
160 гр

 Универсален
адхезив

Универсален
композит сет 4 шпр.
+ глас лайнер + 10мл

бонд 10 ml

97DENTAL
И��я�а И�а�о�а

Онлайн магазин
www.97DENTAL.com

Глас Лайнер

Компетенс флоу Компетенс Универсал C-bond

Секурафикс Секурафил Полирна Сода 

C-bond SE

П-цем Временен цимент

Калцидент 450 Фисеал силант

Гласиозит Калцимол

Пол. паста Цемион ФДентакав Ендо гел

Про Фил Ец гел

Универсален
фотокомпозит 

по нано технология
4,5гр, различни

цветове
 

Компетенс шпр.

500 гр

Универсален течен фотокомпозит
шпр от 3,5мл, цветове А1,А2,А3,А3.5

37%ортофосфорна
киселина, шпр 2мл

Глас-йономер за
фиксация, сет от

прах,течност и лак

Гел за промивка на
коренови канали

Гел 1 ЕДТА 15%
Гел 2 ЕДТА 15% + 
10 % пероксид

Самоецващ
адхезив

5 ml

Силант 
шприца от 2мл

 

Крем калциев хидроксид 45% 
в шприца 2мл

 

Материал за
временни

обтурации,
30гр.

Цимент за временна
фиксация -2 пасти

(база и катализатор)
Съдържа хидроксил

апатит

Глас-йономерен
цимент за обтурации 

(цветове А2 и А3)
15гр прах/ 10мл

течност

Глас-йономерен цимент
за перманентни

фиксации

Глас-йономрена 
фотополимеризираща подложка 

Фотополимеризиращ
материал за временни

обтурации 4,5гр

Универсален
компомер за

възстановяване на
млечни зъби.

Компюли от 0.25гр,
цвят А2 или А3

Самополимеризиращ
калциев хидроксид

паста-паста (13 гр База +
11 гр катализатор). 

 



Вискалор сет

Временен цимент в
автосмесителна шприца

от 5мл + аксесоари
 

Мерон Плюс QM

Адмира Фюшън сет Полофил супра сет

Грандио сет

Екстра фил

ГрандиоСО хеви флоуМерон Плюс AC

Бификс SEКлийн ДжойРетракционна паста

Туинки старЙонолукс Футурабонд М+

Йонофил плюсСтруктур 2 / 3 Провикол QM

А-силикон тесто С-силикон сет

Алгениукс АлгинплюсА-силикон коректура

Калцимол LC

Фотомолимеризираща
рентгеноконтрастна

калциево-
хидроксидна паста

Термовискозен
композитен материал,

комплект 80 компюли по
0.25гр + затоплящ

пистолет
 

Глас-йономерен
цимент за

фиксации в удобна
автосмесителна
шприца от 8.5 гр.

 

Нанохибриден ормоцер
- възстановителен

материал от висок клас,
5 шприци + бонд

Композитен
материал за

обемно запълване
5гр шприца или
0.25гр. компюла

 

Микрохибриден
композитен комплект -

7 шприци + бонд,
ецващ гел и аксесоари

Астрингентна паста за
ефективно временно

разтваряне и изсушаване
на гингивалните тъкани

 

Високо вискозен,
течен нано-хибриден

възстановителен
материал, 

шприца от 2гр.

Изключително здрав
нанохибриден

композит, комплект от
5 шприци по 4гр.

 

Двойно полимеризиращ
глас-йономерен цимент

за възстановявания,
цветове А1, А2, А3, А3.5

 

Композитен цимент за
фиксации на високоестетични

конструкции, разцветки
транспарент, опакер или

дентин , шприца 5гр
 

Полирна паста,
различни

абразивности
 

Композитен материал
за временни
конструкции 
50мл картуша

 

Цветен компомер
за възстановяване
на детски зъби, 

 компюли от 0.25гр
 

Универсален бонд 5мл,
идеална нетечлива

консистенция,
възможност за двойна

полимеризация
 

Глас-йономерен цимент
за възстановявания,

15гр прах и 10мл течност

Ниско вискозен А-силикон
за втори прецизен

отпечатък, базиран на
поливинил силоксилан,

50мл картуша
 

Базиран на полисилоксилан,
кондензиращ материал.

900мл тесто + 150мл
коректура + 60мл активатор
Коректура лайт или регюлар

 

Еластомерно прецизно
тесто за предварителен

отпечатък, бърз или
регюлар, 300мл паста +

300мл катализатор 
 

Висококачествен
двуфазен алгинат

за дентални
отпечатъци, 453 гр

 

Висококачествен
алгинат за дентални
отпечатъци, 453 гр,

вкус Мента
 

Конец 
за ретракция

Глас-йономерен
цимент за фиксации,

оптимизиран със
смола, в кутия от 

50 капсули



Директни безплатни презентации във Вашия кабинет!
 За повече информация и за запазване на час свържете се с нас!

ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР § 
3D ПРИНТЕР КОМПЛЕКТ

Лесен за използване софтуер

Свързаност : USB 3.0
Сканиране челюст - 5 мин

Система против замъгляване
Тегло на ръкохватка 350гр

Уникален дизайн
Технология: UV/DLE
Стереолитография
Размери 25х27х44 см
Изработка на модел-12 мин
Работа с различни материали

ЕърфлоуТурбина LED Обратен наконечник LED

C-PILOTM-TAPER ендосетRe-Root

WayfinderМ-PILOT система

Твърдосплавни борери Полирни гуми М-SOLO ендосистема

Ендо фрезаCool Diamant БорериБорери за рязане метал

М-PRO ендосистема

> лесна работа
> диамантена форма
на режещия ръб без
остри ръбове

 

с неактивен
връх, за

разширяване
на

орифициума
 

> асиметрични канали
> златна баня
> дълготрайност
> прецизност

 

Комплект
ендоинструменти за

реципрочен
ендомотор, 

6 инструмента

> Скорост
> Дълготрайност
> Лесна работа
> Комфорт

Комплект от 4
инструмента за
прохождане на

канали
 

Комплект от 6
инструмента за

прохождане на много
тесни канали

 

Система за
разширяване на

коренови канали.
6 инструмента в

комплекта
 

Обратен наконечник със светлина, 
 гаранция 6 месеца

 

Апарат за
полиране със

сода
 

Турбина със светлина, 
с Германски ротор, 

гаранция 6 месеца , B2 или M4

Комплект от 5
инструмента за
релечение на

коренови канали
 

Комплект от 6
инструмента с

различен тейпър за
подготовка на

коренови канали
 

Комплект от 6 инструмента
със специално сечение за

вадене на счупени в канала
инструменти

 

За изработка на модели, временни и
постоянни конструкции директно в кабинета

 Дигитални отпечатъци за корони,
мостове, модели и ортодонтски алайнери



КОНСУМАТИВИ
 И 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

За контакти:
тел: 0889 437353
тел: 0887 268182
www.97dental.com

Оролин Бурбат

Ороцид Мултисепт

Избелваща система

Секусепт пулверМикроцид

Ротасепт Гигасепт Деконекс ББ

Деконекс ФФ Скинман софт Дезидент спрей

Дез. кърпи Cavicide Калцуни 100бр. Памучни ролки

МикроапликаториЛигавник рулоЛигавник кърпа

Нитрилни ръкавици 100бр Слюносмукатели Медицинско боне

Маски Профлуорид Варниш

Дезинфектант за дребен
ротационен и ендодонтски

инструментариум.
1 литър готов за употреба

разтвор
 
 

Алкохолна бърза
дезинфекция на

всякакви повърхности,
1000мл

За професионално
избелване, 35%

хидроген пероксид,
червен материал за

добър контраст
 

Дезинфектант за едър
стоматологичен и

 хирургичен инструментариум, 
1 литър

 

Дезинфекция на
дребен

инструментариум,
 1 литър готов разтвор

 

Дезинфекция на едър
инструментариум, 

Опаковка от 2 литра
 

Прах за дезинфекция
на подови

повърхности, разтвор
за 150л вода, 2кг

 

Дезинфекция на
повърхности,

 1 литър концентрат
 

Дезинфекция на
дребен

инструментариум,
Опаковка от 2 литра

 

Спрей за бърза
дезинфекция на
повърхности и

инструменти, 750мл

От чист
нехлориран памук;
Размери 1, 2 или 3;

300 грама
 

Предпазни калцуни за
посетителите на

дентални или
медицински заведения

Кърпи за бърза
дезинфекция на

повърхности,
инструменти и

оборудване, 160бр.
 

Кашон от 500 броя.
Различни налични

цветове.

Различни размери:
-жълти
-лилави
-бели

 

Качествени лигавници
руло, произведени в
Италия или Сърбия.

Цветове синьо, зелено,
оранжево, жълто

 

Пакет от 100 броя
 

Качествени
слюносмукатели,

произведени в Италия,
различни цветове

Комплект
ръкавици, различни
размери S, M, L, XL

 

Флуорен лак за
реминерализация на
емайла, в еднократни
опаковки, различни

вкусове
 

Медицински
предпазни маски
пакет от 50бр.

 

Дезинфектант за
ръце, омекотяващ

и подхранващ
кожата, 500мл


