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SIA „Plandent” / Pārslas iela 5, LV-1002, Rīga / tālr. 67844780, 67844783 / info@plandent.lv

Laipni lūdzam  
uzņēmuma „Plandent”  
preču zīmes „Orbis”  
pasaulē!

„Orbis” ir uzņēmuma „Plandent” preču zīme, kas aptver plašu zobārstniecības pamatpiederumu klāstu. 
Vēlamies Jūs iepazīstināt ar visiem zobārstniecības jomas profesionāļiem piemērotu piederumu sēriju, 
ko raksturo izcila cenas un kvalitātes attiecība. „Orbis” piederumi ir izdevīgs pirkums!

Jau 6 gadus piegādājam ORBIS izstrādājumus Latvijas zobārstiem, un to klāsts pastāvīgi pieaug. 
Kvalitatīvie, drošie un par izdevīgu cenu nopērkamie piederumi sniedz skaidri saskatāmu pievienoto 
vērtību pacientu ikdienas pieņemšanas nodrošināšanā. Izvēloties „Orbis” piederumus, iespējams būt 
pārliecinātam par to, ka samaksātā cena būs izdevīga.

Mēs cenšamies samazināt iepakojuma materiālu izmantošanu un ilgtermiņā radīto atkritumu daudzumu. 
Tieša piederumu piegāde no rūpnīcas uz mūsu noliktavām un liels pasūtījumu apjoms palielina piederumu 
ekoloģiskumu un arī sniedz mums iespēju piedāvāt kvalitatīvus piederumus par izdevīgu cenu.

„Orbis” preču piegādātājus izvēlamies, piemērojot ļoti stingrus kritērijus. Pateicamies visiem par sniegtajām 
atsauksmēm, kas ļauj sekot, cik veiksmīgi izdevies sasniegt mūsu iecerētos mērķus.

Ar aktīva un atklāta dialoga palīdzību „Orbis” preču zīme spēj pilnveidoties atbilstoši Jūsu konkrētajām 
vajadzībām.

„Orbis” ir mūsu preču zīme, un tādēļ tās piederumus Eiropā iespējams nopirkt tikai no „Plandent Oy” un 
„Plandent Division” piederošiem zobārstniecības piederumu uzņēmumiem. Nepārtraukti pilnveidojam 
un paplašinām Orbis” piederumu klāstu, lai tas spētu apmierināt visas zobārstniecības kabinetu un zobu 
tehnisko laboratoriju pamatvajadzības.

Pavisam „Plandent Oy” piedāvātajā produktu klāstā ir gandrīz 40 000 līdzekļu un piederumu nosaukumu. 
Līdztekus mūsu „Orbis” piederumiem piedāvājam arī citu nozares labāko un uzticamāko ražotāju preces. 

Izvēlieties „Orbis”!

Dr. Ģirts Andrejevs 
SIA „Plandent” valdes loceklis
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Cenas ar PVN*

PLOMBĒŠANAI

Orbi-HiFil Nanokompozīts
Ar gaismu cietināms, rentgenkontrastains, īpaši smalka pildījuma 
nanokompozīts priekšējo un sānu zobu plombēšanai.

MD114738  ................ Kapsulas A1
MD114739  ................ Kapsulas A2
MD114740  ................ Kapsulas A3
MD114741  ................. Kapsulas A3.5
MD114742  ................ Kapsulas B2
MD114743  ................ Kapsulas C3 20 x 0,25 g € 30,02

MD114732  ................ Šļirce A1
MD114733  ................ Šļirce A2
MD114734  ................ Šļirce A3
MD114735  ................ Šļirce A3.5
MD114736  ................ Šļirce B2
MD114737  ................ Šļirce C3 4 g € 21,50

Orbi-Flow 
Ar gaismu cietināms, tiksotropisks un 
estētisks stiklu saturošs kompozīts.

63699  ...................... Šļirce A1
63700  ....................... Šļirce A2
63701  ....................... Šļirce A3
63702  ....................... Šļirce A3.5 2 x 2 g € 23,86

Orbi-Bond AF
Vienkomponenta bond uz ūdens bāzes, satur fluoru.

MD120569  ............... Orbi-Bond AF 5 ml € 26,77

Orbi-Bond SE
Ūdens/acetona bāzes. Ar gaismu cietināma, 
vienkomponenta, vienslāņa saite, kas paredzēta ar tiešo 
metodi veidojamām kompozīta un kompomēra plombēm. 
Visu kavitāti kodina atbilstoši „Total Etch” principam.

MD114800  ................ Orbi-Bond SE 5 ml € 46,68

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Cenas ar PVN*

Metāla matricas

Īpaši plānas, 0,030 mm

60169  ..........  Nr. 1 premolāru taisna
60170  ..........  Nr. 2 premolāru, ar vienu paplašinājumu
60174  ..........  Nr. 6 premolāru, ar diviem paplašinājumiem
60171  .......... Nr. 3 molāru, taisna
60172  .......... Nr. 4 molāru, ar vienu paplašinājumu
60173  ..........  Nr. 5 molāru, ar diviem paplašinājumiem 100 gab. € 8,96

Plānas, 0,037 mm

60175  .......... Nr. 1 premolāru, taisna
60176  ..........  Nr. 2 premolāru, ar vienu paplašinājumu
60177  ..........  Nr. 6 premolāru, ar diviem paplašinājumiem
60178  .......... Nr. 3 molāru, taisna
60179  .......... Nr. 4 molāru, ar vienu paplašinājumu
60180  ..........  Nr. 5 molāru, ar diviem paplašinājumiem 100 gab. € 8,96

Metāla kontūrmatricas

0,045 mm

MD121945  ... Molāra, ar 2 izliekumiem
MD121946  ... Molāra, ar 1 izliekumu m/d; d/m
MD121947  ... Molāra, ar 1 izliekumu d/m; m/d
MD121948  ... Premolāra, ar 2 izliekumiem
MD121949  ... Premolāra, ar 1 izliekumu m/d; d/m
MD121950  ... Premolāra, ar 1 izliekumu d/m; m/d 50 gab. € 16,80

Metāla matricas Tofflemier
Tofflemier matricu turētāji

72118  ................ Tofflemier universal 1 gab. € 15,88

Īpaši plānas 0,35 mm

72266  .......... Matrica Tofflemier 1, 0,035 mm
72273  .......... Matrica Tofflemier 2, 0,035 mm
72275  .......... Matrica Tofflemier 3, 0,035 mm
72268  .......... Matrica Tofflemier 13, 0,035 mm
72271  .......... Matrica Tofflemier 15, 0,035 mm 30 gab. € 4,95

Plānas 0,50 mm

72267  .......... Matrica Tofflemier 1, 0,5 mm
72274  .......... Matrica Tofflemier 2, 0,5 mm
72276  .......... Matrica Tofflemier 3, 0,5 mm
72269  .......... Matrica Tofflemier 13, 0,5 mm
72272  .......... Matrica Tofflemier 15, 0,5 mm 30 gab. € 4,95

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Cenas ar PVN*

Koka ķīlīši

Koka ķīlīši ar krāsu kodējumu

67135  .......... Nr. 10, oranžā krāsā
67136  .......... Nr. 20, baltā krāsā
67137  .......... Nr. 30, zaļā krāsā
67138  .......... Nr. 40, dzeltenā krāsā 1000 gab. € 64,96

Otiņas
MD115189  ... Otiņas kāts Orbis 1 gab. € 0,33

MD115213  ... Liela otiņa, balta galviņa, melni sariņi
MD115214  ... Maza otiņa, balta galviņa, melni sariņi
72199  .......... Maza otiņa, balta galviņa, balti sariņi
72197  .......... Maza otiņa, sarkana galviņa, melni sariņi
72198  .......... Maza otiņa, sarkana galviņa, balti sariņi 100 gab. € 3,98

Maisīšanas glāzītes pamatne
MD119241  ... 12 padziļinājumi 50 gab. € 7,70

Sūkļveida tamponiņi

Sūkļveida tamponiņi šķidru un pastveida 
vielu pārnešanai. Diametrs 4 mm.

72152  .......... Sūkļveida tamponiņš Nr. 1 3000 gab. € 12,72

Celuloīda lentīte

Ļoti plāna un taisna, pret pārraušanu noturīga lentīte, 
garums 120 mm, augstums 8,5 mm, biezums 0,05 mm

72119  .......... Celuloīda lentīte, taisna, 8,5 mm 1000 gab. € 44,80 

Koferdams

Viegli pūderēta lateksa koferdama 
gumija, izmērs 15 x 15 cm 

60745  .......... Tumša, medium 36 gab. € 17,36

Polimerizācijas lampas aizsargstikls

Oranžs, apaļas formas aizsargstikls

67510  .......... Polimerizācijas lampas aizsargstikls 1 gab. € 18,90

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Cenas ar PVN*

Tērauda urbuļi

Tērauda urbuļi

61251  ................ 006 W   61258  ..............  021 W
61252  ................ 008 W   61259  ..............  023 W
61253  ................ 010 W   61260  ..............  025 W
61254  ................ 012 W   61261  ..............  027 W
61255  ................ 014 W   61262  ..............  031 W
61256  ................ 016 W   61263  ..............  014 H
61257  ................ 018 W   61264  ..............  023 H

6 gab.

