
Prețurile aișate conțin TVA.

** Oferte valabile până pe 31.01.2018 în limita stocului disponibil.



Prețurile aișate conțin TVA.

Portofino
 Santa Margherita Ligure  - Italia 

,,Estetică în Portofino”
- curs intensiv -

- 2 zile -

Temaică:
1. Restaurări directe pe dinți anteriori și posteriori.
2.Restaurările dinților cu tratamente endodonice.

Locație: Portoino - Santa Margherita Ligure
                Style Italiano classroom

Locuri disponibile: 12 

Dr. Simone Grandini Dr. Jordi Manauta

Experiență powered by 

Tariful  include:
2 zile de curs 
Hotel – 3 nopți (in 1 marie out 4 marie) 
Mic Dejun
Cofee breaks
3 Mese de seară 
Tariful NU include transportul.

Persoane de contact
Oana Belea 0732 717 856

Sidonia Iascovici 0732 717 852
Paula Secanu 0742 104 708

Constanin Lupu 0731 550 159
Crisina Proca 0731 797 325

Sebasian Mihuț 0732 330 380 

Portoino - Santa Margherita Ligure, Italia 

     

1.700

EURO 

 Style 
Italiano

Experience

*TVA inclus

Save the date 

1 - 4
 Martie 2018
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Prețurile aișate conțin TVA.

Estelite Asteria kit + 
EE Bond mini kit 

15 Estelite Asteria 4g + EE Bond Intro Kit + Lampa MECTRON Starlight UNO 

4 x Estelite Asteria 4 g 
+ EE Bond Bottle refill 5 ml 

Oferta conține:
- kit-ul cu 7 seringi x 4 g
 body – A1B, A2B, A3B, A3.5B , A4B 
 enamel – NE, OcE.
- kit-ul cu adeziv EE Bond 1 ml + 1 seringă 
etching gel 2,5 ml 

Oferta conține:
- 15 seringi Estelite Asteria 4g 
- kit cu 1 lacon adeziv EE Bond 5 ml + 1 seringă etching gel 2,5 ml 
- 1 lampă MECTRON Starlight UNO 

Oferta conține:
- 15 seringi Estelite Σ Quick 3,8 g + 5 seringi Estelite Posterior 4,2 g 
- kit cu 1 lacon adeziv Bond Force II 5 + accesorii 
- 1 lampă MECTRON Starlight UNO 

Oferta conține:
- 4 seringi Estelite Asteria  x 4 g , culori la alegere
- 1 lacon adeziv EE Bond 5 ml 
Culori disponibile:
 body – A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B , B2B, BL enamel – NE, OcE, 
TE, YE, WE

     

 1.355
ron 

985
euro

929 ron
1.048 ron

Σ 20 seringi : 15 Estelite � Quick 3,8g + 5 Estelite Posterior 4,2g + Bond Force II Kit + 
Lampa MECTRON Starlight UNO 

985
euro



Prețurile aișate conțin TVA.

ofertă 3 seringi Estelite � QUICK 3,8 gΣ Estelite � Quick Introductory kit 

Estelite Posterior syr. 4,2 g  

ofertă 3 seringi 
Estelite Posterior syr. 4,2 g  

Σ 

Estelite � QUICKΣ 
Compozit submicronic cu mimeism cameleonic, perfect pentru a 
valoriza munca și rezultatele dvs. prin sistemul inovaiv de inițiere  
RAP (RADICAL AMPLIFIED PHOTOPOLYMERIZATION TECHNOLOGY)
- system brevetat de TOKUYAMA . 
Până la 90 secunde pentru a polimeriza, pentru a crea o operă de 
artă, până la 10 secunde pentru a polimeriza.

Indicații:
- Restaurări anterioare sau posterioare,
- Închideri de diasteme,
- Veneer în compozit,
- Reparații compozit / porțelan.

Culori disponibile:
A1, A2, A3, A3.5, A4 (Cerv.), A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, 
OA1, OA2, OA3, OPA2 – Opaque A2,CE – Clear Enamel (Inc.) ,
      BW – Bleach White, WE -White Enamel

**Oferta conține oricare 3 seringi cu nuanțe la alegere.

Beneicii:
- Timp foto ultra rapid (10 sec.  cu lampa la putere  minima ≥ 
400mW/cm² ,
- Timp de lucru exins , 90 sec. la lumina ambientală (10000 Lx),
- Fotostabilitatea extraordinară permite o lustruire excelentă,
- Strălucire durabilă în imp,
- Rezistență la abraziune ridicată,
- Contracție de polimerizare scazută (1.3%),
- Radioopacitate foarte bună.

     

 155
ron 

   389 ron 

849 
ron 

465 ron 

Kit-ul conține : 
- 6 seringi x 3.8 g – A1, A2, A3, A3.5, OA3, OPA2
- Bond Force reill 1ml,
- Accesorii.

Se adresează profesionișilor care apreciază inovația și doresc o 
foarte bună esteică în reconstrucțiile posterioare .
Compozit cu înaltă rezistență la abraziune, care prin proprietățile 
izice excelente se recomandă în obturațiile de clasă I și II .
Este caracterizat de un imp scurt de fotopolimerizare (10sec), nu își 
schimbă culoarea înainte și după fotopolimerizare și este  ușor de 
manevrat .

Estelite Posterior seringă 4,2 g
Culori disponibile: PA1, PA2, PA3 
Indicații:
- Restaurări directe în sectoarele posterioare , cavități 
de clasa I și II,
- Reconstrucția cuspizilor,
- Tehnica sandwich,
- Reparații ceramică / compozit.

Oferta conține oricare 3 seringi de 4,2 g

Beneicii:
- Timp foto ultra rapid (10 sec cu lampa la putere  minimă ≥ 400mW/
cm² ),
- Timp de lucru exins, 90 sec. la lumina ambientală (10000 Lx),
- Fotostabilitatea extraordinară permite o lustruire excelentă,
- Strălucire durabilă în imp,
- Rezistență la abraziune ridicată,
- Contracție de polimerizare scazută (1.3%),
- Radioopacitate foarte bună.

185 
ron 

469 ron

555 ron 
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Prețurile aișate conțin TVA.

