за обработка на 
пародонтални џебови, во разни форми 
1/18. 
шифра: 516

ПАРОДОНТАЛНА СОНДА
Маркирана сонда за мерење на 
пародонталните џебови, со INOX 
квалитет и достапнa е во различни 
форми и големини.
шифра: 1544

МИРТИН ЛИСТ И 
ИНСТРУМЕНТ ЗА 
НЕКРОТИЧЕН ЦЕМЕНТ
Голема ефикасност при рачно 
отстранување на забниот камен и 
некротичниот цемент. 
шифра: 515

СРПАСТ ИНСТРУМЕНТ ЛЕВ И 
ДЕСЕН
Голема ефикасност при рачно 
отстранување на забниот камен и 
некротичниот цемент. 
шифра: 514

ЛАЖИЦА ЗА ОТПЕЧАТОК 
АЛУМИНИУМСКА 
Алуминиумски  лажици за земање 
отпечаток кај вилица со присутна 
дентиција.
шифра: 5058
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ЗАШТИТНИ ОЧИЛА
Kavo шифра: 1000009
Hartman шифра: 9925242

ДИСПЕНЗЕР ЗА ТАМПОНИ 
LUNAMAT
Диспензерот е погоден за стандардни
забни ролни, практичен е и ја олеснува
работата.
шифра: 3857

ПЛАСТИЧЕН ЕКАРТЕР ЗА 
ВОЗРАСНИ И ДЕЦА
шифра голем: 7560000
шифра мал: 7560100

ДАПЕН ШИШЕНЦА БЕЗ 
КАПАК
Дапен шишенца без капак со разни бои.
шифра: 3468

ЛАЖИЦА ЗА ОТПЕЧАТОК 
АЛУМИНИУМСКА 
Алуминиумски СЕТ лажици за земање 
отпечаток кај вилица со присутна 
дентиција. 
пакување: 6 долни + 6 горни лажици
шифра: 3231

ЛАЖИЦА ЗА ОТПЕЧАТОК 
INOX 
Инокс  лажици за земање отпечаток кај 
вилица со присутна дентиција и беззаба 
вилица.
шифра со заби: 1084
шифра без заби: 511

ЛАЖИЦА ЗА ОТПЕЧАТОК 
ПЛАСТИЧНА
Пластична лажица за земање отпечаток 
кај вилици со постоечки заби.
шифра: 5061

ДРЖАЧ ЗА ВАТА
INOX држач за вата, високоестетски и 
ергономичен, достапен во повеќе бои. 
шифра: 5084

Лажици за отпечаток 
со заби, беззаби и 
комбинирани – INOX 
-Сетови на лажици за отпечатување 
на горна и долна вилица, со заби, 
беззаби и комбинирани лажици. 
Висок INOX квалитет.
пакување: со заби а8, беззаби а11, 
комбинирани a6.
шифра лажици со заби: 5035
шифра лажици беззаби: 2813
шифра лажици комбинирани: 2809
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МЕРАЧ ЗА ДЕБЕЛИНА НА 
ВОСОК И МЕТАЛ
Се користи за мерење на дебелина на 
восок и метал при изработка на фиксни 
забни конструкции.
шифра Аsa Dental: 5053
шифра Renfert: 11221000

КУТИИ ЗА ПРОТЕЗИ
Се користат за чување на мобилни 
протетски изработки и мобилни 
ортодонтски апаратчиња. 
шифра: 5072

КУТИЈА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА  
– ГОЛЕМА
INOX Кутии за стерилизација и чување 
на сите забни инструменти со висок 
квалитет. 
Достапни се во перфорирани и 
неперфорирани форми, со 
димензии: 288x187x 39 
шифра: 2292

ПЕТРИЕВИ ШОЛЈИ СО И БЕЗ 
ПРЕГРАДА
шифра без прегради: 751
шифра со 2 преграда: 1976
шифра со 3 прегради: 753
шифра со 4 прегради: 752

КУТИЈА ЗА БОРЕРИ СО 168 
МЕСТА
шифра: 5098

КУТИЈА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈА 
– МАЛА И СРЕДНА
INOX Кутии за стерилизација и чување 
на сите забни инструменти со висок 
квалитет. 
Достапни се во перфорирани и 
непорфорирани форми, со 
димензии: 187x144x39 и 200x 100 x 39 
шифра: 2294

КУТИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА 
ЕНДО ИНСТРУМЕНТИ 
шифра: 996

ГУМЕНА ШОЛЈА
Гумен сад за мешање на гипс и 
отпечаточни материјали, достапен во 
различни димензии.
шифра: 512

FIESTA COLOR CODED CLAMPS 
- ПРСТЕНИ ЗА КОФЕРДАМ СЕТ
 
Индивидуално во боја кодирани прстени 
изработени од нерѓосувачки челик кои се 
потребни при апликација на кофердам.
Секој од прстените е кодиран во посебна 
боја,во сетот се 9 на број.
Површината им е матирана, што спречува 
непријатни одблесоци при работењето.
Достапни се во два профила

• Со крилца (Winged)
• Без крилца (Wingless)

шифра: 4242
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ШПИРТНА ЛАМБА
Високо квалитетна шпиртна ламба за 
секојдневна стоматолошка пракса.
шифра: 542

КОФЕРДАМ - ПРСТЕНИ
Прстените се прилагодливи на сите   
системи. 
Достапни се во голем број форми за 
сите заби од дентицијата. 
шифра: 523

КОФЕРДАМ - КОМПЛЕТ

Комплет кофердам – систем кој
содржи: клешта за апликација на 
прстени, клешта за продупчување 
на кофердам гумите, рамка за 
кофердам и 4 кофердам прстени, 36 
гуми за кофердам и конец.
шифра: 1627

КОФЕРДАМ – ГУМА
Гумата кофердам се користи за брза 
апликација кај сите видови кофердам 
системи. 
пакување: сет од 36 гуми.
шифра: 522

Flexi Dam Non Latex-гуми 
за кофердам сет 36
 
Flexi Dam Non Latex е 
направен од висококвалитетен 
материјал,едноставен за употреба, 
обезбедува оптимална контрола 
на влагата. Поради еластичноста 
на материјалот обезбедува добра 
изолација околу забот.
 
Безлатексните фолии/гуми се по боја 
виолетови што лесно ги разликува од 
латексните.
Сетот содржи 36 парчиња
шифра: 1787

ПЛАСТИЧНИ ВЛОШКИ ЗА 
ФИОКИ
Влошки кои се поставуваат во фиоки за 
организирање на инструментите. 
шифра: 2297

ШПАТУЛА ПЛАСТИЧНА
Пластична шпатула за мешање на гипс 
и отпечаточни материјали, достапна во 
многу бои. 
шифра: 5069

ДРЖАЧ ЗА ПЛАСТИЧНИ 
ЧАШИ
Високоестетски и ергономичен држач 
за пластични чаши со INOX квалитет. 
Достапен е во бела и сребрена боја, а 
може и да се монтира на ѕид. 
шифра: 5056

ГИМИЦИ ЗА ПОЛИРАЊЕ И 
ЧЕТКИЦИ ЗА ЧМН 
* Гумици за полирање на композити со 
различна гранулација
* Гумици за полирање на керамика
* Четкици за полирање на забни 
површини во повеќе бои (природно и 
вештачко влакно).
шифра гумици за полирање: 2258
шифра четкици за меки наслаги: 66708
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СИНТЕРИ 
Синтер дијамантски фрези за обработка на 
сите видови метални површини, како и за 
оксидна и силикатна керамика. Долг век 
на користење и исклучителна економска 
исплатливост. Можност за избор на повеќе 
форми и гранулации.
шифра: 5009-5332

ШПАТУЛА МЕТАЛНА
Шпатула со два метални краеви 
за мешање на гипс и отпечаточни 
материјали.
шифра: 5400 

ШПАТУЛА ДРВЕНА
Шпатула со дрвена рачка за мешање 
на гипс и отпечаточни материјали, 
достапна во повеќе форми и големини.
шифра: 5068

КАМЕНЧИЊА  ЗА ПОЛИРАЊЕ 
И ОБРАБОТКА ARKANZAS
Aбразивни каменчиња за полирање со 
различни гранулации.
шифра: 7015

ДИЈАМАНТСКИ БОРЕРИ - 
ABACUS
Специјален отпорен слој,  4 пати 
поголема долготрајност на сврдлото - 
наспроти обичниот дијамант.
шифра: 300

БОРЕРИ  ЗА СЕЧЕЊЕ НА 
КОРОНКИ 
Карбидни борери со специфична 
намена за сечење на коронки и мостови 
изработени од метал-керамика или 
целосна керамика.
Со виолетов и црн прстен
шифра: 2035

БОРЕРИ ЗА ЦИРКОНИЈА
Специјалната бондинг врска на 
дијамантските честички за основата 
на самиот борер, со пролонгиран 
работен век прилагоден соодветно 
на екстремната црврстината на 
цирконијата како материјал за корекции 
на коронките и мостовите изработени 
од цирконија.
шифра: 215

ДИЈАМАНТСКИ БОРЕРИ 
Различни форми, големини и 
гранулации : од многу фина до груба 
дијамантска прашина. Означени по 
ISO стандардите на маркирање. 
шифра: 7017

ОРАЛНО ХИРУРШКИ  
БОРЕРИ
Карбидни фрези со специјална форма и 
различни големини кои се користат во 
максилофацијална и орална хирургија.
шифра: 3552

МАНДРЕЛИ NTI 
• мандрела за коленик за гумички
• мандрела за дијамантски борери
• мандрела за насадник
• мандрела за шмиргла 

шифра мандрела за коленик за 
гумички: 110
шифра мандрела за дијамантски 
борери: 241
шифра мандрела за насадник: 7006
шифра мандрела за шмиргла: 7014

КУТИЈА ЗА КАНАЛНИ 
ИНСТРУМЕНТИ 
Достапна во повеќе бои: сребрена, 
плава и светло црвена.

