
▪ Bezvadu rokturis kanālu irigācijai un aktivizēšanai
▪ Frekvence: 45Khz
▪ Mainīga frekvences kontrole
▪ 2 diapazonu darba jauda
▪ Tikai 95 g viegls
Iepakojums: uzgaļi (6gab.), uzgriežņu atslēga, izolācijas uzmava, ultra X rokturis, adapteris, rokas uzgaļa pamatne
Ražotājs Eighteeth

€ 285.00

▪ Noņemams un autoklāvējams uzgalis
▪ Gludi, saudzīgi, izturīgi un elastīgi uzgaļi ar pretlūšanas sistēmu
▪ Katrs uzgalis var irigēt 30-50 sakņu kanālus
▪ Ilgs gaidīšanas režīms - 4 stundas nepārtrauktas lietošanas.
▪ Viegls rokturis: 99 gr
Iepakojums: 8 uzgaļi, rokturis, adapteris, roktura pamatne un 1 fiksācijas atslēga
Ražotājs Woodpecker

€ 333.00

2x zils: garums: 18mm 20# 25# € 20.57

2x zelts: garums: 18mm 20# 25# € 20.57

2x sudrabs: garums: 21mm 20# € 20.57

(1 iepakojumā) E93 € 26.35

(1 iepakojumā) E96 € 26.35

(1 iepakojumā) E98 € 26.35

Gudrs, precīzs un uzticams apeks lokators
▪ Uzlabota daudzfrekvenču tehnoloģija
▪ Augsta precizitāte mitros un sausos kanālos
▪ Liels 3,5 collu LCD displejs
▪ Automātiskā kalibrēšana
▪ Kompakts izmērs un stabils dizains
▪ Jaudīgs 1500 mAh litija jonu akumulators
Iepakojums: galvenā ierīce; mērīšanas stieple; failes klipsis; lūpu āķis; testeris; adapteris
Ražotājs Eighteeth

€ 200.00

Apeks lokators ar iebūvētu pulpas testera funkciju
▪Skaņas atpazīšana. Kad garuma indikatora josla sasniedz ciparu skaitli, kas ir mazāks par 1,5, iekārta periodiski izstaro zemas frekvences 
pīkstienus. Jo tuvāk gals atrodas apikālajai atverei, jo ātrāk atskan skaņa. Skaņas līmeni var regulēt
▪Sakņu kanāla garuma mērīšana. Automātiskā kalibrēšana pēc palaišanas
▪Neietekmē asinis un atlikusī pulpa neatkarīgi no tā, vai sakņu kanāls ir sauss vai mitrs Pastāvīgas pulpas pārbaude
▪Magnētiskās absorbcijas bāze: 360° pagriežama, ekrāna skata leņķi var regulēt
Iepakojums: Ai-Pex galvenā ierīce 1, mērvads 1, faiļu klipši 4, āķi 5, zondes  2, pulpas testera zondes 2, adapteris 1, testeris 1, strāvas vads 1
Ražotājs Woodpecker

€ 300.00

Apeks lokators ar stabilāku un spēcīgāku prettraucējumu funkciju                                                                                                                     
▪Pulpīta, pulpas nekrozes, periapikālā periodontīta un sakņu kanalu garuma mērīšana
▪Sakņu kanala garuma mērīšana pirms kroņa atjaunošanas
▪Transplantācijas un retransplantācijas sakņu kanala garuma mērīšana
▪Daudzfrekvenču apikālās pozīcijas tehnoloģija garantē precīzu mērījumu veikšanu pat tad, ja sakņu kanālā ir asinis vai atlikusī pulpa
▪Mērījumu rezultātus neietekmēs zoba forma
▪Apikālās punkta iestatījums
Iepakojums: galvenā ierīce 1, mērvads 1, failes klipsis 4, mērīšanas faile 2, adapteris 1, testētājs 1
Ražotājs Woodpecker

€ 250.00

AirPex bezvadu apeks lokators
▪Bezvadu lietošana un uzlāde
▪Jaunākās paaudzes miniatūrs apeks lokators 
▪Maz vadi — savienojas tieši ar pacienta muti, izmantojot lūpu klipsi 
▪Vairākas silikona uzmavu krāsu iespējas 
Svars 0,35 kg
Iepakojums: Airpex (galvenā ierīce) 1, uzlādes bāze, failaes klipsis 1, lūpu klipsis 1, adapteris 1, testēšanas zonde 1
Ražotājs Eighteeth

€ 180.00

Gudra vienkāršība.
Mūsdienīgais apeks lokators Wirele-X ir visnovatoriskākais šāda veida risinājums, kas ietver uzlabotu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju, lai 
novērstu vajadzību pēc gariem kabeļiem. Wirele-X sastāv no īpaši maza apeks lokatora, kas piestiprināts pie koferdama gumijas rāmja, blakus 
pacienta mutei. Uzlabotas displeja funkcijas. Mērījumi tiek pārsūtīti no apeks lokatora uz displeja bloku, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
Ražotājs ForumTec

€ 900.00

Kompakts un ergonomisks NovApex N31 apeks lokators aizņem minimālu vietu un sniedz zobārstam visu būtisko informāciju. Liels LCD 
displejs ar plašu apikālo zonu.
▪Precīzi mērījumi mitros un sausos kanālos
▪Audio atgriezeniskā saite ar skaļuma regulēšanu
▪Zems enerģijas patēriņš ilgstošai darbībai
▪Pilnīga automatizācija
Ražotājs ForumTec

€ 350.00

Neliels un jaudīgs apex lokators, kas ārstēšanas laikā aizņem minimālu vietu un sniedz zobārstam visu būtisko informāciju par procedūru, kas 
skaidri parādīts krāsu LCD displejā ar lielu apikālo zonu.
▪Viegli darbināms.
▪Skaidrs un plats LCD displejs.
▪Augsta precizitāte, pamatojoties uz Forum Tech pārbaudīto patentēto mērīšanas algoritmu.
▪Piemērots mērīšanai gan mitros, gan sausos kanālos.

€ 350.00

Darba režīmi: 
CW: nepārtraukta griešanās pulksteņrādītāja virzienā
CCW: nepārtraukta rotācija pretēji pulksteņrādītāja virzienam 
REC: reciprokatīva kustība 
ATC: adaptīvā apgriezienu spēka kontrole 
Specifikācija: 
Rotācijas ātruma diapazons: 120-1000 apgr./min 
Apgriezienu spēka diapazons: 0,5-4,0 Ncm 
Atmiņas programmas: 11（M0-M10）
Ražotājs Eighteeth

€ 765.00

WOODPEX V apeks 
lokators

AirPex bezvadu apeks 
lokators

Wirele-X bezvadu apeks 
lokators

NovApex N31 Apex Lokators

RomiApex A15 Apex 
Lokators

Tomsona iela 30‐123, Rīga

PVN nr. LV40203233667

ENDO MOTORI

E-CONNECT S Endo motors 
ar iebūvētu apeks lokatoru

ULTRA X UZGAĻI 

APEKS LOKATORI

Ai-Pex apeks lokators ar 
pulpas testeri

ENDODONTIJA

E-PEX PRO Apex Locator 

ENDO AKTIVATORI

ULTRA X bezvadu ENDO 
aktivators

ENDO 1 Ultrasonic endo 
aktivators

CENU PIEDĀVĀJUMS

ENDO 1 uzgaļi 

Ergonomiski, bezvadu endo aktivatori kanālu irigācijai un  aktivizēšanai



Bezvada endomotors, kuram var pievienot apeks lokatoru E-Pex
▪Rotācijas virziens uz priekšu un atpakaļ 
▪Rokturis 340° regulējams. Īpaši mazs
▪Pieci virzieni — četri režīmi (M0)
▪Reversā reciprokatīvā kustība — viens režīms
▪Pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pulksteņrādītāja virziena kustība
▪Kustība pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam 
Specifikācija: 
Maksimālais apgriezienu diapazons 1000 apgr./min 
Savietojams ar E-PEX pro apeks lokatoru
Ražotājs Eighteeth

