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Співпрацюючи зі стоматологами і експертами 
країни ми врахували всі побажання, досвід 
багаторічної практики та разом створили 
інструмент, завдяки якому робочий процес стає 
більш ефективним. Стоматологічний інструмент 
Meddins - це незамінний помічник у роботі 
стоматолога за рахунок підвищення ергономічності 
та удосконалення робочих частин.

Високі норми контролю якості, використання 
сертифікованих матеріалів та автоматизація 
виробництва дозволяють інструменту Meddins 
відповідати нацiональним стандартам якостi.

Створюйте посмішки разом з Meddins!

MEDDINS - 
український виробник 
стоматологічного 
інструменту

    |  про компанію про компанію  |    
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ДIАГНОСТИКА

Мрійте. Прагніть.
Досягайте.

    |  дiагностика дiагностика  |    

* технiчнi характеристики далi зазначених iнструментiв
можуть мати допустиму похибку
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ПIНЦЕT СТОМАТОЛОГIЧНИЙ
TYPE 1

• робочі частини щільно прилягають одна до одної 
та плавно змикаються

• без фіксації замка

15 мм

    |  дiагностика дiагностика  |    

універсальне
різьблення

295 грн
DDI 20 1

РУЧКА ДЛЯ ДЗЕРКАЛА
TYPE 1

• ідеально збалансована
• діаметр ручки 9.5 мм
• зменшена вага 21 г

195 грн
DDI 01
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ЗОНДИ 
СТОМАТОЛОГІЧНІ

    |  дiагностика дiагностика  |    
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ЗОНД ДIАГНОСТИЧНИЙ
одностороннiй
TYPE 5

ЗОНД ДIАГНОСТИЧНИЙ
для дослідження дистальних
і оклюзійних порожнин TYPE 3

ЗОНД ДIАГНОСТИЧНИЙ
дiагностичний стандарт TYPE 1

• завдяки невеликому загостреному кінчику у робочій 
частині зонд найкраще адаптується до будь-яких 
поверхонь як жувальної, так і центральної групи зубів

• завдяки невеликому загостреному кінчику у робочій 
частині зонд найкраще адаптується до будь-яких 
поверхонь як жувальної, так і центральної групи зубів

• тонкі, але міцні робочі частини
• товщина кінчиків 0,2 мм
• комфортний для виявлення каріозних порожнин 

та визначення топографії гирл кореневих каналів

    |  зонди стоматологічні зонди стоматологічні  |    

250 грн
DDI 10 s1

325 грн
DDI 10 d3-o4

325 грн
DDI 10 s1-s2

Ø 0.2 мм Ø 0.2 мм Ø 0.2 мм

Ø 0.2 мм

Ø 0.2 мм

ЗОНД ДIАГНОСТИЧНИЙ
одностороннiй TYPE 6

• виявлення каріозних порожнин
• стійка до корозії сталь

250 грн
DDI-10/s3

45˚
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ЗОНД ДIАГНОСТИЧНИЙ (WHO)
TYPE 4

ЗОНД ДIАГНОСТИЧНИЙ
дiагностичний стандарт 2 мм TYPE 2

ЗОНД NABERS
TYPE 1

• для зондування області фуркації
• шкала 3-6-9-12 мм
• маркування не дає відблисків
• чітке лазерне маркування добре видно при будь-яких 

клінічних ситуаціях

• шкала ВООЗ CPITN-C
• кольорове маркування лазером 3,5-5,5-8,5-11,5 мм
• атравматичний кулястий кінчик

ЕКСПЛОРЕР
від 1 до 15 мм з кроком 1 TYPE 3

• зонд Університету Північної Кароліни, шкала 1-2-3…15
• дозволяє легко виявити наявність і глибину 

пародонтальних кишень.
• може використовуватися також для дослідження 

порожнин, уражених карієсом

• кольорове маркування лазером зі шкалою 2 мм
• атравматичний кулястий кінчик
• не проколює дно пародонтальної кишені

395 грн
PDI-10/3

395 грн
DDI 10 p5

400 грн 
PDI-10/1

400 грн
DDI 10 s1-p3

Ø 0.5 мм

Ø 0.5 мм Ø 0.2 мм

2 мм

4 мм

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

3.5 мм

5.5 мм

8.5 мм

11.5 мм
1 мм

5 мм

10 мм

15 мм

3 мм

6 мм

9 мм

12 мм

    |  зонди стоматологічні зонди стоматологічні  |    
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DDI 10
s1

