
ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПИЕЗО, В КОЯТО СА СЪЧЕТАНИ ДИЗАЙН И РЕЗУЛТАТИ.

Проектиран за постигане максимални резултати, с интуитивен софтуер и 
7-инчов сензорен екран с любима функция. С ергономични и автоклавируеми 

наконечници, уредът Ви позволява да разрязвате костите бързо и прецизно, като 
запазвате здравите тъкани и не увреждате меките тъкани

ЕДИНСТВЕНАТА ПИЕЗО ТЕХНОЛОГИЯ, КОЯТО Е 
ПОДХОДЯЩА ЗА ВСИЧКИ ДЕНТАЛНИ СПЕЦИАЛНОСТИ.

• 7-ИНЧОВ ЕКРАН
• РЕгУЛИРУЕмО LED ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 70 ЛУмЕНА

• ПО-ДОбРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ РАЗРЯЗВАНЕ
• АВТОКЛАВИРУЕмИ НАКОНЕЧНИЦИ И СИСТЕмА ЗА ИРИгАЦИЯ

• ЛЮбИмА фУНКЦИЯ
• СТАНДАРТ ЗА СЕРУм

• НИСКО НИВО НА шУм
• ПРЕНОСИм

• 100 – 240 ВОЛТА

РАЗРАБОТЕНО ОТ СПЕЦИАЛИСТИ.
ОТ ВАС.



•	 Препарация на пулпната камера
•	 Препарация под ъгъл

C22-E ∅1.2mm

•	 махане на щифт

C2T ∅1.6mm

•	 Супра- и субгингивално 
конвенционално 
почистване на зъбен 
камък

T0T ∅0.3mm

•	 Отстраняване на камък в 
пулпната камера

•	 Отстраняване на  
камък в пулпната камера

•	 Уплътняване и изравняване 
на гутаперча

R1-E ∅ 1.0mm

•	 Почистване на прав канал
•	 Ретроградно почистване на 

канали

T0T-E3 ∅0.45mm

•	 Изправяне и заглаждане на 
стената на камерата

CR4F-ST ∅1.6mm

•	 Пасивна ултразвукова иригация 
(P.U.I.)

•	 Активиране на цимент
•	 Рязане и пластифициране  

на гутаперча
•	 Почистване на зоната  

на истмуса
•	 Отстраняване на счупени пили

T0T-E2 ∅0.3mm

•	 Пасивна ултразвукова иригация 
(P.U.I.)

•	 Активиране на цимент
•	 Рязане и пластифициране  

на гутаперча
•	 Почистване на зоната на 

истмуса
•	 Отстраняване на счупени пили

T0T-E1 ∅0.3mm



T1F-2 ∅0.5mm

•	 Ретроградна препарация на 
предни зъби

V1-E ∅1.2mm

•	 Изравняване на стените на 
пулпната камера

TR1F-ST

•	 Изтъняване в района 
на истмуса

•	 Прецизиране на
•	 входа на зъбния канал

T1T ∅0.6mm

•	 Супрагингивално конвенционално 
почистване на  
зъбен камък

T1F-E

•	 Локализиране на 
кореновия канал

•	 Отстраняване на камък/
разкриване на истмуса

∅0.5mm

T1F-R 

•	 Ретроградна препарация на 
задни зъби

∅0.5mm ∅0.5mm

T1U-2

•	 Почистване на зъбен камък от 
фуркации

∅0.5mmT1F-L

•	 Ретроградна препарация на задни зъби

∅0.5mm



W1T-O

•	 Супрагингивално конвенционално 
почистване на зъбен камък

0.4mm x 2,5mm

Наред с накрайниците на CVDentus, ултразвукът е много важен 
инструмент за тези, които се стремят към съвършенство в 

ендодонтското лечение, тъй като той помага в няколко стъпки, 
сред които: хирургия за осигуряване на консервативен

осигуряване на консервативен достъп, почистване на достъп, 
почистване на кавитети, PUI, махане на щифт.

