
 

 

SPIDENT CO., LTD 
203&312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, 

Incheon, Korea  

405-821 Tel : +82(32)821-0071 Fax : +82(32)821-0074 

Internet: http://www.spident.co.kr 

 

Декларація про відповідність №2/1.1 
Виробник:  
SPIDENT CO., LTD./ Спідент КО., ЛТД. 

203&312, Korea Industrial Complex, 722, Gojan-Dong, Namdong-Gu, Incheon, Korea, 405-821/  

203&312, Кореа Індастріал Комплекс, 722, Годжан-Донг, Намдонг-Гу, Інчхон, Корея, 405-821 

 

Уповноважений представник в Україні: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Сі Мед" Україна, 21022, Вінницька обл., м.Вінниця, 

вул.Київська, будинок 136-Б 

 

Орган оцінки відповідності:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український Науковий Інститут Сертифікації» (ТОВ «УНІ-

СЕРТ»),Ідентифікаційний номер органу № UA.TR.116 

 

Загальні назви виробів:  
1. Gutta Percha Points / Гуттаперчеві штифти 

2. Sterile Absorbent Paper Points / Стерильні абсорбуючі паперові штифти 

3. Dental etchants / Стоматологічні травильні гелі   

4. Dental light-cured temporary filling materials / Стоматологічні тимчасові пломбувальні матеріали світлової 

полімеризації 

5. Dental light-cured pits and fissure sealants / Стоматологічні матеріали для запечатування фісур і ямок 

світлової полімеризації 

6. Dental light-cured flowable resins / Стоматологічні текучі матеріали світлової полімеризації 

7. Dental light-cured bases and liners / Стоматологічні підкладкові матеріали світлової полімеризації 

8. Dental temporary cements / Стоматологічні тимчасові цементи 

9. Dental light-cured composite resins / Стоматологічні композити світлової полімеризації 

10. Dental light-cured bonding agents / Стоматологічні зв’язуючі агенти світлової полімеризації 

11. Dental light-cured bonding activators / Стоматологічні зв’язуючі активатори світлової полімеризації 

12. Core it dual build up resins / Композити подвійного твердіння для відновлення культі 

13. Dental temporary resin cements / Стоматологічні тимчасові композитні цементи 

14. Temporary root canal filling materials / Тимчасові матеріали для пломбування каналів 

15. Root canal sealing & filling materials / Матеріали для пломбування каналів 

16. Radiopaque glass ionomer filling materials / Склоіономерні рентгеноконтрастні пломбувальні матеріали 

17. Self-adhesive resin cements / Самоадгезивні композитні цементи 

18. Temporary crown and bridge resins / Композитні матеріали для виготовлення тимчасових коронок та мостів        

 
Перелік виробів наведено у Додатку №1 до цієї Декларації 

Клас безпеки:   
Клас IIa згідно пункту 14 додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від  02.10.2013 № 753 

 

Процедура оцінки відповідності:  
Згідно додатку 3 «ПОРЯДОК проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю» 

Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 

 

Сертифікат відповідності: 
Сертифікат №PR.035-16 

Дійсний до 07.06.2026 

Видання №4 від 08.06.2021 

Вперше видано 08.06.2016  

 

SPIDENT CO., LTD декларує виконання основних вимог до медичного виробу, згідно Додатку 1, Технічного регламенту, 

щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753.  
 

Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається у: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Блек Сі Мед" Україна, 21022, Вінницька обл., м.Вінниця, вул.Київська, будинок 
136-Б 

 

Перше видання 01.02.2016 

Друге видання: 02.03.2021 

Термін дії до 01.03.2026 
 

Signature:                President on behalf of 

                                                                      SPIDENT Co., Ltd. 
 



 

 

         Додаток №1 

До Декларації відповідності №2/1.1 

Від 02.03.2021 

 «Матеріали стоматологічні пломбувальні» виробництва SPIDENT CO., LTD, Korea  
 

 

№ Назва (англійською мовою) Назва (українською мовою) 

1 Gutta Percha Points Гуттаперчеві штифти 

1.  №10 (Box – 120 pcs)                                                            №10 (упаковка 120шт.) 

