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POWERED BY

PLANMECA CHAIRSIDE CAD/CAM

www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

www.planmeca.com

Zobu veselība ir katra labsajūtas stūrakmens. Restaurācijas, kas 
izgatavotas ar Planmeca FIT, pilnībā atbilst individuālajām anatomiskām 
īpatnībām nodrošinot kvalitāti, kas izturēs laika pārbaudi!

 

SPĒKS, kas der kā uzliets!
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Instrumenti
• koncentrāts instrumentu  

dezinfekcijai;
• urbuļu dezinfekcijas 

līdzeklis
• dezinfekcijas trauks (ārējie 

izmēri 32x21,5x13,5)

Virsmas ātra  
un efektīva  
dezinficēšana
• ātras iedarbības virsmu dezinfek-

cijas līdzeklis (tilpums 0,5l un 5l)
• virsmas tīrīšanas dezinfekcijas 

salvetes (150 gab.)
• virsmu dezinfekcijas un tīrīšanas 

līdzeklis noslēdzošai tīrīšanai 
(tilpums 1l un 5l)

IEKĀRTAS
• atsūkšanas ierīču dezinfekcijas 

līdzeklis, koncentrēts
• līdzeklis spļaujamtrauka  

tīrīšanai

Dokumentācija
• Tīrīšanas un dezinfekcijas  

programma pacientu  
pieņemšanas vietām

Tuote
Käyttökohde Tarkennus 

käyttö-

kohteeseen

Pitoisuus 
(%)

Vaikutusaika Milloin 

käytetään

Huomiot
Pakkaukset

Orbis 

pesuneste
Käsien pesuun

100 %

Pese aina näkyvästi 

likaiset kädet.

Kastele kädet, hiero saippua 

huolellisesti, huuhtele

MD121940 Dispenso pac 1 L

MD121942 Pumppupullo 0,5 L

Orbis 

käsihuuhde

Käsien desinfiointiin
100 % 3–5 ml 30 s                              

3–5 ml 60 s

Ennen potilaskoske-

tusta tai toimenpidet-

tä sekä sen jälkeen.

Hoitotapahtuman 

aikana aseptisen 

työjärjestyksen

mukaisesti. Ennen 

hoitoympäristöön

menemistä ja sieltä

poistuttaessa.

30 s hygieninen käsien  

desinfektio                      

60 s kirurginen käsien  

desinfektio

MD121939 Dispenso pac 1 L 

MD121941 Pumppupullo 0,5 L

Orbis 

nopeasti tehoava 

desinfektioaine
Pinnoille ja hoito- 

yksikölle 

Alkoholia kestäville 

pinnoille

100 % Kuivumisaika Jokaisen potilaan 

jälkeen

Nihkeä pyyhintä, purista 

ylimääräinen neste liinasta

MD121936 Keinukorkkipullo 0,5 L 

MD121937 Kanisteri 5 L 

 

Orbis 

nopeasti tehoava 

desinfektioaine 

Wipes

MD125294 Wipes 20x20 cm 150 kpl

MD125295 Wipes refill 100 kpl

Orbis 

pintojen 

desinfiointitiiviste

Hoitohuoneen yleis- 

siivoukseen

Ei-invasiivisille 

lääkinnällisille 

laitteille, verhoilulle 

tai lattioille

1 %                                                       

2 % 

60 min*                                      

15 min

Päivän päätteeksi

Kontaminoimaton liuos pysyy 

käyttökelpoisena n. 30 päivää. 

Puhdistusainejäämien estämisek-

si pyyhi pinnat kerran viikossa 

pelkällä vedellä.

72141 Annostelupullo 1 L                                               

72140 Kanisteri 5 L

Orbis 

tehoimun pesu- 

ja desinfiointi-

konsentraatti

Imulaitteistolle

2 %
1–2 krt/päivä Annostele 1 L nestettä imu- 

laitteistoon.

MD115162 Annostelupullo 1 L

MD117008 Kanisteri 5 L

Orbis 

sylkykupin 

puhdistus- ja 

desinfiointiaine

Sylkykupille, soveltuu 

myös WC tiloihin

100 % Vähintään 1 min 1–2 krt/päivä Annostele, anna vaikuttaa ja 

huuhtele.

MD115211 Kaatonokkapullo 750 ml

Orbis 

jäljennösten 

desinfiointiaine

Alginaatti-, silikoni- ja 

polyeetterijäljennöksille

Valmiille tai työvaiheessa 

oleville proteettisille töille

Upotusdesinfektio 100 % 2 min ** Jäljennöksen oton 

jälkeen

Desinfioi aina jäljennökset 

ennen labraan lähettämistä.

Käyttöliuoksen vaihtoväli 3–7 

päivää tai kun liuos on 

silminnähden likaista.

Noudata tarkoin vaikutusaikaa.

72134 Pullo 1 L                                        
               

72133 Kanisteri 5 L

Orbis 

Tray Cleaner 

jäljennöslusikoi-

den puhdistus- 

tiiviste

Jäljennösaineiden  

puhdistamiseen instru-

menteista 

Irrottaa alginaatti-, 

sinkkioksidieugenoli-, 

karboksylaatti- ja 

fosfaattisementti- 

jäämät sekä termo- 

plastiset vahat mm. 

jäljennöslusikoista

5–10 %

tarvittaessa 

100 %

45 min Tarvittaessa Upota puhdistettavat instru-

mentit liuokseen. Liuosta 

voidaan käyttää myös ultraääni-

pesulaitteessa. Sopii ruostumat-

tomille materiaaleille.  