€ 2,49

€ 12,43

Dimanta urbuļi

Kavitātes preparēšanas dimanta 
urbuļi turbīnas galiem

MD114900  ........  M 801/009 FG, bumbiņas forma
MD114901  ........  M 801/010 FG, bumbiņas forma
MD114902  ........  M 801/012 FG, bumbiņas forma
MD114903  ........  M 801/014 FG, bumbiņas forma
MD114904  ........  M 801/016 FG, bumbiņas forma
MD114905  ........  M 801/018 FG, bumbiņas forma
MD114927  ........  M 801/022 FG, bumbiņas forma
MD114928  ........  M 801/032 FG, bumbiņas forma

MD114906  ........  M 835/008 FG, cilindrisks fisūrurbulis
MD114907  ........  M 835/010 FG, cilindrisks fisūrurbulis
MD114908  ........  M 835/012 FG, cilindrisks fisūrurbulis
MD114909  ........  M 835/014 FG, cilindrisks fisūrurbulis
MD114910  ........  M 836/012 FG, cilindrisks fisūrurbulis
MD114911  ........  M 836/014 FG, cilindrisks fisūrurbulis
MD114912  ........  M 837/012 FG, cilindrisks fisūrurbulis

MD114913  ........  M 838/010 FG, noapaļots fisūrurbulis
MD114914  ........  M 838/012 FG, noapaļots fisūrurbulis
MD114915  ........  M 838/014 FG, noapaļots fisūrurbulis
MD114916  ........  M 838/016 FG, noapaļots fisūrurbulis

Slīpēšanas dimanta urbuļi turbīnas galiem

MD114917  ........  M 862/012 FG, liesmiņas forma
MD114918  ........  M 830/018 FG, liesmiņas forma
MD114926  ........  M 833/023 FG, olveida
MD114937  ........   M 830/023 FG, paplašinātas liesmiņas 

forma

Urbuļi turbīnas galiem

MD114919  ........  F 862/012 FG, liesmiņas forma
MD114920  ........  F 830/018 FG, liesmiņas forma
MD114948  ........   F 830/023 FG, paplašinātas liesmiņas 

forma

MD114921  ........  F 801/014 FG, bumbiņas forma
MD114922  ........  F 801/016 FG, bumbiņas forma
MD114923  ........  F 801/018 FG, bumbiņas forma
MD114929  ........  F 801/022 FG, bumbiņas forma
MD114930  ........  F 801/032 FG, bumbiņas forma
MD114924  ........  F 833/023 FG, olveida
MD114925  ........   F 879/014 FG, izliektu virsmu slīpēšanai 5 gab. € 5,98

801

835

836

837

838

862

830

833

879

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Cenas ar PVN*

PULĒŠANAI UN GALA APSTRĀDEI

Polish Eco
Divdaļīga sērija kompozīta pulēšanai, no cietas 
un izturīgas sintētiskās gumijas. Gaiši dzeltenā 
pulēšanas galviņa nolīdzina, zilā pulēšanas galviņa 
piešķir lielisku spīdumu. Pulēšana pie zemiem 
apgriezieniem – 5000–8000 apgr./min.

MD125943  ............... Minipoint medium, dzeltens
MD125944  ............... Medium, dzeltens, liesmiņas forma
MD125945  ............... Medium, dzeltens, kausiņa forma 
MD125946  ............... Minipoint fine, zils
MD125948  ............... Fine, zils, liesmiņas forma
MD125947  ................ Fine, zils, kausiņa forma 50 gab. € 77,98

Polish Eco Composite
Mīksta silikona galviņa kompozītu pulēšanai. 
Zilā galviņa piešķir formu un nolīdzina, rozā 
galviņa piešķir labu spīdumu. Pulēšana pie 
zemiem apgriezieniem 5000–8000 rpm. 

67163  .......... Medium, zilā krāsā, minipoint
67164  .......... Medium, zilā krāsā, kausiņa forma
67165  .......... Medium, zilā krāsā, liesmiņas forma
67166  .......... Fine, rozā, minipoint
67167  .......... Fine, rozā, kausiņa forma
67168  .......... Fine, rozā, liesmiņas forma 100 gab.

€ 59,36

€ 59,36

€ 90,27

Polish Alloy
Pulētāji ir piemēroti gan amalgamas, gan 
arī zelta pulēšanai. Parasta krāsu gamma. 
Sarkanais pulētājs paredzēts nolīdzināšanai un 
pirmspulēšanai, rozā – īpašam spīdīgumam.

MD125955  ............... Minipoint medium, sarkans
MD125956  ............... Tops medium, sarkans
MD125957 ................ Leek medium, sarkans
MD125958  ............... Minipoint fine, rozā
MD125959  ............... Tops fine, rozā
MD125960  ............... Leek fine, rozā 25 gab. € 76,61

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Cenas ar PVN*

Perforētas dimanta lentas

Perforētas dimanta lentas formas piešķiršanai un 
beigu apstrādei. Lentas garums 14,7 mm. 

MD117461  .........  Medium platums 3,7 mm, zilā krāsā 
MD117462  ........  Fine platums 3,7 mm, sarkanā krāsā 
MD117459  ........  Medium platums 2,5 mm, zilā krāsā 
MD117460  ........  Fine platums 2,5 mm, sarkanā krāsā 
MD123084  ........  Ekstra Fine, platums 2,5 mm, dzeltens
MD123085  ........  Ekstra Fine, platums 3,75 mm, dzeltens 10 gab. € 39,20

Slīpēšanas diski 

Elastīgs slīpēšanas disks no īpaši plānas 
plastmasas, porcelāna un metāla apstrādei.

MD125348  ............... 10 mm, coarse, tumši sarkans
MD125349  ............... 10 mm, medium, tumši oranžs
MD125350  ............... 10 mm, fine, tumši dzeltens
MD125351  ............... 10 mm, extrafine, gaiši dzeltens
MD125352  ............... 14 mm, coarse, tumši sarkans
MD125353  ............... 14 mm, medium, tumši oranžs
MD125354  ............... 14 mm, fine, tumši dzeltens
MD125355  ............... 14 mm, extrafine, gaiši dzeltens 100 gab. € 29,35

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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PIEDERUMI RENTGENUZŅĒMUMU VEIKŠANAI

Rentgena fosforplašu aizsargapvalki

Orbis aizsargapvalki ir piemēroti rentgena fosforplatēm, kurām nav rāmīša. 
Izgatavoti no patīkama, mīksta materiāla. Viegli atverama pašlīmējoša aizdare. 
Savietojams ar Soredex, Dürr un Kodakin analogo rentgeniekārtu platēm.

66601  ......... Izmērs: 0; 2 x 3 cm, bērniem 100 gab. € 19,75

66602  ......... Izmērs: 1; 2 x 4 cm, jauniešiem 100 gab. € 23,63

66603  ......... Izmērs: 2; 3 x 4 cm, pieaugušajiem 100 gab. € 50,40

66604  ......... Izmērs: 3; 2,7 x 5,4 cm, bitewing 300 gab. € 31,54

66605  ......... Izmērs: 4; 5,7 x 7,5 cm, okluzālais 100 gab. € 40,21

Rentgena fosforplašu aizsargi

No kartona izgatavoti aizsargi, piemēroti 
rentgena platēm, kurām nav rāmīša.

MD117142  ................ 0. izmērs; 2 x 3 cm
MD117143  ................ 1. izmērs; 2 x 4 cm
MD117144  ................ 2. izmērs; 3 x 4 cm
MD117145  ................ 3. izmērs; 2,7 x 5,4 cm 200 gab. € 30,54

Flexray rentgena sensora turētāji
Grozāms uzgalis, iztur 75 autoklāvēšanas.

MD128969  ...............  Starta komplekts (1 BW, 1 BW – īss 
un 1 apikāls)

MD128970  ................ Bitewing, lillā
MD128971  ................ Universāls, lillā
MD128972  ................ Apikāls, tumši sarkans

1 iepak.
1 x 3 gab.

€ 43,44
€ 52,34
€ 28,82
€ 42,35

Sensoru aizsargplēves

No plēves, ar apaļiem stūriem.

MD126029  ............... Izmērs 3,5 x 21 cm
MD126030  ............... Izmērs 4 x 21 cm
MD126031  ............... Izmērs 6,5 x 21 cm 500 gab.