шифра мала: 207
шифра средна: 208
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СПЕЦИЈАЛНИ БОРЕРИ - 
MADC
Наменети за одредување на 
маргините на препарација во 
длабочина.
шифра: 15009

ФРЕЗИ MILLENIUM CUTTER
Карбидни фрези со специјален слој 
кој овозможува висока цврстина на 
фрезата, исклучителна долготрајност 
и економска исплатливост.
шифра: 38 

СИНТЕР СЕПАРИРКА 
G5114-RA
За сечење на сите видови метални и 
порцелански коронки, вклучувајќи и 
циркониум оксид.
шифра: 5114

КАРБИДНИ БОРЕРИ
Изработени од тунгстен карбид 
за турбина или коленик, со 
различни форми и големини.
шифра: 2176

КАРБИДНИ ФРЕЗИ
Тунгстен карбидни фрези за обработка 
на гипс, акрилат, метал, порцелан, 
титаниум, циркониум, во различни 
форми и големини. Означени според ISO 
стандарцизацијата со: жолт, портокалов, 
виолетов, црвен, плав, зелен, црн 
прстен. 
шифри: 12,13,14,15,44,45,50,59,212,219,
1520,1691,1692,2120.

ДИЈАМАНТСКИ СЕПАРИРКИ
Дијаманска сепарирка - голема и мала: 
плав, црвен и жолт прстен.
шифра голема црвен прстен: 36
шифра голема плав прстен: 35
шифра голема жолт прстен: 37
шифра мала црвен прстен: 33
шифра мала плав прстен: 32
шифра мала жолт прстен: 34

ЧЕЛИЧНИ БОРЕРИ
Изработени од високо квалитетен 
челик за коленик и насадник, со 
различни форми и димензии, зависно 
од потребите на стоматологот или 
техничарот. 
 шифра: 3532

КЛЕШТА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ 
НА ПРСТЕНИ ЗА КОФЕРДАМ
Високо квалитетна INOX клешта за 
поставување на сите видови на прстени 
за кофердам. 
шифра: 558

КЛЕШТА ЗА ГУМА ЗА 
КОФЕРДАМ
Високо квалитетна INOX клешта 
за правење на отвори на гумата за 
кофердам. 
шифра: 562
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Опрема и апарати
Радиодијагностика
Стоматолошки столици
Насадни инструменти

• турбини
• коленици, насадници и микромотори
• кумплунзи 
• профлакса

Ламби за полимеризација
Дигитална стоматологија 

• интраорални скенери 
• режачи
• синтрамати 

Стоматолошки ласери
Хирургија
Ендодонција 
Стерилизација 
Компресори
Останати апарати за стоматологија

ОПРЕМА И АПАРАТИ
РАДИОДИЈАГНОСТИКА



OP 3D PRO

• Професионален три во еден систем 
• Ненадминлив квалитет на Cranex ортопантомографските 

снимки
• ADC автоматска контрола на зрачењето за пациентот 
• LDT технологија на ниска доза на 3D експозиција 
• Multilayer-функција која овозможува и до 27mm ширина на 

панорамската снимка 
• Smartview-прецизно и лесно позиционирање на 3D видното 

поле
 
*Можност за голем број на комбинации на апаратот: 
Pan + 3D (FoV 6x4, 6x8) 
Pan + Ceph + 3D (FoV 6x4, 6x8) (еден сензор) 
Pan + Ceph + 3D (FoV 6x4, 6x8) (два сензора) 
Pan + 3D (FoV 5x5, 6x8, 8x8, 8x15) 
Pan + 3D (FoV 5x5, 6x8, 8x8, 8x15 + 13x15) 
Pan + Ceph + 3D (FoV 5x5, 6x8, 8x8, 8x15) (еден сензор) 
Pan + Ceph + 3D (FoV 5x5, 6x8, 8x8, 8x15) (два сензора) 
Pan + Ceph + 3D (FoV 5x5, 6x8, 8x8, 8x15+13x15) (два сензора) 

OP 3D
• Извонредно квалитетни и јасни слики 
• Ортопантомографска слика само за 9 сек. 
• Автоматско одбирање на регија на панорамската слика со 

најдобар фокус 
• 3D полиња со променлива висина со 36 комбинации од 5х5 до 

9х14 
• Smartview за позиционирање на видното поле

OP 3D-2D со 3D (5х5, 6х9, 9х11) 
OP 3D-2D со 3D (5х5, 6х9, 9х11,9х14) 

OP 3D PAN
• Извонредно квалитетни и јасни слики 
• Четири програми кои овозможуваат снимање на стандардна 

панорамска слика, панорамска слика кај деца, ТМЗ и нагризна 
снимка 

• Едноставно поставување на пациентот 
• Едноставен процес во два чекори 
• Оптимизиран квалитет, благодарение на зракот во V облик

69

ОП
РЕ

МА
 И

 АП
АР

АТ
И

РА
Д

И
ОД

И
ЈА

ГН
ОС

ТИ
КА



FOCUS
ИНТРАОРАЛЕН РТГ АПАРАТ

• Интраорален рентген апарат со 
високофреквентен DC 

• ADM-систем за стабилност на апаратот 
• Можност за монтирање на стоматолошки стол 

KaVo 
• Три различни должини на досег кај апаратот 
• Кратка експозиција 
• Дигитално селектирање на опциите 

шифра: 8059500

GXS 700 - ИНТРАОРАЛНИ 
СЕНЗОРИ 

• Сензор со ергономски рабови за комфорно поставување 
во уста со 2 големини 

• Директна конекција со USB 
• Снимки со висока резолуција 
• USB кабел со должина 2,5m за директно поврзување со 

компјутер 

S700 - сензор големина 1 (2,5mm x 3,7mm) 
S700 - сензор големина 2 (3,1mm x 4,2 mm)

шифра: 10076200
шифра: 8055339

SCAN EXAM ONE - ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА 
ВАШИТЕ РТГ СНИМКИ 

• Без хемиско развивање 
• Сликање со фосфорни плочи за повеќекратна употреба 
• Брза, ефективна и безбедна процедура 
• Кратко време на скенирање (5 секунди) 
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CS 2100 ИНТРАОРАЛЕН РЕНТГЕН 
АПАРАТ
  

• 60kV високо френквентен генератор
• Висок квалитет со минимална експозиција за помало 

зрачење
• Три различни екстензии на досег

шифра: 142

CS 2200 ИНТРАОРАЛЕН РЕНТГЕН 
АПАРАТ 
 

• 60kV или 70Kv високо френквентен генератор
• Висок квалитет со минимална експозиција за помало 

зрачење
• Три различни екстензии на досег

шифра: 19

RVG 5200 ДИГИТАЛЕН 
РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ  

• 16 lp/mm вистинска резолуција
• Високо квалитетни радиографии
• Нов ергономичен дизајн
• Директна USB конекција

шифра: 1629 - size 1

CS 7200 ДИГИТАЛНИ 
РАДИОГРАФСКИ ПЛОЧИ  

• 19 lp/mm вистинска резолуција
• Поголем комфорт за пациентот
• Плочки за повторна употреба
• Филтер за подобри снимки
• Компактен дизајн
• Директна USB конекција

RVG 6200 ДИГИТАЛЕН 
РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ  

• Најдобра вистинска резолуција во 
• класата 24 lp/mm
• Високо квалитетни радиографии
• Нов ергономичен дизајн
• Директна USB конекција

шифра: 1630 - size 1
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CS 8100 2D + ДИГИТАЛНА 
ПАНОРАМА  

• “Лице во лице” позиционирање 
• (ја намалува можноста за грешка при поставување 

пациенти)
• Високо квалитетни дигитални резултати
• Елегантен и дискретен (единица со најмали 

размери)
• Одлични услови за снимање без вибрации
• CS Adapt module (софтвер кој прави јасна разлика)
• 8 панорамски програми

шифра: 5003

CS 8100 SC ДИГИТАЛНА 
ПАНОРАМА СО ЦЕФАЛОМЕТАР
  

• Сите предности од CS 8100 2D +
• Рекордна брзина на Цефалометриски снимки  

(3 секунди)
• Ексклузивен (Automatic Tracing) софтвер 
• Автоматско исцртување на ортодонски мерења за 90 