Estelite Bulk Fill Flow syr. 3 g 

Estelite Bulk Fill Flow syr. + Universal Bond Kit 

Estelite Flow Quick syr. 1,8 g  Estelite Flow Quick High Flow syr. 3,6 g 

                Estelite Bulk Fill Flow - este total diferit de compozitele 
tradiționale  de umplere în masă care necesită un strat inal de 
acoperire cu un compozit universal.
                Cu Estelite Bulk Fill Flow, un singur strat de 4 mm este 
suicient pentru a completa restaurarea, nu necesită acoperire inală 
și este foarte ușor de polișat.
                 Estelite Bulk Fill Flow are un efect esteic foarte natural.                 
Efectul “cameleonic” și gradul de translucență potrivit al materialului 
creează o excelentă armonizare colorisică cu deniția adiacentă.
                Diferența între restaurarea din rășină compozită și dintele 
natural este foarte greu de ideniicat.
                Umplutura sferică Super-Nano, patent Tokuyama cu 
tehnologia SOL-GEL, ușurează lustruirea atât pentru Bulk Fill Flow cât 
și pentru  celelalte compozite din gama Tokuyama.

Polimerizare rapidă - 10 sec.

Oferta conține:
- 1 seringă Bulk Fill Flow 3 g, 
- 1 kit adeziv universal de ulimă generație  
( Bond A 5 ml + Bond B 5 ml + accesorii)

Indicații:
-Restaurări pereți laterali – posteriori, 
-Lining în clasele I și II ,
-Reparații porțelan/compozit de mici dimensiuni.

169 
ron 

449 ron

535 ron 

              Compozit cu viscozitate medie care oferă rezultate 
esteice excelente împreună cu o gamă largă de culori 
disponibile.
              Umplutura submicroică de formă sferică oferă 
rezultate esteice opime, precum și rezistențe excelente 
mecanice și de uzură.

Indicații:
- Restaurarea cavităților de clasa I până la III , V, 
- Liner pentru restaurări directe .
Beneicii:
- Compozit luid cu vâscozitate opimă, ixotrop,
- Timp de lucru exins,
- Timp de întărire rapidă (10 secunde),
- Lustruire excelentă.

                    Compozitul luid cu vâscozitate scăzută al 
Tokuyama Dental, oferă o luiditate opimă ca liner pentru 
cavitățile de gradul I și II. Are un imp de fotopolimerizare 
de numai 10 secunde, esteică superbă și proprietăți izice 
excelente.
Indicații:
- Restaurări anterioare și posterioare( în special pentru 
cavități mici și supericiale),
- Liner pentru cavitățile de clasa I și II,
- Reparații fațete din compozit/porțelan,
- Reparații ale fracturilor mici de compozit,
- Cimentare fațete,
- Sigilări ocluzale implante.

99 
ron

155 

ron
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UNIVERSAL BOND Kit

Bond Force II

EE Bond  

EE BOND Intro kit 

EE BOND refill 5 ml 

        Tokuyama Universal Bond  este un sistem  adeziv 
bicomponent (2 sicluțe) autopolimerizabil, cu performanțe 
înalte, pentru restaurări directe și indirecte. 
        1. Compaibilitate cu diferite tehnici de gravare: total, 
auto sau gravare selecivă.
        2. Compaibilitate cu materiale duale sau autopolimeri-
zante fără uilizarea unui acivator separat.
         3. Poate i folosit ca primer pentru restaurări pe baza de 
siliciu și/sau zirconiu și metalice.

Beneicii:
- Uilizare universală, compaibilitate cu toate protocoalele de 
gravaj: auto-gravaj, gravaj total, gravare selecivă.
- Compaibilitate cu rașini compozite: fotopolimerizabile, 
autopolimerizabile și cu priză duală; în restaurări directe fără 
a i necesară uilizarea unui acivator suplimentar.
- Reparații intraorale.
- Restaurări indirecte.

Prezentare:
- 1 lacon adeziv A  5 ml + 1 lacon adeziv B 5 ml 
- Godeu
- Accesorii 

Indicații:
- Restaurări directe anterioare și posterioare
- Reparații intraorale a restaurărilor din compozit, 
metalo-ceramice, integral ceramice fără un primer suplimentar.
- Cimentarea restaurărilor : indirecte, fațete (în combinație cu cimenturi cu: foto, duale și autopolimerizabile).
- Adeziunea pivoților 
- Repararea protezelor dentare mobile, scheletate.

 Adeziv monocomponent “ALL IN ONE” , autogravant, ce depășește generația a 7-a datorită noului monomer 3D-SR 
(self reinforcing) dezvoltat și brevetat de TOKUYAMA DENTAL.
 Indicații:
- restaurări cu compozite auto și fotopolimerizabile de smalț și denină,
- reparații porțelan și compozit deteriorat.

EE-BOND este un sistem adeziv formulat pentru tehnica demin-

eralizării smalțului. Uilizând monomerul  3D self-reinforcing (SR) 
Tokuyama, EE-BOND  creează o legătură chimicp atât de smalț, cât 
și de denină, formând un strat durabil de matrice 3D. Acest strat 
subțire, dar durabil, oferă o integritate marginală pe termen lung a 
restaurării esteice, precum și o etanșare deninară excepțională.

- 1 lacon adeziv 5 ml

Beneicii:
- Performanță excelentă de adeziune,
- Integritate marginală,
- Sensibilitate postoperatorie redusă,
- Etanșare perfectă a cavității,
- Timp de lucru prelungit,
- Eliberează luor.

365 

ron

Bond Force II 
refill 5 ml

259
ron

285
ron

-1 lacon adeziv 5 ml

Kit-ul conține:
- 1 lacon adeziv 5 ml,
Accesorii.

Bond Force II kit

295
ron

235
ron

Kit-ul conține :
- 1 lacon adeziv 5 ml
- 1 seringă Etching Gel HV 2.5 ml
- accesorii.
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Material siliconic ultra fluid & umectabil
INDICAȚIE PENTRU UTILIZARE (“Sicker-ele rotunde colorate” vă ajută să selectați materialul și asocierea acestuia)

Ca bază în tehnica simultană cu două vâscozități de amprentare pentru: coroane, punți, inlay, onlay și fațete. Indicat pentru tehnica 
dublu arc.