€ 19,80
€ 19,80
€ 24,64

Intraorālās kameras aizsargplēves

Piemērotas visizplatītākajām kamerām.

MD126040  ............... 5 x 23 cm 250 gab. € 59,27

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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SAKŅU KANĀLU APSTRĀDEI

Niķeļa–titāna rotējošās failes

Crown down rotējošā faile, koniskums 12%. 
Kanāla ieejas atvēršanai un paplašināšanai. 
Maksimālais apgriezienu skaits – 600 rpm.

67169  .......... Crown Down rotējošā faile 12% 15 mm/25 4 gab. € 29,34

Rotējošās failes, koniskums 4% un 6%, maksimālais 
apgriezienu skaits 600 rpm. Sakņu kanāla 
preparēšanai, izmantojot, „crown down” metodi

67173  .......... Rotary File 6% 25 mm/20
67174  .......... Rotary File 6% 25 mm/25
67175  .......... Rotary File 6% 25 mm/30 6 gab. € 29,34

67176  .......... Rotary File 4% 25 mm/20
67177  .......... Rotary File 4% 25 mm/25
67178  .......... Rotary File 4% 25 mm/30
67179  .......... Rotary File 4% 25 mm/35
67180  .......... Rotary File 4% 25 mm/40
67181  .......... Rotary File 4% 25 mm/45 6 gab. € 29,34

67170  .......... Orbis Rotary File 6% 21 mm/20
67171  .......... Orbis Rotary File 6% 21 mm/25
67172  .......... Orbis Rotary File 6% 21 mm/30 6 gab. € 29,34

Manuālās failes

K-failes

MD114648  ................ K-faile 25 mm/06
MD114649  ................ K-faile 25 mm/08
MD114650  ................ K-faile 25 mm/10
MD114651  ................ K-faile 25 mm/15
MD114652  ................ K-faile 25 mm/20
MD114653  ................ K-faile 25 mm/25
MD114654  ................ K-faile 25 mm/30
MD114655  ................ K-faile 25 mm/35
MD114656  ................ K-faile 25 mm/40
MD114657  ................ K-faile 25 mm/45
MD114658  ................ K-faile 25 mm/50
MD114659  ................ K-faile 25 mm/55
MD114660  ................ K-faile 25 mm/60
MD114661  ................ K-faile 25 mm/70
MD114662  ................ K-faile 25 mm/80
MD114663  ................ K-faile 25 mm/15-40 sortiments
MD114664  ................ K-faile 25 mm/45-80 sortiments 6 gab. € 5,60

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.



12 13www.plandent.lv

Cenas ar PVN*

Hedström failes

MD114666  ................ Hedström 25 mm/08
MD114667  ................ Hedström 25 mm/10
MD114668  ................ Hedström 25 mm/15
MD114669  ................ Hedström 25 mm/20
MD114670  ................ Hedström 25 mm/25
MD114671  ................ Hedström 25 mm/30
MD114672  ................ Hedström 25 mm/35
MD114673  ................ Hedström 25 mm/40

MD114674  ................ Hedström 25 mm/45
MD114675  ................ Hedström 25 mm/50
MD114694  ................ Hedström 25 mm/55
MD114695  ................ Hedström 25 mm/60
MD114696  ................ Hedström 25 mm/70
MD114697  ................ Hedström 25 mm/80
MD114676  ................ Hedström 25 mm/15-40 sortiments
MD114677  ................ Hedström 25 mm/45-80 sortiments 6 gab. € 5,60

Rīmeri

MD114678  ................ K-reamer 25 mm/08
MD114679  ................ K-reamer 25 mm/10
MD114680  ................ K-reamer 25 mm/15
MD114681  ................ K-reamer 25 mm/20
MD114682  ................ K-reamer 25 mm/25
MD114683  ................ K-reamer 25 mm/30
MD114684  ................ K-reamer 25 mm/35
MD114685  ................ K-reamer 25 mm/40
MD114686  ................ K-reamer 25 mm/45
MD114687  ................ K-reamer 25 mm/50
MD114690  ................ K-reamer 25 mm/55
MD114691  ................ K-reamer 25 mm/60
MD114692  ................ K-reamer 25 mm/70
MD114693  ................ K-reamer 25 mm/80
MD114688  ................ K-reamer 25 mm/15-40 sortiments
MD114689  ................ K-reamer 25 mm/45-80 sortiments 6 gab. € 5,60

Gutaperčas tapas

Gutaperčas tapas ar krāsu kodējumu, garums 28 mm

19513  ............... 10   18787  ................  60
18778  ............... 15   18788  ................  70
18779  ............... 20   18789  ................  80
18780  ............... 25   19514  ................  90
18781  ............... 30   19515  ................  100
18782  ............... 35   19516  ................  110
18783  ............... 40   19518  ................  130
18784  ............... 45   18776  ................  15–40
18785  ............... 50   18777  ................  45–80
18786  ............... 55 120 gab. € 4,20

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Gutaperčas tapas, koniskums 4%

MD113693  ........ 04 /15   MD113697  ........  04 /35
MD113694  ........ 04 /20   MD113698  ........  04 /40
MD113695  ........ 04 /25   MD113699  ........  04 /45
MD113696  ........ 04 /30   MD114096  ........  04 /15-40 60 gab. € 4,70

Gutaperčas tapas, koniskums 6%

MD114089  ........ 06 /20   MD114093  ........  06 /40
MD114090  ........ 06 /25   MD114094  ........  06 /45
MD114091  ........ 06 /30   MD114095  ........  06 /15-40
MD114092  ........ 06 /35 60 gab. € 4,70

Koniskas gutta percha tapiņas
MD114098  ................ F1
MD114101  ................ F4
MD114102  ................ F5 60 gab. € 9,52

Papīra tapiņas

Ar krāsu kodu.

18764  ............... 15 18771  .................  50
18765  ............... 20 18772  .................  55
18766  ............... 25 18773  .................  60
18767  ............... 30 18774  .................  70
18768  ............... 35 18775  .................  80
18769  ............... 40 18762  .................  15–40
18770  ............... 45 18763  .................  45–80 200 gab. € 3,14

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Sterilas papīra tapiņas

Iepakojumā 5 gab.

MD117615  ........ 10   MD117623  .........  50
MD117616  ........ 15   MD117624  .........  55
MD117617  ........ 20   MD117625  .........  60
MD117618  ........ 25   MD117626  .........  70
MD117619  ........ 30   MD117627  .........  80
MD117620  ........ 35   MD117628  .........  90
MD117621  ........ 40   MD117629  .........  15–40 asorti
MD117622  ........ 45   MD117630  .........  45–80 asorti 36 x 5 gab. € 4,70

4% un 6% koniskas papīra tapiņas
MD122020  ....... 04 /20   MD122028  ........  04 /15–40
MD122021 ........ 04 /25   MD122029  ........  06/20
MD122022  ....... 04 /30   MD122030  ........  06/25
MD122023  ....... 04 /35   MD122031  ........  06/30
MD122024  ........ 04 /40   MD122032  ........  06/35
MD122025  ....... 04 /45   MD122033  ........  06/40
MD122026  ....... 04 /60   MD122034  ........  06/15–40 
MD122027  ....... 04 /90

MD122035  ....... F1   MD122038  ........  F1–F3
MD122036  ....... F2   MD122039  ........  F4–F5
MD122037  ....... F3   36 x 5 gab. € 5,60

MTA
Orbis MTA ir endodontisks cements, kas iepakots 
kapsulās. Orbis MTA sastāv no sīkgraudaina hidrof īla 
pulvera un šķidruma. Aktivējot kapsulu, rodas 
masa, kas vēlāk kļūst par blīvu pildījumu. Orbis MTA 
var izmantot perforāciju labošanai, kā retrogrādu 
pildījumu uz saknes gala, kā arī tiešajai nosegšanai.

MD119590  ................ MTA cements kapsulā 2 x 0,3 g € 42,56

Nātrija hipohlorīta šķīdums, 2,5%

Sakņu izskalošanai paredzēts 2,5% gatavais 
šķīdums. Efektīva antibakteriāla iedarbība.

MD123966  ............... Orbis Canasol 2,5% 100 ml € 6,72

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Kalcija hidroksīds

Rentgena kontrasta kalcija hidroksīdpasta špricēs. 

MD125431 ................ Calcipaste 2 x 1,2 ml € 12,27

Aukstuma aerosols

Aukstuma aerosola temperatūra -45°C. Aerosola pudele 
ar dozatora uzgali.Uz izmeklējamo vietu pārnes, dozējot 
ar vates tampona vai kokvilnas rullīša palīdzību.

72106  ................ Aukstuma aerosols ar piparmētru garšu 200 ml € 11,20

Endo porolons 

Putu gumijas ripas sakņu kanālu instrumentu statīvam. 
Biezums 1 cm, diametrs 5 cm.