секунди
• Два вградени сензора, по еден за секој модалитет

шифра: 1843

CS 8100 3D ДИГИТАЛНА 
ПАНОРАМА   

• Сите предности од CS 8100 2D +
• Висок квалитет на панорамски снимки
• Избор на повеќе полиња на преглед (Field Of View)
• 4x4,5x5EndoHD (75μm), 8x5,8x8,8x9
• Скенирање на отпечаток, модел
• Лесно разбирлив софтвер за полесно планирање на 

интервенции

шифра: 1842

CS 8100 3D SC - 3D ДИГИТАЛНА 
ПАНОРАМА СО ЦЕФАЛОМЕТАР  

• All in one единица за секоја област од стоматологија
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CS 9600 ДИГИТАЛНА 
3D ПАНОРАМА  

CS 1200 ИНТРАОРАЛНА 
ВИДЕО КАМЕРА

• Бела LED еднообразна светлина
• Интра и Екстра-орално користење
• Компатибилни со компјутерски и видео 

монитори

шифра: 6559991

• Три одлични и надоградливи единици ( 12х10 едиција, 16х10 
едиција и 16х17 едиција)

• Избор од 14 FOV покривајќи ги сите дијагностички потреби 
(од рутински до специјалистички. CS 9600 ги покрива сите 
потреби на ординациите, од поставување на импланти и 
максилофацијална хирургија, ортодонција, синус, уши итн.)

• Интуитивен автоматизиран работен тек, комбинирајќи 
SmartPad (поставување на пациентите со помош на камери) 
со SmartAuto технологија елиминирајќи ја потребата за 
повторна експозиција

• Ексклузивна MAR технологија (автоматски го редуцира 
одблесокот од метални артeфакти) 

*120kV опција за поголем квалитет на дигиталните снимки

шифра: 3856
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ОПРЕМА И АПАРАТИ
СТОМАТОЛОШКИ СТОЛИЦИ



• Сосема нов оперативен концепт за брз и 
директен пристап до сите важни функции, за да 
заштедите време и за едноставен тек на работа.

 
Хигиена -  автоматски интегрирано

• Центар за хигиена со интегриран, заменлив 
адаптер за црева со инструменти и аспирација 
за да заштедите време, со автоматско чистење и 
дезинфекција 

Нов модерен и елегантен дизајн.
• Избор на нови бои
• Ревидиран дизајн со компоненти во модерена 

бела боја

Тежина на пациентот до 180 кг
• Ергономски концепт (награда AGR за ергономија)
• LED рефлектор со 5 LED  светла KaVo LUX 540
• Позиционирање на пациентот според 

Тренделенбург
• Оптимална највисока / најниска позиција
• Нов прилагоден  потпирач за рака
• Дисплеј на допир за брз пристап до сè што е 

важно
• ESTETICA E80 Vision: дополнително хоризонтално 

движење и кревање на седиштето за пациентот

Oпционално:
Комуникација со пациентот.

• KaVo ERGOcam One, интраорална камера
• Нови екрани со висока дефиниција: KaVo Screen HD 

на 22” и KaVo Screen One на 19”
 
CONEXIO 
Помалку пребарување Повеќе пронајдоци

• системски софтвер CONEXIO, интелигентен 
интерфејс на податоци во вашата пракса, и пристап 
до релевантни податоци за пациентот во секое 
време 

 
Интегрирана хирургија. 

• Нова хируршка функција со специјални  мали, 
лесни хируршки мотори и интегрирана пумпа.

шифра: 10107000

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА  

KAVO ESTETICA E70/80
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Вашиот животен стил е Вашиот начин на 
работа! 

KaVo Estetica E50 Стоматолошко работно 
место кое Ви овозможува поддршка во сите 
Ваши интервенции. Можност за користење 
на ендодонтски микромотор KL 703 LUX. 
Асистентски дел кој овозможува извонреден 
комодитет. Лесна и брза дезинфекција 
со Oxygenal на целата работна единица = 
сигурност за докторот и пациентот. 

• 5 изводни места за инструменти 
• Турбинско светлосно црево 
• Микромотор светлосен INTRAmatic KL 

703 LED 
• Рефлектор LED MAIA 
• Припрема за висока сукција (саугер) 
• Терапевтско столче PHYSIO EVO/ONE 
• USB конекција

шифра: 10111100

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА  

KAVO ESTETICA E50

BESTSELLER: НАЈПРОДАВАН СТОМАТОЛОШКИ СТОЛ, 
ПРИКЛАДЕН ЗА СИТЕ ГЕНЕРАЦИИ! 

Софистицирано работно место за сите стоматолошки 
интервенции. Ергономична и релаксирана манипулација 
за докторот, комодитет за пациентот, едноставно чистење 
на сите работни површини, добивање во време-брза, 
едноставна и безбедна дезинфекција.

• 5 изводни места за инструменти 
• Турбинско светлосно црево 
• Микромотор светлосен INTRAmatic LUX 701KL 
• Рефлектор LED MAIA 
• Припрема за висока сукција (саугер) 
• Терапевтско столче PHYSIO EVO/ONE 

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА  

KaVo Primus 
1058 LIFE
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Висока технологија интегрирана во едноставен 
систем = вистински партнер во Вашата ординација 

Лесна и едноставна контрола на сите функции, 
едноставен систем кој овозможува голем број 
софистицирани интервенции, лесна и брза 
дезинфекција, сигурен комодитет за докторот и 
пациентот. 

• 5 изводни места за инструменти 
• Турбинско светлосно црево 
• Микромотор светлосен INTRAmatic LUX 701KL 
• Рефлектор LED MAIA 
• Припрема за висока сукција (саугер) 
• Терапевтско столче PHYSIO EVO/ONE 

шифра: 10050000

ТЕРАПЕВТСКО СТОЛЧЕ 
KAVO PHYSIO EVO/ONE
КОГА ЕРГОНОМИЈАТА ЌЕ СЕ ИСКОМБИНИРА СО ДИЗАЈНОТ! 
БЕСПРЕКОРНА ГРИЖА ЗА ВАШИОТ ‘РБЕТ!

• Перфектна ергономија 
• Максимален комфорт, секогаш во природна и здрава 

позиција 
• Идеален дизајн – одлична хигиена и лесно одржување 
• Единствено KaVo поседува сертификат за ергономија од 

независното германско здружение AGR

шифра: 10100800

LED ЛАМБА ЗА 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА, 
ИНТЕГРИРАНА

• Моќност: 1.000 mW/cm² 
• Оптика: 420-480 nm 
• Капацитет: 2.000 mAh 
• Тип на батерија: Lithium-ion 

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА  

KAVO ESTETICA E30
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Техничкa спецификациja: 
• Оценка на производот: Според стандардниот IEC 60601-1
• Моќност: 127/220 V ~ (внатрешно селектиран)
• Фреквенција: 50/60 Hz
• Вид на заштита од електричен удар: Опрема од класа I
• Степен на заштита од електричен удар: Примерен дел Тип B
• Заштита од штетно навлегување на вода освен педалата 
• Влезна моќност: 200VA
• Заштитни осигурувачи: F1 и F2 (127 или 220V) = 5A - одложено дејство.
• Капацитет на кревање: 200 кг дистрибуиран товар (тежина на пациентот и опрема + додатоци)

 шифра: 3413

НОВО !!! 
СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА 

S 500

EASY-FIX SYSTEM: Подлогата за нозете на стоматологот 
и пациентот се отстранливи и овозможуваат полесно 
чистење,  исто така овозможено е отстранување на 
наслонот за грб и глава.

ПОЗИЦИЈА НА ТРЕНДЕЛЕНБУРГ: Столот S 500 е 
опремен со синхронизирано движење на седиштата и 
грбот, како и Тренделенбург позиција (позиција на стол 
за операции).

АВТОМАТСКО ПОСТАВУВАЊЕ НА НАСЛОНИТЕ ЗА РАЦЕ: 
Кога ќе се активира нулта позицијата, наслонот  за рака 
се спушта автоматски, што значи слободно движење на 
пациентот и на стоматологот

НАСЛОН ЗА ГЛАВА: би-артикулабилни, отстранливи, 
анатомски со предни, задни, надолжни и висински 
движења. Овозможува третман на хендикепирани 
пациенти, детска стоматологија и други.

СИСТЕМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ: поседува систем за 
безбедност кој го прекинува движењето на основата на 
столот при наидување на какви било пречки

ИНТЕГРИРАНА КОНТРОЛА ЗА ПАПУЧА:
S 500 има вградена команда за нозе, заснована врз 
моделот џојстик, командите за движење на столот 
едноставно и интуитивно се ракуваат.

СИСТЕМ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ: Систем за заклучување 
на функциите и движењата на столот, што овозможува 
целосна безбедност при работењето.