€ 435.00

Endomotors un apeks lokators komlektā ērtam zobārsta darbam
 ▪Auto Start and Stop
 ▪Apikāls reverss
 ▪Apikālā palēnināšana
 ▪Apikālā apgriezienu spēka samazināšana
 ▪Displejs paredzēts darbam gan ar labo, gan kreiso roku
 ▪Ekrāna spoguļošana - endo motora darbības atspoguļojas apeks lokatora ekrānā
Ražotājs Eighteeth

€ 600.00

 Īpaši mazs un viegls endo motors
▪360° uzgaļa rotācija
 ▪Uzgalis: īpaši mazs labākai redzamībai un vieglākai piekļuvei
 ▪Savietojams ar rotējošiem un reciprokatīviem instrumentiem
 ▪Iebūvēta faiļu sistēma
 ▪Virziena funkcija: 30°/150°- 150°/30°- 180°/30°-210°/30°-250°/30°
 ▪Nav savietojams ar apeks lokatoru
 ▪Apgriezienu spēka diapazons: 0,5 – 4,0Nꞏcm
 ▪Ātruma diapazons: 120-650 apgr./min
Ražotājs Eighteeth

€ 400.00

Ai-Endo motors ir spēcīgākais, precīzākais, vienmērīgākais un viedākais bezsuku endomotors mūsdienu tirgū .
▪6:1 leņķa uzgalis. Īpaši mazs uzgalis ar 8 mm diametru un 9,7 mm augstumu
 ▪Reāllaika atgriezeniskās saites tehnoloģija un dinamiska griezes momenta kontrole
 ▪30 iebūvētas iepriekš ieprogrammētas failu sistēmas + 10 pielāgojamas programmas
 ▪Automātiskās palaišanas un apturēšanas funkcija
 ▪T-Mode veic "pulksteņa uzvilkšanas" kustību fiksētā 90° leņķī pirms pakāpes apiešanas un turpina kustēties pa fiksētu 180°leņķi uz priekšu un 
atpakaļ 90° pēc pakāpes apiešanas
 ▪T-Mode funkcija ļaus bez raizēm izņemt kanālā ielauztu faili. Regulējams reciprokatīvais leņķis - (10° intervāls; regulēšanas diapazons: 20°-
340°) 
▪Apgriezienu skaits 100 līdz 2500 apgr./min 
▪Apgriezienu spēks 0,4 Ncm — 5,0 Ncm (4 mNm ~ 50 mNm)
Iepakojums: motora rokturis, leņķa uzgalis, uzlādes bāze, strāvas adapteris, aizsargājošs silīcija apvalks, mērvads 1, failes klipsis 4, Lūpu āķis 2, 
zonde 2. 
Krāsa: melns/sarkans
Ražotājs Woodpecker

€ 1,100.00

Bezvadu endo motors ar iebūvētu apeks lokatoru
▪6:1 leņķa uzgalis. Īpaši mazs uzgalis ar 8 mm diametru un 9,7 mm augstumu nodrošina skaidru redzi darbības laikā (ideāli piemērots darbam 
zem mikroskopa)
▪Reāllaika atgriezeniskās saites tehnoloģija un dinamiska apgriezienu spēka kontrole
▪Automātiskās palaišanas un apturēšanas funkcija
▪30 iebūvētas iepriekš ieprogrammētas faiļu sistēmas
▪Apgriezienu skaits 100 līdz 2500 apgr./min 
▪Apgriezienu spēks 0,4 Ncm — 5,0 Ncm (4 mNm ~ 50 mNm) 
Iepakojums: motora rokturis, leņķa uzgalis, uzlādes bāze, strāvas adapteris, aizsargājošs silīcija apvalks, mērvads 1, failes klipsis 4, Lūpu āķis 2, 
zonde 2
Krāsa: Balts
Ražotājs Woodpecker

€ 965.00

Portatīvs endo motors ar iebūvētu apeks lokatoru. Bluetooth savienojams. Ieraksta pacienta datus un saglabā ārstēšanas pārskatus mākonī. 
Atbalsta Apple un Android ierīces. 
▪VIVI balss vadība
▪Reāllaika atgriezeniskās saites tehnoloģija un dinamiska apgriezienu spēka kontrole
▪Automātiskās palaišanas un apturēšanas funkcija
▪BB (Block Bypass) režīms – faile nepārtraukti pārvietojas 90° leņķī, ar 1s intervālu starp katru kustību. Šī rotācija ar kustību uz augšu un uz leju 
var apiet šķērsli
▪LB (pakāpes apiešana) režīms — faile virzās turp un atpakaļ, pakāpeniski mainot leņķi un turpinot kustību ar iestatīto leņķi -2°, iestatīto leņķi -
1°, iestatīto leņķi -0°, iestatīto leņķi +1°
▪Bezvadu pedālis
▪Apgriezienu skaits 100 līdz 2500 apgr./min 
▪Apgriezienu spēks 0,4 Ncm — 5,0 Ncm (4 mNm ~ 50 mNm)
Krāsa: oranža/balta
Ražotājs Woodpecker

€ 1,880.00

Jaunākās paaudzes "galda tipa" endo motors sniedz jaunu pieredzi kanālu ārstēšanā.
▪Regulējams virziena leņķis: 20-400°, 10° kā minimālā regulēšanas vienība
▪Vienmērīga rotācija, zemāks troksnis un neliela vibrācija rokturī
▪360° pagriežams kontraleņķis
▪Īpaši mazs uzgalis
▪Iebūvēti 11 definētie režīmi
▪Iebūvēta vairāk nekā 30 galveno faiļu sistēma
▪Skārienjūtīgs viedais panelis
▪Iebūvēts apeks lokators. Auto start un un auto Stop funkcijas
Ātrums: 100-1200 RPM
Griezes moments:0,4-5,0N.cm
Ražotājs Woodpecker

€ 695.00

Termo plugeris 3D vertikālās kondensēšanas obturācijai
Specifikācija: Iekšēji apsildāms uzgalis; Ergonomikas pieredze
▪Karsēšana: 0,2 sekundes 300 ℃
▪Ātra uzsildīšana novērš PDL bojājumus
▪Atdzesēšanas laiks:2 sekundes
▪Ātra dzesēšana neļauj GP nākt kopā ar sildīšanas uzgali
Uzgaļi: Mazs (Melns) 40/0,025; Vidējs (dzeltens) 50/0,05; Liels (Zils) 60/0,06
Iepakojums: 1 Fast Pack Pro ierīce, 3 uzgaļi, lādētājs, pamatne
Ražotājs Eighteeth

€ 395.00

Vertikālās kondensēšanas ierīce 3D obturācijas sistēmai
▪Rokturis ar motoru nodrošina vienmērīgu plūsmu un viendabīgu pildījumu 
▪Zīmuļa tipa rokturis uzlabo vadāmību
▪Ātri uzsilst 
▪Roktura displejā ir redzama atlikusī GP 
Displejs: Akumulatora statuss. Parāda atlikušo GP. Parāda reāllaika temperatūru. 
GP spiešanas opcijas: lēns, vidējs, augsts. GP tapas: Diametrs: 2.5mm- 2.8mm; Garums 14mm-16mm Kanālu skaits ar 1 tapu: 3-4 kanāli
Uzgaļi: Pieejams S izmērs (mazs) - 25Ga un L izmērs (liels) 23Ga 
Iepakojums: 1 ātrās uzpildes ierīce, 2 uzgaļi (23Ga + 25Ga), GP paraugs, uzgriežņu atslēga, lādētājs, pamatne
Ražotājs Eighteeth

