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PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Zestaw składa się z:
- Zetaplus L 900ml 

- Oranwash L 140ml

- Indurent gel 60ml

- Zmack Comp 4g uniwersalny mikrohybrydowy kompozyt światłoutwardzalny, 
  do uzupełniania ubytków w zębach przednich i bocznych.
Materiał jest widoczny w RTG.
Dostępny w aż 10 kolorach: A1; A2; A3; A3.5; B1; B2; B3; C3; OA2; OA3,5

Światłoutwardzalna żywica blokująca, do nakładania na model w celu 
wytworzenia zbiorniczków – przestrzeni dla żelu Opalescence w nakładce.
Może też służyć do naprawy modeli gipsowych, ochrony dziąsła np. przy 
piaskowaniu.

Winylowe płytki do wykonania nakładki do wybielania zębów, twarde 
o grubości 0,9mm.

Tropicalgin
Alginatowa chromatyczna masa wyciskowa 
o konsystencji niepylącego proszku.
Przeznaczona do pobierania wycisków 
przy wykonywaniu protez częściowych 
osiadających i szkieletowych, do modeli 
diagnostycznych.
Dostępny w przyjemnym zapachu owoców 
egzotycznych.

Super twardy silikon addycyjny, szczególnie przydatny do rejestracji zwarcia.

Zetaplus L Intro Kit
+ Zmack Comp

4g, Zhermack

Thixoflex / Oranwash + Indurent + Tropicalgin

Zetaplus L + Indurent + krem aloesowy do rąk

LC Block Out Resin + Płytka Sof-Tray (1szt.)
1,2ml Ultradent

Bisico
1) Regidur
2) S1 Suhy
3) S4 Suhy

Cena: 16900

Cena: 12100

Cena: 11700

Cena: 1900

Cena: 1) 16000 12500

2) 25000 21500

3) 14000 11500

453g, Zhermack60ml, Zhermack140ml, Zhermack140ml, Zhermack

Zhermack

Zestaw składa się z:
- Zetaplus L 900ml - c-silikon przeznaczony na pierwszą warstwę wycisku

dwuwarstwowego

- Indurent gel 60ml - uniwersalny katalizator

- Krem aloesowy do rąk 200ml - Zawarty w kremie ekstrakt Aloe Vera oraz gliceryna intensywnie nawilżają, wygładzają skórę dłoni oraz pobudzają regenerację komórek naskórka.
Kompleks witaminy A+E poprawia miękkość i elastyczność naskórka, zapewniając skórze jednocześnie ochronę przeciwstarzeniową.
Krem posiada również właściwości ochronne zabezpieczając skórę przed agresywnymi czynnikami środowiskowymi.
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DEZYNFEKCJA

ZNIECZULENIA

WYTRAWIANIE

Substancja czynna: 36% kwas o-fosforowy.
Wytrawiacz stomatologiczny do wytrawiania szkliwa i zębiny o idealnie dobranej 
żelowej konsystencji. Nie spływa z powierzchni i wąskich krawędzi szkliwa oraz nie 
zasycha w aplikatorze.

+ Płyn do przepłukiwania kieszonek dziąsłowych gratis.

Sekusept Pulver 2kg + aktywator 2l - preparat do mycia 
i dezynfekcji narzędzi lekarskich,przeznaczony również do myjek 
ultradźwiękowych.
Spirigel 500ml - alkoholowy żel do szybkiej dezynfekcji rąk
Silonda 100ml - emulsja do rąk i ciała o właściwościach 
pielęgnujących i regenerujących skórę.

Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych trudno dostępnych 
powierzchni i przedmiotów stomatologicznych . Nie zawiera aldehydów i fenoli.

Blue Etch + GLUCOSITE

Sekusept Pulver 
Zestaw, Ecolab

OCC Prosept Spray
1) 1l
2) 2l
3) 5l

3M ESPE
opakowanie 50 szt.

Molteni
opakowanie 50 szt.

Septodont
opakowanie 50 szt.

Cena: 1590

Cena: 11900 Cena: 1)    2700

2)    4999

3) 12190

Cena: 8000

10ml
Cerkamed

2ml
Cerkamed

Pojemność wytrawiacza i silanu 1,2ml.

Wytrawiacz do porcelany i silan umożliwiają naprawę uzupełnień protetycznych 
w gabinecie, bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta.

Porcelain Yellow Etch
+ Silane
Ultradent

Cena: 9900

Cena: 6800

Cena: 7200

www.tytan.info


