Gyógyhatású készítmények / Injekciós fecskendők

A megszokott
új köntösben.

az

ha többet akar

minőség

Minőségi termékek új neve

Select.

Az
Select termékcsalád megadja Önnek
mindazt, amire mindennapi munkája
során szüksége van:
• több évtizedes tapasztalaton
alapuló minőséget;
• megbízható termékeket,
melyeket elégedett
fogorvosok ezrei használnak
Európa-szerte, nap mint nap;
• kiváló ár-érték arányt.

HEXAGUM 0.12%, 0.2%
a terméket a 121. oldalon találja
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Gyógyhatású készítmények sebészeti beavatkozásokhoz
roeko Gelatamp (COLTÉNE)
Steril, 14 x 7 x 7 mm, ezüstkolloid tartalmú zselatin tampon. Az ezüsttartalom megakadályozza az
alveolus újrafertőződését.
063 306
20 db
1 csomag
4.995
063 305
50 db
1 csomag
10.295
063 307
blister, 20 db (egyesével csomagolva)
1 csomag
5.395

ÚJDONSÁG

3

roeko Gelatamp forte (COLTÉNE)
100%-ban tisztított sertés zselatinból készített zselatinszivacs. Közvetlen vérfelvételt és gyors
vérzéscsillapítást biztosít, így a vérzés nem akadályozza a látást. Alvadásgátló gyógyszerek szedése
esetén is megfelelő vérzéscsillapításról gondoskodik. 50 db, egyesével csomagolva. 10 x 10 x 4 mm
063 308
50 db
1 csomag
24.995

Equispon Dental (Himed)
Steril, felszívódó vérzéscsillapító zselatinszivacsok. 10 x 10 x 10 mm.
098 388
2 x 30 kocka dobozban
1 csomag
098 389
5 x 10 kocka egyesével csomagolva
1 csomag

9.495
12.795

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Alveogyl (septodont)
Kiválóan használható a száraz fogmederben, gyorsan hat a fájdalom ellen, használata egyszerű. Alkalmazható foghúzás utáni sebpakolásként is. Egyszerűen applikálható, nem szükséges eltávolítani, nem igényel
varrást.
056 300
10 g
1 csomag
11.995

PARASORB HD kúp (Hammacher)
Steril, felszívódó, kollagén kúpok helyi vérzéscsillapításra. Gyorsan és egyszerűen applikálható. Gyorsan
beépül a környező szövetbe, támogatja a sebgyógyulást. Helyi antibiotikus védelmet biztosít a foghúzás
helyén.
398 300
10 db
1 csomag
25.495

Hemocollagene (septodont)
Felszívódó, szarvasmarha eredető kollagén szivacs sebészeti beavatkozások utáni vérzéscsillapításra.
Egyesével, sterilen csomagolva. 15 x 15 x 8 mm.
056 360
24 db
1 csomag
17.495

Résorcell por (septodont)
Haemosztatikus, steril, felszívódó por kapilláris vérzések elállítására.
056 354
Résorcell por, 2 g

1 csomag

16.495
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GapSeal (Hager & Werken)
Lezárja az implantátumok réseit és belső üregeit a baktériumok elől. Tartósan megakadályozza
a csírák bejutását az üregekbe és az implantátum körüli szövetek újrafertőződését, hatékonyan
megszüntetve ezáltal a periimplatitis fő okát. Az anyagról több mint 10 éves klinikai tapasztalat áll
rendelkezésre.
122 887
készlet: applikátor, 10 x 0,06 ml Tips
1 csomag
24.995
122 888
utántöltő: 10 x 0,06 ml Tips
1 csomag
18.995
122 889
Applikátor
1 csomag
6.995

Géztekercs (Hartmann)
098 614

steril, 1 cm x 5 m

1 csomag

1.995
Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

3
roeko gézcsík (COLTÉNE)
Jodoformmal vagy jodoform nélkül.
063 607
steril, jodoform nélkül, 1 cm x 5 m
063 608
5% jodoformmal, 1 cm x 5 m
063 610
5% jodoformmal, 2 cm x 5 m

1 csomag
1 csomag
1 csomag

3.995
7.875
8.995

Izotóniás sóoldat 0,9 % (B. BRAUN)
0,9%-os izotóniás sóoldat. Gyökécsatornakezeléseknél öblítőoldatként, szájsebészetben hűtőfolyadékként, sebkezeléseknél kötések, szövetek nedvesítéséhez alkalmazható. A szúrópont sterilen, alumínium rátéttel védett. Könnyen kezelhető a flakon alján lévő integrált foglalatnak és a szúrótüskés infúziós tömlőnek
(Intrafix Primeline) köszönhetően.
055 320
műanyag flakon: 1000 ml
1 flakon
1.245
055 001
Intrafix Primeline infúziós tömlő, 150 cm
1 db
425