În tehnica monofazică cu o singură vâscozitate pentru: poziționarea bonturilor de amprentă a implanturilor, antagonișilor, amprente 
de poziție și funcționale.

Ca bază în tehnica cu dublă vâscozitate în două faze pentru: coroane, punți, inlay, onlay și fațete.

Amprentă de precizie pentru preparațiile supragingivale sau juxtagingivale.

Amprentă de precizie pentru ciirea subgingivală.

Ca bază în tehnica simultană a două vâscozități. 

Definirea detaliilor 

Amestecul de umpluturi hidroile cu surfactant 
puternic umectabil, patentat de Tokuyama, per-
mite materialului să reproducă detalii precise 
chiar și în zone mai diicile, chiar și în cazul 
umezelii. 
- Rezistență mare la rupere, garantând “ciirea” 
detaliilor minuscule.

PRECIZIE FLUIDITATE

-  Îndepărtarea ușoară și precisă a amprentelor. 
-  Reproducere excelentă a detaliilor anatomice 
și la nivelul șanțului gingival. 
- Precizie dimensională crescută, asigurând o 
reproducere precisă a amprentei originale pe 
modelul de gips.

- Fluiditate ridicată, sub presiune, în jurul și 
între marginile preparate la nivelul șanțului 
gingival. 
- Tehnologie inovatoare dezvoltată în labo-

ratoarele Tokuyama, îndepărtare fără efort, 
rezilență extremă a materialului.
 - Tixotropic datorită amestecului excelent 
de umplere și complexului plainic brevetat.

Tehnica prin spălare? Tehnica în doi impi? Tehnica Sandwich? Tehnica monofazică? Tehnica arcului dublu?

Oricare ar i numele tehnicii tale, cu ESTESIL H2TOPTM ... poți!

Tehnica de amprentare 

(doar o fază)

(două vâscozități în două faze diferite)

(două vâscozități într-un singur pas)
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200

ron

180

ron

180

ron
535

ron

535

ron

180

ron

PUTTY SOFT

monophase mono implant mono implant

HIGH FLOW EXTRA HIGH FLOW

Silicon de adiție cu proprietăți ideale pentru 
deinirea detaliilor, precizie și netezire.
Ideal ca bază în tehnica cu dublă vâscozitate 
în două faze pentru: coroane, punți, inlay, 
onlay și fațete.
Timp de priză - 4:30 min 
Prezentare:
300 ml bază + 300 ml catalizator 

Silicon de adiție pentru aparat de mixare.
Ideal ca bază în tehnica simultană cu două 
vâscozități de amprentare pentru: coroane, 
punți, inlay, onlay și fațete. Indicat pentru 
tehnica dublu arc.
Timp de priză - 4:30 min 
Prezentare:
2 cartușe  x 380 ml
10 vârfuri de mixare 

Silicon de adiție pentru aparat de mixare.
Ideal în tehnica monofazică cu o singură 
vâscozitate pentru: poziționarea bonturilor 
de amprentă a implanturilor, antagonișilor, 
amprente de poziție și funcționale 
Timp de priză - 4:30 min 
Prezentare:
2 cartușe  x 380 ml
10 vârfuri de mixare 

Silicon de adiție luid în cartușe 
cu automixare .
Ideal ca bază în tehnica simultană a două 
vâscozități. Indicat pentru 
tehnica dublu arc.
Timp de priză - 4:30 min 
Prezentare:
2 cartușe  x 50 ml
6 vârfuri de mixare 

Silicon de adiție luid în cartușe cu 
automixare .
Ideal pentru amprentă de precizie pentru 
preparațiile supragingivale sau juxtagingivale
Timp de priză - 4:30 min 
Prezentare:
2 cartușe  x 50 ml
6 vârfuri de mixare 

Silicon de adiție luid în cartușe cu
automixare .
Ideal pentru amprentă de precizie pentru 
ciirea subgingivală.
Timp de priză - 4:30 min 
Prezentare:
2 cartușe  x 50 ml
6 vârfuri de mixare 

Material siliconic ultraluid & umectabil

Chiar și în apă rămâne amprenta câșigătoare
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Ofertă! myClip 2.0 kit + 
1 Estelite Bulk Fill Flow 3g    

Ofertă! myQuickmat Classico kit + 
2 seringi Estelite Posterior 4.2 g 

myQuickmat Classico kit

myCustom Rings kit

preț 
pachet

preț 
pachet

myClip 2.0 - REF 6305 
1 buc. myClip 2.0, 
2 perechi de vârfuri
Restoraive trial set 
5 buc. Matrici secționale pentru premolar 
LumiContrast 
5 buc. Matrici secționale pentru molar LumiContrast 
10 buc. Pene de lemn roz 11 mm (XS) 
10 buc. Pene de lemn  12 mm (S) 610

ron

689 ron
780 ron

             Tehnica “Inelului personalizat” myCustom Rings permite reconsituirea ușoară a anatomiei interproximale preexistente. 
Vârfurile inelului sunt personalizate ca formă luând amprentă pereților proximali sănătoși și intacți folosind rășina fotopolimeriz-

abilă myCustom Resin. Acest lucru permite realizarea unor puncte de contact puternice și a unui contur proximal precis în impul 
restaurării. 

myClip 2.0 Inel pentru matrici secționale cu forceps integrat 

myCustom Rings kit - REF 6802 
50 buc. Matrici secționale pentru premolar Quickmat 0.025mm / 5mm,
50 buc. Matrici secționale pentru molar Quickmat 0.025mm / 6.4mm, 
20 buc. Matrici secționale pentru premolar LumiContrast 0.025mm / 5mm, 
20 buc. Matrici secționale pentru molar LumiContrast 0.025mm / 6.4mm, 20 buc. 
Matrici trensparente pentru premolar Quickmat 0.075mm / 5mm 20 buc. 
Matrici trensparente pentru molar Quickmat 0.075mm / 6.4mm 
2 buc. Inel myRing Classico,
6 perechi Delta Tubes,
50 buc. Pene Pinky Wood Wedges, 11mm (XS), 
50 buc. Pene Wood Wedges, 12mm (S), 
buc. Pene Wood Wedges, 13mm (M), 
40 buc. Pene Wood Wedges, 15mm (L)
1 buc. myCustom Resin, seringă 3 ml cu
10 buc. vârfuri aplicatoare pentru  myCustom Resin