67412  ................ Putu gumijas ripa, apaļa 25 gab. € 8,47

Sakņu kanālu urbuļi

32 mm Gates urbuļi

MD114354  ................ Gates Glidden 050
MD114355  ................ Gates Glidden 070
MD114356  ................ Gates Glidden 090
MD114357  ................ Gates Glidden 110
MD114358  ................ Gates Glidden 130
MD114359  ................ Gates Glidden 150
MD114360  ................ Gates Glidden 050-150 sortiments 6 gab. € 14,90

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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PROFILAKSEI UN LIETOŠANAI MĀJĀS

Tīrīšanas pasta

Tūbiņā, fluora saturs 2000 ppm

67061  .......... RDA 120, smalkas frakcijas

67062  .......... RDA 170, vidēji rupjas frakcijas
67063  .......... RDA 250, rupjas frakcijas

70 ml

62 ml € 9,63

Profilakses gumijas un birstes

Lateksu nesaturoši tīrīšanas kausiņi,  
ieteicamais apgriezienu skaits 8000–10 000 rpm

67507  ................ Tīrīšanas kausiņš, W
67508  ................ Tīrīšanas kausiņš, Snap-on
67509  ................ Tīrīšanas kausiņš, skrūvējams 50 gab. € 34 

Nesatur lateksu, glāzītes formā, ieteicamais 
apgriezienu ātrums – 8000–10000 apgr./min.

MD123768  .........  Profilakses gumija Petite Web, mīksta, 
uzskrūvējama

MD123769  .........  Profilakses gumija Petite Web, cieta, 
uzskrūvējama

144 gab.

144 gab.

€ 31,96

€ 38,68

Tīrīšanas birstītes ar neilona sariem,  
ieteicamais apgriezienu skaits 8000–10 000 rpm

67503  ................ Tīrīšanas birstīte, neilons, W
67504  ................ Tīrīšanas birstīte, neilons, skrūvējama 50 gab. € 39

Tīrīšanas birstītes ar dabīgiem sariem,  
ieteicamais apgriezienu skaits 8000–10 000 rpm

67505  ................ Tīrīšanas birstīte, neilons, W
67506  ................ Tīrīšanas birstīte, skrūvējama 50 gab. € 39

Sodas strūklas pulveri

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

72179  ................ Citronu garša
MD117036  ......... Upeņu garša
MD117037  ......... Ķiršu garša
MD117038  ......... Piparmētru garša
MD117039  ......... Tropisko augļu garša 300 g € 23,52

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Balināšanas želeja lietošanai mājas apstākļos

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

MD124401 Orbis White ........... 6% ūdeņraža peroksīds 
MD124402 Orbis White ........... 16% karbomīda peroksīds

4 x 3 ml
50 gab. € 25,02

Zobu birstītes

Zobu birstīšu iepakojumā 50 zilas un 50 sarkanas 
birstītes.  
Bērniem paredzētajām birstītēm īpaši mīksti sariņi

67053  ................ Pieaugušiem, soft-tip. 
 Jaunums – vēl mīkstāki sariņi!
MD128840 ........ Zīdaiņiem 0–3 g.
MD128851 ........ Bērniem 3–6 g.
MD128849 ........ 7–10 g.

100 gab.

40 gab.
50 gab.
50 gab.

€ 51,95 

€ 22,15
€ 26,09
€ 26,09

Protēžu birste
MD123770  ......... Protēžu birste 1 gab. € 1,70

Interdentālās birstītes

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

67426  ................ 0,4 rozā krāsā
67427  ................ 0,45 oranžā krāsā
67428  ................ 0,5 sarkanā krāsā
67429  ................ 0,6 zilā krāsā
67430  ................ 0,7 dzeltenā krāsā
67431  ................ 0,8 zaļā krāsā 10 x 8 gab. € 16,80

Zobu diegs

Ievaskots, plakans zobu diegs.

67057  ................ Plakans 180 m € 2,80

Zobu diegs ar turētāju

67058  ................ Zobu diegs ar turētāju
12 x 32 

gab. € 10,60

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Zobu tīrītāji

Īpaši plāni plastmasas zobu bakstāmie ir lieliski 
piemēroti arī vismazākajām zobu starpām. 
Raupjā virsma nodrošina efektīvāku tīrīšanu.

MD126027  ........ Īpaši smalki, plastmasas 120 gab. € 3,36

Mutes skalošanas līdzeklis ar hlora heksidīnu

Orbis mutes skalošanas līdzeklis ar hlora heksidīnu 
satur 0,12% hlora heksidīna glikonātu un 0,05% floru. 
Nesatur alkoholu. Skalot apmēram 20–30 s.

MD115212  ......... 0,12% Mutes skalošanas līdzeklis 250 ml € 6,16

MD123152  ......... 0,12% Mutes skalošanas līdzeklis 5 l € 31,54

MD123153  ......... 5 litru pudeles sūknis 1 gab. € 11,11

Kastītes ortodontiskās aparatūras uzglabāšanai

Kastītes ortodontiskās aparatūras, funkcionālo 
aparātu un zobu aizsarkapju uzglabāšanai. 
Divi izmēri. Plašs krāsu sortiments

58667 ................ Maza kastīte, 75x65x25 mm
58666  ............... Liela kastīte, 80x70x40 mm

10 gab. € 6,66

Zobu aizsargkapes

Zobu aizsargkapes bruksētājiem lietošanai naktī. 
Ortodonta izveidotā aizsargkape nodrošina bruksētāju 
zobu aizsardzību. Aizsargkapi ir iespējams izmantot uzreiz, 
bez jebkādas sildīšanas vai formēšanas. Aizsargkape 
nav piemērota personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

28058  ............... Orbis StressGard II 1 gab. € 8,61

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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VIENREIZLIETOJAMIE PIEDERUMI

Salvetes šālītēm

Izmērs 18 x 28 cm

65098  ............... Baltā krāsā
72251  ................ Dzeltenā krāsā
72252  ................ Zilā krāsā
72253  ................ Zaļā krāsā
MD114815  ......... Gaiši sarkanā krāsā
MD121897  ......... Oranžs

Izmērs 28 x 36 cm

72254  ................ Baltā krāsā

250 gab.

250 gab.

€ 4,82

€ 5,40

Salvetes

No metāla izgatavots salvešu turētājs

72192  ................ No metāla izgatavots salvešu turētājs 1 gab. € 8,71

Salvetes pacientam

Izmēri 40 x 45. 

MD119266  ......... Baltas
MD119267  ......... Gaiši zilas
MD119268  ......... Rozā
MD148186  ......... Tumši zilas
MD148187  ......... Lillā
MD148188  ......... Fuksijas krāsā
MD148189  ......... Laima krāsā
MD148190  ......... Gaiši zaļas 500 gab. € 26,19

Izmēri 33 x 48 cm.

72306  ................ Tumši zils 500 gab. € 22,76

Priekšauti ar plēvi, rullī

Izmēri 60 x 54 cm

MD119323  ......... Balts
MD119324  ......... Gaiši zils
MD119325  ......... Rozā 80 gab. € 10,35

Turētājs
MD120236  ........ Rullī satītiem priekšautiem 1 gab. € 31,82

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Pacienta krēsla galvas atbalsta pārvalks

Polimerizēts papīra pārvalks pacienta krēsla 
galvas atbalstam. Izmērs 25 x 33 cm.

MD114991  ......... Baltā krāsā
MD114992  ......... Zilā krāsā
MD114993  ......... Gaiši sarkanā krāsā 500 gab. € 28,69

Vienreizlietojamās glāzes

Vienreizlietojamās glāzes, 180 ml

MD117759  ......... Tumši zilā krāsā 180 ml
MD117760  ......... Rozā krāsā 180 ml
MD148396   ....... Gaiši zilā krāsā 180 ml              
MD148397  ........ Lillā krāsā 180 ml                    
MD148398   ....... Fuksijas krāsā 180 ml              
MD148399  ........ Laima krāsā 180 ml                  
MD148400   ....... Gaiši zaļā krāsā 180 ml            

Vienreizlietojamās glāzes, 150 ml

72086 ................ Baltā krāsā, 150 ml

100 gab.

3000 gab.

€ 2,24

€ 55,71

Paaugstinātas efektivitātes uzgaļi siekalu 
atsūcējam

Vienreizlietojami

61237  ................ Zilā krāsā 100 gab. € 2,69

Autoklavējami atsūcēji Rainbow
Garums 125 mm, diametrs 8 mm. 

15191  ................ Gaiši zilas 100 gab. € 7,28

Autoklāvējams un ergonomisks.  
Garums 130 mm, diametrs 16 mm.