“
”ПРОф.  РОДРИГО ВИЛАГРА

Специалист по ендодонтия

W1

•	 Отваряне на костта
•	 Апицектомия

0.5mm x 2,5mm

Снимки: Проф. Родриго Вилагра – Почистване на пулпната камера и 
рязане и термопластифициране на гутаперча

W1-O

•	 Отваряне на костта
•	 Апицектомия

0.5mm x 2,5mm



КАВИТЕТИ ХИРУРГИЯЕНДО ПЕРИО

ПРОТЕТИЧНО 
ЗЪбОЛЕЧЕНИЕ



КАВИТЕТИ



Снимки: Проф. Густаво Петрис – Изтъняване на молари в зона с 
труден достъп със запазване на съседния зъб

∅1.6mmCR4

•	 Отстраняване на смола 
след сваляне на брекети 
(дебел слой)

CH1-D

•	 Препарация на малки кавитети 
в проксималната област 
(дистално)

1.0mm x 0.5mm

CH4-M

•	 Препарация на големи 
кавитети в проксималната 
област (медиално)

1.6mm x 0.8mmC1

•	 Препарация под ъгъл
•	 Скосяване

∅1.2mm

C22-E

•	 Препарация под ъгъл

∅1.2mm CH4-D

•	 Препарация на големи 
кавитети в проксималната 
област (дистално)

1.6mm x 0.8mm

CH1-M 1.0mm x 0.5mm



В детската стоматология препоръчвам да използвате 
диамантния накрайник CVDentus R0.5: разработен с 

помощта на високи технологии, той има перфектния размер 
и ъгъл за препарация на малки кавитети и позволява 

минимално инвазивни процедури.

Специалист по детска стоматология

Д-Р. Лиете Ясуда

R1

•	 Отстраняване на кариес
•	 Препарация на кавитети 

в проксималната област
•	 Преоформяне на папила

∅ 1.0mm

R1-A

•	 Отстраняване на кариес
•	 Препарация на кавитети 

в проксималната област
•	 Препарация на кавитети 

(вестибуларно)
•	 Препарация на кавитети 

(тунел с медиален достъп)

∅ 1.0mm

R1-E

•	  Препарация на 
кавитет (тунел)

•	 Преоформяне на папила

∅ 1.0mm

R1-B

•	 Отстраняване на кариес
•	 Препарация на кавитет 

(тунел с пълен достъп)
•	 Препарация на кавитет 

(лингвална област на 
предните зъби)

∅ 1.0mm R2

•	 Препарация на обикновен кавитет
•	 Отстраняване  

на кариес

∅1.2mmR0,5

•	 Отстраняване на малки кариеси

∅0.5mm

“
”



T1A

•	 Екстрахиране на корени

R4

•	 Препарация на обикновен кавитет
•	  Отстраняване на  

големи кариеси

∅1.5mm

T1F-2

•	 Интрапапиларно, 
супра- и субгингивално 
отстраняване 
на излишък от 
възстановителен 
материал

T1F

•	 Завършване върху смола/Текстуриране
•	 Завършване след  

отстраняване на смола  
(след сваляне на брекети)

•	 Интрапапиларно, супра- и 
субгингивално отстраняване  
на излишък от възстановителен 
материал

Безопасността и прецизността са това, от което се нуждая в 
ежедневната си практика като общопрактикуващ лекар. Възможността 
да работя с CVDentus улеснява всички процедури, които изпълнявам, 
от най-простите до най-сложните, като освен това е напълно преносим 
и има иновативен и смел дизайн.

ПРОф. ГУСТАВО ПЕТРИС

Магистър по клинична дентална медицина – 
Биоматериали и Специалист по имплантология

T1

•	 Препарация на обикновен кавитет
•	 Отстраняване на  

амалгама и смола от  
възстановяване

•	 Препарация на ями и  
фисури с начални лезии

∅0.5mm ∅0.5mm

∅0.5mm ∅0.5mm

“
”



С диамантния CVDentus са възможни лечения и 
препарации, които никой
друг накрайник не може да направи. 
Поразително е!

Лекар и магистър по дентална медицина, 
координатор на курсове за специализация в 
AABO Osasco, Santos and ABS – Сао Пауло.

ПРОф. ДИРЧЕУ ВИЕЙРА

“ “
W1-O

•	 Отстраняване на амалгама и смола 
(големи количества)

0.5mm x 2,5mmW1

•	 Отстраняване на амалгама и смола 
(големи количества)

•	 Разделяне

0.5mm x 2,5mmT1F-L

•	 Интрапапиларно, 
супра- и субгингивално 
отстраняване 
на излишък от 
възстановителен 
материал

∅0.5mm

T1F-R

•	 Интрапапиларно, 
супра- и субгингивално 
отстраняване 
на излишък от 
възстановителен 
материал

∅0.5mm



ЕНДО



R4

•	 Достъп до пулпната камера 

∅1.5mm

??????????????????????????????????????????????????????.

