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MANECHINI PENTRU PRACTICĂ ŞI ACCESORII 
MANIKINS FOR PRACTICE AND ACCESSORIES 

 

 



 
 

  În ultimele decenii, cercetarea continuuă ne-a permis 
să elaborăm soluţii avansate în chirurgia dentară didactică 
în general, care astăzi se bazează pe folosirea de 
dispozitive, unde acurateţea de reproducere este absolută, 
chiar şi în cele mai mici detalii anatomice, iar corespondenţa 
funcţiilor este respectată. 
Deasemenea, modelele noastre de gură sunt morfologice şi 
au secţiuni funcţionale similare cu cele anatomice şi 
psihologice ale structurii corpului uman. 
Manechinele de la Asist Rom utilizate pentru practica 
chirurgical-dentară, montate pe mese de lucru sau fixate pe 
mini unituri dentare sau pe alte dispozitive, reprezintă un 
sistem complet, iar în multe cazuri o metodă inovativă de 
simulare a oricărei operaţiuni pe care dentistul o practică pe 
pacient. 
Operatorul constată, pe varietatea de modele şi de 
manechine, aceleaşi dificultăţi pe care le va avea cu un 
pacient. 
Manechinele sunt prin urmare, cavităţi umane artificiale 
care, mulţumită structurii metalice cu rulmenţi echipată cu 
racord permit simularea mişcărilor laterale, rotative şi în faţă 
şi în spatele capului. Datorită dispozitivului plasat în 
articulatorul metalic intern, care încearcă toate mişcările 
naturale ale gurii, manechinii îşi pot asuma toate 
circumstanţele anatomice (proiectare laterală, ieşire 
înafară), cu reglare de la zero la maxim, în care postura 
poate fi blocată. 

 

 
  In the last decades continuous research has enabled 

us to elaborate advanced solutions in dental surgical 
didactics in general, which today are based on the use of 
devices where the accuracy of reproduction is absolute, 
even in the minute anatomical details, and the 
correspondence of functioning is respected. 
Also our mouth models, have morphological patterns and 
functioning sections analogous to the anatomical and 
physiological ones of the human body structure. 
The manikins for dental surgery practice, mounted on 
workbenches or fixed to mini-unit dental chair by means of 
different devices, represent a complete system and in many 
ways an innovative method to simulate every kind of 
operation that the dentist performs on the patient. 
The operator finds, on the manikins and on the various 
models, the same operating difficulties he will face with 
patients. 
The manikins are therefore actual artificial human cavies 
which, thanks to the internal bearing metallic structure 
equipped with joint, enable to simulate side movements, 
rotation movements and front-back movements of the head. 
Moreover the manikins, thanks to the devices placed in the 
internal metallic articulator, also enable to emulate all mouth 
natural movements, that can assume all possible 
anatomical stances (lateral projection, protrusion and 
retrusion), with regulation of the rima oris opening from zero 
to maximum excursion, in which stance it can be blocked. 

MANECHINI PENTRU PRACTICĂ ŞI ACCESORII
MANIKINS FOR PRACTICE AND ACCESSORIES 



  

 
 

   Simularea de a lucra cu pacientul.   
  

 Simulation of work with patient. 

 
MANECHINI PENTRU PRACTICA DENTARĂ: MIŞCĂRI ERGONOMICE 
MANIKINS FOR DENTAL PRACTICE: ERGONOMIC MOVEMENTS 

 The freedom of movements of the rod supporting the 
manikin at level of the sphere joint enables to orientate it in 
almost all directions of an hemisphere: this allows its 
blockage in the most ergonomic stances, according to the 
operator’s height, to the models assembled into the manikin 
and to the type of its junction at the workbench. 

Libertatea mişcării tijei de sprijin a manechinului, la 
nivel comun permite să se orienteze în aproape toate direcţiile 
din emisferă: acest lucru permite blocarea în poziţia cea mai 
ergonomică, în concordanţă cu înălţimea operatorului, cu 
modele ansamblate în manechin şi cu legătură la măsuţa de 
lucru.            



 

 
   Manechin modelul economic 

Este confecţionat dintr-un ansamblu de tije, cu model de oclusor cu 
suport din răşină, cu rulment de susţinere (cod art.: DS0946 ) şi cu 
drenaj al gâtului din gumă ( cod art.: DS0939). Datorită tijei sferice, 
acesta se poate rotii la 360° pe axă şi se poate orienta singur şi 
poate fi înclinat la 90° fiind în poziţia repaos. Etanşietatea prinderii 
este remarcabilă. 
Cod articol DS0951 

 

  CHEAP TYPE manikin 
Made by assembling jointed rod, resin occlusor with model-bearing 
supports (item code DS0946), gum draining throat (item code 
DS0939). Thanks to the spherical joint, the rod can carry out a 360° 
rotation and orientate itself, bent at 90°, in rest stance. The tightness 
of the joint clamping is particularly remarkable. 
Item code DS0951 
 
 

   Manechin tip standard cu mască facială cu autogolire 

Este confecţionat dintr-un ansamblu de tije, cu model de oclusor cu 
suport din răşină, cu rulment de susţinere (cod art.: DS0946 ) şi cu 
drenaj al gâtului din gumă ( cod art.: DS0939). Datorită tijei sferice, 
acesta se poate rotii la 360° pe axă şi se poate orienta singur şi 
poate fi înclinat la 90° fiind în poziţia repaos. Etanşietatea prinderii 
este remarcabilă. 
Cod articol DS0952 

 

  STANDAR TYPE manikin with self-draining face mask 
Manikin, with jointed rod, self-draining face mask, skullcap, metallic 
articulator with blockage in stance of maximum mouth opening, 
plastic gum tongue. When working it rotates by 360° on the rod axis 
and can be reclined by 90° in rest position. All components are rust 
proof. 
Item code DS0952 
 
 
 
 

   Manechin tip Standard cu bust 

Având o libertate a mişcărilor la articulaţia gâtului şi o 
stabilitate în orice poziţie. 

Cod articol  DS0953 

 

  STANDARD TYPE manikin WITH BUST 
Considerable freedom of movement at neck articulation level and 
stability in any stance. 
Item code DS0953 

MANECHIN PENTRU PRACTICA DENTARĂ MODELE DE BAZĂ 
MANIKINS FOR DENTAL PRACTICE: BASIC MODELS 

 

 

 



 

  Manechin cu oclusor pentru 
versiunea economică 

Cod articol DS 0946 

  Occlusor for cheap type 
manikin  

Item code DS0946 

  Gât din latex 

Potrivit pentru modelul economic 
de manechin cu suport 
pantografic. 

Cod articol DS 0939 

 

  Latex throat 
Suitable for cheap type manikin and 
with pantograph support 
Item code DS0939 

  Mască facială cu autogolire pentru modelul economic de 
manechin  

Apa care ar putea fi pusă în interiorul cavităţii bucale artificiale unde se 
află turbina, se aşează pe fundul măştii (a se vedea în poză, ansamblat pe 
bust) şi se scurge într-o tub mic pe gâtul artificial, pentru a fi colectată 
separat într-un recipient. Se poate ajunge în interiorul măştii printr-un 
fermoar impermeabil (a se vedea în poză montarea pe bust). 
Cod articol DS 0942 

  Self-draining face mask for standard type manikin 
The water potentially put inside the artificial mouth cavity with the turbine, 
settles on the bottom of the face mask (in the photo assembled on the 
bust) and it falls through a small pipe, to collect separately in a suitable 
container. The inside of the face mask can be reached by a waterproof zip 
(in the picture mounted on the bust). 
Item code DS0942 

  Limbă din gumă pentru toate 
tipurile de manechin 

Cod articol DS0940 

  Gum tongue for all type of 
manikin 
Item code DS0940 
 
 
 
 
 

  Bust pentru manechimul standard 
Cod articol DS1001 

  Bust for standard type manikin 
With load bearing. 
Item code DS1001 

  Craniu pentru 
modelul de manechin                     
standard 
Cod articol DS0941 

  Skullcap for standard 
type on manikin 
Item code DS0941 

 
COMPONENTE DE ANSAMBLARE PENTRU MANECHIN 
MANIKINS ASSEMBLAGE COMPONENTS 

 

 

 

 



   Articulator universal de metal 
1. Şurub zimţat pentru fixarea tijei  
2. Şurub zimţat pentru fixarea ambreajului din partea inferioară, pentru deschiderea gurii la maxim 
3. Şurub zimţat pentru reglarea şi blocarea  proeminenţei gurii. 
4. Sistem de prindere, pentru reglarea distanţei între cele două fălci. 
5. Şurub zimţat superior semi-model. 
6. Şurub zimţat inferior semi-model. 
Cod articol DS0947 

 
  Metal universal articulator 

1. Knurled screw for the clamping on the jointed rod. 
2. Knurled screw for the clamping of the lower clutch on the jointed 
rod, in stance of maximum mouth opening. 
3. Knurled regulation screw and blockage of protrusion stances 
and mouth retrusion. 
4. Bead for the clamping, for the regulation of the distance of two jaws. 
5. Knurled screw of the upper hemi-model. 
6. Knurled screw of the lower hemi-model. 
Item code DS0947 

   Pe articulatorul universal, se pot monta modele de gură 
de la alţi producători. 

