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Gyógyhatású készítmények / Injekciós fecskendők

Minden, amire szüksége van.
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hexagum 0.12%, 0.2%
a terméket a 125. oldalon találja

Önaspiráló fecskendő
a terméket a 129. oldalon találja
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Gyógyhatású készítmények

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 5.195
063 305 50 db 1 csomag 10.795
063 307 blister, 20 db (egyesével csomagolva) 1 csomag 5.595

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

Gyógyhatású készítmények sebészeti beavatkozásokhoz

Alveogyl (septodont)

kiválóan használható a száraz fogmederben, gyorsan hat a fájdalom ellen, használata egyszerű. alkalmaz-
ható foghúzás utáni sebpakolásként is. egyszerűen applikálható, nem szükséges eltávolítani, nem igényel 
varrást. 
056 300 10 g 1 csomag 12.475

PARASoRB HD kúp (Hammacher)

felszívódó kollagenkúp (lókollagén) (Ø 1,2 cm, mérete1,6 cm) állkapocs-sebészeti felhasználásra és állka-
pocsgerinc sorvadás csökkentésére, helyi vérzéscsillapításra. 
398 300 10 db 1 csomag 25.995

asbagen (la Maison Dentaire)

Tisztított ló kollagénből készült, haemosztatikus, antiallergén felszívódó vlies. folyadékban könnyen 
oldódik, kb. 3 héten belül tökéletesen felszívódik. sterilen egyesével csomagolva.
198 314 60 db, à 1 x 1 cm 1 csomag 28.245

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 17.995

equispon Dental (Himed)

steril, felszívódó vérzéscsillapító zselatinszivacsok. 10 x 10 x 10 mm.
098 388 2 x 30 kocka dobozban 1 csomag 9.995
098 389 5 x 10 kocka egyesével csomagolva 1 csomag 13.295

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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Géztekercs (Hartmann)

098 614 steril, 1 cm x 5 m 1 csomag 2.145

Izotóniás sóoldat 0,9 % (B. BRAUn)

0,9%-os izotóniás sóoldat. gyökécsatornakezeléseknél öblítőoldatként, szájsebészetben hűtőfolyadék-
ként, sebkezeléseknél kötések, szövetek nedvesítéséhez alkalmazható. a szúrópont sterilen, alumínium rá-
téttel 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 1.375
055 001 intrafix primeline infúziós tömlő, 150 cm 1 db 465

Gyógyhatású készítmények parodontális és fogínykezelésekhez

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

roeko gézcsík (colténe)

Jodoformmal vagy jodoform nélkül.
063 607 steril, jodoform nélkül, 1 cm x 5 m 1 csomag 4.175
063 608 5% jodoformmal, 1 cm x 5 m 1 csomag 7.995
063 610 5% jodoformmal, 2 cm x 5 m 1 csomag  9.345

        Hexagum 0,12% / Hexagum forte 0,2%    
alkoholmentes, kellemes rágógumi ízű, 0,12% klórhexidin-glukonát tartalmú szájöblítő oldat, professzi-
onális száj- és garatápolásra. ideálisan használható preventív intézkedésként minden fogászati beavat-
kozás 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 2.995
 3 flakontól flakononként 2.795
100 881 kanna, 5 l 1 kanna 8.835
100 884 adagolópumpa az 5 l kannához 1 db 2.295
 Hexagum Forte 0,2%: 
100 882 flakon 100 ml 1 flakon 1.045
100 883 flakon, 500 ml, adagoló flakonban 1 flakon 3.375
 3 flakontól flakononként 3.245

már 2.795 Ft-tól

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 25.995
122 888 utántöltő: 10 x 0,06 ml Tips 1 csomag 19.745
122 889 applikátor 1 csomag 7.275
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Gyógyhatású készítmények

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 3.395

durimplant (lege artis)

implantátum ápoló gél periimplantitis és gyulladások megelőzésére. ápolja a fogínyt és a száj nyálkahár-
tyáját, 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 5.445

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 4.925 
044 345 20 ml flakon 1 csomag 9.875

cupral (HUMAncHeMIe)