myQuickmat Classico kit - REF 6801
50 buc. Matrici secționale pentru premolar Quickmat 0.04mm / 5mm, 
50 buc. Matrici secționale pentru molar Quickmat 0.04mm / 6.4mm, 
20 buc. Matrici secționale Quickmat , cu extensie cervicală 0.04mm / 6.4mm+Ext., 
20 buc. Matrici secționale pentru premolar LumiContrast 0.04mm / 5mm, 
20 buc. Matrici secționale pentru molar LumiContrast 0.04mm / 6.4mm, 
20 buc. Matrici secționale LumiContrast cu extensie cervicală 0.04mm / 6.4mm+Ext., 
2 buc. Inel myRing Classico, 
6 perechi Delta Tubes, 
50 buc. Pene Pinky Wood Wedges, 11mm (XS), 
50 buc. Pene Wood Wedges, 12mm (S), 
40 buc. Pene Wood Wedges, 13mm (M),
40  buc. Pene Wood Wedges, 15mm (L)

995
ron

Sistem complet de matrici secționale dezvoltat pentru 
 a oferi o separare delicată  a dinților

769
 ron

999 ron
1.139 ron
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myQuickmat Forte kit
Sistem complet de matrici secționale dezvoltat pentru  a 
oferi o separare  mai buna a dinților.

myQuickmat Forte kit - REF 6803 
50 buc. Matrici secționale pentru premolar Quickmat 0.04mm / 5mm, 
50 buc. Matrici secționale pentru molar Quickmat 0.04mm / 6.4mm, 
20 buc. Matrici secționale Quickmat , cu extensie cervicală 0.04mm / 6.4mm+Ext., 
20 buc. Matrici secționale pentru premolar LumiContrast 0.04mm / 5mm, 
20 buc. Matrici secționale pentru molar LumiContrast 0.04mm / 6.4mm, 
20 buc. Matrici secționale LumiContrast cu extensie cervicală 0.04mm / 
6.4mm+Ext., 
2 buc. Inel myRing Forte, 
2 perechi de vârfuri,
50 buc. Pene myWedge, Extrasmall (XS), 
50 buc. Pene myWedge, Small (S), 
40 buc. Pene myWedge, Medium (M), 
40 buc. Pene myWedge, Large (L) 
1  clește aplicator myForceps

Quickmat Deluxe kit - REF 5701 
100 matrici secționale (0.04mm, molar și premolar, asortate) 
40 matrici secționale (0.025mm, molar și premolar, asortate) 
140 pene de lemn (4 mărimi, asortate)
3 inele Quick 
1 Re-Force 
16 vârfuri tubulare siliconice 

1.569
ron

549
 ron

Quickmat Deluxe kit

myForceps myCustom Resin
Intrumentul indispensabil  pentru a poziționa sau a înlătura 
în siguranță toate ipurile de inele pentu matrici secționale 
Polydenia.

Rășină fotopolimerizabilă pentru a personaliza vârfurile 
inelului ca formă luând amprentă pereților proximali sănătoși 
și intacți

249
 ron

149

 ron

Stripmat 

Hy Drop 

Benzi abrazive 
Tria Shine 
Benzi abrazive 

49
 ron

69
 ron

119
 ron

119
 ron

Benzi abrazive pentru inisat 
interprozimal, realizate din 
polyeter și acoperite cu un 
strat de paricule din oxid de 
aluminiu.
Rolă de 10 m cu diferite granu-

lații: 30, 40 și 60 µm.

Benzi abrazive triunghiulare 
pentru inisat interprozimal, re-

alizate din polyeter și acoperite 
cu un strat de paricule din oxid 
de aluminiu.
Cuie cu 100 buc, de diferite 
granulații: 30, 40 și 60 µm.

Dispenser igienic  pentru lichide, rezistent 
la substanțe chimice, autoclavabil și 
termodezinfectabil.
Prezentare: 
- Dispenser + 5 membrane 

Bandă transparentă din 
celuloid pentru matrici-
cu lungime de 15 m, 
grosime de 0,05 mm și 
lățimi de 6, 8, 10 mm.  
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G-aenial A2,A3,PA3 
+ G Premio Bond 5 ml

EverStick Intro 

G-aenial Universal Flo 
A2/A3 + G Premio Bond 
Promo 

Gradia Direct Premium kit 

Kit-ul conține:
   3 seringi G-aenial : A2, A3, PA3
   1 lacon adeziv G Premio Bond 5 ml,
   2 discuri inisare și accesorii.

GC Eversick – ibre de siclă 
concepute pentru a oferi soluții 
stomatologiei moderne, orientate 
către pacient. 

EverSick C&B - ibră de siclă pen-

tru realizarea punților și înlocuirea 
dinților lipsă.
EverSick Perio - ibră de siclă 
pentru imobilizarea simplă și esteică 
a dinților parodontoici.
Prezentare:
-1 bandă de 8cm EverSick C&B
-1 bandă de 8cm EverSick Perio.

G-CEM LinkForce - soluția universală și puternică pentru 
toate provocările dvs. de cimentare adezivă care asigură o 
legătură puternică pentru toate substraturile în toate indi-
cațiile, fără compromisuri.
Indicații:
    Cimentarea tuturor ipurilor de ceramică, ceramică hibridă, 
inlay și onlay din rașină sau metal, coroane și punți,
    Pivoți metalici, ceramici și ibră de siclă,
    Fațete din ceramică / compozit,
    Coroane și punți pe bonturile implantelor.

Prezentare:
System Kit: G-CEM LinkForce A2 8.7g (5ml) x 1, G-CEM LinkForce Translucent 1 x 8.7g (5ml) x 1, GC Automix Tip          
Regular x 30, GC Automix Tip for endo x 5, G-Muli PRIMER (5ml) x 1, G-Premio BOND (5ml) x 1, G-Premio BOND    
DCA (3ml) x 1, GC ETCHANT 4.8g (3.6ml) x 1, G-CEM LinkForce Try-In Paste A2 1.5g (1.2m) x 1, G-CEM LinkForce 
Try-In Paste Translucent 1.5g (1.2ml) x 1, aplicatoare, accesorii.

