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Labdarības akcija
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TavamSmaidam.lv aktualitātes



Divi instrumenti vienā. Ergonomisks skeileris un universālā kirete. TrueFit™ 
tehnoloģija – zinātniski pierādīts, ka saspiešanas spēks turot instrumentu 
samazinās līdz 65% un zobam piemērotā spiediena daudzums samazinās līdz 37%.
137 SICKLE SCALER, EE2, HARMONY™ HANDLE    # SN137XE2 

Piemērota Tev. Jaunā Harmony sērija no Hu Friedy.
Vairāk nekā 2.8 miljoni iemeslu noticēt.

Novērtēta pasaulē un atzīta arī Latvijā! 

Nepieciešamas 
pacientu kartiņas? Jautā mums! 
Pievienosim tās bezmaksas Jūsu ikdienas pasūtījumam! 

Izvēlies, Reģistrējies, Saņem pieejas lekcijām 

šeit : www.mitto.me/video-lekcijas/registracija 

Sirpis īpaši ciešām zobu spraugām Hu Friedy # SC NEVI 39E2

Lai mums visiem dzīve būtu ērtāka –

esam izveidojuši vietni www.video.dabdental.lv, 

kur glabāsies visi pieejamie lekciju un vebināru video 

ieraksti ilglaicīgai apskatei, no pēdējā laika aktuālākajiem vebināriem!

Visi Jūsu lekciju video ieraksti atradīsies vienā vietā!

Nic Tone koferdama gumija

Durr FD 300 virsmām! 
Izpārdošana -20% atlaide!

Curaprox [ BE YOU.] baltinošās zobu pastas. Viena formula - sešas ekskluzīvas garšas : 
Kazene+lakrica, džins un toniks+hurma, arbūzs, greipfrūts+bergamots, ābols+alveja, persiks+aprikoze! 
950 ppm ātras iedarbības fluorīds novērš kariesa veidošanos. Hidroksilapatīts - remineralizē zobus, 
noslēdz dentīna kanālus, mazina sāpes jutīgiem zobu kakliņiem. 
Emaljai saudzīgs RDA 50. Nesatur - SLS, triklozānu un mikroplastiku.

Ļoti iedarbīgs dezinfekcijas koncentrāts, 2.5l 
Nesatur spirtu! Nesatur aldehīdus. Neinvazīvu medicīnas 

ierīču un medicīnas inventāra virsmu, laboratoriju un 
klīniku grīdu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Durr FD 333 Forte virsmām! 
Izpārdošana -20% atlaide! 

2.5l - Gatavs lietošanai, 
satur spirtu.
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Produktu jaunumi!



LumiContrastunica
anterior

Mazs, kluss un ātrs – B klases autoklāvs Enbio S. Piemērots zobārstniecībām. 
Režīmā 134oC FAST – sterilizācijas laiks 3.5 min kopīgais nepieciešamais laiks 7 min  
( neiepakotiem instrumentiem ) Režīmā 134oC sterilizācijas 
laiks 4 min, žāvēšana 3 min, 
kopīgais nepieciešamais 
laiks 15 min. Ietilpība 0.5 kg. 

Iekārtas izmēri 
56.1 x 16.2 x 25.2 cm

Pieejamas piecas krāsas – 
Balts, Zils, Rozā, Dzeltens, Zaļš.

Enbio S kompakts B klases tvaika 
sterilizators, atbilst EN 13060 standartam 

un klasificējas kā IIb klases medicīnas ierīce 
atbilstoši ES Direktīvai 93/42/EEC - Annex IX Atkal pieejamas noliktavā! 

Burvīgās Unisepta Foam 2 dezinfekcijas 
salvetes.  Nesatur alkoholu. Virsmu un medicīniskā 

aprīkojuma dezinfekcijai. Piemērotas iekārtu polsterējumam!

Polydentia Unica anterior 
izliektās matricas ir īpaši 
noderīgas situācijas, kad jāveic 
priekšzobu  restaurācija vienlaicīgi – gan 
proksimāli, gan vestibulāri. Īpaši pie vestibulāro 
venīru restaurācijām. Matrica seperē gan proksimāli, 
lieliski adaptējas sulkusā. Veido pareizu lenķi pie 
gingivālās virsmas. 