72255  ................ Zilā krāsā   10 gab. € 12,32

Siekalu atsūcēji

Lokāmi un caurspīdīgi siekalu atsūcēja uzgaļi

10606 ................ 14,5 cm, nenoņemams gals
63024  ................ 12,5 cm, nenoņemams gals
63023  ............... 12,5 cm, noņemams gals
63025 ................  12,5 cm, caurspīdīgs, zilā krāsā,  

 noņemams gals

100 gab.
1000 gab.
1000 gab.
1000 gab.

€ 2,50
€ 28
€ 28
€ 28

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Siekalu spilventiņi 

Uzsūc un aizsargā vaigus. Labā uzsūkšanās spēja ļauj 
ārstniecības laikā molāro reģionu noturēt sausu.

MD123707  ......... Liels
MD123708  ......... Mazs 100 gab. € 16,35

Sejas maskas

Trīskārtēja sejas maska, II tips

72262  ................ Ar ausu cilpām, baltā krāsā
72264  ................ Ar ausu cilpām, zaļā krāsā
56089  ............... Ar ausu cilpām, zilā krāsā
MD114751  ......... Ar ausu cilpām, gaiši sarkanā krāsā
56058  ............... Ar aukliņām, zilā krāsā
72263  ................ Ar aukliņām, baltā krāsā
72265  ................ Ar aukliņām, zaļā krāsā 50 gab. € 4,78

Maisāmie blociņi cementu sajaukšanai

72305  ................ Caurspīdīgas, 7 x 8 cm

61233  ................ Pergamenta, 12 x 10 cm   
61234  ................ Pergamenta, 20 x 14 cm   

60872  ................ Vaskotas, 6,4 x 6,4 cm   
10526  ................ Vaskotas 4 x 5 cm   
MD113929  ......... Vaskotas ar mērīšanas skalu,12 x 19 cm

1 x 100 gab.

1 x 100 gab. 
1 x 100 gab. 

10 x 50 gab.
1 x 75 gab.
1 x 75 gab.

€ 5,64

€ 2,28
€ 3,91

€ 11,74
€ 2,28
€ 3,91

Pašlīmējošie sterilizācijas maisiņi
Pašlīmējoša aizdare ātrai noslēgšanai
67356  ................ 75 x 200 mm
67357  ................ 75 x 270 mm
67358  ................ 100 x 270 mm
67359  ................ 150 x 270 mm
67360  ................ 250 x 500 mm 200 gab.

€ 5,26 
€ 6,27
€ 8,09

€ 12,32
€ 36,96

Sterilizācijas maisiņi
72203  ................ 100 x 250 mm
72204  ................ 55 x 250 mm
72205  ................ 75 x 250 mm 500 gab.

€ 17,70
€ 9,86

€ 13,62

Sterilizācijas maisiņi ruļļos
72210  ................ 55 mm
72211  ................ 75 mm
72206  ................ 100 mm
72207  ................ 150 mm
72208  ................ 200 mm
72209  ................ 250 mm 200 m

€ 12,77
€ 17,36
€ 22,42
€ 40,54
€ 55,44
€ 70,43

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Autoklāva līmlentes

72024  ................ Autoklāva līmlente, 19 mm 50 m € 6,16

Kokvilnas rullīši / Lignīns

100% kokvilna, iepakojumā 300 g

MD127884  ........ Nro 1 

MD127885  ........ Nro 2 

67066  ................ Nro 3

750 gab.

600 gab.

450 gab. € 6,72

Kokvilnas / Lignīna rullīšu turētājs
72258  ................ Kokvilnas rullīšu turētājs baltā krāsā 1 gab. € 16,94

Vates bumbiņas kartona kārbā
MD128004  ........ Vates lodītes Nr. 1, L ø 7 mm
MD128005  ........ Vates lodītes Nr. 2, M ø 5,5 mm
MD128006  ........ Vates lodītes Nr. 3, S ø 4 mm
MD128007  ........ Vates lodītes Nr. 4, XS ø 3 mm 6 x 3 g

€ 12,15
€ 17,90

Šķiedru salvete

Neplūksnaina četrslāņaina salvete.

MD121829  ......... 10 x 10 cm 200 gab. € 3,19

Tupferi

Nesterili tuferi rullī, izmērs 4 x 5 cm. 
Iepakojumā divi ruļļi, kopā 1000 tuferi.

MD115215  ......... Tuferi, 4 x 5 cm
2 x 500 

gab. € 4,38

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Aplikācijas otiņas

Piemērotas, piemēram, saites uzlikšanai. Komplektā četri 
iepakojumi, piemēroti arī statīvam. Garums 8,5 cm.

67050  ................ Regular, zilā krāsā
67051  ................ Fine, rozā 4 x 100 gab. € 20,16

Nepūderēti nitrila cimdi 

Ar tekstūru, mīksti, baltā krāsā.

67007  ................ XS
67008  ................ S
67009  ................ M
67010  ................ L
67011  ................ XL 100 gab. € 7,20

Nepūderēti nitrila cimdi
MD126035  ........ XS, lillā
MD126036  ........ S, lillā
MD126037  ........ M, lillā
MD126038  ........ L, lillā
MD126039  ........ XL, lillā 200 gab. € 11,70

MD126032  ........ XS, rozā
MD126033  ........ S, rozā
MD126034  ........ M, rozā 200 gab. € 12,90

Nepūderēti lateksa cimdi
66133  ................ XS
66134  ................ S
66135  ................ M 
66136  ................ L
66137  ................ XL 100 gab. € 5,40

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Anestēzijas adatas

Krāsu kodējums atbilstoši adatu 
garumam, ar milimetru vītni

65977  ................ 27G, 35 mm, long, lillā krāsā
65976  ................ 27G, 25 mm, short, zaļā krāsā
65979  ................ 30G, 25 mm, short, zaļā krāsā
MD113719  ......... 27G, 21 mm, short, zaļā krāsā
MD113720  ......... 30G, 21 mm, short, zilā krāsā
65978  ................ 30G, 12 mm, extra short, zilā krāsā 100 gab. € 5,80

Aukstumkomprese
MD123771  ......... Aktivējama aukstumkomprese 10 gab. € 9,54

Ķirurģiskie palagi

Palagi mutes ķirurģijai, cauruma lielums 11 x 13 cm. 
Materiāls izgatavots no neausta auduma.

MD131064 ......... 80 x 130 cm 25 x 1 gab. € 68,43

Ķirurģiskais aspiratora uzgalis
MD131440  ......... Ø 2,5 mm 100 x 1 gab. € 113,76

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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TĪRĪŠANAS UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi

Ziepes

Šķidrās ziepes

MD121942  ......... Dispensera pudele
MD121940  ......... Iepakojums dispenseram

0,5 l
1 l

€ 2,95
€ 5,52

Roku tīrīšanas līdzeklis

Šķidrums uz etanola bāzes, kas satur ādu 
mīkstinošus un mitrinošus komponentus.

MD121941  ......... Dispensera pudele
MD121939  ......... Iepakojums dispenseram

0,5 l
1 l

€ 4,30
€ 6,59

Virsmu dezinfekcijas līdzeklis

Ātras iedarbības gatavais šķīdums, satur 72% etanola. 
Piemērots lietošanai uz virsmām, kas izturīgas pret etanolu

MD121936  .........  Dozēšanas pudele ar piespiežamu 
vāciņu

MD121937  ......... Kanniņa
0,5 l

5 l
€ 3,25

€ 21,95

Tīrīšanas salvetes virsmu dezinfekcijai

Gatavas tīrīšanas salvetes ar 72% etanola saturu 
ātrai un efektīvai dezinficēšanai. Piemērotas 
virsmām, kas izturīgas pret alkoholu.

Tīrīšanas salvetēs izmantotā dezinfekcijas 
viela ir testēta atbilstoši EN 1040, EN 13727, 
EN 1275 un EN 14348 standartiem.

MD125294 ......... 20 x 20 cm, balts 150 gab. € 10,80

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.

72141  ................ Koncentrāts virsmu dezinfekcijai, pudele
72140  ................ Koncentrāts virsmu dezinfekcijai, kanniņa

1 l
5 l

€ 9,62
€ 31,00

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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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.

72132  ................  Koncentrāts instrumentu dezinfekcijai,  
pudele

72131  ................  Koncentrāts instrumentu dezinfekcijai,  
kanniņa

1 l

5 l

€ 14,56

€ 53,76

Balts dezinficēšanas trauks, piemērots mazgāšanai 
75 grādu temperatūrā. Komplektā arī notecināšanas 
sietiņš, kas atvieglo instrumentu izcelšanu no 
trauka. Tilpums 3 litri. Ārējie izmēri 32 x 21,5 
x13,5 cm. Iekšējais trauks: 24,5 x 15,5 x 10 cm.

72130  ................  Instrumentu iemērkšanas trauks  
no baltas plastmasas 1 gab. € 44,80

Urbuļu dezinfekcijas līdzeklis

Lietošanai gatavs urbuļu dezinfekcijas 
šķīdums. Iedarbības laiks 30 min.