Huom! Kromia, nikkeliä ja 

alumiinia sisältäviä tuotteita ei 

tule laittaa samaan liuokseen 

korroosiovaaran vuoksi.

 

MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L

Orbis 

instrumenttien 

desinfiointitiiviste

Instrumenteille, 

juurihoitoneuloille 

Upotusdesinfektio 

Soveltuu myös 

ultraäänipesulait-

teeseen sekä ultra- 

äänipesulaitteen 

pääaltaan liuokseksi

1 %                                           

2 %                                               

3 % 

60 min                              

30 min                                   

15 min***

Heti käytön jälkeen Puhdista näkyvästi likai-

set instrumentit ennen 

upotusdesinfektiota. 

Vaikutusajan jälkeen 

huuhtele ja kuivaa hyvin. 

Käyttöliuoksen vaihtoväli 3–7 

päivää tai kun liuos on silmin-

nähden likaista. Ultraääni- 

pesulaitteen dekantterilasin 

desinfointineste vaihdetaan joka 

käyttösyklin jälkeen.  

72131 Annostelupullo 1 L                                                                   

72131 Kanisteri 5 L

Orbis 

porien desinfiointi-

aine

Pyöriville instrumenteille Kaikille porille, 

mm. timanteille, 

freesareille, 

finiireille, 

kiillotuskärjille

100 %

 
15 min**** Heti käytön jälkeen

72178 Pullo 2 L

tekstiilit

suodattimet

jätteet

Vastaanoton puhdistus- ja desinfiointisuunnitelma

Käyttöturvatiedotteet

Hygieniavastaava
Asentajankatu 6, 00880 Helsinki

Puh. 020 368 680 

www.plandent.fi | www.plannet.fi

www.facebook.com/plandentoy

Päiväys*Noro 6 % 30 min      ** Noro 30 min     *** TbB 3 % 60 min    **** TbB 30 min Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän 

hygieniakäytännön toteutuksesta.

Iespējams saņemt 
”Tīrīšanas un dezinfekcijas 

programmas plānu 
pacientu pieņemšanas 

vietām”

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

Pilnu Orbiss  
kataloga saturu  

iespējams apskatīt  
www.plandent.lv

Informācija par 
jaunumiem un akcijām 

pieejama  
www.plandent.lv  
sadaļā jaunumi

4

ROKAS
• tīrīšanas šķīdums  

(tilpums 0,5l un 1l)
• šķidrās ziepes 

(tilpums 0,5l un 5l)
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Koncentrāts instrumentu 
dezinfekcijai
Koncentrāts instrumentu un, piemēram, sakņu apstrādes 
adatu mazgāšanai un dezinfekcijai. Neizraisa koroziju, 
izmantojams arī mazgāšanai ar ultraskaņu. 1% šķīduma 
iedarbības laiks ir 60 min; 2% – 30 min; 3% – 15 min.

Atsūkšanas ierīču 
dezinfekcijas līdzeklis, 
koncentrāts
Atsūkšanas ierīču dezinfekcijas līdzeklis, koncentrāts.  
Sagatavo 1 litru 3% šķīduma un ļauj iedarboties 60 minūtes.

Koncentrāts virsmu 
dezinfekcijai
Virsmu dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis noslēdzošajai 
tīrīšanai. 1% šķīduma. Iedarbības laiks ir 60 min, 2% – 
15 min. Efektīvs sēnīšu, baktēriju, vīrusu, piem., MRSA, 
HBV, HIV iznīcināšanai.

Urbuļu dezinfekcijas  
līdzeklis
Lietošanai gatavs urbuļu dezinfekcijas šķīdums.  
Iedarbības laiks 30 min.

14,56 
EUR/1l

53,76
EUR/5l

14,56 
EUR/1l

36,96
EUR/5l

12,32 
EUR/1l

31,36
EUR/5l

14,56
EUR/2l

”Orbis” piedāvājumā cenas norādītas ar PVN
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Profilaktiskās pulējamās  
pastas
Tūbiņā, fluora saturs 2000 ppm

95 g

Sodas strūklas pulveri
Sodas strūklas pulveri profesionālas zobu higiēnas  
veikšanai ar aparatūru. Frakcijas izmērs 60-65 μ

300 g

Balināšanas gels
6% ūdeņraža peroksīda un 16% karbamīda  
peroksīda balināšanas želejas. Komplektā  
ietilpst kapes un uzglabāšanas trauciņš.

4 x 3 ml

Kastītes ortodontiskās  
aparatūras uzglabāšanai
Kastītes ortodontiskās aparatūras,  
funkcionālo aparātu un zobu  
aizsarkapju uzglabāšanai. 

10 gab.

10,08 
EUR

23,52 
EUR

26,88 
EUR

PROFILAKSEI

6,66  
EUR
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Zobu diegs

16,49 
EUR

5,80  
EUR

Interdentālās birstītes
Ar izmēram atbilstošu krāsu kodējumu, elastīgs, ērti 
satverams kāts. 8 gab. iepakojumā ir viens korķis, 
ko var izmantot arī kā kāta pagarinājumu

10 x 8 gab.
16,80 

EUR

AKCIJA!
Pērkot 1 iepakojumu (10 x 8 gab.) 
interdentālās (dažādas krāsas) birstītes+ 
DĀVANĀ Zobu diegs (180m)

Spoguļi 12 gab. 
Palielinošs, Nr.4
Standard, Nr.4
Rhodium, Nr.4
Rhodium, Nr.6

Anestēzijas adatas
Krāsu kodējums atbilstoši adatu garumam, ar milimetru vītni 100 gab. 
27G, 35mm, long, lillā krāsā
27G, 25mm, short, zaļā krāsā
30G, 25mm, short, zaļā krāsā
27G, 21mm, short, zaļā krāsā
30G, 21mm, short, zilā krāsā
30G, 12mm, extra short, zilā krāsā

”Orbis” piedāvājumā cenas norādītas ar PVN

180 m



Pārdomāti vienkāršs un absolūti drošs
Perfekts ikvienam sakņu kanālam

-

Raugoties nākotnē. Fokusējoties šodienā.

