
Firma Franceze GACD në bashkepunin  me MEDFAU shpk sjell në treg nje mori produktesh për  kabinetet tuaja
dentare. 

SupraGlass +
Resin Reinforced Glass Ionomer Luting Cement 
-Përdoret për ngjitjen përfundimtare të urave, 
kurorave, inlay, onlay.
-Ngjitje perfundimtare 
për punimet e porcelanit dhe  qeramike 
- Për vendosjen e vidave dhe të kunjave intrapulpare .
- Ky lloj material ështe radiopak.

Ionoglass
Glass Ionomer Luting Cement 
-Për ngjitjen përfundimtare të urave, 
kurorave, inlay, onlay dhe unazave të aparatit 
ortodontik.
-Vendoset në kavietet e thella poshtë 
mbushjeve .  

Carbociment 
- Zinc Polycarboxylate cement (përzihet me ujë)
-Ngjitja përfundimtare të urave, kurorave, 
inlay, onlay, braketave,veçanërisht në dhëmbë vital .
-Në kavitetet e thella si shtresë ndarëse .
-Përdoret si mbushje provizore. 

Eugenol 
-Mund ti shtohet Zink Oksid dhe të përdoret
si pastë per mbushje kanali. 
-Shërben si qetësues për dhimbjet e pulpiteve dhe 
alveoliteve.

Eukaliptol
-Solvent për shkrirjen e koneve të gutta-pucha.
 I nevojshëm në rastin e ritrajtimeneve endo. 
-Regullimi i master konit 
-Antiseptik.

Clinicem Temp II 
-Mbushje provizore e pasuruar me calcium 
fluoride 
-Ngjitje e mirë me muret e kavitetit 
-E thjesht për tu hequr 
-Ngjyra, e bardhë. 
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Supracal 
Paste hidroksid kalciumi vetë forcuese 
-Për mbulimet direkte dhe indirekte të pulpës.
-Mund të perdoret për të mbrojtur pulpën poshtë mbushjeve.
-Mbyllja e përkohëshme e kanaleve . 
-Radiopak 
-PH-alkalin 12,9 , 
-Ndihmon formimin e dentinës sekondare 

Turboclussion 
Vinyl Polysiloxane bite registration material.

-Material Mase për regjistrimin e okluzionit .
-Koha e qëndrimit në goje 60 sec. 

Mouth-wash tablet (1000 cope )
-Tableta për shplarjen e gojës . 
-Treten në ujë.

Polishing Powder Dento-Viractis 50 
Pastrim dhe pre-dezifektim 
-Dizifektant ultra i përqëndruar për pastrimin dhe 
predizifektimin e instrumentave direkt pas përdorimit të
tyre. Gjithashtu mund të perdoret dhe me aparatet
ultrasonik.
-Formula perdoret 0.5% dhe instrumenat lihen 15 min.

Suprasponges 
-Sfungjerët hemostatic janë të përdorur në kirurgjinë 
OMF për të kontrolluar gjakëderdhjen në procedura 
si ekstraksione dhe apicektomia . 
-Sterile, jo alegjike, jo toksike, të pranueshme nga 
trupi . 
-Rezorbohen për 3-4 javë. 

-Sodium bikarboncit për heqien 
e pllakës dhe cipave. 
-Shije e këndshme
-E përshtatshme për të gjitha pajisjet 
Air-Flow
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Anios Ultra
-Për dezifektimin e instrumentave
-Gati për përdorim

Peceta dezifektuese
-Për pastrimin e sipërfaqeve dhe paisjeve mjekësore
-Të thjeshta në përdorim dhe shumë eficente 
-Pa formaldehyde

Rulona sterilizimi 
-Përmasa të ndryshme 
-Të rekomandueshme për kemiklave dhe 
autoklave 

Bowie Dick Test Pack And Indicator
    –Test për autoklaven 

Doreza Nitrile pa pudër 
-Hipoalergjike 

Filma dentar 
-Filma intraoral
-Imazh i qartë 
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Pudër Oksid Zinku e cila përzihet me Eugenol
për të dhënë paste Oksid Zink Eugenol  për 
mbushjen e kanalit . 

Zinc Oxide 100 gr 

Bazë për kavitetin –Fotopolimerizuese 
Përdoret :
-Në fund të kaviteteve të tella, para mbushjes 
-Si shtresë pasi aplikohet hidroksidi kalciumi 
Ka veti të forta antibakteriale, material radiopak, 
e dizenjuar posacërisht për tu përshatur me të gjitha 
llojet e bondeve dhe kompoziteve 

Supraliner Photo

Temporary Cement 

Për ngjitjen e përkohëshme të 
urave dhe kurorave pa Eugenol.