C22-E

•	 Препарация на пулпната камера

∅1.2mm CR4F-ST

•	 Изправяне и заглаждане на 
стената на камерата

∅1.6mm

C2T

•	 махане на щифт

∅1.6mm R1-E

•	 Достъп до и препарация 
на пулпната камера

•	 Отстраняване на камък  
в пулпната камера

•	 Уплътняване и 
изравняване на гутаперча

∅ 1.0mm

R2

•	 Достъп до пулпната камера 

∅1.2mm



T0T-E1

•	 Пасивна ултразвукова иригация (P.U.I.)
•	 Рязане и пластифициране  

на гутаперча
•	 Отстраняване на  

счупени пили
•	 Почистване на зоната  

на истмуса
•	 Активиране на цимент

∅0.3mm

Тези две вложки са много интересни, TR1F-ST е за 
фина обработка и прецизиране на входа на канала, а с 
CR4F-ST се довършват и изглаждат стените на пулпната 
камера, като се гарантира безопасност на процедурите и 
изключително качество на препарациите.

ПРОф. РОДРИГО ВИЛАГРА

Специалист по ендодонтия.

“ “

T1F-2

•	 Ретроградна хирургия на 
предни зъби

∅0.5mm T1F-E

•	 Локализиране на 
кореновия канал

•	 Отстраняване на 
камък/истмус

∅0.5mm

T0T-E3

•	 Почистване на прав канал
•	 Ретроградно канали

∅0.45mm

T0T-E2

•	 Пасивна ултразвукова иригация (P.U.I.)
•	 Рязане и пластифициране  

на гутаперча
•	 Отстраняване на  

счупени пили
•	 Почистване на зоната  

на истмуса
•	 Активиране на цимент

∅0.3mm



T1F-R 

•	 Ретроградна препарация на задни зъби

TR1F-ST

•	 Изтъняване в района 
на истмуса

•	 Прецизиране на входа 
на зъбния канал

V1-E

•	 Изравняване на стените на пулпната 
камера

T1F-L

•	 Ретроградна препарация на задни зъби

W1

•	 Апицектомия
•	 Отваряне на костта

0.5mm x 2,5mm

W1-O

•	 Апицектомия

0.5mm x 2,5mm

∅0.5mm ∅0.5mm

∅1.2mm ∅0.5mm



ПЕРИО



Снимки: Проф. Диего Базан: Отделяне на венеца и 
следоперативно състояние

∅1.2mm

Използвам диамантни 
накрайници, защото са по-добри, 
с доказана ефективност. По-
добри от операция с отделяне с 
лазер или скалпел. Пигментите се 
появяват бавно и в много случаи 
не се появяват никога повече.

Магистър по лазерно лечение, 
специалист по пародонтология, 
специалист по възстановителна 
стоматология и специалист по 
имплантология..

Д-Р. ДЕБОРА АЯЛА

FS-O

•	 Удължаване на короната с отваряне 
на ламбо (намаляване на обема на 
костта)

0.4mm x 2,5mm

CR4

•	 Отделяне на венеца

∅1.6mm

CR1

•	 Отделяне на венеца

∅1.2mm “
”

Сред най-разнообразните им приложения, 
накрайниците на Cvdentus също позволяват 
извършване на меланопластика с голяма 
безопасност и комфорт за пациента.

Орален хирург, специалист по 
лицево-челюстна хирургия, 
пародонтология и имплантология.

ПРОф. ДИЕГО БАЗАН

“
”



W1T-O

•	 Супрагингивално конвенционално 
почистване на зъбен камък

0.4mm x 2,5mm

T0T

•	 Супра- и субгингивално 
конвенционално почистване на 
зъбен камък

∅0.3mm

T1U-2

•	 Почистване на зъбен камък от 
фуркации

∅0.5mmT1T

•	 Супрагингивално конвенционално 
почистване на зъбен камък

∅0.6mm

T1F-E

•	 Изравняване на канали

∅0.5mm TR1U-SD ∅0.5mm

T1U-E

•	 Субгингивално почистване на 
зъбен камък с диамант

∅0.5mmT1U

•	 Супрагингивално почистване на 
зъбен камък с диамант

∅0.5mm

•	 Субгингивално почистване 
на зъбен камък с диамант 
върху страните



Използвам диамантни вложки CVDentus за флаплес увеличаване на 
короната (без ламбо), без увреждане на гингивалната тъкан, с по-добра 
прецизност, осигурявайки повече комфорт на пациента и по-бърз 
следоперативен период.