Jaunais TriAuto ZX2 atvieglo sakņu kanālu ārstēšanu ar maksimālu 
drošības garantiju, ikvienam Jūsu pacientam.

Endomotors ar integrētu apekslokatoru pārsteidz jau pirmkārt ar savu 
nelielo svaru. Bezvadu instruments pateicoties ergonomiskajam 
dizainam, ērti iegulst ārsta rokā, nodrošinot optimālu nepieciešamo 
kustību apjomu.

Ārstēšanas vienkāršumu un drošību nodrošina vairākas jaunas drošības 
funkcijas - Optimum Glide Path (OGP) un Optimum Torque Reverse 
(OTR). OPG nodrošina optimālu failes ievadīšanu sakņu kanālā, OTR 
pasargā failes no mikroplaisu veidošanās, vai lūšanas, aktivizējot pretējo 
rotāciju ikreiz kad faile izjūt paaugstinātu kustības pretestību sakņu 
kanalā. Šādā veidā TriAuto ZX2 pasargā zobu substances un padara 
ārstēšanu vēl efektīgāku. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, ienākiet www.morita.com/europe 

 

aspirator tip

S-M

L-XL

Noskenējiet QR kodu, lai redzētu
ErgoFinger® Demo Video

ErgoFinger® Aspiratora uzgalis
- Divas krāsas - Divi izmēri!

• Šis uz pirksta stiprināmais atsūcēja
uzgalis ir lielisks risinājums, lai 
zobārstniecības speciālista rokas
pasargātu no piepūles darba laikā

• Anatomiski veidotais uzpirkstenis -
precīzai aspiratora pārvietošanai
pacienta mutē

• 360º rotējošais uzgalis nodrošina
atsūkšanas jaudu, kas precīzi vērsta uz
darba zonu

• Uzgalim ir regulējams garums labākai
pozicionēšanai

• Izgatavots no mīksta un plastiska
materiāla, kas ir patīkams pieskaroties
mutes gļotādai

• Vienreiz lietojams un pārstrādājams

+ ĪSTS PALĪGS LIETOTĀJAM

Cena  
ar  

PVN
185000AKCIJAS CENA



 

aspirator tip

S-M

L-XL

Noskenējiet QR kodu, lai redzētu
ErgoFinger® Demo Video

ErgoFinger® Aspiratora uzgalis
- Divas krāsas - Divi izmēri!

• Šis uz pirksta stiprināmais atsūcēja
uzgalis ir lielisks risinājums, lai 
zobārstniecības speciālista rokas
pasargātu no piepūles darba laikā

• Anatomiski veidotais uzpirkstenis -
precīzai aspiratora pārvietošanai
pacienta mutē

• 360º rotējošais uzgalis nodrošina
atsūkšanas jaudu, kas precīzi vērsta uz
darba zonu

• Uzgalim ir regulējams garums labākai
pozicionēšanai

• Izgatavots no mīksta un plastiska
materiāla, kas ir patīkams pieskaroties
mutes gļotādai

• Vienreiz lietojams un pārstrādājams

+ ĪSTS PALĪGS LIETOTĀJAM

Cena ar  
PVN 12% 570050 gab.



LMDental
www.lm-dental.com

Lieliska taktila sajūta

Resnāks diametrs & optimāls dizains

Unikāla inteliģence ar RFID tehnoloģiju

Visaugstāk novērtēts klīniskajos testos

VIENKĀRŠI SENSACIONĀLS



LMDental
www.lm-dental.com

Lieliska taktila sajūta

Resnāks diametrs & optimāls dizains

Unikāla inteliģence ar RFID tehnoloģiju

Visaugstāk novērtēts klīniskajos testos

VIENKĀRŠI SENSACIONĀLS

LMProPower
Labākais zobu higiēnai

Ultraskaņas skēleri un  sodas strūklas uzgaļi

LMDental
www.lm-dental.com



AKCIJA 
Iegādājoties materiālus par pirkuma  
kopējo summu 350 EUR (Bez PVN)*,  

DĀVANĀ saņemsiet LAYBAG
 

Ērts, viegli pārnēsājams un lietojams atpūtas maiss.  
Piemērots pludmalei, dārzam, pļavai – atpūtai dabā!

Nav vajadzīgs pumpis, gaiss tajā ieplūdīs pats!

*AKCIJAS nosacījumi:  
vienā pirkumā GC materiāli -175 EUR (bez PVN)  

un firmu ORBIS, LM-instruments, Ergofinger,  
W&H, DURR, ASA dental materiāli –  

175 EUR (bez PVN).

SIA „Plandent” 

Pārslas iela 5, LV-1002, Rīga

T. 67844780, 67844783

www.plandent.lv • info@plandent.lv
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Planmeca ProMax 3D fantastiskais piecinieks
Planmeca ProMax 3D piecu rentgenu sortiments piedāvā 
risinājumus visprasīgākajām rentgena diagnostikas 
niansēm – nodrošinot ideālu uzņēmuma tilpuma apjomu 
dažādiem stomatoloģiskiem un sejas - žokļu ķirurģijas 
pielietojumiem.

