1023
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SyboGraf - Substitut osos

Compozit (nanocristalin) cu Hidroxiapatită sintetică sterilă și β-fosfat tricalcic
Indicații:
- Defecte osoase parodontale unde resorbția substitutului osos trebuie să fie rapidă
- Augumentare alveolară înainte de implant
- Ortopedic – diverse defecte osoase, incluzând chisturile osoase, tumorile benigne,
defecte de lungime ale oaselor
- Chirurgie plastică – pentru tratamentul diferitelor defecte osoase congenitale.
Absorbția rapidă a Fosfatului Beta Tricalcic ajută în procesul de mineralizare a osului, iar
resorbtia lentă a Hidroxiapatitei ajută la refacerea structurii țesutului osos prin calcifiere
(scaffold).

SyboGraf - Bone substitute

Sterile Synthetic Hydroxyapatite and β-Tricalcium Phosphate Bone Graft Composite
(Nano crystalline)
Indications:
- Periodontal bony defects where resorption of bone graft should be faster
- Alveolar augmentation before implantation
- Orthopaedic – Various bone defects including bone cyst, benign tumors, defects of
long bone etc.
- Plastic surgery – for treatment of various bony congenital defects
The faster absorption of β-TCP helps in the process of bone mineralization and
slower resorbability of HA helps for bone ingrowth providing structure (scaffold) for
calcification.

300 - 500 microni, 4 × 0.5 gr
500 - 1000 microni, 4 × 0.5 gr
1000 - 2000 microni, 4 × 0.5 gr
resorbabil, steril / absorbable, sterile
10 × 10 × 10 mm
10 buc / pcs

1192

10

Burete hemostatic

Este un burete chirurgical hemostatic comprimat, fabricat la o înaltă purificare a
gelatinei neutre, material exclusiv de origine porcină, utilizat în diverse proceduri
chirurgicale, unde hemostaza tradițională este dificilă sau impracticabilă și utilizarea
altor materiale neabsorbabile este contraindicată.
Absoarbe de aproximativ 40-50 de ori greutatea sa, nu este solubil în apă și aderă ușor
la locul sângerării. Porozitatea uniformă garantează o hemostază favorabilă. Când este
implantat, absorbția completă se face în 3-4 săptămâni.

Haemostatic Gelatin Sponge

Is a compressed surgical haemostatic sponge, manufactured from highly purified
neutral gelatin material exclusively from porcine origins for use in various surgical
procedures. Where traditional haemostasis is difficult or impractical and use of other
non-absorbable material is undesirable.
Absorbs approximately 40-50 times its weight of water and adheres easily to the
bleeding site. The uniform porosity of SCROFALON guarantees a favorable haemostasis.
When implanted in vivo, it is completely absorbed in 3-4 weeks

Extras din pește / Fish origin
Steril / Sterile

1195

12

Membrană Colagen

Helisorb-GTR este o membrană din colagen tip I, de culoare albă, complet
resorbabilă, astfel încât nu este necesară o a doua procedură chirurgicală pentru
îndepărtarea acesteia.
Membrana bioresorbabilă are funcție de barieră pentru regenerarea țesutului (GTR), în
aplicația defectelor parodontale și a lipsei osului.
Indicații:
- Defectele parodontale ale lipsei osului
- În retragerea gingivală
- În regenerarea osului
- Pentru pregătirea zonei implantului dentar

Collagen Membrane

It is completely resorbable, eliminating the need for second surgical procedure after
required to remove a non-resorbable membrane.
A novel bioresorbable collagen barrier membrane of fish origin has been developed for
guided tissue regeneration (GTR) applications in human periodontal bony & furcation
defects.
Indications:
- Periodontal intra bony furcation defects
- Management of gingival recession
- Guided bone regeneration procedures
- Preparation of the site before dental implantation procedure

15 × 20 × 0.2 mm
20 × 30 × 0.2 mm

2

15 × 15 cm
36 buc / pcs

1223
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Diga latex mentolată, nepudrată

Foaie subțire de latex, care se prinde cu ajutorul unei de cleme de dinții pe care urmează să se efectueze tratamente dentare.
üO mai bună vizualizare a dintelui sau dinților care trebuie tratați. Oferind o culoare constantă de contrast, diga face ca dintele să fie mai vizibil pe toate părțile și astfel medicul
dentist îl poate trata mai ușor. Păstrează dintele uscat. Previne înghițirea sau inhalarea resturilor de dinte asociate cu frezarea acestora. Protejează pacientul de la acțiunea iritantă
a chimicalelor asociate cu tratamentele dentare. Protejează limba și obrajii pacientului de freza dentară. Ajută la izolarea dintelui împotriva bacteriilor din gură - acest aspect este
important mai ales la tratamentele de canal (scoaterea nervului) și atunci când se aplică plombe foarte mari în cavități unde pulpa dentară este aproape. Poate calma pacientul, cu
diga pusă, senzația că medicul lucrează în gură dispare. Protejează medicul dentist și pe asistenta acestuia de orice boală pe care o poate avea pacientul. Oferă pacienților o calitate
mai mare a restaurării dentare.

Dental dam menthol, powder free

Thin sheet of latex which is attached with a clip by the tooth that follows to make dental treatments
üA better view of the tooth or teeth which need to be treated. Offering a constant color contrast, the dental dam makes the tooth more visible on all sides and so your dentist can
treat it easily. Keep the tooth dry. Prevents tooth swallowing or inhaling debris associated with their milling. Protect the patient from irritant action of chemicals associated with
dental treatment. Protect the patient’s tongue and cheek by dental drill. Help isolate the tooth from bacteria in the mouth - this is especially important canal treatments (removal
of the nerve), and when applied to very large fillings in cavities where pulp is near. It can calm the patient, put the dental dam, the sensation of doctor working in the mouth
disappears. Protect your dentist and his assistant from any disease that the patient may have. Offers patients a higher quality of dental restorations.
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Clemă Diga, premolari, molari, inox
Rubber Dam Clamp, premolars, molars, stainless steel

1276

105 × 95 cm

10

Clește aplicat cleme pentru diga, inox
Forceps for Rubber Dam Clamp, stainless steel

1213

10

Clește Inox perforator pentru Diga
indicat pentru a perfora folia de diga.

Dental Dam Punch Stainless Steel, for precision hole cutting

1267

10

Rama Diga Inox
Dental Dam Frame, Stainless Steel

indicate to perforate the dental dam foil

3
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0981
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0629
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Ace H-Files Hedstrom

Ace K-Files Kerr

Hedstrom H-Files

Kerr K-Files

Se utilizează la completarea lărgirii canalului radicular
• 6 buc, 25 mm, oțel inox, asortate

Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare
• 6 buc, 25 mm, oțel inox, asortate

It is used to integrate the root canal enlargement
• 6 pcs, 25 mm, stainless steel, asortated

For opening and enlarging root canals
• 6 pcs, 25 mm, stainless steel, asortated
0
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25-40
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Ace Lentullo (Paste Carriers)

Ace rotative cu formă conică folosite pentru introducerea pastei în canal
• 4 buc, 25 mm, oțel inox, asortate

Lentullo (Paste Carriers)

0982

10-40

20

Ace Tire-Nerfs

• 10 buc, 21 mm, oțel inox, asortate

Tire-Nerfs (Barbed Broaches) Files
• 10 pcs, 21 mm, stainless steel, asortated

Conical rotary needles used for introducing the paste into the root canal
• 4 pcs, 25 mm, stainless steel, asortated

0910

10

Spray rece pentru
testarea vitalității
dentare
15 × 23 cm, 260 gr

13 × 15 cm, 105 gr

36

72

• Compoziție: 15-25 % Propan,
15-25 % Iso-Butan, 45-55 %
Dimetileter

Ice spray for dental
sensitivity test

• Composition: 15-25 %
Propane, 15-25 % Iso-Butane,
45-55 % dimethylether
200 ml

1114
Pachet gheață instant

cazuri în care se cere aplicare de strat rece, cu acțiune analgezică locală
üPoate fi folosit imediat - nu necesită congelare prealabilă üUșor de folosit - doar strângeți, spargeți punga cu apă din
interior și agitați pentru activare
• Compoziție: Amestec de săruri nitrogene și apă

Instant ice cold pack

in cases where it is necessary appying a cold layer with local analgesic
üCan be used immediately - does not require prior freezing üEasy to use - just tighten, brake the bag of water inside
and shake to activate
• Composition: mix of nitrogenous salts and water
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CONURI HÂRTIE ABSORBANTE

6%/0.06 - Super Conicitate
6%/0.06 - Super Conicity
4%/0.04 - Conicitate mare
4%/0.04 - High Conicity
ISO 2%/0.02 - Conicitate Standard

0511

10

.02

10

.02

15 – 40

0678

0999
45 – 80

10

.04

0679

ISO 2%/0.02- Standard Conicity
Sunt ideale pentru obturarea canalului radicular. La
vârful conului 9 d1), diametrul corespunde mărimii ISO,
dar apoi conicitatea este din ce in ce mai mare față de
punctul ISO.
Ideal for root canal obturation. At the apex of the 9 cone
d1) diameter corresponds to the ISO size, but then the
coning is increasingly higher than ISO point.

10

.06

15 – 40

15 – 40

CONURI GUTTA PERCHA

0512

10

.02

.04

15 – 40

10

.02

15 – 40

0676

0998
45 – 80

10

0677
.06

15 – 40

10

Gutta Percha (palaquium) este o specie de arbore tropical,
nativ din Asia de Est și nordul Australiei, din sudul Taiwanului, până la Peninsula Malay și estul Insulelor Solomon.
Din punct de vedere chimic, gutta-percha este un polimer
de isopren sau poli-isopren.
Proprietatea de bioinerție, de fermitate, datorită căreia
materialul este potrivit pentru cablurile marine a condus
la concluzia că nu reacționează în interiorul corpului
uman, astfel fiind folosit pentru o serie de dispozitive
chirurgicale și pentru aplicații dentare în tratamentul de
canal. Acesta este materialul predominant folosit pentru a
obtura sau umple spațiul gol din interiorul rădăcinii unui
dinte după ce a fost supus tratamentului endodontic.
Proprietațile sale fizice și chimice precum fermitatea,
biocompatibilitatea, punctul de topire, ductibilitatea
și maleabilitatea îi conferă acestuia un rol important în
domeniul endodontic.
Gutta-percha (Palaquium) is a genus of tropical trees
native to Southeast Asia and northern Australasia,
from Taiwan south to the Malay Peninsula and east
to the Solomon Islands. Chemically, gutta-percha is a
polyterpene, a polymer of isoprene, or polyisoprene,
specifically (trans-1,4-polyisoprene).
The same bioinertness property that made it suitable for
marine cables also means it does not readily react within
the human body, and consequently it is used for a variety
of surgical devices and for dental applications during
root canal therapy. It is the predominant material used to
obturate, or fill the empty space inside the root of a tooth
after it has undergone endodontic therapy. Its physical
and chemical properties, including but not limited to its
inertness and biocompatibility, melting point, ductility
and malleability, afford it an important role in the field of
endodontics.
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needle size

gauge

27G

12mm

30G

31G
31G

*

(0,26×12mm)
100 PCS

16mm

*

21mm

25mm

*

27G

*

*

35mm

(0,4×35mm)

*

*

*

*

*

*

27G

27G

(0,4×38mm)
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Ace atraumatice

Seringă pentru anestezie - oțel inox

Disposable Dental Needles

Anesthetic Syringe - stainless steel

• 2 vârfuri, 2 inele, șurub metric si inch

• 2 tips, 2 rings, metric & inch screw type

10 buc

1 (Ø 1.00mm)
2 (Ø 1.20mm)
3 (Ø 1.35mm)
4 (Ø 1.50mm)

12

Pivoți Fibră de Sticlă, Radio Opac
Radio Opaque Glass Fibre Posts

10 buc/pcs
lungime/length: S/M/L
grosime/tickness: 1/2/3/4

0341

12

Pivoți Endodontici Oțel - Inox Aurit
Gold Plated Cross Head Screw Posts

6

10 buc/pcs
lungime/length: S/M/L
grosime/tickness: 1/2/3/4

0983

*

*

100 buc/pcs

0344

30G

*

30mm

XS - 0.31×16mm

üMETRIC screw

100 PCS

100 PCS

40mm

üfilet METRIC

(0,3×21mm)

*

(0,3×25mm)

100 PCS

1075

30G

100 PCS

38mm

40

100 PCS

(0,4×25mm)

100 PCS

0855

30G

(0,3×16mm)

12

Pivoți Endodontici Titan
Titanium Composite Screw Posts

100 buc/pcs

L (albastru - 2 mm)
L (blue - 2 mm)

plexic transparent igienic
hygienic and transparent

M (verde - 1.5 mm)
M (green - 1.5 mm)

1188

128

S (alb - 1 mm)
S (white - 1 mm)

0340

Aplicatoare cu puf, pentru bonding-demineralizant
Disposable applicators for cavity lining
albastru/blue

32

Dispenser + 100 Aplicatoare cu puf M (verde - 1.5 mm)
Aplicators Dispenser + 100 applicators M (green - 1.5 mm) size

roz/pink

L - 130 × 92 × 21 mm
M - 118 × 85 × 17 mm
S - 97 × 70 × 15 mm

1357

128

50 × 110 mm
100 buc/pcs

1361

200

Periuțe aplicatoare de unică folosință

Depărtător bucal bicomisural - plastic

Disposable micro brush

Plastic cheek retractor

• unghi și lungime reglabile, lungime periuță 9-10 mm
• adjustable angle, brush length 9-10 mm
430 × 430 × 250 mm

1362

500

• autoclavabil la 134˚C, albastru transparent, 1 pereche
• autoclavable at 134˚C, clear blue, 1 pair
L - 120 × 53.5 × 18 mm
S - 114 × 42 × 17 mm

1360

200

Gutieră din plastic pentru albit dinții

Depărtător bucal cu mâner

Teeth whitening tray

Cheek retractor with handle

• alb transparent, moale, elastică, 1 pereche
• clear white, soft, elastic, 1 pair

• autoclavabil la 134˚C, alb transparent, 1 pereche
• autoclavable at 134˚C, clear white, 1 pair

7

84 × 3.87 mm
200 buc/pungă
200 pcs/bag

1359

3.5 × 21.5 cm
250 buc/pcs

1374

30

Vârfuri pentru seringă cu aer/apă unit

40

Folii plastic pentru protecție senzori digitali
Plastic folies for digital sensor protection

alb, cu tub de plastic și pipă interioară din inox

Air/water syringe tips for unit

white, with plastic tube and steel inner pipe

100 buc / pcs
15 cm

0231

50

Aspirator salivă cu cap detașabil

Capătul se scoate ușor pentru a crește volumul aspirației când este cazul. Fir metalic rezistent și ușor de modelat. Oferă confort pacientului

Saliva ejector with detachable head

The end is easily removed to increase the volume of aspiration when it is necessary. Durable wire and easily molded. Provides patient comfort
1000 buc/pcs
37 × 10 mm

0247

30

60

0296

40

Rulouri bumbac rigide #2

Rulouri bumbac ÎMPLETITE #2

Dispenser Rulouri bumbac

Cotton Dental Rolls Starched #2

Cotton Dental Rolls BRAIDED #2

Cotton Rolls Dispenser

Utilizate pentru a absorbi umiditatea din cavitatea bucală
Used to absorb the moisture from the mouth