2.  №15 (Box – 120 pcs)                                                            №15 (упаковка 120шт.) 

3.  №20 (Box – 120 pcs)                                                            №20 (упаковка 120шт.) 

4.  №25 (Box – 120 pcs)                                                            №25 (упаковка 120шт.) 

5.  №30 (Box – 120 pcs)                                                            №30 (упаковка 120шт.) 

6.  №35 (Box – 120 pcs)                                                            №35 (упаковка 120шт.) 

7.  №40 (Box – 120 pcs)                                                            №40 (упаковка 120шт.) 

8.  №45 (Box – 120 pcs)                                                            №45 (упаковка 120шт.) 

9.  №50 (Box – 120 pcs)                                                            №50 (упаковка 120шт.) 

10.  №55 (Box – 120 pcs)                                                            №55 (упаковка 120шт.) 

11.  №60 (Box – 120 pcs)                                                            №60 (упаковка 120шт.) 

12.  №70 (Box – 120 pcs)                                                            №70 (упаковка 120шт.) 

13.  №80 (Box – 120 pcs)                                                             №80 (упаковка 120шт.) 

14.  №90 (Box – 120 pcs)                                                             №90 (упаковка 120шт.) 

15.  №100 (Box – 120 pcs)                                                           №100 (упаковка 120шт.) 

16.  №110 (Box – 120 pcs)                                                           №110 (упаковка 120шт.) 

17.  №120 (Box – 120 pcs)                                                           №120 (упаковка 120шт.) 

18.  №130 (Box – 120 pcs)                                                           №130 (упаковка 120шт.) 

19.  №140 (Box – 120 pcs)                                                           №140 (упаковка 120шт.) 

20.  №15-40(Assorted box  screws different size120 screws)  №15-40(Асорті упаковка: 120 штифтів різного 

розміру) 

21.  №45-80(Assorted box  screws different size120 screws)      №45-80(Асорті упаковка: 120 штифтів різного 

розміру) 

22.  №90-140 (Assorted box  screws different size120 

screws)      

№45-80 (Асорті упаковка: 120 штифтів різного 

розміру) 

23.  ENDO AIDE №15-80(Assorted box  screws different 

size 240 screws) 

ЄНДО ПОМІЧНИК №15-80 

(Асорті упаковка: 240 штифтів                                                                                                                                                

різного розміру) 

 
Gutta Percha Points Greater Taper 0.04 and 0.06 Гуттаперчеві штифти більша конічна форма 

0.04 та 0.06  

24.  №15(Box – 60 pcs) №15 (упаковка -60шт.) 

25.  №20(Box – 60 pcs) №20 (упаковка -60шт.) 

26.  №25(Box – 60 pcs) №25 (упаковка -60шт.) 

27.  №30(Box – 60 pcs)                                                            №30 (упаковка -60шт.) 

28.  №35(Box – 60 pcs) №35 (упаковка -60шт.) 

29.  №40(Box – 60 pcs) №40 (упаковка -60шт.) 

30.  №45(Box – 60 pcs)     №45 (упаковка -60шт.) 

31.  №15-40 (Assorted box  screws different size 60 screws)     №15-40 Асорті упаковка: 60 штифтів різного 

розміру) 

2 Sterile Absorbent Paper Points Стерильні абсорбуючі паперові штифти  

32.  №10(Box – 200 pcs)                                                            №10 (упаковка 200шт.) 

33.  №15(Box – 200 pcs)                                                            №15 (упаковка 200шт.) 

34.  №20(Box – 200 pcs)                                                            №20 (упаковка 200шт.) 

35.  №25(Box – 200 pcs)                                                            №25 (упаковка 200шт.) 

36.  №30(Box – 200 pcs)                                                            №30 (упаковка 200шт.) 

37.  №35(Box – 200 pcs)                                                            №35 (упаковка 200шт.) 

38.  №40(Box – 200 pcs)                                                            №40 (упаковка 200шт.) 

