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ΑΤΑ

Gen-Os

Αρχικός ιστός Μείγμα σπογγώδους και φλοιώδους ετερόλογου οστού 

Κολλαγόνο ιστού Διατηρημένο

Φυσική φόρμα Κόκκοι ελαφρώς ακτινοσκιεροί

Μέγεθος κόκκου Στάνταρ 250-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου  4/5 μήνες, εξαρτάται όμως από τα χαρακτηριστικά της περιοχής μεταμόσχευσης

Κλινικές εφαρμογές  Χειρουργική στόματος, Περιοδοντολογία, Εμφυτευματολογία.

Χειρισμός  Πρέπει να αναμειγνύεται με μερικές σταγόνες αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή με το 
αίμα του ασθενή.

Οστικό μόσχευμα σε κόκκους, με διατηρημένο κολλαγόνο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο 0,5 gr 72,80 €

Φιαλίδιο 1,0 gr 127,80 €

Φιαλίδιo 2,0 gr 223,63 €

TSV Gel

Σύνθεση •  Ετερόλογο ζελέ κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙ  
 • Συνθετικό βιοσυμβατό συνπολυμερές θερμοσχηματισμού ζελέ

Φυσική φόρμα Φάση χαμηλού ιξώδους σε <8°C 
 Ιξώδες ζελέ σε > 13°C

Απορροφήσιμο ζελέ θερμοευαίσθητου ιξώδους, για σταθεροποίηση του οστικού μοσχεύματος.

Χαρακτηριστικά   Ο σκοπός του προϊόντος αυτού είναι να προσφέρει μηχανική σταθερότητα  
σε υποκατάστατα οστού και μεμβράνες προστασίας. 
Το OsteoBiol TSV Gel αποστειρώνεται με ακτινοβολία Γάμμα και είναι 
ακτινοδιαπερατό. Περιέχει ετερόλογο ζελέ κολλαγόνου τύπου Ι και ΙΙ  
με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αραιωμένα σε υδατικό διάλυμα που περιέχει ένα 
βιοσυμβατό, συνθετικό συνπολυμερές το οποίο δίνει στο TSV Gel ιδιότητες θερμο-
αναστρεψιμότητας και θερμο-σχηματισμού ζελέ. Σε χαμηλή θερμοκρασία (+4°C)  
το ζελέ είναι σχετικά ρευστό κι εύκολο στην ανάμειξη και στο χειρισμό με το 
μόσχευμα. Όταν όμως εκτεθεί στη θερμοκρασία σώματος, μετά την τοποθέτησή  
του στη θέση του, γίνεται παχύρρευστο.

Κλινικές εφαρμογές  Το TSV Gel χρησιμοποιείται σε διαδικασίες Κατευθυνόμενης Οστικής Αναγέννησης 
μαζί με υποκατάστατα οστού και μεμβράνες OsteoBiol, για να αυξήσει τη 
σταθερότητά τους, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μικρή οστική στήριξη γύρω από την 
περιοχή του ελλείμματος.

  Επιπρόσθετα, το TSV Gel βελτιώνει τη σταθερότητα και το χειρισμό των μεμβρανών 
Evolution, ιδιαίτερα κατά την ευαίσθητη φάση συρραφής του κρημνού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

TSV Gel σύριγγα 0,5 cc + Gen-Os φιαλίδιο 0,5 g 109,26 €

TSV Gel σύριγγα 1,0 cc + Gen-Os φιαλίδιο 1,0 g 162,82 €
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

Σύριγγα:  0,5 cc 112,48 €

GTO®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

To OsteoBiol® GTO® είναι ένα ετερόλογο οστικό μόσχευμα.  
Είναι ένα μείγμα κολλαγονούχων κόκκων συμπαγούς και σπογγώδους οστού με κοκκομετρία που 
κυμαίνεται από 600 έως 1.000 μm, κατάλληλα αναμεμειγμένο με OsteoBiol® TSV Gel (μείγμα γέλης 
ετερόλογου, τύπου Ι και ΙΙ κολλαγόνου με πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ένα βιοσυμβατό συνθετικό 
συμπολυμερές, αραιωμένο σε υδατικό διάλυμα).

ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ

To OsteoBiol® GTO® διατίθεται σε σύριγγα κι ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή.  
Η παρουσία του OsteoBiol® TSV Gel εξασφαλίζει την ιδανικά κολλώδη σύσταση του υλικού το οποίο 
προσαρμόζεται εύκολα στη λήπτρια θέση και είναι εξαιρετικά σταθερό.

Έτοιμο προς χρήση, προενυδατωμένο βιοϋλικό, αναμεμειγμένο με το OsteoBiol® TSV Gel  
που του εξασφαλίζει ιδανική κολλώδη σύσταση.

Διατίθεται σε σύριγγα κι ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική περιοχή.

Ανοικτή ανύψωση 
ιγμορείου

Περιεμφυτευματικές 
βλάβες

Οριζόντια αύξηση Αναγέννηση 
ακρολοφίας

Ενδoοστικά 
ελλείμματα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αρχικός ιστός Ετερόλογο οστικό μείγμα συμπαγούς-σπογγώδους  οστού

Κολλαγόνο ιστού Διατηρημένο

Φυσική φόρμα Προενυδατωμένοι κόκκοι και OsteoBiol® TSV Gel

Σύνθεση  ˜80% μείγμα οστικών κόκκων 

˜20% OsteoBiol® TSV Gel

Κοκκομετρία 600-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου  περίπου 5 μήνες

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αγοράζοντας 

3 συσκευασίες
υλικών OsteoBiol 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
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ΑΤΑ

mp3

Οστικό μόσχευμα σε σύριγγα.  
Είναι ιδανικό για τοποθέτηση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση.

