
Līderis balināšanā, tā ir 
Opalescence balināšanas 
produktu sērija.

Opalescence Boost 40% HP
Efektīva un droša zobu balināšana kabinetā. 
Nav nepieciešama gaismošana, nav vajadzīgas 
dārgas palīgierīces
Vienmēr svaigs materiāls katrai aplikācijai - perfektam 
rezultātam ražotājs iesaka balinātāju aplicēt 2 reizes 
pa 20 minūtēm
Patentēta PF formula stiprina zoba emalju, mazina 
jutīgumu, novērš kariesa veidošanos
Satur fluoru un kālija nitrātu
Efektīvs 40% ūdeņraža peroksīda gēls ar neitrālu 
pH līmeni maksimālai efektivitātei un drošībai
Ērti un droši lietot kopā ar smaganu 
aizsargbarjeru OpalDam

Atspirdzinoši. 
Tīri. Svaigi. 
Baltinošs efekts. 

Opalescence GO! 6% kapēs 

Inovatīvās UltraFit™ kapes pielāgosies Jūsu smaidam 
nodrošinot drošu un efektīvu zobu balināšanu, lai arī kur Jūs atrastos. 
Kapes izmērs universāls un piemērots visiem. 
Optimālais balināšanas gēla daudzums ļauj viegli iztīrīt zobus pēc balināšanas.
Efektīvs sastāvs: 6% ūdeņraža peroksīds ( lietošanas laiks 60 – 90 minūtes)
Opalescence balināšanas gēls satur PF - kālija nitrāta un fluora kombināciju, kas 
palīdz kariesa profilaksē, samazina zobu jūtīgumu un stiprina emalju. Kopumā šis 
sastāvs palīdz uzlabot vispārējo mutes veselības stāvokli.
Iepakojumā 10 gatavas lietošanai kapes ar gēlu augšžoklim un apakšžoklim
Svaiga un patīkama piparmētru garša
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Spēcīga un profesionāla balināšana 
vienkārši un efektīvi. 

Ar profesionālu balināšanas gelu pildītas 
balināšanas kapes, kas gatavas lietošanai 
uzreiz un jebkur!

Opalescence baltinošā zobu pasta
Aizsargā emalju, zema abrazivitāte
Unikāla formula un svaiga piparmētru garša, kas nodrošina 
ilgstošu svaiguma un tīrības sajūtu
Efektīva kariesa profilaksē
Satur fluorīdu (1100 ppm F), piemērota lietošanai ikdienā un 
samazina zobu jutīgumu 
Pieejama arī “Sensitivity Relief” versija – jutīgu zobu kopšanai 
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Visieteiktākais 
balināšanas zīmols starp 
profesionāļiem. Dodiet saviem pacientiem 
BALTI MIRDZOŠU un SKAISTU smaidu!

Zelta standarts
mājas balināšanā
Opalescence PF

No tumša… uz baltu
ar Opalescence Endo

kabineta balinātāju
Opalescence ENDO

Opalescence PF zelta standarts mājas balināšanā
iepriekš sagatavotās kapēs

PF (kālija nitrāts un fluorīds) stiprina emalju un samazina 
zobu jutīgumu
Pieejamas divas koncentrācijas 10% un 16%  - dienas vai 
nakts lietošanai
Izstrādāts, lai novērstu dehidratāciju un toņu recidīvu
Lipīgs, viskozs gels, kas nenotecēs uz mīkstajiem audiem un 
labi turēsies kapē

Opalescence for ALIGNERS, kas īpaši piemērota 
pacientiem, kuri lieto caurspīdīgās ortodontiskās 
kapes, piemēram Invisalign

Opalescence PF ir zelta standarts mājas balināšanā, un tagad ortodontisko 
ārstēšanu un zobu balināšanu iespējams veikt vienlaicīgi. 
Opalescence PF for Aligners ietver sevī visas tās pašas lieliskās īpašības, ko 
klasiskais Opalescence PF – augsts ūdens saturs, kas novērš dehidrizācijas 
veidošanos, neitrāls pH līmenis, kālija nitrāts un fluors jutīguma ārstēšanai.
Iepakojums ir īpaši pielāgots un ērts lietošanā arī ārpus mājas, visur kur 
pacients nēsā savas caurspīdīgās ortodontiskās kapes. 
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Aktīvā viela:  35% ūdeņraža peroksīds
Indikācijas: Efektīvai devitālu zobu balināšanai kabinetā.  
Īpaši viskozs balināšanas gēls, kuru iepilda zoba kamerā 
un slēdz kavitāti ar pagaidu cementu. 
Balināšanas laiks 3-5 dienas.
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Veiksmīgai hemostāzei un šķidrumu kontrolei – 
Ultradent Tissue management produktu sērija!

25% alumīnija hlorīds
Piemērots estētiskajai 
zonai , jo neatstāj traipus
Viskozs – nepilēs un 
nenotecēs uz blakus 
zobiem 
Lieliski piemērots 
risinājums restaurācijas 
veikšanai tajā 
pašā dienā

20% dzelzs sulfāts
Piemērots ikdienas rutīnai. 
Ātra un dziļa hemostāze
Viskozs – nepilēs un 
nenotecēs uz blakus 
zobiem 
Lielisks kā alternatīva 
formokrezolam vitāli 
svarīgām pulpotomijām

15,5% dzelzs sulfāts
Vien dažās sekundēs aptur 
mērenu asiņošanu
Novērš sulkulāro šķidrumu 
kontamināciju, lai 
nodrošinātu optimālu 
adhēziju
Klasiskais hemostatiskais 
līdzeklis - Ultradent pirmais 
produkts.
Izvēlieties Astringedent X, 
grūtāk apturamai 
asiņošanaiPlāni un ar robiņiem instrumenti retrakcijas diega ievietošanai

Īpaši plānas maliņas
Ar un bez robiņiem
Ērts 45° leņķis. Pieejams divos izmēros

Ultrapak sakļaujas kamēr diegs tiek ievietots, un pēc tam izplešas, 
pie audu zuduma, aizpildot tukšās vietas, ja nepieciešams
Ultrapak retrakcijas diegs kontrolē asiņošanu ginvivālu un 
subgindivālu preparāciju laikā.
Pieejami sešu veidu izmēra varianti, ar un bez epinefrīna.

VISCOSTAT® CLEAR

VISCOSTAT®

ASTRINGEDENT®

Fishers’s Ultrapak Packer instrumenti 

Ultrapak® Knitted Cord
oriģinālais retrakcijas diegs

Viegli lietot. Teicama absorbcija. Izcila retrakcija.
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Laba audu vadīšana un šķidrumu kontrole sākas ar ātru, precīzu hemostāzi. 
Lai kontrolētu asiņošanu un sulkulāros šķidrumus, neviens cits ražotājs nepiedāvā tik pilnvērtīgu risinājumu līniju. 

 2 




