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Ahlute stiklo jonomerinis tepamas cementas
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ZCem Phos cinko fosfatinis cementas
ZCem Carb cementas
ZOECem sustiprintas cinko oksidu eugenolio cementas
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Tfil laikinas kompozitas
Tfil eko laikinas kompozitas
ceroXem laikinas cementas

Burnos priežiūra
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proKlene profilaktinė pasta
proKlene+ profilaktinė pasta be aliejų
proRinse skalavimo skysčio koncentratas
proRinse burnos skalavimo tabletės
AstrinGival dantenų sutraukimui ir hemostazei

Kitos medžiagos
Impress Z cinko oksido eugenolio atspaudinė pasta
AHfill TC dantų valymo priemonė
AHfil LCG šviesoje kietėjanti glazūra
AHlute ortho ortodontinis tepamas cement ir vandens mišinys
Skysčių papildymai
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Stiklo jonomero kompozitai
AHL stiklo jonomero kompozitų asortimentas sukurtas naudojant permatomą aliuminio-silikato stiklą, kuris pasiūlo puikią estetiką, kietumą ir mažesnį
susidėvėjimą. Tiek priekiniams, tiek krūminiams dantims medžiaga užtikrina skaidrumą, aukštą fluoridų kiekį ir puikų biologinį suderinamumą su
minimaliu minkštimo jautrumu. Produktų konsistencija yra artima natūraliems dantims ir turi aukštą kietėjimą.

AHfil priekinių dantų restauravimo medžiaga

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skirta III ar V klasės ertmėms
Optimalus darbo ir nustatymo laikas
Lengvas maišymas ir tvarkymas
Estetiškas, rengenokontrastiškas
V klasės ertmėms
Ilgai išliekančios restauracijos
Puikiai prisiderina prie danties
Sumažina darbo laiką
Paprasta naudoti

Milteliai/skystis 15gm/7ml papildomai maišymo padėklas ir šaukštelis

Spalva

Kodas

Spalva

Kodas

A1

AH0001
AH0002
AH0003
AH0004

B2

AH0005
AH0006
AH0007
AH0008

A2
A3
A3.5

AHfil + krūminių dantų restauravimo
medžiaga milteliai/skystis

• Skirta III ir V klasės ertmėms, šerdims ir
minimaliam intervenciniam (MI) gydymui
• Aukšta konsistencija ir didelė spaudžiamoji jėga
• Radiopakinis
• ART technologija
• I ir II klasės ertmėms, suaugusiems

Milteliai/skystis 15gm/7ml papildomai maišymo padėklas ir šaukštelis
Duobelių ir vagelių sanarinimui

B4
C3
CB

AHfil + krūminių dantų restauravimo
medžiaga kapsulėse (50vnt)

•
•
•
•
•
•

Bazinė ir linijinė medžiaga
Puikus biosuderinamumas
Prailginta naudojimo trukmė
Nereikia surišėjo
Geras spalvų suderinamumas su natūralia dantų spalva
Puiki išvaizda

50 vnt.

Spalva

Kodas

Spalva

Kodas

A2

AH0100
AH0101
AH0102

A2

AH0150
AH0151
AH0152

A3
A3.5

A3
A3.5

AHfil Silver sidabru sustiprinta stiklo
jonomero restauravimo medžiaga

AHfil LC šviesoje kietėjanti modifikuota
restauravimo medžiaga

Skirtas I arba II klasės ertmėms, kontūravimui ir pagrindo kūrimui
Aukšta konsistencija
Radiopakinis

• Idealiai tinka kakleliniams pažeidimams,
„sumuštinių“ restauracijoms, ART, MI
ir kur reikalinga kariostatika.
• Aukšta lenkimo galia
• Lengvai sumaišomas su lygiomis
tekstūromis, radiopakinė.