НОЖНА КОНТРОЛА НА РАБОТНАТА ЕДИНИЦА: Систем 
за активирање на функциите на воздух и вода на 
насадните инсрументи
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шифра: 3409; црева од горе
шифра: 3410; црева од доле

Работно место - три во едно - дизајн, комфорт и модерна 
технологија. Инспирирани од тeхнолошките концепти и 
биосигурноста, развиена е Gnatus G3 NEW.

Нова линија на стоматолошки работни места, со нов дизајн, 
кој ја олеснува секојдневната работа на стоматолозите. 

• Ергономична, едноставна, практична и економична 
стоматолошка столица. 

• Двојно артикулиран систем за фиксирање на наслонот 
за глава 

• 1 фиксна и 1 подвижна рачка со внатрешна челична 
конструкција

• Безбедни ергономски рабови 
• Нема потреба од фиксација за подот 
• Широка палета на бои на тапацири 
• Мултифункционална и реверзибилна контрола на 

папучата со 4 работни позиции: позиција на плувалник 
и автоматско враќање во нулта позиција 

• Систем за блокирање на движење

Работна единица со пневматски систем
• Флексибилна, отстранлива подлога за насадните 

инструменти која може да се автоклавира 
• Контролна командна табла со LED негатоскоп 
• Пневматскo движење 
• Овозможува до 5 работни позиции
• Помошна тацна 
• Био систем

Водена единица 
Технологија и дизајн во секој детал 

Во новиот дизајн на водената единица кај G3 стоматолошкото 
работно место спаѓаат: вграден сензор за близина на 
пациентот, интегриран електричен полнач на чашата 
за вода со вграден филтер, оптимизирано ергономско 
функционирање со висока биосигурност. Широк дијапазон 
на движење на асистентскиот дел овозможува ергономски 
комфорт и практичност во работата. Moжност за 
прилагодување на протокот на вода во фонтаната и полначот 
за чаша. Избор на двоен систем на снабдување со вода 
(централен водовод или резервоар). Главен прекинувач 
(копче кое го исклучува дотокот на вода и воздух). Сензор за 
близина на фонтаната - овозможува автоматско вклучување 
на млазот на вода во фонтаната кога пациентот ќе се 
приближи до неа. Тоа овозможува практична работа, комфорт 
за пациентот, сигурност и економска заштеда на вода. 

Фонтана
Лесно отстранлива, лесно се чисти и дезинфицира. 
Топла вода во пустерот - намалена сензитивност при 
стоматолошките процедури. Филтер во асистентскиот дел 
кој лесно се отстранува и чисти. Го заштитува столот од 
запушување во внатрешниот систем. Водената единица е 
мобилна во радиус од 60°. Toa oвозможува лесен пристап од 
секој агол за терапевтот и асистентот при стоматолошките 
интервенции. 

Рефлектор 
Сензор за активирање на рефлекторот. Правоаголен 
фокус на светлина. Отстранливи и автоклавирачки рачки. 
Подесување на интензитет на светлина (30, 20 и 10 илјади 
LUX). Интензитет на светлина на 35, 25 и 15.000 LUX со 3x2 
LED диоди и со светло 5000 LUX. Persus L - Халогено светло.

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА 

G3 NEW
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Стоматолошка столица G2 и терапевтско столче, 
2 црева со насадни инструменти со Midwest 
конекција, пустер, халоген рефлектор PERSUS L 
или 3 LED рефлектор, командна табла, голем избор 
на боја на тапацир.

Опција за сите модели на стоматолошки столици:
Опција за светлосно турбинско црево со доплата. 
Голем избор на боја на тапацир: 

Обезбеденa гаранциja, монтажа, сервис и 
резервни делови

шифра: 1498; црева од горе
шифра: 3411; црева од доле

СТОМАТОЛОШКА СТОЛИЦА  

G2H и G2F
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KaVo MASTERtorque 9000L

MASTER турбина - Бесшумна/запира за една секунда 

• 23W, 4 спреја, керамички лагери, материјал = титаниум, 
конекција-multiflex  

шифра: 10087900

KaVo EXPERTtorque 680L 

• 18W, 4 спреја, керамички лагери, материјал = титаниум, 
конекција-multiflex  

шифра: 10068700

KaVoSMARTtorque 619C

• 15W, 4 спреја, конекција-multiflex  

шифра: 10081642

KaVoSMARTtorque 609C

• 16W, 4 спреја, ФИКСНА конекција-Midwest 

шифра: 10081644

Cobra Led Ultra Vision 

Турбината Cobra LED Ultra Vision функционира со уникатен систем кој 
препознава материјал со различна флуоресценција од структурата на забот. 
Со ултравиолетовата светлина се обезбедува поголема прецизност при 
отстранувањето на реставративните материјали и намалување на појавата на 
непотребно оштетување на здравите забни структури. Придобивки со Cobra LED 
Ultra Vision системот за осветлување: Можност за избор на лед (бело) светло 
и ултравиолетово лед светло; Идеална визуелизација на хируршкото поле при 
интервенции на трет молар и отстранување на остатоци од корени. Овозможува 
идеална визуелизација на границата на дентинот и кариесните лезии при 
препарација на кавитетите. Обезбедува поголема прецизност при завршната 
обработка и отстранување на неправилностите.

шифра: 1677

KaVoSMARTtorque 619L

• 15W Турбина со светло, 4 спреја, конекција-multiflex 

шифра: 10081641

KaVo MASTERtorque 9000L

Боја ANTRACIT или BROWN 

MASTER турбина - Бесшумна/запира за една секунда 
• 23W, 4 спреја, керамички лагери, материјал = титаниум, 
конекција-multiflex  

шифра: 10087900
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МИКРОМОТОР KL703 LED СО 
ЕНДОДОНТСКА ФУНКЦИЈА

Моторот KL703 LED покрај стандардните функции 
може да се порача и со додатна ендодонтска функција, 
што опфаќа контрола на торкот. Овој мотор единствено 
може да се интегрира со оваа функција кај работната 
единица KaVo Estetica Е50. 
шифра: 0321703

SMARTmatic S20S
СТОМАТОЛОШКИ 
КОЛЕНИК 

• Без светло, трансмисија 1:1, 
надворешно ладење, push- 
button, max. брзина 40.000 rpm 

 шифра: 10116752

SMARTmatic S20
СТОМАТОЛОШКИ КОЛЕНИК

• Без светло, трансмисија 1:1, push button, max. брзина 
40.000 rpm 
 
шифра: 10116750

SMARTmatic S10S
СТОМАТОЛОШКИ 
НАСАДНИК

 • Без светло,трансмисија 1:1, 
надворешно ладење, max. 
брзина 40.000 rpm 
 
шифра: 10116732

SMARTmatic S10
СТОМАТОЛОШКИ НАСАДНИК

• Без светло, трансмисија 1:1, max. брзина 40.000 rpm 
 
шифра: 1016730

EXPERTmatic E20L 
ПЛАВ КОЛЕНИК 

• Светлосен со трансмисија 1:1, внатрешно ладење 
 
шифра: 10075540
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EXPERTmatic E25L 
ЦРВЕН КОЛЕНИК
 • Светлосен со трансмисија 1:5, внатрешно ладење  

шифра: 10075550

EXPERTmatic E25C
ЦРВЕН КОЛЕНИК
 • Без светло со трансмисија 1:5, внатрешно ладење  

шифра: 10075551

KaVo Spray
МАСЛО ЗА РАЧНО ПОДМАЧКУВАЊЕ НА 
НАСАДНИ ИНСТРУМЕНТИ

• 100% сигурност и квалитет во одржувањето на 
насадните инструменти

пакување: 500 ml
шифра: 2218

КОМПЛЕТ 
НАСАДНИ 
ИНСТРУМЕНТИ 
СО MIDWEST 
КОНЕКЦИЈА ОД 
GNATUS:

• Турбина
• Коленик
• Насадник 
• Микромотор

+ ранец Gnatus и СПРЕЈ 
за подмачкување на 
насадните инструменти

шифра: 60000042

SMARTmatic S53 коленик 
за ЕНДОДОНЦИЈА и 
ПРОФИЛАКСА 

 • Без светло, редукција 8:1, push 
button, мала глава, max. брзина 
20.000 rpm 
 
шифра: 10116810

EXPERTmatic E20C 
ПЛАВ КОЛЕНИК
• Без светло со трансмисија 1:1, внатрешно ладење 
 
шифра: 10075541
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KaVo Multiflex 460 E 

• Мултифлекс адаптер без светло, без регулација на 
вода 

 
шифра: 10017600

KaVo Multiflex 465 RN 
• Мултифлекс адаптер без светло, со регулација 

на вода 
 
шифра: 5531600

KaVo Multiflex 465 LRN LED 
• Мултифлекс адаптер со LED светло, со 

регулација на вода 
 
шифра: 10073197

KaVo Multiflex 465 LRN   

• Мултифлекс адаптер со светло, со регулација на 
вода 

шифра: 5531550

KaVo Multiflex 460 LE 
• Мултифлекс адаптер со светло, без регулација на 

вода 
 
шифра: 10017599
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KaVo SONICflex 2000N
НАСАДНИК ЗА ЧЗК  
Инструмент за чистење забен камен – multifex 
конекција Минимално инванзивен тертман со 
индикации во: 

• Профилакса 
• Ендодонција 
• Конзервативна стоматологија
• Пародонтологија 
• Хирургија 

шифра: 5715020

НАСТАВЦИ ЗА 

SONICFLEX 2000N
Наставци за чистење на забен камен, за обработка на 
апроксимални кавитети, голема палета на инсерти, за 
обработка на пародонтални џебови, одстранување на забни 
конкременти, апроксимална прапарација на кавитети 
и отстранување на кариес, априксимална  протетска  
препарација, откривање на  импланти, цементирање  
на  фиксни  изработки, ендодонтски третман, хируршки 
интервенции, апикотомија и останати стоматолошки 
интервенции.