Víztartalmú, nagy diszperzitású kálciumhidroxidpaszta réz- és hidroxocupratanion tartalommal. fertőt-
lenítő hatása 100-szorosa a kálciumhidroxid pasztának. indikációk: endodoncia- lúgos gyökérkezeléshez, 
felületi fogínygyulladás  higítva (1:1 deszt.vízzel) kell ecsetelni a fogínyszéleket, fogágybetegségek- fogíny-
tasakba applikálható, oldja a felhámot, nincs maró hatása. anaerobok ellen is hatékony.
198 309 5 g paszta, flakon 1 csomag 8.995
198 306 15 g paszta, flakon 1 csomag 17.675
198 308 1,8 g paszta, fecskendő 5 kanül 1 csomag 10.395

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 41.495
022 331 gél, 3 x 1 ml 1 csomag 39.495
022 332 szájöblítő, 250 ml 1 flakon 3.325

Miradont Gel (Hager & Werken)

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. al-
kalmazás: sebészeti beavatkozások illetve foghúzás utáni posztoperatív kezelés, parodontális kezelések, 
fogkőeltávolítás utáni panaszok enyhítése, fogíny irritációk.
022 668 tubus, 15 ml 1 csomag 2.395

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!3
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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 8.845

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 3.895
098 336 50 ml 1 üveg 8.795

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 15.595

coe-Pak (Gc)

eugenolmentes parodontális sebpakolás.
047 300 normál csomag: 90 g bázis, 90 g katalizátor 1 csomag 17.525
047 301 kemény és gyors csomag: 90 g bázis, 90 g katalizátor 1 csomag 17.525

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 5.195
098 315 50 x 2 g 1 csomag 16.495

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

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 11.995

3
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Kavitás-, foggyökércsatorna-, koronacsonk fertőtlenítő

Fokaldry (lege artis)

Oldat kavitások, gyökércsatornák és fogfelszínek tisztításához, szárításához és fertőtlenítéséhez.
044 312 80 ml 1 csomag 12.475

orthoskavident c (Kettenbach)

a preparált kavitások és fogcsonkok tisztítására és szárítására.
098 316 150 ml 1 csomag 12.995 

Kavitás-, foggyökércsatorna-, koronacsonk fertőtlenítő készítmények

Gel cord (Sigma)

25 %-os aluminium-szulfát a lenyomatvétel előtti retrakció megkönnyítésére, illetve célzott vérzéscsil-
lapításra. 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 lenyo-
matanyaggal, használható bármely semleges fonallal. kiválóan alkalmas olyan V osztályú restaurációk 
esetében, ahol a szövet a kavitáspreparáció során megsérült. kenőhatásának köszönhetően megköny-
nyíti a fonal behelyezését.
005 295 12x1g fecskendő 1 csomag 14.995

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 14.995

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 sul-
cusnedv szivárgást, valamint nem okoz elszíneződést. a megvágott kapillárisokat nem koagulumkép-
zés 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 11.995

cavidex (Detax) 
kavitások, preparációk öblítésére és szárítására. segíti a tömő-és rögzítőanyagok kötését.
030 300 150 ml 1 csomag 9.355

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 10.925
198 305 gazdaságos cs.:20-20 ml ecsetelő és utánecsetelő oldat 1 csomag 27.995
198 302 20 ml utánecsetelő oldat 1 csomag 5.725

3
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Injekciós fecskendők

        aSPIrÁCIÓS feCSKeNDŐ
Továbbfejlesztett aspirációs fecskendő optimalizált aspirációs horoggal és szabadon forgó vissza-
húzó 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 13.995

csak 13.995 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 22.845

Henke-Dent 100 (HSW)

német gyártmány. 1a-minőség. cilinderampullás fecskendő aspiráció nélküli lecsapódó mechaniz-
mussal. mankós vég. paszta állagú anyagokhoz is alkalmas.
098 360 henke-dent 100 1 db 12.995

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 garan-
cia a gyártótól.
098 365 henke-Ject fecskendő 1 db 48.995
098 366 védőcső, 6 db 1 csomag 8.995

        NemeSaCél aSPIrÁCIÓS feCSKeNDŐ
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 23.995

csak 23.995 Ft

        öNaSPIrÁlÓ feCSKeNDŐ

krómozott önaspiráló fecskendő infiltrációs és vezetéses érzéstelenítéshez. minden szabványos 1,7 
illetve 1,8 ml-es cilinderampullához használható. rendkívül könnyű, mivel a kinyomó vége valamint 
az ujjtámasz hőálló műanyagból készült. autoklávozható.
000 310 m+W select önaspiráló fecskendő 1 db 25.995

csak  25.995Ft
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