Αρχικός ιστός Μείγμα ετερόλογου φλοιώδους - σπογγώδους οστού με κολλαγόνο

Κολλαγόνο ιστού Περίπου 10% (GEL 0)

Φυσική φόρμα  Προ-ενυδατωμένοι κόκκοι και γέλη κολλαγόνου

Μέγεθος κόκκου 600-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου Περίπου 5 μήνες

Κλινικές εφαρμογές  Xειρουργική στόματος και Εμφυτευματολογία:  
•  Το mp3 λόγω του μεγέθους των κόκκων και της σύστασής του είναι ιδανικό για 

απευθείας τοποθέτηση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση. Οι 
μεμβράνες OsteoBiol Evolution συνιστάται να καλύπτουν την ανδροστομία.

 •  Το mp3 σε συνδυασμό με μεμβράνες Evolution χρησιμοποιείται επιτυχώς για τη 
διατήρηση της φατνιακής ακρολοφίας.

 •  Ενδείκνυται για οριζόντια αύξηση ακρολοφίας (σε ελλείμματα δύο τοιχωμάτων) σε 
συνδυασμό με αυτογενή μπλοκ οστού ή με το οστικό έλασμα OsteoΒiol Lamina.

Χειρισμός  Είναι διαθέσιμο σε έτοιμες προς χρήση σύριγγες και τοποθετείται κατευθείαν στην 
περιοχή του ελλείμματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

 Αποστειρωμένη σύριγγα 1 cc  
(εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm)

121,42 €

3 αποστειρωμένες σύριγγες 0,5 cc  
(εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm)

293,94 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αγοράζοντας 

3 συσκευασίες
υλικών OsteoBiol 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
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Putty

Gel 40

Αρχικός ιστός Μείγμα ετερόλογου σπογγώδους και φλοιώδους οστού 

Κολλαγόνο ιστού Διατηρημένο

Φυσική φόρμα  Γέλη κολλαγόνου ενισχυμένη με 60% μείγμα οστού

Μέγεθος κόκκου Λεπτό ≤ 300 μm

Χρόνος επανεισόδου Περίπου 4 μήνες

Κλινικές εφαρμογές  Οι εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού του Gel 40 το καθιστούν ιδανικό για κλειστή 
ανύψωση ιγμορείου, για αποκατάσταση βαθιών και στενών περιεμφυτευματικών 
ελαττωμάτων, ενδοοστικών ελαττωμάτων τριών τοιχωμάτων και - σε συνδυασμό με 
μεμβράνες Evolution - ουλικών υφιζήσεων. 

Χειρισμός  Απευθείας τοποθέτηση στην περιοχή του ελλείμματος.

Οστικό μόσχευμα λεπτόκοκκο, σε σύριγγα. Ιδανικό για Περιοδοντολογία.

Οστικό μόσχευμα σε μορφή πάστας ζυμώδους σύστασης.

Ιστός προέλευσης Μείγμα συμπαγούς και σπογγώδους ετερόλογου οστού 

Κολλαγόνο ιστού Διατηρημένο

Φυσική φόρμα  Οστική πάστα ζυμώδους σύστασης αποτελούμενη από γέλη κολλαγόνου, 
εμπλουτισμένου κατά 80% από κόκκους οστικού μείγματος

Μέγεθος κόκκου ≤ 300 μm

Χρόνος επανεισόδου Περίπου 4 μήνες

Χειρισμός  Το υλικό τοποθετείται και εφαρμόζεται στη μορφολογία της βλάβης χωρίς 
συμπίεση. Κάθε ανυποστήρικτο και ασταθές υπόλειμμα μοσχεύματος πρέπει να 
απομακρύνεται πριν τη συρραφή των μαλακών ιστών.

Κλινικές εφαρμογές  Εμφυτευματολογία: Ευέλικτο οστικό μόσχευμα για τη διατήρηση του όγκου 
της φατνιακής ακρολοφίας και σε άμεσα, μετά την εξαγωγή, εμφυτεύματα 
για πλήρωση του περιεμφυτευματικού χώρου. Ιδανικό για τη θεραπεία 
περιεμφυτευματίτιδας και διάσχισης της φατνιακής ακρολοφίας. Στην κλειστή 
ανύψωση ιγμορείου, το Putty μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το 
Gen-Os (1 μέρος Putty, 3 μέρη Gen- Os) για ευκολότερη τοποθέτηση. 
Γναθοχειρουργική: Ιδανικό για την πλήρωση των μετεξακτικών φατνίων,  
σε κοκκιώματα και οδοντογενείς κύστεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

 1 σύριγγα 0,5 cc (1 gr) 92,02 €

3 σύριγγες  0,5 cc (3 gr) 265,33 €

 3 σύριγγες  0,25 cc (1,5 gr).  
Iδανικές για πλήρωση του περιεμφυτευματικού χώρου σε άμεσα εμφυτεύματα

181,35 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

1 σύριγγα 0,5 cc 100,96 €

3 σύριγγες 0,5 cc 241,55 €
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Lamina

Curved Cortical Lamina

Ιστός προέλευσης  Ετερόλογο συμπαγές οστό

Κολλαγόνο ιστού  Διατηρημένο

Φυσική φόρμα  Σκληρό αποξηραμένο έλασμα

Πάχος  Μεσαίο 1,0 mm (±0.1)

Χρόνος επανεισόδου  Περίπου 6 μήνες

Χειρισμός   Το μόσχευμα Curved Cortical Lamina δεν πρέπει να εφυγραίνεται και μπορεί να 
διαμορφωθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος. Όταν 
διαμορφωθεί για να καλύψει πλήρως το οστικό έλλειμμα, πρέπει να ακινητοποιείται 
με μικροβίδες τιτανίου: συστήνεται να γεμίζετε το έλλειμμα με OsteoBiol mp3 ή 
OsteoBiol Gen-Os. Σε περίπτωση αποκάλυψης, θα πρέπει να αφαιρείται μόνο όταν 
υπάρχει φανερή επιμόλυνση, γιατί η σύστασή του είναι τέτοια που επιτρέπει μια πλήρη 
επούλωση του τραύματος κατά δεύτερο σκοπό.