Planmeca ProMax ®  
3Ds ∅ 50x80 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Classic ∅ 80x80 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Plus ∅ 160x90 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Mid ∅ 200x170 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Max ∅ 260x230 mm

 Vispārējā zobārstniecība; 
implantoloģija; periodontoloģija; 

endodontija

Vispārējā zobārstniecība; 
implantoloģija; periodontoloģija; 

endodontija

Vispārējā zobārstniecība; 
implantoloģija; ortodontija

 Implantoloģija; ortodontija;  
sejas - žokļu ķirurģija; LOR

Sejas - žokļu ķirurģija;  
Traumatoloģija; LOR

Cena 37 000 + PVN 21% Cena 55 000 + PVN 21% Cena 72 000 + PVN 21% Cena 84 000 + PVN 21% Cena 120 000 + PVN 21%

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 200 / 400 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 / 600 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 / 600 µm

Papildus cenas

AKCIJA līdz 01.09.17.  
49 000 + PVN 21%
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Planmeca ProMax 3D fantastiskais piecinieks

Planmeca ProMax ®  
3Ds ∅ 50x80 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Classic ∅ 80x80 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Plus ∅ 160x90 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Mid ∅ 200x170 mm

Planmeca ProMax ®  
3D Max ∅ 260x230 mm

 Vispārējā zobārstniecība; 
implantoloģija; periodontoloģija; 

endodontija

Vispārējā zobārstniecība; 
implantoloģija; periodontoloģija; 

endodontija

Vispārējā zobārstniecība; 
implantoloģija; ortodontija

 Implantoloģija; ortodontija;  
sejas - žokļu ķirurģija; LOR

Sejas - žokļu ķirurģija;  
Traumatoloģija; LOR

Cena 37 000 + PVN 21% Cena 55 000 + PVN 21% Cena 72 000 + PVN 21% Cena 84 000 + PVN 21% Cena 120 000 + PVN 21%

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 200 / 400 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 / 600 µm

Vokseļu izmērs
75 / 100 / 150 / 200 / 400 / 600 µm

Papildus cenas

AKCIJA līdz 01.09.17.  
49 000 + PVN 21%

Vienmēr lieliska 
uzņēmuma kvalitāte

Bez artefaktu reducēšanasl Ar Planmeca ARA artefaktu 
reducēšanas algoritmu

Metālu artefaktu reducēšana ar 
Planmeca ARA TM

Ar Planmeca AINO 
graudainības filtru

Bez graudainības korekcijas

Graudainības korekcija  
ar Planmeca AINO TM

Bez kustību artefaktu 
korekcijas

Ar Planmeca CALM kustību 
novēršanas algoritmu

Kustību artefaktu korekcija ar  
Planmeca CALM TM

Kustības, metāla radītie artefakti, mazais 
voxeļu izmērs allaž tiek uzskatīti par Konusa 
stara kompjūteru Tomogrāfijas (CBCT) 
izaicinājumiem.
Ar Planmeca 3D iekārtām un to attēla 
uzlabošanas tehnoloģijām, Jūs sevi pilnībā 
pasargājiet no augstākminētajiem attēla 
kvalitātes izaicinājumiem. Iegūstot skaidru 
attēlu ikreiz veicot 3D uzņēmumu.
Zemāk minētās opcijas var tikt aktivizētas 
gan pirms uzņēmuma veikšanas, gan vēlāk, 
jau strādājot un analizējot uzņēmumu.







www.planmeca.com

Planmeca inteliģentās iekārtas
Pelnīta lietotāju un pacientu atzinība

Pievienojams
datortīklam

Vadība un
kontrole no

“planšetdatora”

Intraorālā
skenera

savienojamība

Super
Ergonomiska

Interaktīva
vadības

pults

Darbības
reģistrēšanas

iespēja

Bezvadu
pedālis

Vienkārša
instrumentu

maiņa

www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

Cena  
bez  

PVN
sākot no 14 70000

Cena  
bez  

PVN
sākot no 27 00000

PLANMECA  
Compact-i Touch

PLANMECA  
Sovereign Classic
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Sejas maskas  
50 gab.

Prestige
100 gab.

JAUNUMS!

AKCIJA!
4,78 EUR

4,48 EUR

AKCIJA!
4,50 EUR

100 gab.

Rozā, zili, balti
200 gab.

Nepūderēti Nitrila Cimdi

AKCIJA!
11,70 EUR

200 gab.

www.planmeca.com

Planmeca inteliģentās iekārtas
Pelnīta lietotāju un pacientu atzinība

Pievienojams
datortīklam

Vadība un
kontrole no

“planšetdatora”

Intraorālā
skenera

savienojamība

Super
Ergonomiska

Interaktīva
vadības

pults

Darbības
reģistrēšanas

iespēja

Bezvadu
pedālis

Vienkārša
instrumentu

maiņa

www.plandent.lv
Tel. +371 67844780

”Orbis” piedāvājumā cenas norādītas ar PVN



Planmeca 
PlanScan®

Multifunkcionālais Flexy™ turētājs
Modulārais Flexy™ atsūkšanas šļauku un instrumentu 
turētājs nodrošina visas nepieciešamās ārstēšanas 
funkcijas. Nākotnē viegli var pievienot arī Planmeca 
PlanScan® intraorālo skeneri un skarienjūtīgo planšeti, 
optimālas digitālās darba plūsmas nodrošināšanai.