8

1061

• sterilizabile, 1000 buc, 38×10mm
• sterilizable, 1000 pcs, 38×10mm

• plexic transparent igienic
• hygienic and transparent

100 ml

0377

1000 buc/pcs

250 ml

200 ml

1066

120

100 buc/pcs

12

Tablete pentru Apă de Gură cu aromă naturală de Mentă

Pahare albe PP unică folosință
Disposable PP white glasses

Este un antiseptic și participă cu succes la îndepărtarea plăcii bacteriene care
determină apariția cariilor a gingivitelor și a respirației urăt mirositoare. Pot fi de
asemenea folosite cu succes în îndepărtarea particulelor de mâncare din cavitatea
bucală. Se dizolvă o pastilă într-o jumătate de pahar cu apă caldă

Mouthwash tablets with natural Mint flavor

Is an antiseptic and successfully participate in removing bacterial plaque that causes
cavities to gingivitis and bad breath. It can also be used successfully in removing food
particles from the mouth. Dissolve one tablet in half a tumbler of warm water

5 litri / liter

1 litru / liter

5 litri / liter

1 litru / liter

2

12

2

12

1205
Apă de gură cu aromă de grapefruit și clorhexidină 0.2%
Mouth wash solution with grapefruit flavour and
clorhexidine 0.2%

Apă de gură cu aromă de mentă și clorhexidină 0.12%
Mouth wash solution with mint flavour and clorhexidine
0.12%

9

10 buc/pcs
cupă/cup

10 buc/pcs
cupă/cup

Din Nylon, pentru piesă contraunghi
Made out of nylon, for the contra-angle tool

0977

Din păr natural capră, pentru piesa contraunghi
Made out of natural goat hair, for the contra-angle tool

100

Periuțe profilaxie cupă

închidere prin blocare pentru piesa contraunghi (RA)

Prophy Brushes junior cup shape for polishing

latch closure for dental angle handpiece (RA)

10 buc/pcs

10 buc/pcs
cupă/cup

1250

100

Gume Profilaxie lustruit cupă albe
(Duritate medie)

cauciuc sintetic, închidere prin blocare pentru piesă
contraunghi (RA)

Prophy Rubber Cups - white (Medium)
latch closure for dental angle handpiece, junior cup
shape for polishing

1467-LUS-CIR

10 buc/pcs

1467-LUS-INT

100

100

Periuțe detartraj și lustruire
circulară - nylon

Periuțe detartraj și lustruire
interdentară - nylon

Prophy brushes, natural bristle

Prophy brushes, nylon bristle

închidere prin blocare pentru piesa contraunghi (RA)

închidere prin blocare pentru piesa contraunghi (RA)

latch closure for dental angle handpiece, circular head
shape for polishing

1064

12

latch closure for dental angle handpiece, pointed head
shape for polishing

100 ml

Pastă pentru Profilaxie, fără fluoruri, tixotropic

Pastă profilactică asigură în mod optim îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului fără a afecta smalțul dintelui.
Proprietățile tixitropice ale pastei sunt dimensionate astfel încât să asigure o aplicare comodă în condițiile profilactice
specifice. Conține numai arome naturale. Nu conține fluor.
- tixotropic
- arome naturale – grad ridicat de acceptare de către pacient.
Indicații: îndepărtarea plăcii bacteriene și a tartrului dentar
Instrucțiuni: pentru rezultate superioare, folosiți o piesă de mână la turație mică, cupă de cauciuc, perie de detrartraj.
Umpleți cupa de cauciuc / peria de detrartraj cu pastă și executați un periaj profesional pe suprafața fiecărui dinte.
Repetați procedura pentru tratamentul complet. Puteți folosi ața dentară fără ceară pentru îndepărtarea excesului de
pastă.

Prophylaxis Paste, no fluoride, thixotropic

Prophylactic paste optimally removes plaque and tartar without affecting tooth enamel. Thixotropic properties of the
paste are dimensioned in order to ensure an confortable application under speciffic prophylactic conditions. Contains
only natural flavors. Does not contain fluoride.
- Thixotropic
- Natural flavors- high acceptance by patients.
Indications: removes dental plaque and tartar.
Instructions: for superior results use low speed handpiece, rubber cap, prophy polishing brushes. Fill in the rubber
cap/ prophy polishing brushe with paste and execute a profesional brushing on the surface of each tooth. Repeat the
procedure for complete treatment. You can use dental floss, without wax to remove excess paste.
granulație mare, verde, cu aromă de mentă
granulație medie, portocaliu, cu aromă de portocală
course grain, green, with mint flavour
medium grain, orange, with orange flavour

10

22 × 6.8 cm
10 buc / pcs

22 × 6.8 cm

1401

1401-REZ

500

300

Ecran de protecție pentru ochi de unică folosință

Folie transparentă pentru ecran protecție ochi - unică folosință

Disposable eye shield

Disposable transparent eyewear shield

• ramă din polipropilenă, ecran din plastic, anti-ceață, economic, 1 ramă + 1 ecran
• polypropilene frame, plastic shield, anti-fog, economical, 1 shield + 1 frame

• ecran din plastic, anti-ceață
• made of plastic, anti-fog

25 × 17.5 cm

30 × 13.5 cm
10 buc/pcs

1402

1402-REZ

100

100

Mască de protecție pentru față

Ecran transparent pentru mască protecție ochi

Face shield protection

Disposable shield for face protection

• ramă din policarbonat, ecran plastic, anti-ceață, 1 ramă + 1 ecran
• frame made of polycarbonate, plastic shield, anti-fog, 1 frame + 1shield

• de unică folosință, din plastic, anti-ceață
• made of plastic, anti-fog

28 × 19 cm

1403

1403-REZ

34

100

28 × 19 cm
10 buc/pcs

Mască de protecție pentru față

Ecran transparent pentru mască protecție ochi

Face shield protection

Disposable shield for face protection

• ramă din polipropilenă, ecran plastic, anti-ceață, 1 ramă + 10 ecrane
• with frame made of polypropylene, plastic shield, anti-fog, 1 frame + 10 shields

• de unică folosință, din plastic, anti-ceață
• made of plastic, anti-fog

1 buc / pcs
lungime foaie 10 cm / sheet length 10 cm
1200 foi / sheets
albastru transparent / transparent blue

1365

8

Rolă film protecție
Universal barrier film

1 buc / pcs
alb / white
240 × 135 × 100 mm

1366

12

Dispenser rolă film protecție
Barrier film dispenser

11

17 cm

1263-WIL

17 cm

1263-BIL

10

Fuloare - Instrument de Umplere - Williams, amprentă
rotundă dreaptă
Filling Instruments Williams, print round straight

17 cm

1268

10

Chiuretă Alveolară Hemingway, tip Linguriță
Bone Curettes Hemingway, spoon type
S/M/L
1 pereche / 1 pair

10

Fuloare - Instrument de Umplere - Williams, amprentă
sferică
Filling Instruments Williams, print spherical

17 cm

1269

10

Chiuretă Alveolară Lucas, tip excavator
Bone Curettes Lucas, escavation type
S/M/L
1 buc / 1 pc

superior

1167

400

Linguri plastic pentru material de impresie
pereche superior & inferior

Disposable plastic impression tray
upper & down pair

12

1423

inferior

20

Linguri inox pentru material de impresie
Disposable plastic impression tray

4.375 × 6.25 cm
100 buc/pcs
200

6.25 × 8.75 cm
100 buc/pcs
100

8.75 × 12.5 cm
100 buc/pcs

51 × 28 × 10 mm
200 buc/pcs

51 × 51 × 10 mm
180 buc/pcs

100

40

20

1251

1363

Paduri de mixare compozit și materiale dentare
Composite and dental materials mixing pads

Paduri pentru mixare din plastic
Disposable mixing plates - plastic

1271

mată/mate
1 buc/pcs

18 cm

10

Spatulă pentru mixare ciment
Cement spatula for mixing
alb / white
114 × 4 mm
100 buc/pungă
100 pcs/bag

1364

70 × 95 × 4 mm
3 godeuri / hollows

70 × 90 × 4 mm
simple / simple

5

20

1278

70

Bețișoare pentru mixare cu mâner lung, capăt lat și plat
Mixing rod with long handle, wide and flat tips

Paduri mixare din sticlă
Glass mixing pad

130 × 96 mm
verde transparent / clear green
100
105 × 57 mm
albastru transparent / clear blue
180

1201
Bol de mixare din PVC
PVC mixing bowl

86.5 × 51.6 mm
roșu transparent / clear red
250

185 × 25 mm,
alb, albastru, roz / white, blue, pink
50 buc/pcs

1202

50

Spatulă de mixare
Mixing spatula

13

50 gr

1062

50 gr

1309

12

Hidroxid de calciu, antimicrobian,
pulbere 50 gr

Utilizat în tratamentele canalelor infectate. Creează un
mediu favorabil vindecării țesuturilor pulpare
üEfecte antimicrobiene

20 ml

1252

12

Zinc oxid pudră pentru canalul
radicular
Zonc oxide powder for root canal

12

Camphenol soluție dezinfectare canal
radicular, lichid 20ml

Este indicat pentru dezinfectarea canalelor radiculare,
neiritant.

Camphenol, disinfection solution for
root canal, liquid 20ml

Calcium Hydroxid, antimicrobial
powder

It is indicated to disinfection of root canals, an irritant

Used in treatment of infected channels. Create an
favorable environment for recovery of pulp tissue.
üAntimicrobial effects

200 ml

50 ml

1 buc/pc

1063

1253

12

Acid Citric 40%

Eugenol, local antiseptic & anesthetic,
liquid 50ml

Citric Acid 40%

Antiseptic pentru dezinfecţia şi obturarea canalelor
radiculare

Antiseptic for root canal disinfection and obturation

Soluție pentru curățarea canalului radicular. Asigura
curățarea precisă și obturarea corectă a canalelor.
Îndepărtează stratul alunecos de pe peretele canalelor.
Solution for cleaning the root canal. Canal cleaning
solution. Ensure precise cleaning and filling correct
channels. Remove slippery layer from the channel wall.

1 buc/pc

1461

10

10

Gluco-Chex Gel

pentru prepararea canalelor seringă 5 ml substanță
activă 2% gluconat de clorhexidină

Gluco-Chex Gel

for root canal preparation, seringe 5 ml clorhexidine
2%

100 ml

1462

10

500 ml

1463

10

Chloraxid

Calasept CHX

Calasept Sodium

Chloraxid

Calasept CHX

Calasept Sodium

lichid pentru clătirea canalelor - substanță activă
hipoclorit de sodiu 5.25%
liquid for root canals rinsing - sodium hypochlorite
5.25%

14

1460

12

Eugenol, antiseptic, analgezic, antiinflamator local, lichid 50ml

lichid pentru pregătirea canalelor; substanță activă 2%
digluconat de clorhexidină în apă purificată
liquid for root canals preparation; 2% chlorhexidindigluconate solution in purified water

lichid pentru clătirea canalelor; substanță activă
hipoclorit de sodiu 6%
liquid for root canal rinsing; sodium hypochlorite 6%

0626-UAB

0627-UAB

10

10

i-EDTA Gel EDTA

Soluție EDTA 17%

i-EDTA gel

17% EDTA

pentru curățarea și lărgirea canalului radicular, 1 seringă × 5 gr, 3 vârfuri, 1 cutie
for cleaning and widening the dentinal walls, 1 syringe × 5 gr, 3 tips, 1 box

0104-UAB

pentru instrumentarea canalelor radiculare, 50 ml, 1 cuti
Root canal preparation solution, 50 ml, 1 box

0682-UAB

6

10

i-Flow Compozit Fluid

Acid Demineralizant, acid fosforic 37%

i-Flow Flowable composite

37% Phosphoric Acid Etching Gel

pentru restaurațiile de Clasele III, IV, V, 1 seringă × 5 gr, 5 vârfuri, nuanțe A2, A3, 1 cutie
for classes III, IV, V restoration, 1 syringe × 5 gr, 5 tips, shades A2, A3, 1 pc

pentru smalț și dentină, 4 seringi × 4.3 gr, 20 vârfuri, 1 cutie
for enamel and dentin, 4 syringes × 4.3 gr, 20 tips, 1 box

0611

12

Hidroxid de calciu cu iodoform

Se folosește pentru obturații provizorii de canal. Îmbunătățește refacerea țesutului
periapical distrus. Formula chimică stimulează formarea dentinei și a țesutului dur
în canale. Are un efect puternic antibacterian și de lungă durată. Stimulează crearea
barierelor mineralizante. Are efect sicativ cu rol important în cazurile de exudate
inflamatorii persistente. Hidroxidul de calciu cu iodororm mărește acțiunea analgetică
și sicativă a produsului, având și o radiopacitate ridicată. Acesta se utilizează după
pregătirea și uscarea canalului radicular. Stimulează refacerea țesutului periapical
distrus. Protejează pulpa de stimuli termoelectrici. Protejează canalul radicular de
dezvoltarea microorganismelor.

Calcium Hydroxid with iodoform
1 seringă × 3 gr, 5 vârfuri
1 syringe × 3 gr, 5 tips

It is used for temporary root canal filling. Improves recovery periapical tissue
destroyed. The chemical formula stimulates the dentin and hard tissue formation
in root canal. Has a strong antibacterial effect and long lasting. Stimulates creating
remineralizing barriers. Has a drying effect with an important role in cases of persistent
inflammatory exudates. Calcium Hydroxide with Iodoform increases the analgesic
action and drying of the product also has a high radiopaque. It is used after root canal
preparation and drying. Stimulates periapical tissue destroyed. Protects stimuli pulp
plants. Protects the root canal of microorganisms growth. Prevents penetration of
exudates in the root canal.