•
•
•
•
•

Atlaiko didelį spaudimą
4 populiarūs atspalviai
Lengvai maišomas
Matomas X spinduliuotėje
Paprasta naudoti

Milteliai/skystis 15gm/7ml papildomai maišymo padėklas ir šaukštelis

Papildomai maišymo padėklas ir šaukštelis

Spalva

Kodas

Spalva

Kodas

Kiekis

Kodas

A2

A3.5

Milteliai/skystis 15gm/7ml

AH0200

A3

AH0300
AH0301

AH0302
AH0303

B2

AHfil LC Coat patobulinta šviesoje kietėjanti
stiklo jonomero dengimo medžiaga, skirta
GI restauracijų „gyvavimo pratęsimui“
Skirta patobulinti estetikai, mažesniam nusidėvėjimui ir puikiam sukibimui
su esamu dentinu ir emaliu.
•
•
•
•
•

Lengvai uždedama ant restauracijų
Patobulinta sukibimo technologija
Skaidrus užbaigimas
Kietėja šviesoje
Nedegus

•
•
•
•

Estetiškos restauracijos
Greita aplikacija
Saugus, tiklsus uždėjimas
Ilgalaikės GI restauracijos

Kiekis

Kodas

5ml

AH0255

Kompozitai
reliaFIL LC tai universali AHL firmos šviesoje kietėjanti kompozitinė medžiaga. Naudodamiesi pažangių dalelių technologijomis mes sukūrėme „nano
hibridinę“ kompozicinę medžiagą, kuri sudetyje turi daug fluorido. Taip pat yra atspari dilimui bei estetiska

reliaFIL LC kompozitinė medžiaga
•
•
•
•

Sudetyje daug fluorido
Tinka tiek priekiniams, tiek krūminiams dantims
Skirta I - V klasės ertmėms
Gali būti švirkštuose arba kapsulėse

•
•
•
•

Priekinių ir krūminių dantų ertmėms
Kanalų užpildymui
Tiesioginis venyrų laminavimas bei įtrūkimų užtaisymas
Universalus

20x0.25gm

4g

Spalva

Kodas

Spalva

Kodas

Spalva

Kodas

Spalva

Kodas

A1

AH0800

B2

AH0806

A1

AH0950

B2

AH0956

A2

AH0801

C2

AH0807

A2

AH0951

C2

AH0957

A3

AH0802

BW

AH0808

A3

AH0952

BW

AH0958

A3.5

AH0803

A2O

AH0809

A3.5

AH0953

A2O

AH0959

A4

AH0804

A3O

AH0810

A4

AH0954

A3O

AH0960

B1

AH0805

INC

AH0811

B1

AH0955

INC

AH0961

reliaFIL LC universalių, šviesoje
kietėjančių kompozitų rinkinys

reliaFIL Flow šviesoje kietėjanti skysta
kompozitinė medžiaga

Universalių kompozitų rinkinį sudaro A2, A3, A3.5, B2 x 4g švirkštai,
1 x 5ml surišėjas ir 1 x 5ml rūgštis

Kodas
reliaFIL LC Kit

AH0850

reliaFIL Bulk

•
•
•
•
•
•
•

Išskirtinis apdirbimas, puikus atsparumas ir didelis elastingumas
Flowable - idealiai tinka mažoms restauracijoms
Sudetyje daug fluorido
Radiopakinė
Optimali šviesos difuzija puikiai estetikai
Minimalios invazijos restauracijos
III ir V klasių priekinių dantų restauracijos, įskaitant kaklelio kariesą ir
kitus defektus
• Smulkioms krūminių dantų restauracijoms – I II klasių okliuziniam
užpildymui
• Spalva prisitaiko prie paviršiaus
• Elastiškas, optimali šviesos difuzija
2g švirkštas

Spalva

Kodas

Spalva

A1

AH0900
AH0901
AH0902
AH0903

A4

A2
A3
A3.5

A3O
A3T

Kodas
AH0904
AH0905
AH0906

reliaFlow Molar
Pažangi fluorido sudėtis, sukurta krūminiams dantims, įskaitant
okliuzinius paviršius.
• Galima įdėti į 4mm įklotus
• Atspari dilimui
• Optimalus skaidrumas puikiam
• Tiesioginės krūminių dantų
estetiniam vaizdui
(įskaitant okliuzinius paviršius)
• Radiopakinė
restauracijos
• Nedidelis polimerizacijos
• Kanalų užpildymas
susitraukimas
4g švirkštas