Ø 0.2 мм

DDI 10
s1-s2

Ø 0.2 мм
Ø 0.2 мм

DDI 10
d3-o4

Ø 0.2 мм
Ø 0.2 мм

Ø 0.5 мм

DDI 10
s1-p3

Ø 0.2 мм

шкала 2 мм

шкала 1-15 мм

PDI 10 3

DDI 10
s3 45˚

шкала 3-6-9-12 мм

PDI 10 1

DDI 10 
p5

Ø 0.5 мм

шкала 3.5-5.5-8.5-11.5 мм

    |  зонди стоматологічні зонди стоматологічні  |    
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ТЕРАПIЯ

    |  терапiя 17терапiя  |    

Успіх у твоїх руках



18    |  терапiя

ГЛАДИЛКИ

19терапiя  |    



2120

ГЛАДИЛКА ТОНКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЙ
TYPE 1

• дуже тонкий інструмент для точного моделювання
• ідеальний для взаємодії з вестибулярними стінками 

фронтальних зубів
• зменшена вага завдяки полій ручці

    |  гладилки

495 грн
TDI 40 t1

ГЛАДИЛКА ТОНКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЙ
для роботи з композитом у 
важкодоступних місцях TYPE 2

• зручна для роботи в зонах доступу підвищеної складності

495 грн
TDI-40/t2

8 мм 2 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

9 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

10 мм10 мм

2 мм

ГЛАДИЛКА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
фiсур TYPE 3

• тонкі та загострені робочі частини
• для точного моделювання фіссур

• дуже гнучка робоча частина дозволяє виконувати роботу 
дуже точно та акуратно

• тонка лапка дозволяє проходити в щільних місцях

гладилки  |    

495 грн
TDI-40/t3

495 грн
TDI-40/t4

ГЛАДИЛКА ТОНКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЙ
для естетичного моделювання композиту 
TYPE 4

Ø 0.2 мм

10 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

10 мм
9 мм

1.5 мм

Ø 0.2 мм
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ГЛАДИЛКА ЗВОРОТНА МІНІ
TYPE 2

• гладилка має дві вигнуті по площині робочі частини, які 
забезпечують доступ до каверн в апроксимальних зонах

• тонкий інструмент ідеальний для формування порожнин 
невеликого діаметру

    |  гладилки

325 грн
TDI 40 r2s

ГЛАДИЛКА ЗВОРОТНА
TYPE 3

• широка гладилка оптимальна для роботи у середніх і 
великих порожнинах, апроксимальних і пришиєчних 
поверхнях, а також для укладання матриць

• стійка до корозії сталь

325 грн
TDI 40 r3l

9 мм

10 мм
10 мм

2 мм

товщина робочої частини — 0.3 мм

товщина робочої частини — 0.4 мм

9 мм

3 мм

ГЛАДИЛКА З РIЖУЧОЇ ГРАННЮ
TYPE 4

• тонкі та загострені робочі частини
• для точного моделювання на контактах

гладилки  |    

495 грн
TDI 40 c4

8 мм 8 мм

товщина робочої частини — 0.4 мм

рiжуча грань

1.8 мм

• з обох кінців розташовані прямі лопатки різної довжини
• матеріал не прилипає до інструменту
• зменшена вага завдяки полій ручці

395 грн
DDI 70

ШПАТЕЛЬ СТОМАТОЛОГIЧНИЙ
TYPE 1

39.5 мм

25.5 мм



2524    |  гладилки

TDI 40
t3

Ø 0.2 мм

гладилки  |    

TDI 40 
t4

товщина робочої частини — 0.2 мм

10 мм

1.5 мм

9 мм

TDI 40
r2s

товщина робочої частини — 0.3 мм

9 мм

2 мм

TDI 40
t1

8 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм
2 мм

9 мм

TDI 40
t2

10 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

10 мм

2 мм

Ø 0.2 мм

10 мм

TDI 40
r3l

товщина робочої частини — 0.4 мм

10 мм

3 мм

10 мм

TDI 40
c4

товщина робочої частини — 0.4 мм рiжуча грань

8 мм

1.5 мм

8 мм

9 мм
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ГЛАДИКИ-ШТОПФЕРИ

27

Ким би ти не був —
будь краще

    |  терапiя терапiя  |    
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ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
цилiндр TYPE 5