15

0770

0675

6

Meta P&Bond sistem adeziv de lipire umedă

Aplicații: Adeziunea restaurărilor de compozit directe. Adeziune pentru porțelan,
compozit, reparații pe metal, amalgam, pivoți. Adeziune pentru fațete de ceramică.
Adeziune pentru amalgam și proceduri de adeziune indirectă pentru cimentul dual
Metacem
Avantaje: Forță mare de lipire. Adeziv de generația a V-a.
Compoziție: Bis Gma, PMGDM, 2-Hidroxiletilmetacrilat, alcool etilic
Componente: flacon 5g soluție, 10 micro aplicatoare
Forța de rezistență a adeziunii la forfecare pe smalț: 30.76 Mpa

Meta P&Bond (Light Cured Dental Adhesive)

Aplications: Bonding for direct composite. Bonding for porcelain, composite, metal
repair, set amalgam, post. Bonding for porcelain veneer. Bonding for amalgam and
indirect bonding procedures with Metacem adhesive resin cement
Advantages: High adhesive force. 5th generation adhesive
Composition: Bis Gma, PMGDM, 2-Hydroxyethylmethacrylate, ethyl alcohol
Components: 5g bottle, 10 micro brush
Enamel shear bonding strength: 30.76 Mpa

0627-META

12

Aplicații: Obturarea permanentă a canalului radicular. Metode: tehnică cu un singur con,
metoda termoplasticizată precum și pentru toate tehnicile de condensare.
Avantaje: Ușor de amestecat datorită sistemului pastă-pastă. Proprietate de a sigila
ermetic. Nu colorează țesuturile dure dentare. Insolubil în fluidele bucale
Instrucțiuni: Canalul trebuie să fie perfect uscat. ADSEAL se aplică pe acul lentullo care
se introduce în canal.
Compoziție: Baza: Rășină oligomeră epoxidică, Etilen Glicon Salicilat, Subcarbonat de
bismut
Catalizator: Poliaminobenzoat de butandiol, Fosfat de Calciu, subcarbonat de bismuth
Componente: Seringă dublă 13,5g (baza 9g, catalizatorul 4,5g), spatula, pad de amestec
Timp de lucru: 35 minute la 23˚C (73˚F)
Timp de priză: 45 minute la 37˚C (99˚F)
Grosimea peliculei: 3,3 μm

ADSEAL Resin-based root canal sealer

Applications: Permanent root canal sealing. Methods: one single point technique,
thermoplasticized method, all the condensation methods
Advantages: Easy to mix by paste-paste type. Hermetic sealing ability. Non staining to
the teeth. Insoluble in tissue fluids
Use instructions: Canal must be completely dry. Apply ADSEAL on the lentullo needle
inserted into the canal.
Composition: Base: Epoxy oligomer resin, Ethylene glycol salicylate, Bismuth
subcarbonate. Catalyst: poly butanediol aminobenzoate, calcium phosphate, Bismuth
subcarbonate
Components: 13.5 g dual syringe (Base-9g, catalyst-4.5g), spatula, mixing plate
Working time: 35 minutes la 23˚C (73˚F)
Setting time: 45 minutes la 37˚C (99˚F)
Film thickness: 3.3 μm

0626-META

12

MD-Cleanser 17% soluție EDTA

MD-ChelCream Gel EDTA

MD-Cleanser 17% EDTA solution

MD-ChelCream Gel EDTA

Aplicații: Prezența calcificărilor pe canal. Canale înguste ale dinților posteriori.
Îndepărtarea ”smear-layer”-ului
Avantaje: Îndepărtarea substanțelor anorganice prin chelare. Instrumentare ușoară a
canalului prin înmuierea dentinei canalare. În urma îndepărtării ”smear-layer”-ului din
canal rezultă cei mai curați pereți dentinari
Compoziție: EDTA, apă, apă ammonia
Componente: solutie EDTA 100ml, 1 seringă cc, 3 vârfuri de unică folosință
Applications: Presence of calcification in the canal. Narrow canals on posterior teeth.
Smear layer removal
Advantages: Removal of inorganic substances by chelation (EDTA-Ca 2+). Easier instrumentation by softening dentin canal wall. Produces the cleanest dentinal walls after
smear layer removal
Composition: EDTA, water, ammonia water
Components: 100 ml EDTA solution, 1 cc syringe, 3 disposable tips

16

12

ADSEAL Sigiliu de canal pe baza de rășini

Aplicații: Pregătirea canalului cu pile și alezoare (ace pentru lărgirea canalului). Prezența
calcificărilor pe canal. Canale înguste la dinții posteriori. Îndepărtarea ”smear layer-ului”
Avantaje: Îndepărtarea substanţelor anorganice prin chelare (EDTA- Ca2+). Oferă o
obturare ulterioară mult mai uşoară prin efectul lubrifiant. În urma îndepărtării ‘’smearlayer’’-ului din canal, rezultă cei mai curaţi pereţi dentinari
Compoziție: EDTA, PEG
Componente: 2 seringi cu MD-CHELCREAM de 5,4 ml (7g), 20 varfuri de unică folosinţă
Applications: Root canal preparation with files and reamers. Presence of calcifications in
the canal. Narrow canals in posterior teeth. Smear layer removal
Advantages: Easier filing with lubricating actionRemoval of inorganic substances by
chelation (EDTA-Ca2+). Easier filing with lubricating action. Produces the cleanest canal
wall after smear layer removal
Composition: EDTA, PEG
Components: 2 syringes x 5,4 ml (7g), 20 disposable stainless tips

0628

0104-META

12

MD-Temp Ciment Provizoriu

Applicații: Restaurarea temporară a cavității
Avantaje: Aplicare şi îndepărtare uşoară. Închidere ermetică a cavităţii. Stabilitate
excelentă după priză, cu duritate adecvată.
Compoziție: acetat polivinilic, oxid de zinc, sulfat de zinc, etanol
Componente: flacon cu pastă albă sau roz-40 de grame

MD-Temp Hydraulic Temporary Restorative

Applications: Temporary restoration of cavities
Advantages: Easy application and removal. Hermetically sealing of the cavity. Excellent
stability after becoming snuff with proper hardness.
Composition: polyvinyl acetate, zinc oxide, zinc sulphate, ethanol
Components: bottle with white or pink paste 40 grams

6

NEXCOMP Flow 2gr × 2 seringi, Compozit Fluid A1
• Compozit Fluid disponibil și în nuanțele A2/A3/ B2 Translucent
• 10 vârfuri

NEXCOMP Flow (Flowble composite resin, 2g × 2syr.), VITA
shade A1
• The Flowble Composite Resin available in shades A2/A3/B2 Translucent
• 10 disposable tips

0684

6

NETC Ciment temporar Non-Eugenol

0682-META

12

Meta Etchant acid demineralizant

Aplicații: Pentru îngrijirea suprafeței dentinei și smalțului dinților. Gel îngroșat cu polimer.
Se aplică ușor, nu lasă reziduuri, se spală complet. Tixotrop (nu curge)
Compoziție: Acid fosforic, H20, Guma Xantan
Componente: 3 seringi de 3 g, 20 de vârfuri de unică folosință din inox

Meta Etchant - contains 37% phosphoric acid in water
thickened with unique polymer

Aplications: Conditioning of surface for dentine and enamel. Polymer thickened
gel. Easy dispension and application, no residue, rinse out completely. Thixotropic
characteristics (not runny)
Composition: Phosphoric acid, H20, Xanthan gum
Components: 3 syringes x3 g, 20 disposable stainless tips

Aplicații: Cimentarea temporară a punților și coroanelor
Avantaje: Ușor de amestecat datorită sistemului pastă-pastă. Indicat in special
pacienților cu sensibilitate crescută la eugenol
Instrucțiuni: Folosiți la temperatura de 18˚C - 23˚C și umiditate 44%-55%. Puneți
cantități egale din bază și catalizator pe plăcuță. Închideți tuburile imediat după folosire.
Folosind o spatulă, omogenizați cimentul timp de 20-30 secunde. Aplicați pasta în
coroane și pe punțile uscate. Lăsați să facă priză (6minute) și îndepărtați excesul
Compoziție: Bază-Oxid de Zinc, Catalizatorul-Colofoniu, acid nonanoic
Componente: Bază 40g, Catalizator 14 g, pad de amestec. Conform ISO 3107 (Tipul I,
Clasa 2B)
Timp de lucru: 1.5 minute după începerea amestecării celor două componente
Timp de priză: 6 minute după începerea mixării

NETC Non-Eugenol temporary cement

Applications: Temporary cementing of crowns and bridges
Avantaje: Easy to mix due to the paste-paste system. Indicated especially for patients
with increased sensitivity to eugenol
Instructions: Use at a temperature of 18˚C - 23˚C and humidity 44% -55%. Place equal
amounts of base and catalyst on the plate. Close the tubes immediately after use. Using a
spatula, blend the cement for 20-30 seconds. Apply the paste to dry crowns and bridges.
Allow to snuff (6min) and remove excess
Composition: The Zinc-oxide, catalyst-Rosin, nonanoic acid
Components: Base 40g, 14 g catalyst, mixing pad. According to ISO 3107 (Type I, Class
2B)
Working time: 1.5 minutes after the start of mixing the two components
Setting time: 6 minutes after the start of mixing
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XS, S, M, L
100 buc/pcs

0154

10

Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe
Latex Examination Gloves - Light Powdered, White
XS, S, M, L
100 buc/pcs

1280

10

Mănuși Examinare NITRIL Aloe Vera Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Aloe Vera Powder Free
XS, S, M, L
100 buc/pcs

0660

10

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Ușor Pudrate
Nitril Examination Gloves - Light Powdered, Blue
XS, S, M, L
100 buc/pcs

0766

10

Mănuși Examinare NITRIL Roz Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Pink

18

XS, S, M, L
100 buc/pcs

0155

10

Mănuși Examinare LATEX Ușor Pudrate, Albe
Latex Examination Gloves - Light Powdered, White
XS, S, M, L
100 buc/pcs

0830

10

Mănuși Examinare LATEX Aloe Vera Nepudrate
Latex Examination Gloves - Aloe Vera Powder Free
XS, S, M, L
100 buc/pcs

0727

10

Mănuși Examinare NITRIL Albastru Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue
XS, S, M, L
100 buc/pcs

1229

10

Mănuși Examinare NITRIL Negre Nepudrate
Nitril Examination Gloves - Powder Free, Blue

2 buc/pcs
6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

0158

2 buc/pcs
6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5

0159

500

Mănuși Chirurgicale Sterile ușor pudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Light Powered

500

Mănuși Chirurgicale Sterile nepudrate
Sterile Latex Surgical Gloves - Powder Free
PPSB + PE

38 × 45 cm 350
45 × 75 cm 260
75 × 90 cm 200
100 × 150 cm 120

0892

Câmp operator steril 2 straturi

Utilizat în bloc operator, cabinete stomatologice, intervenții mică chirurgie.
Se aplică pe zona de intervenție, cu stratul din nețesut în exterior, ceea ce asigură o
bună absorbție a fluidelor.
üCâmpul operator este condiționat în ambalaj individual steril, barieră microbiană,
strat absorbant pentru fluide.

Sterile surgical field with 2 layers

Used in the operating unit, dental offices, small surgical interventions.
Apply to the intervention of outside layer of non-woven, which provides good
absorption of fluids.
üThe operating field is conditioned in an individual sterile package, microbial barrier,
absorbent layer for fluids.

120 × 150 cm
125 × 155 cm
140 × 165 cm

0893

25

155 × 170 cm

Halat bloc operator steril

Utilizat de către medici; asigurarea condițiilor de realizare a intervențiilor chirurgicale
fără riscuri în cabinete medicale, stomatologice, bloc operator, intervenții mică chirurgie
üEste condiționat în ambalaj individual steril. Componentele setului sunt ambalate în
hârtie specială și în pungă etanșă

Surgical Steril Gown

Used by physicians, ensures the conditions for carrying out surgery without risk in
medical and dental offices, unit operator, small surgical interventions
üSterile operating unit robe is individually packaged in sterile package. Kit components
are packed in special paper and zip-lock bag. Microbial barrier
13 cm

1151

500

Pensă plastic cu vârfuri ascuțite
Plastic Splinter Forceps

1175

20

PPSB + PE
2 straturi/ply
75 × 90 cm

Câmp operator steril, adeziv, cu orificiu
Adhesive steril drape with fenestration
PPSB + PE
2 straturi/ply

1178

45 × 75 cm
75 × 90 cm

20

Câmp operator steril adeziv
Adhesive steril drape

19

Vârf ascuțit și corp
rotund continuu
Round bodied

Vârf ascuțit triunghiular
și corp triunghiular
contiunuu
Curved cutting

Vârf ascuțit triunghiular
și corp triunghiular
contiunuu
Reverse cutting

Vârf ascuțit și corp
rotund continuu
Tapercut

Muchii tăietoare și
ascuțite pe ambele părți
Micro-point spatula

Vârf bont și corp rotund
continuu
Blunt taper point

Vârf triunghiular - pentru suturarea pielii și a țesuturilor dure
Vârf rotund - pentru suturarea musculară, a mucoaselor și, în general, a țesuturilor moi
Triangular top – for suturing the skin and tough tissues
Round top – for muscle suturing, mucosal suturing and soft tissues

Forme de ace
Needle shape
1/2 Circle

5/8 Circle

1/4 Circle

3/8 Circle

Straight

Material sutură
Suture materials

Acid poliglicolic - resorbabilă

Poliester - neabsorbabilă

Mătase - neabsorbabilă

Glycolic acid – resorbable

Polyester – unabsorbed

Silk – unabsorbed

Polidioxanona - resorbabilă

Nylon - neabsorbabilă

Polipropilenă - neabsorbabilă

Închiderea țesutului moale superficial și a mucoasei.
Indicații: chirurgie generală, chirurgie plastică, gastroenterologie și ligaturi, ginecologie, ortopedie și oftlamologie, chirurgie pediatrică
Closure of superficial soft tissue and mucosal. Indications: General surgery, plastic surgery, gastroenterology
and ligatures, gynecology, orthopedics and ophthalmology, pediatric surgery

Închiderea țesutului moale. Trecere ușoara prin țesut fără
a provoca traume acestuia. Indicații: chirurgie generală,
gastroenterologie, ginecologie, urologie, chirurgie
plastică

Polydioxanone - resorbable

Soft tissue closure; Easy passing through tissue without
causing trauma. Indications: general surgery, gastroenterology, gynecology, urology, plastic surgery

20

Firul asigură suport îndelungat în plagă. Trecere ușoară
prin țesut fără a provoca traume acestuia. Indicații:
chirurgie cardiovasculară, ortopedie, oftalmologie,
chirurgie generală
The wire provides long support in the wound; Easy passage through tissue without causing trauma. Indications:
cardiovascular surgery, orthopedics, ophthalmology,
general surgery

Trecere fină prin țesut evitând ruperea acestuia. Indicații:
chirurgie plastică și reparatorie, ortopedie, ginecologie,
obstetrică, chirurgie generală

Nylon – unabsorbed

Soft passage through tissue avoiding breaking the
tissues. Indications: plastic and reconstructive surgery,
orthopedics, gynecology, obstetrics, general surgery

Trecere ușoară prin țesut fără a provoca traume acestuia;
asigură suport îndelungat în plagă. Indicații: chirurgie
generală, gastroenterologie, oftalmologie, ginecologie,
obstetrică
Soft passage through tissues without causing trauma;
provides long support in the wound. Indications: general
surgery, gastroenterology, ophthalmology, gynecology,
obstetrics

Firul asigură suport permanent în plagă; indicat
pentru închiderea țesuturilor moi. Indicații: chirurgie cardiovasculară, chirurgie plastică, ginecologie,
obstetrică, ortopedie, chirurgie generală.