Gyógyhatású készítmények parodontális és fogínykezelésekhez
HEXAGUM 0,12% / HEXAGUM FORTE 0,2%
Alkoholmentes, kellemes rágógumi ízű, 0,12% klórhexidin-glukonát tartalmú szájöblítő oldat, professzionális száj- és garatápolásra. Ideálisan használható preventív intézkedésként minden fogászati beavatkozás előtt. Friss leheletet biztosít, elpusztítja a káros mikroorganizmusokat, megakadályozza a plakk
újraképződését. Segít megelőzni a szuvasodást, ínygyulladást és a parodontózist. Gyulladt fogíny esetén
is használható.
Hexagum 0,12%:
100 880
flakon, 500 ml
1 flakon
2.795
3 flakontól
flakononként
2.545
100 881
kanna, 5 l
1 kanna
8.495
100 884
adagolópumpa az 5 l kannához
1 db
2.145
Hexagum Forte 0,2%:
100 882
flakon 100 ml
1 flakon
995
100 883
flakon, 500 ml, adagoló flakonban
1 flakon
3.245
3 flakontól
flakononként
2.995

0,12%

már

2.545 Ft-tól
0,2%

már

995 Ft-tól
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Cupral (HUMANCHEMIE)
Víztartalmú, nagy diszperzitású kálciumhidroxidpaszta réz- és hidroxocupratanion tartalommal. Fertőtlenítő hatása 100-szorosa a kálciumhidroxid pasztának. Indikációk: endodoncia- lúgos gyökérkezeléshez,
felületi fogínygyulladás higítva (1:1 deszt.vízzel) kell ecsetelni a fogínyszéleket, fogágybetegségek- fogínytasakba applikálható, oldja a felhámot, nincs maró hatása. Anaerobok ellen is hatékony.
198 309
5 g paszta, flakon
1 csomag
8.795
198 306
15 g paszta, flakon
1 csomag
16.995
198 308
1,8 g paszta, fecskendő 5 kanül
1 csomag
9.995

Miradont Gel (Hager & Werken)
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Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Mikrotápanyag gél természetes hatóanyagokkal mint pl. ásványianyagok ( magnézium, réz, cinklaktát)
vitaminok (A, E, C, B2, B5, PP) és növényi hatóanyagok (szegfű, bodza, parlagi rózsa, szőlőmagolaj stb.).
A mikrofinom részecskék biztosítják a tápanyagok közvetlen felvételét és felgyorsítják a kezelt terület
sejtregenerációját. Hatásai: antiszeptikus hatás, fájdalomcsillapítás, revitalizálás ill. sejtregenerálás. Alkalmazás: sebészeti beavatkozások illetve foghúzás utáni posztoperatív kezelés, parodontális kezelések,
fogkőeltávolítás utáni panaszok enyhítése, fogíny irritációk.
022 668
tubus, 15 ml
1 csomag
2.245

OXYSAFE Gel Professional (Hager & Werken)
Parodintitisz és periimplantitisz kezelésére. Megsemmisíti a káros anaerob baktériumokat, az
aktívoxigén technológia gyorsítja a sebgyógyulást. Nem tartalmaz peroxidot és szabad gyököt,
antibiotikumot és klórhexidint. Csökkenti a tasakmélységet és a plakkot. Nem citotoxikus.
Bevezető készlet:
022 330
3 x 1 ml gél, 3 x 250 ml szájöblítő, 3 applikációs kanül 1 csomag
39.995
022 331
gél, 3 x 1 ml
1 csomag
37.995
022 332
szájöblítő, 250 ml
1 flakon
3.195

Miraclin Implant (miradent)
Nátriumszulfát- és triclosanmentes nátriumfluorid (200 ppm fluorid) fogkrém implantátummal
rendelkező betegek számára. A paszta aktív oxigén tartalma gátolja a gyulladáskeltő baktériumok
keletkezését.
222 890
100 ml
1 csomag
3.245

durimplant (lege artis)
Implantátum ápoló gél periimplantitis és gyulladások megelőzésére. Ápolja a fogínyt és a száj nyálkahártyáját, támogatja a sebgyógyulást és a szövetregenerációt. Hidrofób tulajdonságának köszönhetően véd a
kémiai irritációktól, csökkenti a csíraszámot. A durimplanttal ápolt fogíny gyulladásmentes marad növelve
a beteg komfortérzetét.
044 805
tubus, 10 ml
1 csomag
5.245