Κλινικές εφαρμογές  Στοματική χειρουργική και Τραυματολογία:  σταθεροποίηση και προστασία μεγάλων 
αναπλάσεων με κίνδυνο αποκάλυψης.

  Εμφυτευματολογία:  ιδανικό για προστασία και σταθεροποίηση μοσχευμάτων σε 
ελλείμματα δύο τοιχωμάτων.

Ιστός προέλευσης Ετερόλογο συμπαγές οστό

Κολλαγόνο ιστού  Διατηρημένο

Φυσική φόρμα Αποξηραμένο έλασμα, εύκαμπτο μετά από εφύγρανση

Πάχος Κανονικό (2-4mm) - λεπτό (0,4 - 0,6mm)

Χρόνος επανεισόδου Κανονικό περίπου 8 μήνες - λεπτό περίπου 5 μήνες 

Χειρισμός  Το μαλακό συμπαγές έλασμα μπορεί να διαμορφωθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι 
στο επιθυμητό σχήμα και στη συνέχεια πρέπει να εφυγρανθεί για 5-10 λεπτά σε 
αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό.  Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα μπορεί 
να προσαρμοστεί στη θέση του μοσχεύματος.  Κανονικά πρέπει να σταθεροποιηθεί με 
βίδες τιτανίου ή να συρραφεί απευθείας στους περιβάλλοντες ιστούς με μια τριγωνικής 
διατομής ατραυματική βελόνα. Σε περίπτωση αποκάλυψης πρέπει να αφαιρεθεί μόνο 
αν υπάρχει φανερή επιμόλυνση επειδή η πλαστικότητα και η σύστασή του είναι τέτοιες 
που επιτρέπουν την επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.

Κλινικές εφαρμογές  Στοματική χειρουργική και Τραυματολογία:  σταθεροποίηση και προστασία μεγάλων 
αναπλάσεων με κίνδυνο αποκάλυψης, όπου προσαρμόζεται τέλεια τόσο στο 
υποκείμενο οστό όσο και στους μαλακούς ιστούς.

  Εμφυτευματολογία:  ιδανικό για προστασία και σταθεροποίηση μοσχευμάτων δύο 
τοιχωμάτων ή περιεμφυτευματικές αναπλάσεις σε αισθητικές περιοχές.

Οστικό μόσχευμα σε μορφή ελάσματος.

Οστικό μόσχευμα σε μορφή προσχηματισμένου καμπύλου ελάσματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Κανονικό 30χ30 mm 162,30 €

Λεπτό 25x25 mm 187,90 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 τεμάχιο 35 χ 35 mm 214,25 €
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Evolution

Curved Cortical Lamina

Προστασία μοσχεύματος 

τεμαχίου σπογγώδους οστού.

Κάλυψη ανδροστομίας. Προστασία μοσχεύματος σε έλλειμμα δύο τοιχωμάτων  
με άμεση ή μεταγενέστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Προστασία μοσχεύματος σε 
ενδοοστικό έλλειμμα.

Αποξηραμένη μεμβράνη.

Αρχικός ιστός Ετερόλογο περιτόναιο (χοίρεια), ετερόλογο περικάρδιο (ίππεια)

Κολλαγόνο ιστού Διατηρημένο

Φυσική φόρμα  Αποξηραμένη μεμβράνη με μια λεία πλευρά  
και μια μικρο-αδρή πλευρά

Πάχος Κανονικό (0,5 - 0,7 mm) - λεπτό (0,3 - 0,5 mm) 

Εκτιμώμενος χρόνος απορρόφησης  Περίπου 4 μήνες (κανονική), 3 μήνες (λεπτή)

Κλινικές εφαρμογές  Χειρουργική στόματος, αντιμετώπιση τραυμάτων, 
Εμφυτευματολογία, Περιοδοντολογία.        

Χειρισμός  Η μεμβράνη μπορεί να σχηματοποιηθεί με αποστειρωμένο ψαλίδι. 
Θα πρέπει κατόπιν να επανενυδατωθεί με χλιαρό φυσιολογικό 
ορό.  Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα, εφαρμόζεται 
στην περιοχή του μοσχεύματος.  Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η 
μεμβράνη Evolution αποκαλυφθεί,  δεν πρέπει να αφαιρεθεί.   
Η πυκνή μήτρα κολλαγόνου της Evolution προστατεύει το 
μόσχευμα από τη μόλυνση.  Επίσης, η ίδια η μεμβράνη δεν θα 
μολυνθεί, επιτρέποντας  την επούλωση κατά δεύτερο σκοπό.