Charisma Diamond ONE & Charisma Topaz ONE 
Vienas krāsas restaurācijas ikdienas darbam. 
Neticami laba krāsu saderība ar zoba audiem padara restaurāciju 
praktiski neredzamu. Materiāls nav lipīgs, laba un skulpturāli 
veidojama kvalitāte, divas izvēles konsistencei. Izcilas fizikālās 
īpašības nodrošina izturību pret atlūzumiem un fraktūrām. Vairāk 
kā 10 gadu pieredze materiāla klīniskajā lietošanā. Curaprox Perio Plus+ produktu sērija

Mutes skalojamie līdzekļi bez alkohola ar dažādu 
hlorheksedīna koncentrāciju un zobu pasta. 

Kariesa un gingivīta profilaksei, ilgstošai 
lietošanai, ieteicams ortodontisko ierīču 
nesātājiem. Hlorheksidīna koncentrācija: 
0,05% / 0,12% / 0,20% 
Papildus pievienots fluors, 
ilgstošai aizsardzībai pret kariesu.  
CITROX® formula – dabiski bioflavonoīdi, 
kas iegūti no rūgtajiem apelsīniem. Kā arī 
ksilīts patīkamai garšai un PVP/VA, kas 
veido aizsargājošu virskārtu. 
Neietekmē garšas izjūtu.

U Veneer Extra 
Četras jaunas formas un izmēri 

( Extra large, Large, Medium un Square ) 
Visām iespējamām priekšzobu restaurācijām. 

My Custom re
sin

 

Sveķi matricas stabiliz
ēša

na
i

Morita endomotors un 

apeka lokators – viss vienā ierīcē.

Tri Auto ZX2 ir kompakts un 

Mūsdienīgs bezvadu ento motors 

ar iebūvētu apeksa lokatoru.

Elastīgi ķīlīšī ar cietu serdi

Izcila adaptācija – ražo Garisson!

Tumši zilas metāla matric

as

Izteiktam kontrastam. Neatspīd. Īp

aši 

piemērotas ja lietojas lupas vai m
ikrskopu

 

– vairs nekādu «saules zaķīšu»
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Produktu jaunumi!
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Lojalitātes kampaņa
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Aktualitātes optikā - Univet!
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Jūsu aizsardzībai 
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Samazināt aerosolu - samazināt risku



  
 

 10 
Samazināt aerosolu - samazināt risku



TM
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Samazināt aerosolu - samazināt risku
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Jaunums no GC - G-aenial A’Chord
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Jaunums no GC - G-aenial A’Chord
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Inovatīvs injektors no Septodont



TavamSmaidam.lvTavamSmaidam.lv
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Vērtīgas dāvanas
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Teicamai adhēzijai
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Teicamai adhēzijai



iepriekš € 107
tagad

€ 85
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Jaunumi mūsu sortimentā - Kuraray Noritake
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Jaunumi mūsu sortimentā - Kuraray Noritake
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Infekciju kontrole un higiēna - Optim 1
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Infekciju kontrole un higiēna - Optim 1



Akcija spēkā no 15. decembra līdz 31. decembrim
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Infekciju kontrole un higiēna ar Metasys
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Infekciju kontrole un higiēna ar Metasys
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Infekciju kontrole un higiēna ar Durr
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Infekciju kontrole un higiēna ar Durr
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Gudri palīgi efektīvākam darbam
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Gudri palīgi efektīvākam darbam



Physics® Forceps
The Physics Forceps ir atraumatiska ekstrakcijas sistēma, 
kas nodrošina vienkāršu, paredzamu un netradicionālu 
zobu ekstrakcijas metodi neatkarīgi no praktizētāja 
ekstrakcijas pieredzes vai zoba stāvokļa, vienlaikus 
nodrošinot pozitīvu pacienta pieredzi.

Ekstrakcijas maigles rada pastāvīgu un vienmērīgu slodzi 
uz zobu, atbrīvojot hialuronskābi, kā rezultātā sadalās 
periodonta saites. Pētījumi ir pierādījuši, ka šādi daudz 
ātrāk un iespējams veikt zoba ekstrakciju nekā pielietojot 
citas parastās metodes, kurās tiek izmantoti periodiski, 
šūpojoši vai rupji spēka veidi.

Kāpēc tās darbojas?

