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ОТ РАДОСТ СИЯЯТ:  
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Системата за профилактика Lunos® позволява 

ефективно и спестяващо време лечение, съще-

временно без болка* при пациентите. Спокойно 

ежедневие в клиниката осигуряват безопасността 

при употреба и убедителните характеристики 

на продукта.

Обученията, изчерпателното консултиране и 

допълнителните принадлежности са включени 

също към системата за профилактика Lunos®. 

По този начин Lunos® е не само мощен отборен 

играч, но със своя висок коефициент на ком-

форт създава добро настроение в екипа на кли-

никата и успешни отношения с пациентите.

Lunos® е новата първокласна система за профилактика на Dürr Dental.  

С нашия ангажимент – системният подход дава най-добри резултати – ние разработихме 

цялостно решение, което прави профилактиката по-ефективна, по-удобна и по-гъвкава.  

Резултатът: ежедневието в клиниката става чувствително по-спокойно. Естествено във всички 

продукти Lunos® и придружаващото ги консултативно обслужване е заложено най-високо 

първокласно качество, за да е сигурно едно: сияеща усмивка при специалистите по профи-

лактика, стоматолога и пациентите.

LUNOS® – СИЯЕЩА УСМИВКА 
ЗА ВСИЧКИ. 

*  Вижте изследването на Университет Фрайбург: «Трехалоза на прах за субгингивално инструментиране в поддържащото лечение»  
от Крузе, Акакпо, Маамар, Ал Ахмад, Вьолбер, Вах, Ратка-Крюгер



ОТ РАДОСТ СИЯЕ: СТОМАТОЛОГЪТ

Нашите продукти Lunos® отговарят на най-висо-

ките медицински изисквания, що се отнася до 

ефективност на продукта и съдържащите се ве-

щества. Така те олицетворяват най-висока безо-

пасност при употреба и особено ефективна 

работа. Произтичащият от това успех на лече-

нието насърчава дългосрочната лоялност на  

пациентите. Освен това добрата водоразтвори-

мост на праха предотвратява нарушаване на 

функционирането на аспирационната система 

и сепаратора за амалгама.

По този начин Lunos® осигурява блестящи  

резултати: във Вашата клиника и при Вашите 

пациенти.

ОТ РАДОСТ СИЯЯТ: ПАЦИЕНТИТЕ

Щадящата философия на лечение Lunos®, както 

и великолепните медицински характеристики, 

осигуряват осезаема разлика за Вашите паци-

енти. Това гарантира пълна удовлетвореност  

и сияеща усмивка.



ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ

Lunos® Разтвор за изплакване на устата.  

Инхибира растежа на плакообразуващи, 

патогенни микроби, предпазва от бактери-

ално причинени възпаления.

Lunos® Профилактична възглавница.  

Прави лечението особено удобно.

Lunos® Профилактична оздравителна 

кърпа. Идеална за почистване на лицето 

след лечението. 

CИЛАНТ ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА 
ФИСУРИ

Lunos® Cилант за запечатване на фисури.  

За ефективна защита от кариес по особено  

уязвимите фисури.

МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ, 
ПРИДРУЖАВАЩИ МЕРКИ

Lunos® Флуориден лак. Натриевият флуорид 

намалява чувствителността и надеждно 

предпазва свръхчувствителни зъбни повърх-

ности.

Lunos® Флуориден гел. Повишава резис-

тентността на зъбния емайл към киселини, 

потиска образуването на нова плака и  

допринася за реминерализацията.

БЛЕСТЕНЕ СЪС СИСТЕМЕН  
ПОДХОД: ПРОФИЛАКТИЧЕН 
ЦИКЪЛ LUNOS®.



СУБГИНГИВАЛНО 
ПОЧИСТВАНЕ

Lunos® Профилактичен прах Perio Combi. 

За отстраняване на субгингивален био-

филм, също и в дълбоки пародонтални 

джобове, и щадящо отстраняване на леки 

супрагингивални оцветявания.

СУПРАГИНГИВАЛНО 
ПОЧИСТВАНЕ

Lunos® MyFlow и Lunos® Профилактичен 

прах Gentle Clean. За нежно и ефективно 

отстраняване на оцветявания.

ПОЛИРАНЕ

Lunos® Полираща паста Two in One. Ефективно отстранява 

оцветявания и полира само в една работна стъпка. 

Lunos® Полираща паста Super Soft. Нежно полиране за 

особено чувствителни повърхности.

Lunos® Профилактичен пръстен. За лесно и ергономично 

нанасяне на полиращата паста.

При Lunos® се открива идеята за система във всички подробности. В прецизно 

съгласуваните един с друг продукти за профилактика и MyFlow, специално разработен за  

целта накрайник с прахово-водна струя. Така Lunos® позволява особено ефективен работен 

процес и осигурява удовлетвореност на целия екип на клиниката.