39.  №45(Box – 200 pcs)                                                            №45 (упаковка 200шт.) 

40.  №50(Box – 200 pcs)                                                            №50 (упаковка 200шт.) 

41.  №55(Box – 200 pcs)                                                            №55 (упаковка 200шт.) 

42.  №60(Box – 200 pcs)                                                            №60 (упаковка 200шт.) 

43.  №70(Box – 200 pcs)                                                            №70 (упаковка 200шт.) 

44.  №80(Box – 200 pcs)                                                             №80 (упаковка 200шт.) 

45.  №15-40(Assorted box  screws different size 200 screws)     №15-40(Асорті упаковка: 200 штифтів різного 

розміру) 

46.  №45-80(Assorted box  screws different size 200 screws)      №45-80(Асорті упаковка: 200 штифтів різного 

розміру) 

47.  №90-140 (Assorted box  screws different size 200 

screws)      

№90-140 (Асорті упаковка: 200 штифтів різного 

розміру) 

 



48.  ENDO AIDE №15-80(Assorted box  screws different 

size 400 screws)                                                                    

 

ЄНДО ПОМІЧНИК №15-80(Асорті упаковка: 400 

штифтів різного розміру) 

 
Sterile Absorbent Paper Points Greater Taper 0.04 

and 0.06  

Стерильні абсорбуючі паперові штифти 

більша конічна форма 0.04 та 0.06  

49.  №15(Box – 100 pcs) №15 (упаковка -100шт.) 

50.  №20(Box – 100 pcs) №20 (упаковка -100шт.) 

51.  №25(Box – 100 pcs) №25 (упаковка -100шт.) 

52.  №30(Box – 100 pcs)                                                            №30 (упаковка -100шт.) 

53.  №35(Box – 100 pcs) №35 (упаковка -100шт.) 

54.  №40(Box – 100 pcs) №40 (упаковка -100шт.) 

55.  №45(Box – 100 pcs)     №45 (упаковка -100шт.) 

56.  №15-40 (Assorted box  screws different size 100 screws)     №15-40 (Асорті упаковка: 100 штифтів різного 

розміру) 

3 Dental Etchants Стоматологічні травильні гелі 

57.  FineEtch 37% - Semi-Gel type phosphoric acid for dentin 

and enamel (5ml x 3 syringes) 

ФайнЕтч 37% - Травильний гель фосфорної 

кислоти для протруєння дентину і емалі (5мл х 3 

шприца) 

58.  FineEtch 37% - Semi-Gel type phosphoric acid for dentin 

and enamel (1.2ml x 4 syringes) 

ФайнЕтч 37% - Травильний гель фосфорної 

кислоти для протруєння дентину і емалі (1.2мл х 4 

шприца) 

4 Dental light-cured temporary filling materials 
Стоматологічні тимчасові пломбувальні 

матеріали світлової полімеризації 

59.  Temp it  - Light-cured temporary filling materials for 

onlay and inlay (3g x 3syringes) 

Темп іт - Тимчасовий пломбувальний матеріал 

світлової полімеризації для вкладок і накладок (3г 

х 3 шприца) 

60.  Temp it blu - Light-cured temporary filling materials for 

onlay and inlay (3g x 3syringes) 

Темп іт блу - Тимчасовий пломбувальний 

матеріал світлової полімеризації для вкладок і 

накладок, голубий (3г х 3 шприца) 

61.  Temp it flow  - Light-cured flowable temporary filling 

materials for onlay and inlay (1.2ml x 4syringes) 

Темп іт флоу  - Тимчасовий текучий 

пломбувальний матеріал світлової полімеризації, 

для вкладок і накладок, жовтий (1,2мл х 4 шприца) 

62.  Temp it flow blue – Light-cured flowable temporary 

filling materials for onlay and inlay (1.2ml x 4syringes) 

Темп іт флоу блу – Тимчасовий текучий 

пломбувальний матеріал світлової полімеризації, 

для вкладок і накладок, голубий (1,2мл х 4 

шприца) 