Τύποι 

30x30 mm

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΛΕΠΤΗ

20x20 mm

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΛΕΠΤΗ

25x35 mm

ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΛΕΠΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Κανονική 20 χ 20 mm 107,35 €

 Κανονική 30 χ 30 mm 134,19 €

Κανονική οβάλ 25 χ 35 mm 121,42 €

Λεπτή 20 χ 20 mm 121,42 €

Λεπτή 30 χ 30 mm 153,37 €

Λεπτή οβάλ 25 χ 35 mm 121,42 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αγοράζοντας 

3 συσκευασίες
υλικών OsteoBiol 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
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ΒΟΗ
ΘΗ

Μ
ΑΤΑ

Ράμματα απορροφήσιμα

Όλα τα χειρουργικά ράμματα Medipac είναι διαθέσιμα σε ευρεία ποικιλία συνδυασμών μήκους-διαμέτρου και βελόνας.

P.G.A.
Συνθετικό, απορροφήσιμο, πλεκτό, πολύκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλυκολικού 
οξέος με επικάλυψη. Απορρόφηση: 60-90 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

9621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 46,80 €
9622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 46,80 €
9623 3/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 46,80 €
9632 4/0 45 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 49,72 €

NEOSORB (PGLA)
Συνθετικό, απορροφήσιμο, πλεκτό, πολύκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλακτίνης 
910 με επικάλυψη. Απορρόφηση: 56-70 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

Ν610 6/0 45 cm 12 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 56,16 €
Ν621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 46,80 €
Ν622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 46,80 €
Ν632 4/0 45 cm 19mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 49,72 €

NEOSORB RAPID (RPGLA)
Ταχύτερης απορρόφησης, συνθετικό, πλεκτό, πολύκλωνο ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυ-
γλακτίνης 910 με επικάλυψη. Απορρόφηση: 42 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

ΝR610 6/0 45 cm 12 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 81,60 €
ΝR621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 74,88 €
ΝR622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 71,76 €
ΝR632 4/0 45 cm 19mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 74,88 €

MONOFAST
Συνθετικό, απορροφήσιμο, μονόκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυγλυκαπρόνης. 
Απορρόφηση: 90-110 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

18610 6/0 45 cm 12 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 78,00 €
18621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 68,64 €
18622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 65,52 €
18632 4/0 45 cm 19mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 74,88 €

MONOSORB
Συνθετικό, απορροφήσιμο, μονόκλωνο, ιώδες χειρουργικό ράμμα πολυδιοξανόνης.
Απορρόφηση: 180-220 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

8611 5/0 45 cm 12 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 71,76 €
8621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 65,52 €
8622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 62,40 €
8632 4/0 45 cm 19mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 71,76 €
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Ράμματα μη απορροφήσιμα

PROFIMED
Μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, άχρωμο χειρουργικό ράμμα PTFE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  100% καθαρό PTFE (χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών ή πρόσθετα)
•  Άριστη βιοσυμβατότητα. Το PROFIMED είναι βιολογικά και χημικά αδρανές. 

Επιπρόσθετα, η μονόκλωνη υφή του αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων η οποία 
σχετίζεται με τα πολύκλωνα ράμματα.

• Ταιριάζει ιδανικά για την εφαρμογή των μοσχευμάτων
•  Πολύ μαλακό, για την ευκολία χειρισμών και την αποφυγή τραυματισμών

•  Υψηλή αντοχή στην έλξη
•  Ελεύθερο από APFO, απολύτως κανένας κίνδυνος υγείας
•  Η δομή της επιφάνειας αποτρέπει τη συγχώνευση με το δέρμα και τους ιστούς
•  Υδρόφοβο και ελαιόφοβο (καμία διείσδυση αίματος)
•  Εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής τριβής (για την προστασία δέρματος και ιστών)
•  Σε αντίθεση με άλλα συνθετικά μονόκλωνα ράμματα, το υλικό είναι ευλύγιστο κι έχει 

μειωμένη αντίδραση στο στόμα

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 12 ΤΕΜ.

PR611 5/0 45 cm 12 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 77,40 €
PR620 6/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 77,40 €
PR622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 70,20 €
PR623 3/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 70,20 €
PR632 4/0 45 cm 19mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 70,20 €

ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ ΣΤΗΝ ΌΔΌΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
• Περιοδοντολογικές & εμφυτευματικές επεμβάσεις
•  Αναγέννηση μαλακού ιστού
•  Καθοδηγούμενη ιστική & οστική ανάπλαση (GTR, GBR)

PROPYLEN
Μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, γαλάζιο χειρουργικό ράμμα από πολυπροπυλένιο.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

6620 6/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 45,36 €
6621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 43,68 €
6622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 43,68 €
6632 4/0 45 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 43,68 €

POLYESTER
Μη απορροφήσιμο, πολύκλωνο, πράσινο χειρουργικό ράμμα από πολυεστέρα,  
επικαλυμμένο με σιλικόνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μεγάλη ισχύς
• Ελάχιστη αντίδραση ιστού  
• Ευκολία χειρισμού  
• Καμία απώλεια ισχύος (ενθυλάκωση σε ιστό).

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

5621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 39,12 €
5622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 39,12 €
5632 4/0 45 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 39,12 €
5633 3/0 75 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 39,12 €

ΧΡΗΣΗ
Καρδιοχειρουργικά, Αντικατάσταση βαλβίδας, Γενική χειρουργική, Ορθοπαιδική, Οδοντιατρικά.

POLYAMID
Μη απορροφήσιμο, μονόκλωνο, γαλάζιο χειρουργικό ράμμα από πολυαμίδιο (νάιλον).

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

4621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 40,56 €
4622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 39,12 €
4623 3/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 39,12 €
4632 4/0 45 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 36,00 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Μειωμένη αντίδραση  
• Αδρανές  
• Χάνει την ισχύ του 15-20% κάθε χρόνο  
• Ευκολία χειρισμού  
• Ομαλό πέρασμα απο τους ιστούς • Ελαστικότητα.