€ 579.00

€ 967.00

Bezvadu horizontālās kondensēšanas ierīce 3D obturācijas sistēmai
▪Nodrošina īsāko karsēšanas un kušanas laiku 15 s
▪0,5 mm obturācijas adata
▪Stumšanas cilindrs ar pretatgriešanās konstrukciju
▪4 darba temperatūras - 150°C->180°C->200°C->230°C
▪Novērš gutaperčas noplūdi
▪360° pagriežama adata 
▪6 adatas ir paredzētas opcijām: 20G22mm; 20G24mm; 20G28mm; 23G24mm; 23G28mm; 25G24mm
Iepakojums: kausēšanas un obturācijas pistole; uzlādes bāze; strāvas adapteris ar vadu; gutaperčas pildīšanas adatas 20G22mm; 20G24mm; 
20G28mm; 23G24mm; 23G28mm; 25G24mm; siltumizolācijas pārsegs; siltumizolācijas uzmava injekciju adatai; tīrīšanas birste; blīvēšanas 
virzulis; uzgriežņu atslēga
Ražotājs Woodpecker

€ 430.00

OBTURĀCIJAS SISTĒMAS

FAST-PACK PRO plugeris 
3D obturācijas sistēmai

FAST FILL vertikālās 
kondensēšanas ierīce 3D 

obturācijas sistēmai

Smart A endo motors

Fi-G  obturācijas 
sistēma(melns)

Fast Fill and Fast Pack PRO obturācijas sistēmas KOMBO
Elegants un gluds dizains. Pagarinātas adatas nodrošina vēl nebijušu redzamību, lielāku kontroli un precizitāti darbam kanālos. 

Endo Radar plus  jaunākās 
paaudzes endo motors

Ai Endo motors balts ar 
iebūvētu apeks lokatoru

E-CONNECT Pro endo 
motors ar E-PEX apeks 

lokatoru, komplekts

E-XTREME endo motors

E-CONNECT Pro bezvadu 
endomotors

Ai Endo motors ar iebūvētu 
T-mode un apex lokatoru — 
izstrādājis Dr. Joši Terrauči



Termo plugeris bezvadu horizontālās 3D kondensēšanas obturācijas sistēmai
▪Bezvadu, horizontāla kondensēšana, temperatūras regulēšanas un kreisās vai labās puses darbību
▪0,2 sekundes sildīšanas laiks
▪0,35 mm uzgalis pirms liekšanas 
▪4 darba temperatūras - 150°C->180°C->200°C->230°C
▪Var lietot dažādu ražotāju gutaperčas
▪Augstas precizitātes temperatūras kontrole
▪Papildaprīkojumā ir 9 dažādu izmēru uzgaļu modeļi
Iepakojums: galvenā ierīce 1, uzlādes statīvs 1, strāvas adapteris 1, uzgaļi: WP4004, WP4504, WP5506, WP5508, siltumizolācijas uzmava. 
Ražotājs Woodpecker

€ 430.00

€ 790.00

Vertikālās kondensēšanas obturācijas ierīce gutaperčas uzsildīšanai un mīkstināšanai, kā arī gutaperčas iepildīšanai.
▪Perfekta gutaperčas plūstamība, vienmērīga un gluda gutaperčas iepildīšana bez burbuļiem
▪Vienkāršāka nekā tradicionālā manuālā gutaperčas iepildīšana, lai samazinātu slodzi uz rokām
▪Atlikuusī gutaperča tiek automātiski iztīrīta
▪360° grozāms. Guttaperčas tiek tieši ievietotas adatā
▪Ierīces iekšpusē nepaliek gutaperčas atlikumi, kas atvieglo tīrīšanu
▪Guttaperčas var nomainīt jebkurā laikā, negaidot ierīces atdzišanu
▪5 iestatītas temperatūras: 100°C→120°C→150°C→180°C→200°C
▪3 iepildīšanas ātrumi: lēns, vidējs, ātrs
▪Automātiska karsēšanas apturēšana pēc pauzes. Automātiska izslēgšanās pēc pauzes
Ražotājs Woodpecker

€ 485.00

Termo plugeris bezvadu vertikālās kondensēšanas obturācijas sistēmai
▪Bezvadu, horizontāla kondensēšana, temperatūras regulēšanas un kreisās vai labās puses darbību
▪0,2 sekundes sildīšanas laiks
▪0,35 mm uzgalis pirms liekšanas 
▪4 darba temperatūras - 150°C->180°C->200°C->230°C
▪Var lietot dažādu ražotāju gutaperčas
▪Augstas precizitātes temperatūras kontrole
▪Papildaprīkojumā ir 9 dažādu izmēru uzgaļu modeļi
Iepakojums: galvenā ierīce 1, uzlādes statīvs 1, strāvas adapteris 1, uzgaļi: WP4004, WP4504, WP5506, WP5508, siltumizolācijas uzmava. 

€ 485.00

€ 890.00

€ 840.00

€ 33.75

€ 116.56

€ 213.36

€ 32.00

€ 60.00

€ 55.00

Dentīna izņemšanai un sakņu kanāla veidošanai.
6 faiļu sistēma. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu
Veidošanas failes (SX, S1, S2) ražots pēc AF™-R Wire Tech
Apdares faili (F1, F2, F3) ražots pēc  AF™-H Wire Tech
Vienība 6 gb/iepak
Garums 25mm/31mm
Izmērs SX, S1, S2, F1, F2, F3
Apgriezienu spēks 2,6N
Ātrums 350RPM
Griešana 4 no 5
Elastība 4 no 5
Attīrīšana 4 no 5

€ 25.00

Paredzētas piena zobiem. Īpaši elastīgas. Ir izstrādātas lietošanai bērnu endodontijā.
04 (#17/8 #20/4 #25/4 #30/4) ražots pēc AF™-H Wire
06 (#17/8 #20/6 #25/6 #30/6) ražots pēc AF™-H Wire
Vienība 4gb/iepak
Garums 16mm
Izmērs 17/08; 20/04; 25/04; 30/04; 17/08; 20/06; 25/06; 30/06
Apgriezienu spēks 2 N
Ātrums 350RPM
Griešana 4 no 5
Elastība 5 no 5
Attīrīšana 4 no 5

€ 16.00

Fi-P gutaperčas obturācijas uzgaļi 
Izmēri: 

WP3504: 0,40 mm konuss: 0,04
WP4004: 0,45 mm konuss: 0,04
WP4504: 0,35 mm konuss: 0,04
WP5506: 0,55 mm konuss: 0,06
WP5508: 0,55 mm konuss: 0,08

Fast Fill papildus maināmas adatas (20gab)
Izmēri:

Mazs 25Ga
Liels 23Ga

FAST FILL ADATAS/KĀRTRIDŽI 3D OBTURĀCIJAI (1gab.)
Izmēri:

Mazs 25Ga
Liels 23Ga

Fi-G gutaperčas obturācijas adatas
Izmēri:

20G 22MM; 20G 24MM; 20G 28MM; 23G 24MM; 23G 28MM; 25G 24MM

ROTĒJOŠĀS FAILES

V TAPER GOLD ROTARY 
FILE 

AF BABY ROTARY FILE

Fast Fill papildus maināmas adatas (10gab)
Izmēri:

Mazs 25Ga
Liels 23Ga

 Fi-E obturācijas sistēma 
(balts)

Jaunums!

Fi-P obturācijas sistēma 
(melns)

Bezvadu horizontālās kondensēšanas obturācijas sistēma Fi-P Fi-G KOMBO
Fi-P (karsēšana un blīvēšana) un Fi-G ( kausēšanas un pildīšanas ) darbojas kopā, lai nodrošinātu vislabāko gutaperčas obturācijas 

sistēmu sakņu kanālu procedūrām.

Fi-P obturācijas sistēma 
(balts)

Obturācijas sistēmas Fi-E Fi-P KOMBO (jaunums)
Fi-P (karsēšana un blīvēšana) un Fi-E ( kausēšanas un pildīšanas ) darbojas kopā, lai nodrošinātu vislabāko gutaperčas 

obturācijas sistēmu sakņu kanālu procedūrām.