Legased natur (lege artis)
Gyulladt szájnyálkahártya kezelésére, afták és protézis által okozott sebek kezelésére szolgáló
készítmény. A viszkózus, szirupszerű folyadék egy vékony filmréteget képez sebtapaszhoz hasonló
módon, így megvédi a sérülést a savaktól, baktériumoktól, ételmaradványoktól és mechanikus
irritációktól. A természetes összetevők (gyanta) kíméletesek a fogakhoz és fogínyhez.
044 346
5 ml flakon
1 csomag
4.745
044 345
20 ml flakon
1 csomag
9.495
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Myzotect Tincture (Hager & Werken)
Jól tapadó, mirhás, benzoinos, aloe-s folyadék, nyílt fogíny sebekhez (parodontális illetve sebészeti
beavatkozások után), feltört helyekre, aftákra.
098 328
5 ml
1 üveg
3.745
098 336
50 ml
1 üveg
8.495

Coe-Pak (GC)
Eugenolmentes parodontális sebpakolás.
047 300
normál csomag: 90 g bázis, 90 g katalizátor
047 301
kemény és gyors csomag: 90 g bázis, 90 g katalizátor

1 csomag
1 csomag

16.795
16.795

Reso-Pac (Hager & Werken)
Használatra kész, hidrofil fogíny pakolás. 3 perc után sima gélszerű felületet ad. Jól tapad, használható
nedves, vérző felületen is. Gyógyszerhordozóként is használható.
098 351
tubus, 25 g
1 db
4.995
098 315
50 x 2 g
1 csomag
15.995

3

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Septo-pack (septodont)
Önkötő, fibrózus paszta parodontitisz kezelés esetén fedőkötés, vagy foghúzást követően sebkötés
készítésére. Ideiglenes tömésként is használható inlay/onlay-hez előkészített kavitásokhoz.
056 324
tégely, 60 g
1 csomag
14.995

Al-Cu vérzéscsillapító (HUMANCHEMIE)
Koagulációs alapon ható vérzéscsillapító és fertőtlenítő hatású oldat a fogíny, a bőr és a
pulpa kapilláris vérzéseinek azonnali csillapítására. Kiválóan alkalmazható fogtisztításkor és
fogkőeltávolításkor. Csökkenti a csírák szervezetbe jutásának veszélyét.
198 303
flakon, 20 ml
1 csomag

8.495

ViscoStat (Ultradent)
20% vas-szulfátot tartalmazó viszkózus gél, amely azonnali koagulációt okoz. Másodperceken belül
elállítja a vérzést és a sulcusnedv szivárgást. A speciális pufferoló összetevőknek köszönhetően
egyaránt kíméletes a kemény és a lágy szövetekhez. Zselés állaga miatt nem folyik szét és precízen
felvihető. Tiszta és száraz körülményeket teremt a lenyomatvétel előtt. Használata pulpotomiánál is
javasolt.
917 544
ViscoStat gyűjtőfecskendő, 30 ml
1 csomag
9.795
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ViscoStat Clear (Ultradent)
A ViscoStat Clear viszkózus, 25% aluminium kloridot tartalmazó haemostatikus hatású zselé. Használata
különösen a frontfogak területén javasolt, mivel másodpercek alatt elállítja a kisebb vérzést és a sulcusnedv szivárgást, valamint nem okoz elszíneződést. A megvágott kapillárisokat nem koagulumképzés útján zárja el, hanem a környező szövetek enyhe megduzzadását okozza, és ezáltal az erek nyílása
összenyomódik. Ez a hatásmechanizmus nagyon hatékony a sulcusnedv szivárgás elállításakor is. Az
Ultrapak fonal előzetes beáztatás nélkül, közvetlenül a zselébe nyomva is hatásos tasaktágító.
917 546
ViscoStat Clear gyűjtőfecskendő, 30 ml
1 csomag
9.445

Gel Cord (Sigma)

3

25 %-os aluminium-szulfát a lenyomatvétel előtti retrakció megkönnyítésére, illetve célzott vérzéscsillapításra. A nehezen folyó gél az applikálás helyén marad. Nem okoz gingiva elszíneződést. Kellemes
málna ízű. Kék színe jó láthatóságot biztosít, segít a pontos applikálásban. Kompatibilis minden lenyomatanyaggal, használható bármely semleges fonallal. Kiválóan alkalmas olyan V osztályú restaurációk
esetében, ahol a szövet a kavitáspreparáció során megsérült. Kenőhatásának köszönhetően megkönynyíti a fonal behelyezését.
005 295
12x1g fecskendő
1 csomag
14.645