ΧΡΗΣΗ
Οφθαλμολογία, Οδοντιατρική, Δέρμα.

ΚΩΔΙΚΌΣ USP ΜΉΚΌΣ ΒΕΛΌΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΑΚΕΤΌ 24 ΤΕΜ.

1621 5/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 34,32 €
1622 4/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 32,88 €
1623 3/0 45 cm 16 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 32,88 €
1632 4/0 75 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 31,20 €
1633 3/0 75 cm 19 mm 3/8 του κύκλου, αντιστρόφως κόπτουσα 31,20 €

SILK
Μη απορροφήσιμο, πολύκλωνο, πλεκτό, μαύρο χειρουργικό ράμμα από μετάξι,  
επικαλυμμένο με κερί.
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Τυπικά χειρουργικά πεδίαΤυπικά χειρουργικά πεδία

Τα πεδία από μη υφασμένο υλικό δύο στρώσεων διαθέτουν μία 
απορροφητική και μία αδιάβροχη στρώση. Έτσι εξασφαλίζουν ταχεία 
απορρόφηση των σωματικών υγρών η οποία δεν γίνεται σε βάρος της 
δομής και της αδιαπερατότητας της αδιάβροχης στρώσης.

Η πρακτική αυτοκόλλητη ταινία ιατρικού βαθμού, πλάτους 5 cm, που είναι τοποθετημένη 
στη μικρή πλευρά του πεδίου, χρησιμοποιείται για την ασφαλή στερέωση του πεδίου σε 
επιφάνειες στήριξης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μετατόπιση ή τυχαία επιμόλυνση. 

Η προστατευτική μεμβράνη της αυτοκόλλητης ταινίας μπορεί επίσης να αφαιρεθεί κατά 
τμήματα, καθώς διαθέτει προτεμαχισμένες περιοχές.

Ανατομικά σχεδιασμένα, αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια από λάτεξ με χαμηλή περιεκτικότητα  
σε αλλεργιογόνες πρωτεΐνες και παρουσία πούδρας.

12.T1387.00 Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x50 cm NWF + πολυαιθυλένιο Γαλάζιο 125 τεμάχια 92,00 €

12.T1386.00 Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 cm NWF + πολυαιθυλένιο Γαλάζιο 100 τεμάχια 98,00 €

12.T2368.00 Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο με αυτοκόλλητη πλευρά 50x75 cm NWF + πολυαιθυλένιο Γαλάζιο 75 τεμάχια 110,00 €

* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

32.G5022.00 Αποστειρωμένα χειρουργικά 
γάντια χωρίς πούδρα

λάτεξ μέγεθος 7

1,40 € 
το ζεύγος

32.G5023.00 Αποστειρωμένα χειρουργικά 
γάντια χωρίς πούδρα

λάτεξ  μέγεθος 7½

32.G5024.00 Αποστειρωμένα χειρουργικά 
γάντια χωρίς πούδρα

λάτεξ μέγεθος 8

32.G5025.00 Αποστειρωμένα χειρουργικά 
γάντια χωρίς πούδρα

λάτεξ μέγεθος 8½

Omnia is now a proud member of

Χειρουργικά πεδία με κολλητική πλευρά

Χειρουργικά γάντια
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Βασικό σετ εμφυτευμάτων

Σετ στοματικής χειρουργικής - Setris

Σετ ασθενούς - Setpaz

Το Βασικό σετ εμφυτευμάτων έχει σχεδιαστεί για όλες τις χειρουργικές δραστηριότητες 
ρουτίνας στις οποίες είναι απαραίτητη η εφαρμογή πρωτοκόλλου που εξασφαλίζει 
επαρκή βαθμό αποστείρωσης και εγγυάται την ασφάλεια των χειρουργών και 
των ασθενών. Χάρη στη λογική τιμή του, είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο για όλες τις 
χειρουργικές διαδικασίες άμεσης φόρτισης ή για επεμβάσεις όπως εκ νέου διάνοιξη 
εμφυτευμάτων, χειρουργεία με κρημνούς ή επεμβάσεις σε χειρουργικά μικροτραύματα.

1 Χειρουργικά διπλωμένη ποδιά Special Plus (μέγεθος L) και 2 πετσέτες χεριών τυλιγμένες σε ιατρικό χαρτί Μικροΐνες SMS Γαλάζιο

1 Ποδιά με βαμβακερές μανσέτες NWF Γαλάζιο

2 Χειρουργικοί σκούφοι με σταθερά κορδόνια Απορροφητικό NWF Γαλάζιο

1 Στρογγυλός χειρουργικός σκούφος για τον ασθενή Απορροφητικό NWF Γαλάζιο

1 Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 50x75 cm με αυτοκόλλητη* πλευρά NWF + Πολυαιθυλένιο Γαλάζιο

1 Απορροφητικό/αδιάβροχο πεδίο 75x90 cm με κολλητική* σχισμή σχήματος U 11x9 cm NWF + Πολυαιθυλένιο Γαλάζιο

1 Θήκη Omnisleeve 120x7 cm Πολυαιθυλένιο Διαφανές

1 Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά PVC Κόκκινο

* Με έντονους χαρακτήρες επισημαίνεται η κολλητική πλευρά

Αποστειρωμένο σετ πεδίων, ιδανικό για όλες τις μικροεπεμβάσεις, όπως 
εξαγωγή φρονιμιτών και χειρουργεία δεύτερου σταδίου. Η ειδική αυτοκόλλητη 
σχισμή σχήματος U στην μία πλευρά του πεδίου επιτρέπει την αποτελεσματική 
οριοθέτηση του περιοχής του χειρουργείου. Η πρακτική αφαιρούμενη ετικέτα 
επιτρέπει την εύκολη ιχνηλασιμότητα της επέμβασης.