НАКРАЙНИКЪТ И ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ 
МОГАТ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ НАПЪЛНО 
МАШИННО

Всички отделни елементи на накрайника са  

от термоустойчива пластмаса. И поради това 

могат удобно да се дезинфекцират термично  

и в автоклав. 

ВЪРТЯЩ СЕ ВРЪХ НА 360 ГРАДУСА

Върхът може да се върти на 360 градуса  

и дава възможност за особено ергономична  

работа.

MyFlow основно е проектиран така, че са необходими само малко прекъс-
вания на лечението. Със специално разработения накрайник с прахово-водна струя  

за системата за профилактика Lunos® пътят към сияйната усмивка е толкова удобен и лесен, 

както никога до сега. За перфектния поток допринасят също така малката вероятност от  

запушване, благодарение на перфектно съгласуваните компоненти, напълно машинното  

обработване и ергономично проектираният и перфектно балансиран накрайник*.  

И най-доброто: чрез принципа на сменяемата камера контейнерите могат да се пълнят  

с прах преди лечението и по време на лечението да се сменят лесно и бързо.

LUNOS® MYFLOW. ЗА ПЕРФЕК-
ТЕН РАБОТЕН ПРОЦЕС. 

*  Предлага се за куплунги на турбини на KaVo, Sirona, W&H, BienAir и NSK.



ПРИНЦИП НА СМЕНЯЕМАТА КАМЕРА

Особено лесна за смяна с байонетна връзка – 

също и по време на лечението. Така се изключват 

прекъсвания на работата или загуба на мощ-

ността поради ниско ниво на пълнене. Също 

така може да се работи с различни прахове  

според необходимостта.

ПОДГОТОВКА НА КОНТЕЙНЕРИТЕ

Благодарение на сигурното затваряне с вентил 

контейнерите могат да бъдат пълнени предвари-

телно. При това удобните поставки позволяват 

гъвкаво пълнене и съхраняване.



ЕФЕКТИВНИТЕ ПРЕПАРАТИ ЗА 
НЕЖНА ГРИЖА: LUNOS® ПРАХОВЕ 
И ПАСТИ.

LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРАХ GENTLE CLEAN

За супрагингивално, бързо и ефективно почистване  

и отстраняване на неприсъщи оцветявания.

• Иновативно абразивно тяло трехалоза: 

• Размер на зърното прибл. 65 μm

•  Най-добри почистващи качества при максимално  

щадене на повърхността

• Леко сладък вкус

• Не дразни лигавицата

• Най-добра водоразтворимост:

• Не оставя следи от прах в устата на пациента

• Щади аспирационната система

• Ергономична бутилка с капачка, прикрепена към нея,  

за отваряне с една ръка

Вкусове: неутрален, портокал и мента

Количество за продажба: 4 x 180 g

*   Вижте изследването на Университет Фрайбург: «Трехалоза на прах за субгингивално инструментиране в поддържащото лечение» от Крузе, Акакпо, Маамар, Ал Ахмад, Вьолбер, Вах, Ратка-Крюгер

LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРАХ PERIO COMBI

За субгингивално и супрагингивално почистване. Идеален  

за повтаряне. Отстранява биофилма бързо, ефективно, щателно 

и въпреки това нежно.

• Иновативно абразивно тяло трехалоза:

• Размер на зърното прибл. 30 μm 

•  Най-добри почистващи качества при максимално  

щадене на повърхността

• Леко сладък вкус

• Не дразни лигавицата

•  Води до затихване на пародонталното възпаление  

и така до намаляване на пародонталните джобове*

• Най-добра водоразтворимост:

• Разтваряне без остатък в пародонталния джоб

• Не оставя следи от прах в устата на пациента

• Щади аспирационната система

• Ергономична бутилка с капачка, прикрепена към нея,  

за отваряне с една ръка

Вкус: неутрален 

Количество за продажба: 4 x 100 g



LUNOS® ПОЛИРАЩА ПАСТА TWO IN ONE

Иновативното решение две в едно: отстранява оцветявания и 

полира в едно. Пести време и въпреки това щади субстанцията и 

почиства основно.

Непрекъснато намаляване на 

абразивността на пастата чрез 

самонамаляващи се полиращи 

частици

• Може да се използва за всяко лечение

• Ефективно почистване и полиране благодарение на  

иновативната система на абразивни и полиращи тела.  

Хидроксиапатитът подпомага реминерализацията 

• Особено щадяща зъбната субстанция, RDA 28**

• Вкусът на мента съдържа допълнително натриев флуорид  

за подпомагане на реминерализацията

Вкусове: неутрален, портокал и мента

Количество за продажба: 1 x 100 g

** Спазвайте упътването за експлоатация!

LUNOS® ПОЛИРАЩА ПАСТА SUPER SOFT

Трайно щадящо фино полиране, също на особено чувствителни 

повърхности.