Polypropylene – unabsorbed

Provides ongoing support in wound thread; indicated for
soft tissue closure. Indications: cardiovascular surgery,
plastic surgery, gynecology, obstetrics, orthopedics,
general surgery

75 cm

75 cm
1/2 Circle
1/2 Circle

20 mm, USP: 2/0, 5/0
25 mm, USP: 3/0
30 mm, USP: 0, 1, 2, 2/0, 3/0, 4/0
40 mm, USP: 1

20 mm, USP: 2/0
22 mm, USP: 3/0 (4/0)
25 mm, USP: 0

1/2 Circle
1/2 Circle

26 mm, USP: 1
20 mm, USP: 2/0
22 mm, USP: 3/0
30 mm, USP: 2/0, 3/0

30 mm, USP: 2
3/8 Circle
20 mm, USP: 0

3/8 Circle
40 mm, USP: 1
3/8 Circle

1382

20 mm, USP: 2/0

50

22 mm, USP: 3/0 (4/0)

Sutură polipropilenă
Polypropilene suture

1113

50

Sutură mătase
Silk suture

75 cm
1/2 Circle

75 cm

20 mm,
USP: 2/0, 3/0, 4/0

1/2 Circle

1/2 Circle
20 mm,
USP: 2/0, 3/0, 4/0

1/2 Circle

20 mm, USP: 2/0
30 mm, USP: 0, 2/0, 3/0, 4/0
30 mm, USP: 1, 2
40 mm, USP: 1
30 mm, USP: 0, 2/0, 3/0
30 mm, USP: 1, 2

1383

50

3/8 Circle

Sutură nylon monofilament
Nylon monofilament suture

16 mm, USP: 3/0, 4/0
18 mm, USP: 4/0
24 mm, USP: 4/0
30 mm, USP: 5/0

1381

50

Sutură acid poliglicolic resorbabilă
Polyglicolic acid resorbable suture

75 cm
1/2 Circle

150 cm

20 mm, USP: 2/0

USP: 2

20 mm, USP: 3/0

USP: 0, 1

20 mm, USP: 4/0

1384

50

Sutură polidioxanonă resorbabilă
Polydioxanone resorbable suture

USP: 2/0, 3/0, 4/0

1421

50

Fir sutură acid poliglicolic resorbabil fără ac - fir violet
Polyglicolic acid resorbable suture without needle - purple thread

21

2.5 cm
10 buc / pcs

0764

3 buc/pcs
autoclavabile/autoclavable
20

Seringi pentru irigarea canalului
Syringe for root canal

1279

6

Ace Endo drepte pentru irigare canal dentar
Irrigating Endo needles for root canal
2ml, 23G 1’ (0.6×25mm-albastru/blue) - 100 buc

30

5ml, 22G 1¼’ (0.8×32mm-verde/green) - 100 buc

24

10ml, 21G 1½’ (0.8×38mm-verde/green) - 100 buc

16

20ml, 18G 1½’ (1.2×38mm-roz/pink) - 50 buc

16

50/60ml ac 18G 1½’ (1.2×25mm-roz/pink) - 25 buc

16

0236
Seringi cu ac, Luer Slip, piston cauciuc
Disposable insulin syringe set with needle, Luer Slip,
rubber piston
50/60ml ac / needle 18G 1½’
(1.2 × 25 mm - roz/pink)
25 buc/cutie - 25 pcs/box

0574

16

Seringi cu ac, Luer Lock, piston cauciuc
Disposable syringe set with needle, luer lock, rubber piston

1 ml ac / needle 29 G 1/2’
(0.33 × 13 mm)
100 buc/cutie - 100 pcs/box

0872

20

Seringi Insulină, ac nedetașabil, piston cauciuc
Disposable Insulin syringe set with needle, rubber piston
18G, 1 1/2’ (1,20 × 38 mm - roz / pink)
19G, 1 1/2’ (1,10 × 38 mm - alb / white)
20G, 1 1/2’ (0,90 × 38 mm - galben / yellow)
21G, 1 1/2’ (0,80 × 38 mm - verde / green)
22G, 1 1/2’ (0,70 × 38 mm - negru / black)
23G, 1 1/4’ (0,60 × 32 mm - albastru / blue)
24G, 1’ (0,55 × 25 mm - mov / purple)

100 buc / pcs

25G, 3/4’ (0,50 × 19 mm - portocaliu / orange)
26G, 5/8’ (0,45 × 16 mm - maro / brown)
30G, 1/2” (0,30 × 13 mm - galben pal / pale yellow)

0233

100

Ace seringă
Disposable needles

22

1212-SUT

1212-SUT-ECO

20

Trusă mică chirurgie SUTURI

Componente: Câmp steril impermeabil 50cm × 50cm – 1 buc; Pensă plastic – 1 buc;
Comprese tifon pliate 5 × 5cm – 2 buc; Bisturiu + lamă bisturiu nr 10 – 1 buc; Taviță
compartimentată plastic – 1 buc

Small kit surgery SUTURES

Components: Waterproof sterile field 50cm × 50cm - 1 pc; Plastic forceps - 1 pc;
Cotton Gauze Swabs folded 5 × 5cm - 2 pcs; Blade + surgical blade nr 10 - 1 pc;
Compartmentalized plastic tray - 1 pc

20

Trusă mică ECO chirurgie SUTURI

Componente: câmp steril 38 × 45cm; pensă 13cm; 2 comprese tifon 5 × 5 cm 8 pliuri;
lamă bisturiu. Steril EO - 1 set

Minor Surgery ECO KIT

Components: steril drape 38 × 45cm; splinter forceps 13 cm, 2 gauzes 5 × 5cm 8 ply;
surgical Blade. Steril EO - 1 set

mărime/size
10

1302

1422

50

Bisturiu de unică folosință cu mâner din plastic, steril
Surgical scalpel (carbon steel) with plastic handle, sterile

50

Kit pansament steril de unică folosință

Componente: pensă plastic 12.7 cm, compresă PPSB 3 cm, tăviță de lucru cu 4 compartimente 15 × 13 × 2 cm - 1 set

Dressing Kit STERILE, disposable

Components: Plastic Forceps 12.7 cm, Nonwoven Gauze ball 3 cm, in working tra with 4
compatiments 15 × 13 × 2 cm, 1 set.

10

11

12

15

15c

18

20

21

23

24

25

10

11

12

15

15c

18

20

21

23

24

25

0241

50

Lame bisturiu oțel-carbon
Surgical blades (carbon steel)

10 buc/pcs

100 buc/pcs

0658

#3 lame/blades, 10-17
12

#4 lame/blades, 18-24

Mâner bisturiu inox
Stainless steel handels

23

0980

1093

200

300

Hârtie articulație DREAPTĂ

Hârtie articulație POTCOAVĂ

Articulating Paper STRAIGHT

Articulating Paper HORSESHOE

• roșu-albastru, 100 microni, pentru ocluzii
•12 seturi x 12 foi pe cutie
• red-blue, 100 microns, for occlusions
ü12 sets x 12 files per box

• roșu-albastru, 100 microni
ü6 seturi x 12 foi pe cutie

• red-blue, 100 microns, for occlusions
ü6 sets x 12 files per box

roșu - finisare grosieră
red - gross reduction
25buc/pcs

verde - finisare și conturare
green - contouring and finishing
25buc/pcs

galben - finisare și lustruire
yellow - finishing and polishing
25buc/pcs

1386

1200

Benzi abrazive pentru finisare și lustruire
Abrasive strips for finishing and polishing

albastru - finisare grosieră / blue - gross reduction
verde - conturare / green - contouring
galben - finisare / yellow - finishing
alb - lustruire / white - polishing
40 buc / pcs

1385-MAN

480

Discuri de finisare și lustruire întregi cu manșon și ax - 14 mm
Polishing discs with stem and mandrel - 14 mm

24

albastru - finisare grosieră / blue - gross reduction
verde - conturare / green - contouring
galben - finisare / yellow - finishing
alb - lustruire / white - polishing
40 buc / pcs

1385-MET

480

Discuri de finisare și lustruire cu mandrină metalică - 14 mm
Polishing discs with metal bush - 14 mm

XS (albastru/blue)
17.6 × 1.1 mm

1200

S (verde/green)
17.8 × 2.1 mm

M (galben/yellow)
17.8 × 2.45 mm

L (purpuriu/purple)
17.8 × 2.8 mm

100 buc/pcs

400

Pene Poly Interdentare cu inel
Interdental Poly Wedges with hole

1.5 × 1.5 × 14 mm

1.3 × 1.5 × 13 mm

1.5 × 1.5 × 14 mm

1.3 × 1.5 × 16 mm

1.5 × 2.0 × 16 mm

1.3 × 2.0 × 14 mm

200 buc/cutie
200 pcs/box

1358-200-AST

1358

480

Pene interdentare din lemn
Dental wooden wedges

480

Pene interdentare din lemn
Dental wooden wedges

35µm
50 buc/pcs

1388-SEC-AST

480

35µm
18 buc/pcs

1388-TSA-AST

480

Matrici secționale conturate metalice asortate + inel

Matrici tip șa conturate metalice asortate + arc clip

Sectional contoured metal matrices asorted + ring

Saddle contoured metal matrices asorted + spring clip

ümici, mici cu bordură, mediu, mediu cu bordură, mari, mari cu bordură

üsmall, small with ledge, medium, medium with ledge, large, large with ledge

ümici, mediu, mari

üsmall, medium, large

25

1394-PREM

50µm
16 buc/pcs
10

Matrici conturate metalice cu mâner de fixare – Premolari
Contoured metal matrices with fixing clamp – Premolars

1394-MOLAR

50µm
16 buc/pcs
10

Matrici conturate metalice cu mâner de fixare – Molari
Contoured metal matrices with fixing clamp – Molars

16 buc/pcs

1395-PREM

16 buc/pcs

1395-MOLAR

10

Matrici conturate Mylar cu mâner de fixare – Premolari
Contoured Mylar matrices with fixing clamp – Premolars

10

Matrici conturate Mylar cu mâner de fixare – Molari
Contoured Mylar matrices with fixing clamp – Molars

24 buc/pcs

1392-PREM

10

1392-MOLAR

10

Matrici conturate metalice - premolari

Matrici conturate metalice - molari

Contoured metal matrices - premolars

Contoured metal matrices - molars

üset 4 tipuri, grosime 50 microni

ü8 types set, thickness 50 microns

26

24 buc/pcs

üset 4 tipuri, grosime 50 microni

ü8 types set, thickness 50 microns

1 x 10 cm
100 buc/pcs
1.000 buc/pcs

1393

1189

120 buc/pcs

10

Matrici conturate Mylar - premolari și molari
üset 8 tipuri, transparente

Contoured Mylar matrices - premolars and molars
ü8 types set, transparent

33 x 7 mm

1273

10

Benzi de plastic (mylar) pentru realizarea matricilor,
transparent
Plastic (mylar) matrix strips, clear

25 x 8 mm

10

Benzi Matrice Ivory, inox
• premolari, molari

Straight ivory matrix perforated, stainless steel

1391

10

Mărimi/Sizes: 1, 2, 3, 4, 5
12 buc/pcs

Matrici Ivory conturate perforate – inox
Contoured ivory matrices perforated – stainless steel

• premolars, molars

Lungime rolă/Role length: 3 m
1 rolă/roll
Mărimi/Sizes:

1274

10

Port Matrice Ivory, inox
Matrix retainers for Ivory Bands, stainless steel

1390

#1 / 4.0015 (0.038 mm × 6 mm)
#3 / 16.0015 (0.038 mm × 5 mm)
#1 / 4.002 (0.051 mm × 6 mm)
#3 / 16.002 (0.051 mm × 5 mm)

10

Rolă inox pentru realizarea matricilor
Matrix roll stainless steel
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Cupă medie
Medium Cup

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

1190-A

5 × 10
10 × 1
7500 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

1190-M

10

Gume polizare Abrazive (conturare-alb) pentru Compozit
Universal, Compomer, Glass-Ionomer
Polishers Coarse (contouring-white) for Universal
composite, compomer, glass-ionomer

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

1190-UF

5 × 10
10 × 1
3000 – 7500 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

Gume polizare Ultra-Fine (lustruire-roz) pentru compozit
universal, Compomer, Glass-Ionomer
Polishers Ultra-Fine (polishing-pink), for Universal
composite, compomer, glass-ionomer

1036-UF

5 × 10
5000 – 7500 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

Gume polizare Ultra Fine (lustruire-albastru) pentru
restaurări de compozit cu microumplutură
Polishers Ultra Fine (polishing-blue), for Microfilled
Composite Restauration

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

1080-F

5 × 10
10 × 1
10000 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

10

Gume polizare Fine (finisare-bordo) pentru coroane și
punți din toate tipurile de ceramică
Polishers Fine (finishing-bordeau), for Crowns and Bridges
of all Ceramics
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5 × 10
10 × 1
3000 – 7500 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

10

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

5 × 10
10 × 1
7500 – 10000 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

10

Gume polizare Diamantate pentru finisare și lustruire
(violet) restaurărilor compozite și ceramice
Diamond Polishers Finishing & Polishing (violet), for
Composite Restorations and Ceramics

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

1036-F

10

Disc / Pălărie
Disk / Hat

Gume polizare Medium (finisare-verde) pentru Compozit
Universal, Compomer, Glass-Ionomer
Polishers Medium (finishing-green), for Universal
composite, compomer, glass-ionomer

0952-FL

10

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

Glonț / Flacără
Bullet / Flame

5 × 10
7500 – 10000 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

10

Gume polizare Fine (finisare-galben) pentru restaurări de
compozit cu microumplutură
Polishers Fine (finishing-yellow), for Microfilled Composite
Restauration

Size Ø × L mm
6.5 × 10
Viteză rotație / Rotation speed:
Presiune / Pressure:
Autoclavabil / Autoclavable:
Ax / Shank:

1080-EF

5 × 10
10 × 1
5000 – 7500 RPM
0.3 – 2 N
135˚C, 275˚C
Oțel / Stainless steel

10

Gume polizare Extra Fine (finisare-bordo deschis) pentru
coroane și punți din toate tipurile de ceramică
Polishers Extra Fine (polishing-light bordeau), for Crowns
and Bridges of all Ceramics

FREZE DIAMANTATE

1270-001

1270-002

10

Formă
Shape

Rotund
Round

1270-010

10

Formă
Shape

Rotund
Round

10

Formă
Shape

Con inversat
Inverted cone

006-M, 008-M, 010-M,
Diametru cap
012-M, 014-M, 017-C,
Head diameter size 017-M, 018-C, 018-M,
023-C, 023-M

Diametru cap
010-M, 012-M, 018-M,
Head diameter size
021S-M

010-M, 010S-M,
Diametru cap
012-M, 012S-M, 014-C,
Head diameter size 014-M, 014S-M, 016-C,
016-M, 023-C

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

XF

19 mm
F

M

1270-019

C

XC

XF

10

Formă
Shape

Cilindric
Cylindrical

Diametru cap
Head diameter size

010-M, 010S-M,
010SS-M

Lungime
Overall length
XF

19 mm
F

M

1270-068

C

Formă
Shape

1270-110

C

Formă
Shape

C

XC

Trunchi conic
Truncated conical

Diametru cap
Head diameter size

043-C

Diametru cap
Head diameter size

032-C, 032-M, 033-C

Lungime
Overall length

19 mm

Lungime
Overall length

19.5 mm

F

M

C

XC

XF

F

1270-107

10

1270-109

Formă
Shape

Emisferic / Cilindric
Hemisperical /
Cylindrical

Formă
Shape

XF

008-M, 008S-M,
014S-M

19 mm
F

M

1270-111
Cilindric
Cylindrical

M

Formă
Shape

XC

10

F

Trunchi conic
Truncated conical

Lungime
Overall length

M

XF

Formă
Shape

Lungime
Overall length
F

XC

10

Diametru cap
Head diameter size

XF

C

1270-039

Diametru cap
040-C, 040-M, 042-C,
Head diameter size
042-M

19 mm

M

10

XF

Con inversat
Inverted cone

F

19 mm

1270-038

XC

10

19 mm

C

Formă
Shape

Cilindric
Cylindrical

C

XC

10
Cilindric
Cylindrical

Diametru cap
010-C, 010-M, 010S-M,
Head diameter size
013-M
Lungime
Overall length

