
Endodonţia de succes necesită  
şi altceva în afară de noroc …



Controlul vitalităţii

Spray răcire 

• temperatură - 50°C

•	 pentru	congelarea	buletelor	şi	 
rulourilor	de	vată

•	 spray	cu	doză	tubulară	pentru	 
aplicare	precisa

•	 cu	miros	neutru	

Ideale pentru testul de vitalitate. 

Peletele	din	spumă	solidă	sunt	răcite	cu	
sprayul	de	răcire,	pentru	a	testa	vitalitatea	
dinţilor.	

Instrumente pentru canalul radicular şi accesorii

Pentru	curăţarea	şi	lărgirea	canalului	radicular

Instrumentele Roeko pentru canalul radicular sunt fabricate din oţel inoxidabil şi se carac-
terizează printr-o mare flexibilitate la o eficienţă de tăiere optimă. Ele sunt ascuţite cu cea 
mai mare precizie si perfectiune şi sunt sterilizabile. Instrumentele sunt livrate cu diferite 
stopere, ale căror forme indică tipul de instrument.

Endo-Frost 

Bulete Endo-Frost 

Ac tip pilă H  
(ISO), lungime 25 mm 

Pentru	prepararea	canalului	radicular

Ac tip pilă K  
(ISO), lungime 25 mm 

Pentru	prepararea	canalului	radicular

Ac tip reamer (ISO), lungime 25 mm 

Pentru	instrumentele	roeko	pentru	canalul	
radicular	

•	 din	silicon

•	 radioopace

Stopper 



Suport	pentru	instrumente	pentru	prepararea	
şi	sterilizarea	optimă	a	instrumentelor	pentru	
canalul	radicular.	

•	 uşor	de	mânuit	şi	compacte

•	 oţel	nichel-crom

•	 scală	de	lungime	pentru	plasarea	exactă	a	
stoperului

•	 sterilizabil	în	autoclavă,	chimic	sau	cu	aer	
cald.	

Pentru	sterilizare	şi	depozitare	sterilă	pentru	
Endo-Rac

Endo-Rac 

Steribox 
Hârtie	pentru	sterilizare	conform	DIN	EN	868-2,	 
cu	indicator

Steripaper 

Tip CS
Oţel	nichel-crom	cu	suprafaţă	tratată	special,	
Ø	48	mm.	Sterilizabil	în	autoclavă	sau	chimic.	
Pentru	12	instrumente,	cu	burete	pentru	
depozitarea	instrumentelor	utilizate. 

Tip C
Oţel	nichel-crom	cu	suprafaţă	tratată	special,	
Ø	33	mm.	Sterilizabil	în	autoclav	sau	chimic.	
Pentru	8	instrumente,	fără	burete	pentru	
depozitare.

Endo instrumente de 
măsurare
Roeko	instrumente	de	măsurare	sunt	ideale	
pentru	ajustarea	exactă	a	lungimii	de	lucru	
a	instrumentelor	pentru	canalul	radicular,	a	
conurilor	din	hârtie,		din	gutapercă,	cu	hidro-
xid	de	calciu	PLUS	şi	activ	point.
Aparatele	de	precizie	compacte	şi	uşor	de	
mânuit	sunt	în	plus	adecvate	pentru	prepa-
rarea	şi	sterilizarea	optimă	a	instrumentelor	
pentru	canalul	radicular.	 
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Flexi Dam non latex 
•	 fără	latex

•	 fără	pudră

•	 mai	rezistent	la	rupere	decât	Latex	 
Dental	Dam

•	 elasticitate	mare,	uşor	de	plasat

•	 capacitate	excelentă	de	revenire,	pentru	
izolarea	etanşă	a	dintelui

•	 cu	miros	neutru

•	 disponibil	în	culorile	violet	şi	albastru	

Izolare perfectă pentru condiţii  
de lucru sigure şi eficiente

Flexi	Dam	non	latex	superelastic	permite	izo-
larea	perfectă	a	dintelui	şi	realizează	o	barieră	
eficientă	între	câmpul	operator	şi	cavitatea	
bucală.

Perforarea	exactă	este	premisa	pentru	ca	
diga	să	nu	se	rupă	la	aplicare.	Caracteristica	
specială	a	cleştelui	perforator	Roeko	sunt	
cele	8	dimensiuni	de	găuri	ale	sale.	Oferă	o	
flexibilitate	mai	mare	pentru	lucrul	cu	diferite	
materiale	de	digă.

