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Фирма ЕНДО ООД е основана през 2010г. от практикуващи зъболекари, с идеята да 
предлага дентални инструменти и консумативи в областта на ендодонтията.  
Водени от идеята, че не всичко качествено трябва да бъде непременно скъпо, целта 
на компанията е да предлага висококачествени продукти на достъпни цени. Бидейки 
директни вносители на фирми производители от Европа, Корея и САЩ тази цел  
продължава да бъде водеща и до днес.

Условия на поръчка и доставка:

Продуктите от портфолиото се изпращат от склад във Варна с куриер до адрес на 
клиента. Основно работим с Интерлогистика, но по желание на клиента може да се 
ползва и друг куриер. Разходите по транспорта са за сметка на клиента. Поръчки се 
приемат на тел.: 0877 440 685 или онлайн, с 5% отстъпка, от електронния магазин 
на  WWW.ENDO.BG

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



ИЗОЛАЦИЯ

СЕТ КЛАМПИ ЗА КОФЕР ДАМ 

СЕТ КЛАМПИ ЗА КОФЕРДАМ 
BRINKER

200 лв.

180 лв.

КОМПЛЕKТ

КОМПЛЕKТ

Комплекта съдържа 7 клампи/с крилца/:
RDCM 9 – клампа за фронтални зъби
RDCM 00 – клампа за долни премолари

RDCM 2 – клампа за горни премолари
RDCM 7 – универсална клампа за молари

RDCM 14А – универсална клампа за молари с 
извити надолу браншове

DCM 8 – клампа за горни по-малки, молари 
или частично пробили молари 
RDCM 8А – универсална клампа с извити  

надолу браншове за големи,частично  
пробили или фрактурирани молари 

Клампи Brinker са особено подходящи за 
силно разрушени зъби. Още наричани Tissue 

Retractors. Работната им част е оформена 
да обхваща зъбите ниско в шийките.  

Комплекта включва шест клампи  
В1, В2, В3, В4, В5, В6.

Клампи за кофердам от високо-
качествена стомана satin-steel 

патентована от фирмата 
Hu-Friedy, матирана повърхност 

която редуцира отблясъците 
от рефлектора и/или насоче-

ното осветление,което води до 
подобрена видимост и намалена 

умора на очите.

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



ИЗОЛАЦИЯ
КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 6  

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 00 

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 7

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 9

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 2AS

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 56S 

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 2

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 1А

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 12А

35 лв.

35лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

Клампа с крилца за  долни  
премолари и фронтални зъби.

Клампа с крилца за горни 
фронтални зъби.

Универсална клампа с крилца 
за молари.

Клампа с крилца за премола-
ри с назъбени браншове, 

за по-добро захващане.

Клампа с крилца за  
фронтални зъби.

Универсална клампа с крилца 
за молари,с назъбени браншо-

ве за по-добро захващане.

Клампа с крилца за корени на 
премолари и кучешки зъби.

Универсална клампа с крилца 
за  горни и долни  премолари. 

Клампа с крилца, с назъбени 
браншове за по-добро захва-
щане на долни леви и горни 

десни молари, както и на 
такива с не правилна форма 

или частично пробили.

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



ИЗОЛАЦИЯ
КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 13A  

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 8

КЛАМПА ЗА КОФЕР 
ДАМ RDCMW 2

КЛАМПА ЗА КОФЕР 
ДАМ RDCM27N

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 14A

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 8A

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ 
RDCMW 7   

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 4

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 212

КЛАМПА ЗА КОФЕР 
ДАМ RDCMW 3

Клампа с крилца, с назъбени 
браншове за по-добро  

захващане на долни десни и 
горни леви молари, както и на 

такива с не правилна форма 
или частично пробили.

Клампа с крилца,с извити  
надолу браншове за разруше-
ни или частично пробили  

молари.

Универсална клампа
без крилца за молари.

Kлампа за премолари 
и силно разрушени 
молари

Универсална клампа с крилца 
за големи молари с извити  
надолу браншове.

Универсална клампа с крилца, 
с извити надолу браншове за 

големи, частично пробили 
или фрактурирани молари.

Универсална клампа
без крилца за молари.

Клампа с крилца за по-малки, 
горни, молари.

Клампа без крилца за  
фронтални зъби.

Клампа без крилца за 
по-малки долни молари. 

35 лв.

35 лв.

35 лв. 35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ 1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685
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ИЗОЛАЦИЯ
КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCMW 4

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCMW 8A ПЛАТНА ЗА КОФЕР ДАМ /LATEX FREE/    

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 30

ПЛАТНА ЗА КОФЕР ДАМ /LATEX/

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ RDCM 31

ПЛАТНА ЗА КОФЕР ДАМ /LATEX/

33 лв.

22 лв. 22 лв. 12 лв.

ОПАКОВКА      

ОПАКОВКА      ОПАКОВКА      ОПАКОВКА 1,2 ml      

Клампа без крилца за  
горни молари.

Универсална клампа без  
крилца, с извити надолу  
браншове за големи,  

частично пробили или  
фрактурирани молари  

/root clamp/.

Клампа без крилца за  
горни леви молари.

Универсална клампа без  
крилца за големи молари с 

извити надолу браншове.

Клампа без крилца за  
горни десни молари.

Платна за кофер дам 
 /латекс/36 бр.

- Medium,Heavy
- Размери 15 см х 15 см

- Зелени, с аромат на ванилия

Платна за кофер дам  
/ без латекс/ 20 бр

- Medium
- Размери 15см х 15см

- Сини, с аромат на ванилия

Платна за кофер дам  
/латекс/ 36 бр.
- Medium

- Размери 15 см х 15 см
- Зелени, с вкус на мента
- Сини

Фотополимеризираща 
гингивална бариера за  
изолиране на гингивата при:

- избелване
- микроабразия с пясък 

   /sandblasting/
 - уплътняване при недобра 

   изолация с кофер дам

КЛАМПА ЗА КОФЕР 
 ДАМ RDCMW 14A

RUBBER DAM LIQUID

31 лв.31 лв.

31 лв.

31 лв.

31 лв.

1 БРОЙ1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ



ИЗОЛАЦИЯ
RUBBER DAM NAPKINS RUBBER DAM 

CORD

ПЕРФОРАТОР  ЗА КОФЕР ДАМ 

ФОРЦЕПС  ЗА КЛАМПИ   

ШАБЛОН  ЗА КОФЕР ДАМ 

РАМКA  ЗА КОФЕР ДАМ 

ШАБЛОН  ЗА КОФЕР ДАМ 

55 лв.

28 лв. 55 лв.

15 лв.

25 лв.

120 лв.

40 лв.
1 БРОЙ

1 БРОЙ 1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

Перфоратор за кофер дам 
тип Ainsworth с 5 дупки за 

различните зъбни групи.

Висококачествена рамка за 
кофер дам, метална,  

автоклавитуема:
- Ширина  129 мм

- Височина  100 мм

Висококачествена рамка за 
кофер дам, метална,  

автоклавитуема:
- Ширина  105 мм
- Височина  90 мм

Висококачествен форцепс за 
клампи тип Ivory.

Плексигласов шаблон  
за кофер дам.

Meтален шаблон за кофер дам,
обхващащ както временно 

така и постоянно съзъбие.
Aвтоклавируем.

