
Паперові штифти
Стандартні розміри, 
конусність. 02
► розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,  

        70, 80, асорті (15-40, 45-80)
► упаковка: 200 шт.

Нестандартні розміри, для:
PROFILE®, конусність .04, .06
► розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40,  асорті (20-45)
► упаковка: 100 шт.

PROTAPER®
► розміри: F1, F2, F3, асорті (F1-F2-F3)
► упаковка: 100 шт.

Новинка!

Новинка!

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, лікарів та інших професійних медичних працівників.

04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс:  (044) 503. 11. 11.
info@kristar.ua 
www.kristar.ua

Гутаперчеві штифти
Стандартні розміри, 
конусність .02
► розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
    55, 60, асорті (15-40, 45-80)

► упаковка: 120 шт.

Нестандартні розміри, для: 
PROFILE®,  конусність .04, .06
► розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, асорті (20-45)

► упаковка: 60 шт.

PROTAPER®
► розміри: F1, F2, F3, F4, F5, асорті (F1-F2-F3)  

► упаковка: 60 шт. 
PROTAPER® NEXT 
► розміри: X2, X3, X4, X5, асорті (X2- X5)
► упаковка: 60 шт.

Спеціально для методики 
гарячої конденсації гутаперчі
► Soft (150°C), Regular (200°C), Hard (230°C)
► упаковка: 100 шт.



SURE-paste® 

Водорозчинна паста на основі гідроксиду кальцію 
для тимчасового пломбування кореневих каналів

Властивості: 
•  Стабільна консистенція без загустіння чи розділення на фракції

•  Висока текучість

•  Добра рентгеноконтрастність

•  Пролонгований антибактеріальний та бактерицидний ефект

•  Легкість очищення та видалення з каналу завдяки розчинності у воді

•  Гігієнічна упаковка

•  Гнучкі насадки є зручними для роботи навіть у викривлених кореневих каналах

 
Упаковка: 
шприц 2 г, 20 насадок

SURE-prep® 

Гель на основі ЕДТА та 10% пероксиду карбаміду 
в поліпропіленгліколевих 
та поліетиленгліколевих співполімерах
для хімічного розширення кореневих каналів

Властивості:
•  Забезпечує ефективне очищення кореневого каналу та полегшує його препарування

•  Виконує роль змазки та полегшує інструментальну обробку кореневого каналу

•  Пероксид карбаміду, який входить до складу препарату, реагує з гіпохлоритом натрію та сприяє 
    піноутворенню та видаленню залишків пульпової тканини та дентинних ошурок з каналу

•  Видалення гелю перед обтурацією каналу легко контролювати завдяки його консистенції  
    та синьому кольору

Упаковка: 
3 шприци по 6 г, 20 насадок
шприц 6 г, 6 насадок

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, лікарів та інших професійних медичних працівників.

04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс:  (044) 503. 11. 11.
info@kristar.ua 
www.kristar.ua