Spalva

Kodas

Universali
A

AH0860
AH0861

reliaFlow Bulk

Patobulinta, šviesoje kietėjanti radiopakinė atstatomoji medžiaga,
skirta visoms dantų ertmems. Tai yra skysta kompozicinė medžiaga,
turinti puikias fizines savybes, kurios padaro ją tinkamą atstatyti
tiek priekiniams, tiek krūminiams dantims, ypač krūminių dantų okliuziniams
paviršiams ir proksimaliniams kraštams.
• Atspari dilimui
• Optimalus skaidrumas puikiam
estetiniam vaizdui
• Radiopakinė
• Nedidelis polimerizacijos
susitraukimas

• Galima įdėti į 4mm įklotus
• Tiesioginės krūminių dantų
(įskaitant okliuzinius paviršius)
restauracijos
• Kanalų užpildymas

2g švirkštas

Spalva

Kodas

Spalva

Skystas kompozitas, kuriame yra patobulinto fluorido, daugiausia
suprojektuotas kaip bazė I ir II klasės restauracijoms.

A1

A3O

• Galima įdėti į 4mm įklotus
• Paprastas ir greitas naudojimas
• Takus užpildo turinys, siekiant
sumažinti polimerizacijos
susitraukimą
• Radiopakinis
• Puikios modeliavimo savybės
• Nesukelia įtampos

A3

AH0910
AH0911
AH0912
AH0913
AH0914

• Bazė I ir II klasės tiesioginėse
restauracijose
• Mažų krūminių dantų ertmių
(įskaitant okliuzinius paviršius)
restauracijoms
• Lengvai prisitaikantis
• Matomas X spinduliuotėje

2g švirkštas

Spalva

Kodas

Universali
Dentino

AH0920
AH0921

A2
A3.5
A4

A10
A20
INC

Kodas
AH0905
AH0916
AH0917
AH0918

Rūgštys ir surišėjai
reliaBond Xtra
reliaBond Xtra yra „viskas viename“ 7-osios kartos klijai, kurie yra be
HEMA. Tai leidžia vartotojui rūgštį, gruntą ir bondą naudoti
vienu patepimu. ReliaBond Xtra suteikia puikų emalio, dentino, ir
metalo surišimą yra tinkamas naudoti kartu su kompozitais ir
kompomerais.

Kiekis
6 ml buteliukas su dozatoriumi / 50 mikro aplikatoriais
6ml buteliukas

Kodas

AH1100
AH1160

reliaBond šviesoje kietėjantis surišėjas
reliaBond yra vienos dalies šviesoje kietėjantis gruntas ir surišėjas.
Suteikia didžiausią surišimo stiprumą tarp kompozitų ar kompomerų ir
emalio, dentino ir metalo.
Vienas užtepimas – nereikia papildomai naudoti grunto
Gali būti naudojamas tiesioginėms restauracijoms ir tiesioginiams, bei
netiesioginiams įklotams, užklotams ir venyrams
Drėkina ir maitina dentiną
Be tirpiklių ir bekvapis

Kiekis
6 ml buteliukas su dozatoriumi / 50 mikro aplikatoriais

Kodas

AH1200

CaviEtch Fosforo rūgštis
caviEtch yra 40% vandeninio fosforo rūgštinis ėsdintojas sukurtas tiekti
aukštos kokybės rūgštį į emalio paviršius, surišimui bei kompozitų
restauracijoms.
• Optimalus tąsumas, lengvas išspaudimas, su tiksotropiniu nelašėjimo
efektu
• Tinkama I - V klasių restauracijoms, ortodontiniams gaminiams ir
keramikai arba akrilo venyrams
• Ryškiai žalios spalvos
• Lūpinio dantų paviršiaus paruošimas prieš keramikinių ar akrilinių
venyrų dėjimą
• Krūminių dantų okliuzinio paviršiaus paruošimas prieš silantų dėjimą
• Dantų emalio paruošimas prieš dedant ortodontinius įrenginius