Acesta permite întroducerea modelelor de fălci, datorită găurilor 
aflate pe margine, care permit prinderea şuruburilor, precum şi 
libertatea de alunecare din  direcţia frontală, urmând un unghi de 
Bennet cu valoare medie. 

  On the universal articulator, it is possible to fix the mouth 
models of other manufacturing firms. 
It enables to regulate the placing of the models onto the jaws 
thanks to the edging of the holes which let the clamping screws 
pass, as well as the freedom of sliding to a front-side direction 
following a Bennet angle with mean value. 
 
 

   Arc de aluminiu pentru a susţine adaptarea 

Cod articol DS0975.  

 
   Couple of aluminium adapting supports  

Item code DS0975 

 

   Utilizarea suporturilor de adaptare ce permit, aplicarea pe 
articulatorul universal de modele cu o formă caracteristică deosebită 
şi de joncţiune, precum şi aplicarea acestor modele, la manechini 
comercializaţi de alţi producători, după cum se vede şi în pozele ce 
urmează. 

  The use of the adapting supports enables, as better shown 
later on, both the application in to the universal articulator of models 
with particular shape and junction features, and the application of 
these models, manufactured by us, to the manikins commercialized 
by other manufacturing firms. 

ARTICULATOR UNIVERSAL PENTRU MANECHIN STANDARD FĂRĂ BUST ŞI CU BUST 
UNIVERSAL ARTICULATOR FOR STANDARD TYPE MANIKIN WITOUT BUST AND WHIT BUST 

 

 



  Auto-drenarea manechinului cu articulator ce poate fi scos  

Se compune dintr-o mască rigidă, alcătuită dintr-un  rulmentul metalic intern şi 
structură de funcţionare  şi dintr-o mască de plastic moale pentru gură cu 
închidere magnetică. 
Cod articol DS0954 

  Self-draining manikin with sledge articulator 
It consists of a rigid face mask, of an internal metallic bearing and operating 
structure and of a soft plastic mouth mask with easy magnetic lock. 
Item code DS0954 
 

 

 

  Plasarea magneţilor pe 
partea exterioară a feţei şi pe  
partea interioară a gurii.  
 

  Placement of the magnets 
on the external side of the hard 
face mask and on the internal 
side of the soft mouth mask. 

 

 

 
 

  Auto-drenarea manechinului cu articulator tip sanie şi cu bust 

Bustul este disponibil în culoarea negru şi verde, sau în acelaşi ton cu 
masca de faţă. 

Cod articol DS0954 

 

  Self-draining manikin with sledge articulator and bust 
The bust is available in black and green colour or in the same flesh tone 
of the face mask. 

Item code DS1002 
 

 

 
MANECHINI DE ULTIMĂ GENERAŢIE
MANIKINS OF LAST GENERATION

 

 

 

 Datorită protezei articulatorului, înlocuirea modelului de gură este permisă.   

Tanks to articulator protusion the replacement of the mouth model is allowed. 



  Manechin cu suport pantografic din aluminiu şi cu 
mască superioară din PVC transparent  

Manechinul este furnizat cu scurgere din latex la gât ( Cod Art. 
DS0939), este articulat pe un suport de aluminiu patografic ( Cod 
Art. DS1005) echipat cu un sistem foarte bun de strângere. 
Masca pentru faţă (Cod Art. DS1006) este fabricată din PVC 
transparent şi mască de gură dintr-un plastic moale şi elastic 
(Cod Art. DS1007) sunt disponibile împreună gâtul din latex şi 
suportul pantografic, ca piese de schimb. Manechinul se poate 
fixa la masa de lucru, utilizând o conexiune cu flanşă (Cod Art. 
DS0955), sau cu o conexiune tip clemă, ceea ce se poate vedea 
în imaginea de mai jos, (Cod Art. DS1008), sau se poate fixa în 
scaunul stomatologic, folosind o conexiune adecvată. 
Articulatorul intern  nu permite mişcări laterale şi este de 
asemenea disponibil ca piesă de schimb (Cod Art. DS1009). 
Potrivit pentru practică pe orice model de gură, dar în special 
adecvat pentru cursuri de igienă dentară.  
Cod articol DS1004 

 

  Manikin with aluminium pantograph support and with 
the upper shape of the face mask in transparent PVC 
The manikin, supplied with draining latex throat (Item code 
DS0939), is articulated on an aluminium pantograph support 
(Item code DS1005) equipped with a very firm tightening system. 
The shape of the face mask (Item code DS1006) made in 
transparent PVC and the lower mouth mask in soft elastic plastic 
(Item code DS1007) are available, together with the latex throat 
and the pantograph support, as spare parts. It is possible to fix 
the manikin to the workbench using a flange connection (Item 
code DS0955) or an holdfast connection, showed in the lower 
picture, (Item code DS1008), or to fix it to the dental chair, using 
the proper connection. The inner articulator, in metal casting, 
doesn’t allow the lateral movements and it is also available as 
spare part (Item code DS1009). Suitable for practice on every 
mouth model, but particular appropriate for dental hygienist 
trainings. 
Item code DS1004 

 
Conexiune clemă  

Cod articol DS1008 

MANECHINI DE ULTIMĂ GENERATIE 
MANIKINS OF LAST GENERATION 

 

 

Holdfast connection  

Item code DS1008 



           Conexiune 
clemă încorporat 
cu tijă articulată 
Cod articol DS0956 

        Conexiune 
placă cu tijă 
articulată    
Cod articol DS0957    

         Conexiune  
placă cu tijă cu 
articulaţie dublă        
Cod articol DS0958 
 

 

 

 

 

  Holdfast connection with incorporated jointed rod for manikin with bust 

It is set into an especially provided screw slot. It enables freedom in orientation and 
the fixing in a stance parallel to the connection bench. 
Item code DS0976 

 
DIFERITE CONEXIUNI ALE MANECHINILOR PE MESELE DE LUCRU 
DIFFERENT TYPES OF CONNECTION OF THE MANIKINS TO THE WORKBENCHES 

Holdfast 
connection with 
incorporated 
jointed rod 
Item code DS0956 

 

 

PENTRU MANECHINI FĂRĂ BUST   
MANIKINS WITHOUT BUST 

 

Plate connection 
with jointed rod 
Item code DS0957 

 

Plate 
connection with 
double jointed rod 
Item code DS0958

Standard 
connection with 
jointed rod 
Item code DS0943

  

 

PENTRU MANECHINI CU BUST 
FOR MANIKINS WITH BUST 

  Conexiune clemă încorporat cu tijă articulată pentru manechin cu bust  
Acesta este stabilit într-un locaş prevăzut special. Permite libertatea de orientare şi 
fixare într-o poziţie paralelă cu conexiunea mesei de lucru. 
Cod articol DS0976 

 

Conexiune clemă pentru manechin cu bust 

Acesta este stabilit într-un locaş prevăzut special sub 
bust şi permite în acelaşi timp fixarea şi libertatea de 
mişcare.  

Cod articol DS0944

 Holdfast connection for manikin with bust 

It is set into an especially provided screw slot under 
the bust and it enables at the same time its fixing 
and the freedom of movements. 
Item code DS0944 

       Conexiune           
standard cu tijă cu 
dublă articulaţie 
Cod articol DS0943 



  Conexiune flanşă 

Aceasta permite stabilirea manechinului pe masa de lucru, de diferite grosimi, din 
metal sau plăci din lemn. 

Cod articol DS0955 

  Flange connection 
It enables to fix the manikins to the surfaces, with 
different thickness, of the metal or wooden boards of 
the workbenches. 

Item code DS0955 

 
  Suport alunecare  

Echipat cu o tijă reglabilă pe înălţime, cu 
două plăci de conectare şi o prelungire 
pentru articulaţia tijei, acesta se poate fixa 
oriunde există suprafeţe nivelate.  

Cod articol DS0945 

 

  Slide support 

Equipped with a sliding rod for height 
regulation, with two shaped connection 
plates and an extension for the movement of 
the jointed rod, it can be fixed anywhere 
there are level surfaces. 

Item code DS0945 

 

  Tijă mică de sprijin echipată cu catarame şi curele, pentru prinderea 
manechinului cu bust de scaunul stomatologic.   

Se aplică la baza bustului, care este automat echipat cu două catarame laterale, ce 
permit fixarea pe scaun. 

Cod articol DS0948 

 

  Small support rod, with a dinghy equipped with buckles and belts, to 
apply the manikin with bust to the dental chair 
It is applied at the base of the bust which is itself equipped with two side buckles, 
which enables to fix it to the chair. 
Item code DS0948 
 
 
 
 
 

 Suport dublu cu catarame şi curele ce se foloseşte la fixarea 
manechinul fără bust pe scaunul stomatologic 
Cataramele sunt echipate cu şuruburi care blochează alunecarea curelei.  

Cod articol DS0949 

  Double dinghy support with buckles and belts to apply the manikin 
without bust to the dental chair 
The dinghies are equipped with sliding block screws. 

