
Sure Dent

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Sure-Seal Root™

Біосумісність Хімічний зв’язок з дентином 
(цементом кореня)

Високі антибактеріальні властивості 
(>pH 12)

Висока рентгеноконтрастність

Гідрофільність

Сприяння регенерації кістки

Не потребує замішування:  
готова паста у шприці

Має зручний робочий час та час 
затвердіння

Бере участь у формуванні 
гідроксиапатиту

Sure-Seal Root™ — силер 
для постійного пломбування 
кореневих каналів із використан
ням гутаперчевих штифтів.

Sure-Seal Root™ — зручний   
готовий до застосування матеріал 
рідкої консистенції на основі 
силікату кальцію.

Sure-Seal Root™ — не змен
шується в об’ємі під час твердіння 
та демонструє чудові фізичні 
властивості.

Упаковка:

шприц 2 г, 20 насадок

Клінічні випадки:
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Переваги:



Показання:

Покриття пульпи

Відновлення перфорованого кореня

Відновлення резорбованого кореня

Заповнення верхівки кореня

Апексифікація

Sure-Seal Root™PT —
готова до використання біоке
рамічна паста для перекриття 
пульпи, постійного відновлення 
цілісності кореневого каналу, 
заповнення верхівки кореня.

Sure-Seal Root™PT — 
основні компоненти: суміш алюмо
силікату кальцію та вода. Не потре
бує замішування з водою.

Sure-Seal Root™PT — має 
густу консистенцію (putty), тому 
легше вноситься та пакується при 
закритті перфорацій.

Упаковка:

1 канюля 0.25 г

10 канюль по 0.25 г

Товар на сайті:
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Sure-Seal Root™PT



Sure-paste®

Sure-paste® — водорозчинна 
паста на основі гідроксиду кальцію 
для тимчасового пломбування коре
невих каналів.
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Упаковка:

Стабільна консистенція без загус
тіння 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 зручні для роботи 
навіть у викривлених каналах

2 шприци по 2 г, 20 насадок

1 шприц 2 г, 10 насадок

Sure-prep® 

Sure-prep® — гель на основі ЕДТА
та 10% пероксиду карбаміду у полі
про піленгліколевих та поліетилен
гліколевих співполімерах для хіміч ного 
розширення кореневих каналів.

Переваги Упаковка:

Ефективне очищення коре невого 
каналу

1 шприц 6 г, 6 насадокПолегшення інструментальної 
обробки кореневого каналу

3 шприци по 6 г, 20 насадок

Контрастний синій колір

Пероксид карбаміду (входить до складу препарату) реагує з гіпохлори том 
натрію, що сприяє піноутво ренню та видаленню залишків пульпової тканини 
та дентинних ошурок з каналу.

Переваги:



Гутаперчеві штифти
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Розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, асорті (1540, 4580)

Стандартні розміри

Упаковка: 120 шт.

Нестандартні розміри, для:
PROFILE®, конусність .04, .06

Розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, асорті (2045)

Упаковка: 60 шт.

Розміри: F1, F2, F3, F4, F5, асорті (F1F2F3)

Упаковка: 60 шт.

Розміри: X2, X3, X4, X5, асорті (X2X5)

Упаковка: 60 шт.

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

Паперові штифти

Конусність .02

PROTAPER®

PROTAPER® NEXT

Розміри: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 80, асорті (1540, 4580)

Стандартні розміри

Упаковка: 200 шт.

Конусність .02

Нестандартні розміри, для:
PROFILE®, конусність .04, .06

Розміри: 15, 20, 25, 30, 35, 40, асорті (2045)

Упаковка: 100 шт.

Розміри: F1, F2, F3, асорті (F1F2F3)

Упаковка: 100 шт.

PROTAPER®



Sure-cord® — в’язана ретракційна нитка  
зі 100% бавовни, без просочення.

Переваги

В’язані петлі, які переплітаються між собою, 
здатні поглинати значно більшу кількість 
гемостатичного розчину, а також є добрим 
засобом для доставки у робочу зону 
препаратів у формі гелю

Під час препарування в’язана нитка 
не намотується на алмазний бор

Ідеально підходить для ретракції ясенних 
тканин та легко пакується у зубоясенну 
борозну

Обрізчик нитки

Легкий та зручний спосіб відрізання нитки

Лезо з нержавіючої сталі знаходиться 
усередині ковпачка

Відрізає нитку автоматично 
під час закривання контейне
ра ковпачком

Утримує кінець нитки у 
ковпачку, тому вона не падає 
всередину контейнера після 
відрізанняЗапобігає перехресному інфікуванню

Упаковка: 6 розмірів: 000, 00, 0, 1, 2, 3

Маркування кольором дозволяє швидко 
вибрати необхідний розмір. нитка 254 см
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Sure-Cord®
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Зв’язана з мікроволокон

Швидка ретракція за 12 хвилини

Видатна поглинальна здатність

Стабільна структура: легке розмі
щення та пакування

Немає розпушування (немає ворсу)
на поверхні нитки

Sure-cord® Plus — Ретракція & Гемостаз. 
Оптимальна нитка для точних відбитків.

Просочена AlCl

Ніжна в’яжуча дія і гемостаз

Безпечність:
— Немає кардіосудинних проблем 
     (не містить епінефрин)
— Немає почорніння ясен

Зручний обрізчик

Відрізає нитку одним рухом кришки

Керамічне лезо

Маркування довжини (2 – 3 – 4 – 5 см)
на пляшечці

000.0 000 00 0 1 2

Упаковка: 6 розмірів: 000.0, 000, 00, 0, 1, 2

нитка 254 см

5 cм
маркування

довжини

Sure-Cord® Plus



04071, м. Київ,
вул. Межигірська 50, оф. 1
Тел/факс: (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

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