Letër Artikulacioni 

Needles Medibase ( 100 ) 

Age Anestezie të sterilizuara sipas
standarteve Europiane .

-Age 27G-0,40MM 21MM
- Age 30G-0,30MM 12MM

Sterile Surgical Bladers 

Lama Bisturie
-Precizion i lartë 
-Rezatim me rreze Gama
-Paketim individual 
-No. 11, No.15 
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Kit instrumentash 
-Sondë Nr 23/17
-Pasqyrë Nr 4 +Bisht 
-Presel “Meriam “

Pasqyra 
-Sipërfaqja reflektuese është e mbrojtur nga një shtresë 
nikeli 
-Ngjitja me silicon i jep një jetëgjatësi me të madhe 

H-File 
-Instrumente endodontike sipas standarteve Europiane .
- No 8,10,15,20,25,30,35,40
-Gjatësia 25 mm 

Mbajtëse pasqyre 
-Cilësi e lartë çelik të paoksidueshëm 

Spatul 
Gjatësia 180 mm- gjeresia 6.5mm

Rubber Cups
-Goma lustrimi në formë kupe 
-Të përbera nga gomë e butë 

Dento –Viractis 77 
-Per disifektimin  e pajisjeve mjekësore dhe 
sipërfaqeve 
-Pa aldehyde 
-Aromë e këndshme 
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Kulzer ka më shumë se 80 vite që është present në tregjet botërore. Në shqipëri Kulzer sjell cilësinë
e padiskutueshme gjermane të materialeve të saj . 

Kulzer Dental

Gluma Desensitizer 

Charisma Diamond Kit 

Gluma Desensitizer është nje ndër produktet më të
 kërkuara nga Kulzer. Përdoret për reduktimin ose eleminimin
 e hipersensitivitetit në dhëmbët e abraduar, kavietet e thella
 pas procesit të dekortikimit. 

Charisma Diamond është nje kompozit universal
nanohybrid i cili kombion tkurrjen e ulët dhe fortesin
e madhe në një produkt të vetëm. Efekti kameleon
bene që materiali mbushës të përshatet perfekt me 
indet e dhëmbit. Kiti përmban:10 tubeta kompozit, 
Bond 50 Furca bondi, 2 Acid, Celes ngjyrash.

Kulzer ka sjell Charisma Smart si një produkt ekonomik 
për perorimin e përditëshëm në klinik. Ky lloj kompoziti
ju lejon që të arrini estetike të kënaqëshme me shumë
pak punë. Kit 1: 4 tubeta kompozit, Bond, Acid
Kit 2: 6 tubeta kompozit  

Charisma Smart

Gluma Bond Universal 
Të gjitha në një pikë të vetme. Gluma Bond Universal  
është i përshatëshme për të gjitha llojet e teknikave të 
punës dhe kompaktibel me cdo lloj kompoziti.

Charisama Flow është një kompozit i lëngeshëm që
siguron nje estetik shumë të mirë falë efektit kameleon. 
Indikohet në kavietet e vogla , liner kavieti dhe mbylljen
e fisuarave. Baseliner përdoret për të bërë ndarjen
midis indeve të shëndetshme dhe mbushjes . 
Ngjyrat :A1,A2,A3, Baseliner

Charisma Flow 
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Charisma Easy Shine
CHARISMA Easyshine Rustrim i shkëlqyer në një hap të vetëm.
Rezultate të shpejta në pak sekonda. Seti ka 3 forma gomash
( flakë e vogël, flakë e madhe dhe kup) për të gjitha sipërfaqet e
 mbushjeve. Të përshatshme për  të gjitha llojet e komoziteve.
 Gomat janë të sterilizueshme. 

Përdoret për shumë proçese pune në stomatogji. 
Veçanërisht i përshtashëm me mukozën orale. 
Fal formulës së tij ky alginate riprodhon një model 
anatomik shumë të mirë.

Alginoplast

Optosil/Xanopren –Që prej vitit 1965 materialet e masës 
C-silikonte Kulzer kanë vendosur standartet në tregjet botërore. 
Cilësitë e tyre lejojnë riprodhimin e saktë të formacioneve në 
kavitetion oral. Stabiliteti dimensional i masës vazhdon për një
kohë të gjatë. 