Αυτό το αποστειρωμένο σετ έχει σχεδιαστεί για την ένδυση του ασθενούς. Είναι 
ιδανικό για όλες τις επεμβάσεις οδοντιατρικής εμφύτευσης, περιοδοντολογίας 
και γναθοχειρουργικής. Το σετ παρέχεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία, 
τυλιγμένο σε ιατρικό χαρτί. Η ποδιά διαθέτει λάστιχο στους καρπούς για 
μεγαλύτερη άνεση του ασθενούς. Η πρακτική αφαιρούμενη ετικέτα επιτρέπει την 
εύκολη ιχνηλασιμότητα της επέμβασης.

1 Υγροαπωθητική ποδιά με λάστιχο NWF Λευκό

1 Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο NWF Λευκό

2 
Αδιάβροχα καλύμματα 
παπουτσιών

PVC Γαλάζιο

1
Απορροφητικό/αδιάβροχο 
πεδίο 50x75 με κολλητική 
σχισμή σχήματος U 11x9 cm

NWF + 
Πολυαιθυλένιο

Γαλάζιο

2
Απορροφητικά/αδιάβροχα 
πεδία 50x75 cm

NWF + 
Πολυαιθυλένιο

Γαλάζιο

12.S5621.00

12.T0105.00

12.T0002.00

22,00 €

5,00 €

5,00 €
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Κιτ μηχανικής έκπλυσης:  
επεμβάσεις με Physiodispenser  

και πιεζοηλεκτρικές χειρουργικές επεμβάσεις

Η Omnia προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συστημάτων μηχανικής έκπλυσης, τα οποία είναι συμβατά με τις περισσότερες συσκευές physiodispenser που είναι διαθέσιμες προς 
πώληση.

Τα συστήματα έκπλυσης περιλαμβάνουν διατρητήρα, κύλινδρο ή σφιγκτήρα ελέγχου ροής, εξαρτήματα και ένα ολοκληρωμένο τμήμα περισταλτικής αντλίας.
Τα συστήματα μηχανικής έκπλυσης της OMNIA προσφέρουν τις ακόλουθες επιλογές:

α. Εσωτερική έκπλυση μόνο
β. Εξωτερική έκπλυση μόνο
γ. Εσωτερική και εξωτερική έκπλυση

Το πρακτικό τερματικό καπάκι διευκολύνει τη σύνδεση της γραμμής έκπλυσης στο εργαλείο χειρός και επιτρέπει τη σύνδεση των σωλήνων μας με όλες τις βελόνες ψύξης των 
διαφόρων εργαλείων χειρός, οι οποίες έχουν συχνά διαφορετική διάμετρο.

Όλα τα σήματα που αναφέρονται παραπάνω είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα (Trademarks®) των αντίστοιχων κατασκευαστών.

• 1/2Y  = εσωτερική και εξωτερική έκπλυση με σύνδεσμο Υ

•   =  κάνουλα για τη σύνδεση δεύτερης γραμμής έκπλυσης στο δεύτερο εργαλείο τύπου contra-angle ή για τη σύνδεση της συσκευής Omnirrigator

32.F0112.00 Σετ έκπλυσης 1/2Y De Giorgi Steri Implant, INTRAMATIC 2, INTRAMAX PLUS, Solujet

7,70 € 
το τεμάχιο

32.F0134.00 Σετ έκπλυσης 1/2Y
NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera
Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i
Osseocision, Delfine Intra-Lock

32.F0139.00 Σετ έκπλυσης 1/2Y

Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/
Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/
Straumann/InnovaCorp. 3I/Centerpulse/Lifecore/ DU 900/FRIOS® UNIT S/
FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/Osseoset 200/Osseocare, Elcomed SA 310/
SA2006, Piezomed, W&H SI 1023

32.F0159.00 Σετ έκπλυσης 1/2Y
Elcomed SA 200 W&H αντλία 19 cm Innova Corp-Strauman Frioss Unit E, Drilltech BTI 

32.F0170.00 Σετ έκπλυσης 1/2Y
Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBSUltrasonic 
bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent, BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR, 
Heracle Sweden&Martina, Cefla dental Chair, Osseodoc BienAir

32.F1200.00 Σετ έκπλυσης 1/2Y
Implantmed SI-95/SI-923/SI-915/SI-1023/SI-1015/SI-1010, Elcomed SA-310, Piezomed 
SA-320 
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Σύστημα αναρρόφησης

Θήκες με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης

Θήκες με αυτοκόλλητες ταινίες τοποθέτησης

Χάρη στην εργονομική λαβή του ρύγχους αναρρόφησης, ο αναρροφητήρας ASP51/F επιτρέπει την 
πραγματοποίηση των διαδικασιών αναρρόφησης εύκολα και με ακρίβεια, ακόμα και παρουσία υλικού οστικού 
μοσχεύματος. 

Ο ελαφρύς σωλήνας από PVC ιατρικού βαθμού παρέχει δυνατότητα κίνησης και άνεση κατά τη διάρκεια 
μεγάλων χειρουργικών επεμβάσεων. 

Οι ειδικοί, ανθεκτικοί στην κάμψη, εύκαμπτοι σύνδεσμοι εμποδίζουν την ακούσια αποσύνδεση  
του σωλήνα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. 

Ο σωλήνας διαθέτει σειρά από συνδέσμους Luer Lock για τη σύνδεση της οστεοπαγίδας OsteoTrap. Χάρη σε 
αυτή τη σχεδίαση, δεν είναι απαραίτητη η χρήση δεύτερου σωλήνα αναρρόφησης. 