• форма штопфера — циліндр
• підходить для моделювання композитів на великих 

поверхнях
• ергономічна ручка

    |  гладилки - штопфери

495 грн
TDI 40 k5-c

ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
куля TYPE 6

• форма штопфера — куля
• підходить для моделювання композитів на великих 

поверхнях
• стійка до корозії сталь

495 грн
TDI 40 k6-b

8 мм

2 мм

2 мм

товщина робочої частини — 0.3 мм

товщина робочої частини — 0.3 мм

8 мм

8 мм

Ø 1.5 мм

Ø 2.5 мм

ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
куля TYPE 9

• тонка гладилка, товщина робочої частини 0,2 мм
• штопфер має форму кулі діаметром 1 мм

• тонка гладилка, товщина робочої частини 0,2 мм
• штопфер має форму кулі діаметром 1,5 мм

гладилки - штопфери  |    

495 грн
TDI-40/t1-b10

495 грн
TDI-40/t1-b15

ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
куля TYPE 8

2 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

9 мм

Ø 1 мм

2 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

9 мм

Ø 1.5 мм
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ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
куля TYPE 7

• тонка гладилка, товщина робочої частини 0,2 мм
• штопфер має форму кулі діаметром 2,5 мм

    |  гладилки - штопфери

495 грн
TDI-40/t1-b25

ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
крапля TYPE 11

• тонка гладилка, товщина робочої частини 0,2 мм
• штопфер має форму краплі діаметром 1 мм

495 грн
TDI-40/t1-c10

2 мм

2 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

9 мм

9 мм

Ø 2.5 мм

Ø 1 мм

ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
крапля TYPE 10

• тонка гладилка, товщина робочої частини 0,2 мм
• штопфер має форму краплі діаметром 1,5 мм

• товщина робочої частини гладилки 0,3 мм
• штопфер має форму краплі діаметром 1 мм

гладилки - штопфери  |    

495 грн 
TDI-40/t1-c15

495 грн
TDI-40/k5-c10

ГЛАДИЛКА-ШТОПФЕР
крапля TYPE 12

2 мм

2 мм

товщина робочої частини — 0.3 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

8 мм

9 мм

Ø 1.5 мм

Ø 1 мм
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Ø 2.5 мм

TDI 40
k6-b

2 мм

8 мм

товщина робочої частини — 0.3 мм

Ø 1 мм

TDI 40
t1-c10

Ø 1.5 мм

TDI 40
t1-c15

TDI 40
k5-c10

TDI 40
k5-c

8 мм

Ø 1.5 мм

Ø 1 мм

TDI 40
t1-b10

Ø 2.5 мм

TDI 40
t1-b25

Ø 1.5 мм

TDI 40 
t1-b15

    |  гладилки - штопфери

Ø 1 мм

2 мм

9 мм

товщина робочої частини — 0.2 мм

2 мм

8 мм

товщина робочої частини — 0.3 мм

гладилки - штопфери  |    
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ШТОПФЕРИ

Чітка мета – перший крок 
до будь-якого досягнення

    |  терапiя терапiя  |    
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ШТОПФЕР 
для моделювання композиту TYPE 4

• для великих і маленьких заглиблень.
• зручний для роботи на передніх і задніх стінках

    |  штопфери

495 грн
TDI-50m

ШТОПФЕР ДВОСТОРОННІЙ
куля TYPE 6

• форма штопфера — куля
• діаметри 1 мм та 1,5 мм

495 грн
TDI-50/b10-15

Ø 1.5 ммØ 1 мм

Ø 0.8 мм
Ø 1.5 мм

10 мм 10 мм

ШТОПФЕР ДВОСТОРОННІЙ
куля TYPE 1

• форма штопфера — куля
• можна використовувати для пломбування порожнин, 

розташованих у важкодоступних ділянках

• форма штопфера — циліндр
• діаметри 1 мм та 1,2 мм

штопфери  |    

495 грн
TDI 50 b15-25

495 грн
TDI-50/c10-12

ШТОПФЕР ДВОСТОРОННІЙ
циліндричний TYPE 4

Ø 1.5 мм

Ø 1 мм

Ø 2.5 мм

Ø 1.2 мм
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ШТОПФЕР ДВОСТОРОННІЙ 
циліндричний TYPE 2