15 лв. 20 лв.
ОПАКОВКА 36 бр. ОПАКОВКА 1,2 m   

RUBBER DAM Napkins -  
абсорбират влагата и  
защитават чувствителната 

кожа от контакт с платната 
за кофер дам

Стабилизираща корда за 
кофер дам в три размера:
- Тънка

- Средна
- Дебела

РАМКA  ЗА КОФЕР ДАМ ПЕРФОРАТОР  ЗА КОФЕР ДАМ 

Висококачествен перфоратор 
за кофер дам тип Ainsworth:
- Матова повърхност

- 7 дупки със следните  
  размери  /0.8, 1.0, 1.4, 1.6, 1.8,    

  2.0, 2.3/

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



ИЗОЛАЦИЯ
КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ НА HYGENIC B1

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ НА HYGENIC B3

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ НА HYGENIC B5

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ НА HYGENIC B2“

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ НА HYGENIC B4

КЛАМПА ЗА КОФЕР ДАМ НА HYGENIC B6

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

35 лв.

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

1 БРОЙ

Клампа за долни молари

Клампа за горни десни молари

Клампа за възстановяване на 
цервикални лезии на всички 

зъби

Клампа за горни леви молари

Клампа за премолари и 
фронт

Клампа за възстановяване на 
цервикални лезии на всички 

зъби

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



ДОСТЪП

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685

Endo
Access Burs

30 лв.
2 бр.

Предимства

Размери

•  Специализирани ендодонтски инструменти
•  Дългата и тясна работна част осигурява отлична

видимост в дълбочина на каналната система
•  Идеално центровани за работа без вибрации

•  размери : 05,06,08, 10, 12, 14, 18 / 31 мм, 34 мм

•  Дизайна на работната част осигурява
уникална ефективност

•  

•  

Гладкото рязане създава по-малко прах 
от ултразвуковите инструменти
Цветна маркировка за лесна разпознаваемост



ДОСТЪП

Endo
Access Burs

802KG

Fig. Shank Ref.-No.

L mm

802KG FG L 806 315  551 534 009014

5

8,5

 

801L

014 016801LG

5 5 5 5

806 314 697 534

Fig. Shank Ref.-No.

FG 010 012

Кръгъл диамантен борер тип "лебедова шийка"

Диамантен борер с неагресивен връх за 
оформяне в шиечната зона

NEW!

5 лв./бр.

HM 152

Fig. Shank Ref.-No.

L mm

FG L 500 315  210 295 014

  

HM 152 014

2

9,0

Карбиден борер с хирургическа дължина
и неагресивен връх

17 лв./бр.

802LG

Fig. Shank Ref.-No.

L mm

5

10,0

FG 806 314  494 534 009802LG 012

5 лв./бр.

5 лв./бр.

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



Разширители Gates:
- Неактивен връх, предотвратява  
  перфориране 

- Проектирани да се счупят близо до  
  дръжката

- MANI hard-fiber stainless steel 
- Висока анти-корозионна устойчивост

- Непроменлива твърдост
- Лесни за разпознаване от броя на  

  пръстените на  дръжката

Разширители Peeso:
- Неактивен връх, предотвратява  
  перфориране 

- Проектирани да се счупят близо до  
  дръжката 

- MANI hard-fiber stainless steel
- Висока антикорозионна устойчивост

- Непроменлива твърдост
- Лесни за разпознаване от броя на  

  пръстените на дръжката

Ендодонтски екскаватори 
за отстраняване на
дентикли и дръги  

калцификати.

Инструмент за  
отстраняване на остатъци 
от гутаперча, сийлъри и др. 

от каналната система.

Двустранен, ендодонтски 
експлорър с олекотена 
дръжка за изследване на ендо 

кавитет 

GATES DRILLS PEESO REAMERS

ЕНДОДОНТСКИ 
ЕКСКАВАТОР

MC K-FILES

АСОРТИ 
 /1-6/ ISO 32MM 
ПО РАЗМЕРИ  
/1,2,3,4,5,6/ ISO 32MM

АСОРТИ 
 /1-6/ ISO 32MM 
ПО РАЗМЕРИ  
/1,2,3,4,5,6/ ISO 32MM

21 лв. 21 лв.

25 лв.75 лв. 22 лв.

6 БР./ ОПАКОВКА 6 БР./ ОПАКОВКА

1 БРОЙ1 БРОЙ 1 БРОЙ

ДОСТЪП

ЕНДОДОНТСAКИ 
ЕКСЛОРЪР

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



 Endo Holder представлява дръжка със сменяеми 
накрайници за първоначално откриване и прохождане 

на коренови канали. Инструмента е подобен на Micro 
Openers, но за разлика от него може да се използва 

многократно благодарение на сменяемите накрайници.  
 Освен удобната силиконова дръжка, неговото 

предимство е възможността за закачане на щипка 
на апекслокатор в задния край на инструмента. 

Работната част на стоманените накрайници е 
същата като на К пила и се предлага в следните размери: 

15, 20, 25.

ENDO HOLDER

132 лв.
ENDO HOLDER

32 лв.
НАКРАЙНИЦИ 6БР.

ДОСТЪП

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



Огледало за работа под 
микроскоп – овално   

Размери: 60мм/30мм

Огледало за работа под 
микроскоп – кръгло     

Диаметър: 42мм

45 лв.

45 лв.

ДОСТЪП

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685

 SPOON 
MIRROR

 OVAL
MIRROR



ПРЕПАРАЦИЯ
K-FILE

H-FILE D-FINDERS

K-FILE NITI K-REAMER NITI C-PILOT

Ръчни,стоманени К-пили с не 
активен връх. 

Асорти /15 /40; 45/80; 90/140/ 
21мм, 25мм, 31мм

По размери 
/10,15,20,25,30,35,40/, 

21мм, 25мм, 31мм

Гъвкави, стоманени К-пили с 
триъгълно сечение и  

неактивен връх. 
Асорти /15/40/, 25мм
По размери 

/10,15,20,25,30,35,40/, 25мм

Ръчни, стоманени H-пили 
с неактивен връх. 

Асорти /15-40/, 25мм и 31мм
По размери 

/08,10,15,20,25,30,35,40/, 25мм

Ръчни, стоманени  
разширители  

с активен връх. 
Асорти /15-40/,  25мм

По размери 
/08,10,15,20,25,30,35,40/ 

25мм 

Ръчни, никел-титаниеви  
инструмнети, стерилни, 

индивидуално опаковани.
Aсорти /15-40/, 25мм

По размери 
/08,10,15,20,25,30,35,40/ 

25мм

Ръчни, никел-титаниеви 
инструмнети, стерилни, 

индивидуално опаковани. 
Aсорти /15-40/, 25мм

По размери 
/08,10,15,20,25,30,35,40/ 

25мм

С пили от неръждаема 
стомана за калцифицирани 
и силно извити канали.
Изключителна здравина, в 
резултат на допълнително 

закаляване . Осигурява равна 
и гладка повърхност преди 
използване на машинен 
инструмент. Размер: Асорти 
06х2, 08х2, 10х2 / 25мм“

14 лв. 11 лв. 13 лв.

11 лв. 18 лв.

11 лв.15v лв. 15 лв. 27 лв.

20 лв.

6 бр./ОПАКОВКА   6 бр./ОПАКОВКА   6 бр./ОПАКОВКА   

6 бр./ОПАКОВКА   6 бр./ОПАКОВКА   

6 бр./ОПАКОВКА   6 бр./БЛИСТЕР 6 бр./БЛИСТЕР 6 бр./БЛИСТЕР

6 бр./ОПАКОВКА   

Ръчни, стоманени К-пили с  
неактивен връх.