шифра:  тип 5 - 5715171
 тип 6 - 5715181
 тип 8 - 5715371

НОВО !!!  

PROPHYflex 4 
Инструмент за отстранување на меки наслаги, 
плак, пигментации и пескирање – multifex 
конекција

• Брзо, едноставно и максимално ефективно 
отстранување на пигментации, меки наслаги и 
дентален плак 

• можност за регулација на  јачината  на  
протокот на воздух во 3 степени, избор на боја 
на насадниот инструмент

шифра: 30028200

ДОДАТОК ЗА КАВИТРОН 25К И 30К

Рачен наставок за Cavitron 

шифра: 2736
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Модерна, сигурна и интелигентна: 
Тоа е Bluephase G4 – прва Bluephase ламба за полимеризација со автоматски асистент. 
За постигнување на успешни директни и индиректни реставрации неопходни се сигурни материјали и сигурна 
опрема. Меѓутоа, многумина не се свесни за тоа дека прецизноста со која се изведува процесот на полимеризација 
има значително влијание во трајноста на композитните реставрации. Имајќи го тоа на ум, Ivoclar Vivadent, ја разви 
најновата ламба – Bluephase G4. Четвртата генерација на ламби од фамилијата Bluephase не само што 
изгледа елегантно, туку и нуди нова и едноставна карактеристика: Polyvision технологија.

За евентуални грешки за време на употребата, корисниците се 
предупредени со вибрација
Технологијата Polyvision и овозможува на Bluephase G4 ламбата 
да детектира кога рачниот дел се поместува во тек на процесот на 
полимеризација и на тој начин ја загрозува сигурната полимеризација. 
Ако тоа се случи, ламбата ќе почне да вибрира за да го извести 
корисникот за евентуалната грешка и ако е потребно автоматски да го 
продолжи времето на полимеризација за 10 %. Во случај рачниот дел да 
се придвижи премногу – како на пример:  светлосниот водич да излезе 
надвор од усната шуплина – светлото автоматски ќе се исклучи, при што 
постапката на полимеризација може повторно правилно да се изведе. 
Предности за корисникот се: лесна манипулација, дискретна помош, 
сигурна и ефективна полимеризација и задоволни пациенти.

Ламба за полимеризација која комуницира со корисникот
Со својот автоматски асистент, Bluephase G4 претставува потполно нова 
генерација на ламба за полимеризација која овозможува две работи:  
сигурна полимеризација и комуникација со своите корисници. Ламбата 
за полимеризација овозможува излезна јачина на светло  од 1200mW / 
cm2, мултибранова LED технологија во широко појасен спектар од 385 
до 515 nm и 10мм светлосен водич со хомоген профил на зрак. Овие 
карактеристики на Bluephase G4 овозможуваат исклучително ефикасна 
примена  и постигнување на високо квалитетни резултати за многу 
кратко време.

шифра: 691258

Bluephase G4: 
Прва интелегентна Bluephase ламба 
од Ivoclar Vivadent 

За уште подобри 
резултати!
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Bluephase Style  

Безжична LED ламба

• Интензитет на светлото: 1200mw/cm2 Бранова 
должина: 380-515nm 

• Програми: Low Power, Soft Start, High Power 
• Батерија: литиумска 
• Време на полнење: 2 часа 
• “Click and cure” механизам (овозможува да се 

работи во секое време без разлика на статусот на 
батеријата) 

• 3 годишна гаранција

шифра: 635153

Bluephase 20i
Bluephase 20i  е безжична ламба за 
полимеризација со интензитет на светло од 
2,000 mW/cm2 со која во Турбо програмата 
се овозможува кратка полимеризација од 
5 секунди за светли и темни композитни 
материјали, со истовремено благо влијание 
на пулпата и меките ткива. 

Coltolux Led Curing Light
Светлоснополимеризирачка ламба

• Комбинација  на тенка сонда со висок излез на 
светлосно полимеризирачки зраци, безжична со форма 
на пенкало..

• Coltolux Led технологијата ја редуцира емисијата на 
топлина и ја елиминира потребата од активно ладење..

• Формата на тенката сонда овозможува достапност и до 
тешкодостапните постериорни регии.

• Леќата во форма на купола овозможува поголема 
концентрација на светлина врз реставрациите.

• Висок Led output за брза полимеризација.
• Предводената излезна светлина одговара на 

апсорпциониот спектар на Camphorquinone Photoiniti-
ators.

• Звучен сигнал на секои 10 секунди,како и автоматски 
режим на штедење после непрекината работа од 20 
секунди...

• Стотици полимеризации со целосно наполнета 
батерија...

шифра: 7970
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TRIOS® 3 - ИНТРАОРАЛЕН 
СКЕНЕР

ТРИ РЕШЕНИJA ВО ЕДНО ЗА ДИГИТАЛНИ 
ОТПЕЧАТОЦИ
 Интегрирана интраорална камера, нема потреба 
од посебна камера. Одредување на бојата на забите 
за време на скенирањето, прецизни и предвидливи 
резултати.
 
БРЗО И ЕДНОСТАВНО 
Скенирањето (отпечатувањето) никогаш не било побрзо и 
поедноставно за стоматологот и забниот асистент. 
СКЕНИРАЊЕ ВО РЕАЛНИ, ПРИРОДНИ БОИ 
Направете високо квалитетен дигитален отпечаток во 
реални бои. 
ОДРЕДУВАЊЕ БОЈА 
Одредете ја бојата на забите во текот на скенирањето 
за подобри и попрецизни резултати. ИНТРАОРАЛНА 
КАМЕРА И HD ФОТОГРАФИЈА 
Потенцирајте ги важните детали и точно одредете ја 
маргиналната ивица.

Trios® 3 Mono - ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР
Започнете со економични решенија на скенирање без 
боја, а потоа додадете боја кога ќе имате можности за 
надоградба на скенерот.

TRIOS® Предности за стоматологот и пациентите 

СТОМАТОЛОГ 
• Клинички резултати со висок квалитет 
• Висока прецизност на дигиталните отпечатоци за 

максимално прецизно упасување на изработките 
• HD фотографии, моментална валидација на 

препарацијата и отпечатокот 
• Минимизирани корекции и стругање при упасувањето 
• Едноставно земање на отпечаток
• Скенирање без контрастен спреј 
• Без користење на отпечаточни материјали 
• Избегнување на повторно земање отпечаток 
• Ефикасност и професионални предности 
• Брзо земање на отпечаток, моментално одредување 

на боја на забите, го скратува времето на работа на 
стоматологот

• Можност за намалени трошоци за фиксно протетските 
изработки кои немаат потреба од изработка на гипсен 
модел 

• Интерактивна on-line комуникација 

ПАЦИЕНТ 
• Подобро искуство 
• Брзо, без непријатности предизвикани од 

отпечаточните материјали 
• Пријатно чувство бидејќи при скенирањето не се 

користи контрастен спреј 
• Зголемено задоволството на пациентите 
• Реставрации со висок квалитет и минимално стругање 

на забите
• Клинички резултати со восок квалитет 
• Пријатно чувство за пациентот 
• Намален број на посети во стоматолошката ординација 

поради помалку процедури за отпечатоци и корекции 
• Намалено време поминато во стоматолошка 

ординација

шифра: 22002050
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PRIMESCAN - ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР
Предности
Одличен избор за извонредни резултати Primescan е вашата 
почетна точка во дигиталната стоматологија!
Добро дизајниран и совршено компатибилен, заедно со високиот 
перформанс на интраоралниот скенер доаѓа и новиот центар за 
учење. Тие заедно формираат многу ефикасен систем исполнувајќи 
ги вашите потреби со две индивидуални конфигурации на софтвер: 

Primescan AC with Connect Software – ја поддржува вашата 
конекција со воспоставените партнери.
CEREC Primescan AC with CEREC Software – го поддржува цел 
работен тек во една посета кај стоматологот.

Прецизност
Скенирање со извонредна прецизност, со 
иновативниот сензор за smart пиксели и 
технологијата за динамично скенирање на 
длабочината за совршена острина дури и до 
20мм длабочина.

Конекција
Забрзан работен тек: Поради лесна, потврдена 
и отворена опција за пренос на податоци, 
лабораториите го добиваат скенот во висока 
резолуција.