Vairāk info QR kodā noskanējot to 
ar telefonu vai ražotāja mājaslapā : 
directadental.com/products/catalogues 

Luxator® P-series
Luxator P sērijas instrumentu viena no galvenajām priekšrocībām ir to nelielais rokturis, kas ir līdzinās 
pildspalvai, kas būtiski palielina taktilitāti, kas ir svarīga iezīme. Šie jaunie instrumenti ir arī  plānāki un asāki 
nekā oriģinālie Luxator instrumenti. Ekstracijas uzsākšana ar P sērijas instrumentiem ievērojami atvieglos 
Jums darbu.

1.  Piemērots zondēšanai un audu atdalīšanai
2.  Ekstrakcija ar minimālu spēku 
3.  Lietotājam draudzīgi instrumenti
4.  Viegli sagriež periodonta saites

4 iemesli, kapēc būtu vērts lietot Luxator® P-series

Iespējams
izmēģināt!

Iespējams
izmēģināt!

 28 
Gudri palīgi mazāk invazīvām ekstrakcijām
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Jaunumi no Ultradent!
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Veiksmīgām restaurācijām
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Veiksmīgām restaurācijām



Jauna līmeņa 
Estētika 
Vienkāršota

Ceram.x Spectra™ ST Effects™ 
Universāls Kompozītmateriāls

Estētiski svarīgām restaurācijām, Ceram.x 
Spectra™ ST Effects Kompozīts darbojas ar 
Ceram.x Spectra™ ST Kompozītu 
vienkāršotā slāņošanas tehnikā.

• Ceram.x Spectra™ ST Effects dentīna toņi 
tiek pievienoti Ceram.x Spectra™ ST 
universal CLOUD toņiem, kad klīniskās 
situācijās nepieciešams pievienot opacitāti

• Viens emaljas tonis rada augstu 
caurspīdīguma pakāpi

• Vienkāršota slāņošana iespējama 
pateicoties SphereTEC® tehnoloģijai 

Ceram.x Spectra™ ST Effects 
Kompozītmateriāls.  Jauna līmeņa 
estētika. 

Viens no diviem Ceram.x Spectra™ ST 
Effects dentīna toņiem, lai pievienotu 
opacitāti.

Viens no pieciem Ceram.x Spectra™ ST 
universal CLOUD toņiem, lai pārklātu 
VITA skalu
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Veiksmīgām restaurācijām
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Veiksmīgām restaurācijām
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Veiksmīgām restaurācijām



•
•
•

IPS Empress® Direct
Augstas klases kompozīts estētiskām restaurācijām 

Teicami pulējas

Intuitīva slāņošanas tehnika 

Uzlabotas materiāla �zikālās īpašības

Radi

naturālas estētikas
restaurācijas

ĻOTI
ESTĒTISKS

VIEGLI
LIETOJAMS

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60
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Veiksmīgām restaurācijām



1 2 3 4

Sākotnējā situācija: Priekšzobiem veca, 
pārkrāsojusies restaurācija

5 6 7 8

Toņa noteikšana: izmantojot krāsu skalu, 
tiek noteikts nepieciešamais BRILLIANT 
COMPONEER venīra un cementa tonis.

Izmēra noteikšana: pēc preparācijas, 
tiek noteikts izmērs, vadoties pēc 
caurspīdīgā Contour Guide šablona.

Adhēzija: ONE COAT 7 UNIVERSAL 
Saites aplicēšana, totālās kodināšanas 
tehnikā.

Sagatavošana: ONE COAT 7 UNIVERSAL 
un BRILLIANT EverGlow kompozīts 
tiek aplicēts cementēšanai 

Pozicionēšana: BRILLIANT COMPONEER 
venīra pozicionēšana uz zoba
un polimerizācija

Pulēšana: beigu pulēšana nodrošinās 
teicamu restaurācijas spīdumu.