Komfortablas 
darba pozīcijas
Pacienta krēsla augstuma 
regulācijas diapazons nodrošina 
komfortablu darba pozīciju, 
gan stāvot kājās, gan arī sēžot 
ārsta krēslā.

Planmeca zobārstniecības iekārtas – optimāls komforts un ergonomika
Tavs perfektais kompanjons



Planmeca  
PlanID™

www.planmeca.com

Brīva telpa zem krēsla
Sānu pacelšanas mehānisms un mazā kuspidora 
bāze zem pacienta krēsla, paver plašu telpu ārsta un 
asistenta kāju novietojumam darbam četrrocīgi.

Gudrā dizaina instrumentu konsole
Izvietojiet instrumentus sev paša izvēlētajās pozīcijās. Instrumentu 
konsole var tikt novirzīta arī asistenta pusē - instrumentu sagatavošanai 
nākamajām manipulācijām.

Nolokāmais krēsla kājgalis
Automātiski nolokāmais krēsla 
kājgalis padara pacienta iesēšanos un 
piecelšanos no krēsla - īpaši vieglu. 
Šāda krēsla pozicionēšanas iespējas 
ir ērta ārsta- pacienta konsultācijām, 
ka arī protezēšanas manipulācijām.

Neierobežots kontakts ar pacientu
Šaurā atzveltnes daļa ļauj ārstam piekļūt 
maksimāli tuvu pacientam un pacienta mutei

Viegli lietojams skarienjūtīgais ekrāns
Ārsta skārienjūtīgais vadības panelis viegli un intuitīvi vedīs jūs caur visām piedāvātajām funkcijām 
-krēsla pozīcijām, instrumentu iestatījumiem, higiēnas procedūrām un kļūdu uzskaitījumam.

Bezvadu kājas pedālis
Visas nepieciešamās darbības funkcijas var tik vadītas ar 
kājas pedāli, atstājot jūsu rokas brīvas darbam un samazinot 
kross -kontaminācijas iespējamību. Ar kājas pedāli var tikt 
vadīts arī Planmeca PlanScan intraorālais skeneris.

Viegli aktivizējami personīgie iestatījumi
Planmeca PlanID™ kartes pieskāriens aktivizēs Jūsu personīgos 
iestatījumus jebkurā Planmeca zobārstniecības iekārtā

Planmeca zobārstniecības iekārtas – optimāls komforts un ergonomika
Tavs perfektais kompanjons





Viss raksts pieejams žurnāla ”Planextra” elektroniskajā versijā www.plandent.lv











28

LM-Sodas strūklas  
autonoma ierīce
Bāzes komplektācija:
• 3 autoklavējamas LM-ErgoGrip silikona uzmavas
• 1 sodas strūklas uzgalis

Cena  
bez  

PVN
299500

Cena  
bez  

PVN
107000

Cena  
bez  

PVN
179500

Spoža LED gaisma gan 
Ultraskaņas skēlerim, gan 

sodas strūklas uzgalim

LM-Ultraskaņas skēleris un 
sodas strūkla
Bāzes komplektācija:
• 5 autoklavējamas LM-ErgoGrip silikona uzmavas
• 3 periodontālie skēlera uzgaļi
• 3 skēlera uzgaļu dinamometriskās atslēgas
• 1 sodas strūklas uzgalis 

EMS AIR-FLOW® Handy 3.0 Premium
Sodas strūklas uzgalis ar turbīnas savienojumu
• Sub un supragingivālai ārstēšanai

• Viegli lietojams

• Pielietojams arī implantu tīrīšanai

EMS AIR-FLOW® Handy 3.0
Sodas strūklas uzgalis ar turbīnas savienojumu
• Pilnīgi jauns dizains un pārsteidzoša ergonomika

• Vienkārša lietošana

• Lieliski balansēta ierīce ar slaidu grozāmu darba uzgali

• Jauna EasyFill sistēma, atvieglotai uzlādei

• Optimāli pielietojams ar vidējiem un rupjiem pulveriem 
(Classic, Classic Comfort un Soft)

Pērkot EMS AIR-FLOW 
Handy 3.0 
(jebkuru modeli)
DAVANĀ 4 sodas pulvera 
iepakojumi 
(4 x 100 g)

Plandent labākais piedāvājums no skēleru un sodas strūklu klāsta

Cena  
bez  

PVN
149000
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LM-Sodas strūklas  
autonoma ierīce
Bāzes komplektācija:
• 3 autoklavējamas LM-ErgoGrip silikona uzmavas
• 1 sodas strūklas uzgalis

179500 Cena  
bez  

PVN
149000

Plandent labākais piedāvājums no skēleru un sodas strūklu klāsta

Subgingivālam 
sodas strūklas 
pielietojumam
SubKit komplektācija:
• - LM-SubA uzgalis
• - LM-ErgoGrip silikona uzmava 

laima krāsā
• - papildus pulvera kamera
• - 100 g Glicīna pulvera

Tagad ar  
LED  

gaismu

LM-UltraLED 
Jaudīgs un nesāpīgs ultraskaņas skēleris
Bāzes komplektācija:
• 3 autoklavējamas LM-ErgoGrip silikona uzmavas
• 3 periodontālie skēlera uzgaļi 
• 3 skēlera uzgaļu dinamometriskās atslēgas

Mēs varam 
palīdzēt Jums 
izdarīt izvēli!