72178  ................ Orbis urbuļu dezinfekcijas līdzeklis

67413  ................ Urbju mērcēšanas glāzīte, balta

2 l

1 gab.

€ 14,56

€ 4,84

Atsūkšanas ierīču dezinfekcijas līdzeklis, 
koncentrāts

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

MD115162  .........  Orbis atsūcēju dezinfekcijas 
koncentrāts, pudele

MD117008  .........  Orbis atsūcēju dezinfekcijas 
koncentrāts, kanniņa

1 l

5 l

€ 14,56

€ 42,11

Dezinfekcijas līdzeklis nospiedumiem

Nospiedumu pilnībā iegremdē lietošanai gatavajā 
šķīdumā. Iedarbības laiks 5 minūtes.

72134  ................  Orbis nospiedumu dezinfekcijas 
līdzeklis, pudele

72133  ................  Orbis nospiedumu dezinfekcijas 
līdzeklis, kanniņa

1 l

5 l

€ 14,56

€ 34,20

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Koncentrāts nospiedumu karošu tīrīšanai

Koncentrāts nospieduma atlieku notīrīšanai no 
instrumentiem. Izmanto 5–10% šķīduma veidā, 
nepieciešamības gadījumā iespējams izmantot arī 
bez atšķaidīšanas. Tīrāmos instrumentus iegremdē 
šķīdumā un mērcē 45 minūtes. Šķīdumu iespējams 
izmantot arī mazgāšanā ar ultraskaņas ierīci.

MD117137  .........  Orbis Tray Cleaner koncentrāts  
nospiedumu karošu tīrīšanai 1 l € 17,53

Līdzeklis spļaujamtrauka tīrīšanai

Gatavs šķīdums spļaujamtrauka tīrīšanai un dezinfekcijai. 
Piemērots arī tualetes un flīžu tīrīšanai. Ļauj līdzeklim 
iedarboties vismaz minūti, pēc tam noskalo ar ūdeni.

MD115211  ......... Orbis līdzeklis spļaujamtrauka tīrīšanai 750 ml € 11,20

Zobārstniecības uzgaļu kopšanas eļļa

Turbīnu, taisno galu un leņķa galu kopšanas eļļa. 
Nesatur silikonu. Ikreizējai instrumentu apstrādei pirms 
sterilizēšanas. Izsmidzina 2–3 sekundes, turot pudeli 
vertikālā stāvoklī. Pudele nopērkama bez adaptera. 
Izmanto instrumentiem piemērotu adapteri.

MD115118  .......... Universal Spray Orbis 500 ml € 16,94

Pudeles, dozatori

Kanniņas krāni ērtākai dozēšanai

72082  ................ Dozators

Kanniņas sūknis vieglākai dozēšanai, viens 
sūkņa gājiens padod 30 ml līdzekļa.

72083  ................ Dozators 1 gab.

€ 8,11

€ 11,98

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Orbis A-silikona nospiedumu materiāls nodrošina precīzu rezultātu 
pie dažādām nospiedumu veikšanas indikācijām.

Klāstā ir manuāli samaisāms putty un light, regular koriģējošais materiāls 50 ml iepakojumā.

Ar optimālām plūstamības un formēšanās īpašībām, nerodas gaisa burbuļi. 
Ideāls darba un sacietēšanas laiks nodrošina precīzu rezultātu.

Nospiedumu var viegli izņemt no mutes, un materiāla lieliskā neplīstamības drošība nodrošina arī 
vismazāko detaļu saglabāšanos nospiedumā (dimensionālās izmaiņas ir mazākas par 0,2).

MD129117  ...  Orbis A-silikons Light Body 2 x 50 ml un 6 maisīšanas trauciņš
MD129362  ..  Orbis A-silikons Light Body Fast 2 x 50 ml un 6 maisīšanas trauciņš
MD129118  ...  Orbis A-silikons Regular Body 2 x 50 ml un 6 maisīšanas trauciņš
MD129361  ..  Orbis A-silikons Regular Body Fast 2 x 50 ml un 6 maisīšanas trauciņš

Pielietojums

•   putty-wash tehnikā

•   divpakāpju nospieduma ņemšana
€ 25,65

MD129115  ... Orbis A-silikons Putty Soft 2 x 300 ml
MD129375  ... Orbis A-silikons Putty Soft Fast 2 x 300 ml

Pielietojums

•   putty-wash tehnikā
•   divpakāpju nospieduma ņemšana
•   ortodontisko modeļu nospiedumu ņemšanai € 38,36

Iedarbības laiks

≥ 2:00 min≤ 0:40 min

≤ 1:10 min

≤ 0:30 min
23 °C / 73 °F

≥ 3:10 min
putty soft /pamatmasa

≥ 1:50 min≤ 0:35 min

≤ 1:05 min

≤ 0:30 min
23 °C / 73 °F

≥ 2:55 min
putty soft fast /pamatmasa

Iedarbības laiks

≤ 1:00 min ≥ 2:00 min

≥ 3:00 min

33 °C / 91 °F

fast light body / fast regular body / koriģējoša masalight body / regular body /koriģējoša masa

≤ 0:50 min ≥ 1:20 min

≥ 2:10 min

33 °C / 91 °F

PROTEZĒŠANA

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Maisīšanas uzgaļi

Sajaukšanas proporcijas 1:1 un 1:2

67361  ................ Dzeltenā krāsā
67362  ................ Tirkīza krāsā
67363  ................ Rozā krāsā
67383  ................ Zilā krāsā 50 gab. € 20,14
72289  ................ Sininen lyhyt
72292  ................ Valkoinen 100 gab. € 33,80
Sajaukšanas attiecība 1:4 un 1:10

67364  ................ Zili oranža spirāle 50 gab. € 20,14
Intraorālie uzgaļi dzeltenajam sajaukšanas uzgalim

67365  ................ Intraorāli, dzeltenā krāsā 100 gab. € 15,94

Ar iekārtām maisāmo materiālu maisīšanas 
uzgaļi
MD121301  ......... Sarkans
MD123766  ......... Dzeltens
72282  ................ Dzeltens stiprinājuma riņķis

25 gab.
40 gab.

2 gab.

€ 8,74
€ 41,04
€ 9,60

Algināts, Pharmalgat

Ātri sacietējošs, krāsu mainošs algināts ar piparmētru 
garšu.Sajaukšanas laiks 30 s, darbības laiks 60 s, pilnīgas 
sacietēšanas laiks 2 min 30 s. Iepakojumā arī mērkausiņš.

60949  ............... Algināts, Pharmalgat 2 x 500 g € 15,68

Sakodiena reģistrācijas materiāli

Tikroskopiski sakodiena reģistrācijas 
materiāli dažādām vajadzībām.

Materiāls dzeltenā krāsā, sajaukšanas 
laiks 30 s, sacietēšanas laiks mutē 1 min, 
materiāla cietība piemērota frēzēšanai.

72123  ................ orbibite standard 2 x 50 ml € 28,75
Turkoosi materiāls, sajaukšanas laiks 30 s. Sacietēšanas 
laiks mutē 30 s. Sakodiena reģistrācijas materiāls 
ar augstāku cietēšanas pakāpi. Frēzējams.

72122  ................ orbibite Granit 2 x 50 ml € 39,00 
Materiāls zaļā krāsā, sajaukšanas laiks 30 s. 
Sacietēšanas laiks mutē 45 s. Ar ābolu garšu.

MD117432  ......... orbibite Green 2 x 50 ml € 37,86
Skenējams materiāls dzeltenā krāsā. Ļoti precīzs un 
frēzējams, tāda pati cietība kā materiālam orbibite 
Granit. Sajaukšanas laiks 30 s, sacietēšanas 
laiks mutē 30 s. Ar piparmētru garšu.

MD117433  ......... orbibite Scan 2 x 50 ml € 39,00 
Caurspīdīgs materiāls, sajaukšanas laiks 30 s. 
Sacietēšanas laiks mutē1 minūte. Ar piparmētru garšu.