Употребливост
Лесно скенирање на сите стоматолошки 
материјали и тешко достапните области. 
Зголеменото видно поле ги визуелизира 
поголемите области со помалку чистења и 
одличната прецизност.

Хигиена
Контрола над инфекцијата – изберете помеѓу 3 
различни додатоци вклучувајќи автоклавирање 
и додатоци за еднократна употреба.

Брзина
Побрзо скенирање со непречен проток, 
добивате повеќе од 50.000 слики во секунда и 
брза обработка на точните податоци што му се 
потребни на софтверот.

• Екран осетлив на допир за удобна и 
интуитивна употреба

• Кинематика за совршено ергономско 
позиционирање

• Концепт за хигиена за брза и лесна 
дезинфекција

• Концепт за целосна мобилност со батерија 
која трае повеќе од 60 минути

шифра: 6622000
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Предности на CEREC MC XL Premium Package
• Комплетен лабораториски спектар за блок големини до 85мм
• Погодност со четири мотори и екран осетлив на допир
• Имплантолошка операција со Cerec водич 2 и Cerec водич 3, најбрзите 

хируршки водичи на пазарот
• Опција “екстра фино” режење 
• 4-12 минути е времето кое е  потребно за режење на единечна реставрација во 

зависност од индикацијата и материјалот.

шифра: 6410133

Features CEREC MC CEREC MC X CEREC MC XL  
Premium Package

Индикации Комплетен
Спектар

Комплетен
Спектар

Комплетен
Спектар

Прецизност на режење +/-25 µm +/-25 µm +/-25 µm

Макс.големина на блок 15,5 x 19 x 20mm 15,5 x 19 x 40mm 22 x 40 x 85mm

Екран на допир – – X

4 мотори – – X

 CEREC SW 4.5 X X X

Целосна анатомија при реставрација на 
заб(фелшпад керамика, стакло керамика, литиум 
дисиликат керамика, циркониум, хибридна 
керамика, полимер блокови во моно големини)

Целосна изработка 
на циркониум 
во една посета, 
потребно е да се 
има Cerec Speedfire 
печка

Целосна изработка 
на циркониум 
во една посета, 
потребно е да се 
има Cerec Speedfire 
печка

Целосна изработка 
на циркониум во една 
посета, потребно е да 
се има Cerec Speed-
fire печка

Мостови до 4 единици – X X

Абатменти – X X

CEREC хируршки водич – X X

 CEREC Premium SW 4.5 опционално опционално X

Коронки,членови,конструкции,
Атечмени,телескоп, мултилејер – опционално X

Синтер метал опционално опционално X

Конструкција со 12 единици – До 4 единици X

CEREC MC XL Premium Package - РЕЖАЧ

Со Cerec MC XL Premium 
Package може да се реже 
според сите лабораториски 
индикации: инлеи, онлеи, 
ламинати, коронки, мостови, 
абатмени и хируршки 
водичи. Може да се користат 
сите CAD-CAM материјали 
(пластика, керамика и метал). 
Бенефит се четирите мотори 
за режење, опционалното 
режење “екстра-фино” и 
екранот на допир.
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CEREC SpeedFire – СИНТРАМАТ 
Целосна реставрација од циркониум во една посета

CEREC SpeedFire е најмалата и најбрзата печка за 
синтерување на пазарот која може да синтерува коронка за 
10-15 минути. 

Материјали: Dentsply Sirona керамички блок материјали како 
CEREC Zirconia, Celtra Duo, Cerec Block C и други материјали 
како IPS e.max CAD(Ivoclar Vivadent), Vita Suprinity PC, Chair-
side Zirconia (3M Dental), Katana Zirconia (Kuraray Noritake 
Dental) ili LiSi Block(GC)

LED статус индикација
Различни бои го индицираат моменталниот 
статус на процесот

Технологија на индукција
Супер-брзи загревачки циклуси

Екран на допир
Интуитивна оперативност

Интелигентна поврзаност
CEREC софтверот испраќа нарачки со сите 
потребни информации до печката

Супер брза комора
Простор за 3 единечни коронки или 1 мост до 
3 члена

шифра: 6482520
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LASER HF
Ласерот содржи 4 работни наставци, сет од 6 различни 
наставци за HF, неутрална електрода и 4 ласерски 
заштитни очила

Технички карактеристики:
Ласер PDT: 650nm/100mW
Диоден ласер: 975nm/6W-cw/пулсен
HF Монополарен/биполарен: 2.2 Mhz/50W 
Димензии: 300 x 210 x 121 mm
Струјно напојување: 230V-/50Hz
Тежина: околу 3,5 кг

Ласер HF
Комбинација на ласер и HF (технологија на висока 
фреквенција)

• Современ I-Cube дизајн со екран осетлив на допир
• Програми за сите апликации
• Можност за индивидуално подесување
• Оптимална функционалност и хигиена
• Монитор со екран осетлив на допир за лесно 

ракување и подесување на програмите 

ЛАСЕР

• За дезинфекција и чистење 
на гингивални џебови кај 
пародонтопатија

• Во ендодонција: овозможува 
дезинфекција на коренот на каналот

• Во имплантологија: отстранување на 
меки ткива,пр.кај периимплантитис

• Зараснување на рани,ослободување 
од болка,и десензибилизација со 
терапија со мек ласер

•  Опционо: забрзано избелување на 
заби со ласерски третман

Висока Фреквенција( HF )

• Карактеристики како кај HF 
1- хируршкиот уред, со додатна 
биполарна спојница

• Стандарна опрема
• Два индивидуални работни 

наставци со електроди (обележани 
со бои),фреквенција за хируршки 
резови и резови за коагулација 
(жолта),фреквенција за коагулација 
(сина)

•  Поради три типа на 
фреквенција ,можна е различна 
примена: кај хируршки 
резови,резови со коагулација за 
хемостаза,коагулација без ефект на 
сечење,пулсирачка коагулација за 
нежно спојување на помали делови 
од ткиво

• Автоматска регулација на напон

шифра: 452462
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SiroLaser Blue

Технологија на три бранови должини – Опремен 
со високотехнолошки ласерски модул, кој 
обезбедува три различни форми на ласер во 
еден уред.
 
Teхнички карактеристики:

445 nm +/−5 nm / 0.2 – 3.0 W (CW)  - Син зрак со 
најдобра ефикасност при инцизија во хирургијата, 
во однос на  сите стоматолошки диодни ласери.
660 nm +/−5 nm / 25, 50 and 100 mW (CW) – Црвен 
зрак кој е совршен за фотобиомодулација и ниско 
ниво на ласерска терапија.
970 nm −10/+15 nm / 0.2 – 2.0 W (CW) – 
Инфрацрвен зрак кој делува ефективно врз 
микробите и намалување на бактериите 
во ендодонцијата, периодонтологијата и 
имплантологијата.
Ласерски режим на работа: континуиран зрак и 
прекинат зрак
 
Фреквенција: 1 – 10.000 Hz
Димензии:  19,7 cm x 18,2 cm x 18,9 cm
Тежина: 1,3 кг 

• Ергономска рачка
• 1 ласер – 3 бранови должини
• Екран осетлив на допир
• Li-ion батерија на полнење
• Фибер влакна за еднократна употреба

Индикации:

• Имплантологија – третман и околу имплантот, 
на пр. негово откривање, деконтаминација 
и правење јасни граници на препарација за 
отпечатување и скенирање.

• Ендодонција – по подготовката и испирањето 
на коренскиот канал, ласерот се користи 
во прилог на конвенционален третман. 
Ласерот ефективно ги намалува микробите и 
бактериите во областите каде што течноста за 
плакнење не може да достигне.

• Cerec протетика – проширување на сулкус и 
регулација на хемостаза како подготовка за 
земање на отпечатоци.

• Периодонтологија – се користи за лекување на 
гингивалниот џеб покрај конвенционалниот 
третман за намалување на бактериите и 
гранулацијата на дното на џебот.

• Хирургија – предност е инцизија без крв 
и стерилно хируршко поле, пациентот 
има значително помала постоперативна 
болка, нема потреба од антибиотици и 
заздравувањето е без лузни.

• Десензитизација – третман на 
хиперсензитивност.