5 Dental light-cured pits and fissure sealants 
Стоматологічні матеріали для запечатування 

фісур і ямок світлової полімеризації 

63.  Seal it- Light-cured pit & fissure sealant  

(1.2ml x 2 syringes) 

Сіл іт – Матеріал для запечатування фісур і ямок 

світлової полімеризації (1.2мл х 2 шприца) 

6 
Dental light-cured flowable resins 

Стоматологічні текучі матеріали світлової 

полімеризації 

64.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade 

A1 (2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A1 (2г х 2 шприца) 

65.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade 

A2 (2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A2 (2г х 2 шприца) 

66.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade 

A3 (2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A3 (2г х 2 шприца) 

67.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade 

A3.5 (2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A3.5 (2г х 2 шприца) 

68.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade B1 

(2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок B1 (2г х 2 шприца) 

69.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade B2 

(2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок B2 (2г х 2 шприца) 

70.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, shade 

Blue (2g x 2syringes) 

ІсФлоу – Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок Blue (2г х 2 шприца) 

71.  EsFlow LV- Light-cured flowable composite resin,  

shade A1 (2g x 2syringes)  

ІсФлоу ЛВ- Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A1 (2г х 2 шприца) 

72.  EsFlow LV- Light-cured flowable composite resin,  

shade A2 (2g x 2syringes)  

ІсФлоу ЛВ- Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A2 (2г х 2 шприца)  

73.  EsFlow LV- Light-cured flowable composite resin, shade 

A3  (2g x 2syringes) 

ІсФлоу ЛВ- Текучий матеріал світлової 

полімеризації, відтінок A3 (2г х 2 шприца)  

74.  EsFlow - Light-cured flowable composite resin, Standing 

Kit (2g x 10syrignes assorted, despending tips 20ea) 

ІсФлоу - Текучий матеріал світлової 

полімеризації, Набір з підставкою (2г х 10 

шприців в асортименті, насадки 20шт) 

7 Dental light-cured bases and liners 
Стоматологічні підкладкові матеріали 

світлової полімеризації 

75.  Base it- Light-cured cavity base & liner (2g x 4 syringes) Бейз іт – Підкладковий матеріал світлової 

полімеризації (2г х 4 шприца) 

8 Dental temporary cements Стоматологічні тимчасові цементи 

76.  EsTemp Eugenol – Eugenol temporary cement (10g x 2 

syringes, eco tips) 

ІсТемп Евгенол – Тимчасовий цемент з евгенолом 

(10г х 2 шприца, економічні насадки) 



77.  EsTemp NE - Non-eugenol temporary cement (10g x 

2syringes, eco tips) 

ІсТемп НЄ - Тимчасовий цемент без евгенолу (10г 

х 2 шприца, економічні насадки) 

9 Dental light-cured composite resins 
Стоматологічні композити світлової 

полімеризації 

78.  EsCom100  - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A1 (4g x syringe) 

ІсКом100 –Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A1 (4г х 1 шприц) 

79.  EsCom100  - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A2 (4g x syringe)  

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A2 (4г х 1 шприц) 

80.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A3 (4g x syringe) 

ІсКом100 – Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A3 (4г х 1 шприц) 

81.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A3.5 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A3.5 (4г х 1 шприц) 

82.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A4 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A4 (4г х 1 шприц) 

83.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade В1 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок В1 (4г х 1 шприц) 

84.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade В2 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок В2 (4г х 1 шприц) 

85.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade C2 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок C2 (4г х 1 шприц) 

86.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade TW (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок TW (4г х 1 шприц) 

87.  EsCom100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade АО2 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок АО2 (4г х 1 шприц) 

88.  EsCo100 - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade АО3 (4g x syringe) 

ІсКом100 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок АО3 (4г х1 шприц) 

89.  EsCom100 Kit - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin (EsCom100 4g  x 5 syringes assorted 

different shades, FineEtch 37% - 5ml x 1 syringe, tips 4 

ea, EsBond- 5ml x 1 bottle, tip holder, dispensing dish, 

micro tip application 30ea) 