Ultraskaņas skēleri
• Jaudas regulācija ar pirkstu galiem

• LED gaisma 

• Soft Perio regulācijas režīms

• Viegli sagatavojams darbam

Ergonomisks , jaudīgs un viegli lietojams 
ultraskaņas skēleris

29900

Cena  
bez  

PVN

Cena  
bez  

PVN
149000



Teicama adaptācija
un veidošana

Unikālā SphereTEC tehnoloģija paceļ 
lietošanas ērtības nākošajā līmenī.
• Gudra un vienkārša toņu sistēma: 5 toņi, 

kas pārklāj visu VITA®  spektru
• Ātra un viegla pulējamība izcilam spīdumam
• Dabīga estētika

dentsplysirona.com

ceram.x® universal
Universal Nano-Ceramic Restorative

Pērkot Ceram-X Universal Spheretec vai
Duo Spheretec iepakojumu, dāvanā

adhezīvs Prime&Bond Active un
pulieri Ceram-X Gloss (12 gab.)!

Teicama adaptācija
un veidošana

Unikālā SphereTEC tehnoloģija paceļ 
lietošanas ērtības nākošajā līmenī.
• Gudra un vienkārša toņu sistēma: 5 toņi, 

kas pārklāj visu VITA®  spektru
• Ātra un viegla pulējamība izcilam spīdumam
• Dabīga estētika

dentsplysirona.com

ceram.x® universal
Universal Nano-Ceramic Restorative

Pērkot Ceram-X Universal Spheretec vai
Duo Spheretec iepakojumu, dāvanā

adhezīvs Prime&Bond Active un
pulieri Ceram-X Gloss (12 gab.)!



Tā pati uzvarētāja tehnika tikai ar vēl lielāku fleksibilitāti

Nodrošina jaunu efektivitātes standartu

Protaper turpinājums – Protaper Gold

Nemainīgi:  Faiļu secība • Faiļu izmēri • Motora uzstādījumi

Jaunums:  Speciāla faiļu karstuma apstrāde • Zelta krāsa

Uzlabojums: Fleksibilitāte • Cikliskā pretestības rezistence • Taktīlā jūtība • Drošība 

Protaper Gold 
aizstāj 

Protaper Universal

Pērkot 12 Protaper 
Gold failes, 3 Proglider 

failes dāvanā!

Tā pati uzvarētāja tehnika tikai ar vēl lielāku fleksibilitāti

Nodrošina jaunu efektivitātes standartu

Protaper turpinājums – Protaper Gold

Nemainīgi:  Faiļu secība • Faiļu izmēri • Motora uzstādījumi

Jaunums:  Speciāla faiļu karstuma apstrāde • Zelta krāsa

Uzlabojums: Fleksibilitāte • Cikliskā pretestības rezistence • Taktīlā jūtība • Drošība 

Protaper Gold 
aizstāj 

Protaper Universal

Pērkot 12 Protaper 
Gold failes, 3 Proglider 

failes dāvanā!
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HIGHLIGHT

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Vācija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.comw

Twinky Star®

Krāsains gaismā cietējošs kompomērs ar mirdzuma efektu

• Astoņas atraktīvas krāsas ar mirdzuma efektu

• Vienkārša un ātra aplikācija no kapsulām

• Izcila pulējamība

• Pamatā pārbaudītā VOCO kompomēru tehnoloģija

• Krāsu skala no oriģinālā materiāla

• Vecākiem vieglāk motivēt bērnus iet pie zobārsta

• Bērniem ir vieglāk pārvarēt bailes ar šādu motivāciju

• Ir pieejami mārketinga materiāli mērķa auditorijai

Structur 3
Pagaidu kroņu un tiltu materiāls ar uzlabotām īpašībām

• Īss cietēšanas laiks un spīdums bez pulēšanas

• Pieejams astoņos toņos

• Augsta spiedienizturība un noturība pret lūšanu 
  nodrošiņa izturīgas pagaidu restaurācijas

• 1:1 jaukšanas attiecība nodrošina labu homogenitāti

VOCO_Plandent-PlanExtra_LV_0417_Twinky Star_Structur3_210x297.indd   1 27.04.2017   10:42:56

13500Cena  
ar  

PVN

9900Cena  
ar  

PVN

15120Cena  
ar  

PVN

11088Cena  
ar  

PVN
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Plandent BD-406  
Portatīva zobārstniecības iekārta
Ieskaitot LED polimerizācijas lampu un skēleri

Ku
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Plandent  
Pārnēsājamais Zobārstniecības krēsls

HIGHLIGHT

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Vācija · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.comw

Twinky Star®

Krāsains gaismā cietējošs kompomērs ar mirdzuma efektu

• Astoņas atraktīvas krāsas ar mirdzuma efektu

• Vienkārša un ātra aplikācija no kapsulām

• Izcila pulējamība

• Pamatā pārbaudītā VOCO kompomēru tehnoloģija

• Krāsu skala no oriģinālā materiāla

• Vecākiem vieglāk motivēt bērnus iet pie zobārsta

• Bērniem ir vieglāk pārvarēt bailes ar šādu motivāciju

• Ir pieejami mārketinga materiāli mērķa auditorijai

Structur 3
Pagaidu kroņu un tiltu materiāls ar uzlabotām īpašībām

• Īss cietēšanas laiks un spīdums bez pulēšanas

• Pieejams astoņos toņos

• Augsta spiedienizturība un noturība pret lūšanu 
  nodrošiņa izturīgas pagaidu restaurācijas