Cleştele	pentru	cleme	Roeko	este	un	instru-
ment	de	precizie	pentru	punerea	şi	fixarea	
clemelor	pe	dinte.	Este	foarte	uşor,	şi	de	
aceea	foarte	confortabil	în	utilizare.

Clemele	cu	aripioare	Roeko	conving	prin	
forma	lor	bine	adaptată	şi	tensiunea	constan-
tă,	care	asigură	o	fixare	sigură	pe	dinte.	Prin	
excelentele	lor	proprietăţi	de	revenire,	cle-
mele	îşi	păstrează	forma	şi	reţin	eficient	diga,	
chiar	şi	după	mai	multe	utilizări,	incluzând	
ciclurile	aferente	de	autoclavizare.	

Cadrul	închis	oval	din	material	plastic	este	
radiotransparent	şi	poate	să	fie	pliat	datorită	
şarnierei	din	mijloc.	Aceasta	permite,	mai	ales	
în	cazul	endodonţiei,	un	acces	mai	bun	la	
efectuarea	de	radiografii	pentru	control.	

Cleşte perforator 

Cleme 

Cleşte pentru cleme 

Cadru din material 
plastic 



„Eficacitatea antibacteriană a unei noi forme  
depot de clorhexidină pentru dezinfecţia tubulilor 
dentinari 
Lin	S.,	Zuckerman	O.,	Weiss	EI.,	Mazor	Y.,	Fuss	Z.	

Tubulii	dentinari	din	27	de	probe	de	rădăcini	de	la	bovine	
au	fost	infectaţi	cu	Enterococcus	faecalis.	În	cazul	a	9	pro-
be	s-a	aplicat	clorhexidină	5	%	sub	formă	depot	(activ	po-
int	®)	timp	de	5	zile,	în	cazul	altor	nouă	s-au	utilizat	10	ml	
dintr-o	soluţie	de	irigaţie	clorhexidină	0,2	%,	şi	celelalte	
nouă	probe	rămase	s-au	folosit	drept	control	pozitiv.	Pro-
bele	de	pulbere	de	dentina,	care	fuseseră	prelevate	din	 
lumenul	canalului	cu	ajutorul	acelor	ISO	025	până	la	033,	
s-au	examinat	pentru	prezenţa	de	bacterii	viabile	prin	ino-
cularea	plăcilor	cu	mediu	de	culturi	din	infuzie	de	creier-
inimă	şi	măsurarea	unităţilor	formatoare	de	colonii.	Rezul-
tatele	au	fost	evaluate	pe	baza	analizei	deosebirilor	dintre	
probe,	cu	măsurări	repetate.	În	cazul	probelor	de	control	
s-a	observat	o	infecţie	bacteriană	masivă	în	stratul	din	
apropierea	lumenului.	Această	infecţie	descreştea	rapid	de	
la	strat	la	strat	până	la	cel	mai	adânc	strat	studiat	(400- 
500	µm),	care	prezenta	mai	multe	sute	de	unităţi	forma-
toare	de	colonii.	Însă	în	fiecare	strat	dentinar	bacteriile	via-
bile	s-au	redus	semnificativ	cu	soluţia	de	irigaţie	cu	clorhe-
xidină	(p	<	0,01),	iar	cu	clorhexidina	sub	formă	depot	s-au	
eliminat	complet	(p<0,01).“

citat	din:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	416-418

Conuri cu clorhexidină 

Conurile	constau	dintr-o	matrice	din	guta-
percă	cu	5	%	diacetat	de	clorhexidină.	După	
cum	se	ştie	chiar	şi	în	cantităţi	reduse	clor-
hexidina	este	extrem	de	eficientă	contra	 
bacteriilor	şi	multor	altor	organisme,	inclusiv	
levuri	şi	fungi.	

•	 forma	de	administrare	de	tip	con	permite	
aplicarea	rapidă	şi	sigură	a	clorhexidinei		în	
canalul	radicular

•	 radioopace

•	 uşor	de	aplicat	şi	uşor	de	îndepărtat	

Conurile	cu	hidroxid	de	calciu	PLUS	sunt	o	
alternativă	excelentă	la	pastele	cu	hidroxid	de	
calciu.	Ele	sunt	simplu	de	utilizat,	practice	şi	
eficiente.	Conul	asigură	eliberarea	uniformă	a	
hidroxidului	de	calciu	în	întregul	canal.	