ІсКом100 Кіт - Нано-гібридний композит 

світлової полімеризації (ІсКом100 4г х5шприців 

асорті різних відтінків, ФайнЕтч 37% - 5 мл х 1 

шприц, насадки 4шт, ІсБонд- 5мл  х 1флакон, 

тримач для мікро пензликів, дозатор, мікро 

пензлики 30шт) 

90.  EsCom100 Kit - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin (EsCom100 - 4g x 8 syringes assorted 

different shades) 

ІсКом100 Кіт – Нано-гібридний композит 

світлової полімеризації (ІсКом100- 4г 8 шприців 

асорті різних відтінків) 

91.  EsCom100 capsule - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A2 (0.25g x 20ea)  

ІсКом100 капсули – Нано-гібридний композит 

світлової полімеризації, відтінок А2 (0,25г х 

20шт) 

92.  EsCom100 capsule - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A3 (0.25g x 20ea)  

ІсКом100 капсули - Нано-гібридний композит 

світлової полімеризації, відтінок А3 (0,25г  х 

20шт) 

93.  EsCom250 Kit – Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin (EsCom250 4g  x 5 syringes assorted 

different shades, FineEtch 37% - 5ml x 1 syringe, tips 4 

ea, EsBond- 5ml x 1 bottle, tip holder, dispensing dish, 

micro tip application 30ea) 

ІсКом250 Кіт – Нано-гібридний композит 

світлової полімеризації (ІсКом250 4г х 5 шприців 

асорті різних відтінків, ФайнЕтч 37% - 5 мл х 1 

шприц х, насадки 4шт, ІсБонд- 5мл х 1флакон, 

тримач для мікро пензликів, дозатор, мікро 

пензлики 30шт) 

94.  EsCom250 Kit - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin (EsCom250 - 4g x 8 syringes assorted 

different shades) 

ІсКом250 Кіт - Нано-гібридний композит 

світлової полімеризації 

(ІсКом250- 4г х 8 шприців асорті різних відтінків) 

95.  EsCom250  - Light-cured composite resin, shade A1 (4g 

x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A1 (4г х 1 шприц) 

96.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A2 (4g x 1 syringe) 

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A2 (4г х 1 шприц) 

97.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A3 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A3 (4г х 1 шприц) 

98.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A3.5 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 – Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A3.5 (4г х 1 шприц) 

99.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade A4 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок A4 (4г х 1 шприц) 

100.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade B1 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок B1 (4г  х 1 шприц) 

101.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade B2 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок B2 (4г х 1 шприц) 

102.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade C2 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок C2 (4г х 1 шприц) 

103.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade D2 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 – Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок D2 (4г х 1 шприц) 

104.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade G1 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок G1 (4г х 1 шприц) 

105.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade AO2 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Нано-гібридний композит світлової 

полімеризації, відтінок AO2 (4г х 1 шприц) 



 

106.  EsCom250 Refill - Light-cured restorative nano-hybrid 

composite resin, shade AO3 (4g x 1 syringe)  

ІсКом250– Стоматологічний нано-гібридний 

композит світлової полімеризації, відтінок AO3 

(4г х 1 шприц) 

107.  EsCom250 Refill - Dental light-cured restorative nano-

hybrid composite resin, shade TW (4g x 1 syringe)  

ІсКом250 - Стоматологічний нано-гібридний 

композит світлової полімеризації, відтінок TW (4г 

х 1 шприц) 

10 Dental light-cured bonding agents 
Стоматологічні зв’язуючі агенти світлової 

полімеризації 

108.  EsBond – Light-cured 5th bonding agent (5ml x 1 bottle) ІсБонд – Бонд 5-го покоління світлової 

полімеризації (5мл  х 1 флакон) 

11 Dental light-cured bonding activators 
Стоматологічні зв’язуючі активатори 

світлової полімеризації 

109.  EsBond Activator– Dental light-cured bonding activator 

(5ml x 1 bottle) 