  
Размери /06 , 08/, 25мм

DIA-PROBE
FILES

Ръчни, стоманени пили с 
минимален тейпър – 1%  и не - 

активен връх, подходящи за много 
криви, калцифицирали канали, 

както и за първоначално влизане 
в кореновите канали за осъщест-
вяване на проходимост и „гладък 

път”.  Размери   ISO  #012  / 25мм

Ръчни, стоманени пили с кръгло 
сечение и неактивен връх, подхо-

дящи за мнго криви, калцифицира-
ли канали, както и за първоначал-

но влизане в кореновите канали за 
осъществяване  на проходимост 
и  „гладък път“ .  Размери  / 08, 10, 

12, 15 / ISO.  Дължина /21мм, 25мм/

FLEXILE
FILES

K-REAMER

K-FILE

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



Натриев хипохлорид 2,0%
 

Натриев хипохлорид 5,25% 

Разтвор на базата на ЕДТА , 
който се свързва с калция от 

стените на зъбния канал. Те 
стават по-меки, което уле-
снява механичната обработ-

ка на канала.

Хлорхексидин глюконат 2,0% 
има силни антибактериални 
свойства, в стоматология-

та се използва за промивка на 
кореновите канали.

Isopropyl Alcohol е слаб 
органичен разтворител с 
антисептични, почистващи 
и обезмасляващи качества. 
Бутилка от 200 мл включва-

ща адаптер за спринцовки 
тип „Luer Lock“ 

Натриев хипохлорид 2,0% + 
сърфактанти / повърхност-

но - активни вещества/

Натриев хипохлорид 5,25%  + 
сърфактанти 

 /повърхностно - активни 
вещества/

Лимонена киселина 40% 
Премахва размазания пласт 

от стените на кореновия 
канал и способства за добро-

то почистване на канала от 
пулпни остатъци.

Isopropyl Alcohol 40% , Acetone 
40% , Ethyl Acetate 20%.  
Разтвор за промиване и 

подсушаване на кореновия 
канал. Особено ефективен за 
почистване на йодоформена 

вложка.              

7 лв.

15 лв.

14 лв.

7,50 лв.

15 лв.

16 лв. 11 лв.

15 лв.

15 лв.
ОПАКОВКА  45мл ОПАКОВКА  100 гОПАКОВКА 200 г

ОПАКОВКА  200 гОПАКОВКА  200 гОПАКОВКА  200 г 

ОПАКОВКА  200 г ОПАКОВКА  200 гОПАКОВКА  200 г

ИРИГАЦИЯ
 CHLORAXID 
2,0%  

 CHLORAXID 
5,25%   

CITRIC ACID 40%

 CHLORAXID 
5,25%   

ENDO-CLEAR SOLUTION 17%

GLUCO-CHEX 2,0% ISOPROPYL ALCOHOL

CHLORAXID 
EXTRA 2,0%     

CANAL CLEAN

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



ИРИГАЦИЯ

Спринцовки тип “Luer-Lock” 
със защитен винт,  

за промиване на коренови 
канали.

Спринцовки тип „Luer-Lock“ 
със защитен винт,  

за промиване на коренови 
канали

Mилиметрови, цветно  
кодирани хартиени  

щифтове с  тейпър .04
Асорти: 15/40 и 45/80

По размери: /15, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60/ 

ISO

Спринцовки тип “Luer-Lock” 
със защитен винт,  

за промиване на коренови 
канали.

Щифтове те са мар-
кирани на 18 мм,19мм, 
20мм, 22мм и 24мм     

Асорти:  
15/40, 45/80, 90/140

По размери:  
/15, 20, 25, 30, 35, 40/ ISO 

Mилиметрови, цветно 
кодирани хартиени  

щифтове с тейпър .06
Асорти: 15/40 и 45/80

По размери: /15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60/ ISO

 Mилиметрови, цветно 
кодирани хартиени  
щифтове с  тейпър 

Асорти: F1-F3; F4-F5. 
По размери: F1, F2, F3, 
F4, F5.

   7 лв.  10 лв.  10 лв.  10 лв.

12 лв.12 лв. 12 лв.
ОПАКОВКА  20 бр. ОПАКОВКА  20 бр. ОПАКОВКА  20 бр. 

200 бр./ОПАКОВКА 100 бр./ОПАКОВКА 100 бр./ОПАКОВКА 100 бр./ОПАКОВКА

ХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ 

ENDO-PACK CITRIC ACID 40% ENDO-PACK CHLORAXID 
                                            EXTRA 5.25%

ХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ .04 

ENDO-PACK GLUCO-CHEX 2.0%

ХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ .06 ХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ  
PROTAPER

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE

Спринцовки тип “Luer-Lock” 
със защитен винт,  

за промиване на коренови 
канали.

Спринцовки тип “Luer-Lock” 
със защитен винт,  

за промиване на коренови 
канали.

Спринцовки тип „Luer-Lock“ 
със защитен винт,  

за промиване на коренови 
канали

12 лв. 12 лв. 12 лв.
ОПАКОВКА  20бр. ОПАКОВКА  20бр. ОПАКОВКА  20бр. 

ENDO-PACK CHLORAXID 2.0% ENDO-PACK CHLORAXID 5.25%  ENDO-PACK CHLORAXID
                                            EXTRA 2%



ИРИГАЦИЯ

Ендо аспиратор, за подсушаване на коренови 
канали. Аспиратора се състои от:  
аспирационна канюла, дръжка, шлаух и пре-
ходник за аспирация.

Ендодонтски игли за промивка с 2 латерални 
отвора и неактивен връх.  0,3 х 25 мм

Аспирационни и иригационни канюли с 
тънък и гъвкав връх.
Стерилни, индивидуално пакетирани в 

блистер.

Mилиметрови,цветно кодирани хартиени 
щифтове с тейпър.  
Асорти /R25,R40,R50/.  

По размери /R25/ , /R40/ , /R50/ 

Mилиметрови, цветно кодирани хартиени 
щифтове с тейпър. 
Асорти /Small,Primary,Large/ 

По размери /Small/ , /Primary/ , /Large/

Mилиметрови,цветно кодирани,стерилни 
хартиени щифтове.  
Налични в тейпър .04 и .06 

 Асорти 15/40 По размери /15,20,25,30,35,40/

6 лв.

7,50 лв.

15 лв.

10 лв.10 лв.

12 лв.

ОПАКОВКА  20 бр. 

ОПАКОВКА  100 бр. ОПАКОВКА  100 бр. 

ОПАКОВКА  100 бр. 

1 БРОЙ

10 БРОЯ

ИРИГАЦИОННИ ИГЛИ

ENDO - ASPIRATOR ЕНДО КАНЮЛИ

ХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ RECIPROCХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ WAVE ONE

СТЕРИЛНИ ХАРТИЕНИ ЩИФТОВЕ

Medi Com

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



EMS-200 /Endo Magic System/ 
е комбинирана ендодонтска 
система с цветен тъч скрийн 
дисплей, която включва:

I. Ендомотор с вграден апекс 
локатор, и възможност за 
реципрочна функция.
II. Система за обтуриране на 

коренови канали “Down Pack”.
III. Електрическа система за 
запълване на коренови  
канали “Back Fill”.
IV. Дигитален, цветен апекс 

локатор последно поколение.

    6500 лв.