La toate produsele GC din ofertă primiți GRATIS 1 unidoză Mi Varnish ! 

Kit-ul conține:
   G-aenial Universal Flow A3/A2 - 3 x 3.4g
   1 lacon adeziv G Premio Bond 5 ml 
   G-Aenial Etching Gel
   2 discuri inisare și accesorii.

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

699
 ron

285
 ron

769
 ron

1.030
 ron

965
 ron

Kit-ul conține:
   7 seringi  x 4 g :A1,A2, A3, AO2, AO3 , 
P-A2, P-A3 + G BOND reill 5 ml + accesorii

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  



Prețurile aișate conțin TVA.

FUJI Plus 1-1

FUJI One 50 Capsule 

FUJI IX 1-1

EQUIA Forte Fill  50 Capsule 

La oricare 6 cuii de capsule GC 
primiți BONUS Silvermix 

La oricare 10 cuii de capsule GC 
primiți BONUS lampa foto 
D Light Duo 

La achiziționarea a 25 seringi 
GRADIA / G-AENIAL / ESSENTIA 
primiți BONUS lampa foto  
D Light Duo 

Ciment ionomer de siclă pentru restaurări  posterioare, 
condensabil, ușor de folosit, cu rezistență ridicată la abraziune, 
radioopac și biocompaibil.
Prezentare:
1 lacon pulbere 15 g, 
1 lacon lichid 6,4 ml.

405
 ron

355
ron

289
 ron

529
 ron

Ciment ionomer de siclă îmbunătățit pentru restaurări  posterioare 
cu aplicare într-o singură etapă.
Prezentare:
   Cuie cu 50 capsule de 0,10 ml .

Ciment ionomer de siclă îmbunătățit rășinic pentru 
cimentarea deiniivă a restaurărilor cu suport metalic, 
inlay-uri ceramice, coroane și punți din ceramică ar-
mată, precum și orice fel de inlay-uri, onlay-uri, coroane 
și punți acrilice sau rășinice.
Prezentare:
1 lacon pulbere 15 g, 
1 lacon lichid 7 ml,
1 lacon 6,5 ml GC Fuji Plus Condiioner.

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

GRATIS
1 unidoză Mi Varnish  

Ciment ionomer de siclă pentru 
cimentări deiniive ale restaurărilor 
cu suport metalic, compaibil cu pulpa 
dentară și cu mucoasa gingivală.
Prezentare:
   Cuie cu 50 capsule de 0,10 ml .

La toate produsele GC din ofertă primiți GRATIS 1 unidoză Mi Varnish ! 



Prețurile aișate conțin TVA.

Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de 
microsiclă, radioopac, care eliberează luoruri pentru 
restaurări de clasa a I-V, închiderea diastemelor.
 Prezentare:
   Seringă 4 g 

Kit-ul conține :
    8 seringi x 4 g : A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3; 
    2 seringi  x 2.5 ml Gluma  35 Etch;
    1 lacon  x 4 ml Gluma 2Bond reill;
    accesorii

Gluma Universal Bond – adeziv universal  fotopolimerizabil 
care poate i aplicat cu tehnica autogravării, gravării selecive 
a smalțului si gravării totale.
Prezentare:
   1 lacon 4ml.

Gluma 2 Bond – adeziv  fotopolimerizabil de generația a 
5-a  cu formulă îmbunătățită care poate i aplicat cu tehnica  
gravării totale.
Prezentare:
   1 lacon 4ml.

Charisma Classic -  compozit fotopolimerizabil universal pe 
bază de microsiclă, radioopac, care eliberează luoruri pentru 
restaurări de clasa a I-V, închiderea diastemelor.
Prezentare:
   Seringă 4 g 

Charisma Topaz – compozit fotopolimerizabil radioopac, 
nanohibrid cu indicații în restaurari directe ale cavitailor 
I și V,  fațetări compozite directe, restaurări indirecte 
(inlay-uri, fatete).
Prezentare:
   Seringă 4 g 

**Oferta conține oricare 3 seringi cu nuanțe la 
alegere.

Charisma Classic

Charisma Classic Combi kit 8 syr. x 4 g + Gluma 2 Bond  

Gluma Universal Bond + Charisma Topaz seringă A2

Gluma 2 Bond + Charisma Classic  seringă A2/A3

Ofertă 3 seringi Charisma Classic 4 g 

210
 ron

79
 ron

615
 ron

250
 ron

250
 ron



Prețurile aișate conțin TVA.

Optosil Putty + Activator universal + 
Xantopren L Blu

Variotime Easy Putty + Variotime Extra Light/Light/Medium Flow

Variotime Dynamix Putty 

Variotime Dynamix Heavy 
SOPIRA – ace carpule atraumatice 

Variotime Dynamix Monophase 

Silicon de condensare de pre-amprentare pentru amprente de 
spălare, amprente ip sandwich și amprente funcționale.
Oferta conține:
Optosil Comfort Puty 900 ml 
Acivator Universal 60 ml 
Xantopren L Blu 140 ml 

            Silicon de adiție, hidroaciv, pe 
bază de vinilpolisiloxan ce oferă precizie 
pentru toate ipurile de tehnici de am-

prentare.
            Varioime este indicat pentru toate 
ipurile de tehnici de amprentare pentru 
coroane, punți, restaurări ixe/mobile, 
proteze totale.

Oferta conține:
   Varioime Easy Puty 2 x 300 ml (bază +         
catalizator),
   Varioime Flow 2 x 50 ml .

Silicon de adiție pentru tehnica de amprentare în doi 
impi și tehnica sandwich.
   2 cartușe x 380 ml (bază și catalizator)

Silicon de adiție pentru tehnica de amprentare în doi 
impi și tehnica sandwich.
   2 cartușe x 380 ml (bază și catalizator)

Cuie cu 100 ace Ofertă! 2 cuii de ace carpule
 => GRATIS 50 bavete plasiiate  

Silicon de adiție pentru tehnica de amprentare într-un singur 
imp.
   2 cartușe x 380 ml (bază și catalizator)

GRATIS  
1 spatulă de amestec 

115
 ron

245
 ron

339
 ron

339
 ron

370
 ron



Prețurile aișate conțin TVA. XP-endo ®  Shaper

The One to Shape your Success

XP-endo® Shaper
Cel mai recent ac din gama XP-endo® ISO 30/.00 care simpliică 
radical secvențele endodonice în tratamentul canalelor radiculare.