MD117434  ......... orbibite Transparent 2 x 50 ml € 37,86

Karošu līmes
MD115217  ......... Poliētera līme
MD115218  ......... Silikona līme

30 ml
10 ml € 6,43

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Produkta 
kods Produkta nosaukums Maisījuma 

attiecība Piemēroti materiāli Ražotājs

72289
maisīšanas 

uzgalis zils, īss
1:1 Structur Voco

Cool Temp Coltène

67383
maisīšanas uzgalis 

zils, garš
1:1 Cool Temp Coltène

67361
maisīšanas uzgalis, 

dzeltens
1:1 Korkeaviskoosinen

67365
 Intraorālais maisīšanas 

uzgalis, dzeltens
Orbi-Sil A light Orbis 

Affinis light ja regular body Coltène

Affinis Precious light ja regular body

Dimension Garant L,  
Dimension Garant L Quick, 

3M Espe

Imprint II Garant Light ja  
Regular Body

Imprint II Quick Step Light ja  
Regular Body

Flexitime Correct Flow,  
Provil Novo

Heraeus 
Kulzer 

67363 maisīšanas uzgalis, rozā 1:1 Vidējas viskozitātes

OrbiBite ja OrbiBite Granit

Jet Blue Bite,  
Jet Bite Hard ja Fast

Coltène

Registrado X-tra, Ufi Gel hard C,  
Ufi Gel SC

Voco

Blu Mousse Parkell

67362
maisīšanas uzgalis, 

tirkīzzils
1:1 Ar mazu viskozitāti

Orbibite sekä OrbiBite Granit,  
Transparent, Scan ja Green

Orbis

Affinis Mono ja Heavy Body Coltène

Imprint II Garant Monophase,  
Imprint Bite

3M Espe

Star VPS Heavy Bite Danville

Pohjasaine Reline  
soft ja extra soft

GCI

72292 maisīšanas uzgalis, balts 1:1
Permadyne Garant,  

Impregum Garant L Duosoft
3M Espe

67364
maisīšanas uzgalis, 
zils, oranžs, spirāle

4:1 
10:1

Protemp 4 Garant 3M Espe

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Vienreiz lietojamas nospiedumu karotes

Trīs dažādi izmēri

64933  ............... L1, mazs, apakšžoklim
64934  ............... L2, vidējs, apakšžoklim
64935  ............... L3, liels, apakšžoklim
64936  ............... U1, mazs, augšžoklim
64937  ................ U2, vidējs, augšžoklim
64938  ............... U3, liels, augšžoklim
64939  ...............  karote daļējai nospieduma noņemšanai,  

1. un 3. kvadrants 24 gab. € 12,00

Perforētas nospiedumu karotes

Ar retenziju

15823  ................ U2, XS
15824  ................ U3, S
15825  ................ U4, M
15826  ................ U5, L
15827  ................ U6, XL
15828  ................ L2, XS
15829  ................ L3, S
15830  ................ L4, M
15831  ................ L5, L
15832  ................ L6, XL 1 gab. € 6,72

Slēgtās nospiedumu noņemšanas karotes

72071  ................ Orbilock L1 XL
72072  ................ Orbilock L2 L
72073  ................ Orbilock L3 M
72074  ................ Orbilock L4 S
72075  ................ Orbilock L5 XS
72076  ................ Orbilock U1 XL
72077  ................ Orbilock U2 L
72078  ................ Orbilock U3 M
72079  ................ Orbilock U4 S
72080  ................ Orbilock U5 XS 1 gab. € 11,37

Dozatorpistole

Dozatorpistole nospieduma masai 1:1; 2:1

72021  ................ Orbis dozatorpistole 1:1/2:1 1 gab. € 67,80

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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INSTRUMENTI

Ergonomiski veidoti rokas instrumenti ar silikona pārklājumu, krāsu kodējums

Izmeklēšanas instrumenti

MD118028  ......... Spoguļa rokturis PD 25 1 gab. € 7,91

Zondes

MD118030  ......... Zonde PD 5-8
MD118031  ......... Zonde PD 23-520B
MD118032  ......... Graduētā zonde WHO PD 550B 1 gab. € 11,78

Sirpji un universālās kiretes

MD118033  ......... Mikrosirpis PD 301-302
MD118034  ......... Mikrosirpis PD 311-312
MD118035  ......... Sintete PD 215-216
MD118036  ......... Sintete Mini PD 215-216 1 gab. € 23,20

Apdares kiretes

MD118037  ......... Kirete 9-10 PD 209-210
MD118038  ......... Kirete 11-12 PD 211-212
MD118039  ......... Kirete Mini 11-12 PD 211-212M
MD118040  ......... Kirete 13-14 PD 213-214
MD118041  ......... Kirete Mini 13-14 PD 213-213M 1 gab. € 23,20

Ekskavatori

MD118042  ......... Karotīte 1,0 mm PD 61-62
MD118043  ......... Karotīte 1,5 mm PD 63-64
MD118044  ......... Karotīte 2,0 mm PD 65-66 1 gab. € 23,20

Skeleri

MD118045  .........  Blīvētājs, cilindrisks 1,2-2,0 mm  
PD 350-380

MD118046  .........  Blīvētājs, sānu zobiem 1,5-2,5 mm  
PD 702-703

MD118047  ......... Blīvētājs, bumbiņveida PD 471-473
MD118048  ......... Blīvētājs priekšējiem zobiem PD 43-47
MD118049  ......... Blīvētājs sānu zobiem PD 48-702
MD118050  ......... Lāpstiņa PD 444-445 1 gab. € 19,80

Nyström griezēji

MD118051  ......... Nyström lāpstiņa I PD 74-75
MD118052  ......... Nyström lāpstiņa III PD 76-77 1 gab. € 23,20

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Rokas instrumenti ar silikona rokturiem

Orbis instrumenti ir zaļā krāsā. Iepakojumā ir arī krāsu kodēšanas riņķīši 
instrumentu marķēšanai. Instrumenti ir nodilumizturīgi. Orbis rokas instrumentu 
klāstā ir pamata instrumenti izmeklēšanai, plombēšanai un periodontoloģijai. 

Izmeklēšanas instrumenti

66629  ......... Mutes spogulīša rokturis 25
66630  ......... Zonde 5-9 gab. € 7,91

Sirpji

66632  ......... Mikrosirpji 301-302
66633  ......... Mikrosirpji 311-312 gab. € 17,20

Kiretes noslēdzošajai apstrādei

66634  ......... Gracey 201-202
66635  ......... Gracey 203-204
66636  ......... Gracey 205-206
66637  ......... Gracey 207-208
66639  ......... Gracey 211-212
66640  ......... Gracey 213-214 gab. € 17,20

Instrumenti plombēšanai

66641  .......... Instruments ar bumbiņveida galiem 63-64
66642  ......... Blīvētājs 1,2–2,0 mm 350-380
66643  .........  Blīvētājs ar bumbiņveida galiem 1,5–2,5 mm 

471-473
66644  ......... Blīvētājs priekšējiem zobiem 43-47
66645  ......... Blīvētājs sānu zobiem 48-702
66646  ......... Kompozīta lāpstiņas 446-447
66647  .......... Amalgamas nazis Nyström III 76-77 gab. € 16,88

Ķirurģiskie instrumenti

Augšžokļa 
priekšzobiem 1. 

Augšžokļa 
premolāriem 7. 

Apakšžokļa 
premolāriem 13. 

Augšžokļa labās 
puses molāriem 

17.

Augšžokļa kreisās 
puses molāriem 

18. 

Apakšžokļa 
molāriem 22.

Apakšžokļa zobu 
saknēm 33A.

Augšžokļa zobu 
saknēm 51A.

Maigles, kuru galu iekšējās virsmās 
ir krustenisks rievojums

MD117260  ... Maigles augšžokļa priekšzobiem 1.
MD117261  ... Maigles augšžokļa premolāriem 7.
MD117262  ... Maigles apakšžokļa premolāriem 13.
MD117263  ...  Maigles augšžokļa labās puses molāriem 

17.
MD117264  ...  Maigles augšžokļa kreisās puses molāriem 18.
MD117265  ... Maigles apakšžokļa molāriem 22.
MD117266  ... Maigles apakšžokļa zobu saknēm 33A.
MD117267  ... Maigles augšžokļa zobu saknēm 51A.
MD117268  ...  Maigles augšžokļa trešajiem molāriem 67A.
MD117269  ...  Maigles apakšžokļa trešajiem molāriem 79. 1 gab. € 38,72

Maigles augšžokļa 
trešajiem molāriem 

Maigles apakšžokļa 
trešajiem molāriem 

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Šķēres
MD117124  ......... Šķēres, taisnas, asiem galiem, 11 cm
MD117125  ......... Šķēres, liektas, asiem galiem, 11 cm
72069  ................ Šķēres Goldman-Fox, 13 cm 1 gab.

€ 6,66
€ 6,66
€ 7,80

Šķēres kroņu griešanai

Asas šķēres kroņu griešanai, viens no 
asmeņiem ar zobiņiem. Izgatavotas no 
nerūsējošā tērauda. Garums 11,5 cm.

56051  ................ Izliekti gali   
56532 ................ Taisni gali   1 gab. € 6,66

Cietmetāla adatturi
72120  ................ Mathieu, 14 cm
72121  ................ Mathieu, 17 cm 1 gab.

€ 76,75
€ 76,75

Hemostātiskās maigles Mosquito

Hemostātiskās maigles, izliekti un rievoti gali.