Kiekis
10ml švirkštas su 10 antgalių

Kodas

AH1300

Cementai ir pamušalai
AHlute stiklo jonomerinis tepamas
cementas
Ahlute chemiškai priklijuoja prie danties medžiagas ir ne tauriuosius
metalus ir maksimaliai saugo. PH proceso metu, užtikrinant puikų
biologinį suderinamumą, greitai didėja.
Aukštas fluorido išsiskyrimo lygis
Puikus atsparumas dilimui ir erozijai
Išskirtinis stiprumas ilgalaikėms restauracijoms
Lengva maišyti

Kiekis

Kodas

15gm milteliai / 7ml skystis

AH0400

AHlute + modifikuotas stiklo jonomerinis
cementas
Šis dvigubo kietėjimo modifikuotas stiklo jonomerinis cementas idealiai
tinka vainikėliams, tiltams, įklotams, užklotams ir „visų keramikų“
restauracijoms.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiprus, tam kad cementavimas laikytų ilgiau
Sudėtyje daug fluorido
Estetinis universalus atspalvis
Labai gerai sukimba su dentinu, emaliu ir metalo lydiniais
Silpnas kvapas
Taupo laiką, ekonomiškas
Stipri adhezija prie dantų ir metalų
Lengvai maišomas

Kiekis

Kodas

15gm milteliai / 7ml skystis

AH0500

ZCem Phos cinko fosfatinis cementas
Šį produktą sudaro išbandytos technologijos, bei moderniosios
technologijos kartu sukurdamos patikimą ir ilgalaikį cementą
• Suklijuoja emalį, dentiną ir netaurųjį metalą
• Radiopakinis
• Lengvai maišomas
• Plačios panaudojimo galimybės
• Užtikrintas patikimumas
• Cinko fosfato cementas vis dar atlieka svarbų vaidmenį šių laikų
odontologijoje

Kiekis

Kodas

90gm milteliai / 30ml skystis

AH0600

ZCem Carb cementas

ZOECem sustiprintas cinko oksidu
eugenolio cementas

Šis produktas užtikrina puikų biologinį suderinamumą kartu su
patobulintu mechaniniu stiprumu ir atsparumu erozijai.
Tinka emalio, dentino ir netauriųjų metalų cementavimui
Sudėtyje yra fluorido
Radiopakinis ir lengvai maišomas

Turi polimerą, įmaišytą į miltelius, kuris suteikia cementui stiprumą priešintis
kondensacijai ir užtikrinti tinkamą gyvenimą, kai naudojamas kaip
laikinas užpildas. Laikinoms vainikėlių ir tiltų medžiagoms.
• Komponentų sustiprinimas
milteliuose
• Puikios maišymo savybės
• Radiopakinis

• Ilgalaikė laikina restauracija
• Vengti naudoti kartu su kitomis
medžiagomis, kuriose yra
eugenolio.

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

90gm milteliai / 30ml skystis

AH0700

40g miltelių / 15ml skystis

Ah0600

CaviLINE kalcio hidroksido pasta

TubliCEM cinko oksido eugenolio
cementas šaknų kanalų užpildymui

CaviLINE yra dviejų dalių pasta kalcio hidroksido pagrindu naudojama
kaip pamušalas giliose ertmėse ir tiesioginiui, bei netiesioginiam pulpos
uždarymui.
Patogiai maišomas
Tvirta, savaime nusistatanti radiopakinė sudėtis
Neslopina akrilo ir kompozitų restauracijos polimerizacijos

TubliCem yra dviejų pastų cinko oksido-eugenolio cementas šaknų
kanalų užpildymui
Nuolatinniam šaknies kanalo erdvės uždarymui
Pastos lengvai sumaišomos iki kreminės konsistencijos
Radiopakinis