Item code DS0949 

DIFERITE SUPORTURI ALE MANECHINILOR PENTRU MESELE DE LUCRU SI SCAUN DENTAR 
DIFFERENT TYPES OF SUPPORT OF THE MANIKINS FOR WOKKBENCHES AND DENTAL CHAIR 

 

 



MODELE PENTRU PRACTICĂ PE MANECHIN 

MODELS FOR PRACTICE ON MANIKIN 
 

 



 
 Kit pentru fixare,  pentru a practica pe manechin  

Aceasta permite reproducerea pe manechin a celui mai 
amplu caz–studierea fixării. Dinţii anatomici intacţi ai 
modelului de bază ai gurii (cu gingie de gumă), pot fi 
montaţi în manechin cu ajutorul  suporţilor şi pot fi înlocuiţi 
cu unul sau mai mulţi dinţi confecţionaţi din kit.  
Cod articol  DS0880 

 Kit of fix for practice on manikin 
It enables to reproduce on the manikin the widest case-study of  
fix. The anatomically intact teeth of the mouth basic model (with 
gum gingiva) that can be fitted into the manikin with the aid of the 
adapting supports, can be replaced with one, or more “prepared” 
teeth of the kit. 
Item code DS0880 
 

 Kit de modele  pentru practică mobilă pe manechin  
Modelele, cuprinse într-o servietă, constau în:  
• o pereche de suporturi (superiori şi inferiori) de modele de 
dinţi cu un set complet de 28 de tampoane colorate mici, 
fixate cu un şurub, care reprezintă elementele decalate ale 
osului, care  se regenerează  la nivelul cavităţii alveolare; 
• o pereche de suporturi (superiori şi inferiori), de modele cu 
un set complet de 28 de dinţi fixaţi cu şurub;  
• un set de 28 de gingii din silicon, care permit reproducerea 

studiul de caz  Kennedy, utilizând dinţii pe seturile de 
suporturi  menţionate mai sus.  

Cod articol  DS0875 

 Kit of models for mobile practice on manikin 
The models, contained in a briefcase, consist of: 
• a couple of supports (upper and lower) of toothless models with 

full set of 28 coloured little pads, fixed with a screw, which 
represent the gap elements of the bone that regenerates at the 
alveolar cavities level; 

• a couple of supports (upper and lower) of models with full set of 
28 screw-fixed teeth; 

• a set of 28 silicone gum gingivae which enable to reproduce the 
case study of Kennedy, by using the teeth of the above mentioned 
couple of supports. 

Item code DS0875 

 

MODELE PENTRU PRACTICA PROTEZELOR FIXE ŞI MOBILE 
MODELS FOR PRACTICE OF FIX AND MOBILE PROTHESIS 



 
 
 

 Model în stil german de practică 
conservatoare, cu 32 de dinţi fixaţi cu şurub 
şi gingie rigidă  
Modelul economic prezintă cele patru măsele de 
minte.  
Cod articol  DS0893/A 

 German style model for 
conservative practice, with 32 screw-
fixed teeth and rigid gingivae 
Cheap model featuring the four wisdom 
teeth. 
Item code DS0893/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dinţi de schimb pentru cod articol DS0893/A  

Cod articol  DS0894 

 Spare teeth for item code DS0893/A  

Item code DS0894 
 
 
 
 

 Model în stil german de practică 
conservatoare, cu 32 de  dinţi fixaţi cu şurub 
şi gingie de gumă  

Modelul prezintă mai mulţi dinţi caracteristici  
Cod articol  DS0893/G 

 German style model for 
conservative practice, with 32 screw-  
fixed teeth and gum gingivae 
Model featuring more characterized 
teeth. 
Item code DS0893/G 

 
MODELE PENTRU PRACTICA CONSERVATOARE   
MODELS FOR CONSERVATIVE PRACTICE



 
 
 

  Model pentru practică conservatoare, cu 28 
de dinţii fixaţi cu şurub, plasare uşoară şi gingie 
rigidă 

Tipic acestui model economic, cei 28 de dinţii fixaţi cu 
şurub alunecă pe o baionetă  şi se  întrerupe având  
un echivalent complementar în alveolă, în partea de 
jos care, faţă de restul, acţionează ca spaţiu pentru  
recuperarea  muşcăturii automate. Singurul dinte 
prezintă la rădăcini un simbol al recunoaşterii, conform 
nomenclatorului internaţional, ce uşurează 
ansamblarea acestuia.  
Cod articol  DS0851 

  Model for conservative practice, with 
28 screw-fixed teeth with easy placing and 
rigid gingivae 
Typical of this cheap model, the 28 screw- 
fixed teeth feature a bayonet slide and 
stoppage which has a complementary 
equivalent in the alveolus, the bottom of 
which, in addition to the rest, acts as space 
for the automatic biting recovery. Moreover, 
the single tooth shows at the roots a symbol of 
recognition according to the international 
nomenclature, which makes their assembly 
very easy. 
Item code DS0851 

 

 

 

  Modelul în  stil american  pentru  practica 
conservatoare, cu un  singur rând de dinţi şi 
gingie de gumă 

Dinţii fixaţi prin şurub, sunt fabricaţi din răşină specială 
dură.  

Cod articol  DS0903 

  USA style model of mouth for 
conservative practice with gum gingivae 
The screw-fixed teeth, are made of a special 
hard resin. 
Item code DS0903 

  Set de 28 de dinţi de schimb 
pentru articolul DS0903 
Cod articol  DS0904 

  Set of 28 spare teeth for item 
code DS0903 
Item code DS0904 

MODELE PENTRU PRACTICA CONSERVATOARE
MODELS FOR CONSERVATIVE PRACTICE



 
 

  Modele de dinţi pentru practica 
endodontică cu rădăcini transparente, 
cu canal şi gingie de gumă  

Modelul are nevoie de suporturi de 
adaptare pentru a fi instalat pe 
articulator. Suporturile sunt realizate din 
răşină semi rigidă pentru a face mai 
uşoară inserarea dinţilor, sau înlocuirea 
lor.  
Cod articol  DS0980 

  Models for endodontic practice with 
transparent and channelled root teeth 
and with gum gingivae 
The model needs adapting supports to be 
installed onto the articulator. The supports 
are made of semi-rigid resin to make it easy 
the teeth insertion, or their replacement. 
Item code DS0980 

 

  Suporturile modelului sunt parţial 
rigide, dar potrivite pentru a menţine dinţii 
stabili în cavităţile alveolare în timpul 
practicii. Pentru a  evita ruperea gingiei 
de gumă în porţiunile subţiri dintre dinţi, 
se recomandă introducerea  alternativă a 
dinţilor, înainte de a introduce gingia. 
Numai  atunci finalizaţi plasarea dinţilor. 

 The model supports are partially 
rigid but suitable to keep the teeth fixed 
in the alveolar cavities during practice. 
In order to avoid tearing the gum 
gingivae in the thin portions between 
the teeth, it is advisable to replace 
teeth, arranging them alternately, 
before inserting the gingiva. Only by 
then complete the teeth placement. 

 
MODELE PENTRU PRACTICA ENDODONTICĂ   
MODELS FOR ENDODONTIC PRACTICE  



 
 

  Modele de gingie de gumă pentru practică pe 
manechin şi dinţi cu canal şi rădăcini  transparente 

Dinţii fixaţi cu şurub, sunt realizaţi cu canale pentru 
rădăcină, care conţin ceară roşie, în scopul de a permite în 
acelaşi timp, conservarea şi practica endodontică. 
Modelul este instalat pe articulator utilizând suporturile 
adaptate.  
Cod articol  DS0932 

  Models with gum gingivae for practice on manikin and 
teeth with channelled and transparent stumped roots 
The screw-fixed teeth, are made with root canals containing 
red wax, in order to enable at the same time conservative and 
endodontic practice. 
The model is installed on the articulator by using the adapting 
supports. 
Item code DS0932 

  Set de 28 de dinţi de schimb 
pentru articolul DS0932 
Cod articol  DS0935 

  Set of 28 spare teeth for item code 
DS0932 
 Item code DS0935 
 
 

  Modelul universal  

Se compune din 32 de dinţi, 26 de dinţi 
fixaţi cu şurub pentru practica 
conservatoare, 4 (16, 24, 33 şi 46) dinţi 
fixaţi cu şurub cu canal pentru  practica 
endodontică, 2 măsele de minte (18 şi 
38) pentru practica chirurgicală. 
Modelul este caracterizat prin contracţia 
gingivală superioară în partea stângă şi 
inflamaţia gingivală inferioară pe grupul 
frontal.  
Cod articol  DS0893/U 

  Universal model 
It consists of 32 teeth, 26 screw-fixed teeth 
for conservative practice, 4 (16, 24, 33 and 
46) screw-fixed teeth with root canal for 
endodontic practice, 2 wisdom teeth (18 
and 38) for surgery practice. The model is 
characterized by upper gingival shrinkage 
on the left side and lower gingival 
inflammation on the frontal group. 
Item code DS0893/U 

MODELE PENTRU PRACTICA CONSERVATOARE ŞI ENDODONTICĂ  
MODELS  FOR  CONSERVATIVE AND ENDODONTIC  PRACTICE  



 
 
 

  Modelul pedodontic cu oclusor  

Acesta poate fi utilizat numai cu 
manechinul cu suport pantografic din oţel  

Cod articol  DS1010 

  Pedodontic model with occlusor 
It can be used only with steel pantograph 
support manikins. 
Item code DS1010 
 

 

 
 
 

  Modelul pedodontic fără oclusor  

Acesta poate fi utilizat cu celelalte tipuri de 
manechin, cu excepţia  modelului economic, pe 
suportul  pantografic de manechin din oţel.   