Stat-Gel FS (Sigma)
15,5%-os vas-III-szulfát. A legrövidebb idő alatt csökkenti a kapilláris vérzést. Speciális zselé
konzisztenciájának köszönhetően nem csöppen le. pH értéke optimális, így kíméletes a lágy- és
keményszövettel. Kenőanyagként megkönnyíti a fonal behelyezését. Ellenőrzés alatt tartja a
szulkuszfolyadékot az indirekt restaurációk adhezív rögzítése során.
005 290
12x1g fecskendő
1 csomag
14.645

Kavitás-, foggyökércsatorna-, koronacsonk fertőtlenítő készítmények
Fokaldry (lege artis)
Oldat kavitások, gyökércsatornák és fogfelszínek tisztításához, szárításához és fertőtlenítéséhez.
044 312
80 ml
1 csomag
11.995

Orthoskavident C (Kettenbach)
A preparált kavitások és fogcsonkok tisztítására és szárítására.
098 316
150 ml

1 csomag

12.495

Cavidex (Detax)
Kavitások, preparációk öblítésére és szárítására. Segíti a tömő-és rögzítőanyagok kötését.
030 300
150 ml
1 csomag

8.995

Dentinzáró folyadék (HUMANCHEMIE)
Réztartalmú oldat, kavitások mélyfluoridálására és a csonkok ellátására. Tartósan fertőtlenítő hatásának
köszönhetően védi a pulpát a káros anyagoktól, különösen az anaerob kollagén folyósítóktól, melyek a
dentint meglágyítják és ezáltal lerombolják. Stimulálja a szekunder dentin képződését. A kavitás alapos
bedörzsölése a dentinzáró folyadékkal műanyag tömés esetén helyettesíti az alábélelést.
198 304
próbacsomag: 5-5 ml ecsetelő és utánecsetelő oldat
1 csomag
10.495
198 305
gazdaságos cs.:20-20 ml ecsetelő és utánecsetelő oldat
1 csomag
26.995
198 302
20 ml utánecsetelő oldat
1 csomag
5.495
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Injekciós fecskendők
ASPIRÁCIÓS FECSKENDŐ
Továbbfejlesztett aspirációs fecskendő optimalizált aspirációs horoggal és szabadon forgó visszahúzó gyűrűvel. Az injekciós tű könnyen pozícionálható majd kicsavarható. Minden ismert 1,8 ml-es
cilinderampullával és cilinderampullás fecskendőkbe való injekciós tűvel használható.
000 305
M+W aspirációs fecskendő
1 db
12.995

csak

12.995 Ft

NEMESACÉL ASPIRÁCIÓS FECSKENDŐ

3

Önaspiráló cilinderampulla-fecskendő infiltrációs vagy vezetéses érzéstelenítéshez. Minden része
nemesacálból készült, így thermodezinfektorba is helyezhető. A három aspirációs horog biztos
visszaszívást biztosít. 1,8 ml-es cilinderampullákhoz használható.
100 699
M+W Select nemesacél aspirációs fecskendő
1 db
24.995

csak

24.995 Ft

Pluraject 2 fecskendő (3M)
A Pluraject fecskendő továbbfejlesztett változata. 4 aspirációs horog biztosítja az erős kapcsolatot
a dugattyú és az ampulla gumidugója között.
020 351
Pluraject 2
1 db
21.245

Henke-Dent 100 (HSW)
Német gyártmány. 1A-minőség. Cilinderampullás fecskendő aspiráció nélküli lecsapódó mechanizmussal. Mankós vég. Paszta állagú anyagokhoz is alkalmas.
098 360
Henke-Dent 100
1 db
11.995

Henke-Ject fecskendő (HSW)
Német gyártmány. Intraligamentáris aneszteziológiához, nyomóerő szabályozó nélkül, 1,8 ml-es
cilinderampullához. Pontos adagolás. Hengerűrtartalom 0,2 ml. 200°C-ig sterilizálható. 5 év garancia a gyártótól.
098 365
Henke-Ject fecskendő
1 db
45.495
098 366
védőcső, 6 db
1 csomag
8.495

Ultraject (sanofi aventis)
Intraligamentáris fecskendő nyomóerő szabályozóval.
028 352
Ultraject, tartószettel
028 353
tartószett Ultraject-hez: 1 cil.ampulla-tartó, 2 védőcső

1 db
1 csomag

104.995
14.995
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