EMS-200

Ендодонтски мотор:
• Надежден швейцарски мотор
• Реципрочна функция

• Auto-reverse
• Torque control 0.4-6.4 Ncm
• Възможност за запазване до 10 програми
Обтуратор (Down-Pack):

• Възможност за завъртане на топлинният плъгер на 360° 
• Ергономичен дизайн
• Температурен диапазон 140° – 400° , изобразяваща се на LED дисплей
• Цифров контрол на температурата за по-прицизна работа

• Задържане на бутона за включване за безопасност
• Автоматично изключване след 5 мин
Обтуратор (Back-Fill):
• Система за лесно сменяне на иглите

• Възможност за завъртане на иглите за обтуриране на 360° 
• Ергономичен дизайн
• Електронен механизъм за плавно запълване 
• Auto reverse , когато пълнителя е празен

• Автоматично изключване след 5 мин
Апекс локатор:
• Упростен и лесен за употреба
• Цветен дисплей

• Точно измерване във влажна и суха среда
• Автотестване за грешка при включване
• Възможност за запазване до 10 програми

В комплекта са включени:

• 2 бр топлинни плъгера
• 10 бр пълнителя с игли за 
обтуриране /25G/
• Аксесоари за апекс локатор
• Инструменти за почистване

• Зарядно

ОБТУРАЦИЯ

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



ОБТУРАЦИЯ
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E&Q Master е безжична система за обтуриране 
на коренови канали с топла гутаперка

•  Възможност за 
завъртане на иглите за 
обтуриране на 360° 

•  Ергономичен дизайн
•  Литиево-йонна батерия

•  Възможност за завъртане на топлинният 
плъгер на 360°  •  Ергономичен дизайн •  Загрява 

за по-малко от 1 сек. •  Задържане на бутона за 
включване за безопасност •  Автоматично 
изключване след 5 мин. •  Литиево-йонна  
батерия до 1,5 ч. работа с едно зареждане Комплекта съдържа:

• 6 бр игли за обтуриране /23G и 25G/
• 2 бр батерии
• 5 бр предпазители за пациента
• Работна поставка

• Инструменти за почистване
• Зарядно със стойка

• USB кабел
• Инструкции за употреба

Топлинни плъгери за E&Q Pen . 
Размери:

  Tip Size        Taper
  XF 30            .04
  F              40            .06
  FM          50            .08

  M            60            .10
  ML          70            .12

Игли за инжекционно запълване с топла 
гутаперка.

Размери 20G(0.90mm), 23G(0.64mm), 
25G(0.51mm) . 
По 6бр. от размер в опаковка 

или асорти по 2бр. от вид.

Комплекта съдържа:
• 2 бр топлинни плъгера
• 2 бр батерии

• Зарядно със стойка
• Работна поставка
• USB кабел

• Инструкции за употреба

3300 лв.

1750 лв.

130 лв.120 лв.

1750 лв.

E&Q MASTER KIT

E&Q PEN E&Q GUN

E&Q MASTER PENTIPE&Q MASTER NEEDLE



Genesys е безжична система 
за обтуриране на коренови 
канали с топла гутаперка

Индивидуални картуши с гутаперка за 
Genesys  Fill, изработени от сребърна сплав, 

осигуряваща добра топлопроводимост и 
гъвкавост. 
Размери 23G и 25G

Индивидуални картуши с гутаперка за 
Genesys  Fill, изработени от сребърна сплав, 

осигуряваща добра топлопроводимост и 
гъвкавост. 
Размери 23G и 25G

4000 лв.

130 лв. 130 лв.

GENESYS KIT

GENESYS CARTRIDGESGENESYS CARTRIDGES

ОБТУРАЦИЯ
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2000 лв.

•  Електронен механизъм за плавно изтласк-
ване на гутаперката •  Система за лесно 

сменяне пълнителите и иглите •  Възмож-
ност за завъртане на иглите за обтурира-

не на 360° •  Ергономичен дизайн
•  Auto reverse , когато пълнителя е празен

•  Автоматично изключване след 5 мин.
•  Издържлива литиево-йонна 

батерия Samsung •  Тегло 177 гр

•  Възможност за завъртане на топлинния 
плъгер на 360° •  Ергономичен дизайн •  Загрява 

до 200 за по-малко от 1 сек. •  Температурен 
диапазон 140° – 400° , изобразяваща се на LED 

дисплей •  Цифров контрол натемпература-
та за по-прицизна работа •

Задържане на бутона за включване 
за безопасност •  Автоматично 

изключване след 5 мин •  Издър-
жлива литиево-йонна батерия 

Samsung •  Батерия •  Tегло 97 гр

Комплекта съдържа:
• 10 бр пълнителя с игли /25G/  • Инструменти 

за почистване • Зарядно със стойкa • Батерия
• Инструкции за употреба

Комплекта съдържа:
• 2 бр топлинни плъгера • Зарядно със стойка

• Батерия • Инструкции за употреба

2400 лв.

GENESYS PACK GENESYS FILL

10 БР./ОПАКОВКА 10 БР./ОПАКОВКА



Обтурирането със Soft-Core е бърз, лесен и безопасен метод, който осигурява перфектно 
апикално запечатване. Със Soft-Core системата могат да бъдат обтурирани канали  

подготвени както с ръчни, стоманени инструменти, така и с никел-титаниеви машинни 
системи. 

Soft-Core Obturator е съставен от цветно кодирана дръжка, тейпърован, пластмасов носач 
обвит с термопластична гутаперка в размери ISO #20 до #70. Обтуратора се загрява в  

Soft-Core пещ, където повърхностния слой гутаперка се размеква, а пластмасовият носач 
става по-гъвкав, което позволява използването му и в криви канали.  
Опаковката съдържа 6 стерилни обтуратора. 

Soft-Core Heater e керамична пещ, която за разлика от повечето конкуренти може да затопли 
едновременно до 4 обтуратора, което води до спестяване на време при обтурирането на 

многокоренови зъби. Необходимото време за загряване на обтураторите е само 1 минута, 
известена със звуков сигнал, след което пеща автоматично влиза в “stand by” режим. Там те 
могат да престоят затоплени до 15 мин. За предотвратяване разпространението на  

инфекция, държача на обтураторите може да бъде свален, дезинфекциран и автоклавиран.

Комплекта включва:  
Soft-Core Heater – керамична пещ 

Soft-Core Obturator – 138 обтуратора/23 опаковки/
Soft-Core Verifiers – 6 Верифайъра

Керамична пещ По-тънък носач, което прави 
обтуратора по гъвкав. 

По-добра рентгенконтраст-
ност. 

По-богата гама размери  
от ISO #20 до #70

Core Remover е гладък турбинен 
пилител използващ фрикцион-

на топлина за отстраняване 
на гутаперчата и полимерния 
носач при необходимост от 

разпробиване за щифт. Core 
Remover се предлага в два 

размера: 25мм и  30мм

  33 лв.   10 лв.250 лв.

660 лв.

6 бр./ОПАКОВКА   1 БРОЙ

SOFT-CORE ПРОМО-КОМПЛЕКТ

SOFT-CORE HEATER SOFT-CORE OBTURATOR CORE REMOVER

ОБТУРАЦИЯ
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ОБТУРАЦИЯ

Комплекта включва: 

One-Step Heater – керамична пещ
One-Step Obturators – 220 обтуратора/11 

опаковки/
One-Step Verifiers – 12 Верифайъра

One-Step tweezers- 2 броя ангулирани 
пинсети

Комплекта включва: 

One-Step Heater – керамична пещ
One-Step Obturators – 120 обтуратора/6 

опаковки/
One-Step Verifiers – 12 Верифайъра

One-Step tweezers- 2 броя ангулирани 
пинсети

Керамична пещ One-Step Obturators също е 
съставен от биосъвместим, 
тейперован и рентгенокон-

трастен носач, покрит с 
равномерен слой термоплас-
тична гутаперка.

Ангулирана пинсета

  90 лв.   55 лв.250 лв.

660 лв.800 лв.