XC

10

M

21.5 mm

XF

19 mm
F

M

C

XC

1270-130

10

Formă
Shape

Conic / Cilindric
Conical / Cylindrical

Diametru cap
Head diameter size

014-M

012-M, 012S-M, 012SSDiametru cap
M, 014-C, 014-M,
Head diameter size 014S-M, 016-C, 016-M,
017-C

Diametru cap
Head diameter size

012-M

Lungime
Overall length

19 mm

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

22 mm

XF

F

M

C

XC

XF

22 mm
F

M

C

XC

XF

F

M

C

XC

1270-131

10

1270-138

10

1270-140

10

Formă
Shape

Torpilă, cap ogival /
Cilindric
Torpedo, ogivo /
cylindrical

Formă
Shape

Emisferic / Cilindric
Hemisperical /
Cylindrical

Formă
Shape

Emisferic / Cilindric
Hemisperical /
Cylindrical

Diametru cap
Head diameter size
Lungime
Overall length
XF

014-M

21.5 mm
F

M

C

24 mm

Diametru cap
Head diameter size

007-F

Diametru cap
Head diameter size 012-M, 014-C, 014-M

Lungime
Overall length

19 mm

Lungime
Overall length

XC

XF

F

M

C

XC

XF

19 mm
F

1270-141

10

1270-150

10

1270-160

Formă
Shape

Emisferic / Cilindric
Hemisperical /
Cylindrical

Formă
Shape

Emisferic / Cilindric
Hemisperical /
Cylindrical

Formă
Shape

Diametru cap
Head diameter size

010-F, 010-M, 012-C, 012F, 012-M, 014-C, 014-F,
014-M, 014-XF, 016-C,
016-F, 016-M, 018-F

Lungime
Overall length
XF

22 mm
F

M

C

XC

Diametru cap
Head diameter size

010-F, 012-F

Lungime
Overall length
XF

19 mm
F

M

C

XC

M

C

XC

10
Con inversat
Inverted cone

012-M, 014-M, 014SDiametru cap
M, 014-XF, 016-C,
Head diameter size 016-F, 016-M, 016S-M,
016-XF
Lungime
Overall length
XF

19 mm
F

M

C

XC

29

FREZE DIAMANTATE

1270-166

10

1270-170

Formă
Shape

Conic / Țuguiat
Conical / Pointer /
Taper

Formă
Shape

011-M, 011S-M,
014-XF,
017-C, 019-M

Diametru cap
Head diameter size
Lungime
Overall length
XF

24 mm
F

M

C

Con inversat
Inverted cone

Diametru cap
Head diameter size

016-M, 016SS-M

Lungime
Overall length

XC

XF

19 mm
F

M

C

1270-171

10

Formă
Shape

Conic / Țuguiat
Conical / Pointer /
Taper

Diametru cap
Head diameter size

016S-M, 016-XF

Lungime
Overall length

XC

XF

19 mm
F

M

C

XC

1270-172

10

1270-173

10

1270-197

10

Formă
Shape

Trunchi conic
Truncated Conical

Formă
Shape

Trunchi conic
Truncated Conical

Formă
Shape

Trunchi conic /
Bombat
Truncated Conical /
Domed

Diametru cap
010-M, 012-M, 013-C,
Head diameter size
014-M, 023-M

Diametru cap
014-M, 016-C, 016-M,
Head diameter size 016-XF, 018-C, 018-M

012-F, 015-M, 015S-M,
Diametru cap
015SS-M, 016-M, 016SHead diameter size M, 016SS-M, 0160-XF,
018-C

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

XF

22 mm
F

M

1270-198

C

22.5 mm

XC

XF

10

Trunchi conic /
Formă
Bombat
Shape
Truncated Conical /
Domed
010-C, 010-F, 010-M, 011C, 012-M, 014-C, 014-F,
Diametru cap
014-M-TRHead diameter size 014-M-CF13,
29, 018-C, 018-F, 018-M,
018-XF, 022-C, 022-M
Lungime
Overall length
XF

21.5 mm
F

M

1270-234

C

24 mm

014-M, 021-C

Lungime
Overall length
XF

19 mm
F

M

F

M

C

C

XC

XF

19 mm
F

M

C

XC

10

1270-200

10

Formă
Shape

Trunchi conic /
Bombat
Truncated Conical /
Domed

Formă
Shape

Trunchi conic /
Bombat
Truncated Conical /
Domed

Diametru cap
Head diameter size

014-XC, 016-C, 016-FTR25F, 016-F-TR11F,
016-M, 016S-XF, 016XF, 018-C, 018-F, 018-XF

Lungime
Overall length
XF

24 mm
F

M

1270-237

10

Diametru cap
Head diameter size

19 mm

1270-199

XC

Con inversat/cap convex,
lung
Inv. Conical, w/convex
end, long

Formă
Shape

C

XF

Con inversat
Inverted cone

022-M

Lungime
Overall length

XC

10

Formă
Shape

Diametru cap
Head diameter size

24.5 mm
F

M

C

XC

1270-247

10

Formă
Shape

Flacără / Cilindric cu
cap ogival lung
Pear Flame/Cyl. with
long ogival end

012-F, 012-M, 012-XF,
Diametru cap
032-C,
Head diameter size 018-M, 018S-M,
032-M

Diametru cap
Head diameter size

007-F

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

19 mm

XC

XF

19 mm
F

M

C

XC

XF

F

M

C

XC

1270-248

10

1270-249

10

1270-250

10

Formă
Shape

Flacără / Cilindric cu
cap ogival lung
Pear Flame/Cyl. with
long ogival end

Formă
Shape

Flacără / Cilindric cu
cap ogival lung
Pear Flame/Cyl. with
long ogival end

Formă
Shape

Flacără / Cilindric cu
cap ogival lung
Pear Flame/Cyl. with
long ogival end

Diametru cap
Head diameter size

012-XF

Diametru cap
Head diameter size

Lungime
Overall length

21 mm

Lungime
Overall length

XF

F

M

1270-254

C

XC

XF

011-M, 016-M

22 mm
F

M

1270-257

10

Formă
Shape

Con inversat
Inverted cone

C

Lungime
Overall length

XC

XF

10
Mugur/mingedefotbal/cap
ogival/emisferic,inversat
Bud/Football/Ogivo/hemispherical,Inverted

Formă
Shape

Diametru cap
Head diameter size 009-M, 014-M, 017-M

24 mm
F

Emisferic / Cilindric
Hemisperical /
Cylindrical
012S-M, 012SS-M

Diametru cap
Head diameter size

Lungime
Overall length

19 mm

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

F

M

C

XC

XF

F

M

C

XC

XC

Formă
Shape

016-M, 018-C, 018-F,
Diametru cap
019-XF, 021-C,
Head diameter size 018-M,
028-C, 028-M
20 mm

C

10

009-F

19 mm

M

1270-288

Diametru cap
Head diameter size

XF

30

10

XF

19 mm
F

M

C

XC

FREZE DIAMANTATE

1270-289

10

1270-298

Formă
Shape

Torpilă, cap ogival /
Cilindric
Torpedo, ogivo /
cylindrical

Formă
Shape

Diametru cap
Head diameter size

013-F, 014-M

Lungime
Overall length
XF

22 mm
F

M

1270-540

C

22.5 mm

Formă
Shape

Lungime
Overall length
XF

M

C

Lungime
Overall length

19 mm
F

M

XC

C

XC

XF

22 mm
F

M

1270-903

10

Formă
Shape

23 mm
F

Lungime
Overall length

1270-655

007-XF, 010-XC

Trunchi conic cu cap
ogival
Truncated conical with
ogival end

Formă
Shape

Diametru cap
012-M, 012-XF, 016-M,
Head diameter size
017-C, 017-F

XF

10

Diametru cap
Head diameter size

Con inversat
Inverted cone

10

014-F, 014-XF, 016-FDiametru cap
CF17F, 016-F-FO22F,
Head diameter size 016-M,
018-M, 018S-M

XC

Ghimpe, în formă de ac,
standard, cu gât lung
Bur, needle-shaped,
standard, with long neck

1270-299

10

Con inversat
Inverted cone

C

24 mm

XC

10

Formă
Shape

Con inversat
Inverted cone

Diametru cap
Head diameter size 016-M, 018-M, 021-M

Diametru cap
Head diameter size

043-M

Lungime
Overall length

Lungime
Overall length

19 mm

XF

19 mm
F

M

C

XC

XF

F

M

C

XC

FREZE EXTRA-DURE

CC1558

0092

FG557, FG558

1317

10

Freză extrudare pentru tăiat coroane
și punți - de turbină
Crown cutting bur, extra hard - for
handpiece

1317

Freze extrudare pentru turbină cilindrice
FG Carbide burs for handpiece cylinder type

10

Freze extrudare pentru contraunghi con invers
RA Curbide burs for contra-angles
handpiece - inverted cone

Freze extrudare pentru turbină - con
invers
FG Carbide burs for handpiece inverted cone

RA557, RA558

1316

10

Freze extrudare pentru turbină sferice
FG Curbide burs for handpiece spherical

RA35, RA36

1316

10

FG2, FG3, FG4, FG5, FG6

1317

10

Freze extrudare pentru turbină efilate
FG Carbide burs for handpiece straight

1317

10

FG700, FG701

FG35, FG36

10

Freze extrudare pentru contraunghi cilindrice
RA Curbide burs for contra-angles
handpiece - cylinder type

RA700, RA701

1316

10

Freze extrudare pentru contraunghi efilate
RA Curbide burs for contra-angles
handpiece - straight

RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

1316

10

Freze extrudare pentru contraunghi sferice
RA Curbide burs for contra-angles
handpiece - spherical

31

1026-7

1026-13

10

Premolar superior
Upper premolar

1026-18

1026-17

10

Molar superior stânga
Left upper molar

1026-22

1026-79

10

1026-51L

10

1026-29

10

10

Incisivi superiori
Upper incisors

1026-563

10

Rădăcini superioare
Upper roots

10

Rădăcini superiori
Senior roots

10

Incisivi superiori
Upper incisors

Rădăcini inferiori
Lower roots

1026-560

10

Molar de minte inferior cu pinteni
Lower third molar with spurs

Al treilea molar superior
Third upper molar

1026-31

10

Molar superior dreapta
Right upper molar

Molar inferior
Lower molar

1026-67A

10

Premolar inferior
Lower premolar

1026-565

10

Incisivi inferiori
Inferior incisors

1026-566

10

Molari inferiori
Lower molars

1026-562

10

Molari superiori
Upper molars

1026-567

10

Rădăcini inferioare
Lower roots

Clește stomatologic

Clește stomatologic pentru extracții. Medicul stomatolog alege cleștele de extracție adecvat pentru dintele ce
urmează a fi îndepartat. Cleștele trebuie să se potrivească anatomiei dintelui.

Dental Forceps

1026-561

10

Premolari superiori
Upper premolars
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Forceps for dental extractions. The dentist chooses the right forcep for the tooth that is to be extracted. The forcep
should go with the tooth anatomy.

1418-FRI

1418-BLT

10

10

Ciupitor de os Friedman

Ciupitor de os Blumenthal

Friedman rongeur

Blumenthal rongeur

14 cm, inox, ușor curbat

14 cm, stainless steel, slightly curved

14 cm, stainless steel, curved at 90˚

ascuțit / sharp

rotunjit / rounded

1162

14 cm, inox, curbat la 90˚

10

Elevator drept

Instrument folosit pentru extracţii dentare şi ale resturilor radiculare, precum şi în secţionarea ligamentului circular alveolo-dentar.

Straight elevator

Tool used for dental extractions and root debris and for cutting the circular alveolo-dental ligament.

stânga / left

stânga / left

dreapta / right

dreapta / right

rotunjit / rounded

1163

ascuțit / sharp

10

Elevator curb
Curved elevator

mică/small
190 × 150 × 17 mm
100 buc/pcs

0948

mare/large
284 × 183 × 17 mm
100 buc/pcs

4

Tăvițe unică folosință nervurate
Disposable trays with ribbed bottom
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drept
straight

1261

curbat
curved

1258

18 cm

drept
straight

curbat
curved

10

Port ac Castroviejo
Castraviejo needle holder

curbat
curved

drept
straight

1259

10

Foarfecă Iris
Iris scissor

drept
straight

14 cm

17 cm

1260

10

Port ac Mathieu
Mathieu needle holder

drept
straight

14 cm

curbat
curved

10

Foarfecă Castroviejo
Castaviejo scissor

curbat
curved

pentru acele de sutura
for suture needles
18 cm

1257

1266

10

Pensă Mosquito
Mosquită Plier

14 cm

1431

Port ac Mayo Hegar drept
Needle holder Hegar straight

18 cm

10

PRIMA Pensă Kocher dreaptă cu cioc
Prima Kocher forceps
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10

1438

10

Foarfecă cu vârf bont
Surgical scissor, straight, with blunt end

0913

250

Pensă Inox cu vârfuri ascuțite
Stainless steel london college dressing forceps with sharp toes

0618

0914

12

Oglinzi Dentare INOX
• mărimea 4/5, 12 buc

Stainless steel dental mirrors
• size 4/5, 12 pcs

0657

Spatulă bucală Inox cu 2 capete
Stainless Steel Plastic Filling Instrument, to condense carve
and smooth the restoration

0915

12

Mâner pentru oglinzi INOX
Stainless Steel Handles for Mirrors

500

500

Sondă ascuțită Inox
Stainless Steel Dental Scaller / Explorer, to indicate decay
or tooth surface irregularities

30 buc / pcs

1115

0288

12

Oglinzi dentare de unică folosință mărimea #4, #5
Disposable Dental Mirrors PP Size #4, #5

12

Trusă stomatologică de consultație

Instrumente din oțel-Inox sterilizabile
Componență trusă: pensă dentară, oglindă plană, mâner pentru oglindă, sondă
dentară, spatulă bucală

Dental consultation kit

Sterilizable stainless steel instruments.
Kit components: dental forceps, flat mirror, handle for mirror, dental-probe, mouth spatula

1420-KIT-2

50

Trusă stomatologică de consultație de unică folosință

Componență: spatulă plastic cu oglindă nr. 5, pensă dentară, sondă ascuțită, câmp de
consultație, hârtie cu PE 50 × 50 cm

Dental disposable consultation kit

Kit components: mirror no. 5 with spatula handle, forceps, probe, waterproof drape, in
working tray

1420-KIT-1

600

Trusă stomatologică de consultație sterilă

Componență: spatulă plastic cu oglindă nr. 5, pensă dentară, sondă ascuțită

Disposal dental consultation kit

Kit components: mirror no. 5 with spatula handle, forceps, probe
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5 × 2 × 1 cm

10 × 4 × 5.5 cm

9 × 4 × 2 cm

1160

1159

5

Cutie freze și ace
Box for cutters and needles

1256

5

Cutie Endo
Endo box

35 cm
1 buc/pcs

25 cm
1 buc/pcs

20 cm
1 buc/pcs

15 cm
1 buc/pcs

10

Tăviță Renală Inox
Kidney Tray - Stainless Steel

1262

10

Cutiuță mică inox
Gallipot small size

8 × 8 cm
10 × 10 cm
12 × 12 cm
16 × 16 cm

1264

10

Casoletă sterilizare, inox
Sterilizing drums, Stainless steel
17 × 7 × 3 cm
20 × 10 × 4 cm
26 × 15 × 5 cm