“
”ПРОф. ПАУЛО КАНО

Магистър по имплантология, директор на института Paulo 
Kano, създател и разработчик на метода Cllones, създател на AST 
(Natomic Shell Technique) / SKIN и зъботехник.

Снимка: Проф. Пауло Кано – Детайл 
на отстранен излишен венец

Снимка: Проф. Марсело дьо 
Фавери – Флаплес хирургия

Снимка: Проф. Пауло Кано – 
Постоперативно състояние 
(ден 1)

TR1-PK

•	 Флаплес (без ламбо) 
удължаване на короната 
(изтъняване на костта)

∅0.5mm

VR1-RPK

•	 Флаплес (без ламбо) 
удължаване на короната 
(изтъняване на костта)

∅1.2mm

VR1-LPK

•	 Флаплес (без ламбо) 
удължаване на короната 
(изтъняване на костта)

∅1.2mm



КАВИТЕТИ



Снимка: Проф. Роджерио 
Маркондес – Циментиране. 
Перфектно разположение на 
керамичния артефакт.

Снимка: Проф. Рикардо 
Бертолди – Циментиране

CH1-D  (distal)

•	 Завършване на препарация
•	 Препарация на кавитет за 

фасети (тесен ръб)

1.0mm x 0.5mm

CH1-M  (mesial)

•	 Завършване на препарация
•	 Препарация на кавитет за фасети 

(тесен ръб)

1.0mm x 0.5mm

CH4-D  (distal)

•	 Завършване на препарация
•	 Препарация на кавитет за 

фасети (широк ръб)

1.6mm x 0.5mm

CH4-M  (mesial)

•	 Завършване на препарация
•	 Препарация на кавитет за фасети 

(широк ръб)

1.6mm x 0.5mmC1

•	 Скосяване
•	 Завършване на 

препарация

∅1.2mm

C2T

•	 махане на щифт

∅1.6mm CM4

•	 Циментиране на фасети 
и протези

∅3.7mm



CR4U

•	 Полиране на препарация с широк ръб
•	 Незабавна хибридизация  

при залепване на фасети

CR1U

•	 Полиране на препарация с тесен ръб
•	 Незабавна хибридизация  

при залепване на фасети

CR4

•	 Завършване на препарация (широк ръб)

CR1

•	 Завършване на препарация (тесен ръб)

T1F

•	 Завършване върху смола/Текстуриране
•	 Cad/Cam: Отстраняване  

на временен цимент

Накрайникът за циментиране CM4 на CVDentus е уникален продукт на световния 
пазар, който осигурява перфектно наместване на керамични артефакти, независимо от 

вискозитета на циментиращия материал.

Специалист по възстановителна дентална медицина, основател на зъболекарски екип 
Paraná и клиничен директор на Дентален естетичен център за обучение.

ПРОф. РОДЖЕРИО МАРКОНДЕС

”

”

∅1.2mm

∅1.6mm ∅1.2mm

∅1.6mm ∅0.5mm



Снимка: Проф. Густаво Греко – 
Махане на фасета

Снимка: Проф. Ренато Вос – 
Край на препарацията

”

Като използвам CVDentus пиезо и накрайник 
W1, мога да махна напълно тънките фасети. 
Правя разрез и с дилатацията извършвам 
почистването. Много бърза, проста процедура, 
без увреждане на зъба.

Доктор на стоматологичните науки, магистър 
по дентални протези, координатор на 
специализирания курс по дентално протезиране 
и имплантология – ABO-MG..