Cod articol  DS1011 

  Pedodontic model without occlusor 
It can be used with all the other manikins, 
except for cheap model and for steel pantograph 
support manikins. 

Item code DS1011 

 

 

 

 

  Dinţi artificiali pentru a practica 
pulpectomia 
Cod articol  DS1012 

  Artificial teeth for pulpectomy practice 
Item code DS1012 

 
MODEL PEDODONTIC ŞI DINŢI ARTIFICIALI PENTRU A PRACTICA PULPECTOMIA 
PEDODONTIC MODEL AND ARTIFICIAL TEETH FOR PULPECTOMY PRACTICE 



  Modelul de gură  pentru  practică cu 
gingii de culoare roz afectate de  
parodontoză, cu dinţi fixaţi prin şurub, cu 
dinţi dintr-o culoare loviţi în rădăcină, 
excepţie făcând  primii patru molari,  cu 
retragere evidentă a gingiei bicolore fixaţi 
cu şurub. 
Cod articol  DS1018 

  Human mouth model for practice with 
gingivae showing parodonthopathies in pink 
gum, with one-colour teeth stumped in the 
roots, except for the first four molars with a 
considerably retracted gingiva and bicolour, 
all screw-fixed 
Item code DS1018 

  Modelul de gură umană pentru practică, cu gingii 
afectate de  parodontoză, din gumă transparentă cu 
dinţi  dintr-o singură culoare loviţi în rădăcini, excepţie 
făcând  primii patru molari, având o retragere evidentă 
a gingiei bicolore fixaţi în şurub. 
Cod articol  DS1019 

  Human mouth model for practice with gingivae 
showing parodonthopathies, in transparent gum with 
onecolour teeth stumped in the roots, except for the  
first four molars with a considerably retracted gingiva 
and bicolour, all screw-fixed. 
Item code DS1019 

  Detaliu mărit pentru cod articol DS1018, arătând 
retragerea masivă a gingiei pentru un molar primar. 

  Enlarged detail of the item code DS1018 showing 
the heavy gingiva retraction of a primary molar. 

MODELE PENTRU PRACTICAREA PARADONTOLOGIEI
MODELS FOR PARODONTHOLOGY PRACTICE



  

 

 
MODELE PENTRU PRACTICAREA PARADONTOLOGIEI
MODELS FOR PARODONTHOLOGY PRACTICE 

 Model pentru practică cu gingie afectată 
de paradontoză şi dinţi cariaţi afectaţi de tartru  
Maxilarul şi baza fălcii  sunt fabricate din poliuretan 
semirigid, pentru a putea introduce dinţii sub simpla 
presiune a degetelor, care permite înlocuirea 
uşoară a dinţilor, deja afectaţi, cu cei noi şi 
reutilizarea modelelor în timp.  
Cod articol  DS0985 

 Model for practice with gingivae 
showing parodonthopathies and carious teeth 
affected by tartar  
 The maxillary and jaw bases are made of semi-
rigid polyurethane so as to insert the teeth with a 
simple fingers pressure, which allows an easy 
replacement of the deteriorated teeth with the new 
ones and the reutilization of the models over time. 
Item code DS0985 



 

  

  Gingii de rezervă  

Gingia pentru cod articol DS0844, este realizată dintr-un  silicon 
special, care nu se rupe şi este rezistent  împotriva firului de 
sutură, atunci când este pus în tracţiune.  
Cod articol  DS0864 

  Spare gingivae 
The gingivae for the item code DS0844 are made of a special 
silicone gum that does not tear and resistes against the suture 
thread when it is put in traction. 
Item code DS0864 

MODELE PENTRU PRACTICAREA PARADONTOLOGIEI ŞI CHIRURGHIEI  
MODELS FOR PARODONTHOLOGY AND SURGERY PRACTICE

 

Models for parodonthology and surgery practice 
The models with fix teeth showing the alveolar bone heavily 
retracted and diffusely carious, can be also used for surgery 
simulation when preparing edges or sutures. 
Item code DS0844

 

Modele pentru a practica paradontologia şi chirurgia  

Modele cu dinţii ficşi care arată osul alveolar puternic retras şi 
difuz cariat, care pot fi de asemenea folosiţi pentru simularea 
operaţilor chirurghicale atunci când se pregătesc marginile şi 
sudura acestora. 
Cod articol  DS0844 

 



 

  Model pentru a practica anestezia 
Acesta constă dintr-un maxilar şi o mandibulă 
din răşină cu formă anatomică, acoperită cu 
vopsea metalică, ce conduce impulsul electric, 
stratificat diferit, şi cu un circuit electric adecvat, 
încorporat în răşină şi alimentat de către o 
microbaterie puternică, care generează un 
semnal de lumină verde atunci când injectarea 
este efectuată într-o poziţie corectă, sau 
dimpotrivă un semnal luminos roşu atunci când  
injecţia este efectuată într-o poziţie greşită.  
Cod articol  DS0990 

  Model for anaesthesia practice 
It consists of a jaw and a mandible made of resin 
and with anatomic shape, coated with a metallic 
paint conducting the electric impulse, differently 
stratified, and with a suitable electric circuit, 
embedded in the resin and supplied by a 
powerful micro-battery, that generates a green 
light signal when the injection is carried out in a 
correct position, or a red light signal when, on 
the contrary, the injection is carried out in a 
wrong position. 
Item code DS0990 

 

 

 
MODELE PENTRU PRACTICAREA  ANESTEZIEI  
MODELS FOR ANAESTHESIA PRACTICE



  Modele pentru practicarea chirurgiei  

Ele trebuie să fie ansamblate pe articulatorul 
manechinului, fără ajutorul suporturilor de adaptare. În 
timpul practicii de grup, este necesar să se cumpere 
cel puţin un model transparent (punctul DS0843), ca 
un ghid vizual, pentru a vedea în interior elementele 
care trebuie operate chirurgical (dinţi încorporaţi în os, 
chisturi şi granuloame). Fiecare arc este împărţit în trei 
şuruburi ancoră, disponibil ca şi piese de schimb şi 
fiecare şurub ancoră conţine cel puţin două elemente 
dentare care pot fi supuse intervenţiei chirurgicale.  
Cod articol  DS0979 

  Models for surgery practice 
They have to be assembled on the manikin articulator 
without the aid of the adapting supports. During group 
practice it is necessary to buy at least one transparent 
model (item DS0843) as a visual guide to spot inside 
the model the elements to operate surgically (teeth 
incorporated in the bone, cysts, granulomas). Every 
arch is divided into three screw anchors, available as 
spare parts, and every screw anchor contains at least 
two dental elements subject to surgical operation. 
Item code DS0979 

 

 Pregătirea operaţiei, accentuând zonele  
supuse simulării. 

 

Modele transparente de ghidare 

Cod articol  DS0843 

 
Trasparent guide models  

Item code DS0843 

MODELE PENTRU PRACTICAREA CHIRURGHIEI
MODELS FOR SURGERY PRACTICE

 

 Preparation highlighting the areas subyected 
to simulated operation. 

Modele cu componente dezansamblate

Models with disassembled components

Piese de schimb cu şurub  ancoră de fixare 
pentru practica chirurgicală 

Screw anchors spare parts for surgical 



 
 

  Model de gură pentru a practica separarea 
dinţilor pe manechin 
Datorită elasticităţii formei confecţionate din poliuretan, şi 
graţie conformaţiei împărţirii în două semi-secţiuni, care 
încorporează dinţii în spaţiul format între ele, ei pot fi 
extraşi, cu o pensetă specială, numai prin exercitarea 
unui efort considerabil. 
Cod articol  DS0987 

  Model of mouth for teeth avulsion practice on 
manikin 
Thanks to the particularly elastic nature of the 
polyurethane forming its supports and thanks to their 
conformation in two hemisections that embed the teeth in 
the shell-shaped space between them, the teeth can be 
extracted, with the special forceps, only by exerting a 
considerable effort. 
Item code DS0987 

  Modelul se deschide ridicând marginea gingiei şi 
deşurubând blocajul cauzat de şurub (câte unul pentru 
fiecare parte), care leagă cele două semi-secţiuni. 
Aranjarea dinţilor, după simularea extracţiei, are loc prin 
utilizarea alternativă a cavităţilor alveolare, astfel încât să 
se evite, smulgerea din spaţiile subţiri dintre dinţi, atunci 
când se introduce guma gingiei: dinţii lipsă sunt introduşi 
după adăugarea gumei. 

  The model opens by lifting the gingiva edges and 
unscrewing, with a screwdriver, the blockage and 
clamping screws (one for each side) which connect the 
two supports hemisections. The teeth placing, after the 
extraction simulation, occurs by alternately using the 
alveolar cavities so as to avoid, tearings in the thin 
spaces between the teeth when one places the gum 
gingiva: the missing teeth are pressed inside after adding 
the gums. 