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

13g bazė / 11g aktyvatorius

AH0760

8g bazė / 3,5g aktyvatorius

AH0770

Šaknies kanalų užpildymo medžiaga, kuri turi puikų užpildymo
našumą. Jis glaudžiai prisitaiko prie šaknies kanalų sienelių. Labai
mažas susitraukimas kietėjimo metu. Be sidarbo.
Eugenolio neturinti šaknies kanalų užpildymo medžiaga;
Radiopakinis
Tinka karštam ir šaltam uždarymui
Stingimo laikas nuo 9 iki 20 valandų
Darbo laikas nuo 4 iki 6 valandų

Kiekis

Kodas

8g milteliai / 10g skystis

AH0780

Laikini kompozitai

Tfil laikinas kompozitas
Paruošta naudoti laikinoji užpildymo medžiaga su sintetiniu pagrindu.
Geras sukibimas su dentinu ir puikus prisitaikymas prie kraštinių. Baltas.
• Dviejų etapų stingimas - greitas • Išlieka vietoje
pradinis stingimas leidžia
• Mažas mikropralaidumas
patogiai pritvirtinti
• Lengvai pastebimas
• Tinkamas stiprumas, tačiau
• Matomas X spinduliuotėje
lengvai pašalinamas
• Dvifazis
• Nepraleidžia medikamentų
• Konsistencija skirta naudoti
iškart

Tfil eco laikinas kompozitas
Paruošta naudoti laikinoji pildymo medžiaga su cinko oksido pagrindu.
Tinkamas stiprumas tačiau lengvai pašalinamas. Geras sukibimas su
dentinu ir puikus prisitaikymas prie kraštinių. Baltas.
• Laikinai užpildyti ertmes ir
• Išlieka vietoje
laikinai užplombuoti
• Mažas mikropralaidumas
medikamentus
• Lengvai pastebimas
• Nepraleidžia medikamentų
• Matomas X spinduliuotėje
• Lengva naudoti

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

30gr

AH1000

38gr

AH1020

xeroCem laikinas cementas
Visiškai be eugenolio cementas cinko oksido ir EBA pagrindu. Jis
lengvai išsiskiria iš švirkšto, suteikiančio kreminę konsistenciją su ilgu
darbo laiku.
Neslopina polimerizacijos
Idealiai tinka laikinųjų vainikų ir tiltų cementavimui
Tinka vartoti pacientams, kuriems pasireiškia jautrumas eugenoliui ar
alergija
Radiopakinis

Kiekis

Kodas

2x5ml švirkštai / 6 antgaliukai

AH1050

Burnos priežiūra
proKlene profilaktinė pasta

proKlene + profilaktinė pasta be aliejų

Parinktas abrazyvinių medžiagų mišinys, kad būtų užtikrintas optimalus
apnašų ir dantų akmenų pašalinimas be pernelyg didelio emalio
dilimo.
Tiksotropinis efektas, skirtas mažesniam taškymuisi
Natūralus kvapas
Be fluorido
Mėtų ir apelsinų skonio, dviejų grubumų

Parinktas abrazyvinių medžiagų mišinys, kad būtų užtikrintas optimalus
apnašų ir dantų akmenų pašalinimas be pernelyg didelio emalio dilimo.
Tiksotropinis efektas, skirtas mažesniam taškymuisi
Natūralus kvapas
Be fluorido
Tinkama ertmių išvalymui prieš restauraciją
Mėtų, apelsinų ir citrinų kvapo

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

50gm Apelsinų

AH1425
AH1426

50gm Grubi mėtinė

AH1475
AH1476
AH1477

50gm Mėtų

50gm Vidutinė apelsinų
50gm Švelni citrinų

proRinse skalavimo skysčio koncentratas

proKlense burnos skalavimo tabletės

Super koncentruotas burnos skalavimo skystis, skirtas naudoti po
dantų valymo, su kramtomosios gumos skoniu, idealiai tinkantis
paciento burnos gaivumui.
Labai ekonomiškas
Gaivaus skonio aromatas
Be cukraus ir alkoholio
Daugiau kaip 1100 dozių vienoje pakuotėje:
viena dozė = viena stiklinė skalavimo skysčio

Burnos skalavimo tabletė, skirta naudoti po dantų gydymo, kad
suteiktų burnos gaivumą. Tiesiog įdėkite vieną tabletę į stiklinę, užpilkite
vandeniu ir per kelias sekundes tabletė ištirpsta, suteikdama pacientui
burnos skalavimo skysčio efektą.
Puiki vertė
Gaivaus skonio aromatas
Greitai ištirpsta
1000 dozių vienoje pakuotėje:
viena tabletė = viena stiklinė burnos skalavimo skysčio

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

100ml

AH1500

1000 vnt.