ОПАКОВКА/ 20 бр.   1 БРОЙ

ONE-STEP HEATER  ONE-STEP OBTURATOR ONE-STEP TWEEZER 

ONE-STEP  ПРОМО 1 ONE-STEP  ПРОМО 2

2x

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE
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NEOMTA PLUS™

Отличителни Характеристики:
Нов, неоцветяващ светъл цвят:
• идеален за зъби във видимата зона- не преоцветява зъбите
• течности като хипохлорид не причиняват смяна на цвета
По-лесно смесване и аплициране:
• по-лесно и гладко миксиране , заради по-финните частици на праха

• висока устойчивост на отмиване след поставяне
• не изисква специални инструменти за смесване и поставяне
Множество индикации:
• директно и индиректно пулпно покритие
• пулпотомии и апексфикации

• сийлър или третиране на перфорации
• апикална вложка и третиране на резорбции
Удобна опаковка:
• Флакон предпазващ от овлажняване на праха
• Лесен за отсипване, до 0.1гр. на доза

Наличен в разфасовка от 2гр. прах, 3 сс гел и мерителна лъжичка 0.1гр. 

NeoMTA Plus™ е биоактивен неоцветяващ цимент , базиран на трикалциево-силикатна 
технология с универсална употреба за многообразни ендодонтски процедури и 
витална терапия при временни и постоянни зъби. NeoMTA Plus е биокерамичен цимент 
промотиращ оздравителния процес. Комплекта NeoMTA Plus съдържа прах и гел, 
като последния подобрява смесването и апликацията, позволявайки употребата 
на материала за разнообразни процедури. Прах и течност може да бъдат смесвани в 

съотношение от 1:1 до 1:4 в зависимост от това дали се нуждаете от сиропоподобна 
консистенция като за канален сийлър или силно вискозна консистенция необходима 
за пулпотомии или апикални заплънки. Гела създава стабилна микстура с висока 
устойчивост на отмиване по време на процедурата. Така когато е необходимо 
промиване , цимента е стабилен и устоява на нежелано отмиване от кавитета, 

позволявайки бързо завършване на процедурата. 

230 лв.



ENDOSEAL MTA е пастообразен сийлър базиран на портланд цимент, притежаващ 
отлични физични и биологични качества, характерни за МТА. Готовата му заредена 
в спринцовка консистенция позволява директно аплициране на сийлъра в кореновия 
канал за разлика от други продукти изискващи предварително смесване на прах и 
течност. Продукта има изключителна течливост и манипулативност, позволяващи 

цялостно запълване на корено-каналната система, включая акцесорни и латерални 
канали. Без евгенол.

Properties EndoSeal MTA BC Sealer MTA Fillapex AH Plus
Setting time 12.31 min 2.7 h 2.5 h 11.5 h  

Folw (mm) 21 23.1 29.04 21.2
Film thickness 15 22 23.92 16.07
Solubility (%) 0.7 2.9 1.1 0.06
Radioopacity (mm Al) 10.5 - 8.9 12.5 

Характеристики:
• Готов за употреба;
• Бързо време на втвърдяване; 
• Адекватна течливост; 
• Без обемни изменения; 
• Неразтворим; 

• Запечатва херметично; 
• Антибактериален ефект /високо рН/; 
• Стимулира образуването на хидроксиапатит; 
• Не причинява постоперативна  
  болка при препресване 
• Висока рентгеноконтрастност; 

• Биосъвместим. 
Състав: 
Calcium Silicate, Calcium Aluminates, Calcium Aluminoferrite, Calcium Sulfate, 
Radiopacifier, Thickening agent

   220 лв.
ОПАКОВКА 3,0 гр.

ENDOSEAL MTA

MARUCHI ENDOSEAL We just mimic a nature

Индикации:
• ENDOSEAL MTA  е материал 
  разработен за запълване на    

  коренови канали и перфорации,  
  ефективно предотвратяващ   

  раздразнението на  
  периапикалните тъкани  
  и вторично инфектиране.  

• Дефинитивно запълване на   
  корено-каналната система.  

• Перфорации в кореновия канал.    
• Пулпна реваскулация

ОБТУРАЦИЯ
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МТА+ mini /mineral trioxide aggregate/ 
репаративен цимент.

Индикации:
•Директно и индиректно пулпно 
покритие
•Перфорации

•Вътрешна и външа коренова ре-
зорбция

Разфасовка от 3 x 0,14g MTA+, 
1ml течност

Сийлър на базата на епокси смола.

Удобен,готов за употреба в 
консистенция паста-паста, 

автосмесителна шприца 1:1,
която осигурява равномерно и 
хомогенно смесване на материала.

  68 лв.

32 лв.

10 гр.

МТА+

SYNTEX

ОБТУРАЦИЯ

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



ОБТУРАЦИЯ

Апликатор за МТА тип Dovgan:

Два размера: 0.8 и 1.2 
Неръждаема стомана
Автоклавируем на програма: 121°C за 20 мин

Инструмент с олекотена 
дръжка за поставяне на 

калциево-хидроксидни  
жпрепарати и МТА

Стоманени ендодонтски 
плъгери, милиметрово  
маркиранина 5, 10, 15 и 20мм.      

Расмери RCP 9- 0.55мм
                   RCP 10- 0.75мм

                   RCP 11- 1.05мм

Гутаперка предназначена  за 
обтуриране с различни сис-
теми за Back Fill. Специална 

формула и отлични течливи 
качества. Температура на 

топене 160.

Милиметрови,цветно кодира-
ни гутаперкови щифтове.
Асорти:  15/40, 45/80, 90/140
По размери: /15,20,25,30,35,40/ 

ISO 

Милиметрови,цветно коди-
рани гутаперкови щифтове с 
тейпър .04

Асорти: 15/40 и 45/80
По размери: 

/15,20,25,30,35,40,45,50,55,60/ 
ISO

Dia-Kondensor - единият край на кондензора е от 
никел-титаниева сплав, позволяващ използва-
нето му в криви коренови канали. Другият край 

е от стомана, той е идеален за обтуриране в 
коронарната и средната трета на кореновия 
канал. 

Канални пълнители 
тип пружина 
21мм,25мм,29мм

                     
Асорти: /25-40/
По цветове: /25,30,35,40/

 70 лв.

  25 лв.  20 лв.

  25 лв.    9 лв.   16 лв.

  50 лв.

  13 лв.

1 БРОЙ

            1 БРОЙ            1 БРОЙ

 1 БРОЙ

4 бр./ ОПАКОВКА

100 бр./ ОПАКОВКА 120 бр./ ОПАКОВКА  60 бр./ ОПАКОВКА

PLACEMENT INSTRUMENT 

РЪЧНИ ПЛЪГЕРИ PLACEMENT INSTRUMENT 

ГУТАПЕРКА ЗА OBTURA И ДРУГИ 
СИСТЕМИ ЗА  
BACK FILL

ГУТАПЕРКОВИ ЩИФТОВЕ ML .029 ГУТАПЕРКОВИ  ЩИФТОВЕ .04   

DIA-KONDENSOR

KАНАЛНИ ПЪЛНИТЕЛИ
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Милиметрови,цветно кодирани 
гутаперкови  
щифтове с тейпър .06

Асорти: 10/40 и 45/80
По размери: /15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60/  ISO

Милиметрови, цветно 
кодирани гутаперкови 

щифтове. Асорти: /Small, 
Primary, Large/ По размери: 

/Small/,  /Primary/ , /Large/

Милиметрови, цветно 
кодирани гутаперкови 

щифтове. Асорти: /
R25,R40,R50/  

По размери: /R25/ , /R40/ , /R50/

Щифтовете от този 
вид създават химическа 
връзка с биокерамични и 

МТА сийлъри, като по този 
начин намаляват риска 

от микропросмукване след 
обтуриране на кореновия 

канал. 
Асорти /.04 и .06 тейпър/

Милиметрови, цветно кодирани
гутаперкови щифтове за Protaper.