Obturācijas sistēma Fi-P Fi-G COMBO

OBTURĀCIJAS SISTĒMAS ADATAS UN UZGAĻI

OBTURĀCIJAS SISTĒMAS FAST PACK ADATAS
Izmēri:

(Mazs 40/0.025)
(Vidējs 50/0.05)
(Liels 60/0.06)



Piemērots taisniem, šauriem, vienas saknes kanāliem. Vienas failes sistēma. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu
Atvēršanas faile (19mm) + 3gab F1 faile (25/31MM) ražots pēc AF™-R Wire
Vienība 4gb/iepak
Garums 25mm
Izmērs 20/04; 25/04; 25/04; 20/06
Apgriezienu spēks  2,6 N
Ātrums 500RPM
Griešana 5 no 5
Elastība 3 no 5
Attīrīšana 5 no 5

€ 25.00

Kanālu atvēršanai un  paplašināšanai. Augsta elastība un izturība pret ciklisku nogurumu. Aizvieto K-failes. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo 
linālu
Atvēršanas faile (19 MM) + 3 C-Path failes  (25/31 MM) ražots pēc AF™-L Wire
Vienība 4 gb/iepak
Garums 25mm/31mm
Izmērs 17/08+13/02+16/02+19/02
Apgriezienu spēks 2 N
Ātrums 300-350 apgr./min
Griešana 4 no 5
Elastība 3 no 5
Attīrīšana 4 no 5

€ 21.00

Šis komplekts ir paredzēts visiem endodontiskās ārstēšanas posmiem: paplašināšana, darba garums, atvēršanas ceļš, formēšana un apdare priekš 
regulāriem un sarežģītiem gadījumiem. 
Komplektā ir 5 failes pilnīgai kanāla sagatavošanai soli pa solim
Garums: 25mm
Komplektā:
1 rokas faile 
#10 1 F-ONE faile #13/03% 
1 F-ONE faile #20/04% 
1 F-ONE faile #25/06% 
1 F-ONE faile #35/04%

€ 30.00

Pakāpju korekcijas failes. CL sistēmas koncepcija ir pakāpeniski kanālos noņemt pakāpes. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu.
#10/06 #15/06 #10/08 #20/07 #25/08 #30/09 ražots pēc AF™-R Wire
Vienība 6gb/iepak
Garums 25mm
Izmērs 10/06+15/06+10/08+20/07+25/08+30/09
Apgriezienu spēks  2,6 N
Ātrums 350RPM
Griešana 4 no 5
Elastība 3 no 5
Attīrīšana 4 no 5

€ 28.00

Piemērotas šauriem, pārkaļķotiem un izliektiem kanāliem.  Īpaši elastīgas failes. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu.
Atvēršanas faile (#17/08) + Path faile (#19/02 #20/04 #25/04 #30/04) 25mm ražots pēc AF™-H Wire
Vienība 5gb/iepak
Garums 25mm
Izmērs 20/04;+25/04+30/04
Apgriezienu spēks  2 N
Ātrums 350RPM
Griešana 4 no 5
Elastība 5 no 5
Attīrīšana 4 no 5

€ 21.00

Piemērotas kanāla pildījuma izņemšanai un pārārstēšanai 3 faiļu sistēma. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu.
Atvēršanas fails (22 MM) + 2 retreatment faili ražots pēc AF™-L Wire
Vienība 3gb/iepak
Garums 25mm; 18mm; 16mm
Izmērs 20/07;+25/08+30/09
Apgriezienu spēks  2 N
Ātrums 300-350 apgr./min
Griešana 4 no 5
Elastība 2 no 5
Attīrīšana 4 no 5

€ 21.00

Īpaši elastīgas failes kanālu veidošanai un ātrai tīrīšanai ar hipohlorīdu.  Minimāls stress dentīna sieniņām. Maksimāli 4% konuss. Viens izmērs 
un konuss #25/04. Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu.
Vienība 3gb/iepak
Garums 25mm
Izmērs  25/04
Apgriezienu spēks  1N
Ātrums 800 apgr./min
Griešana 3 no 5
Elastība 2 no 5
Attīrīšana 5 no 5

€ 21.00

Reciprokatīva vienas failes sistēma. Piemērotas izliektiem kanāliem. 400% lielāka izturība pret ciklisko nogurumu nekā parastajām NiTi. 
Autoklāvējama kaste 134°C ar endo linālu. Ražotas pēc  AF-R Wire Tech.
Vienība 3gab./kastē
Garums 25mm
Izmērs R1(#20/06)+R2(#25/06)+R3(#40/06)
Apgrizienu skaits 2,6 N
Ātrums 500 RPM
Griešana 3 no 5
Elastība 3 no 5
Attīrīšana 3 no 5

€ 19.00

EndoArt Action Gold failes ir īpaši asas un tām ir lielāka izturība pret lūzumiem, nekā standarta Ni-Ti failēm. 
EndoArt Action Blue failes ir iespējams saliekt pirms ievietošanas kanālā, jo tās ir īpaši elastīgas, ar atmiņu un tām ir daudz lielāka izturība pret 
lūzumiem.
Komplektā:
Atvēršanas failes: Sx - S1 - S2 
Apdares failes: F1 - F2 - F3
Stieple: zila/zelta
Garums: 25mm
Iepakojums: 6 failes

€ 22.00

EndoArt Action Gold failes ir īpaši asas un tām ir lielāka izturība pret lūzumiem nekā standarta Ni-Ti failēm. 
EndoArt Action Blue failes ir iespējams saliekt pirms ievietošanas kanālā, jo tās ir īpaši elastīgas, ar atmiņu un tām ir daudz lielāka izturība pret 
lūzumiem nekā standarta Ni-Ti failēm. Tas pielāgojas kanāla formai un izliekumiem.
Komplektā:
R25-R25-R25-R25-R40-R50 
R25-R25-R40-R40-R50-R50 
R25-R25-R40-R50 R25-R40-R50
Stieple: zila/zelta
Garums: 25mm
Iepakojums: 6 failes

€ 22.00

EndoArt Action Gold failes ir īpaši asas un tām ir lielāka izturība pret lūzumiem nekā standarta Ni-Ti failēm. 
EndoArt Action Blue failes ir iespējams saliekt pirms ievietošanas kanālā, jo tās ir īpaši elastīgas, ar atmiņu un tām ir daudz lielāka izturība pret 
lūzumiem nekā standarta Ni-Ti failēm.
Komplektā:
Atvēršanas failes: Sx
Formēšanas failes: 16/02 - 20/04 
Apdares failes: 25/04 - 30/04 - 35/04
Stieple: zila/zelta
Garums: 25mm
Iepakojums: 6 failes

€ 22.00

EndoArt Action Gold failes ir īpaši asas un tām ir lielāka izturība pret lūzumiem, nekā standarta Ni-Ti failēm.. 
EndoArt Action Blue failes ir iespējams saliekt pirms ievietošanas kanālā, jo tās ir īpaši elastīgas, ar atmiņu un tām ir daudz lielāka izturība pret 
lūzumiem, nekā standarta Ni-Ti failēm. Tas pielāgojas kanāla formai un izliekumiem.
Komplektā:
15/06-20/06-25/06-30/06-35/06-40/06 
19/08-15/04-20/04-20/06-25/06-30/06 
19/08-10/06-15/06-20/06-25/06-30/06 
19/08-15/06-20/06-25/06-30/06-35/06
Stieple: zila/zelta
Garums: 25mm
Iepakojums: 6 failes

€ 22.00
EndoArt Touch Blue/Gold 

KIT

ROKAS FAILES

AF ROTARY FILE
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C PATH ROTARY FILE 

F ONE ESSENTIAL 
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AF CL SYSTEM FILE 

AF RETREATMENT FILE

AF MAX ROTARY FILE
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VIENAS FAILES SISTĒMA