шифра: 6540673
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KaVo MASTERSURG S201L
СВЕТЛОСЕН ХИРУРШКИ МИКРОМОТОР СО 
СВЕТЛОСЕН КОЛЕНИК 

•  Touch монитор, бирање на опции со допир 
•  Безжична папуча 
• 10 програми, секоја од нив со 10 програмирачки можности 
• Светло S600 LED - највисок перформанс во светот (најдобар 

по перформанси) 
• Со еден допир на копче се прави автокалибрација која ја 

гарантира прецизноста на брзината и овозможува сигурност 
• Минимална вибрација 
• Еден од најмалите јаки хируршки мотори на светот 
• Можност за вртење на насадните инструменти во двете 

насоки 
Технички карактеристики: 

• Максимален torque: 80 Ncm на инструментот 
• Брзина: 0-40.000 rpm 
• Снабдување волтажа: 100 V -240 V 
• Фреквенција: 50 /60 Hz 
• Перформанси на пумпата: 0-110 ml /min

КаVo EXPERTSURG S201L 
СВЕТЛОСЕН ХИРУРШКИ МИКРОМОТОР СО СВЕТЛОСЕН 
КОЛЕНИК 

• 10 програми, секоја од нив со 10 програмирачки можности 
• Светло S600 LED - највисок перформанс во светот (најдобар по перформанси) 
• Со еден допир на копче се прави автокалибрација која ја гарантира 

прецизноста на брзината и овозможува сигурност 
• Минимална вибрација 
• Еден од најмалите јаки хируршки мотори на светот
• Можност за вртење на насадните инструменти во двете насоки 

Технички карактеристики: 
• Максимален torque: 80 Ncm на инструментот 
• Брзина: 0-40.000 rpm 
• Снабдување волтажа 100 V – 240 V 
• Фреквенција: 50 /60 Hz 
• Перформанси на пумпата: 0-110 ml /min

KaVo surgimatic S201L  
ХИРУРШКИ КОЛЕНИК СО СВЕТЛО 

• Редукција 20:1 
• Ергономска површина лесно се одржува 
• Grip-површина екстремно хигиенска 
• Мала глава 
• Надворешен систем за ладење 
• Брзина: 15-2000 rpm, максимален торк 55 Ncm 

шифра: 10083500

KaVo surgimatic S201L  
ХИРУРШКИ КОЛЕНИК СО СВЕТЛО

• Редукција 20:1 
• Ергономска површина, лесно се одржува 
• Grip-површина екстремно хигиенска, 
• Mала глава 
• Надворешен систем за ладење, 
• Брзина 15-2000 rpm, максимален торк 55 Ncm

шифра: 10091200
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SURGIC PRO СО КОЛЕНИК 
OПЦИЈА (СО ИЛИ БЕЗ СВЕТЛО)  
(X-SG20L/ SG20 20:1) 

• Едноставен и докажан
• Со голем ЛЦД дисплеј за полесна визуелизација
• И до 80N/cm2 торк
• Меморирање на 8 програми
• Можност за контрола на програмите и со папучата
• Со и без светло
• Можност за пренос на сработените програми на USB 

(само кај моделот Surgic pro+)

шифра: 1003587

Variosurg 3  
НАЈНОВ МОДЕЛ НА ПИЕЗОХИРУРШКИ АПАРАТ

• Најнов модел со поголема моќност од претходниот модел
• Покрај главната функција која е применлива во оралната 

хирургија,има примена и во пародонтологијата и 
ендодонцијата

• Голем избор на наставци за орална 
хирургија,имплантологија,синус лифт и одвојување 
на синусната мембрана,пародонтологија,ретроградна 
ендодонција

• Можност за поврзување со Surgic pro физиодиспензерот 

шифра: 1002726
Mono-Jet
ХИРУРШКИ САУГЕР

• Автоматска дренажа 
• Бучава – 59db
• Димензии W=520mm D=285mm H=440mm
• Препорачано за една хируршка сала

 
шифра: 1143

Turbo-Jet 2 Modular
ХИРУРШКИ САУГЕР

• Максимален проток 650l/min
• Бучава – 65db
• Димензии W=560mm D=440mm H=380mm
• Препорачано за две хируршки сали истовремено

 
шифра: 26210

BIOVAC II SAUGER + BIOVAC KIT  
САУГЕР КОМПЛЕТ СО КАПАК

• Хируршки саугер 
 
шифра: 986
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Носач за Multipeg 
• За повеќе употреби
• Автоклавибилен
• Од нерѓосувачки челик

шифра: 3580 

Multipeg (титаниум)
• За повеќе употреби
• Автоклавибилен
• Калибриран

шифра: 2117

OSSEO 100 
МОНИТОРИРАЈТЕ ЈА ОСЕОИНТЕГРАЦИЈАТА –апарат за 
мерење на латералната стабилност на имплантот 

• Го скратува времето на третманот
• Ги менаџира пациентите со ризик

Ставете  го MulTipeg –от врз имплантот и мерењето се 
изведува за секунда.
ISQ скалата мери од 1-99 и силно корелира со имплантната 
микро мобилност, која пак зависи од квалитетот на коската 
и осеоинтеграцијата. Со мерење на иницијалната  вредност 
за време на поставата на имплантот и уште еднаш пред да го 
оптеретиме имплантот, степенот на осеоинтеграција може да 
биде измерен.

OSSEO 100 инструмент
• Точен
• Батерија која се 

надополнува
• Ергономски
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X SMART PLUS 

Ендомотор за континуирана и 
реципрочна машинска ендодонција.
Едноставен изглед со голем дисплеј, 
контролни копчиња и библиотека за 
фајлови.

• Минијатурен колењак на 
ендомоторот – олеснет пристап на 
докторот во устата на пациентот

• Машинска ендодонција со 
ендомотор – ја скратува процедурата 
на работа и заштедува време како за 
докторот така и за пациентот

• Микромотор за ендодоција   со 
ергономска и лесно орджлива 
површина 

• Директна електрична конекција или 
можност за  работа со батерија 

• Дисплеј  LCD  за покажување на 
перформансите  на   работата на 
моторот

• Можност за подесување на торкот
• Можност за  подесување  на  

брзината на вртежите 
• Можност за одредување  на 

правецот на  вртежите ( десно/лево ) 

AUTOREVERSE INTELLIGENCE
• Можност за употреба на  ендодонтски игли   за реципрочни 

движења 
• Автоматско   подесување  на програмата  според поставениот  

ендодонтски  File ,со можност за индивидуално  прилагодување
• Автоклавибилна глава на насадниот инструмент

шифра: 1024000

PROPEX II
АПЕКС ЛОКАТОР

• Се мери со помош на коленикот или со 
сетот додатоци за апекс локатор

• Додека работите во каналот на екранот 
гледате истовремено како напредува 
проширувачот, поддржано и со аудио 
сигнал

• Голем зум во апикалниот дел за следење 
на проширувчот постепено во движењето 
кон апексот

Двојна функција 

• Автоматски се вклучува кога ќе се вметне 
проширувач во канал

• Автоматски се активира auto reverse или 
престанува да работи кога стигнува до 
апексот на коренскиот канал

шифра: 2807
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THERMA PREP 2 
Печка за топење гутаперка за тридимензионална 
обтурација,за неколку секунди гутаперката е 
спремна да се внесе во каналот.

шифра: 2186

iPex II 
ДИГИТАЛЕН АПЕКС ЛОКАТОР
Апекс локаторот е направен така да прецизно ја мери 
должината на коренските канали во секакви услови, 
вклучувајќи суви, влажни и канали со крв. Можност за 
поврзување со едно-мотор ENDO-MATE.   

шифра: 141251

ENDO-MATE TC2 
ЕНДОДОНТСКИ 
МИКРОМОТОР
ENDO-MATE TC2 ендодонтскиот микромотор 
има голем LCD дисплеј, се управува преку 
5 копчиња и е лесен и безжичен насадник. 
Заради тоа е лесен за ракување дури и за време 
на најделикатните ендодонтски процедури. 
Можност за поврзување со iPex дигитален апекс 
локатор. Можност за Auto-reverse и звучен 
аларм. 

шифра: 1001028
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MELAG 255
СТЕРИЛИЗАТОР 
Благодарение на широчината од 50 см, во овој 
стерилизатор може да стерилизираат многу 
долги инструменти. Исто така може истовремено 
да се стерилизираат 6 тацни. Стерилизаторот е 
изработен од висококвалитетени не ‘рѓосувачки 
челик што го прави апаратот долговечен. 

Технички карактеристики (ШхДхВ см)
• Димензии 50 х 21 х 20
• Надворешно 62 х 32х 39
• Волумен 21 литар
• Тацна 19 х 29 х 4
• Тежина 22 кг

шифра: 10255

VACUCLAVE 23B+
АВТОКЛАВ 

• Автоклав од ПРО класа, со Б стандард , со пре 
и пост вакуумско сушење.  

• Погоден за  стерилизација на инструменти со  
мал лумен   

• Капацитет: 4 кг инструменти  и  еден 
килограм текстил. 

• Капацитет: 22 литри 
• Комора дијаметар  25 cm.  х длабочина 45 cm.

шифра: 10053

MELATRONIC 23 EN
АВТОКЛАВ 
Автоклав со четири програми за стерилизација (2 со „S” и 2 
со „N” стандард на стерилизација).

• капацитет - 4 кг. инструменти
• комора (дијаметар x длабочина) - 23 х 45cm ,19 литри

шифра: 10023
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MELADEST 65
АПАРАТ ЗА ДЕСТИЛИРАЊЕ 
НА ВОДА
Апарат за дестилирање на вода кој овозможува 
најекономично производство на високо квалитетна 
дестилирана вода за автоклави и
други намени во ординациите.

• капацитет на складирана вода - 4 л
• продукција на вода - 0,7 л/час

шифра: 1065

MELASEAL 100+ 
АПАРАТ ЗА ПАКУВАЊЕ НА 
ИНСТРУМЕНТИ
Апарат за пакување кој ефективно ги запечатува 
стерилизираните инструменти на начин кој 
овозможува безбедно складирање и заштита од 
контаминација по стерилизицијата. 