1166

5

19 mm × 50 m
autoadeziv/adhesive

Cutii instrumentar INOX

üOțel inoxidabil. Grad ridicat de duritate. Fiind produsă din inox (conține cel puțin 11%
crom), cutia este rezistentă la coroziune și la căldură/îngheț

Instruments Stainless Steel Boxes

üStainless steel. High hardness. Being produce by steel (contains at least 11% chrom)
the box is corrosion, heat/freeze resistant
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 48
Toate dispozitivele medicale şi materialele care urmează a fi sterilizate trebuie
curăţate şi dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (1)
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în cutii metalice perforate este de
24 de ore de la sterilizare, cu condiţia menţinerii cutiilor închise.
All medical devices and the materials to be sterilized must be disinfected and
cleaned before being subjected to a standardized sterilization process
The products will remain sterile in the perforated metallic boxes 24 hours from
sterilization on condition to maintain the boxes closed.
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0547

10

Indicator sterilizare caldură uscată, Pupinel

Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii de pe indicator din verde în maro,
după expunerea la sterilizarea cu căldură uscată.
Sterilizarea se realizează la 160˚C / 120 min, 170˚C / 60 min, conform normelor de
sterilizare a Dispozitivelor Medicale SR EN ISO 20857:2013

Sterilization Testing Adhesive Tape for dry heat

Sterilization is highlighted by shifting of the colors from the indicator from green to
brown after exposing to dry heat sterilization.
Sterilization is performed at 160˚C / 120 min, 170˚C / 60 min, in accordance with
Medical Device Sterilization SR EN ISO 20587:2013

100 buc/pcs
TS EN868-5 / EN ISO 11607

60 × 100 mm 40
75 × 250 mm 40
90 × 250 mm 30
150 × 250 mm 20
190 × 330 mm 20
200 × 400 mm 10
250 × 400 mm 10

0621
Pungi autosigilante sterilizare indicator Autoclav/EO
Self-sealed Pouches, Steam/EO sterilization indicator
50 mm × 200 m 16
75 mm × 200 m

8

100 mm × 200 m

8

150 mm × 200 m

4

200 mm × 200 m

4

250 mm × 200 m

2

300 mm × 200 m

2

350 mm × 200 m

2

400 mm × 200 m

2

0244
Rolă pungi sterilizare, Autoclav/EO

Hârtie de tip craft (60 g/m2) în partea inferioară peste care este lipit un film transparent copolimer, format din 5 straturi. Forța medie de rezistență: 3N

Flat Reels, Steam/EO sterilization indicator

Kraft paper type (60 g/m2) in the inferior side on which a five-layer copolymer transparent film is glued. Average resistance force: 3N
75 × 25 mm × 100 m

8

150 × 55 mm × 100 m

6

150 × 55 mm × 100 m

4

200 × 60 mm × 100 m

4

1076
Rolă cu PLIU Sterilizare, autoclav/EO
Gussetted Reels, Steam/EO sterilization indicator
102 × 254 mm

Lăsați instrumentele să se usuce complet
Leave the tools to completely dry

102 mm × 30.5 m

76 mm × 30.5 m
50 mm × 30.5 m

76 × 254 mm

51 × 254 mm

0853

12

100 buc/pcs

Pungi nylon sterilizare Pupinel
Self-sealed Nylon Pouches for Poupinel, Dry Heat sterilization

0874

12

Rolă pungi nylon sterilizare Pupinel
Flat Reels for Poupinel, Dry Heat sterilization

ATENȚIE!!! - Nu introduceți în pungă instrumentele ude sau apă. Umiditatea instrumentelor duce la arderea și explozia ambalajului! Timpul și temperatura optimă pentru sterilizare căldură
uscată este 160˚C (320˚F) timp de 2 ore sau 170˚C (340˚F) timp de 1 oră.
ATTENTION! - Do not put in the bag wet instruments or water in the bag. Humidity of the instruments leads to the burning and explosion of the packaging. The proper time for Dry-Heat
sterilization is 160˚C (320˚F) for 2 hours or 170˚C (340˚F) for 1 hour.
ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007, Art. 79. - (2)
Toate dispozitivele medicale şi materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curăţate şi dezinfectate, înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi plastic sudate este de două luni de la sterilizare, cu condiţia menţinerii integrităţii ambalajului.
All medical devices and the materials to be sterilized must be disinfected and cleaned before being subjected to a standardized sterilization process.
The products will remain sterile in the welded plastic paper bag 2 months from sterilization on condition to maintain the integrity of the package.
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19 mm × 50 m
autoadeziv/adhesive

0561

19 mm × 50 m
autoadeziv/adhesive

0106

100

10

Indicator sterilizare aburi, Autoclav

Indicator sterilizare EO (Etilen Oxid)

Sterilization Testing Adhesive Tape for steam

Sterilization Testing Adhesive Tape for EO (Ethilen Oxid)

Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roz în maro.
Sterilizarea se realizează la temperaturi între 121˚-134° C
Sterilization is highlighted by shifting of the stripes from pink to brown. Sterilization
is accomplished at temperatures between 121˚ and 134˚ Celsius

Sterilizarea este evidențiată prin schimbarea culorii dungilor din roșu în galben.
Sterilizarea se realizează la temperaturi între 121˚-134° C
Sterilization is highlighted by shifting of the stripes from red to yellow. Sterilization is
accomplished at temperatures between 121˚ and 134˚ Celsius
Testul Bowie-Dick trebuie utilizat:
• zilnic, dacă la autoclavă se sterilizează textile
• cel puțin o dată pe săptămână, la autoclavele care
sterilizează instrumente
• după fiecare reparație a autoclavei
Bowie-Dick test must be used:
• Daily, if the autoclave will be used for sterilization
of textiles
• At least once a week, for the autoclaves which
sterilize instruments
• After every restoration

0112

10

19 mm × 50 m
autoadeziv/adhesive

Indicator sterilizare Formaldehidă
Sterilization Tape Formadehide

0124

50

Teste Bowie & Dick pentru testare Autoclav

Se folosește în autoclavul cu aburi pentru programele Bowie and Dick, la testarea
penetrării aburului în sterilizator cu descărcare dinamică de aer
ü Se bagă în autoclav, se dă drumul la aparat. Testul este cel albastru, înfășurat în foi de
hârtie (pus la mijloc). Dacă se face sterilizarea, testul își schimbă culoarea din albastru în
verde închis, în timpul fazei de difuzie dintr-un ciclu de sterilizare. Dacă sterilizarea nu
este suficientă - rămâne albastru. Testul oferă o confirmare vizibilă a detectării prezenței
aerului rezidual (se pune între hârtii ca să se vadă cât de bine pătrunde sterilizarea
până la test), în urma unei monitorizări zilnice pentru 3.5 minute, la 134 °C - 137 °C. Nu
trebuie să intre în contact cu lichidul
• 1 test, Material: testul este din hârtie crep, fiind pus între foi de hârtie

Bowie&Dick Autoclave Test Pack for pre-vacuum steam
sterilizers

Use the steam autoclave for Bowie and dick programs for the testing of the penetration
of the steam sterilizer with dinamic air discharge
ü Put the test into autoclav and turn on the device. The test is blue, wrapped in sheets
of paper (put in the middle). If sterilization is done properly, the color changes from blue
to dark green during the diffusion phase of sterilization cycle. If the sterilization is not
proper-remains blue. The test detects the presence of residual air ( is put between sheets
to see how well the sterilization penetrates the test) after a daily monitoring for 3.5
minutes at 134 °C - 137 °C. Should not come into contact with the liquid
• 1 test Material: the test is made from crepe paper, being placed between sheets of paper

100 × 100cm, autoclav/EO, 250buc/cutie

4

120 × 120cm, autoclav/EO, 125buc/cutie

2

30 × 60 cm, 27 litri
40 × 75 cm, 45 litri
60 × 75 cm, 68 litri
75 × 90 cm, 100 litri

1024
Hârtie Creponată pentru sterilizare, Autoclav/EO

Hârtie rezistentă recomandată pentru împachetarea
materialului moale și a coșurilor cu instrumente în vederea sterilizării
üCulori rezistente la procesul de sterilizare, fără solvent. Hârtia de împachetat este de
unică folosință

Sterilization Crepe Paper for autoclave/EO

Resistant paper recommended for packing soft material and basket tools for
sterilization
üResistant colors to the sterilization process, without solvent. Disposable wrapping
paper
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1412

10

Saci autoclavabili pentru
deșeuri medicale

sac transparent autoclavabil cu semn
Biohazard, rezistent la 134˚C

Garbage bags for medical waste
transparent autoclavable bag with
Biohazard sign, resistent at 134˚C

25 buc/set
25 pcs/set

10 litri/liters

25

20 litri/liters

20

40 litri/liters

20

10 litri • liters
20 litri • liters
40 litri • liters
120 litri • liters

0255

0638

Cutii deșeuri infecțioase

Saci deșeuri infecțioase

Cremation boxes for medical waster

Yellow bag with “Biological Hazard” sign

Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neîntepătoare (vată, ceară de epilat folosită,
fașe și măști de unică folosință) - inscripționate “pericol biologic“
For storing not stinging infectious wastes (wool, used wax, bandage, disposable
masks) - labeled “biohazard”

2.7 litri/liters

5 litri/liters

70

60

7 litri/liters

15 litri/liters

24

20

100

Pentru depozitarea deșeurilor infecțioase neînțepătoare (vată, ceară de epilat folosită,
fașe și măști de unică folosință)
For storing not stinging infectious wastes (wool, used wax, bandage, disposable
masks)

1 litru/liter

3 litri/liters

154

80

5 litri/liters
45

10 litri/liters
20

0258

6

Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase

Pentru colectare de deșeuri medicale periculoase – ințepătoare. (ace, seringi, lame
bisturiu etc)
üRecipient din plastic dotat cu sistem de inchidere provizorie si sistem de inchidere
definitivă. Materialul din care sunt confecționate permit incinerarea cu riscuri minime
pentru mediu. Conferă o protecție ridicată personalului sanitar care le utilizează cât și în
transportul pentru eliminare finală

7 litri/liters

12 litri/liters

29

20

Plastic container for sharp stinging waste

For hazardous medical waste collection - stinging (needles, syringes, scalpel blades, etc.)
üPlastic container featured with temporary locking system and permanent locking
system. The material of which they are made allows burning with minimum risks to
the environment. Confers high protection to medical personnel using them as well as
transportation to final disposal

0162
Recipient plastic deșeuri înțepătoare tăioase certificat ADR
Plastic container for sharp stinging waste
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DEZINFECTANT PENTRU MÂINI ȘI TEGUMENTE
0293 15
Dezinfectant și Antispetic - mâini și tegumente, 1L preparat

Pentru dezinfecția igienică a mâinilor înainte și după intervenții chirurgicale, înainte de injecții, vaccinări, înainte de perfuzii și transfuzii, pentru
dezinfecția postoperatorie a plăgilor, a tegumentelor personalului din industria farmaceutică și cosmetică, a mâinilor elevilor și salariaților, a
mâinilor persoanelor aflate în deplasare
üAre dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Pentru dezinfecția igienică a mâinilor se recomandă 3 ml timp de un minut, iar pentru dezinfecția
chirurgicală a mâinilor se recomandă 5 ml timp de 2.5 minute; procedura se repetă de două ori.
• Bactericid (3 ml nediluat, 30 sec), Fungicid (5 min), Virucid (1 min), Mycobactericid și tuberculocid (1 min), dezinfectant chirurgical (3 ml nediluat
timp de 90 de secunde de două ori)

Disinfectant for hands and teguments, 1L ready to use

For hygenical desinfection of the hands before and after surgical interventions, before and after injetions, vaccines, before perfusions and
tranfusions, for postoperative desinfection of wounds, pharmaceutical and cosmetics personnel’s skin, pupils’ and employees’ hands, the hands of
people on the move
üHas double effect: desinfectant and antiseptic. For hygenic desinfecting of the hands, it is recommended 3ml for one minute and for surgical
desinfecting of the hands it is recommended 5 ml for 2.5 minutes; the procedure is repeted two times
• Bactericidal (3 ml undiluted, 30 sec), Fungicide (5 min), virucidal (1 min), Mycobactericid and tuberculocidal (1 min), surgical disinfectant (3 ml
undiluted for 90 seconds twice)

0294

15

Săpun lichid Dezinfectant și Antiseptic - mâini și tegumente, 1L preparat

În spitale pentru spălarea și dezinfectarea preoperatorie a mâinilor, în maternități pentru igiena zilnică a nou-născuților, în domeniul alimentației
publice, a industriei alimentare și, în general, în domeniile de activitate în care se impun reguli stricte de igienă
üAre dublu efect: dezinfectant și antiseptic. Se aplică 5-10 picături pe palme, după care se freacă una de alta minimum un minut sau se șterg
mâinile cu un tampon înmuiat în produs. Ulterior se spală cu multă apă curată și se usucă
• Bactericid, Fungicid

Liquid Soap Disinfectant for hands and teguments 1L ready to use

In hospitals for preoperative washing and desinfecting of the hands, in maternities for daily hygene of the new born, in public food domain and
usualy in domains that require strict hygene
üHas double effect: desinfectant and antiseptic. 5-10 drops are applied on the palms, after that they are rubbed of eachother for at least 1 minute
or whipped with a tampon soaked in product. After this, it is washed with a lot of water and then dried
• Bactericide, Fungicide

DETERGENT CU DEZINFECTARE PENTRU SUPRAFEȚE
1126

15

Detergent dezinfectant nespumant suprafețe, inodor-incolor 1L concentrat = 125 litri preparat
Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprafetelor din sticlă, porțelan, gresie, faianță, tacâmuri
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă
• Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 min)

Detergent and disinfectant for surfaces, no-foam, colorless, odourless - 1L Concentrate = 125 L
ready for use

Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces, porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 and 90 min)

1144

15

Detergent dezinfectant suprafețe, dezodorizant spumant, 1L concentrat = 500 litri preparat

Curățarea, dezinfectarea și dezodorizarea instrumentarului din inox și a suprațetelor din sticlă, portelan, gresie, faianță, tacâmuri
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan. Concentratul se diluează în apă
• Bactericid (0.25% la 5 min), Fungicid (1% la 15 min), Virucid (0.25% la 60 min, Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15, respectiv 90 min)

Detergent and disinfectant for surfaces, dezodorizant with foam - 1L Concentrate = 400L ready for
use
Cleaning, desinfecting and deodoring stainless steel tools and glass surfaces ,porcelain, stoneware, earthenware, cutlery
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (1% at 15 min), virucidal (0.25% at 60 min, Microbactericid and tuberculocidal (2% at 15 and 90 min)

40

DEZINFECTANT PENTRU INSTRUMENTE
0292 15
Dezinfectant și Sterilizant la rece - Instrumente 1L concentrat = 200 litri preparați

Dezinfecția instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de diagnostic, prin imersie la temperatura ambiantă. Dezinfecția suprafețelor
din sălile de operație, cabinete medicale
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üConcentratul se diluează în apă üInstrumentarul curățat de resturi organice se imersează în
soluția de lucru
• 25 ml în 10 L apă: Bactericid și Fungicid (0.25% la 15 min) • 50 ml în 10 L apă: Virucid (0.5% la 60 min) • 100 ml în 10 L apă: Microbactericid și
Tuberculocid (1% la 15 min)