Rezultāts: estētiski skaista restaurācija un 
smaids pēc divām nedēļām veicot apskati

Veiksme dažu soļu attālumā :

Estētiski skaistas priekšzobu restaurācijas 
tikai vienas ārstēšanas sesijas ietvaros

Estētiskas, augstas kvalitātes priekšzobu restaurācijas
Minimāli invazīvas restaurācijas uz kompozīta bāzes
Viena sesija – nav nepieciešami laboratorijas pakalpojumi
Ilgnoturīgs restaurācijas spīdums, teicami pulējas
Ļoti efektīvs risinājums izmaksu ziņā, kā klīnikai, tā pacientam  







Smaids, ko jūs varat radīt 
kā dārgakmeni

-30% AKCIJA
komplektiem

Ieguvums Jūsu pacientiem
un Jūsu klīnikai! 8899

80200933
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Veiksmīgām restaurācijām
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OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

www.sdi.com.au 

SIA DAB Dental Latvia
Dzelzavas iela 117
LV - 1021 Rīga

http://www.dabdental.lv
Tel.: 80200933
Tel.: 8899
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Veiksmīgām restaurācijām
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• 
• 
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•  

•  
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Veiksmīgām restaurācijām



Isolate Bond Contour Cure

Efektīva 
Estētika 

Izolē Aplicē saiti Konturē Nogaismo

IZPĀRDOŠANA -33%
OptraSculpt Pad Assort
#639791AN  /  90,- eur   

Akcijas cena
60,- eur bez PVN

Modelēšana un 
konturēšana, 
 

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein  | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Instruments efektīvai kompozītu modelēšanai un konturēšanai

 kas ietaupīs Jūsu laiku
• 
• 
• 

Lietojot šos instrumentus, samazināsiet laiku, kas jāvelta pulēšanai

Viegli strādāt, ērti konturēt, nekas nepielīp pie instrumenta virsmas

Profesionāla estētika: instruments neatstāj pēdas vai 
nospiedumus uz materiāla un restaurācijas virsmas
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Veiksmīgām restaurācijām



 
 

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein  | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Restaurāciju materiālu asortments, kas piemērots, 
lai veiktu tiešās restaurācijas un ļautu Jums sasniegt 
augstas kvalitātes estētisku vienlaikus ar lielu efektivitāti.

Kad
vienkāršība
satiekas ar
estētiku

Efektīva 
Estētika

Izolē Aplicē saiti Konturē Nogaismo

 
 

W
W

W
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 UZZINI 
VAIRĀK:
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Veiksmīgām restaurācijām



TruNatomy™
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dentsplysirona.com/trunatomy #trunatomy

Priekš patiesi vieglas, kontrolētas un efektīvas pieredzes

• Vairāk telpas kanāla apstrādei un satura iz�rīšanai
• Respektē dabisko zoba anatomiju
• Saglabā zoba audus, vienlaicīgi nodrošinot adekvātu 

(atbilstošu) kanāla skalošanu, dezinfekciju un pildīšanu

True, Natural, Anatomy

TruNatomy™ Prime Absorbent Points 

TruNatomy™ Conform Fit Gutta-Percha Points

TruNatomy™ Irrigation Needle

TruNatomy™ Glider

TruNatomy™ Prime Endodontic File

TruNatomy™ Orifice Modifier
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Endodontija



TruNatomy™

y
©

 2
01

9 
D

en
ts

pl
y 

Si
ro

na
 In

c.
 R

x 
O

nl
. B

D
R 

/ B
 E

N
 T

N
M

Y 
A

D
V 

00
0 

/ 0
0 

/ 2
01

9 
– 

cr
ea

te
d 

01
/2

01
9

dentsplysirona.com/trunatomy #trunatomy

Priekš patiesi vieglas, kontrolētas un efektīvas pieredzes

• Vairāk telpas kanāla apstrādei un satura iz�rīšanai
• Respektē dabisko zoba anatomiju
• Saglabā zoba audus, vienlaicīgi nodrošinot adekvātu 

(atbilstošu) kanāla skalošanu, dezinfekciju un pildīšanu

True, Natural, Anatomy

TruNatomy™ Prime Absorbent Points 

TruNatomy™ Conform Fit Gutta-Percha Points

TruNatomy™ Irrigation Needle

TruNatomy™ Glider

TruNatomy™ Prime Endodontic File

TruNatomy™ Orifice Modifier
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Endodontija
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Hemostāze un šķidrumu kontrole



|  U LT R A D E N T.C O M/EU
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Hemostāze un šķidrumu kontrole
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Cementēšanai - FujiCEM Evolve no GC
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Cementēšanai - FujiCEM Evolve no GC



  
JAUNS
PRODUKTS

 
 

 

•   

• 
 

• 
  

• 

 