• форма штопфера — циліндр
• тонкі та міцні робочі частини
• зручний у використанні

    |  штопфери

495 грн
TDI 50 с12-20

ШТОПФЕР ДВОСТОРОННІЙ
циліндричний TYPE 5

• форма штопфера — циліндр
• діаметри 1,8 мм та 1,5 мм

495 грн
TDI-50/с18-15

Ø 1.8 мм

Ø 2 мм

Ø 1.5 мм

Ø 1.2 мм
Ø 2.5 ммØ 1.8 мм

ШТОПФЕР ДВОСТОРОННІЙ
циліндричний TYPE 3

• форма штопфера — циліндр
• добре збалансований інструмент, який не навантажує 

кисть та захищає її від тунельного синдрому

штопфери  |    

495 грн
TDI 50 с18-25



4140    |  штопфери

Ø 1.2 ммØ 1 мм

TDI 50 
c10-12

Ø 1.8 мм

TDI 50
c18-25

TDI 50
m

Ø 0.8 мм Ø 1.5 мм

штопфери  |    

Ø 1 мм Ø 1.5 мм

TDI 50
b10-15

Ø 1.5 мм Ø 2.5 мм

TDI 50
b15-25

Ø 2 мм
Ø 1.2 мм

TDI 50
c12-20

Ø 2.5 мм

Ø 1.5 мм
Ø 1.8 мм

TDI 50
c18-15
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IНСТРУМЕНТ
ДЛЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ

43

Досконалість – це 
не тоді, коли нічого 
додати, а тоді, коли 
нічого відняти

    |  терапiя терапiя  |    
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Ø 0.8 мм

напiвсфера

Ø 1 мм

IНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
серповидний TYPE 1

• тип робочих частин — напівсфера та куля
• легка робота у важкодоступних місцях
• зменшена вага завдяки полiй ручці

    |  iнструмент для моделювання

495 грн
TDI 60 1

IНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
конiчний для бугрiв TYPE 2

• тип робочої частини — конус
• для анатомічного формування композитних пломб і 

адгезивних матеріалів на оклюзійних поверхнях
• можна використовувати як штопфер

495 грн
TDI 60 2

Ø 0.2 ммØ 0.2 мм

80˚ 90˚

Ø 1.5 мм

Ø 0.2 ммØ 0.2 мм

Ø 0.6 мм

IНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
конiчний TYPE 3

• тип робочих частин — конус
• для анатомічного формування жувальних горбів та фісур
• можна використовувати як штопфер

• спеціально для пошарової техніки роботи
• з композиційними матеріалами
• застосовується для роботи з усіма видами композитних 

матеріалів

iнструмент для моделювання  |    

495 грн
TDI 60 3

495 грн
TDI 60 4

IНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
куля-конус TYPE 4

135˚ 135˚



4746    |  iнструмент для моделювання

TDI 60
2Ø 0.2 мм

90˚

iнструмент для моделювання  |    

TDI 60
1 напiвсфера

Ø 0.1 мм

Ø 0.8 мм

Ø 0.2 мм

80˚

TDI 60
3Ø 0.2 мм Ø 0.2 мм

135˚135˚

TDI 60
4 Ø 0.6 мм

Ø 1.5 мм
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ЕКСКАВАТОРИ

49

ЕКСКАВАТОР СТОМАТОЛОГIЧНИЙ
круглий TYPE 2

• функціональні кінці мають круглий вигнутий край
• добре заточений ріжучий край
• зменшена вага завдяки полiй ручці

• симетричні робочі частини мають прямий гострий край
• поєднує переваги функціонального екскаватора 

та емалевого ножа

екскаватори  |    

395 грн
DDI 30 1 m

395 грн
DDI 30 2 m

ЕКСКАВАТОР СТОМАТОЛОГIЧНИЙ
прямий TYPE 3

1.5 мм

1.5 мм

    |  терапiя



50

ЕНДОДОНТІЯ

    |  ендодонтія 51ендодонтія  |    

Мистецтво починається 
там, де є внутрішня точність



5352

Ø 1 мм

    |  ендодонтія

Ø 1 мм

ЕКСКАВАТОР СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
micro TYPE 1

• ергономічна полегшена ручка з антивідблисковою 
поверхнею для роботи з операційним мікроскопом

• підігнута робоча частина екскаватора
• діаметр робочої частини екскаватора 1 мм

595 грн
DDIE-30/s

1 мм

РУЧКА ДЛЯ ДЗЕРКАЛА
з лінійкою

• ергономічна полегшена ручка з антивідблисковою 
поверхнею, створена для роботи з операційним 
мікроскопом

• кінчик ручки з додатковою ендодонтичною лінійкою 30 мм

595 грн
DDIE-01/01

30
25

20
15

10
5

універсальне
різьблення

• ергономічна полегшена ручка з антивідблисковою 
поверхнею для роботи з операційним мікроскопом

• подовжена робоча частина з гострим кінчиком

ендодонтія  |    

595 грн
DDIE-10/04

ЗОНД ЕНДОДОНТИЧНИЙ
TYPE 4

140˚140˚

29 мм
29 мм

• градіювання робочої частини шкалою з 3-6-9-12 мм
• атравматичний закруглений кінчик для безпечного 