•	 condiţii	curate	de	lucru	(cavitatea	nu	este	
murdărită)

•	 economie	de	timp	-	conurile	sunt	gata	 
de	utilizare

•	 uşor	de	aplicat	şi	uşor	de	îndepărtat	

“Efectul antimicrobian aditiv al hidroxidului de cal-
ciu şi al clorhexidinei în cazul agenţilor patogeni 
bacterieni frecvenţi cu relevanţă în endodonţie
Podbielski	A.,	Spahr	A.,	Haller	B.	

Utilizarea	hidroxidului	de	calciu	(Ca(OH)2)	drept	compo-
nentă	terapeutică	pentru	sterilizarea	canalelor	radiculare	
este	un	procedeu	recunoscut.	Din	păcate	unele	specii	de	
bacterii	sunt	relativ	rezistente	faţă	de	Ca(OH)2,	ajungându-
se	frecvent	la	eşecul	tratamentelor.	Scopul	studiului	a	fost	
găsirea	de	combinaţii	de	substanţe	care	să	îmbunătăţeas-
că	acţiunea	antimicrobiană.	Ca(OH)2	s-a	utilizat	sub	formă	
de	suspensie	sau	ca	parte	componentă	în	conuri	din	guta-
percă.	Eficacitatea	eliminării	s-a	comparat	în	cazurile	(a)	
numai	suspensie	de	Ca(OH)2,	(b)	numai	conuri	cu	oxid	de	
zinc	(ZnO),	(c)	suspensie	de	Ca(OH)2	în	combinaţie	cu	
conuri	cu	ZnO,	(d)	suspensie	de	Ca(OH)2	în	combinaţie	cu	
conuri	cu	ZnO/clorhexidină	şi	(e)	conuri	cu	Ca(OH)2	în	
combinaţie	cu	conuri	cu	ZnO/clorhexidină.	Specii	frecven-
te	relevante	în	endodonţie	(Enterococcus	faecalis,	Fuso-

Obturare temporară a canalului  
radicular – eficientă şi cu economie 
de timp

bacterium	nucleatum,	Peptostreptococcus	micros,	Porphy-
romonas	gingivalis,	Streptococcus	intermedius)	în	culturi	
pure	au	servit	ca	organisme	ţintă.	În	cadrul	testului	in	vitro	
s-au	incubat	împreună	în	plasmă	umană	substanţele	anti-
bacteriene	cu	circa	107	unităţi	formatoare	de	colonii	din	
bacteriile	testate	în	condiţii	de	creştere	adecvate	fiecăreia	
dintre	speciile	de	bacterii	respective.	În	zilele	0,	1,	2,	4,	7	şi	
14	ale	incubării	s-au	prelevat	probe	şi	s-a	determinat	
numărul	de	bacterii	viabile.	Bacteriile	gramnegative	s-au	
eliminat	în	proporţie	suficientă	chiar	şi	numai	cu	Ca(OH)2.	
Combinaţiile	cu	alte	substanţe	active	nu	a	îmbunătăţit	
cinetica	eliminării.	Bacteriile	grampozitive	P.	micros	şi	S.	
intermedius	s-au	eliminat	cu	o	combinaţie	de	Ca(OH)2	şi	
ZnO/clorhexidină	mai	repede	decât	numai	cu	Ca(OH)2.	În	
cazul	E.	faecalis	o	combinaţie	de	suspensie	de	Ca(OH)2	şi	
conuri	cu	Ca(OH)2	şi	ZnO/clorhexidină	a	dus	la	o	reducere	
mai	rapidă	a	numărului	total	de	bacterii	viabile,	dar	nici	
una	dintre	condiţiile	de	testare	nu	a	dus	la	dispariţia	com-
pletă	a	viabilităţii	culturii.	Rezultatele	prezentului	studiu	
susţin	utilizarea	unei	combinaţii	de	Ca(OH)2	şi	clorhexidină	
pentru	eliminarea	rapidă	a	P.	micros	şi	S.	intermedius	din	
canalele	infectate.”

citat	din:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	340-345	

activ point 

Conuri cu hidroxid de calciu PLUS 
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0.06 

0.04 

Conurile	din	hârtie	roeko	Top	color	îmbină	
avantajele	conurilor	albe	cu	cele	colorate	
complet	(color).	Codificarea	prin	colorare	par-
ţială	facilitează	identificarea	diverselor	mărimi.	
Vârful	alb	uşurează	controlul	curăţării	canalu-
lui	radicular.