RMGI RESTORATIVE
RIVA LIGHT CURE HV
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Jaunums zobu jutīguma ārstēšanai - RIVA Star SDF
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PIRMS ārstēšanas ar Icon

PĒC ārstēšanas ar Icon

Ātri, saudzīgi un estētiski : Infiltrācijas metode ar Icon.
Var būt ļoti dažādi iemesli, kāpēc pārskrāsojas zobi 
un veidojas tā sauktie baltie plankumi, piemēram, 
pēc brekešu noņemšanas. 
Tagad Jūs varat piedāvāt saviem pacientiem 
saudzīgu un efektīvu ārstēšanas veidu – infiltrāciju 
ar Icon. www.dmg-dental.com

Icon ir revolucionāra un inovatīva infiltrācijas metode gan 
vestibulārām virsmām, gan proksimālām virsmām starp 
zobiem. Neinvazīvi. Bez urbšanas, bez anestēzijas un 
pilnīgi nesāpīgi pacientam. 
Tas ir iespējams jau šodien! Jūsu pacienti būs sajūsmā!

Saudzīga atbilde baltajiem laukumiem 
un agrīnam kariesam : Tikai ar Icon!

 49 
Kariesa profilakse un baltie plankumi 
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Bioaktīvie materiāli minimāli invazīvai zobārstniecībai 



Philips Sonicare
for Kids
Zobu birste bērniem 
ar īpaši radītu interaktīvu 
aplikāciju
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Jaunumi bērniem no Philips Sonicare
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Zobu balināšana
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Zobu balināšana
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Zobu balināšana
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Zobu balināšana
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Zobu balināšana
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Zobu profilakse un higiēna



Sonic zobu birste

Sajūti atšķirību
jau no pirmās
dienas

10 x mazāk zobu aplikuma*
7 x veselākas smaganas**

Atklāj Philips Sonicare zobu birsti un sajūti 
atšķirību jau no pirmās tās lietošanas reizes! 
Pateicoties inovatīvajai Sonic tehnoloģijai, 
Philips Sonicare rada 62 000 vibrācijas 
minūtē un mikroburbuļus, kas iekļūst pat grūti 
aizsniedzamās vietās, noņemot 10 x vairāk 
zobu aplikuma un rūpējoties par smaganu 
veselību. 

Pērc Philips Sonicare un izmēģini to 30 dienas. 
Ja nepatiks, atgriezīsim naudu.

*Grūti aizsniedzamās vietās mutes dobumā salīdzinājumā ar manuālo zobu birsti
**Pēc divām nedēļām, izmantojot „smaganu veselības” programmu, salīdzinājumā
ar manuālo zobu birsti
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Profilaksei - Philips Sonicare



 59 
Profilaksei - Philips Sonicare
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Profilaksei - Eludril un Elgydium jaunumi
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Profilaksei - Eludril un Elgydium jaunumi
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Profilaksei - Furasol



Otrā pasaules kara laikā nepieciešamība pēc jaunām antibakteriālām zālēm kļuva sevišķi svarīga, 
jo sulfonamīdi un antibiotikas nespēja kontrolēt visas radušās infekcijas. Dodds un Stillmans 1944. 
gadā atklāja, ka 5-nitro grupas pievienošana furāna gredzenam piešķir šim atvasinājumam 
ievērojamu bakteriostatisku iedarbību. Pētījumu rezultātā tika iegūts nitrofurānu preparāts . 
Nitrofurānu ASV Pārtikas un zālu pārvalde (Food and drug administration) apstiprināja 1953. gadā, 
atļaujot to pielietot nekomplicētu urīnceļu infekciju ārstēšanai. Nitrofurāni perorāli labi uzsūcas un 
ātri izdalās no seruma, veidojot subterapeitiskas koncentrācijas serumā, bet urīnā - baktericīdas 
koncentrācijas. (1.-8.)
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Nitrofurāns tiek aktivizēts baktēriju iekšienē, kad flavoproteīna nitrofurantoīna reduktāze 
reducē tos līdz ļoti aktīviem produktiem, kas uzbrūk ribosomālajiem proteīniem, šūnas DNS, 
kavē enerģētisko metabolismu (šūnas elpošanas procesus) u.c. metabolisma procesus. Darbība 
ir baktericīda.