Optosil / Xantopren/Aktivator 

Materiale mase  A-Silicon VPN 
Nëse dëshironi punime të sakta me përputhje
perfekte që nuk kanë nevojë për korrigjime në 
seancat e mëvonshme ne ju sugjerojmë Variotime. 
Ky kit siguron një masë të saktë dhe materiali është 
shumë komod për t’u menaxhuar. Kite përman Easy 
Putty bazë dhe Catalizator, Light Flow, Maja për 
Light Flow, Adezivin për lugën . 

Variotime Trial Kit 

Variotime Light Flow

Variotime Extra Light Flow 
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Translux Wave për përdorim të sigurt dhe të 
qëndrueshem. Dizajni i trupit të kësaj llampe 
polimerizimi ju ndihmon që ta keni punën të lehtë
dhe për mbushjet e vështira posteriore. Per shkak
të baterisë të litiumit ju mund të vazhdoni procesin
e punës pa u penguar gjatë të gjithë ditës. 

Translux wave . 

Ne mendojmë për kusimin e kohës, materiale
masë të menaxhueshme lehtë me konsistencë të 
kënaqeshme riprodhim perfekt të formacioneve
në kavitetion oral Kulzer ofron zgjidhjen perfekte.
Dynamix eshte aparati që ju leteson punën vetem 
me nje buton.
*Produkti vjen me porosi.

m me porosi 

Kulzer Dynamix
Maja për apartin Dynamix . Paketimi përmban 50 maja

Dynamix Tips
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BBraun është një kompani Gjermane e cila ofron
produkte farmaceutike dhe mjekësore me cilësi
shumë të lartë të prodhuara në Gjermani.

Vasco Dorashka Josterile
Dorashka josterile, ekzaminimi, pa pudër. 
Hipoalergjike të përbëra nga latex natyral. 

Vasco Dorashka Sterile 
Dorashka sterile kirurgjikale, sensitive, pa pudër. Janë të 
përbëra nga Latex natyral dhe kanë një shtresë të brëndëshme 
latex –free që i bën këto dorashka perfekte për t’u mbajtur 
një kohë të gjatë edhe nëse keni duar sensitive.
Paketimi 40 copë

Veshje këpucësh polietilene. Për të ruajtuar 
sterilitetin në klinika, salla operacioni, etj.
Paketimi 100 copë

Veshje Këpucësh

Shiringa një përdorimëshe me age latex-free.
Janë në formatet 3ml, 5ml, 10 ml, 20ml, 50ml.

Omnifix Shiringa njëpërdorimëshe me age
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Kapëse Metalike 
Kapëse për mantelina 45cm. 
Rezistente për një kohë të gjatë.

Visor Operator. Kornizë transparente dhe 
 mburoja të zëvendësueshme. Për shkak të
 tekonologjisë së veçantë të përdorur mburojat
 nuk vishen nga avulli. Paketimi përmban një
 skelet dhe 10 mburoja.

Monoart Visor Operator

Shumë komode për doktorin, asistentin dhe
pacientin. Teknologjia e përdorur nuk lejon që
të gërvishenm abradohen dhe të vishen nga avulli.
Skeleti material elastik me veti memory.

Monoart Syze Evolution

Syze me skelet katror mund të përdoren nga 
doktori, personeli i klinikës dhe pacienti. 
Nuk vishen me avull për shkak të trajtimit të veçantë
të sipërfaqes së tyre. 

Monoart Syze katrore

Syzet e polimerizimit mund të përdoren nga 
doktori, asistenti dhe pacienti gjatë proçesit
të polimerizimit. Teknologjia e përdorur nuk 
lejon që të gërvishen, abradohen dhe të
vishen nga avulli. Skeleti me material elastik 
me veti memory. Ofrojnë mbrojtje ndaj 
rezeve UV. 

Monoart Syze Polimerizimi  Evolution

Syzet mund të përdoren nga doktori, personeli i 
klinikës dhe pacienti. Nuk vishen me avull dhe nuk 
gërvishen  për shkak të trajtimit të veçantë të sipër-
faqes së tyre. Bishtat ju lejojnë të rregulloni gjatësinë 
e skeletit për t’ju përshtatur më mirë.

Monoart Syze sferike

Janë të përbërë nga celulozë e pastër e 
ngjeshur. Sigurojnë super përthithje gjatë 
gjithë proçesit të punës. Gjithashtu janë 
shumë miqësore për mukozën e pacientit. 