 
MODELE PENTRU PRACTICAREA EXTRACŢIEI DINŢILOR 
MODEL FOR TEETH AVULSION PRACTICE 

 

 

Componentele semiarcului superior

Components of the upper hemiarch



  

 
 
 
 

  Bio-modele pentru practica pe manechin cu 
dinţi naturali sau artificiali cu canal pentru rădăcină 

Cele două suporturi, cel superior şi inferior sunt 
blocate, printr-o ceară adezivă, pe care se practică 
metoda conservatoare şi endodontică. Cheia articulară 
pentru posibilitatea urmăririi muşcăturii este asigurată 
de prezenţa în model al molarului artificial şi al dintelui 
frontal deja articulat. Răşina din cele două suporturi 
conţine materiale organice şi radio-opace 
asemănătoare cu cea a ţesutului osos, astfel încât, prin 
plasarea de mici raze X în deschiderile 
corespunzătoare prevăzute în interiorul modelelor, se 
poate verifica radiologic rezultatele de practică 
efectuate.  

Cod articol  DS0915 

 

  Bio-models for practice on manikin with natural or 
artificial teeth with root canal 
The two supports, upper and lower, lodge and block, 
through an adhesive wax, the teeth on which 
conservative and endodontic practice are performed. 
The articular spanner for the possible tracing of the bite 
is ensured by the presence in the model of artificial 
molar and frontal teeth, already articulated. The resin 
of the two supports contains organic material and 
radio-opacity patterns analogous to that of the bone 
tissue, so that, by placing small x-rays in suitable 
openings provided inside the models, one can 
radiologically check the outcomes of the practice 
performed. 
Item code DS0915 

MODELE PENTRU PRACTICĂ CU DINŢI NATURALI ŞI VERIFICARE CU RAZE  X  
MODELS FOR PRACTICE WITH NATURAL TEETH AND FOR X–RAY CHECKS 



 
 

 Simulator ortodontic pentru manechin (fără 
articulator)  
Similar ca şi Typodont-ul american, se arată aceleaşi 
metode de utilizare. Acesta este livrat cu două suporturi 
pentru muşcături: câteva muşcături care poate fi ales dintre 
diferite clase de unghiuri şi un set de 28 de dinţi 
înrădăcinaţi, metalizaţi în rădăcină şi anatomici în coroană, 
toate disponibile că piese de schimb.  
Cod articol  DS0983 

     Orthodontic simulator for manikin (without articulator) 
Similar to the American Typodont, it shows its same patterns of 
use. It is supplied with two bite-bearing supports, a couple of bites 
that can be chosen among the various Angle classes and a set of 28 
rooted teeth, metallized in the root and anatomical in the crown, 
all available as spare parts. 
Item code DS0983 

  Câteva suporturi pentru 
simulator ortodontic 
Cod articol  DS0859 

  Couples of supports for 
othodontic simulator 
Item code DS0859 

 

 

 

  Gingii din ceară pentru 
simulator ortodontic 
Cod articol  DS0855 

  Wax bites for 
orthodontic simulator 
Item code DS0855 

  Set de 28 de dinţi de 
schimb pentru simulator 
ortodontic 
Cod articol  DS0854 

  Set of 28 spare teeth for 
orthodontic simulator 
Item code DS0854 

 
SIMULATOR ORTODONTIC 
ORTHODONTIC SIMULATOR 



 
 

 Model cu şurub ancoră 
interschimbabil pentru chirurgie, 
endodonţie şi practică conservatoare  

Modelul permite, în acelaşi timp, 
practicile de diferite tipuri: practici 
endodontice pentru care sunt potrivite 
şuruburile tip ancoră cu gingie roz sau 
transparentă (1), practici conservatoare 
(4)  şi practici de chirurgie (2). Modelul se 
dovedeşte a fi foarte potrivit, deoarece  
şurubul de ghidare al ancorei pentru 
practica chirurgicală şi (3) părţile ancorei 
sunt de asemenea disponibile, vezi 
articolul DS1013/1R, articolul DS 1013/T, 
articolul DS1013/2 şi articolul DS1013 /4.  
Cod articol  DS1013 

 Model with interchangeable 
screw anchors for endodontic, 
surgery and conservative practice 
The model allows, at the same time, 
practices of different kind: endodontic 
practices for which are suitable screw 
anchors with pink or transparent (1) 
gingivae, conservative (4) practices and 
surgery (2) practices. The model turns 
out very suitable because guide 
transparent screw anchors for surgery 
practice and (3) spare screw anchors are 
also available, see item code DS1013/1R 
and item code DS 1013/T and item code 
DS 1013/2 and item code DS1013/4. 
Item code DS1013 

 

MODELE PENTRU PRACTICĂ CU ŞURUB ANCORĂ INTERSCHIMBABIL 
MODELS FOR PRACTICE WITH INTERCHANGEABLE SCREW ANCHORS 



MODELE DIDACTICE DEMONSTRATIVE 

DEMOSTRATIVE DIDACTIC MODELS 
 



   Model de gură cu oase cioplite 
pentru a evidenţia rădăcinile dintelui 
Scară 1:1 
Cod articol  DS0850 

  Model of mouth with chiselled 
bone to highlight the teeth roots 
Full-scale 
Item code DS0850 
 

 Model mărit de mandibulă care se 
descompune, situat pe suport 

De trei ori mai mare decât mărimea 
naturală, se descompune în părţi şi pot fi 
scoşi câţiva dinţi. 
Cod articol  DS0848 

  Model of enlarged decomposable 
hemimandible, set on a support 
Three times the original size, it is 
decomposable into parts, thus enabling 
the removal of some teeth. 
Item code DS0848 

  Patru etape de dezvoltare a 
dentiţiei umane 
Scară 1:1. 
Cod articol  DS0818 

  Four- stage development of 
human dentition 
Full-scale. 
Item code DS0818 

MODELE ANATOMICE 
ANATOMIC MODELS 



 Model mărit a celor cinci dinţi de bază, 
montaţi pe suport 

Setul se compune din modele mărite 
considerabil (de la 15 la 22 de cm înălţime), 
care se descompun în mai multe secţiuni 
pentru a se putea observa structura internă a 
dintelui şi formaţiunile vasculare şi nervoase. 
Cod articol  DS0845 

  Enlarged models of the five basic teeth, 
mounted on a support 
The set consists of considerably enlarged models 
(from 15 to 22 cm high), which are decomposable 
into various sections in order to show the internal 
structure and the relating vascular and nervous 
formations. 
Item code DS0845 

  Set de 16 dinţi didactici realizaţi de Prof. 
Mainardi 

Confecţionaţi din răşină la o scară de 2,5:1, ei prezintă 
elementele a două semiarcade antagoniste, aşezaţi pe 
un suport de răşină; ei au fost modelaţi de Prof. Vasco 
Mainardi. Foarte bine pregătiţi pentru didactica 
automată, reprezentând un ajutor foarte bun în 
modelare. 
Cod articol  DS0846 

  Set of 16 didactic teeth by Prof. Mainardi 
Made of resin on a scale of 2,5:1, they show the 
elements of two antagonist hemiarches, set on a resin 
support; they were moulded by Prof. Vasco Mainardi. 
Very much anatomically didactic, they are a great aid in 
moulding. 
Item code DS0846 

 
MODELE ANATOMICE ŞI DIDACTICE PENTRU MODELARE 
ANATOMIC AND DIDACTIC FOR MOULDING MODELS 



  Modele de dinţi cu rădăcină din răşină 
pentru semiarcurile antagoniste 

Set de 14 dinţi anatomici cu rădăcină, introduşi 
în răşină măriţi la o scară de 5:1. Sunt aşezaţi 
unul lângă celălalt pe un strat de răşină, modelaţi 
după canonul de la şcoala Tanaka. Ei reproduc 
elementele semiarcului superior şi 
corespondentul adversarului semiarcului inferior. 
Cod articol  DS0906 

  Rooted resin models of antagonist hemiarches 
Set of 14 anatomic teeth with roots, cast in resin and 
on a scale of 5:1. They are placed side by side on resin 
bed-plates, moulded according to the canons of the 
Tanaka school. They reproduce the elements of the 
upper hemiarch and the corresponding antagonists of 
the lower hemiarch. 
Item code DS0906 
 
 

  Modele mărite ale celor 28 de dinţi umani 

Înţepeniţi în rădăcină, sunt modelaţi după 
metoda anatomică clasică. Aşezaţi într-o 
servietă, sunt de 5 ori mai mari decât mărimea 
naturală şi sunt foarte utili în laboratoare pe post 
de mostre pentru modelare. 
Cod articol  DS0876 

 

  Enlarged models of 28 human teeth 
Stumped in the roots, they are moulded 
according to the most classical anatomic 
methods. Contained in a briefcase, they are 5 
times the original size and are very useful in the 
laboratory as samples for moulding. 
Item code DS0876 

 
 

  Kit pentru modelarea 
dinţilor de bază, dinţi trecuţi 
prin diferite stagii de modelare 
(metoda detaşabilă) 

Kitul este compus din 30 de 
modele mărite, cinci pentru 
fiecare din cele 6 modele 
dentare, prezentând stagiile 
ulterioare ale materialului 
detaşabil, începând cu 
paralelipipedul, necesar pentru a 
ajunge la modelarea  finală. 
Cod articol  DS0868 