Nitrofurantoin

Pret nitrofurāniem var attīstīties rezistence, kas pamatojas uz samazinātu nitrofurānu 
reduktāzes aktivitāti vai tās deficītu. Dabīga rezistence ir novērota pseidomonām un dažiem 
Proteus celmiem.

Bez urīnceļu bakteriālo infekciju ārstēšanas var pielietot arī tādu saslimšanu kā bakteriālā 
faringīta gadījumā, jo:
A) faringītu ierosinošās baktērijas ietilpst nitrofurānu darbības spektrā,
B) nitrofurāniem piemīt sinerģisks efekts ar antibiotiķiem,
C) nitrofurāni nekairina gļotādas.
Ja runā par iespēju izmantot nitrofurānus brūču infekciju ārstēšanā, arī šajā gadījumā jāpiemin, 
ka lielākā daļa brūču infekciju etioloģisko aģentu ir nitrofurānu darbības spektrā (skat.tabulu). 
(7.-12.)

Staphylococcus aureus
Coagulase-negative staphylococci
Enterococci
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacter species
Proteus mirabilis
Klebsiella pneumoniae
Citi steptokoki
Candida albicans
Grupas D streptokoki
Citi gram+ aerobi
Bacteroides fragilis

20
14
12
8
8
7
3
3
3
3
2
2
2

Tabula adaptēta no: https://emedicine.medscape.com/article/188988-overview

Papildus antibakteriālajam efektam nitrofurāni palielina leikocītu spēju fagocitēt 
mikroorganismus un veicina granulācijas veidošanos un līdz ar to ir efektīvi visu veidi strutaini 
infekciju (arī ārīgu) ārstēšanā.
Lietojot uz ādas un gļotādām, nitrofurāni nerada sāpes un kairinājumu, un tiem nav 
antagonistiskas mijiedarbības ar antibiotiķiem! (8.-12.)
No rakstītā var secināt, ka lai gan nitrofurāni pieder pie ilgi pazīstamiem un lietotiem 
antibakteriālajiem lidzekļiem, to nozīme un pielietojums praktiskajā medicīnā ir ļoti plašs.

Nitrofurāns ir baktericīds pret sekojošiem patogēniem, ieskaitot Escherichia coli, Enterococcus 
spp., Klebsiella, Staphylococcus spp. un Enterobacter. 
Tās jutības spektrā ietilpst arī Šigella, Salmonella, Citrobacter, Neisseria, Bacteroides, B grupas 
streptokoki, Staphylococcus aureus un Staphylococcus epidermidis.
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Pētījumi ir parādījuši, ka nitrofurāna efektivitāte ir vienāda gan pret ESBL (paplašināta spektra 
beta laktamāzes) ražojošajiem E. coli, gan ESBL neražojošajiem E. coli celmiem. Neskatoties uz 
vairāku gadu desmitu plašu izmantošanu, rezistence pret nitrofurānu joprojām ir samērā reta. 
Populācijas pētījums par urīna E. coli izolātu in vitro antimikrobiālo rezistenci Amerikas Savienoto 
Valstu ambulatoro pacientu vidū parādīja rezistences līmeni 1,6%. Ilgstošā profilaksē daudzi 
pētījumi parādīja, ka nitrofurāns ir efektīvs profilaktiskais pret urīnceļu infekcijām. 