• 1:1 jaukšanas attiecība nodrošina labu homogenitāti

VOCO_Plandent-PlanExtra_LV_0417_Twinky Star_Structur3_210x297.indd   1 27.04.2017   10:42:56

59000Cena  
bez  

PVN

399500Cena  
bez  

PVN
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PANAVIA V5 – adhezīvais cements, iespējams, Nr.1 pasaulē!
Panavia V5 – vienkārši lietojams un estētisks cements visām galvenajām indikācijām.
PANAVIA V5 – duāli cietējošs adhezīvais cements ar Clearfil Ceramic Plus saiti/adhezīvu satur oriģinālu 
MDP monomēru un y-MPS silana-monomēru.
Adhezīva visām restaurācijām: venīri, implanti, tilti, inlejas, onlejas, ieskaitot visas stikla keramikas arī 
lithium disilicate, cirkonijs, kompozīts, metāls.
PANAVIA V5 Tooth Primer – unikāla saite stiprai fiksācijai visām zoba struktūrām.
Clearfil Ceramic Primer Plus – adhēzija visām konstrukcijām.
PANAVIA V5 - ements bez amīna, fluora izdalošs, ar dabīgu fluorescenci un nemainīgu krāsu ilgtermiņā, 
5 krāsu izvēle (Universal A2, Clear, Brown A4, White, Opaque).

Panavia V5 
Introductory Kit (Universal A2 tai Clear)

Iepazīšanās
cena  

(ar PVN)
12500

PANAVIA™ V5
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PANAVIA™ V5

INSTRUMENTI, KURI 
NEPRASA ASINĀŠANU

 

SHARP DIAMOND IZLASE

Ilgnoturīgs
asums

Uzlabota produktivitāte 
un klīniskie rezultāti

Laika un naudas
ietaupījums

Visaugstāk novērtētās
ergonomiskās īpašības

Pašuzasinošs

LMDental
www.lm-dental.com

Minisirppi SD
LMErgoSense  

LM 311-312SD ES

LM 215-216MSD ES

Mini Syntette SD
LMErgoSense  

LM 201-202MSD ES

Mini Gracey 1/2 SD
LMErgoSense  

Mikrosirppi SD
LMErgoSense

 
LM 301-302SD ES 

LM 213-214MSD ES

Mini Gracey 13/14 SD
LMErgoSense  

LM 211-212MSD ES

Mini Gracey 11/12 SD
LMErgoSense  

Mini Gracey 15/16 SD
LMErgoSense  

LM 245-246MSD ES

LM 207-208MSD ES

Mini Gracey 7/8 SD
LMErgoSense  

LM 247-248MSD ES

Mini Gracey 17/18 SD
LMErgoSense  

LM: Sharpen Free mikropārklājums - Mikromembrānas pārklājums, kas ir radīts ar visprogresīvāko vakuumpārklāšanas (PVD – 
pysical vapor deposition) tehnoloģiju. Pārklājums Sharp Diamond instrumentiem sniedz maksimālu izturību pret nolietošanos un 
izcilu cietību. Pārklāšanas process nenotrulina asmeni un nesatur niķeli. Izstrādāts sadarbībā ar vadošo universitāti un 
pārklāšanas ekspertu Somijā.



Peri - implantīts

Periodontīts. Iniciāls
un Sekundārs

Profesionāla 
zobu tīrīšana

Vector Paro
video

Ar Vektora Spēku cīņā 
pret Peri - implantītu
Jaunais Vector Paro Pro

• Unikāla lineāra vibrāciju kustība 
paralēli implantu gareniskajai asij

• Īpaši dizainēti instrumenti minimāli 
invazīvai, slēgtai Peri–implantīta terapijai

• Jaudīgs skeilera rokas instruments, 
ar lielu jaudu

Vairāk informācijas atrodiet 
www.duerrdental.com

Vector Paro Pro. Viens it visam!

 

Jaunais Vector Paro Pro

AKCIJA
2750 EUR +PVN  VECTOR Paro ar Paro uzgali
3400 EUR+ PVN  VECTOR Paro ar Paro uzgali 
un skēlera uzgali
DĀVANĀ 5X200ml VECTOR Fluid Polish



NEU

JAUNUMS

Visaptverošā Dürr Dental Premium sistēma profilakses veikšanai. Savstarpēji precīzi  
sasaistīti produkti profilakses veikšanai un pulvera strūklas uzgalis MyFlow ar maināmo kameru  
principu ir risinājums, kas nodrošina īpaši efektīvu un daudz ērtāku darba norisi praksē. Ar Lunos®  
priecājas ikviens: darbinieku komanda praksē, zobārsts un pacienti. Vairāk informācijas vietnē  
www.lunos-dental.com 

P007_000_AD Lunos V2_LV.indd   1 04.03.17   10:47

AKCIJA!

Cena 1230 EUR + PVN

Pērkot līdz 31.08.2017. 

DAVANĀ : LUNOS PROPHY POWDER 180G

LUNOS PROPHY POWDER PERIO COMBI100G

LUNOS PROPHY PASTE 100G
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Kontakt: W&H Nordic AB Eesti Filiaal, tel 509 4470,
tm@whnordic.ee, www.wh.com f

+

AIR-FLOW®

HANDY 3.0
AKCIJA!
Pērkot sodas strūklu  
EMS AIR-FLOW Handy 3.0   
(jebkuru modeli) 

DĀVANĀ
4 sodas pulvera iepakojumi
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Kontakt: W&H Nordic AB Eesti Filiaal, tel 509 4470,
tm@whnordic.ee, www.wh.com f

+

AIR-FLOW®

HANDY 3.0

Jaunais

AKCIJA!