56053  ............... 13 cm 1 gab. € 6,66

Mutes spogulīši

16640  ................ Palielinošs, Nr. 4
61267  ................ Standard, Nr. 4
61268  ................ Rhodium, Nr. 4
61269  ................ Rhodium, Nr. 6 12 gab.

€ 16,49
€ 16,49
€ 16,49

College pincetes

Izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Gali iekšpusē rievoti

56025  ................ 16 cm
72023  ................ 16 cm, gari gali 1 gab. € 6,66

Lāpstiņas

Lāpstiņas ar metāla rokturi

72115  ................ Plata lāpstiņa, 7 mm
72114  ................ Vidēja izmēra lāpstiņa, 6 mm
72113  ................ Šaura lāpstiņa, 5 mm 1 gab. € 6,66

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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Sakodiena reģistrēšanas folijas turētājs

Sakodiena reģistrēšanas folijas turētājs, taisni 
kāti. Izgatavots no nerūsējošā tērauda.

56024  ................ Taisni kāti   1 gab. € 7,62

Instrumentu šālītes

Instrumentu tērauda šālītes, šķeltiem 
stūriem, izmērs 28 x 18 cm.

12099  ................ Slīpēta instrumentu šālīte   1 gab. € 12,58

Tērauda šālītes un vāki, izmērs 28 x 18 cm

72249  ................ Tērauda šālīte
72250  ................ Perforēta tērauda šālīte
72248  ................ Perforēts šālītes vāks 1 gab. € 28,40

Slēgtas alumīnija šālītes, izmērs 28 x 18 cm

72233  ................ Sudraba krāsā
72234  ................ Dzeltenā krāsā
72240  ................ Sarkanā krāsā
72241  ................ Zilā krāsā
72242  ................ Zaļā krāsā 1 gab. € 13,07

Perforētas alumīnija šālītes, izmērs 28 x 18 cm

72235  ................ Sudraba krāsā
72236  ................ Dzeltenā krāsā
72237  ................ Sarkanā krāsā
72238  ................ Zilā krāsā
72239  ................ Zaļā krāsā 1 gab. € 13,07

Alumīnija vāki, izmērs 28 x 18 cm

72245  ................ Šālītes alumīnija vāks
72246  ................ Šālītes alumīnija vāks, perforēts 1 gab. € 8,30

Instrumentu paliktņi 11 instrumentiem

72243  ................ Alumīnija  
72244  ................ Tērauda  1 gab. € 13,07

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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TEHNISKIE PIEDERUMI

Ģipša noņemšanas līdzeklis

Lietošanai gatavs līdzeklis ģipša un ģipša bāzes 
atlējuma masas atlieku notīrīšanai no sajaukšanas 
bļodiņām, nospieduma karotēm, protēzēm 
u. tml. Iespējams izmantot arī ultraskaņas 
mazgāšanas iekārtā. Neitrāls pH līmenis.

56028 ................ Pudele 1 l € 14,25

Ātras iedarbības līme

Ātras iedarbības līme ģipša bezšuvju līmēšanai. 
Piemērota arī metāla, stikla un keramikas līmēšanai. 
Līmējamās virsmas samitrināšana pastiprina 
salipšanu. Uzglabāt vēsā vietā. UZMANĪBU! 
Nepieļaut līmes kontaktu ar ādu un acīm!

55248  ................ Pudelīte 10 ml € 2,86

Elektrolīta šķidrums

Neste kobalta-hroma elektrolītiskai spodrināšanai.

55249  ................ Pudele 1 l € 13,78

Silikona špaktele (Putty), cieta

K-silikons, ciets, ļoti labi saglabā formu, ļoti ērti lietojams 
gan kopā ar auksti, gan karsti polimerizējamiem 
akriliem, remonta veiduļu sagatavošanai, kā arī 
zobu aizsardzībai kivetē. Cietība A70 Shore.

55311  ................ Burka 
55563  ............... Spainis 

Pastas aktivātors

Putty-silikons

MD119661  ......... Sarkans

900 ml
10 kg
60 ml

€ 23,99
€ 127,84
€ 13,78

Occlu Spray

Īpaši smalks uzsmidzināms pulveris 
kontaktpunktu apziešanai. Veido saķeri ar 
metālu, keramiku, ģipsi un akrilu.

56539  ............... Zaļš 75 ml € 7,39

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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ĢIPŠI

Ģipša klase 

Sajaukšanas 
attiecība ūdens/

ģipsis

ml/g

Sacietēšanas 
laiks

min

Darbības 
laiks

min

Apjoma  
pieaugums 
sacietējot 
(pēc 2 h)

 %

Spiedes 
stiprība  
pēc 1 h

N/mm2

Occlubaster  
55282

II 50:100 5-6 10-12 0,18 12

Occlumedanit  
55280, 55535

III 30:100 5-6 10-12 0,14 24

Occlu artikulācijas 
ģipsis, 55284

III 30:100 3,5 2 0,04 20

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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PLANMECA  
ZOBĀRSTNIECĪBAS KRĒSLI

Optimāls atbalsts

ANATOMAT PLUS  
DENTIST
Īpašā cena ORBIS klientiem

388,00 EUR  

PLANMECA zobārstniecības krēsli ir anatomiski 
konstruēti, lai nodrošinātu optimālu atbalstu un augstu 
komforta pakāpi. Četri modeļi atbilst dažādām lietotāju 

vajadzībām. Viegli pieejamās regulēšanas sviras ļauj 
regulēt krēslu sēdus stāvoklī bez pūlēm, netraucējot 

ārstēšanu. Gludās līnijas, noapaļotās formas un 
viegli tīrāmās virsmas garantē nevainojamu higiēnu. 

Platā pamatne uz pieciem skrituļiem nodrošina 
gludu pārvietošanos pa dažādām virsmām.

* SIA „Plandent” patur sev tiesības mainīt cenas. 
 Ja pircējs izdarījis pasūtījumu pirms cenas izmaiņu spēkā stāšanās brīža, tad viņa pasūtītajām precēm tiek piemērota cena, kas bija spēkā pasūtījuma apstiprinājumā norādītajā pasūtījuma noformēšanas brīdī.
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VISU PLANMECA ZOBĀRSTNIECĪBAS KRĒSLU 
MODEĻU STANDARTA ĪPAŠĪBAS

• Platā pamatne uz pieciem skrituļiem nodrošina gludu pārvietošanos. Skrituļiem ir aizsargi

• Krēsla pamatne ir izgatavota no nerūsējošas, triecienizturīgas 
un pret skrāpējumiem izturīgas plastmasas

• Amartizatora atsperojums un viegli aizsniedzamas regulēšanas iespējas ir ērtas lietotājam

• Gludas līnijas un viegli tīrāmas virsmas nodrošina pilnīgu virsmas higiēnu

• Pieejami visi Comfy un Ultra Relax polsterējuma krāsu veidi

ANATOMAT PLUS DENTIST 712.00 EUR  

ANATOMAT PLUS ASISTENT 746.00 EUR

• Zobārstam un asistentam pašiem savi modeļi

• Kvadrātveida, anatomisks sēdeklis ar 
padziļinājumu priekšējā malā

• Pielāgojams augstums: 415–540 mm (pēc 
izvēles – 500–700 mm izvirzījums)

• Klusa roku vadība: augstums (asistenta 
modelim); augstums, sēdekļa slīpums, 
atzveltne (zobārsta modelim)

• Pamatnes gredzens (diametrs 420 mm) – 
papildu izvēle (pievieno tikai rūpnīcā)

SEDLVEIDA KRĒSLS  675.00 EUR
• Mugurkaulam ideāla ergonomika

• Klusa, ar roku vadāma gāzes atspere augstuma 
un slīpuma leņķa pielāgošanai

• Pielāgojams augstums: 570-825 mm

• Pamatnes gredzens (diametrs 420 mm) – 
papildu izvēle (pievieno tikai rūpnīcā)

PLANMECA LUMO 1088.00 EUR
• Nodrošina vieglu pārvietošanu pa dažādiem grīdas segumiem

• Atzveltnes daļas augstuma regulācijas amplitūda nodrošina 
ergonomisku atbalstu dažādu izmēru lietotājiem

• Sēžamā daļa nolokāma virzienā uz priekšu

• Sēžamā daļa ir pārbīdāma normālā virzienā no aizmugures uz priekšu

• Atslēdzot atzveltnes fiksēto pozīciju, tā seko  lietotāja muguras kustībām

• Krēsla dizains un funkcionalitāte atbilst Planmeca standartiem

• Iespējams pasūtīt krēslus tieši Jūsu Planmeca iekārtas krāsās



 Seko līdzi jaunākajiem 
piedāvājumiem un akcijām 

www.Plandent.lv  
vai zvani  

T. +371 67844780!

SIA „Plandent” 

Pārslas iela 5, LV-1002, Rīga

T. 67844780, 67844783

www.plandent.lv

info@plandent.lv

 facebook.com/PlandentOy