Antibakteriālā rezistence ir ienesusi un turpina ienest lielas pārmaiņas antibiotiķu ērā, kas sākās 
ar penicilīna atklāšanu 1928.gadā. No vienas puses farmācijas industrija izstrādā, ražo un izplata 
aizvien jaunus antibiotiķku veidus, bet no otras puses mikrooganismi paliek pret tiem izturīgi jeb 
rezistenti.
Antibakteriālā rezistence rodas, ja mikroorganismi, kas izraisa infekciju (piemēram, baktērijas) 
un tiek pakļauti medikamentiem, kas tos parasti nogalina vai aptur augšanu, izdzīvo.  Rezultātā 
aug un izplatās tie celmi, kuri spēj pārdzīvot iedarbību ar konkrētām zālēm, jo trūkst 
konkurences ar citiem celmiem. Tas ir izraisījis tādu "superbaktēriju" parādīšanos kā 
meticilīnrezistentais Staphylococcus aureus (MRSA) un multirezistentā Mycobacterium 
tubercolosis - baktērijas, kuras ir grūti vai nav iespējams ārstēt ar esošajām zālēm. Izturības pret 
pretmikrobu līdzekļiem veidošanās ir dabisks process, kas ir novērots kopš tika atklātas pirmās 
antibiotikas. Tomēr pēdējās gadu desmitēs antibakteriālā rezistence arvien vairāk kļūst par 
problēmu, jo pārmērīga pretmikrobu līdzekļu lietošana ir palielinājusi rezistences veidošanās un 
izplatīšanās ātrumu, līdz ar to pietrūkst jaunu zāļu, kas sekmīgi iedarbotos pret 
“superbaktērijām”. Iepriekš rezistento baktēriju izraisītās infekcijas galvenokārt bija saistītas ar 
slimnīcām un aprūpes iestādēm, taču pēdējās desmitgadēs tās tiek novērotas arī plašākā 
sabiedrībā. Pieaugot antibakteriālajai rezistencei, tiek skartas arī daudzas citas medicīnas 
jomas, kur pēdējā laikā ir iegūti lieli sasniegumi. Tādējādi tiek ietekmēta: 
1) mūsu cīņa pret dzīvībai bīstamām infekcijas slimībām, piemēram, pneimoniju, TB, HIV un 
malāriju; 
2) mūsu cīņa pret tādām slimībām kā vēzis, kur antibiotikām ir izšķiroša nozīme, lai palīdzētu 
ķīmijterapijas pacientiem izvairīties no infekcijas un cīnīties ar to;  
3) milzīgs progress ķirurģisko procedūru, piemēram, orgānu transplantācijas un ķeizargrieziena 
operācijās, kas tagad ir kļuvušas par ikdienišķu un tām ir relatīvi zems infekciozo komplikāciju 
risks tieši pateicoties mūsu spējai efektīvi novērst vai ārstēt akūtas infekcijas ar antibiotikām.
Vai ir cerība, ka tādi klasiski, daudzas gadu desmites lietoti antibakteriālie līdzekļi kā nitrofurāni 
varētu izturēt antibakteriālās rezistences izaicinājumus un mēs varam turpināt tos pielietot ar 
labiem rezultātiem?

Biežums (%) Patogēns
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Profilaksei - Furasol
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Intrumenti - Hu Friedy
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Intrumenti - Hu Friedy



Okluzāli Incizāli Labiāli
Bukāli

Lingvāli
Proksimāli

Vienkāršota pulēšana.

Zobārsts, atzīts lektors pasaulē, viesojies arī Latvijā

«Manā zobārsta un lektora karjeras laikā esmu izmantojis un mēģinājis neskaitāmas pulēšanas 
sistēmas. Kad es pirmo reizi tiku iepazīstināts ar TWIST koncepciju, es uzreiz sapratu, ka nekad vairs 
neatgriezīšos pie citas pulēšanas sistēmas. Tā strādā nevainojami un ļoti ātri - gan priekšzobu, gan 
sānu zobu restaurācijās. Tie nodrošina izcilu spīdumu un kalpo daudz ilgāk nekā jebkurš cits 
mēģinātais pulieris.»

TWIST koncepts.

Dr. Javier Tapia Guadix 

Perfektām virsmām. 

 Ø 11mmZOBĀRSTA KABINETĀ  

   

Ø 14 mm

1 2

Divu soļu pulēšanas sistēma teicamam rezultātam un spīdumam, 
piemēroti visiem kompozīta materiāliem

Labākie iespējamie rezultāti, arī pie ļoti cietiem kompozītiem 

Pulieri īpaši pielāgoti katram procesa solim

Apstrādes 
pulēšanai 

Nobeiguma 
pulēšanai – 

īpašam spīdumam

DIACOMP® plus
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Vienkāršotas pulēšanas koncepts - EVE



sectional 
matrix 
systems

myClip 2.0

myQuickmat
Forte kit

myQuickmat
Classico kit

myCustom
Rings kit
powered by Style Italiano

myClip
2.0

myQuickmat
Forte
kit

Polydentia matricu
sistēmu ir iespējams

izmēģināt praksē!

Zvani  8899

Viss vienā 
Sekcionālais matricu gredzens ar 
iestrādātām klemmēm  

Optimāla separācijas spēka sadale
pateicoties dubultam gredzenu lokam

Augstākās kvalitātes 
nerūsējošais tērauds

Ātri un viegli 
lietot ar vienu roku.