ПРОф. ГУСТАВО ГРЕКО

”

T1F-E

•	 Текстуриране

∅0.5mm T1U

•	 Незабавна хибридизация при залепване 
на фасети

•	 Полиране на препарация 
 за фасети

∅0.5mm W1

•	 Одонтосекция
•	 махане на обикновени и 

тънки фасети

0.5mm x 2,5mm

W1-O

•	 Одонтосекция
•	 махане на обикновени и 

тънки фасети

0.5mm x 2,5mm



ХИРУРГИЯ



Снимка: Проф. Алън Коста 
и Шабан Бургоа – Костно 
активиране с цел регенерация

Снимка: Проф. Рикардо Скотон
– Латерализация на долния 
алвеоларен нерв

SE1

•	 Отлепване на синусовата мембрана

SF3

•	 Остеогенеза с изтегляне
•	 Събиране на костен блок (костна 

присадка)
•	 Латерализация на долния 

алвеоларен нерв
•	 Разделяне на гребен
•	 Екстрахиране на  

анкилозирал корен
•	 максиларна дизюнкция

0.28mm

SF38

•	 Остеогенеза с изтегляне
•	 Събиране на костен блок 

(костна присадка)
•	 Латерализация на долния 

алвеоларен нерв
•	 Разделяне на гребен
•	 Екстрахиране на анкилозирал 

корен
•	 максиларна дизюнкция

SF3F

•	 Синус лифт
•	 Разделяне на гребен

0.40mm SF3F-O

•	 Събиране на автогенни костни 
стърготини

•	 Екстрахиране на  
анкилозирал корен

•	 Латерализация на долния 
алвеоларен нерв

∅3.9mm

0.28mm

0.40mm

Използвам накрайниците SF3 и SF38 поради голямата им сила 
на рязане, като винаги се запазва най-голямото количество 
материал с голяма предсказуемост и безопасност.

ПРОф. РИКАРДО СКОТОН

Магистър и специалист по имплантология, координатор на 
дисциплината „Хирургия за напреднали“ в курса по хирургия.

”

”



SF3-L   (left)

•	 Събиране на костен блок (костна присадка)
•	 Синус лифт
•	 Латерализация на  

долния алвеоларен нерв

0.40mm

Снимка: Проф. Тюлио Валканая – Отделяне и екстракция на премолар

SF3-R   (rigth)

•	 Събиране на костен блок (костна присадка)
•	 Синус лифт
•	 Латерализация на  

долния алвеоларен нерв

0.40mm

SFS3-O

•	 Изстъргване и събиране 
на автогенна кост

0.40mm

SFTV-O

•	 Периотомия във всички елементи
•	 Деликатна кортикотомия

0.40mm SFTV2-O

•	 Разкриване на депа на хирургична кост
•	 Апицектомия
•	 Остеотомия около  

върхове или счупени 
импланти

0.40mm

 
Накрайникът SFTV2-O може да се използва както за отваряне 

на хирургичното поле, апицектомия и остеотомия около 
фрактурирани върхове и импланти, така и за деликатни 

остеотомии, и позволява да се решават сложни ситуации с 
минимална загуба на костна маса.

ПРОф. ТЮЛИО ВАЛКАНАЯ

Специалист, магистър и доктор по букомаксилофациална 
хирургия и травматология, партньор и директор на IOA – 

Institute of Dentistry of the Americas и партньор и директор на 
IOA Miami – САЩ.

”
”



•	 Насочване на SCP

SR2

•	 Първоначално пробиване за поставяне 
на имплант

∅1.3mm

SR4

•	 Перфорация на костта

∅1.5mmSL1

•	 Остеотомия в близост до 
меки тъкани

SI

∅ 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

SCP

•	 Пробиване за имплант
•	 Събиране на автогенни 

костни стърготини
•	 Трепанация

∅ 3.0mm
3.5mm
3.8mm
4.1mm
4.8mm

SLTV-O

•	 Отпрепариране на ламбо
•	 Периотомия на молари
•	 Отлепване на  

синусовата мембрана

0.40mm

0.40mm



СВРЕДЛА



Снимка: Изтъняване без увреждане на меката тъкан

FR4-H

•	 Регулиране на оклузията
•	 Протетична 

подготовка, заобляне 
на препарационните 
граници за керамични 
корони

∅1.6mm TR38-H

•	 Препарация за корони
•	 Отстраняване на 

протези
•	 Отстраняване на 

възстановителен 
материал

TR18-H

•	 Протетична подготовка
•	 Скосяване на финалната 

линия

∅0.5mm ∅1.0mm
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