Endoart Action 
BLUE/GOLD KIT

Endoart Expert Blue/Gold 
komplekts. Reciprokatīvās 

failes

Endoart Smart Blue/Gold



Autoklavējamā kapsulā
Piemērots: sakņu kanālu tīrīšanai un formēšanai 
Iepakojums: komplekts 6gb 
Izmēri: 6; 8; 10; 15; 20 
Garums: 25mm; 31mm

€ 4.95

Autoklavējamā kapsulā 
Piemērots: kalcificētiem un izliektiem kanāliem 
Iepakojums: komplekts 6gb 
Izmēri: 6; 8; 10; 12; 15 
Garums: 25mm; 31mm

€ 4.95

Autoklavējamā kapsulā 
Piemērots: sakņu kanālu veidošanai pēc tīrīšanas un palielināšanas ar K-failēm 
Iepakojums: komplekts 6gb 
Izmēri: 6; 8; 10 
Garums: 25mm

€ 4.95

Nerūsējošais tērauds
Garums: 25mm
Iepakojums: 6 failes
Izmērs: 6; 8; 10

€ 4.95

Nerūsējošais tērauds
Garums: 25mm
Iepakojums: 6 failes
Izmērs: 6; 8; 10

€ 4.95

Endodontiskās ārstēšanas palīginstruments, kas tiek piestiprināts pie ultraskaņas skeilera ar endodontisko funkciju. 
Veids: K failes 
Materiāls: Nitija sakausējums 
Kopējais garums: 33 mm 
Iepakojums: 6gab 
Izmēri: 15# balts 20# dzeltens 25# sarkans

€ 12.23

Rokturis endodontiskiem rokas instrumentiem. Izstrādāts, lai vienkāršotu kanālu izmeklēšanu arī distālajos rajonos un pie šauras mutes 
atvēršanas. 
Savietojams ar K, C un H rokas failēm.

€ 35.00

Izmēri:
Augšējais molārs (U6)
Apakšējais molārs (L6) 
Apakšējais molārs (L6 izliekts) 

€ 7.50

Izmēri:
Augšējais molārs (U6)
Apakšējais molārs (L6) 
Apakšējais molārs (L6 izliekts) 

€ 61.00

Adatas ar 2 sānu atverēm maigai, bet efektīvai sakņu kanālu irigācijai. 
Izmērs: 0.3mm 
Garums: 22mm/ 26mm 
Krāsa: dzeltena/zila 
Iepakojums: 100gb

€ 32.00

Stikla šķiedru tapu komplekts ar urbuļiem estētiskām un bezmetālu restaurācijām. 
Izmēri: 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm un 1,8 mm
Iepakojums: 
4 urbji Ø 1,2 - Ø 1,4 - Ø 1,6 - Ø 1,8 
5 tapas 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm un 1,8 mm. 20gab.komplekts.
Pieejami arī atseviški izmēri 10 gab.iepakojumos  €13

€ 23.00

Iepakojumā: 200gb 
Izmēri: 15;20;25;30;35;40 asorti € 3.45

Iepakojumš: 60gab 
Izmēri: F1/F2/F3 € 6.50

Kanālu pildīšanai 
Iepakojumā: 60gab 
Izmēri: F1;F2;F3

€ 6.50

Kanālu pildīšanai 
Iepakojumā: 120gab 
Izmēri: 15;20;25;30;35;40 asorti

€ 4.20

Zobu obturācijas sistēmai (Obturator) 100gab/iep. € 30.00

Sakņu kanālu sagatavošanas, paplašināšanas gēls 3ml € 5.00

RubyFlow plūstošais kompozīts A2/A3/A3.5 2g
mikrohibrīda plūstošs, gaismā cietējošs rtg kontrastējošs kompozīts € 10.00

RubyComp nanokompozīts A2/A3/A3.5 4g
Rtg kontrastējošs nano hibrīdu kompozītmateriāls priekšējo un sānu zobu restaurācijām. € 10.00

Rub Fill nanokompozīts A1, A2, A3, A3,5, B1 4g

Rtg kontrastējošs nano hibrīdu kompozītmateriāls priekšējo un sānu zobu restaurācijām.
€ 10.00

RubyComp P Posterior sānu zobu kompozīts A2/A3/A3.5 4g
Mikrohibrīdu kompozītmateriāls sānu zobu restaurācijām. € 10.00

RubyEtch 37% fosforskābes kodināšanas gēls 3ml
Viegli izskalojams
Zilā krāsā
Perfekta virsmas noturība

€ 4.50

Universāls adhezīvs, 5ml € 15.00

Nerūsējošā tērauda TIGER 
K FILE

Nerūsējošā tērauda TIGER 
C FILE

Nerūsējošā tērauda TIGER 
H FILE

Irigācijas adatas ar 2 sānu 
atverēm

Stikla šķiedras tapas 
komplekts/atsevišķi

Nerūsējošā tērauda EndoArt 
H File 

NiTi K failes

C-HANDLE

3D apmācību modeļi 1gab.

3D apmācību modeļi 10gab.

EDTA gēls

Nerūsējošā tērauda EndoArt 
K File 

Papīra absorbenti

Protaper papīra absorbenti

Protaper gutaperčas

Gutaperčas

PALĪGMATERIĀLI

KODINĀŠANAS GĒLS

RubyEtch kodināšanas gēls 
37%

Gutaperčas obturācijas 
ierīcēm

ADHEZĪVI

RubyBond

RESTAURĀCIJA
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RubyComp

RubyFill

RubyComp P Posterior

KOMPOZĪTMATERIĀLI



Paškodinošs adhezīvs 5ml € 15.00

Gaismā cietējoša stikla jonomēra odere pulpas aizsardzībai 2g. € 10.00

Kalcijas hidroksīda pasta ar bāriju pulpas pārklāšanai 2g. € 7.39

Gaismā cietējoša kalcija hidroksīda pasta pulpas pārklāšanai 2g. € 7.39

Garrison cietās sekcionālās matricas  
4.3mm: 50 gab FXH100-M
5.3mm: 50 gab FXH175-M
5.9mm: 50 gab FXH150-M
6.1mm: 50 gab FXH200-M
7.7mm: 50 gab FXH300-M

€ 78.00

Garrison matricas (Full Curve) 
Mazie premolāri, pelēks 4.4mm: 50 gab FX150-M
priekšējie zobi sarkans 6.0mm:30gab FX150-M
premolāri un mazie molāri, violets:5.6mm 50gab FX175-M
molāri, zaļi:6.6mm 50gab FX200-M
pagarināti molāri, zili:8.7mm 30gab FX300-M

€ 81.00

īsās / 8,6 mm: 50 gb AN100-M
garas / 10,4 mm: 50 gb AN200-M € 84.00

BlueView VariStrip priekšzobu kontūrmatricas komplekts (anterior) [VS02] 50gab.iep.
[VS03] 20gab.iep. € 41 € 75.00

Garrison Composi-Tight Slick Bands Margin Elevation matricas [SMT500S01] € 55.00

Composi-Tight 3D Fusion Sectional Matrix sistēma ar izliektām matricām [FX-KFF-50]
1 īss gredzens FX400-1; 
1 platais gredzens FX600-1; 
40 izliektas matricas; 
40 ķīlīši;
1 gredzenu ievietošanas maigle

€ 415.00

Garrison Composi-Tight 3D Fusion Matrix sistēma ar izliektām matricām [FX-KFF-00] 
1 īss gredzens FX400-1; 
1 garais gredzens FX500-1; 
1 platais gredzens FX600-1; 
70 izliektas matricas; 
80 ķīlīši; 
1 gredzenu ievietošanas maigle

€ 518.00

Garrison Composi-Tight 3D Fusion Matrix sistēma ar cietajām matricām [FX-HHF-00] 
1 īss gredzens FX400-1; 
1 garais gredzens FX500-1; 
1 platais gredzens FX600-1; 
70 cietas matricas; 
80 ķīlīši; 
1 gredzenu ievietošanas maigle