Nomaināmi un atkārtoti izmantojami gredzena uzgalīši.
Kā nepieciešams pie konkrētās restaurācijā – Mazi, Vidēji, Lieli…

Uzgalīši. Autoklāvējami.

Pamatīgs separācijas 
spēks ciešiem kontaktiem

Pilnvērtīga sekcionālā matricu sistēma, kas izstrādāta
lai nodrošinātu stingru zobu separāciju

Teicama matricas 
adaptācija un retensija

Augstākās kvalitātes 
nerūsējošais tērauds

jaunums!
myTines 

Large
myTines 
Medium

myTines 
Small

Sistēma, kas piemērota dažādiem 
zoba kroņu augstumiem un kavitāšu 
platumiem. 
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Matricu sistēmas 
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Matricu sistēmas 
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Aprīkojums praksei - Polimerizācijas lampas



800.552.5512 | ultradent.com
© 2018 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Grand CordedCordless
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Aprīkojums praksei - Polimerizācijas lampas
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Zobārstniecības iekārtas - Dentsply SIRONA
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Zobārstniecības iekārtas - Dentsply SIRONA
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Aprīkojums praksei - CEREC Primescan



Primescan

Precīzākais skeneris tirgū. 
Perfekta precizitāte un asums
līdz pat 20 mm dziļumam.
Inovatīvais Smart Pixel Sensor apstrādā vairāk 
nekā 1 miljonu 3D punktus sekundē, kas 
nodrošina projicē foto attēlu un ļoti precīzus 
datus.

Vienmēr gatavs. 
Teicama infekciju kontrole.

Ātrums.

Ergonomika un mobilitāte.

Vienīgais autorizētais
ražotāja pārstāvis Latvijā

Baudāma skenēšana. 

Iebūvētais sildelements kamerā, nodrošinās 
prefektu gatavību vienmēr, novēršot 
aizsvīšanas risku. 
Palielināts kameras laukums perfektai redzamībai 
ātrākā laika periodā ar teicamu precizitāti. 
Gudrās higiēnas koncepts – ērts skārienjūtīgais 
panelis. Viegli lietot. Viegli kopt.

Vairāk nekā ātrs un inteliģents – Primescan unikālā 
tehnoloģija konsolidē  vairāk nekā 50 000 attēlu 
sekundē, kas nodrošina, ka ekrānā momentā redzat 
augstas kvalitātes un precizitātes 3D modeli. 

Pilna mobilitāte pat līdz 60 minūtēm pateicoties 
akumulatora rezervei.
Skārienjūtīgs ekrāns un panelis intuitīvam darbam. 
Kinemātikas pamatprincipi perfektai ergonomikai. 
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Aprīkojums praksei - CEREC Primescan
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Aprīkojums praksei - CEREC Primescan
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Aprīkojums praksei - CEREC Primescan
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Aprīkojums praksei - CEREC jaunais Primemill
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Aprīkojums praksei - CEREC jaunais Primemill



W 0 0 2
Z i p  To p  S h o r t  S l e e v e
Ērts elastīgs audums. Zip Top modelis ar īsām piedurknēm un apaļu kakla izgriezumu.
Nelieli šķēlumi sānos un divvirzienu rāvējslēdzējs priekšpusē, lai nodrošinātu pilnīgu pārvietošanās brīvību. Divas slīpā piegriezuma kabatas ar 
rāvējslēdzēju priekšpusē un papildus mazāka krūšu kabata. Aizmugurē iestrādāts pakaramais. Garums aptuveni 75,5 cm ( no mugurpuses,  M izmērs )

Sastāvs: 97% kokvilna, 3% elastāns Pieejamie izmēri: XS-2XL Mazgāšana: 60°

Jo Tu esi  pelnījusi, ko labāku 
par poliesteri…

Iespējams pielaikot! 
DAB Birojā – 

Dzelzavas ielā 117, 
Iepriekš zvanot!
2 942 8540

W E A R  A T  W O R K
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Darba apģērbs





Lekciju un vebināru video ieraksti
ILGLAICĪGAI apskatei!

www.video.dabdental.lv 

Izvēlies, 
Reģistrējies, 
Saņem pieejas lekcijām 
šeit : www.mitto.me/video-lekcijas/registracija 

Video lekciju platforma