 
 

 Moulding kit of basic teeth through 
progressive carving stages (removal method) 

This kit consists of thirty enlarged models, five for each 
of the six dental-type elements, showing the 
subsequent stages of material removal, starting from 
parallelepipeds, necessary to reach the final moulding. 
Item code DS0868 

MODELE ANATOMICE ŞI DIDACTICE PENTRU MODELARE 
ANATOMIC AND DIDACTIC MODELS FOR MOULDING 



  Craniu uman care se descompune în 
trei părţi 

Confecţionat din răşină la o scară 1:1, se 
descompune în zona scalpului şi arată 
mandibula articulată. 
Cod articol  DS0831 

  Human skull decomposable into three 
parts 
Made of resin on a full-scale, it is dissected at the 
skullcap and shows a jointed mandible. 
Item code DS0831 
 
 
 
 
 
 

  Craniu uman care se descompune în zece părţi 

Modelat din răşină, la scară 1:1, la o precizie anatomică, 
reproduce structura internă a mandibulei, pe jumătate 
secţionată, la fel ca şi dinţii pe jumătate ciopliţi, la fel ca şi 
structura cavităţii nazale. Mulţumită unei deschizături foarte 
mari, permite studierea osului sinusului cu o mare uşurinţă. 
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu osul frontal al sinusului.Osul 
temporal este reprodus cu precizie, este detaşabil şi în mod 
corespunzător secţionat. 
Cod articol  DS0834 

  Human skull decomposable into ten parts 
Resin moulded, full-scale, anatomically precise, it reproduces the 
internal structure of the fix teeth mandible, half hemidissected, as 
well as the teeth, and half hemichiselled, as well as the structure of 
the nasal cavities. Thanks to a suitable opening, it enables the 
study of the jawbone sinuses. The same happens with the frontal 
bone sinus. The temporal bone is very precisely reproducted, it is 
removable and duly dissected. 
Item code DS0834 
 

 

 Craniu uman care se descompune în 10 părţi cu 
mandibulă care prezintă dinţi detaşabili. 

Conţine şi detalii ale mandibulei. 
Cod articol  DS0837 

 Human skull decomposable into ten parts with mandible 
that presents removable teeth 

Detail of the mandible. 
Item code DS0837 

 
MODELE DE SCALP UMAN LA O SCARĂ NATURALĂ 
FULL-SCALE HUMAN SKULL MODELS  



 
 
 

 Craniu uman care se descompune în zece părţi cu părţile 
anatomice evidenţiate în culori 

Model de craniu uman la scară mărită modelat din răşină, care se 
descompune în 10 părţi: prezintă zonele musculare interne, subliniate 
cromatic, ale sistemului de mestecare cât şi câteva terminaţii ale 
sistemului vascular şi nervos. Numerele indică o descriere anatomică, 
listată separat. 
Cod articol  DS0835 

  Skull decomposable into ten parts with anatomical parts highlighted 
by colours 
Full scale human skull model made of resin, decomposable into 10 parts: it 
shows the muscular insertion areas, chromatically highlighted, of the masticatory 
system, as well as some vascular and nerve terminations. The numbers refer to a 
more analytical description listed separately. 
Item code DS0835 

MODEL DE SCALP UMAN CU PĂRŢI EVIDENŢIATE ÎN CULORI 
HUMAN SKULL MODEL WITH COLOUR-HIGHLIGHTED PARTS  

 



 
MODEL DE SCALP UMAN CU PREGĂTIRI ANATOMICE
HUMAN SKULL MODEL WITH ANATOMICAL PREPARATIONS 

   Model de scalp care se descompune în 
zece părţi cu pregătiri anatomice evidenţiate 
în culori. 
Cod Articol  DS0839 

  Skull model decomposable into ten parts 
with anatomical preparations highlighted by 
colours 
Item code DS0839 

  Cutie de plastic potrivită pentru toate 
modelele  

Cod articol DS0831 

 

  Plastic casket suitable for all models 

Item code DS0831 



  Model de gură pe scară largă cu dinţi detaşabili lovit în rădăcini, 
ansamblate pe un oclusor 
Cod articol  DS0921 

  Full-scale mouth model with removable teeth stumped in the 
roots, assembled on an occlusor 
Item code DS0921 

 

   Set de 28 de dinţi de schimb 
pentru articolul DS0921 
Cod articol DS0924 

   Set of 28 spare teeth for item 
code DS0921 
Item code DS0924 

 

 

  Model de gură mărit cu bază rigidă transparentă, 
montat pe un oclusor  

Fabricat din răşină transparentă, este echipat cu dinţi 
ficşi, bicolori.  
Cod Articol DS0908 

  Full-scale mouth model with rigid transparent 
base, mounted on an occlusor 
Made of transparent resin, it is equipped with fix, bicolour 
teeth. 
Item code DS0908 

MODELE DIDACTICE ALE GURII UMANE 
DIDACTIC MODELS OF HUMAN MOUTH  

 



   Modelul standard de gură mărit, ansamblat pe un oclusor, 
cu dinţi înrădăcinaţi detaşabili şi gingie roz 

Cod articol  DS0909 

  Standard mouth model, full-scale, assembled on an 
occlusor, with rooted removable teeth and pink gum gingivae 
Item code DS0909 

 
 Set de 28 de dinţi de 

schimb pentru articolul DS0909 
şi pentru articolul DS0916 

Cod articol  DS0907 

 

 Set of 28 spare teeth for 
item code DS0909 and DS0916 
Item code DS0907 
 
 

 

 
MODELE DIDACTICE ALE GURII UMANE
DIDACTIC MODELS OF HUMAN MOUTH  

 

 Modelul standard de gură mărit, ansamblat pe un 
oclusor, cu dinţi înrădăcinaţi detaşabili şi gingie transparentă  

Cod articol  DS0916 

 Standard mouth model, full-scale, assembled on an 
occlusor, with rooted removable teeth and transparent gum 
gingivae 
Item code DS0916 



 
  Model de gură mărit cu gingie transparentă 

şi dinţi cu rădăcini transparente montat pe un 
oclusor  

Prevăzut cu dinţi externi anatomici coloraţi, cu 
rădăcini canalizate în răşină transparentă, aceasta 
este doar un model demonstrativ. Canalele 
radiculare şi cavităţile pulpare sunt umplute cu 
ceară roşie.  
Cod articol  DS0937 

  Full-scale mouth model with transparent gum 
gingivae and channelled rooted teeth, with 
transparent root, mounted on an occlusor 
Provided with externally anatomically coloured teeth, 
with channelled roots in transparent resin, it is just a 
demonstrative model. The root canals and the pulpal 
cavities are filled with red wax. 
Item code DS0937 
 
 
 
 
 

  Set de 28 de dinţi de 
schimb pentru articolul  
DS0937 şi pentru articolul 
DS0980 
Cod articol  DS0938 

  Set of 28 spare teeth for item 
code DS0937 and DS0980 
Item code DS0938 
 

 
  Set de trei paralelipipezi transparenţi  

Ele conţin canalele cavităţii pulpare şi mono, bi-, 
triradicular dentare umplute cu ceară roşie. 
Fiecare paralelipiped este atârnat peste partea de 
coroană de tip dinte. Setul este folosit în practica 
manuală de endodonţie efectuat fără utilizarea  
manechinului.  
Cod articol  DS0877 

  Set of three transparent parallelepipeds 
They contain pulpal cavity and mono, bi-, triradicular 
dental canals fi lled with red wax. Every parallelepiped is 
overhanged by the crown portion of the type-tooth. The 
set is used in the manual practice of endodontics carried 
out without the use of the manikin. 
Item code DS0877 

MODELE  DIDACTICE ALE GURII UMANE 
DIDACTIC MODELS OF HUMAN MOUTH 



 
 

 Modele care prezintă etapele de avansare 
a cariilor progresive  

Modele mărite, lovite în rădăcini şi în secţiuni, care 
arată cele trei etape de progresie a cariilor. Util în 
pregătirea didactică a intervenţiilor chirurgicale 
stomatologice, sunt realizate din răşină fină pictată 
manual.  
Cod articol  DS0889 

 Models showing the advancing stages of 
caries progression 
Enlarged models, stumped in the roots and in section, 
that show the three stages of caries progression. 
Didactically useful in dental surgery training, they are 
made of finely hand painted resin. 
Item code DS0889 

 
 
 
 

 
 

 Model de gură umană mărit cu patologii, 
montat pe un oclusor  

Echipat cu gingie de gumă şi dinţi detaşabili, se 
prezintă cariile şi parodontoza, ce sunt realizate cu 
acurateţe precisă, în special, în ceea ce priveşte 
dinţii cariaţi, cu tartru, pungi şi retracţii gingivale, din 
mai multe culori, mai mult sau mai puţin intens în 
funcţie de gradul de inflamare.  
Cod articol  DS0866 

 Full-scale human mouth model with 
pathologies, mounted on an occlusor 
Equipped with gum gingivae and removable teeth, it 
shows caries and parodonthopathies, and is very 
accurately made, especially as far as carious teeth, 
tartar, pouches and gingivae retractions are 
concerned, with more or less intense colours 
according to the inflammation degree. 
Item code DS0866 

 