ІсБонд Активатор– Стоматологічний активатор 

для бонда світлової полімеризації (5мл  х 1 

флакон) 

12 
Core it dual build up resins 

Композити подвійного твердіння для 

відновлення культі 

110.  Core-it Blue – Core Build up flowable composite, Dual 

Automix (10g x 2ea, Eco Tips, auto mixing tips) 

Коре-Іт Блу- Текучий композит подвійного 

твердіння для відновлення культі, синій (10г 

шприц х 2 шт,  економічні насадки, насадки для 

автозмішування) 

111.  Core-it Blue – Core Build up flowable composite, Dual 

Automix (50g cartridge x 1ea) 

Коре-Іт Блу- Текучий композит подвійного 

твердіння для відновлення культі, синій (50г 

картридж х 1шт) 

112.  Core-it Yellow – Core Build up flowable composite, 

Dual Automix (10g x 2syringes, Eco Tips, auto mixing 

tips)  

Коре-Іт Єллоу- Текучий композит подвійного 

твердіння для відновлення культі, жовтий (10г х 2 

шприца,  економічні насадки, насадки для 

автозмішування) 

113.  Core-it Yellow – Core Build up flowable composite, 

Dual Automix (50g cartridge x 1ea)  

Коре-Іт Єллоу - Текучий композит подвійного 

твердіння для відновлення культі, жовтий (50г 

картридж х 1шт) 

114.  Core-it White – Core Build up flowable composite, Dual 

Automix (10g x 2syringes, Eco Tips, auto mixing tips)  

Коре-Іт Вайт - Текучий композит подвійного 

твердіння для відновлення культі, білий(10г х 2 

шприца,  економічні насадки, насадки для 

автозмішування) 

115.  Core-it White – Core Build up flowable composite, Dual 

Automix (50g cartridge x 1ea)  

Коре-Іт Вайт - Текучий композит подвійного 

твердіння для відновлення культі, білий (50г 

картридж х 1шт) 

116.  Core-it Dual Yellow System Kit - Flowable Core Build 

up Resin (Core-it Yellow -10g x 2syringes, FineEtch 

37% (5ml), tips x 4ea, EsBond (5ml), EsBond Activator 

(5ml), dispensing dish , tip holder, auto mixing tips x 

12ea, Eco Tips, micro application x 30ea) 

Коре-Іт Дуал Єллоу Сістем Кіт - Текучий 

композит подвійного твердіння для відновлення 

культі, набір 

(Коре-Іт Єллоу – 10г х 2 шприца; 

ФайнЕтч 37% (5 мл), насадки 4шт, ІсБонд (5мл), 

ІсБонд Актіватор (5мл), дозатор, тримач для мікро 

пензликів, насадки для автозмішування х 12шт, 

економічні насадки, мікро пензлики х 30шт) 

13 Dental temporary resin cements Стоматологічні тимчасові композитні цементи 

117.  EsTemp Implant Dual Automix- Temporary resin cement 

(8g syringe x 1ea, Eco Tips, auto mixing tips) 

ІсТемп Імплант Дуал Автомікс - Тимчасовий 

композитний цемент подвійного твердіння (8г 

шприц х 1 шт, економічні насадки,  насадки для 

автозмішування) 

14 

 
Temporary root canal filling materials Тимчасові матеріали для пломбування каналів 

116. 

 

ViOpaste – Temporary root canal filling material (2g 

syringe x 1ea, disposable tips, endo stop) 

ВіОпаста – Тимчасовий матеріал для 

пломбування каналів (2г шприц х 1шт, одноразові 

насадки, ендо стоп) 

 117. ViOpex – Temporary root canal filling material (2.2g 

syringe x 1ea, disposable tips, endo stop) 

ВіОпекс – Тимчасовий матеріал для пломбування 

каналів (2,2г шприц х 1шт, одноразові насадки, 

ендо стоп) 

15 Root canal sealing & filing materials Матеріали для пломбування каналів 

  

118. 