AH1510

astrinGival dantenų sutraukimui ir hemostazei
AstrinGIVAL yra sutraukianti formuluotė, skirta iššaukti dantenų
susitraukimą ir hemostazę.
Patogus švirkšto pateikimas su antgaliukais ir įpakavimu į foliją
Greitas ir paprastas naudojimas ir lengvai nuplaunamas po
sutraukimo
Kraujo krešėjimo priemonė, kuri sugeria bet kokį kraujavimą ar skysčių
pasišalinimą
Naudojamas atspaudų nuėmimui cementacijai ir ertmių paruošimui

Kiekis

Kodas

2x2g + antgaliukai

AH1650

Kitos medžiagos
imPress Z cinko oksido eugenolio
atspaudinė pasta

AHfill TC dantų valymo priemonė

Dviejų dalių sistema su spalvotu eugenolio katalizatoriumi ir cinko oksido
baze gaminti medžiagą atspaudams.
Aukštas tikslumas - atkuria 0,025 mm liniją
Matmenų stabilumas - mažesnis nei 0,2% pokytis
Lengva maišyti

Pašalina seiles ir nešvarumus nuo dantų prieš uždedant stiklo jonomerą.
Padidina stiklo jonomerio sukibimą
Lašinamas – lengva naudoti
Optimali klampa
Pašalina užteršimus - pagerina sukibimą

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

Cinko oksidas 150g / Eugenolis 60g

AH1610

10ml

AH0250

AHfil LCG šviesoje kietėjanti glazūra
(skysčių papildymas)

AHlute Orto ortodontinis tepamas
cemento ir vandens mišinys

Lakas apsaugo ir stiprina stiklo jonomerų restauracijas, ypač iš karto po
uždėjimo.
Didelio blizgesio danga estetinėms restauracijoms
Šviesoje kietėjantis greitam naudojimui
Nedegus
Lašinamas - tiksliam uždėjimui
Apsauga nuo burnos drėgmės

Pritaikytas naudoti ortodontijos procedūrose - chemiškai prilimpa prie
dantų ir netauriųjų metalų ir puikiai išlaiko.
Išskirtinis tvirto cementavimo stiprumas
sudetyje yra fluorido
Lengvas maišymas
Puikus biologinis suderinamumas

Kiekis

Kodas

Kiekis

Kodas

5ml

AH0251

Vandens sumaišymas 30g

AH0450

Skysčių papildymai
Kiekis

Kodas

7ml buteliukas tinkantis: AHfil, AH silver, AHlute

AH0015
AH0110
AH0501

7ml buteliukas tinkantis: AHfil+
7ml buteliukas tinkantis: AHlute+

Detalesnė informacija: www.ahl.uk.com

Aukštos klasės odontologinių
medžiagų „AHL“ prekinio ženklo
ir vardinių etikečių gamintojas.
Įkurta 1986 m. Kente, Anglija
Pirmaujantis odontologinių medžiagų gamintojas
Europoje
AHL prekės ženklas, vardinės etiketės arba didmeninis
tiekimas
Lankstus aptarnavimas, alternatyvios pakuotės dydžiai
BS EN ISO 9001, BS EN ISO 13485, CE ženklinimas
FDA registracija, LRQA akreditacija, BDIA narystė
Tiekiame didžiausiems prekybininkams visame
pasaulyje su vardinėmis etiketėmis
Pasaulinis odontologinių medžiagų eksportas
Labai gerbiamas dėl patikimų, kokybiškų produktų
ir aptarnavimo
Amalgomerio inovatoriai, stipriausias pasaulyje stiklo
jonomeras
Reguliari pagalba
Pirmosios klasės klientų aptarnavimas
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