Monoart Pambuk 
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Kuti per mantelinat. 
E qëndrueshme dhe me një 
dizajn erogonomik, e domosdoshme për
organizimin e klinikes tuaj .



Kanjulat janë të përbëra nga material PVC jo 
-toksik, praktike dhe të rehatshme për pacientin 
pasi kokat e tyre janë modeluar në mënyrë të tillë 
që të shmangin acarimet e mukozës orale. 

Gotat janë të përbëra nga plastikë higjenike 
e çertifikuar, shumëngjyrëshe dhe kanë
dizajne ergonomik  

Monoart Kanjula Monoart Gota plastike 

Mantelinat janë të përbëra nga një shtresë 
celuloze që siguron përthithjë të lartë dhe një
shtrese polietileni që siguron padepërtueshmërinë 
nga uji. Paketimi në të cilin vijnë ofron 
mirëmenaxhim dhe higjenë maksimale.

Monoart Mantelina 
Veshjet e poltroni janë të përbëra nga një material
 hypoalergjik. Të përshatshme për çdo dizajn poltroni. 

Monoart veshje poltroni.

Monoart Akull
Falë formulës të tij unike dhe paketimit në
qese celuloze, akulli Euronda që përbëhet 
nga një përzjerje e veçantë e kripërave të nitrogjenit 
është një ndër produktet më të mira në treg.
Efekti ftohës vazhdon për një kohë më të gjatë.
Jepini pacienteve tuaj produktin që do t’jua bëj shumë 
më të lehtë periudhën pas ndërhyrjes kirurgjikale .

Mbrojtëse dhe të rehatshme.
Pse duhet të përdorni maska Euronda?
Të përbëra nga 3 shtresa :
-Të buta, jo alergjike, jo të përshkrueshme nga uji
-Filtrimi bakterial >99%.Ofron mbrojtje ndaj 
substancave  kimike.
- Përbërja e pambukut absorbon djeresën
  dhe lagështirën.

Monoart Maska
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Materiale ekselente . 
Produket Osstem/Hiossen prodhohen nga titan i cili eshte specific për prodhimin e produkteve mjekësore. Gjithashtu 
kompania ka skuadrën e saj e cila kontrollon cilësinë e titanit para se të fabrikohet.

Projekte Shkencor 

Osstem/Hiossen ka një skuadër të mirënjohur  mjekesh që formojnë Bordin Këshillues Klinik që kujdeset për zhvillimin  
e produkteve Osstem. Para se produktet  të hidhen në treg ato kalojnë një sëre provash klinike që të jenë të përshatshme 
për raste të ndryshme, Procesi i pre-eleminimit përfshin stimulimin e një sëre rastesh në laborator për të parë eficçencën 
e produktit.
Kompania Osstem granton për cilësin e produkteve të saj pasi këto produkte ju nështrohen teste sipas indikacioneve të 
organizmave ndërkombtare.

Osstem –Raste Klinike 
Raste Klinike të Implanteve Osstem publikohen çdo vitë në Osstem  Meetings, si dhe çdo dy vjet në revistat shkencore 
Osstem .
Çertifikimi 
Produketet Osstem /Hiossen janë të aprovuara nga FDA në USA, janë të pajisura me CE të dhënë nga EU, gjithashtu 
jane të aprovuara sipas sistemit ISO9001. Osstem/Hiossen Eksporton në më shumë se 70 shtete.

Implatet Osstem/Hiossen 
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S 200 

S 320 

S 220 
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S 280 

S 300 

S 380 
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Kontra Angel EVO E4 është i autoklavueshëm 
dhe mund të dizifektohet me avull të ngrohtë. 
Koka më e vogel bën që të keni akses më të 
mirë në zonat e vështira. Rekomandohet të 
përdoret në procedurat endodontike së bashku 
me Apex Locator të integruar. 

Mikromotori i-XS4 është i përshatshëm për implantologji. 
Softweri lejon precizion dhe kontroll të sigurt të shpejtësisë
 dhe torkut .

Kontra Angli EVO R20L është specific për kirurgji.
Është i autoklavueshem dhe mund të dizifektohet me
avull të ngrohtë. Disponon një sistem ftohje të
brendshme dhe një sistem spraj të jashtëm.

Turbinat dhe  Kontra anglat
Kanë 6 procese të fuqishme operimi të cilat janë 
pa zhurmë. 
Të përshatshme për një sërë procedurash
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Dizan ergonomik 
Ka 6 sisteme të nrdyshëm përpolimerizim 
dhe bondim. 
Mund të filloni procesin e polimerizimit 
dalëngadalë ose në mënyrë të
menjhereshme.
Nuk shkakton tkurrjen e kompozitit .