шифра: 100110

EUROKLAV 23 VS+
АВТОКЛАВ  
Автоклав со четири програми за стерилизација 
со „S” стандард, две тест програми и програма за 
сушење. Работи на принцип на едноставен пре- и 
пост-вакуум.

• капацитет - 4 кг. инструменти и 1 кг.текстил
• комора (дијаметар x длабочина) - 25 х 45cm,22 

литри

шифра: 10056
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BIOQUALYAIR 40 L
КОМПРЕСОР
Технички карактеристики:

• Безмаслен мотор со два цилиндри - моќност 1,1 kw
• Термална заштита од прегрејување
• Воздушен филтер на излез
• Наменет за една ординација ( столица )
• Заштитена внатрешност на резервоарот од корозија
• Капацитет на боца 38 литри
• Капацитет: 212 литри/минута
• Јачина на звук : 65 db

шифра: 70000088

BIOQUALYAIR 65 L
КОМПРЕСОР
Технички карактеристики:

• 2 безмаслени мотори со два цилиндри - вкупна моќност 2,2 kw
• Термална заштита од прегрејување
• Воздушен филтер на излез
• Наменет за две столици 
• Заштитена внатрешност на резервоарот од корозија
• Капацитет на боца 65 литри
• Капацитет: 424 литри/минута
• Јачина на звук : 71 db 

шифра: 70000091

Cattani AC 200
Компресор (два цилиндри и сушач)

• Еден мотор 230V 50Hz 1,2kw – 7,7A
• Проток на воздух при оптеретување од 5bar – 160l/min
• Капацитет на боца – 30L
• Сушач
• Бучава – 70db
• Препорачано за 2 дентални единици

шифра: 13230

Cattani AC 300 
Компресор (три цилиндри и сушач)

• Еден мотор 230V 50Hz 1,5kw – 10,2A
• Проток на воздух при оптеретување од 5bar – 238l/min
• Капацитет на боца – 45L
• Сушач
• Бучава – 73,6db
• Препорачано за 3 дентални единици

шифра: 13330
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Cattani AC 1200 Компресор
(шест цилиндри и четири сушачи)

• Два мотори 400V 50Hz 9kw – 19,4A
• Проток на воздух при оптеретување од 5bar – 952l/min
• Капацитет на боца – 300L
• Сушач
• Бучава – 81db
• Препорачано за 15-17 дентални единици

Cattani AC 400 Компресор
(два цилиндри и сушач)

• Два мотори 400V 50Hz 3kw – 7,2A
• Проток на воздух при оптеретување од 5bar – 320l/min
• Капацитет на боца – 100L
• Сушач
• Бучава – 73db
• Препорачано за 4 дентални единици

Cattani AC 600 Компресор
(три цилиндри и два сушачи)

• Два мотори 400V 50Hz 3kw – 7,4A
• Проток на воздух при оптеретување од 5bar – 746l/min
• Капацитет на боца – 150L
• Сушач
• Бучава – 74db
• Препорачано за 6 дентални единици

шифра: 13513

Cattani AC 900 Компресор
(три цилиндри и три сушачи)

• Три мотори 400V 50Hz 4,5kw – 11,1A
• Проток на воздух при оптеретување од 5bar – 714l/min
• Капацитет на боца – 300L
• Сушач
• Бучава – 75db
• Препорачано за 13-15 дентални единици

шифра: 13577
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QUATTROCARE 
- АПАРАТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПОДМАЧКУВАЊЕ НА НАСАДНИ 
ИНСТРУМЕНТИ

4 инструменти за само 1 минута – едноставно притиснете само едно копче! 
• Сигурно и безбедно одржување на сите видови инструменти 
• Видлива заштеда на време за персоналот 
• Помалку дефекти и сервисирања 
• Продолжен век на инструментите 
• Подмачкување на сите видови турбини, коленици, насадници, скалери 

и микромотори 

шифра: 10083805

GENTLE PULSE PULP VITALITY 
TESTER

• Aпарат за тестирање на виталитетот на забите, користи 
стандардни 9-волтни батери 

• Во комплет со виталионот доагаат и 2 автоклавибилни 
типсни

• Едноставен е за употреба,доколку не се исклучи после 
употреба,самиот се исклучува за 5-6 минути

• Непијатното чуство за пациентот е сведено на минимум

шифра: 366

ELECTROMATIC plus
Електричен мотор систем midwest – комплет. Идеална опција 
за надополнување на стоматолошкото работно место со 
електричен микромотор. 

• Одличен избор за надополнување на работни места кои 
имаат само воздушен микромотор 

• Интегриран светлосен електричен микромотор KL703 
LED 

• LED Светло 25.000 LUX 
• Брзина на вртежи 20.000 – 200.000 rpm зависно од 

насадниот инструмент 
• Ергономски мала димензија, можност за инсталирање во 

повеќе позиции 

шифра: 10128541

QUATTROCARE
Спреј за машинско 
подмачкување

шифра: 10054525
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Biosonic Ultrasonic Cleaner
-УЛТРАЗВУЧНА КАДА

Претставува комплетен ултразвучен систем 
за чистење, кој соджи различни кадички по 
форма и големина, нивни акцесоари, кои 
овозможуваат флексибилно и ефикасно чистење и 
дезинфицирање на инструменти, протези и др...

• Дизајнирани за безбедна употреба
• Пластично куќиште - отпорно на гребење
• Тивок режим на работа
• Синхронизиран тајмер

шифра: 281

MINISTAR S   
                            
АПАРАТ ЗА ИЗРАБОТКА НА  РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ  
ЗАШТИТНИ ФОЛИИ ПОД ВАКУУМ

• Компактен и континуиран притисок од 4.0 
bar. Контролирани параметри на загревање и 
ладење. Скенер за видот на материјалот.

Можност за изработка  на :
• Заштитни фолии за белеење на забите од 

различни дебелини
• Заштитни фолии при терапја на бруксизам 
• Заштитни фолии кај проблеми  со 

темпоромандибуларниот зглоб
• Заштитни фолии за време на спортување 
• Ретенциски фолии за различни намени
• Ретенцистки фолии после ортодонтски третман 
• Фолии за изработка на lineri 

шифра: 31001
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DIAGNOcam 
Скенер/камера за дијагностицирање на 
кариозни лезии и други патолошки состојби 
со визуелизација на монитор 

• Дијагностика на апроксимален, 
оклузален и секундарен кариес, 
фрактури, пукнатини и забни 
конкременти 

• Моментална визуелизација на монитор 
без употреба на рентген зраци 

• USB конекција со компјутер 
• Софтвер за чување на сликите и 

сопствена датотека 
• Технологија на сликање – оптичка 

транслуминација 
• Резолуција 640 х 480 

шифра: 10019000

KaVo LUX 540 LED РЕФЛЕКТОР 

• Фокусирано лед светло 
• COMPO safe mode-безбедно светло за композитни 

полнења 
• Минимална потрошувачка на електрична енергија 
• Автоклавибилни рачки кои лесно се демонтираат

шифра: 10082700

ДИСПЕНЗЕР ЗА САЛФЕТКИ И ЧАШИ
 (интегриран во стоматолошкиот стол) 

Ергономично, модерно, практично! 
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3 LED РЕФЛЕКТОР GNATUS
шифра: 30000117

5 LED РЕФЛЕКТОР GNATUS
шифра: 30000115

ТАЦНА ЗА АКЦЕСОРИИ GNATUS
Едноставно монтирање на стоматолошкото работно место 
Ергономичен дизајн со практична намена 

шифра: 103

НЕГАТОСКОП 
GNATUS
Негатоскопот за панорамски 
рентгенски снимки, извонредно 
практичен. Според Вашите потреби 
може да се постави со посебен 
држач на маса или да се монтира 
на ѕид

шифра: 97001414

ДРЖАЧ ЗА МОНИТОР СО 
ТРИ КОЛЕНА GNATUS
шифра: 402
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Нашиот тим е комплетно посветен 
и секогаш подготвен навремено и 
соодветно да одговори на Вашите 
барања и потреби.

Ние сме тука да Ви ја дадеме нашата 
поддршка во унапредување на 
Вашата ординација со иновативните и 
достапни решенија. 

СЕРВИС

За повеќе информации, сервисна интервенција или 
резервен дел Ве молиме да нe контактирате на: 
02/3248 424  |  e-mail:servis@promedika.com.mk



КОНТАКТ:

Нашиот тим е отворен за соработка. 
За сите прашања и услуги кои сакате да ги искомуницирате со нас, 
Ве молиме да нè контактирате на: 

ПРОМЕДИКА 
ул. Св. Кирил и Методиј бр 50

телефони: 
02/ 3248 419;  02/ 3248 431
02/ 3248 478;  02/ 3248 413
сервис: 
02/ 3248 424

следете нè на: 
facebook: promedika.dental
веб страна: http://promedika.com.mk/mk-MK/Stomatology