€ 510.00

Garrison Fusion priekšzobu matricu sistēmas komplekts [ANK02] 
25 īsas priekšzobu matricas; 
25 augstas priekšzobu matricas; 
10 īpaši mazi ķīlīši; 
10 mazi ķīlīši; 
10 vidēji ķīlīši; 
10 lielie ķīlīši

€ 225.00

Composi-Tight 3D Fusion gredzenu komplekts (1 no katra) € 337.00

Izmēri: 
īsss gredzens zaļš FX400-1
augsts gredzens oranžs FX500-1 
plats sagatavošanas gredzens zaļš FX600-1

€ 125.00

RubyPlaton koka ķīlīši, 100gab € 8.00

Garrison 3D Fusion starpproksimālie ķīlīši
Īpaši mazi / dzelteni 50 ķīļi FXBL-M
Mazi / zili 50 ķīļi FXBL-M
Vidēji / oranži 50 ķīļi FXOR-M
Lieli/zaļi 50 ķīļi FXGR-M

€ 38.00

Garrison Fusion priekšzobu ķīļīši 
dzeltens / īpaši mazi: 50 gab ANYL-M
zili / mazi: 50 gab ANBL-M 
oranži / vidēji: 50 gab ANOR-M
zaļi/ lieli: 50 gab ANGR-M

€ 30.00

Garrison Composi-Tight 3D Fusion gredzenu ievietošanas maigles [FXP01] € 105.00

5 vienā daudzfunkcionāls kompozītu veidošanas instruments 
TN009 
TN008

€ 105.00

Ruby kroņu un tiltu noņemšanas instruments € 30.00

RubyLiner ar stikla 
jonomēru

RubyCal kalcija hidroksīda 
pasta

RubyCal LC kalcija 
hidroksīds 

Garrison izliektas matricas

Fusion priekšējo zobu 
matricas

BlueView VariStrip 

SlickBands Tofflemire-Style
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Nerūsējošā tērauda plugeris ar garuma marķējumu 
Izmēri: 
NITI #35/03 SS: #70/02 19MM 
NITI #40/03 SS: #80/02 19MM 
NITI #50/03 SS: #100/02 19MM 
NITI #60/03 SS: #120/02 19MM 
Iepakojums: 1gab/komplekts

€ 19.00

RubyMark artikulācijas papīrs (taisnas formas) 144gab.iep.
Taisnas formas artikulācijas papīrs zils/sarkans. 40μ, 80μ un 200μ. € 6.29

RubyMark pakavveida artikulācijas papīrs 72gab.iep.
80μ – Blue/Red pakavveida 72 gab. € 6.29

4LED polimerizācijas lampa ar 6 režīmiem, kariesa un plaisu detektoru
Darba režīmi: 
▪Rampas režīms
▪Impulsu režīms
▪Kariesa meklēšanas/noteikšanas režīms 600mw/cm2
▪M0, M1 un M2 individuāli iestatāmas atmiņas programmas
▪Gaismošanas platums un dziļums: 10 mm
▪Viļņa garums: 380-515nm 3 zils, 1 violets, 10w LED
▪Darba gaismas intensitāte: 1000 mw/cm², 1500 mw/cm², 2300 mw/cm²
▪Darbība ar kreiso vai labo roku 
Svars: 109g 
Iepakojums: LED polimerizācijas lampa, Gaismas aizsargs, Uzlādes bāze, Strāvas adapteris (ar USB C tipa izeju), Vienreizējās aizsargplēves

€ 220.00

LED polimerizācijas lampa ar 5 režīmiem, kariesa un plaisu detektoru
Darba režīmi:  
▪Parastais režīms (P1)
▪Augsts režīms (P2)
▪Ultra režīms (P3) 3000mW/cm2
▪Impulsu režīms (P4)
▪Rampas režīms (P4)
▪Viļņa garums: 380-515nm
▪Plašs gaismas spektrs, kas var efektīvi polimerizēt dažādus kompozītus 3000mW/cm 2, 3 sek
Svars: 120g 
Iepakojums: rokturis, gaismas uzgalis, gaismas aizsarvairogs, uzlādes bāze, strāvas adapteris (ar USB C tipa izeju), vienreizējās aizsargplēves

€ 170.00

Plaša spektra LED polimerizācijas lampa ar 3 režīmiem, kariesa un plaisu detektoru 
Darba režīmi: 
▪Augsts 2300 ~ 2500 mw/cm² - 1S, 2S, 3S
▪Maigs  1000 ~ 1200 mw/cm² - 5S, 10S, 15S, 20S
▪Pārbaudes  200 ~ 400 mw/cm - 30S, 60S  Kariesa noteikšana. Ar speciālām brillēm var redzēt kariesu oranžā krāsā
▪Viļņa garums: 385 nm - 515 nm
▪Gaismas intensitāte: 1000 - 3000mw/cm²
Svars: 750g
Iepakojums: ierīce 1, galvenās ierīces uzgalis 1, gaismas pārsegs 1, batimetrs 1, adapteris 1, uzlādes bāze 1, polimerizācijas lēca 1, aizsargplēves 
100gab.

€ 455.00

Plaša spektra  LED polimerizācijas lampa ar 7 režīmiem,  kariesa un plaisu detektoru 
Darba režīmi:
▪Parasts 1000-1200mw/cm2 -  5s, 10s, 15s, 20s
▪Augsts 1800-2000mw/cm2 - 3s, 5s
▪Turbo 2700-3000mw/cm2 - 1s, 3s
▪Orto 2700-3000mw/cm2 - 3s*5, 3s*10
▪Maigs  0-1200mw/cm2 
▪Impulsa  0,4 s ar 0,6 s sacietēšanas intervālu - 5s, 10s, 15s, 20s
▪Pārbaudes/noteikšanas režīms-  šis režīms izstaro vienu violetu gaismu. ielietojums: kariesa, zobakmens un plaisu noteikšanai.
▪Viļņa garums: 385nm ~ 515nm
▪440 nm līdz 490 nm (zilā gaisma) starojuma viļņa garuma diapazons: ne mazāks par 250 mw/cm2
Iepakojums: Ierīce, Galvenās ierīces uzgalis 1, Gaismas pārsegs 1, Batimetrs 1, Adapteris 1, Uzlādes bāze 1, Polimerizācijas lēca 1, 
Aizsargplēves 100.

€ 455.00

Izmanto: zobu mīksto audu ķirurģijas, endodontiskās sterilizācijas, periodonta sterilizācijas, periimplantīta, zemas intensitātes lāzerterapijas, 
mutes čūlas un zobu balināšanas jomās. 
Ievērojams ārstēšanas efekts: operācijas laikā praktiski nav asiņošanas, maksimāli samazinot pēcoperācijas tūsku, mazinot pacientu sāpes un 
paātrinot atveseļošanos. 
Izmērs: 22cm x 20cm x 23cm 
Svars: 1,5 kg
Viļņa garums un jauda:
a）976 ± 20 nm: Pmax = 16 W
b) 650 ± 20 nm: Pmax = 200 mW

€ 3,500.00

Trīs viļņu garumu lāzerterapijas ierīce
Viļņa garums un jauda:
a）450±20nm: Pmax = 3W
b) 650 ± 20 nm : Pmax = 200 mW
c) 976 ± 20 nm : Pmax = 5 
Iepakojums: Lāzeris - 1; Rokturis - 1; MF2-14 - 2; MF2-20 - 1; MF3-4 - 3; MF3-9 - 3; MF4-4 - 3; MF4-9 - 3; DT15 uzgalis — 1; DT20 uzgalis 
— 1; DT30 uzgalis — 1; BT8 uzgalis — 1; Balināšanas uzgalis - 1; Liekšanas instruments - 1; Artikulācijas papīrs - 1; Griešanas pildspalva - 1; 
Tālvadības bloķētājs - 1; Brilles - 3; Adapteris - 1; Pēdas slēdzis - 1; Lietošanas pamācība - 1
Ražotājs Woodpecker