Έχει διάταξη ελέγχου κενού στη λαβή του ρύγχους αναρρόφησης, η οποία επιτρέπει τη ρύθμιση  
του ρυθμού αναρρόφησης κατά τη χρήση.

Αποστειρωμένες προστατευτικές θήκες μίας χρήσης για την κάλυψη των σωλήνων κατά τη διάρκεια 
επεμβάσεων τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών επεμβάσεων. 

Η συσκευασία περιλαμβάνει ελαστικές ταινίες χωρίς λάτεξ. 

Αποστειρωμένες προστατευτικές θήκες μίας χρήσης για την κάλυψη των σωλήνων κατά τη διάρκεια επεμβάσεων 
τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πιεζοηλεκτρικών χειρουργικών επεμβάσεων. 

Η συσκευασία περιλαμβάνει την αυτοκόλλητη ταινία.

32.F5051.00 

Αναρροφητήρας, 2,50 m, με ρύγχος 
αναρρόφησης με εργονομική λαβή, κατάλληλος 
και για χρήση με την παγίδα συλλογής 
αυτόλογων οστών (κάθε πακέτο περιέχει 1 
προσαρμογέα Adat. 05)

PVC
8,00 € 

το τεμάχιο

12.U0004.00 Θήκη, 120x7 cm, με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης Πολυαιθυλένιο 50 τμχ. 40,00 €

12.U0008.00 Θήκη, 120x7 cm,  
με αυτοκόλλητα τοποθέτησης

Πολυαιθυλένιο 50 τμχ. 45,00 €
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Παγοκύστες άμεσης χρήσης Iceberg®

Τάπητας απολύμανσης

Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά

Η παγοκύστη άμεσης χρήσης Iceberg® είναι εξαιρετικά πρακτική και εύχρηστη και δεν χρειάζεται ειδική 
διαδικασία ψύξης. Πιέστε απλώς τη συσκευασία με τα δύο χέρια σας για άμεση ενεργοποίηση.  
Είναι κατασκευασμένη από μαλακό μη υφασμένο υλικό, το οποίο παραμένει μαλακό και προσαρμόζεται 
στο μέρος του σώματος που χρειάζεται ανακούφιση. 

Μείγμα αζωτούχων αλάτων και νερού (σύμφωνα με τον κανονισμό CE 1907/2006 και τις 
τροποποιήσεις του)

 
Πλεονεκτήματα:

• Έτοιμο προς χρήση

• Άμεση χρήση

• Αυτόματη ενεργοποίηση με απλή πίεση

•  Ιδανικό για χρήση στο πρόσωπο· ανακουφίζει από τον πόνο και το πρήξιμο μετά από μια οδοντιατρική 
επέμβαση.

Οι τάπητες απολύμανσης Omnia κατασκευάζονται με τη χρήση βακτηριοκτόνου γέλης ειδικής σύνθεσης 
που αφαιρεί τα βακτήρια από τις σόλες των παπουτσιών των ασθενών σας και τα απενεργοποιεί.

Αποτελούνται από 30 αριθμημένες στρώσεις κολλητικής μεμβράνης και διαθέτουν κολλητική ταινία 
στερέωσης στην κάτω πλευρά για τοποθέτηση είτε στο δάπεδο είτε σε αφαιρούμενη βάση.

Ο σάκος για μολυσμένα υλικά είναι ένα προϊόν μίας χρήσης που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό μολυσμένων υλικών. 

Είναι ιδανικός για χρήση σε εργαστήρια και για τον χειρισμό αποβλήτων στους νοσοκομειακούς θαλάμους. 

Ο σάκος για τα μολυσμένα υλικά διαθέτει κολλητική ταινία για ταχεία στερέωση σε τραπέζι Mayo ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, 
ώστε να αποτρέπεται η διασπορά μολυσματικού υλικού, όπως μεμβρανών, χρησιμοποιημένων γαζών ή στοιχείων εξαγωγής.

30.V0001.00 Παγοκύστη άμεσης χρήσης Iceberg® σε περίβλημα από NWF NWF +
Πλαστικό σύνθετο υλικό

1,00 €
το τεμάχιο

30.V1000.00 Βάση Omnia FLEX με τάπητα απολύμανσης  
(15 φύλλα επίδειξης) 50x100 cm

119,00 €

30.V1001.00 Ανταλλακτικά LIGHT για τον τάπητα απολύμανσης  
(4 πακέτα των 30 φύλλων) 45x95 cm

92,00 €

30.U0023.00
Σάκος απορριμμάτων για μολυσμένα υλικά με κολλητική ταινία, 
σε διανομέα 50 τεμαχίων

PVC 50 τμχ. 38,50 €

Βάση Flex με λογότυπο 
της Omnia και τάπητα 
απολύμανσης (15 φύλλα)

Ανταλλακτικά για τον 
τάπητα απολύμανσης  
(30 φύλλα) με κολλητικές 
ταινίες στερέωσης
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Isolation - ποδιές από μη υφασμένο υλικό

Σκούφοι

Γυαλιά προστασίας

Special Plus Model - ποδιές από μικροΐνες SMS

Οι ποδιές απομόνωσης της Omnia είναι ιδανικές για σύντομες διαδικασίες ρουτίνας, όπως η απομάκρυνση οδοντικής 
πλάκας με ξέστρο ή ως συμπλήρωμα στην προστασία των ασθενών και τη μόνωση από παθογόνα. 

Παρέχονται με ελαστικές μανσέτες και είναι ένα μέγεθος.