Rezultă din combinația a două tehnologii de ulimă generație:

1. Tehnologia MaxWire®
- oferă lexibilitate remarcabilă și rezistență la oboseală 
- capacitatea de a progresa în cadrul canalelor cu ușurință și 
agilitate,
- exindere sau contractare în funcție de morfologia canalului.

2. Tehnologia Booster Tip (BT)
- geometrie unică, având șase muchii tăietoare de la vârf. 

XP-endo® Shaper
 blister steril cu 3 ace 

275
 ron



Prețurile aișate conțin TVA.

XP ENDO inisher
Instrument pentru canale radiculare cu diametru 
ISO 25 și conicitate zero (25/.00)
Caracterisici:
   Curățarea mecanică a canalelor diicile datorită lexibil-
ității și capacității de exindere.
   Rezistență la oboseală datorită conicității zero și capac-

ității acului de  a lucra în două faze (tehnologia Max-

Wire).
   Adaptarea la morfologia canalelor și conservarea den-

inei.
   Îndepartarea resturilor și a medicamentelor din impul 
tratamentelor.

XP ENDO inisher R - pentru retratament
Instrument pentru canale radiculare cu diametru 
ISO 30 și conicitate zero (30/.00).
Ideal pentru eliminarea materialului de obturație 
rezidual în impul retratamentului.

 

XP ENDO inisher
blister steril cu 3 ace 

275
 ron

275
 ron



Prețurile aișate conțin TVA.

TOTAL FILL BC- Bioceramică

Produsele din gama TotalFill® fac parte din familia bioceramică și sunt recunoscute:
- pentru proprietățile lor biologice: biocompaibilitatea, bioacivitatea și acivitatea anibacteriană; 
- pentru proprietățile lor izico-chimice excelente; 
- contracție de priză zero și ind să se exindă ușor; 
- etanșare excelentă între denină și materialul de umplutură;
- hidroile;
- sunt gata de uilizare;
- nu necesită amestecare; 

Gama TotalFill® include:
- un ciment de etanșare a canalului bioceramic, BC Sealer 
- un material desinat reparării rădăcinilor, disponibil în 3 consistențe: pastă injectabilă (TotalFill® BC RRM™ Paste), 
puty (TotalFill® BC RRM™ Puty) sau puty maleabil (TotalFill® BC RRM™ Fast Set Puty).

TotalFill® BC RRM™ - materiale de reparare ortogonală sau retrogradă a rădăcinilor

Concept inovaiv în obturarea canalelor radiculare cu următoarele caracterisici:
uilizează umiditatea naturală din canaliculele deninare pentru a aciva reacţia de priză;
radioopacitate mare:
100% hodroil;
simulează formarea de hidroxiapaită;
adeziune chimică cu denina și Total Fill BC Points 

efect anibacterian cu pH 12,5 
contracție de priză zero
! Timp de priză 8-10 ore 

Ofertă ! BC Sealer seringă 1,5 g +  
BC Points - conuri gutapercă impregnate 

710
 ron

TotalFill BC RRM Paste – seringă 1 g 
Pastă injectabilă premixată pentru tratarea 
perforațiilor și resorbțiilor și a pulpei. 
Obiecivul:
asigură o sigilare perfect impermeabilă 
permite regenerarea țesuturilor. 
Avantajele produsului:
Ușurința de manipulare și de introducere
Foarte rezistent la spălare
radioopac
biocompaibil, bioacive și osteogen
Hidroil
Anibacterian (+12 pH) 
! Timp scurt de priză 2-4 ore 

TotalFill BC RRM Fast Set Puty – seringă 0,3 g 
- derivat al TotalFill BC RRM Puty
- are aceleași proprietăți
- compoziția sa chimică diferă ușor
- consistență maleabilă și ușor de folosit
! imp de priză record 20 de minute 

TotalFill BC RRM Puty – cuie 2,5 g 
Bioceramică premixată sub formă chitoasă pentru reparații ale 
apexului și tratamete retrograde.
Obiecivul:
crearea unei bariere apicală de lungă durată 
de regenerare isulară
Avantajele produsului:
ușor de manipulat
rezistent la spălare
radioopac
biocompaibil, bioacive și osteogen
Hidroil
Anibacterian (+12 pH) 
! Timp scurt de priză 2-4 ore 

1.235
 ron

2.259
 ron

580
 ron

TotalFill® BC Sealer – bioceramică premixată în seringă 1,5 



Prețurile aișate conțin TVA.

Race – ace rotative NiTi

Instrumente Ni-Ti cu un design unic care elimină efectul de 
înșurubare. 
Secțiune triunghiulară pentru mai multă lexibilitate și mai mult 
spațiu pentru îndepărtarea detritusului.
Fiecare instrument are SMD (Safety Memo Disc) cu 8 petale pentru 
a ține evidența numărului de uilizări și a stresului ciclic.
Vârf rotunjit pentru o ghidare precisă în canal. 
Tratament electro-chimic deosebit pentru a crește rezistența la 
torsiune și la stresul ciclic.

Ace rotaive pentru canale drepte și ușor curbe

Ace NiTi pentru dezopturat canale. Ace NiTi pentru dezopturat canale. 

Ace  rotaive Race 
0.4/20,25,30,35
 - cuie cu 5 ace

D-Race DR1 (#10/.10) – 6 ace 
+ GRATIS  1 cuie conuri gutapercă 4%   

 Sensipast cuie cu 6 ace  
2 + 1 GRATIS

 Hedstrom cuie cu 6 ace 
2 + 1 GRATIS

D-Race DR2 (#25/.04) – 6 ace 
+ GRATIS  1 cuie conuri gutapercă 6%   

I-Race 
– blister cu 3 ace

R1 #15/.05, R2 #25/.04 
și R3 #30/.04

Ofertă 3 x I Race 
(9 ace rotaive) 
la preț special  

Ace rotaive cu conicitate 4% pentru prepararea canalelor radiculare. 