Асорти: F1 - F3 и F4 - F5
По размери: /F1, F2, F3, F4, F5/ 

ГУТАПЕРКОВИ ЩИФТОВЕ .06  ГУТАПЕРКА ЗА PROTAPER 

ГУТАПЕРКА ЗА WAVE ONE ГУТАПЕРКА ЗА RECIPROC ГУТАПЕРКОВИ ЩИФТОВЕ 
ИМПРЕГНИРАНИ С БИОКЕРАМИКА 

  16 лв.

  16 лв.   16 лв.   18 лв.SUREDENT

  16 лв.
 60 бр./ ОПАКОВКА

 60 бр./ ОПАКОВКА  60 бр./ ОПАКОВКА

 60 бр./ ОПАКОВКА

ОБТУРАЦИЯ
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ОБТУРАЦИЯ

Чист калциев хидроксид на прах,
за временно запълване на коренови канали 

или съставка на канал пълнежна паста.

Евгенолово масло 100%
Влиза в състава на много от пастите и 
сийлърите за кореново запълване, има 

силно бактерицидно и успокояващо 
действие, може да се използва за 

дезинфекция на кореновите канали при 
лечение на пулпна гангрена.

Калциево хидроксиден 
препарат за временно 

запълване на кореновите 
канали. Подобрява 

възстановяването на 
увредените периапикални 
тъкани.

Калциево хидроксиден 
препарат с йодоформ 
за временно запълване 

на кореновите 
канали. Подобрява 

възстановяването на 
увредените периапикални 

тъкани.

CalcipastForte е два пъти 
по - ефикасен в сравнение с 

Calcipast+I. CalcipastForte e 
нов калциево хидроксиден 

препарат за временно 
запълване на кореновите 

канали. Подобрява 
възстановяването на 

увредените периапикални 
тъкани.

  20 лв.   26 лв.   29 лв.
2,1 гр./ ОПАКОВКА 2,1 гр./ ОПАКОВКА 2,1 гр./ ОПАКОВКА

CALCIPAST CALCIPAST + I CALCIPASTFORTE

   10 лв.    10 лв.
 10 гр./ ОПАКОВКА  10 гр./ ОПАКОВКА

HYDROCAL EUGENOL 
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ИЗГРАЖДАНЕ

Macro – Lock Illusion X-RO са последна генерация фибро гласни щифтове с термоактивен цвят.
Технологията Illusion е патентована от RTD France, най-големият производител на фибро щифтове 
и влакна с повече от 20 г. опит в областта и ненадминати резултати. Фирмата произвежда 
щифтове за едни от водещите фирми на пазара като VDW, Bisco и много други.Благодарение на 
термо-активните пигменти вложени в матрицата на щифта, той става транслуцентен/

прозрачен поставен в кореновият канал при температура над 36 °C, а когато температурата е по-
ниска от 22 °C, той отново става цветен и лесно може да бъде разграничен от зъбните структури 
по цялата си дължина. В случай на релечение,той може да бъде отстранен без излишно отнемане 

на дентин,което може да доведе до критично отслабване и/или перфофиране на корена. Macro – 
Lock Illusion X-RO съчетават в себе си изключителна здравина, висока рентгеноконтрастност и 
светлопроводимост. Aнатомично оформени(цилиндро-конично) за точно прилягане в кореновия 

канал, с цветна кодировка за улеснено разпознаване, макро и микро ретенционна повърхност за 
допълнителна ретенция, произвеждани в 6 размера.

Калибратор за фибро щифтове  
Macro-Lock Illusion X-RO

Калибратор №1/Жълт/ 
Калибратор №2/Червен/
Калибратор №3/Син/

Калибратор №4/Зелен/
Калибратор №5/Черен/
Калибратор №6/Бял/

No.1/Жълти/: ø0.8 – ø1.35; 
No.2/Червени/: ø0.8 – ø1.45; 

No.3/Сини/: ø1.0 – ø1.65;
No.4/Зелени/: ø1.0 – ø1.85; 
No.5/Черни/: ø1.3 – ø2.05; 

No.6/Бели/: ø1.3 – ø2.20; 

  300 лв.
        КОМПЛЕКТ

MACRO – LOCK POST ILLUSION X-RO НАЧАЛЕН КОМПЛЕКТ
• Оптимална рентгеноконтрастност  350%Al. еквивалент
• Светлопроводимост позволяваща използването на   
   двойнополимеризиращи  композитни цименти.

• Специално покритие,което елиминира нуждата 
   от силан и праймер
• Модул на еластичност близък до този на дентина (15 Gpa)
• Повишени механични качества (2000Mpa)
• Aнатомична форма с макро и микро-ретенционна повърхност
• Естетика благодарение на прозрачната си матрица.

• Не кородират
• 100% биосъвместими- epoxy free                   
• Цветно кодирани

5 бр х No.1/Жълти/: ø0.8 – ø1.35; 5 бр х No.2/Червени/: ø0.8 – ø1.45; 
5 бр х No.3/Сини/: ø1.0 – ø1.65; 5 бр х No.4/Зелени/: ø1.0 – ø1,85;  
4 бр х разширители; 1 бр х начален разширител;  

1бр х калибрираща карта

120 лв.   22 лв.
10 бр./ ОПАКОВКА БРОЙ

MACRO-LOCK  DRILLMACRO – LOCK POST  
ILLUSION X-RO REFILL
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ИЗГРАЖДАНЕ

MatchPost  e линия фибро щифтове съчетаваща в себе си изключителна здравина на достъпна 
цена,висока рентгеноконтрастност и светлопоровидмост. Aнатомично оформени  за точно 
прилягане в кореновия канал, с цветна кодировка за улеснено разпознаване, микро ретенционна 

повърхност за допълнителна ретенция, произвеждани в 4 размера.

Matchpost 1.0 /Червен/ 
Matchpost 1.2 /Син/

Matchpost 1.4 /Зелен/
Matchpost 1.6 /Черен/

Калибратор за фибро щифтове Matchpost
Калибратор №1/Червен/

Калибратор №2/Син/
Калибратор №3/Зелен/
Калибратор №4/Черен/

   100 лв.
        КОМПЛЕКТ

MATCHPOST KIT

Предимства:  
• Рентгеноконтрастност  (2.00мм Al)
• Светлопроводимост позволяваща  

  използването на двойнополиме ризиращи   
  композитни цименти.
• Коничност в апикалната трета,  

   добра адаптация в кореновия канал
• Специално покритие, което елиминира  
  нуждата от силан и праймер

• Модул на еластичност близък до този на  
  дентина (13GPa)

• Повишени механични качества 
• Естетика благодарение на прозрачната  
  си матрица.

• Не корозират
• 100% биосъвместими- epoxy free                   
• Цветно кодирани

Matchpost Kit A съдържа: 5 бр х No.1.0 /Червен/; 5 бр х No.1.2 /Син/; 
2 бр х разширители; 1 бр х начален разширител 
Matchpost Kit B съдържа: 5 бр х No.1.4 /Зелен/ ; 5 бр х No.1.6 /Черен/; 
2 бр х разширители; 1 бр х начален разширител 

  70 лв.   17 лв.
10 бр./ ОПАКОВКА             БРОЙ

MATCHPOST  REFILL MATCHPOST  DRILL
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ИЗГРАЖДАНЕ

 Кит за разпробиване на фиброщифтове при 
нужда от прелекуване .Фрезата е съвместима 

за Macro-Lock и DT Light щифтове.   