Conurile	din	gutapercă	roeko	Top	color	sunt	
ideale	pentru	tehnicile	de	condensare	latera-
le,	verticale	şi	termice	pentru	obturarea	tridi-
mensională	perfectă	a	canalului	radicular.	Co-
dificarea	prin	colorare	parţială	a	conurilor	de	
culoare	roz	împiedică	confundarea	diverselor	
mărimi.

•	 uşor	de	introdus	în	canal

•	 radioopace

•	 ferme,	însă	suficient	de	flexibile	pentru	a	se	
adapta	exact	formei	pereţilor	canalului

•	 biocompatibilitate	optimă

•	 absolut	igienice

•	 fabricare	complet	automatizată	

•	 extrem	de	absorbante

•	 sterile

•	 dimensiuni	exacte	conform	prevederilor	
normelor	ISO

•	 fabricare	complet	automatizată

•	 fără	adezivi

•	 flexibilitate	mare	şi	constantă,	având	însă	o	
rezistenţă	optimă	

Conurile	din	gutapercă	roeko	Greater	Taper	
sunt	ideale	pentru	obturarea	canalelor	radi-
culare,	care	sunt	preparate	cu	sisteme	de	pre-
parare	precum	ace	GT	Files,	HERO,	ProFile,	
Quantec,	etc.	La	vârful	conului	diametrul	co-
respunde	mărimilor	ISO,	dar	apoi	urmează	o	
conicitate	mai	mare	decât	la	conurile	ISO.

Toate conurile roeko Endo sunt livrabile sub formă de mărimi unice sau în seturi.

Conuri de calitate superioară pentru 
tratamente cu rezultate excelente

Conuri din hârtie  

Conuri din gutapercă  

Conuri din gutapercă Greater Taper  



Instrumente pentru condensare  
laterală şi verticală

Vârfurile	sunt	din	nichel-titan	şi	au	memoria	
formei,	aşa	încât	revin	la	forma	lor	iniţială.	
Vârfurile	sunt	flexibile	şi	urmează	curba	cana-
lului	pentru	condensarea	eficientă	a	gutaper-
cii	chiar	şi	în	treimea	apicală	a	canalului	radi-
cular.	Datorită	flexibilităţii	vârfurilor	se	exerci-
tă	puţină	presiune	pe	peretele	canalului.	

Mărimi	15,	25,	35	

Pentru	condensare	verticală.	

•	 marcarea	mărimilor	prin	inele	pe	mâner

•	 oţel	inox

•	 scală	de	lungimi	în	mm	

Aspirare precisă cu canule de  
aspiraţie sterile

Canule de aspiraţie microchirurgicale, in-
dividuale, ambalate individual în pungi 
de tip „peel” şi utilizabile imediat 

Surgitip-micro	sunt	concepute	special	pentru	
lucrul	sub	microscop	şi	lupă.	Orificiul	extra-fin	
de	aspiraţie	de	numai	1,2	mm	permite	aspira-
rea	precisă,	fără	afectarea	câmpului	vizual.
Cu	adaptor	dublu	autoclavabil.

Spreader NiTi Plugger 

Surgitip-micro 



•	 este	prima	gutapercă	neîncălzită,	fluidizată,	
care	nu	se	contractă,	ci	se	extinde	uşor	
(0,2%)

•	 etanşare	înaltă,	excelentă	fluiditate,	bio-
compatibilitate	maximă

•	 permite	o	mânuire	foarte	simplă,	pentru	că	
nu	necesită	decât	un	masterpoint	(nu	este	
necesară	condensarea)

•	 permite	o	bună	preparare	a	pivotului	 
radicular

•	 se	poate	îndepărta	fără	probleme	în	timpul	
unui	tratament	ulterior

•	 asigură	sigilarea	foarte	bună	a	canalului	 
radicular

•	 este	radioopac	pentru	evaluarea	sigură	a	
rezultatelor	tratamentului	

Doi în unul – sistem de obturare la 
rece pentru canalele radiculare

Produsul 

Capsula 
GuttaFlow®	este	alcătuit	din	două	compo-
nente	(sistem	pastă-pastă).	O	capsulă	specială	
de	unică	folosinţă	garantează	dozarea	exactă	
şi	o	bună	amestecare.	Contaminarea	este	ex-
clusă.
Capsula	se	amestecă	timp	de	30	de	secunde	
într-un	triturator.