ViOseal – Resin based sealer / Root canal sealing 

material (10g dual syringe x 1ea, mixing tip, eco tip, 

mixing pad) 

ВіОсіл – Матеріал для пломбування каналів на 

основі смоли/ (10г шприц х 1шт, змішувальні 

насадки, економічні насадки, блокнот для 

змішування) 

16 
Radiopaque glass ionomer filling materials 

Склоіономерні рентгеноконтрастні 

пломбувальні матеріали 

119. BaGIC II – Radiopaque glass ionomer filling material, 

shade A1 (15g powder, 10g (8ml) liquid) 

БейДжик 2 – Склоіономерний 

рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал, 

відтінок А1 (15 г порошку, 10 г (8мл) рідини) 

120. BaGIC II – Radiopaque glass ionomer filling material, 

shade A2 (15g powder, 10g (8ml) liquid) 

БейДжик 2 – Склоіономерний 

рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал, 

відтінок А2 (15 г порошку, 10 г (8мл) рідини) 



121. BaGIC II – Radiopaque glass ionomer filling material, 

shade A3 (15g powder, 10g (8ml) liquid) 

БейДжик 2 - – Склоіономерний 

рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал, 

відтінок А3 (15 г порошку, 10 г (8мл) рідини) 

122. BaGIC II – Radiopaque glass ionomer filling material, 

shade B3 (15g powder, 10g (8ml) liquid) 

БейДжик 2 – Склоіономерний 

рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал, 

відтінок В3 (15 г порошку, 10 г (8мл) рідини) 

17 

 
Self-adhesive resin cements Самоадгезивні композитні цементи 

123. EsCem – Self-Adhesive Resin Cement, shade A2 (8g x 

Dual Syringe 1ea, regular automix tips 5ea, wide automix 

tips 5ea, endo tips 5ea, mixing pad, instruction for use) 

ІсЦем – Самоадгезивний композитний цемент, 

колір А2 (8г шприц х 1шт, звичайні змішувальні 

насадки х 5шт, широкі змішувальні насадки х 5шт, 

ендо насадки х 5шт, блокнот для змішування, 

інструкція для застосування) 

124. EsCem – Self-Adhesive Resin Cement, shade TW (8g x 

Dual Suringe 1ea, regular automix tips 5ea, wide automix 

5ea, endo tips 5ea, mixing pad, instruction for use) 

ІсЦем – Самоадгезивний композитний цемент, 

колір TW (8г шприц х 1шт, звичайні змішувальні 

насадки х 5шт, широкі змішувальні насадки х 5шт, 

ендо насадки х 5шт, блокнот для змішування, 

інструкція для застосування) 

18 
Temporary crown & bridge resins 

Композитні матеріали для виготовлення 

тимчасових коронок та мостів 

125. Hexa-Temp – Temporary crown and bridge resin, shade 

A1 (50ml cartridge x 1ea, mixing tips x 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок А1 (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

126. Hexa-Temp – Temporary crown and bridge resin, shade 

A2 (50ml cartridge x 1ea, mixing tips 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок А2 (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

127. Hexa-Temp – Temporary crown and bridge resin, shade 

A3 (50ml cartridge x 1ea, mixing tips 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок А3 (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

128. Hexa-Temp – Temporary crown and bridge resin, shade 

B1 (50ml cartridge x 1ea, mixing tips 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок В1 (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

129. Hexa-Temp – Temporary crown and bridge resin, shade 

С2 (50ml cartridge x 1ea, mixing tips 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок С2 (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

130. Hexa-Temp Temporary crown and bridge resin, shade 

AO3 (50ml cartridge x 1ea, mixing tips 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок АО3 (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

131. Hexa-Temp – Temporary crown and bridge resin, shade 

TW (50ml cartridge x 1ea, mixing tips 10ea) 

Хекса-Темп – Композитний матеріал для 

виготовлення тимчасових коронок та мостів, 

відтінок TW (50мл картридж х 1 шт, змішувальні 

насадки х 10шт) 

 

 

  

Signature:                President on behalf of 

                                                                      SPIDENT Co., Ltd. 
 