 
MODELE CARE PREZINTĂ PATOLOGII
MODELS SHOWING PATHOLOGIES



 
 
 

   Model de gură umană scară 1:1, făcut din răşină 
transparentă, ansamblat pe un oclusor, arătând 
diferite patologii   

Carii demonstrative, tartru, diminuare gingivală şi 
granulom.  
Cod articol  DS0865 

  Full-scale human mouth model made of 
transparent resin, assembled on an occlusor, 
highlighting various pathologies 
Demonstrative of caries, tartar, gingival shrinkages 
and granulomas. 
Item code DS0865 
 
 
 
 
 
 

  Model de gură umană cu patologii montat pe un 
oclusor  

Echipat cu gingie de gumă trasparentă, arată 
parodontoza, precum şi dinţii loviţi în rădăcini, cu excepţia 
celor patru molari cu retrageri considerabile ale osului.   
Cod articol  DS0873 

  Human mouth model with pathologies mounted 
on an occlusor 
Equipped with trasparent gum gingivae showing 
parodonthopathies, as well as teeth stumped in the roots, 
except for the four first molars with considerably retracted 
bones. 
Item code DS0873 
 
 
 

 
 
 

  Model de gură umană cu patologii, montat pe 
un oclusor  

Gingie de gumă roz hiperplastică.  
Cod articol  DS0870 

  Human mouth model with pathologies, mounted 
on an occlusor 
With pink gum hyperplastic gingivae. 
Item code DS0870 

MODELE CARE PREZINTĂ PATOLOGII
MODELS SHOWING PATHOLOGIES



  Modele mărite ale pregătirilor 

Servieta conţine 11 tipuri de modele, 
individual detaşabile, realizate din 
poliuretan, mărite considerabil, care arată 
cât mai multe tipuri de pregătiri pentru 
proteza fixă. Util pentru medicul stomatolog, 
ca un ghid, pentru a efectua pregătirile în 
gura pacientului. 
Cod articol  DS0886 

  Enlarged models of preparations 
Briefcase containing 11 models, individually 
removable, made of polyurethane, 
considerably enlarged, that show as many 
type-preparations for the fixed prosthesis. 
Useful for the dentist as a guide to carry out 
the preparations in the patient’s mouth. 
Item code DS0886 

 

 
  Kit ce arată pregătirile pentru proteza fixă 

Aflat într-o servietă, acesta se compune dintr-un model complet de gură (superior şi inferior), cu dinţi detaşabili cu 
rădăcină, care pot fi înlocuiţi cu dinţi anterior pregătiţi pentru aplicarea diferitelor tipuri de proteze fixe, pe o gamă 
foarte largă de combinaţii. De asemenea, Kit-ul include, elemente dentare, diferit preparate, care pot fi potrivite 
împreună şi cu dinţii anatomici intacţi ale modelului de bază. Acest dispozitiv permite reproducerea oricărei situaţii, 
fie în laborator sau în cabinetul medicului stomatolog.  
Cod articol  DS0879 

 

  Kit showing preparations for the fixed prosthesis 
Contained in a briefcase, it consists of a complete mouth model (upper and lower) with removable teeth, stumped 
in the root, that can be replaced with teeth previously prepared for the application of various kinds of fixed 
prostheses, on a very wide range of combinations. Indeed the kit also includes dental elements, differently 
prepared, that can be matched together and with the anatomically intact teeth of the basic model. This device 
allows to reproduce every situation, either in the laboratory or in the dentist’s surgery. 
Item code DS0879 

 
MODELE CARE ARATĂ PREGĂTIRI PENTRU PROTEZELE FIXE
MODELS SHOWING PREPARATIONS FOR FIXED PROSTHESES 



 
 
 

  Servieta pentru studierea pregătirii 
protezelor fixe 

Servieta conţine, pe ambele părţi, 28 de modele 
din răşină albă care prezintă câteva din posibilele 
operaţii, de asemenea încă două modele cu 
totalitatea dinţilor şi două modele fără dinţi. 
Cod articol  DS0883 

 Case study of preparations of fixed 
prostheses 
Briefcase containing, on two layers, 28 white resin 
models representing some of the possible 
operating situations, as well as two additional 
antagonists with all the teeth and two models 
without teeth. 
Item code DS0883 

 

 
 

MODELE CARE ARATĂ PREGĂTIRI PENTRU PROTEZELE FIXE
MODELS SHOWING PREPARATIONS FOR FIXED PROSTHESES



 
 
 
 

  Studierea cazului Kennedy  

Servieta conţine, pe ambele părţi, 28 de 
modele mărite confecţionate din răşina albă (14 
în partea superioară şi 14 în partea inferioară), 
prezentând câteva dintre combinaţiile cazului 
Kennedy. 
Cod Articol  DS0891 

 Kennedy case study made of resin 
Briefcase containing, on two layers, 28 full-scale 
white resin models, (14 upper and 14 lower), 
showing some of the possible combinations of 
the Kennedy case study. 
Item code DS0891 

 

 
 

 

MODELE CARE PREZINTĂ SITUAŢII DE GURI, PARŢIALE FĂRĂ DINŢI, PENTRU A PUTEA FI 
REZOLVATE PRIN SCHELET MOBIL SAU PROTEZĂ COMBINATĂ 
MODELS SHOWING PARTIALLY TOOTHLESS SITUATIONS TO BE RESTORED WITH SKELETAL 
MOBILE OR COMBINED PROTHESIS 



MODELE DE IMPLANT PENTRU SCOPURI DIDACTICE 
DIDACTIC MODELS FOR IMPLANTATION 

 

 



 Model de os al mandibulei pentru practicarea 
implantului (aplicabil la manechin dacă se află  în 
combinaţie cu osul maxilarului) 

Cod articol DS0962 

 Model of a mandible bone for implantation 
practice (applicable to the manikin if combined with 
the maxillary bone) 
Item code DS0962 

 Model de os al mandibulei cu gingii pentru implant, 
aplicabil manechinului cu tijă articulată. 

Mulţumită unei membrane din gumă care simulează seroasele 
din scobitura sinusului, este capabil să simuleze tehnica de 
evaloare a acestuia. 
Cod articol DS0961 

 Model of jawbone with gingivae for implantation     
practice, applicable to the manikin articulated rod. 
Thanks to a gum membrane simulating the serosa in the 
maxillary sinus hollow, it enables to simulate the technique of 
the sinus elevation. 
Item code DS0961 

 
 

 

 

 Model de 
mandibulă normală 

Cod articol DS1098 

 

 Model of a 
normal mandible 
Item code DS1098 

 Model de mandibulă 
cu contractare severă 

Cod articol DS1100 

 Model of mandible 
with severe shrinkage 
Item code DS1100 

 

 
 

 

 

 

 Model de 
mandibulă cu strat fin 

Cod articol DS1099 

 

 Model of 
mandible with thin 
ridge 
Item code DS1099 

 

 
 

 

 

 

 Model de mandibulă 
cu os defect 

Cod articol DS1101 

 Model of mandible 
with bone defect 
Item code DS1101 

  MODELE PENTRU A PRACTICA CU IMPLANT 
 MODELS FOR IMPLANTATION PRACTICE 

  
 

   
 



 Mandibula anatomică confecţionată din răşină cu şapte 
dinţi şi trei spaţii libere, parţial transparentă în partea frontală 
pentru a sublinia pârţiile vasculare interne, potrivită pentru 
demonstraţiile cu implant. 

Cod articol DS0919 

 Resin anatomical mandible with seven teeth and three free sellae, 
frontally partially transparent to highlight the internal vascular 
patterns, suitable for implantation demonstrations. 
Item code DS0919 

 Mandibula anatomică transparentă confecţionată din 
răşină cu şapte dinţi şi trei spaţii libere, potrivită pentru 
demonstraţiile cu implant şi care subliniază pârţiile vasculare 
interne. 

Cod articol DS0920 

 Transparent resin anatomical mandible with seven teeth and 
three free sellae, suitable for implantation demonstrations and to 
highlight the internal vascular patterns. 
Item code DS0920 

 Model pentru demostraţiile cu implant şi pentru relaţia 
pacient-dentist. 

Model transparent care arată diferite cazuri de fixare a protezei, 
patologice dentare şi folosirea implantului în diferite situaţii cum ar fi: 
proteza cimentată pe implant, implantul ca bonţuri meziale şi ca 
bonţuri distale pe rădăcina nasului. 
Cod articol DS0800 

 Model for implantation demonstration and for the patient-dentist 
relationship 
Transparent model showing different case-histories in fixed prostheses, 
dental pathologies and the use of implants in different situations such as 
cemented prosthesis on implant, implant as mesial abutment of bridge, 
implant as distal abutment of bridge. 
Item code DS0800 

 

 

 
MODELE PENTRU DEMONSTRAŢIA IMPLANTULUI
MODELS FOR IMLANTATION DEMONSTRATION 

 

 



 Model de bază pentru studiu de caz pe protezele cu implant 
Sunt confecţionate dintr-o răşină specială care le permite să fie compacte 
la suprafaţă şi elastice în interior, aşa cum se întâmpla la osul natural, chiar 
dacă suprafaţa gingiei este confecţionată din răşină rigidă. 