GRATIS  

Lustruire elctrochimică
Secțiune triunghiulară cu 
efect ani-înșurubare

Vârf inaciv și rotunjit

183 ron
cutie

297
 ron

249 ron

299 ron263 ron

321 ron

Ace  manuale penru sondarea 
și permeabilizarea canalelor 
radiculare . 

 Ace pentru  introducerea pastei 
de opturat în canal. 

 Ace pentru sondare, permeabilizare 
și extragerea detritusului.

50 ron

cutie 53 ron

cutie

48 ron

cutie

 Reamers cuie cu 6 ace 
2 + 1 GRATIS

La 2 cuii de ace Race
primiți GRATIS 

XP ENDO Finisher 
promo kit 



Prețurile aișate conțin TVA.

Micromotor ENDO și Apex locator 
Rooter S & S-Apex 
Micromotor endodonic cu design rainat și compact.

Pachet promoțional 
Rooter S și S-Apex 

Cumpărați pachetul promoțional și
vă caliicați pentru înscrierea gratuită la 

cursul FKG din Elveția!

Rooter S cu S-Apex – funcții:

1. Auto Apical Reverse – acul se rotește invers automat atunci când ainge un anumit punct din interiorul canalului.
2. Auto Apical Stop – acul se oprește automat atunci când ainge un anumit punct din interiorul canalului.
3. Auto Start / Stop - motorul pornește automat când acul este introdus în canal și se oprește când acesta este retras. 
4. Auto Apical Slow-down – acul înceinește automat, deoarece vârful acestuia se apropie de un punct speciicat în interiorul 
canalului.
5. Auto Apical Torque Reducion – reducerea automata a cuplului care declanșează rotația inversă deoarece vârful acului se 
apropie de apex.

Caracterisici:
Cap mic cu diametru de 9 mm pentru o vizibilitate mai bună;
Design compact și ușor pentru acces excelent;
Control și reglaje automate:
               direcție de rotați: înainte și înapoi .
               11 setări de cuplu: 0,2-5,0 Ncm.
               comenzi automate: Auto Torque Reverse
                   / Auto Torque Slow-down
Setări de viteză de la 50 rpm la 1000 rpm.
Ecran LCD ușor de ciit de către medici.
Averizare luminoasă a limitelor de cuplu stabilite  conectat la S-Apex .
Setări programabile- diferite combunații de viteză și cuplu.

BONUS = 19 ace rotaive
 în valoare de 1.000 lei 
 

Race #20/.02 –  cuie 5 ace 
Race #25/.04 – cuie 5 ace 
Race #30/.04 – cuie 5 ace 
XP Endo Shaper – blister  3 ace 
XP Endo Finisher promo – blister 1 ac 2.500

euro



Prețurile aișate conțin TVA.

1-4 februarie
 2018

FKG Dentaire 
La Chaux-de-Fonds , Elveția 

Swiss Endo Academy 
Curs 

“ Tratamente endodonice cu sistemul rotaiv FKG”

Teorie și Workshop 

Program:
Ziua 1 – sosire 
Ziua 2 – vizită în fabrică + curs
Ziua 3 – program liber
Ziua 4 – întoarcere 

Ofertă specială 
 Cumpărați pachetul promoțional Rooter S și S-Apex și vă înscrieți automat și GRATUIT la cursul din 

1-4 Februarie , Elveția!

Ofertă valabilă în limita stoc/locuri disponibile! 

Pachetul cursului conține:
Cazare și mese
Vizita în fabrică 
Curs : teorie și hands-on
Transportul NU este inclus în acest pachet! 

 Vizită în fabrică 



Prețurile aișate conțin TVA.

Freze pentru tăiat coroane ceramice și din metal .
Prezentare:
- Blister 5 freze

29 ron
bucata



Prețurile aișate conțin TVA.

Freze tungsten carbide pentru :
- Tăiat coroane 
- Îndepărtat amalgam
- Finisat 
- Preparare coronară 
- Chirurgie 

Contactați-ne pentru a descoperi  toată gama de freze! 



Prețurile aișate conțin TVA.

Freze diamantate pentru :
- Preparare coronară de diferite forme și granulații
- Finisat compozit 

Contactați-ne pentru a descoperi  toată gama de freze! 



Prețurile aișate conțin TVA.

Set 4388.314 – Keramik Veneers Set 4151.314 – Keramik Veneers 

Set 4312A.204 Set 4313B.204

Set freze ideal pentru fațete ceramice. 

Set gume de inisat ideal pentru inisat 
compozit.

Set 10 freze de preprare directă pentru 
restaurările anterioare și posterioare .

Set 8 freze de preprare indirectă – 
fațete și onlay/inlay. 

Set 6  freze  de inisat ideal pentru 
restaurările anterioare cât și posterioare. 

Set gume de inisat ideal pentru inisat ceramică.

Set freze ideal pentru fațete ceramice. 

221
ron

285
ron

352
ron

313
ron

299
ron

351
ron

347
ron

Set LD0999 
Direct Style 

Set LD1000 
Indirect Style 

Set LD1001
Finishing Style 



Prețurile aișate conțin TVA.

Piese de mână W&H 

Turbine Alegra 

Turbine SYNEA Fusion

Piese cu multiplicare 

Turbine SYNEA Vision

Fără iluminare
Rulmenți ceramici
3 x spray răcire
Cuplaj  ix BC (Borden – 2 căi) 
Cuplaj ix RM (Midwest – 4 căi)

Iluminare LED+
Rulmenți ceramici
4 x spray răcire
Cuplaj ix RM (Midwest – 4 căi)
Cuplaj rapid RQ-24 (Midwest – 4 căi)

5 x LED+ iluminare fără umbre
5 x spray răcire
Rulmenți ceramici
Strat special anialunecare și anizgâriere
Cuplaj rapid RQ-24 (Midwest – 4 căi)

+ GRATIS 5 freze globulare Komet 801.314  

+ GRATIS 5 freze globulare Komet  

+ GRATIS 5 freze de tăiat coroane  
Komet H4MCL/XL/XXL 

TE 98 BC/RM 

TG-97 L/L RM 

TK-94 L

WE-99 LED G

TE 97 BC/RM 

TG-98 L/L RM 

TK-97 L
TK-98L TK-100 L

WK-99 LT

422
euro

663
euro

794
euro

1.062
euro

1.062
euro

1.062
euro

860
euro

422
euro

220
euro

Cuplă rapidă RQ-24 (Midwest) 
Pentru TG-97 L și TG-98 L

Linia ALEGRA
Raport de transmisie 1 : 4,5
Iluminare cu generator de lumină LED+
Cap standard ɸ 10,1 mm 
3 x spray răcire 
Rulmenți ceramici, push buton

Contactați-ne pentru oferta completă de piese W&H 

Linia SYNEA Vision
Raport de transmisie 1 : 5
Iluminare cu LED+, 25.000 lux
Fibră de siclă compactă
Cap standard ɸ 9,5 mm 
5 x spray răcire 
Rulmenți ceramici, push buton
Strat special anialunecare 
și anizgâriere

1.113
euro



Prețurile aișate conțin TVA.