 Двойно-полимеризиращ , рентгеноконтрастен 
композит за изграждане на зъбни пънчета, 

циментиране на коренови щифтове, пинлей, 
инлей, онлей, овърлей. 
2 шприци х 5мл + 20 смесителя + 10 накрайника

9.5% флуороводородна киселина. Използва се за ецване 
на керамични повърхности и подобряване на адхезив-

ната връзка при циментиране на: фасети, корони, 
инлей и овърлей, както и за поправка на керамика 

интраорално. Керамичната повърхност се ецва за 
60 сек., след обилна промивка се нанася силан, който 
подобрява връзката керамика-адхезив.

Смесителни канюли за  
„core build-up” материали,  

различни цименти,  
сийлъри и др.

Съотношение 1:1
Дължина 58.2 мм

100% Methacrylic silane . Използва се в ендодон-
тията, за подобряване на връзката  фибро 

щифт-адхезив, и  в протетиката керамика-
адхезив. След като повърхноста бъде ецната се 

нанася силан, след което адезива.   

 36% ортофосфорна киселина             
Ецващ гел за обработка на 
емайл и дентин.     

Ендодонтски интра-орални 
накрайници за кафяви  
смесителни канюли с помоща 
на които се аплицират „core 

build-up” материали,сийлъри, 
различни цименти  директно 
в кореновия канал

  56 лв.

  70 лв.

  24 лв.

  26 лв.

  30 лв.

  48 лв.  14 лв.    4 лв.

             БРОЙ

ОПАКОВКА

2 мл. / ОПАКОВКА

2 мл. / ОПАКОВКА

50 мл. / ОПАКОВКА2 мл. / ОПАКОВКА 20 бр. / ОПАКОВКА50 бр. / ОПАКОВКА

MATCHPOST  DRILL

 CHARMCORE® YELLOW PORCELAIN ETCH

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ  

SILANE

BLUE ETCH ЕНДОДОНТСКИ  
ИНТРА-ОРАЛНИ 
НАКРАЙНИЦИ



ЕДТА гел е създаден за химио-механична обра-
ботка на кореновия канал.Благодарение на лу-

бриканта в препарата,работата със канални 
инструменти е улеснена и рискът от счупване 

на инструмент в кореновия канал е намален.

ЕДТА крем е създаден за химио-механична 
обработка на кореновия канал. Благодарение на 

лубриканта в препарата, работата със  
канални инструменти е улеснена и рискът от 

счупване на инструмент в кореновия канал е 
намален.

  17 лв.  30 лв.

  23 лв.
5 мл. / ОПАКОВКА

5 мл. / ОПАКОВКА10 мл. / ОПАКОВКА

ENDO-PREP GEL

ENDO-PREP CREAM 

РЕЛЕЧЕНИЕ

Ултразвукова пила,подходяща за релечения и 
отстраняване на сепарирани инструменти

• “MANI Hard Fiber Stainless Steel”
• Висока Фрактуро устойчивост 

Асорти /15-40/ ISO  33мм
По размери /15,20,25,30, 35/ ISO  33мм

Комплект за отстраняване на счупени  
инструменти от кореновия канал.

Съдържа:
•1 бр. трепан фреза

•2 бр. цанги за захващане на счупения инстру-
мент с размер съответно 0.30мм и 0.50мм

С пили от неръждаема стомана за  
калцифицирани и силно извити канали

• Изключителна здравина, в резултат на  
  допълнително закаляване 

• Осигурява равна и гладка повърхност преди    
  използване на машинен инструмент 
• Стерилни в блистер по  6бр

• Размер: Асорти 06х2, 08х2, 10х2 / 25мм

  14 лв.

330 лв.Meisinger

  27 лв.
6 бр. / ОПАКОВКА6 бр. / ОПАКОВКА

U – FILES

MEITRAC SET  
‘РАЗМЕР I’

C-PILOT
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РЕЛЕЧЕНИЕ

Eucaliptol е препарат за разтваряне на гута-
перка, придобит е от евкалиптов екстракт, 

безцветна или жълта течност със специфична 
миризма и охлаждащ вкус . Eвкалиптовото олио 
се характеризира и с антибактериален ефект.

Най-бързият разтворител на коренов пълнеж             
Използва се в ендодонтията за размекване 

и разтваряне на гутаперка и ендометазон. 
В сравнение  с  хлороформа  е по-ефективен 

и по-безвреден, по-лесно се отстранява от 
кореновия канал.   

Метиленово синьо 2%
Синя боя, която след нанасянето си и оцветява 

орифициумите на каналите, както и ако има 
налична фрактура. Особено подходящ при реле-

чение, дентикли, калцифицирани орифициуми 
или съмнение за фркатури

ENDO-WHITE е продукт за ендогенно избелване 
на зъби след кореново лечение
Характеристики: -подходяща течливост

-лесна и удобна апликация; -бързо професионал-
но избелване; -предназначено за „walking bleach“ 
техника; -видим ефект в рамките на 3-5 дена

Състав: -хидроген пероксид 35% 

 11 лв.  15 лв.

 13 лв.  55 лв.

10 мл. / ОПАКОВКА 10 мл. / ОПАКОВКА

2 мл. / ОПАКОВКА 1,2 мл. / ОПАКОВКА

EUCALYPTOLMETHYLENE CHLORIDE (DICHLOROMETHANE)

CANAL DETECTOR ENDO-WHITE
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АКСЕСОАРИ

50 бр. / ОПАКОВКА 50 бр. / ОПАКОВКА

Ендодонтски органайзер за  
иригационни разтвори и други 

медикаменти в спринцовки. 
Вместимост 15 спринцовки 

от 2,5 и 10 мл

Почистващ стенд  
• Сменящи се гъбички или    

   марли
• Метален

• Автоклавируем
• Размери : Диаметър 40мм / 

                       Височина 35мм

Ендодонтска линиийка
• Съдържа 32  
  измерителни нива

• Измерва от 12 мм до  
  27,5 мм през 0,5 мм

• Пластмасов
• Автоклавируем

• Побира 357 инстру- 
  мента 21 силиконови   
  гнезда за гутаперкови  

  щифтове или U-files
• Метален
• Автоклавируем

Диспенсър с  
ендодонтски стопери 
(100бр) и ендодонтска 

линийка 

Ендодонтски органайзер за 
ръчни машинни инструменти

• Побира 16 инструмента
• Ендодонтска линийка

• Пластмасов
• Автоклавируем

Калибратор за 
гутаперкови щифтове

• Точно калибриране на  
  щифтовете
• Ендодонтска линийка

• Автоклавируем

Компактен ендодонтски 
органайзер  

• Побира 72 
  инструмента

• Метален  
•  Автоклавируем

•  Размери: 105 х 52 х 44мм

Компактен ендодонтски  
органайзер за ръчни и  

машинни инструменти
• Побира 30 инструмента

• Метален  
• Автоклавируем

• Два цвята: червен/син

Гъбички за почистващ 
стенд

• Диаметър 55мм
• Дебелина 5 мм

Винтови капачки за  
спринцовки тип 

 “Luer-Lock”

   45 лв.

 120 лв.   15 лв.  10 лв.  10 лв.

120 лв.

31 лв. 30 лв. 40 лв.

20 лв. 32 лв.