Implantmed 
Lieliskais ir kļuvis vēl lieliskāks!

 >  Dokumentācijas iespējas 
 >  Plašs un vienkāršs displejs
 >  Jauns un jaudīgāks motors
 >  Izvēlei: LED apgaismojums- bezvadu kājas vadība-Osstell implantu stabilitātes kontrole

Implantmed (pedālis ar vadu, bez LED gaismas)
+ ķirurģiskais leņķa gals 20:1
Akcijas cena 3671,- (Parastā cena 4200,-)
Implantmed (bezvadu pedālis, bez LED gaismas)
+ ķirurģiskais leņķa gals 20:1
Akcijas cena 4021,- (Parastā cena 4556,-)
Implantmed (pedālis ar vadu, ar LED gaismas)
+ ķirurģiskais leņķa gals 20:1
Akcijas cena 4171,- (Parastā cena 4580,-)
Implantmed (bezvadu pedālis, ar LED gaismas)
+ ķirurģiskais leņķa gals 20:1
Akcijas cena 4521,- (Parastā cena 4930,-)

Cenas norādītas bez PVN



CLEARFIL MAJESTY TM

Universālais Nano-Hibrīdu kompozīts
• Kvalitatīvs, estētisks materiāls
• Tieša restaurācija visām kvalitātes klasēm priekšējiem un sānu zobiem
• Zobu pozīcijas un formas korekcija (piem., diastēmas noslēgšana,  

pundurzobi u.c.)
• Ieplaisājušu restaurāciju intraorāla labošana
• Jauns spilgtums, ko apstiprinājusi VITA TM 
• Brīnišķīgs krāsu sajaukuma efekts
• Plašs nokrāsu klāsts, tajā skaitā četras dažādas caurspīdīgas nokrāsas
• Intuitīva nokrāsu izvēle un slāņošanas metode



CLEARFIL™ Universal Bond Quick

INDIKĀCIJAS
•  Tiešā restaurācija ar gaismā cietināmiem kompozītsveķiem 
•  Kavitātes noslēgšana kā priekšapstrāde netiešai 

restaurācijai 
•  Atsegtu saknes virsmu ārstēšana 
•  Pārlieku jutīgu zobu ārstēšana 
•  Iepriekš veiktu restaurācijas darbu intraorāla labošana 
•  Tapu cementēšana un serdes veidošana 
•  Netiešās restaurācijas darbu cementēšana

IEGUVUMI
• Vienkāršota procedūra 
• Plašs indikāciju klāsts 
• Plāns adhezīva slānis 
• Straujās saistīšanas 

tehnoloģija 
• Paredzami rezultāti 
• Izteikta saišu izturība

Zobārstniecības adhezīvais materiāls, kas darbojas

Lūdzu ievērojiet lietošanas norādījumus!

Uzklāj*

* Uzklāj ar ierīvēšanas kustībām!

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet kuraraynoritake.eu

Nožāvē Gaismo

BEZ PĀRMĒRĪGAS IERĪVĒŠANAS 
BEZ VAIRĀKIEM SLĀŅIEM
BEZ GAIDĪŠANAS PIRMS ŽĀVĒŠANAS 

Jaunais, ātrākais universālais adhezīvais līdzeklis iedarbojas uzreiz, no-
drošinot konsekventu un noturīgu rezultātu visās zobu restaurācijas pro-
cedūrās ‒ ar ātru un vienkāršotu darbību. Zobārsti to vienkārši uzklāj un 
turpina darbu.  

Atšķirībā no tradicionālajiem zobārstniecības adhezīvajiem materiāliem, 
kas prasa papildus laika nogaidīšanai, pārmērīgu ierīvēšanu un vairākus 
slāņus optimāla rezultāta sasniegšanai, CLEARFIL™ Universal Bond Quick 
nodrošina vienādus konsekventus un paredzamus rezultātus katru reizi. 
Tas ne tikai taupa zobārsta vērtīgo laiku, bet arī nepieļauj kļūdas risku, 
nodrošinot, ka visas atjaunošanas procedūras tiek veiktas atbilstoši vie-
nādiem izcili augstiem standartiem.  

Produkts uzticami saista visus tiešās restaurācijas, zoba stumbra veido-
šanas un pat netiešās restaurācijas un labošanas materiālus. Zobārsti šo 

adhezīvu lieto, kā vēlas ‒ paškodināšanai, selektīvajai kodināšanai vai pilnīgai kodināšanai. 
Lai kāda būtu izvēle, CLEARFIL™ Universal Bond Quick nodrošina vienādus un vienmērīgus 
rezultātus bez nepieciešamības nogaidīt pēc adhezīva uzklāšanas.

73 EUR
(ar PVN)

Ekskluzīvs piedāvājums!

Pērkot CLEARFILTM Universal Bond Quick, 5 ml (Kuraray, Japāna),  
dāvanā - Noritake Majestic īsta Japāņu porcelāna krūze!

Visu iespējamo krāsu klāstu Jūs variet aplūkot un izvēlēties  
pēc Jūsu gaumes mūsu mājas lapā www.plandent.lv



SIA „Plandent” 

Pārslas iela 5, LV-1002, Rīga

T. 67844780, 67844783

www.plandent.lv

info@plandent.lv

 facebook.com/PlandentOy