зондування
• діаметр кулястого кінчика 0,5 мм

595 грн
DDIE-10/p6

ЗОНД ПАРОДОНТАЛЬНИЙ
шкала 3 мм TYPE 7

3 мм

6 мм

9 мм

12 мм 115˚

15 мм



5554    |  ендодонтія

ЕКСПЛОРЕР ЕНДОДОНТИЧНИЙ
TYPE 5

• ергономічна полегшена ручка з антивідблисковою 
поверхнею для роботи з операційним мікроскопом

• подовжена робоча частина з гострим кінчиком

595 грн
DDIE-10/05

140˚ 140˚

19 мм19 мм

ЗОНД ЕНДОДОНТИЧНИЙ
TYPE 1

• для визначення і розкриття невеликих гирл кореневих 
каналів при ендоднтичних маніпуляціях

• для видалення кальцифікації з кореневого каналу 
в межах пульпи

• для зсуву фрагментованих інструментів в каналі 
та полегшення їх вилучення

595 грн
DDIE-10/01

100˚
145˚

13.5 мм
14 мм

ендодонтія  |    

ЗОНД ЕНДОДОНТИЧНИЙ
TYPE 2

• використовується для розкриття зубної порожнини  
та пошуку гирл каналів

595 грн
DDIE-10/02

115˚

17 мм

ЗОНД ЕНДОДОНТИЧНИЙ
TYPE 3

• використовується при глибокому зондуванні кореневих 
каналів в ендодонтичних маніпуляціях.

595 грн
DDIE-10/03

110˚
155˚

28 мм
28 мм



5756

Ø 1 мм

DDIE
01/01

DDIE
10/p6

DDIE
10/04

DDIE
10/01

DDIE
30/s

DDIE
10/05

    |  ендодонтія

DDIE
10/03

65˚
15 мм

40˚

40˚

29 мм

19 мм

110˚

28 мм

100˚
13.5 мм

Ø 1 мм

ендодонтія  |    

DDIE
10/02

40˚

40˚

29 мм

19 мм

145˚

155˚

14 мм

28 мм

115˚
17 мм

шкала 3-6-9-12 мм
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Успіх починається 
з порядку

СИСТЕМА
ОРГАНIЗАЦIЇ 
IНСТРУМЕНТIВ



60 61

ЛОТОК ДЛЯ СТЕРИЛIЗАЦIЇ
5 iнструментiв TYPE 1

• вміщує 5 стоматологічних інструментів
• завдяки спеціальній формі фіксаторів інструменти 

не ковзають у контейнері та надійно захищені від ушкоджень 
під час транспортування

700 грн
SIM 80 s

188 мм 68 мм

32 мм

    |  система органiзацiї iнструментiв

ЛОТОК ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
10 iнструментiв TYPE 4

800 грн
SIM-80/10

система органiзацiї iнструментiв  |    

тип замка - засувка тип замка - засувка

190 мм 133 мм

30 мм



62 63    |  система органiзацiї iнструментiв

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
5 iнструментiв

КАСЕТА ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
10 iнструментiв

700 грн
SIM-80/c/5

800 грн
SIM-80/c/10

189 мм 74 мм

34 мм

система органiзацiї iнструментiв  |    

вiдкидний 
фiксатор-пiдставка

вiдкидний 
фiксатор-пiдставка

190 мм 133 мм

30 мм
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100 грн
SIM-80/si

175 грн
SIM-80/b

ЛОТОК СТОМАТОЛОГІЧНИЙ
SIMPLE 8 iнструментiв

БОКС ДЛЯ БОРІВ
з кришкою

• призначений для дезінфекції та зберігання стерильного 
стоматологічного інструменту, зокрема інструментів 
Meddins зі збільшеною робочою частиною

• ⦁відсутність мікропор на ідеально відшліфованій поверхні 
перешкоджає розмноженню патогенних мікроорганізмів

• призначений для дезінфекції та зберігання стерильного 
стоматологічного інструменту, зокрема інструментів 
Meddins зі збільшеною робочою частиною

• відсутність мікропор на ідеально відшліфованій поверхні 
перешкоджає розмноженню патогенних мікроорганізмів

90 мм195 мм

19 мм

92 мм 42.6 мм

19 мм

65

змінні екрани

ЩИТОК ЗАХИСНИЙ

• легка фіксація
• декілька варіацій положення захисного екрану
• довготривале та комфортне використання

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 

засоби захисту  |    

#ЛІКУЙ БЕЗПЕЧНО