Canal Tip 
Aplicare	rapidă,	simplă	şi	sigură.	Pentru	distri-
buirea	materialului	a	fost	conceput	un	vârf	
pentru	canal	cu	închidere	luer-lock,	care	du-
pă	operaţia	de	amestecare	se	înşurubează	pe	
capsulă.	Canal	Tip	este	flexibil,	aşa	încât	
Gutta	Flow®	să	se	poată	aplica	rapid	şi	simplu.

Dispenser 
Dispenserul	are	o	parte	frontală	prelungită,	
pentru	a	facilita	aplicarea.	Prin	mişcarea	para-
lelă	a	manetelor	dispenserului	aplicarea	se	
poate	face	în	mod	controlat.	

GuttaFlow® 
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1	 Canale	radiculare	gata	preparate	 2	 Determinarea	lungimii	de	lucru	 3	 Se	împinge	stoperul	verde	pe	Canal	Tip	 
3	mm	în	direcţia	orificiului	de	ieşire

5	 Se	umezeşte	un	masterpoint	cu	GuttaFlow®4	 Se	plasează	GuttaFlow®	din	Canal	Tip	în	
partea	apicală	

6	 Se	obturează	canalele	cu	GuttaFlow®	şi	
masterpoints	

7	 Backfill	cu	GuttaFlow®	 8	 Scurtarea	masterpointurilor	cu	ajutorul	
unui	instrument	încins

Testat clinic: 

Studiu clinic 
Testele	 clinice	 se	 organizează	 în	 cadrul	 unui	
studiu	 Multi-Center	 sub	 conducerea	 NIOM	
(Institut	 norvegian	 pentru	 testarea	materiale-
lor	dentare)	şi	se	efectuează	în	clinici	din	Ger-
mania,	Norvegia	şi	SUA.
Raportul	preliminar	al	studiului	indică	rezulta-
te	excelente	în	privinţa	vindecării.
În	baza	sistemului	de	evaluare	PAI	s-a	raportat	
o	rată	de	succes	de	0.7-0.8,	documentată	timp	
de	un	an.	

Studii extinse 
GuttaFlow®	 a	 fost	 supus	 deja	 unei	 serii	 în-
tregi	de	teste.	Informaţii	suplimentare	despre	 
GuttaFlow®	veţi	găsi	la	adresa	web	
www.guttaflow.com	

Durata	de	prelucrare	a	GuttaFlow®	este	de	
până	la	15	minute.	

Întărirea	are	loc	în	25-30	minute.	Aplicarea	căl-
durii	reduce	durata	de	prelucrare.	

Obturarea simplă a canalului radicular cu GuttaFlow®

Fotografii: Dr. Hornberger, Dr. Schuhmann, Puchheim (Bhf)/Germania

9	 Canale	radiculare	obturate	cu	master-
points	şi	GuttaFow®	



RoekoSeal Automix 
by

RoekoSeal Single Dose 
by

•	 gata	de	utilizare

•	 preluare	flexibilă	a	materialului	după	 
necesităţi

•	 amestecat	omogen	şi	fără	bule	de	aer

•	 manipulare	simplă	

Un material excepţional de obturare
Două tehnici simple

•	 gata	porţionat

•	 igienic

•	 manipulare	simplă

•	 ideal	pentru	pregătirea	tratamentului

•	 material	suficient	pentru	obturaţia	unui	
dinte	cu	mai	multe	rădăcini	

RoekoSeal este un material extraordinar pentru obturarea canalului radicular. Proprietăţile 
lui chimice şi fizice îndeplinesc toate cerinţele pentru un material pentru obturarea canalu-
lui radicular. RoekoSeal combină excepţionalele proprietăţi ale materialului, precum fluidi-
zarea excelentă, lipsa contracţiei şi  biocompatibilitatea înaltă, cu utilizarea simplă.  
Nu există dozare incomodă şi incertă. RoekoSeal permite o sigilare excelentă şi stabileşte 
noi standarde în ceea ce priveşte calitatea şi biocompatibilitatea în endodonţie. Fluiditatea 
RoekoSeal este aşa de bună, încât se obţine o distribuire optimă în canalul radicular şi este 
posibilă obturaţia canalelor laterale. Rezultatul, o obturare etanşă, poate fi controlat bine 
pe radiografie.