T-LED

CS Scalers
Abladoret ultrasonic . 
Kanë sistemin me të mirë në treg. 
Të përshtatshëm për profilaksinë 
supragingivare dhe procedurat peri-
odontale. Të përshtashme për pastrimin 
e kaviteteve të vogla karioze dhe të 
përshatshme për të bërë pastrimin e 
kanaleve gjatë proceduarave endo.Të 
disponueshe me ose pa LED. 

Bioster 
Bioster përdoret në fund të çdo proces
pune.
Ka një cikël automatic me uji e 
presion që garanton mbrojtjen kundër 
transmetimit të mikroorganizamve.
Sistemi I.W.F.C që vjen i inkorporuar 
në bioster ose veç sigurohet që uji në 
çdo cikël të jete i paster.

Sanaspray
Një depozitë extra për poltronin tuaj. 
Furnizohet nga linja kryesore. Rekoman-
dohet përdorimi i Peroksidit të Argjendit 
si dizifektant. 
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Hyperion X5

HY-SCAN

X-POD
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Hyperion X9

RXDX

SENSOR
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AC 100 ND
AC 100 Përdoret për 1-2 poltrona

AC 200
AC 200 Përdoret për 2-3 poltrona

AC 310 Përdoret për Cad-Cam

Turbo Jet Smart Përdoret për 2-3  poltrona

Turbo Jet 1 Përdoret për 1-2 poltrona
AC 310 Turbo Jet 1

Turbo Jet Smart Turbo Smart
Mund ta përdorni për për 5 Poltrona 

E rregllon fuqinë e përdorur në 
varësi të numrit të poltronave të lidhur.

Cattani Cattani
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EPIC PRO
Një inovacion në teknologjinë e lazerave diode. Epic Pro monitoron dhe
mat temperaturën për rezultate të parashikueshme dhe konsistente në çdo përdorim . 

LAZERI I VETËM ME KONTROLL AUTOMATIK FUQIE 
Epic Pro është lazeri i vetëm që ka marr aprovim nga FDA për kontrollin e automatizuar
 të fuqisë. Ky është një inovacion ekskluziv për Biolase që i jep përdoruesit siguri dhe shpejtësi
gjatë proçesit të punës.
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APLIKIMET KLINIKE 

Epic Pro është zgjedhja e profesionistëve për menaxhimin e indeve të buta. Me mbi 20 proçese të 
paravendosura, shumë module trajtimi dhe një modul te avancuar për profesionistët, ky lazer ju 
jep mundësi të kryeni proçedura të ndryshme. Disa nga proçedurat të cilat mund t’i realizoni janë: 
biopsi incizionale dhe ekscizionale, ekspozimi i dhëmbëve të paeruptuar,  frenektomi, gingivek-
tomi, pulpotomi, heqja e fibromës, kyretazh i indeve të buta, përdorim për zbardhimin e dhëm-
beve ,çlirimi i dhimbjes në artikulacione , etj.

PREÇIZION DHE KOMFORT

Epik Pro sjell më shumë preçizion dhe komfort se diodat tradiconale. Kjo bëhet e mundur fal 
modulit Thermal Pulse i cili mund të pulsoj energji 10-milion/sec . Kjo bën të mundur që ndërhyr-
ja të jetë më e saktë dhe me më pak dëme termike në inde.

TEKNOLOGJIA SMART TIP
 
E vlefshme në dy lloje formatesh 

EPIX X

Epik X është produkti më i shitur në industrinë e lazerave. Ndër modifikimet më modern, mund 
të përmendim softuerin dhe pedalin e ri. Ky lazer mund të përdoret në proçedura kirurgjikale, 
profilaksi, terapi në raste dhimbjesh dhe zbardhim.

KIRURGJI, LEHTËSIM I DHIMBJES DHE ZBARDHIM 

Epix X ka tre module të ndryshme, nëpërmjet të cilëve mund të kryeni ndërhyrje kirurgjikale, 
zbardhim ose mund t’a përdorni për lehtësimin e dhimbjeve. Nëpërmjet këtij lazeri ju mund t’i 
ofroni pacienteve proçedura të shpejta, të sigurta, ekonomike me rezultate fantastike.
Zgjidhni ndërmjet dizajneve të ndryshme.
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