Instruments disinfectant and cold sterilizer 1L concentrate = 200L ready to use

Desinfection of medical tools, surgical tools, dental tools and diagnostic tools by immersion at an ambient temperature. Desinfection of
operation rooms surfaces, medical cabinets
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time üThe concentrate is diluted in water üThe tools cleaned of organic left overs is
immersed in the solution
• 25 ml in 10 l water: bactericide and fungicide (0.25% at 15 min) • 50 ml in 10 l water: virucidal (0.5% at 60 min) • 100 ml in water 10L:
Microbactericid and tuberculocidal (1% in 15 min)

DEZINFECTANT SUPRAFEȚE
0290 15
Dezinfectant Suprafețe, spălare și dezinfecție, 1L Concentrat = 400 litri preparat

Dezinfecția și spălarea suprafețelor (pardoseli, mese, pereți), blocuri operatorii, instrumentar medical, săli de sport, vestiare, spații pentru
producția și desfacerea produselor alimentare, a instalațiilor care necesită dezinfecția prin ștergere sau pulverizare
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üConcentratul se diluează în apă üNorma de aplicare pe mp este de 40 ml soluție de lucru prin
pulverizare
• Bactericid (0,25% la 5min), Fungicid (0,25% la 5min), Virucid (0,25% la 60min (Human Herpes Virus1), Microbactericid și Tuberculocid (2% la 15,
respectiv 90 min)

Surface disinfectant and cleaner, 1L Concentrate = 400 liters ready to use

Desinfecting and washing surfaces (floors, tables, walls), operating theaters, medial tools, gyms, locker rooms, spaces for food products
production and selling, installations that require desinfecting by whiping or spraying
üHas double effect: desinfects and cleans at the same time. The concentrate is diluted in water. To be applied 40 ml of solution on m2 by spraying
• Bactericidal (0.25% at 5 min), Fungicide (0.25% at 5 min), virucidal (0.25% at 60min (Human Herpes Virus1) Microbactericid and tuberculocidal (2%
at 15 and 90 min)

0291

0235

15

Dezinfectant Suprafețe, flacon cu spray, 1L gata de utilizare

Pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor (pardoseli, mese, pereți, tapițerii)
üAre dublu efect: dezinfectează și curăță simultan üSe aplică cu spray-ul direct pe suprafață și
se lasă să se usuce üNu necesită clătire
• Bactericid (5min), Fungicid (5min)

Surface disinfectant spray, 1L ready to use

12

Pompă dozaj pentru
flacon 1 litru
Dosage pump for 1
liter flacons

For cleaning and desinfecting surfaces (floors, tables, walls, upholstery)
üHas double effect: desinfects and cleans in the same time üIt is applied with the spay directly
on the surface and let to dry üDoes not require rinse
• Bactericidal (5 min), Fungicide (5 min)

0097

20

Dezinfectant Clorigen 1 tabletă = 5 litri soluție

Dezinfectant pentru spații private și zone de sănătate publică, folosit la dezinfecția suprafețelor și obiectelor contaminate: pardoseli, laboratoare,
bureți, lenjerie, vase, ustensile de laborator, grupuri sanitare, apă de fântână și de piscină
ü1 tabletă se diluează în 5L sau 3L de apă, în funcție de efectul dorit üGreutate tabletă: 3,4 g (200 tablete) üO tabletă eliberează 1,5 gr clor activ
• 1 tabletă la 5 L de apă: Efect Bactericid (5 min), Fungicid (5 min), Microbactericid și Tuberculocid (60 min) • 1 tabletă la 3 L de apă: Virucid (60 min),
Sporicid

Disinfectant with Activ Chlorine 1 tablet = 5 l solution

Desinfectant for private spaces and public health areas used for disinfecting contaminated surfaces and objects: floors, laboratories, sponges,
underwear, dishes, laboratory tools, bathrooms, fountain water and pool water
ü1 tablet is diluted in 5L or 3L of water, depending on the desired effect üWeight: 3.4g (200 tablets) üOne tablet releases 1.5g of active chlorine
• One tablet at 5L of water: Bactericidal effect (5 min), Fungicidal (5min), Microbactericidal and Tuberculocidal (60 min) • 1 tablet at 3L of water:
virucidal (60 min), sporicidal
50 tablete/tablets

200 tablete/tablets

41

0909

0921

6

Dezinfectant Instrumente INSTRUDES

10

Dezinfectant și Curățitor Instrumente
INSTRUACTIV

Dezinfectant şi sterilizator concentrat chimic pentru
instrumente; folosit în domeniul medical, stomatologie.
Non coroziv. Se poate folosi şi pentru echipamente cu
ultra sunete.
üDezinfectant și sterilizant la rece. Pentru dezinfec-tare de
2% - 1 oră. Pentru sterilizare de 5% - 4 ore.
• 2 litri - Transparent, ușor albastru

Dezinfectant și purificator concentrat chimic pentru
instrumente medicale. Se poate folosi și pentru echipamente cu ultrasunete. Non-coroziv. Miros plăcut. Ucide
bacteriile, inclusiv tuberculoza, fungi, HBV, HCV, HIV
üAplicații în domeniul medical. Se pun instrumentele
într-o soluție diluată 2%. Timp de reacție - 60 minute
(folosiți alternativ 3% - 30 minute sau 4% - 15 minute).
Produsul diluat se poate folosi timp de 7 zile de la
preparare, depozitat la 15˚-25˚C. În caz de contaminare
vizibilă cu proteine se va prepara o nouă soluție.

INSTRUDES Tools Disinfectant

Disinfectant and concentrated chemical sterilizer for
tools, used in medicine and dentistry. Non corrosive. It
can also be used for ultrasonic equipment
üDisinfectant and cold sterilizer. For 2% disinfection / 1
hour. 5% sterilization / 4 hours.
• 2 liters - Transparent, light blue

Disinfectant and cleanser for
instruments, INSTRUACTIV

InstruActiv is a concentrated disinfectant and cleanser
for medical instruments. Even for use with ultrasonic
equipment. Not corrosive. Pleasant smell. Effective
against bacteria incl. M. tuberculosis, fungi, Hepatitis-Band AIDS-viruses.
üIn medical area. Put the instruments in 2% dilution.
Reaction time 60 minutes (alternative use 3% - 30
minutes or 4% - 15 minutes)

2 litri concentrat = 200 litri preparați
2 liters concentrate = 200 prepared liters

2 litri concentrat = 400 litri preparați
2 liters concentrate = 400 prepared liters

0916

0919

6

Dezinfectant Suprafețe KOMBICID

6

Dezinfectant și curățitor instrumente și
freze stomatologice

Dezinfectant concentrat pentru suprafețe pentru
dispozitive medicale, cum ar fi echipamentele OR,
scaunele stomatologice, aparatura radiologică. Mod
de folosire: pulverizați sau ștergeți cu o soluție diluată
de 0,5%. Timp de reacție 1-2 ore. Microbiologie: ucide
bacteriile, fungi, HBV și HIV. Toxicitate: LD50 calculat în
parţi >3500mg/kg (conform componentelor)

Dezinfectant şi curățitor gata preparat, poate fi utilizat
cu echipamente ultrasonice. Non coroziv. Compatibilitate
excelentă cu materiale. Miros plăcut. Acțiune împotriva
bacteriilor, inclusiv tuberculoza, fungi, hepatita B și HIV
üGata de utilizat. Aplicați lichidul și lăsați-l să acționeze
timp de 15 min. Clătiți apoi cu apă și uscați
• 2 litri preparați

KOMBICID Surface Disinfectant

Disinfectant and Cleanser for dental
burrs

Concentrated disinfected for medical devices surfaces
such as OR equipments, dental chairs, radiological
equipment. Usage: spray or wipe with a diluted solution
of 0.5%. Acting time: 1-2 hours. Componente:8,0 g
clorhid de amoniu, 2,5g biguanid, non-ionic, parfum.
Components: 8.0 g ammonium chlorine, 2.5 g biguanide,
non-ionic, perfume. Microbiology: kills bacteria, fungi,
HBV and HIV. Toxicity: LD50 calculated in parts> 3500mg/
kg (as components)

Ready-to-use disinfectant and cleanser. Also for use
with ultrasonic equipment. Not corrosive. Best material
compatibility. Pleasant smell. Effective against bacteria incl.
M. tuberculosis, fungi, Hepatitis-B- and AIDS-viruses
üReady-to-use solution. Put in the liquid 15 minutes, then
rinse with water and dry
• 2 liters ready to use

2 litri concentrat = 400 litri preparați
2 liters concentrate = 400 prepared liters

0234

0918

12

12

Dezinfectant Suprafete pe bază de
alcool, SPRAYACTIV

Dezinfectant Suprafețe TOPACTIV,
Șervețele umede

SPRAYACTIV Alcohol-based surfaces
disinfectant

TopActiv disinfection wipes

Dezinfectant pentru suprafeţe dispozitive medicale, cum ar
fi piese manuale, scaune stomatologice, aparatură radiologică.
Ștergeţi suprafeţele. Timp de reacţie 2.5 – 5 minute
Componente: 27,7 g etanol, 1,8 g 2-propanol, 0.05g
bispiridinamin, fără aldehide sau fenoli.
Microbiologie: ucide bacteriile inclusiv m. tuberculoză, fungi,
hepatita B, hepatita C, vaccinia și viruși AIDS.

Spray Dezinfectant pentru suprafețe, pentru instrumente
medicale, cum ar fi piese manuale, scaune stomatologice,
aparate radiologice. Nu conține aldehide și fenoli.
Mod de folosire: Pulverizați pe suprafețe. Timp de reacție
2.5-5 minute.

Disinfectant spray for surfaces, medical instruments,
such as hard pieces, dental chairs, lamps radiologice. Does
not contain aldehydes and phenols.
Usage: Spray on surfaces. Reaction time 2.5-5 minutes.

Disinfectant for medical devices surfaces such as hand
pieces, dental chairs, X-ray equipment
Clean the surfaces; reaction time 2.5 – 5 minutes
Indredients : 27,7 g ethanol, 1,8 g 2-propanol, 0.05g
bispiridinamin, no phenol and aldehyde.
Microbiology: kills bacteria, including tuberculosis, fungus,
hepatitis B, hepatitis C, vaccinia and AIDS.

1 litru preparat
1 prepared liter

90 buc/pcs

0918-REFILL

42
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1243

1244

6

Dezinfectant și curățitor instrumente și
freze stomatologice

Curățitor aspirație dentară

Poate fi folosit și pentru separatoare de amalgam.
Nespumant. Miros plăcut. Fără spumare.
üSe aspiră 2 litri pentru o diluție de 2% de două ori pe
săptămână. Pentru dezinfecție folosiți SugoActiv
• 2 litri concentrat = 400 litri preparați

Non coroziv. Nespumant. Poate fi folosit și pentru
separatoare de amalgam. Miros plăcut. Acțiune împotriva
bacteriilor, inclusiv tuberculoza, fungi, hepatita B și HIV
üSe aplică soluţia de 2%. În cazul de contaminare cu
proteine se adaugă suplimentar SugoPur
• 2 litri concentrat = 400 litri preparați, fără spumare, se
aspiră 2 litri pe zi pentru dezinfecție

Concentrated cleanser for dental
aspirators

Even for use in Amalgam-separators.Not foaming.
Pleasant smell
üSuck through about 2 liters of 2% dilution two times a
week. For disinfection use SugoActiv
• 2 liters concentrated = 400 liters ready to use

Disinfectant and Cleanser for Aspirators
Concentrated disinfectant and cleanser for dental
aspirators. Even for use in Amalgam-separators. Not
corrosive. Not foaming. Pleasant smell. Kills bacteria incl.
Tuberculosis, fungi, Hepatitis-B- and AIDS-viruses
üSuck about 2 ltrs. of 2% dilution once a day. In case of
heavy protein contamination use SugoPur additionally
• 2 liters concentrated = 400 liters ready to use, not
foaming, suck about 2 liters diluted once a day

0920

0911

10

Dezinfectant Mâini și Piele LOTIOSEPT

LOTIOSEPT Hand and skin disinfectant

1 litru gel preparat
1 liter of prepared gel

0922

1Kg pudră concentrată =
50 litri preparați
1kg concentrated powder
= 50 liters prepared

Pudră concentrată pentru dezinfectarea și curăţarea
instrumentelor dentare. Se poate folosi și pentru
echipamente cu ultra sunete.
Mod de folosire: Se pun componentele dentare într-o
soluție diluată de 2%. Timp de reacţie 60 minute. După
acest timp, clatiţi cu apă și uscaţi.
Componente: 45 g amestec de perborate, percarbonat și
activator, non-ionice, parfum.
Microbiologie: ucide bacteriile inclusiv m. tuberculoză,
fungi, hepatita B și viruşii AIDS.

INSTRUDES Tools Disinfectant

Concentrated powder for the disinfection and cleaning of
dental instruments. You can also use ultrasonic equipment.
Usage: Place tooth components in a dilute solution of 2%.
Reaction time: 60 minutes. After this time, rinse with water
and dry.
Components: 45 g mixture of perborate, percarbonate and
active non-ionic perfume.
Microbiology: kills bacteria including M. tuberculosis,
fungi, viruses hepatitis B and AIDS.

1347

10

Lubrificant curățitor

Special conceput pentru a curăţa si lubrifia părţile
mecanice ale pieselor manuale stomatologice şi a
turbinelor. Are la bază uleiuri minerale foarte sofisticate si
nerăşinoase, cu inhibitori de coroziune.Acest produs nu
este dezinfectant.
• Componente: 31g uleiuri minerale speciale, inhibitor de
coroziune, propelanţi (butani, propan, pentan)

Turbine Spray

Specially designed to clean and lubricate mechanical
parts of dental hand pieces and turbines. Based on
sophisticated and non-resinous mineral oils with corrosion
inhibitors. This product is not a disinfectant.
• Components: 31g of special mineral oils, corrosion
inhibitor, propellant (butane, propane, pentane)

500 ml

10

Dezinfectant Instrumente INSTRUGEN

Folosit în domeniul medical, precum și în industrii și
laboratoare
üGel de curăţare gata preparat pentru mâini și piele.
Gel antiseptic de curățare și împrospatăre a mâinilor fără
folosirea apei sau a prosoapelor. Uscare rapidă. Pentru
utilizare igienică, puneţi 3 ml pe mâini sau pe piele, timp
de reacţie 30 secunde.
Used in the medical field, industry and laboratories
üCleansing Gel ready for hands and skin.
Antiseptic gel for cleaning and freshening hands without
using water or towels. Rapid dry. For toilet use, place 3 ml
on your hands or skin, reaction time 30 seconds.

6

15

Dezinfectant rapid pentru suprafețe

Flacon tip spray, gata de utilizare, pentru dezinfecția
suprafețelor, instrumentelor, mobilierului din domeniul
medical. Se folosește ca atare, nediluat. Bactericid conform
SR EN 1276 nediluat timp de 5 min. Fungicid conform SR
EN 1275 nediluat timp de 5 min. Micobactericid conform
EN 14348, nediluat timp de 1 min. Virulicid conform SR
EN 14476 ca atare (nediluat), după un timp de contact
de 1 minut, la temperatura de 20 ˚C pentru Adenovirus și
Poliovirus.