• Може да се използва универсално, също и върху импланти, 

апарати за челюстна ортопедия и протези

• Постига гладки, искрящи повърхности, а новите отлагания  

не се образуват толкова бързо

• Хидроксиапатитът почиства и полира изключително нежно  

и подпомага реминерализацията 

• RDA < 5**

Вкусове: неутрален и портокал

Количество за продажба: 1 x 50 g

Cleaning Polishing

10 sec.0 sec.



LUNOS® РАЗТВОР ЗА ИЗПЛАКВАНЕ НА УСТАТА

Готов за употреба разтвор за изплакване на устата за защита  

на венците и зъбите.

• Предпазва от бактериални възпаления на лигавицата  

на устата и венците

• Инхибира растежа на плакообразуващи, патогенни  

и причиняващи миризма микроби

• Несъдържащ алкохол – особено щадящ при раздразнени  

и възпалени венци 

• Несъдържащ захар, с ксилитол

Количество за продажба: 1 x 400 ml, 1 x 2,5 литра

Дозатор за бутилка 2,5 литра, предлаган отделно

LUNOS® ФЛУОРИДЕН ГЕЛ

За интензивна профилактика на кариеси с натриев флуорид. 

Особено подходящ за приложение след професионално 

почистване на зъбите. 

• Предпазва и укрепва зъбния емайл

• Подпомага реминерализацията

• Потиска образуването на плака 

• Нанася се лесно и бързо

• Съдържа 12300 ppm флуорид

Количество за продажба: 1 x 250 ml

LUNOS® ФЛУОРИДЕН ЛАК

За десенсибилизация и за защита на чувствителни зъбни  

повърхности с натриев флуорид. Може да се нанесе без усилие 

на тънък слой и поради това е много икономичен. 

• Лак с цвета на зъбите, без козметични нарушения за пациента

• Лесен за нанасяне

• Захваща се надеждно върху влажни повърхности

• Съдържа 22600 ppm флуорид

• Съдържа ксилитол

Количество за продажба: 1 x 10 ml

LUNOS® CИЛАНТ ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ФИСУРИ

За естетическо висококачествено запечатване на фисури  

и дефекти на зъбния емайл на композитна основа.

• Устойчив на влага и хидрофилен

• Приложение върху влажни или леко подсушени зъбни  

повърхности, ефективно напръскване на зъбния емайл

• Превъзходни свойства на разливане, здраво захващане  

към зъбния емайл

• Светлинно втвърдяващ се

• Устойчив на абразия, напълнен изцяло

Предлага се в: 

• Clear (без флуорид, специално за естетическо запечатване)

• Opaque (с флуорид, за трайна защита)

Количество за продажба: 2 x 1,5 g спринцовки

СИЯЙТЕ ОТ РАДОСТ С ПРОДУКТИТЕ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКА LUNOS®.



LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЪСТЕН

За лесно нанасяне на полиращата паста за оптимално  

боравене. Променлив размер на пръстена. 

• Иновативният контейнер за полираща паста подхожда  

за всеки начин на работа

• Ергономично оформен пръстен за най-висок комфорт  

на носене

• Почистващ се

• Контейнерът за полираща паста без ръбове може да  

се почиства особено лесно след лечението  

Количество за продажба: 8 броя

LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧНА ОЗДРАВИТЕЛНА КЪРПА

Освежаваща, навлажнена хавлиена кърпа, идеална за  

почистване на лицето след профилактичното лечение.

• Индивидуално обслужване за пациентите 

• Възможно е топло и студено приложение 

• Подхранваща, с алое вера 

• Несъдържаща алкохол

Количество за продажба: 50 кърпи, опаковани поотделно

LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА

За сигурно и комфортно облягане на главата. Поддържа врата  

и тила.

• Със самозалепваща лента лесно и бързо се фиксира към обле-

галката за глава на стоматологичния стол

• Еластичният дунапрен поема натиска, реагира на топлината 

на тялото и се нагажда индивидуално към всеки пациент

• Мека, щадяща кожата и водоустойчива калъфка 

• Може да се пере и дезинфекцира

Количество за продажба: 1 брой

ВСЯКА СИЯЙНА УСМИВКА ИМА 
ДОБРО ОСНОВАНИЕ. ПРИ LUNOS®  
ТЕ СА ЧЕТИРИ.

Съответствие с най-високите медицински изисквания 

относно ефективността на продукта и съдържащите 

се вещества.

Безболезнени концепции на лечение и възможно 

най-голям комфорт за пациентите.

Първокласно решение за профилактика с широко 

продуктово портфолио от накрайника, през праха  

и пастите, до оздравителната кърпа.

Профилактика със система. Бързо, ефективно и 

удобно прилагане. За стоматолозите, специалистите 

по профилактика и пациентите.



DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de
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