€ 4,890.00

p p ķ ģ j
Izmanto: 
Mutes ķirurģija | Ortopēdiskā ķirurģija | Sejas žokļu ķirurģija | Kosmētiskā ķirurģija | Neiroķirurģija | Otolaringoloģija |Minimāli invazīva zoba 
ekstrakcija | Sinusa pacelšana Aalveoloplastika | Apikālās cistas ekstrakcija | Kroņa pagarināšana | Kaula šķelšana utt. 
Darba režīmi: Kaula griešanas (B); Periodonta (P); Endodontiskais (E); Tīrīšanas (C)
Iepakojums: galvenā ierīce, daudzfunkcionāls kājas pedālis, strāvas vads, āķis, pēdas slēdzis, 2x rokturis, 2x uzgaļa turētājs, 8x sūkņa caurules, 
4x savienotājs sūkņa caurulēm, 2x sterilizācijas kaste, apgriezienu regulēšanas atslēga, 2x viens iepakojums, uzgaļu kaste, 2x silikona roktura 
turētājs, 14x uzgalis US1-5; US1L; US1R; UL1-5; UI1; UC1, 2x fiz.šķīduma savienotājs, LED lampa
Ražotājs Woodpecker

€ 3,690.00

Ceturtās paaudzes piezoelektriska ierīce kaulu ķirurģijai
Izmanto: 
Mutes ķirurģija | Ortopēdiskā ķirurģija | Sejas žokļu ķirurģija | Kosmētiskā ķirurģija | Neiroķirurģija | Otolaringoloģija
Iepakojums: galvena ierīce, daudzfunkcionāls kājas pedālis, šķidruma pudeles savienotājs 2, āķis 1, sūkņa caurule 8, peristaltiskais sūknis, 
ķirurģiskais viedais rokturis 2, silikona rokas uzgaļa turētājs 2, savienojums peristaltiskā sūkņa vadam un caurulei 4, apdriezienu ātruma 
regulēšanas atslēga 1, sterilizācijas kaste 2, uzgaļu turētājs un uzgaļi, strāvas padeves kabelis 1
Ražotājs Woodpecker

€ 4,737.15

Zobu implantu motors LED
Izmanto: Augstas precizitātes zobu implantēšanas procedūrām 
Darba programmas: Pozicionēšana; Caurumu urbšana; Caurumu paplašināšana; Pieskaršanās; Implantēšana; Abatmenta skrūves bloķēšana 
Lietotāja definēts režīms; Tīrīšana
Rokas uzgaļa griešanās ātruma diapazons: 300-40000 RPM 
Apgriezienu spēka diapazons/pārnesums 20:1 5 Ncm-80 Ncm 
Maksimālā sūkņa jauda: 110 ml/min 
Ražotājs Woodpecker

€ 2,050.00

Piezo kaulu ķirurģijas uzgaļi UE4 (Endodontija) € 26.00
Piezo kaulu ķirurģijas uzgaļi UI5 (Implantācija) € 32.00
Piezo kaulu ķirurģijas uzgaļi UP2 (Perio) € 26.00
Piezo kaulu ķirurģijas uzgaļi UP3 (Perio) € 26.00
MF3 diožu lāzera uzgaļi € 65.00
MF4 diožu lāzera uzgaļi € 65.00

AF PLUGERI

POLIMERIZĀCIJAS LAMPAS

LED Curing PEN ar 6 
cietināšanas programmām

LED Curing PEN-E ar 5 
cietēšanas programmām

O-Star

X-CURE

ARTIKULĀCIJAS PAPĪRI

Taisnas formas

Pakavveida

PIEZO uzgaļi

ĶIRURĢIJA

ĶIRURĢISKAIS LĀZERIS 
LX16

SURGIC TOUCH PIEZO 
KAULU ĶIRURĢIJAI

ĶIRURĢISKAIS LĀZERIS 
LX16 PLUS

SURGIC SMART PIEZO 
KAULU ĶIRURĢIJAI

IMPLANTER (LED)

Lāzera uzgaļi



Universāls ultraskaņas skeileris
Izmanto: Zobu tīrīšanai | Zobakmens likvidēšanai | Sakņu kanālu ārstēšanai
▪Smart touch sistēma - ultra jutīga un ūdensizturīga
▪Inteliģenta pašattīrīšanās
▪Divi ūdens padeves veidi
▪Noņemams LED rokturis - autoklāvējams, ergonomisks
▪Ergonomisks kājas pedālis
▪Inteliģenta negatīva atgriezeniskā saite
▪Ūdens tvertne 900ml
▪Rokturi: Satelec vai EMS uzgalis 
Iepakojums: Autoklāvējamā plastmasas kastē - uzgaļi x 6, universālā atslēga x 1, EMS/SATELEC uzgaļiem; Galvenā ierīce 1; Pedālis 1; Strāvas 
kabelis. SATELEC tipa rokturis ietver: E3-SD; E5-S; E7-S; P4-S; G1-S; G2-S uzgaļus EMS tipa rokturis ietver: G1, G2, G4, P1, P3, E4 uzgaļus 

€ 630.00

Universāls ultraskaņas skeileris
Izmanto: Zobu tīrīšanai | Zobakmens likvidēšanai | Sakņu kanālu ārstēšanai
▪Smart touch sistēma - ultra jutīga un ūdensizturīga
▪Inteliģenta pašattīrīšanās
▪Divi ūdens padeves veidi
▪Noņemams LED rokturis - autoklāvējams, ergonomisks
▪Ergonomisks kājas pedālis
▪Inteliģenta negatīva atgriezeniskā saite
▪Bez ūdens tvertnes
▪Rokturi: Satelec vai EMS uzgalis 
Iepakojums: Autoklāvējamā plastmasas kastē - uzgaļi x 6, universālā atslēga x 1, EMS/SATELEC uzgaļiem; Galvenā ierīce 1; Pedālis 1; Strāvas 
kabelis. SATELEC tipa rokturis ietver: E3-SD; E5-S; E7-S; P4-S; G1-S; G2-S uzgaļus EMS tipa rokturis ietver: G1, G2, G4, P1, P3, E4 uzgaļus 

€ 543.00

PT-A Ultrasonic Scaler & Air Polisher
Gaisa pulēšana + Ultraskaņas periodonta ārstēšana + Endodontiskā ārstēšana + Implantu apkope + Efektīva un ērta aplikuma noņemšana
▪Daudzfunkcionāls kājas pedālis.
▪Dubultā ūdens padeve (aprīkots ar divām ūdens padeves pudelēm (600mL, 1400mL) 
▪Automātiska mērogošanas režīma identifikācija 
▪Ūdens ieplūdes spiediens: 1 bar ~ 5 bar (0,1 MPa ~ 0,5 MPa)
▪Gaisa ieplūdes spiediens: 5,5 bar ~ 7,5 bar (0,55 MPa ~ 0,75 MPa)
▪Gaisa pulēšanas sistēmas izplūdes temperatūra: 0 ~ 45 ℃
Iepakojums: galvenā ierīce, ūdens pudele, pulvera tvertne, profilakses pulveris (nātrija 2 bikarbonāts, hidrofobs silīcija dioksīds), gaisa 
pulēšanas rokturis, ultraskaņas rokturis, darba uzgaļi, smilšu strūklas sprausla, strāvas adapteris, pedālis u.c. 
Ražotājs Woodpecker