Quick surface disinfectant

Ready to use, for surface, tools, furniture, walls
disinfection in hospitals. To be used undiluted.
Bactericidal according to EN 1276, undiluted for 5 min.
Fungicide according to SR EN 1275 undiluted for 5 min.
Mycobactericidal according to SR EN 14348, undiluted
for 1min. Virulicide according to SR EN 14476, undiluted,
after a contact time of 1 min at 20˚C for Adenovirus and
Poliovirus.

43

50 g
60

100 g
40

200 g
20

0939

50 gr
100% bumbac/cotton

0254

100

Vată Hidrofilă sterilă
Medical Cotton Pleat, sterile

0869

Vată Hidrofilă tip BC - 50% bumbac, 50% celuloză
Medical Cotton Pleat - 50% cotton, 50% cellulose

0,1% (lactat de 2-etoxi - 6.9
diaminoacridină)

1% (polivinilpirolidonă iodată 10%)

500 ml

200 ml

200 ml

200 ml

12

16

20

20

20

Spirt Medicinal PET, alcool 70%

Soluție dezinfectantă, recomandată pentru masaje și igienizări
üpentru uz extern

Alcohol 70% for medical use

Disinfectant recommended for massages and sanitation
üfor external use

1203

0908

0907
Soluție Rivanol

în domeniul medical - se recomandă a
fi utilizată ca antiseptic topic

Rivanol solution

In medical area - it is recommended to
be used as a topic antiseptic

15

Soluție IODINE “T”, dezinfectant de
tegumente

Dezinfectant și antiseptic în igiena umană ce conține
iod și se recomandă pentru: antisepsia rănilor sau
arsurilor superficiale de mică întindere, tratament local
pentru afecțiunile pielii sau mucoaselor infectate sau cu
risc de infecție, antisepsia pielii din câmpul operator
üSe utilizează ca atare (pentru pansamente pe piele,
timp de acțiune 1 minut) sau diluat (spălarea plăgilor
superficiale - diluție 1/10 cu apă sau ser fiziologic;
irigarea plăgilor superficiale - soluție 2% cu apă sau ser
fiziologic)

Soluție Alcool Iodat

este bactericid și fungicid și se
recomandă pentru dezinfecția igienică a
mâinilor, dezinfecția locală a tegumentelor,
pentru a reduce riscul de infecție

Iodine alcohol solution

it is bactericide and fungicide and
it is recommended for Hygienic hand
disinfection, Teguments disinfection to
reduce the risk of infection

10 tablete / tablets

Solution Disinfectant for skin

Disinfectant and antiseptic in human hygiene that
contains iodine and is recommended for: wounds
antiseptic or superficial burns low stretch, local
treatment for diseases of the skin or infected mucous or
with risk of infection, skin antiseptic from the surgerical
field
üSuch as (for dressings on the skin for one minute
action) or diluted (superficial wound wash - diluted 1/10
with water or saline; superficial wound irrigation - 2%
solution with water or saline)

44

0944

20

Perogen

Prin eliberarea oxigenului în stare născândă, produsul are acțiune antiseptică, de
scurtă durată
üSpălarea plăgilor supurate, a plăgilor chirurgicale, ginecologice, otite, etc

Perogen (urea peroxide)

By releasing nascent oxygen status, the product has antiseptic action, short duration
üSuppurated wound washing, surgical wounds, gynecological, ear infections, etc

100 buc/pcs
8 pliuri/plies

20 cm × 10 m

15 cm × 10 m

10 cm × 10 m

150

288

600

0251
Fașă Tifon ambalată individual
Cotton Gauze Bandages
10 × 10 cm

100

7.5 × 7.5 cm

200

5 × 5 cm

300

0259
Comprese nesterile tifon
Cotton Gauze Swabs

10 buc/pcs
1600

25 buc/pcs
720

0510

50 buc/pcs
450

10 × 10 cm

Comprese sterile tifon tăiate
Cotton Gauze Swabs, sterilized, cut eddges
5 × 5 cm
pliate în 4/folded in 4
100 buc/pcs
10 × 10 cm
12 straturi / 12 ply

1082-12

10 × 10 cm
48 straturi / 48 ply

1200

Comprese sterile tifon, 1 compresă pliată
Cotton Gauze Swabs, sterilized with EO, 1 pcs per pouch

1082-48

360

Comprese sterile tifon, 4 comprese pliate
Cotton Gauze Swabs, sterilized with EO, 4 pcs per pouch
90

200

0891

100% bumbac/cotton
90 cm × 100 m

Comprese sterile / nesterile PPSB
PPSB sterile / non sterile gauzes

24 role/rolls

1083

10 cm × 4 m

25

10 cm × 5 m

25

Fașă tifon în banderolă hârtie
Cotton Gauze Bandages in paper muff

0937

2

Rolă tifon ambalată individual - margini pliate
Cotton Gauze Bandages - folded adges

45

27×33 cm
2 straturi / ply
500 buc / pcs

100 buc / pcs

0688

500 buc / pcs

1406

6

Acoperitor tetieră, hârtie + film PE, alb
Head rest covers, paper + PE film, white

12

verde/green
albastru/blue
alb/white

Kit de protecție scaun stomatologic

tetieră, husă spătar, husă șezut și picioare, PPSB, albastru, mărime universală

Disposable dentist chair cover

headreast, backrest, seat and legs cover, PPSB, blue, universal size
80 buc/pcs
61 × 53 cm
albastru/blue

200 buc/pcs
54 × 80 cm
albastru, verde, alb/blue, green, white
1 rolă/roll

1246

0689

15

Bavete cu legături, rolă

12

üMaterial: polietilenă cu hârtie embosată

Bavete polietilenă cu legături
Nursing bib with ties

Nursing Bib with ties, roll
üMaterial: PE with embossed paper

500 buc/pcs
33 × 45 cm

roz/pink
albastru/blue
verde/green
alb/white

unică folosință, autoadezive, alb / disposable, autoadhesive, white
250 pcs/buc, 7 × 9 × 43 cm

1471

10

PRIMA legătură pentru bavete
PRIMA Napkin Holder

Imprimate fete/băieți
Printed girls/boys

0243

1

Câmpuri PE+Hârtie

1168

PE + Paper Medical Towel tissue

Lanț pentru bavete
Napkin Holder

Câmpuri pentru consultație cu o suprafață plastifiată
Fields for consultation with a surface plastified

46

metalic
42 cm

1

0281

10

100 buc/pcs

0279

100 buc/pcs
18 × 15 cm

Bonetă DOCTOR cu legături

este folosită pentru protecție de cadrele medicale

elastic/ear-loop

Non Woven DOCTOR Cap with ties

10

100 buc/pcs
alb/white, albastru/blue

Bonetă medicală cu elastic

legături/ties on both sides

is used for protection by medical staff

Pentru protecția părului

Non Woven Clip Cap, single elastic
For hair protection

0283

40

Mască medicală 3 pliuri, 3 straturi cu
elastic sau cu legături
Surgical face masks, ear-loop or ties
on both sides, 3 plies

0261

100

50 buc/pcs

50 buc/pcs
18 × 20 cm

0335

Mască hârtie, 1 strat cu elastic
Face paper mask

0282

20

Mască protecție praf grosier
Dust shaped mask

10 buc/pcs

40

50 buc/pcs
18 × 15 cm

Mască nețesut 3 pliuri, 2 straturi cu elastic
Medical Face masks, Earl-oop, 2 plies

Ochelari de protecție
Protection glasses

20 buc/pcs

FFP1S

cu supapă / with valve

0572

fără supapă / without valve

0363

20

240

Vizitator
Visitors
FFP2S

cu supapă / with valve

0573

20

Mască protecție tip botniță
Shaped respirators

fără supapă / without valve

0808

240

Panoramic
Panoramic

47

PPSB
XXL
white/blue
75 × 120 cm
1 buc/pcs

0286

PPSB
XXL
white/blue
75 × 120 cm
10 buc/pcs

0285

100

Halat protecție tip Laborator fără buzunare
PPSB Lab coat no pocket, snaps on front

100

Halat protecție tip Vizitator cu legături
PPSB Isolation gown with elastic on cuff, ties at back

XXL
alb/white
1 buc/pc

alb/white
XL (115 × 135 cm), XXL (120 × 140 cm)
1 buc/pc

manșetă din bumbac elastică

0287

25

Combinezon cu glugă, PPSB
PPSB Coverall with hood, with zipper on front, elastic on
hood, hands, waist and feet

48

1306

100

Halat protecție tip Laborator SMMMS
SMMS Lab coat with zipper and cotton cuffs

Mărime/Size

Mărime/Size

35-40

35-40

41-46

41-46

0339

0358

10

Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă
Leather Clogs, anti-slip sole, perforated

10

Saboți Albi piele perforați cu talpă antiderapantă - cu baretă
Leather Clogs with adjustable belt, anti-slip sole, perforated
Mărime/Size
35-40
41-46

1305

mărime/size
35-46

10

0717

Branțuri pentru saboți
SMMS Lab coat with zipper and cotton cuffs

0265

100 buc
2G

10

Saboți albi autoclavabili
Autoclavable clogs - rubber polymer, anti-slip, white

100 buc
3G

20

Acoperitori de pantofi CPE
LDPE Shoe Cover

0278

100 buc
36 × 15 cm
10

Acoperitori de pantofi PPSB

üAsigură protecție împotriva murdăriei de pe talpa încălțămintei

PPSB Shoe Cover

üProvides protection against dirt from the soles of shoes

100 buc/pcs

46×25×17.5 cm
3.5 Kg

1227

4

Dispenser Aluminiu de acoperitori pantofi cu mecanism metalic
ücapacitate 60 bucăți

Aluminium Dispenser for shoe covers, with iron mechanism

1049

20

Acoperitori pantofi LDPE pentru dispenser, 2.5G, Albastru
LDPE Shoe Cover for Dispenser, 2.5G, blue

ücapacity 60 pcs

49

alb/white
65% polyester, 35% cotton,
200gr/m2
XS, S, M, L, XL

alb/white
65% polyester, 35% cotton,
200gr/m2
XS, S, M, L, XL

0502-FEM

0502-BRB

10

10

0501-FEM

0501-BRB

10

10

Halat scurt femei

Halat scurt bărbați

Halat lung femei

Halat lung bărbați

Short woman gown

Short man gown

Long woman gown

Long woman gown

mânecă scurtă, guler, rever, 5 nasturi,
3 buzunare
short arm, collar, laper, 5 buttons, 3
pockets

mânecă scurtă, guler, rever, 5 nasturi,
3 buzunare
short arm, collar, laper, 5 buttons, 3
pockets

mânecă lungă, guler, rever, 6 nasturi, 3
buzunare
long arm, collar, laper, 6 buttons, 3
pockets

mânecă lungă, guler, rever, 6 nasturi, 3
buzunare
long arm, collar, laper, 6 buttons, 3
pockets

Halat de damă (cambrat pe față) / Woman gown
bleu / blue
verde / green
65% polyester, 35% cotton,
155 gr/m2
XS, S, M, L, XL

Mărime/Size

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Umeri/Shoulders

37

40

43

46

49

52

55

Bust/Bust

96

104

112

120

128

136

144

Talie/Waist

88

96

104

112

120

128

136

Lungime mânecă lungă/Long sleeve length

57.5

58.5

29.5

60.5

61.5

62.5

63.5

Lungime halat lung/Long gown length

101.5 103.5

104

106

107.5 109.5

111

Lungime halat mediu/Medium gown length

72.5

74

75.5

77

79

80.5

82

Lungime halat scurt/Short gown length

64.5

65.5

69

71.5

74.5

77

79.5

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Halat bărbați / Man gown
Mărime/Size

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Umeri/Shoulders

42

44.5

47.5

50.5

53

56

59

Bust/Bust

99

107

115

123

131

139

147

Lungime mânecă lungă/Long sleeve length

62

62.5

63.5

64

64.5

65

65.5

Lungime halat lung/Long gown length

98.5

101

103

105

107

Lungime halat scurt/Short gown length

71

73

75

77

79

81

83

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

109.5 111.5

Bluză guler V / Suit unisex
Mărime/Size
Umeri/Shoulders

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
40

42

44

46.5

50.5

52.5

54.5

Bust/Bust

92.5

100.5 103.5 116.5 124.5 132.5 140.5

Talie/Waist

86.5

94.5

102.5

116

118

126

Lungime mânecă lungă/Long sleeve length

58

59

60

61

62

63

134
64

Lungime bluză/Blouse body length

71.5

72.5

74

75.5

77

78.5

79.5

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Pantaloni în talie / Trousers

1230-USX

10

Bluză UNISEX

mânecă scurtă, anchior “V”, 3 buzunare

Suit UNISEX

short arm, “V” anchor, 3 pockets

50

1231-USX

10

Pantaloni UNISEX

elastic și cordon, 3 buzunare

Trousers UNISEX
elastic cord, 3 pockets

Mărime/Size

XS

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60

Talie/Waist

78

88

99

108

118

127

138

Șold/Hips

85

94

103

112

121

130

139

Lungime pantaloni/Pants length

101

103

106

108

111

113

116

În temeiul art. 500 msi 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România adoptă
următoarea decizie:
Art. I – Anexa la decizia Consiliului Național al Colegiului Medicilor
Dentiști din România nr. 10/2007 privind conținutul minim al trusei de
urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea 1, nr. 864 din 18 decembrie 2007, se modifică
și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
decizie.
Art II – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea 1
ANEXA (anexă la Decizia nr. 10/2007)
Conținutul minim al trusei de urgență
pentru cabinetul de medicină dentară
Aparatură și materiale

1325

Obligatorii:
1. Tensiometru – 1 buc
2. Stetoscop – 1 buc
3. Garou – 1 buc
4. Fașe – 3 role
5. Bandă adezivă – 2 role
6. Soluție polividon – iodat sau clorhexidină pentru tegumente – 1
flacon
7. Perfuzoare pentru soluții cristaline – 2 buc
8. Canule intravenoase 20 G – 2 buc
9. Seringi 5 ml sterile – 5 buc
10. Seringi 10 ml sterile – 5 buc

100

Trusă de urgență pentru medicină dentară detașabilă,
avizată de Ministerul Sănătății
Emergency First Aid Kit for Dentestry aprooved by Romanian Health Ministry

1 buc/pc

1404

2

Butelie de oxigen medical reîncărcabilă 1
litru, gol - fără oxigen
Empty medical oxygen bottle rechargeable 1 liter

Facultative:
1. Butelie de oxigen cu redactor de presiune și sistem de administrare
(canulă nazală sau mască) – 1 buc
2. Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască – 1 buc
3. Pipă oro-faringiană – 2 buc (nr 3,40)

1 buc/pc

0763

3 - 80 mm
verde/green

4 - 90 mm
galben/yellow

300

300

1321

1

Regulator de presiune cu manometru
pentru oxigen cu ceas
Flow regulator with manometer for
oxygene, 1 indicator

Pipă tip Guedel - polietilenă
semirigidă
Guedel type Oral Airway - semi-rigid
polyethylene

1 buc/pc

1417

2

Mască de oxigen cu tub anti-îndoire de 2 m
Oxygen mask with anticrush tube 2 m

Balon de resuscitare cu mască
Resuscitation balloon with mask

51