ENDO STATION 
MINI  

GUTTA PERCHA GAUGE  ЕНДОДОНТСКИ
ОРГАНАЙЗЕР

ENDO GRIP MINI

ЕНДОМЕТЪР

ЕНДОДОНТСКИ  
ОРГАНАЙЗЕР

ENDOSTOP DISPENSER

STERI ENDO GUARD

 ЕНДОДОНТСКИ
ОРГАНАЙЗЕР

 EНДОДОНТСКИ ГЪБИЧКИ - 
КРЪГЛИ 

КАПАЧКИ ЗА “LUER-LOCK” 
СПРИНЦОВКИ  

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Адитивен базов силикон за първи отпечатък 
с едностъпкова и/или двустъпкова двуфазна 
отпечатъчна техника.

 
База 280мл / Катализатор 280 мл

CharmFlex LV /light viscosity/ - адитивен  
коректурен силикон за едностъпкова и/или 

двустъпкова  двуфазна техника в комбинация с 
други А-силикони с различни вискозитети.

CharmFlex Heavy - адитивен силикон подходящ 
за едно стъпкова  еднофазна  техника и/или  
двустъпкова двуфазна техника в  омбинация с 

други А-силикони с различни вискозитети, 
както и за функционални отпечатъци.

CharmFlex Regular - адитивен силикон 
подходящ за едностъпкова  двуфазна техника 

в  комбинация с други А-силикони с различни 
вискозитети,както и за функционални 

отпечатъци.

CharmFlex Bite Fast е А-силикон /винилполиси-
локсан/ специално направен за регистрация на   

захапкa в денталната практика.

CharmFlex Bite Clear е прозрачен А-силикон   
/винилполисилоксан/ специално направен за  

регистрация на захапка в денталната  
практика.

  52 лв.   15 лв.

  15 лв.

  20 лв.   20 лв.

  15 лв.

ОПАКОВКА 50мл. / ОПАКОВКА

50мл. / ОПАКОВКА

50мл. / ОПАКОВКА 50мл. / ОПАКОВКА

50мл. / ОПАКОВКА

CHARMFLEX PUTTY CHARMFLEX
LIGHT

CHARMFLEX
HEAVY 

CHARMFLEX  
REGULAR

CHARMFLEX BITE CHARMFLEX BITE CLEAR

 ЕНДОДОНТСКИ
ОРГАНАЙЗЕР
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Смесителен пистолет за картуши

Самополимеризираща пластмаса за временни 
коронки, мостове и инлей.  
Предлага се в цветове А1, А2 и А3

Характеристики:
• самополимеризиращ материал

• нисък коефициент на свиване

CharmTempNE® - без евгенолов цимент за вре-
менно циментиране на коронки и мостове.
CharmTempNE® - 2 шприци х 10мл  

 + смесители 
 + накрайници

Емайлов нож за финално заглаждане на 
прагова препарация.

MT 26 - Дистален 1.0мм
MT 27 - Мезиален 1.0мм

MT 28 - Дистален 1.3мм
MT 29 - Мезиален 1.3мм

Смесителен пистолет за картуши

Инструмент за поставяне на  
ретракционна корда

 30 лв.

 50 лв. 50 лв.

 40 лв.
БРОЙ БРОЙ

СМЕСИТЕЛЕН ПИСТОЛЕТ - 1:1 / 1:2

CHARMTEMP
CROWN

MARGIN TRIMMER

СМЕСИТЕЛЕН ПИСТОЛЕТ - 1:4/1:10

CHARMTEMPNE®

GINGIVAL CORD PACKER

ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE

  80 лв.   50 лв.
50мл. / ОПАКОВКА ОПАКОВКА



Смесителни канюли за машинно смесване на 
полиетерен отпечатъчен материал.
Съотношение 1:5

Смесителни канюли за ниско вискозни отпеча-
тъчни коректурни маси, материали за и 

зграждане, материали за временни конструк-
ции и др.
Съотношение 1:1

Дължина 58 мм

Смесителни канюли за  
по - вискозни отпечатъчни, 
коректурни маси и  

материали за временни 
мостовe и коронки и др.
Съотношение 4:1 / 10:1

Дължина 76.1 мм

Смесителни канюли за  
нисковискозни отпечатъчни 
и други материали:

•Съотношение 1:1
•Дължина 58мм

Смесителни канюли за ниско вискозни  
отпечатъчни коректурни маси и др.

Съотношение 1:1
Дължина 69.3 мм

Смесителни канюли за по - вискозни  
отпечатъчни коректурни маси и материали  

за временни мостове и коронки и др.
Съотношение 1:1

Дължина 88.4 мм

Смесителни канюли за
различни цименти, 
сийлъри и др.
Съотношение 1:1

  28 лв.

  28 лв.

  24 лв.

  24 лв.

  24 лв.  24 лв.  24 лв.

50 бр. / ОПАКОВКА

50 бр. / ОПАКОВКА

50 бр. / ОПАКОВКА

50 бр. / ОПАКОВКА

50 бр. / ОПАКОВКА50 бр. / ОПАКОВКА50 бр. / ОПАКОВКА

СМЕСИТЕЛНИ
КАНЮЛИ  
/PENTAMIX/  

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ /СИНИ/  

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ 
/СИНИ/  

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ /
СИНИ+ОРАНЖЕВО/  

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ /ЖЪЛТИ/  

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ /ЗЕЛЕНИ/  

СМЕСИТЕЛНИ КАНЮЛИ 
/RELYX /  

ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Варна, ул. Александър Малинов 15         office@endo.bg      0877 440 685



ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

Интра-орални накрайници за жълти смеси-
телни канюли с помоща на които се аплицира 
отпечатъчен материал директно в устата.

Дължина 24.2 мм

Интра-орални накрайници за 
аплициране на материал, за 

регитсрация на захапка,  
директно върху зъбните 
повърхности.

15% Aluminium chloride
Хемостатична и 
ретрахираща паста.

Интра-орални накрайници за сини, зелени и 
розови смесителни канюли с помоща на които 

се аплицира отпечатъчен материал директно 
в устата.

Дължина 24.2 мм

Неимпрегниран ретракционен конец.  
Маркировка на 3, 4 и 5 см върху опаковката.  

Предлага се в 5 размера: 000, 00, 0, 1, 2  

Ретракционен конец импрегниран с алуминиев 
хлорид (10%), без епинефрин и нежелано  

оцветяване на венечната тъкан.  
Маркировка на 3, 4 и 5 см върху опаковката.  

Предлага се в 5 размера: 000, 00, 0, 1, 2

25% Aluminium Chloride  
Ретрахираща и адстрин-

гентна течност, която води 
до наляване на локалния 

оток и спиране на кървенето 
по време на лечението.

  4 лв.

  4 лв.

  4 лв.

  15 лв.   11 лв.

  22 лв.  26 лв. SureDentSureDent

20 бр. / ОПАКОВКА

20 бр. / ОПАКОВКА

20 бр. / ОПАКОВКА

0,8 мл. / ОПАКОВКА 10 г. / ОПАКОВКА

254 см. / ОПАКОВКА203см. / ОПАКОВКА

ИНТРА-ОРАЛНИ НАКРАЙНИЦИ /ЖЪЛТИ/  

ИНТРА-ОРАЛНИ 
НАКРАЙНИЦИ  

ALUSTAT FOAM

SURE-CORD-PLUS SURE-CORD

ALUSTAT

ИНТРА-ОРАЛНИ НАКРАЙНИЦИ /БЕЛИ/  

www.endo.bg5% отстъпка при поръчка ONLINE



ALUSTAT

БЕЛЕЖКИ
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