Set clești extracție 
2500/set – 12 buc 

Seringi cu aspitrație

Set elevatoare 
680/set 

Spatule bucale 
 cod 579

Fuloare cu bilă 
cod 500 

Setul conține: pensa 2164;
Elevatoare: 800/5-6
726/1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S

Setul conține: 2500/2-13-
33-51-7-79-17-18-22-67-
74-86

2.167
ron

1.177
ron

36
ron

34
ron

34
ron

Cod 1023
150 mm

Cod 1024
160 mm

Cod 1026
150 mm

Cod 4960

Port Ac – 1922/C
Castroviejo 180 mm

4-0, 5-0, 6-0 

Port Ac – 1748
 130 mm

3-0, 4-0, 5-0, 6-0 

Port Ac – 1923
 150 mm

5-0, 6-0, 7-0, 8-0
Cod 3512

115 mm – curbă

Cod 3519
130 mm – curbă

Cod 3518
130 mm – dreaptă

Cod 3511
115 mm – dreaptă

Cod 4961 Cod 4956

115
ron 115

ron

128
ron

75
ron

64
ron

489
ron

113
ron

135
ron 63

ron

73
ron

foarfeci



Prețurile aișate conțin TVA.

Folii de digă

Rulouri vată

Role sterilizare

Puli-Jet Plus Tablete Anispumă 
Dezinfectante

Gheață instant Bavetă rolă + măși 
faciale 

Aspiratoare salivă Bavete plasiiate 

Cuie cu 36 buc 

Pungă cu 100 buc Pungă cu 100 buc 

Pungă cu 100 buc Bax cu 500 buc 

45
ron

24
ron

3
ron

199
ron

149
ron

50
ron

7,5
ron 65

ron

Role hârie sterilizare în autoclav.
Dimensiuni: 
- rolă sterilizare 55 mm x 200 m  45 RON  40 RON 
- rolă sterilizare 75 mm x 200 m  70 RON  63 RON
- rolă sterilizare 100 mm x 200 m 95 RON  85 RON
- rolă sterilizare 150 mm x 200 m 135 RON 120 RON
- rolă sterilizare 200 mm x 200 m 186 RON 165 RON

   Detergent dezinfectant, fară spumă, pent-
ru toate ipurile de aspiratoare chirurgicale 
(umed, semi-uscate, 
uscate).  
    Acțiune bactericidă, fungicidă, 
virucidă, tuberculicidă. 
Produs concentrat: din 1 l lichid 
concentrat se obțin 125 l soluție diluată 
dezinfectantă și 250 l soluție saniizantă. 
FLACON 1 litru.

   Detergent dezinfectant, fară spumă, pentru toate ipuri-
le de aspiratoare chirurgicale (umed, semi-uscate, uscate).  
    Acțiune bactericidă, fungicidă, virucidă, tuberculicidă. 
Produs concentrat: din 1 l lichid 
concentrat se obțin 125 l soluție diluată dezinfectantă și 
250 l soluție saniizantă. 
FLACON 1 litru.



Prețurile aișate conțin TVA.

Indicaţii
Corelon poate i uilizat în procedura de anastomoză a leziunii în 
zona membranei mucoase și a pielii, în special în stomatologie, 
ginecologie, laringologie și proceduri de chirurgie plasică.

92
euro

Cuia cu 12 ire

   Firul de sutură Corelon este un ir chirurgical monoilament (PTFE) având înaltă densitate de 
politetraluoroeilenă, steril, non-resorbabil. Acul chirurgical este fabricat din oțel inoxidabil tratat cu 
silicon, având aceeași dimensiune cu cea a irului.
   Firul PTFE este caracterizat prin suprafața netedă și uniformă. El nu are adâncituri sau neregularități, în 
care bacteriile și infecțiile s-ar putea acumula. El nu are proprietăți de capilaritate. Proprietățile irului de 
sutură PTFE sunt deosebit de uile pentru apropierea țesuturilor delicate, sensibile la infecții, în special 
într-un mediu umed cu lora bacteriană considerabilă.

   O caracterisică importantă a PTFE-ului este trecerea lui cursivă prin țesuturi, care minimizează 
deteriorarea țesutului moale în impul procedurii de suturare a leziunii.

   Corelon nu este vopsit și nu conține substanțe suplimentare. Dimensiunea suturii este în conformitate cu 
standardele din Farmacopeea Europeană și US Farmacopeea.
   Acele chirurgicale folosite îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate, nu sunt predispuse la 
deformări și sunt extrem de ascuțite.



Prețurile aișate conțin TVA.

Aparatură stomatologică
Valenina Fulger  0746 098 419
Roxana Iuga  0754 048 650 

Materiale Consumabile  BUCUREȘTI 
Paula Secanu 0742 104 708
Sidonia Iascovici 0732 717 852
Constanin Lupu  0731.550.159

Implante dentare ZIMMER 
Alexandra Lepădatu 0754 021 469
Mihaela Roșu 0746 288 818

Instrumentar și freze 
Oana Belea 0732 717 856

Teritoriu 
Zona Ardeal  
Sebasian Mihuț 0732.330.380

Zona de Vest 
Crisina Proca 0731.797.325

SITEA ROMANIA SRL 
Str. Oltarului nr. 4 
Sector 2 Bucureși 
Tel. /  Fax 021-528 03 20/21/22/23
E-mail : oice@site.ro , info@sitea.ro
www.sitea.ro 
Facebook.com/sitea.romaniasrl