€ 4,400.00

Izmanto: Zobu tīrīšanai | Zobakmens likvidēšanai | Sakņu kanālu ārstēšanai
Mērogošanas, perio, endo funkcijas
Automātiskā ūdens padeves funkcija
Efektīva un rūpīga endodontiskā irigācija
Ūdens spiediens: 0,01 MPa līdz 0,5 MPa
Frekvence: 28kHz±3kHz
Iepakojums: galvenā ierīce, noņemams rokturis, strāvas vads, pēdas slēdzis, tīrīšanas uzgaļi G2x1, G12x1, tīrīšans uzgalis E60x1, E62x1, 
apgriezienu spēka regulēšanas atslēga, endo uzgriežņu atslēga, ūdens caurule, ātrais savienotājs ūdenim, ūdensizturīgs "O" gredzens, pudeles 
izolēšanas gredzens , 700ml ūdens pudele, LED lampa
Ražotājs Woodpecker

€ 510.00

€ 16.00

Intraorālais skeneris
In vivo pilna zobu loka skenēšanas vidējā novirze ir aptuveni 20 μm 
▪198 grami - viens no vieglākajiem skeneriem tirgū
▪Viegli pārnēsājams
▪Var veikt pilna zobu loka skenēšanu mazāk nekā 30 sekundēs
▪AI tehnoloģija filtrē mīkstos un kustīgos audus, piedāvājot lietotājiem vienmērīgu skenēšanas pieredzi un radot dabiska izskata ārstēšanas 
rezultātus
▪Abās pusēs ir divi palaišanas/apturēšanas taustiņi
▪LED gaismas avots ar pretaizsvīšanas funkciju
▪Taustiņš augšžokļa, apakšžokļa vai sakodiena režīma pārslēgšanai
▪Noņemams skenera uzgalis. 2 izvēles izmēri: L izmērs 16mmx14mm un S izmērs 12mmx12mm
▪USB ports strāvas padevei un datu pārsūtīšanai (Plug and Scan)
▪Automātiska programmatūras atjaunināšana
▪Mākonis- bezmaksas 10 GB
▪Skatāms tiešsaistē 3D
Iepakojums: Atkārtoti lietojams uzgalis; Skeneris; Skenera turēšanas ierīce; USB
Ražotājs Eighteeth

€ 13,470.00

Portatīva rentgena iekārta
▪Izstrādāts precīziem attēliem 
▪Iebūvēts svina dubults vairogs, lai aizsargātu operatoru no starojuma noplūdes
▪Bloķēšanas sistēma, lai novērstu nejaušu ieslēgšanu
▪Fokālais punkts: 0,4
▪Caurules spriegums: 65kV
▪Caurules strāva: 2,5 mA
▪Svars: 1,8 kg
▪Akumulators: 2500 mAh
▪Ekspozīcijas laika diapazons: 0,02–2 s
Iepakojums: galvenais korpuss; bāze; strāvas adapteris ar noņemamu strāvas vadu; atgriezeniskā starojuma aizsargs

€ 1,950.00

Augstas izšķirtspējas digitālais sensors
▪Smalkāks, skaidrāks, gudrāks- 25 lp/mm teorētiskā izšķirtspēja
▪Pilnīgs attēlveidošanas process 3 sekunžu laikā
▪Strāvas adaptera ieeja: 5V/USB interfeiss
▪Efektīvais laukums: 20*30mm(H1)/26*36mm(H2)
▪Pikseļu matricas izmērs: 1000*1500(H1)/1300*1800mm(H2)
▪Vidējais pikseļa izmēr: 20 μm 4
▪Efektīvā izšķirtspēja: ＞ 12lp/mm
Specifikācijas: 38,5*25*4,5mm (H1)/40,0*31,0*4,5mm (H2)
Svars: 118 g (H1)/158 g (H2)
Pieejami 2 izmēri
Ražotājs Eighteeth

€ 1,120.00

Fosfora plašu skeneris
Izmanto: intraorālu zobārstniecības digitālo rentgena attēlu izveidošanai, kā arī pārlūkošanai un apstrādāšanai 
▪Īpaši augsta attēla izšķirtspēja
▪Augstas kvalitātes lietotāja interfeiss
▪Liels skārienjutīgs HD displejs
▪Elastīgs un kompakts
Iepakojums: galvenā ierīce, IP attēlveidošanas plāksnes, strāvas adapteris, vienreizējās lietošanas IP attēlveidošanas plāksnes aizsargs, 
aizsardzības kartes, attēlu pārvaldības programmatūra.

€ 1,950.00

RubyPlaton  kompozītmateriālu apstrādes un pulēšanas diski 
Balti – īpaši smalkai pulēšanai 
Dzelteni - smalki 
Zaļi - videjai pulēšanai 
Brūni - īpaši abrazīvi 
Zili - abrazīvi
80 gab. diski un 1 disku turētājs plastmasas kastē

€ 13.37

RubyPlaton pulējamo lentīšu un disku komplekts
80 gab diski un 1 disku turētājs + 75 gab sloksnes plastmasas kastē € 16.52

PULĒŠANA

Sodas pulveri
FAST (PT-S1) - Citronu garša 65 μm
FAST (PT-S1) - Zemeņu garša 65 μm

SUB+ Supragingival Gentle MINI (PT-S3) ~ 25μm
Supragingival Gentle (PT-S3) Gentle 65 μm
Profilaktiskais sodas pulveris classic PT-S1

HYPERLIGHT

I-SENSOR H1 un H2

I-SCAN

Pulēšanas diski 

Pulējamo lentīšu un disku 
komplekts

ULTRASKAŅAS SKEILERI

Ultramint PRO

Ultramint

PT-A ULTRASONIC 
SCALER&AIR POLISHER

U600

HELIOS 600

SKENERI, RENTGENI UN SENSORI



Abrazīvas pulējamās lentītes
Baltas – īpaši smalkai pulēšanai 
Dzeltenas — smalkas 
Zaļas – vidēji rupjas 
Zilas — rupjas 
Iepakojums: 75 gab.

€ 5.19

RubyShine ir īpaši izstrādāta profilaktiskā 
pulēšanas pasta ar nano daļiņām. 
Piemērota pulēšanai un profilaktiskajai tīrīšanai. 
Satur fluoru. Pieejama ar zemeņu garšu. 
Iepakojums: 150 g

€ 6.29

eZr™Pulēšanas komplekts cirkonijam un litija disilikātam [FPZK01-X] 
Samazinātu materiāla šķelšanās un mikroplaisu veidošanās iespējamību.
Novērš pārkaršanu.
Palielina materiāla fizisko stabilitāti.
eZr™ Rupja abrazivitate 2gab.
eZr™ Vidēja abrazivitate 3gab.
eZr™ Smalka abrazivitate 3gab.

€ 220.00

Medicīniskie nepūderēti nitrila cimdi 100gb/iep. Izmēri: S, M, L, XL € 7.00

Materiāls: 
papīrs un plastmasa 
Izmērs: mm 50×200; mm 200×200

€ 12.00

Izmērs: mm 200×200 € 35.00

Iepakojums: 100gb € 2.70

Izmērs: 28×18cm
Materiāls: polistirols 
Iepakojums: 50gb

€ 6.00

Izmērs: 18×14cm
Materiāls: polistirols 
Iepakojums: 100gb

€ 9.00

Iepakojums: 1gb Izmērs: 17×13cm € 1.50

Tilpums 5ml
Iepakojumā 1 gab.

€ 0.20

IZMĒRS 0,5×30mm
DAUDZUMS Iepakojumā 10 gab. € 3.00

Tilpums 200 ml
€ 8.00

SAUSAIS LEDUS

PAPLĀTES C28

Vienreizējās lietošanas šļirce 
5 ml bez adatas (C81)

Vienreiz lietojamas Luer lock 
adatas (C82)

Aukstuma aerosols (R22)

STERILIZĀCIJAS RUĻĻI

PAPLĀTES C25

SIEKALU ATSŪCĒJI 
(C56))

VIENREIZLIETOJAMAS UN AIZSARDZĪBAS PRECES

NITRILE GLOVES

RUBYSHINE profilaktiskā 
pasta

Garrison pulēšanas 
komplekts cirkonijam

Pulējamās lentītes