Apăsând	uşor	pistonul,	
materialul	gata	mixat	
iese	prin	vârful	de	
amestecare	

Cu	un	vârf	de	guta-
percă	se	ia	materialul	
RoekoSeal,	se	aplică	în	
canalul	radicular	până	
la	apex.



Verificat clinic 

Studii clinice 
Rezultatele	studiilor	clinice	demonstrează	clar	vindecarea	parodontitei	periapicale,	şi	arată	succe-
sul	clinic	al	RoekoSeal.	

Studiul	clinic	a	fost	efectuat	sub	conducerea	NIOM.	Materialul	de	referinţă	a	fost	un	preparat	necomercializat,	pe	bază	ZOE	
(sigilant	Grossman).	În	studiul	a	199	de	cazuri	au	fost	incluşi	numai	dinţi	cu	leziuni	periapicale,	pentru	a	se	putea	urmări	
vindecarea.
Studiul	a	fost	publicat	în	Journal	of	Endodontics	2003	Apr;	36(4):296-301

obturare		 3	luni		 12	luni	

Uscarea canalului radicular cu vârfuri de  
hârtie Roeko

Culegerea materialului RoekoSeal cu ajutorul 
unui vârf de gutapercă 

Poziţionarea în canal Canal radicular sigilat

Aplicare



RoekoSeal Automix
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GuttaFlow® REF Cantitate

Kit	introducere:		 349	120

20	capsule	GuttaFlow®	

20	buc.	Canal	Tip	+	stoper	

3	adaptoare	pentru	RotoMix™	*	

1	dispenser	

100	de	conuri	din	gutapercă	ISO	15-40	

60	de	conuri	din	gutapercă	Greater	Taper	0.04	20-45	

Set	rezerve:	 349	130

20	capsule	GuttaFlow®	

20	buc.	Canal	Tip	+	stoper	

Dispenser:		 349	131

Set	reserve:	 349	132

20	buc.	Canal	Tip	+	stoper	

Set	rezerve:	 349	133

3	adaptoare	pentru	RotoMix™	*

*	RotoMix™	nu	este	o	marcă	înregistrată	a	Coltène/Whaledent	

RoekoSeal REF Cantitate

Set 349	100

Rezerve	aplicator	 349	102

Rezerve	vârfuri	de	amestecare	 349	105

RoekoSeal Single Dose (40	buc.)	 349	103

Endo-Frost (200	ml)	 240	000

 

Pelete Endo-Frost  (500	buc.)	 240	001

Ace tip pile H (6	buc.)	 Mărime	ISO Cantitate

Ace tip pile K  (6	buc.)	

Reamer (6	buc.)	  

Stopper	(50	buc.)	 331	000

Endo instrumente de măsurare REF Cantitate

Tip	C	 330	001

Tip	CS	 330	002

Endo-Rac 332	000

Steribox 332	010

Hârtie pentru sterilizare (500	buc.)	 332	020

Flexi Dam non latex (30	buc.)	

violet	 390	035

albastru	 390	033

Roeko cleşte perforator  390	010

Roeko cleşte pentru cleme  390	011

Roeko cleme REF Cantitate

Roeko cadru din material plastic, pliabil 390	041

Surgitip-micro (20	buc.)	 462	012

activ point Mărime	ISO Cantitate

Conuri cu Ca(OH)2 PLUS Mărime	ISO Cantitate

Conuri din hârtie Mărime	ISO Cantitate

Top	color	

Conuri din gutapercă Mărime	ISO	 Cantitate

Top	color	

Conuri Greater Taper  Dimensiuni Cantitate

Spreader NiTi Dimensiuni

Plugger Dimensiuni

Sensident SRL 
Valea	Oltului,	nr.	199-201,hala	nr	1
sector	6,	Bucuresti	
e-mail	:	sensident@sensident.ro
www.sensident.ro
TELVERDE	:	0800	800	606;	0730	600	701	
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