Cod articol DS1062/S şi DS1062/I 

 Models of a basic case history for implantation prostheses 
They are made of a special resin which enables them to be compact on the 
surface and spongy inside, as it occurs in the natural bone. They are cheap, 
as even the surface gingiva is made of rigid resin. 

Item code DS1062/S and DS1062/I 

 

 
Cod articol DS1041/S şi DS1041/I 
Item code DS1041/S and DS1041/I Item code DS1042/S and DS1042/I 

 

Item code DS1044/S and DS1044/I Item code DS1045/S and DS1045/I 
 

 

MODELE PENTRU PRACTICA IMPLANTULUI: SERII DE BAZĂ
MODELS FOR IMPLANTATION PRACTICE: BASIC SERIES 

 

 Cod articol DS1039/S şi DS1039/I Cod articol DS1040/S şi DS1040/I

 Item code DS1039/S and DS1039/I Item code DS1040/S and DS1040/IItem code DS1038/S and DS1038/I  
Cod. articol DS1062/S şi DS1062/I  

  Cod articol DS1043/S şi DS1043/I

Item code DS1043/S and DS1043/I

Cod articol DS1042/S şi DS1042/I

  

 
 

  
Cod articol DS1044/S şi DS1044/I Cod articol DS1046/S şi DS1046/I

Item code DS1046/S and DS1046/I

Cod articol DS1045/S şi DS1045/I 

 
  
  

Cod articol DS1047/S şi DS1047/I Cod articol DS1048/S şi DS1048/I Cod articol DS1049/S şi DS1049/I 

Item code DS1048/S and DS1048/I Item code DS1049/S and DS1049/IItem code DS1047/S and DS1047/I 



 Model de bază pentru studiu de caz pe protezele cu implant cu 
gingii detaşabile 

Compact la suprafaţa şi poros în interior asemenea osului natural, sunt 
acoperite cu gingie confecţionată din gumă siliconică roz. 
Cod articol DS1063/S şi DS1063/I 

 Models of a basic case history for implantation prostheses 
with removable gum 
Compact on the surface and porous inside just like the natural bone, 
they are covered with a surface gingiva made of pink silicon gum. 
Item code DS1063/S and DS1063/I 

 

  

  

 

Item code DS1056/S and DS1056/I Item code DS1057/S and DS1057/I 
  

 
MODELE PENTRU PRACTICA IMPLANTULUI: SERII DE BAZĂ CU GINGII 
MODELS FOR IMPLANTATION PRACTICE: BASIC SERIES  WITH GINGIVA 

 
   

  
Cod articol DS1052/S şi DS1052/ICod articol DS1050/S şi DS1050/I Cod articol DS1051/S şi DS1051/I

Item code DS1050/S and DS1050/I Item code DS1051/S and DS1051/I Item code DS1052/S and DS1052/I

 
   

  
Cod articol DS1053/S şi DS1053/I Cod articol DS1054/S şi DS1054/I Cod articol DS1055/S şi DS1055/I

Item code DS1053/S and DS1053/I Item code DS1054/S and DS1054/I Item code DS1055/S and DS1055/I

 
  

  
Cod articol DS1056/S şi DS1056/I Cod articol DS1057/S şi DS1057/I Cod articol DS1058/S şi DS1058/I

Item code DS1058/S and DS1058/I

 

  
  

Cod articol DS1059/S şi DS1059/I Cod articol DS1060/S şi DS1060/I Cod articol DS1061/S şi DS1061/I
Item code DS1060/S and 
DS1060/I

Item code DS1061/S and DS1061/IItem code DS1059/S and DS1059/I 



 Model de implant parţial fără dinţi cu şurub ancoră, în răşina albă şi de asemenea valabil şi în răşina 
transparentă cu gingii roşii din gumă. 

 Implantology model with partially toothless screw anchor in white resin and also available in transparent resin 
with red coloured gum gingivae 
 

 Modelele în răşină albă, acoperite cu gingii roşii sau 
transparente din gumă, compuse dintr-o structură din rulmenţi 
cu formă anatomică (falcă sau mandibulă). Structura se poate 
fixa, printr-un şurub potrivit, în falca de sus sau de jos a 
articulatorului manechinului, care în acest caz, nu necesită  
plăci adaptoare. Ambele structuri din rulmenţi, mulţumită unui 
sistem care înşurubează şi dinţează, diferite şuruburi care 
sunt blocate în ele, iar aceste şuruburi vor fi doar obiectul 
exerciţiului. Asemenea şuruburilor, care sunt defapt piese 
adiţionale ce economisesc defapt bani, pot fi înlocuite după 
demonstraţie sau după exerciţiu cu altele de acelaşi gen sau 
chiar cu alte şuruburi diferite. 

 
 Mandibula cu structură din rulment  
 Cod articol DS1064  
Falcă cu structură din rulment  
Cod articol DS1065 
 
   Mandible bearing structure  

Item code DS1064  
Jaw bearing structure 
Item code DS1065 

  

 The models in white resin, covered with red or transparent gum 
gingiva, consist of a bearing structure with anatomic shape (jaw or 
mandible). The structure is fixable, through suitable screws, onto the 
upper and lower jaws of the manikin articulator, that, in this case, 
does not need adaptation plates. 
The bearing structures are bought only once as, thanks to a system of 
screwing and cogging, different screw anchors are stuck onto 
them, and these screw anchors only will be the object of 
exercises. Such screw anchors, which are actual spare parts and 
which therefore enable a considerable money saving, can be 
replaced after the demonstration or exercise with others of the 
same kind, or even different ones. 

 
    Gingii relative 
    Cod articol DS1067 şi DS1069 

 Gingii relaţionate 
 Cod articol DS1067 şi DS1069 

MODELE PENTRU PRACTICA IMPLANTULUI CU ŞURUB ANCORĂ INTERSCHIMBABIL 
MODELS FOR IMPLANTATION PRACTICE WITH INTERCHANGEABLE SCREW ANCHORS 

 

 

Model montat în partea frontală pe articulator

Model mounted on the articulator in front-side projection 

 
 

White resin screw anchors 

Item code 1066 and DS1068  

Relating gingivae  

Item code DS1067 and DS1069 



  Model de implant parţial fără dinţi cu şurub, în răşină albă şi valabil de asemenea în răşină 
transparentă cu gingii roşii din gumă. 

  Implantation model with toothless screw anchor in white resin and available also in transparent 
resin with red coloured gum gingivae 

Structura de mandibulă cu rulment 
Cod Articol DS1064  
Structura de falcă cu rulment  
Cod Articol DS1065 

 
 

Mandible bearing structure  
Item code DS1064  

     Jaw bearing structure 
     Item code DS1065 

 Toate şuruburile au ca trăsătură pe partea care prezintă 
scalpul două găuri care stau la baza cavităţii fălci, care sunt 
acoperite cu o membrană din gumă fină reprezentând 
seroasele; asemenea dispozitiv permite verificarea celor care 
nu pot insera şurubul în cavitatea sinusului.  
Mandibula non-transparentă cu şurub ancoră are la bază un 
strat de răşină roz, o aşchie care, se dezvoltă pe suprafaţă 
după ce a fost atinsă de cuţitul de la freză, semnal care indică 
faptul că s-a ajuns aproape de vasele sanguine şi de nervi. 
Falca non-transparenta şi mandibula cu şurub ancoră sunt 
făcute din răşină având o structură similară cu cea a osului, 
care este compactă la suprafaţă şi moale la interior. 
 

 All the jaw screw anchors feature on the side facing the 
skullcap two hollows that stay for the basis of the jaw cavities, 
which are covered by a thin gum membrane representing the 
serosa; such device enables to check that one does not insert 
the screw into the sinus cavity. 
The non-transparent mandible screw anchors have at their 
basis a layer of pink resin, the chips of which, emerging on the 
surface after having been reached by the milling cutter, signal 
that one is near to nerves and blood vessels. 
The non- transparent jaw and mandible screw anchors are 
made of a resin having an internal structure similar to that of 
the bone, that is compact on the surface and spongy inside. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ancore cu şurub din răşină albă 

Cod articol DS1074 şi Cod articol DS1076  

Gingie relativă 

Cod articol DS1075 şi Cod articol DS1077 

 White resin screw anchors  

Item code DS1074 and DS1076  

Relating gingivae  

Item code DS1075 and DS1077 

 

 

 

 
 MODELE PENTRU PRACTICA IMPLANTULUI CU ŞURUB ANCORĂ 
MODELS FOR IMPLANTATION  PRACTICE WITH INTERCHANGEABLE SCREW ANCHORS 

 

 

 

 

Model montat pe articulator în partea din faţă a proiectării 

Model mounted on the articulator in front-side projection 



 

 

 

 

 

Fotografiile din catalog sunt cu titlu de prezentare. Pentru achizitie, clientul va contacta producatorul sau 
distribuitorul autorizat pentru stabilirea dotarii unitatii stomatologice. Producatorul isi rezerva dreptul de 

modificare si completare a optiunilor fara anuntarea in prealabil a clientului 

Pictures in the catalogue are for presentation purposes. For aquisition the customer will contact the 
manufacturer or authorized dealer to establish the options for dental unit The manufacturer has the right 

to improve and modify the options of the product without further notice 