Το υδροαπωθητικό υλικό μικροϊνών SMS που «αναπνέει» χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτών των ποδιών, 
παρέχοντας εξαιρετική σχέση μεταξύ άνεσης και απόδοσης. Οι βαμβακερές μανσέτες, η ζώνη στη μέση που δένει στο πλάι, 
η χειρουργική πτυχή και η εσωτερική πετσέτα τις καθιστούν την ιδανική επιλογή για κλινικές εργασίες. 
Διαθέτουν κλείσιμο με velcro στο λαιμό.

Οι σκούφοι και τα καλύμματα κεφαλής είναι απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση των πρωτοκόλλων υγιεινής και την καθαρή εικόνα του οδοντιατρείου. Διατίθενται σε διάφορα 
μοντέλα, χρώματα και υλικά, τόσο για χειρουργική όσο και καθημερινή κλινική χρήση. Η ποικιλία των σχημάτων και των υλικών έχει μελετηθεί ειδικά για να εξασφαλιστεί η 
απόλυτη άνεση και προστασία κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εργάσιμης ημέρας

Τα Omnishield είναι ελαφριά, διαφανή πλαστικά γυαλιά με πλαϊνά προστατευτικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της 
απόλυτης προστασίας χωρίς παρεμβολή στο οπτικό πεδίο. 

Αυτό το αξεσουάρ είναι απολύτως απαραίτητο στις οδοντιατρικές διαδικασίες.

30.D1004.00 Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm) πράσινο 50 τμχ.

30.D1307.00 Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm) μπλε 50 τμχ.

30.D2171.00
Μοντέλο ποδιάς Special Plus με χειρουργική πτυχή  
και πετσέτα διπλωμένη προς τα επάνω σε χαρτί ιατρικής χρήσης  
(μήκος: 112 cm) M

12 τμχ. 66,00 €

30.D2172.00
Μοντέλο ποδιάς Special Plus με χειρουργική πτυχή  
και πετσέτα διπλωμένη προς τα επάνω σε χαρτί ιατρικής χρήσης  
(μήκος: 115 cm) L

12 τμχ. 66,00 €

10.M0019.00 Χειρουργικός σκούφος με σταθερά κορδόνια γαλάζιο 100 τμχ. 69,00 €

30.M0001.00 Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο πράσινο 500 τμχ. 49,00 €

30.M0040.00 Στρογγυλός σκούφος με λάστιχο γαλάζιο 500 τμχ. 49,00 €

30.M0245.00 6,60 € 
το τεμάχιο

10.Μ0019.00 30.Μ0001.00 30.Μ0040.00
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Καλύμματα καθίσματος/πλάτης

Καλύμματα λαβής προβολέα

Ιατρικά περιβλήματα

Για την εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για τους ασθενείς, η Omnia σχεδίασε 
προστατευτικά τα οποία παρέχουν ένα πραγματικό φράγμα για τα καθίσματα και τα καλύμματα της οδοντιατρικής καρέκλας, καθώς 
και για το κάθισμα του χειρουργού.

Τα προστατευτικά NWF είναι καθολικά διαστασιολογημένα, αδιάβροχα και μπορούν να εξοπλιστούν με ειδικά κορδόνια και λάστιχα.

Το Tublex είναι ένα περίβλημα μίας χρήσης, που έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των σωλήνων αναρρόφησης  
και την αποτροπή μόλυνσης. 

Η ειδική κόλλα στο ακραίο τμήμα του χρησιμεύει για τη στερέωση. Διατίθεται σε δύο μεγέθη.

10.O0042.00 Καλύμματα καθίσματος/πλάτης καθολικού μεγέθους πράσινο 15 τμχ. 49,50 €

10.O0112.00 Κάλυμμα πλάτης καθολικού μεγέθους πράσινο 30 τμχ. 35,00 €

20.O1091.00 Στρογγυλό κάλυμμα λαβής 17 cm ø με λάστιχο λευκό 120 τμχ. 40,00 €

30.U0001.00 Tublex αυτοκόλλητο κάλυμμα σωληνώσεων μήκους 31 cm 500 τμχ. 49,00 €

30.U0002.00 Tublex αυτοκόλλητο κάλυμμα σωληνώσεων μήκους 90 cm 250 τμχ. 40,50 €

30.U0006.00 Tublex 1, ιδανικό φράγμα για σωλήνες και στροβίλους - 4,5x45 cm  
(σε ρολό)

250 τμχ. 49,00 €

30.U0007.00 Tublex 2, ιδανικό φράγμα για σύριγγες αέρα/ νερού και σωληνώσεις 
σύνδεσης - 5,5x45 cm (σε ρολό)

250 τμχ. 49,00 €
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Περιβλήματα για εργαλεία χειρός και σύριγγες αέρα-νερού

Κιτ μηχανικής έκπλυσης

Το κάλυμμα Omnitex U (γενικής χρήσης) ενδείκνυται για την προστασία στροβίλων, μικρομοτέρ, γωνιακών 
χειρολαβών, ξέστρων απομάκρυνσης οδοντικής πλάκας, ηλεκτρικών νυστεριών κ.λπ.

Το κάλυμμα Omnitex C (κωνικό) ενδείκνυται για την προστασία συρίγγων αέρα-νερού, σωληνίσκων αναρρόφησης, 
κ.λπ.

Σύστημα σωλήνα με συσκευή διάτρησης, τροχίσκο ελέγχου ροής και ενσωματωμένη περισταλτική αντλία.  Το τελικό μπλε άκρο συνδέει το σύστημα σωλήνα στο εργαλείο 
χειρός ευκολότερα, επιτρέποντας τη σύνδεση όλων των συστημάτων σωλήνα μας με όλες τις βελόνες ψύξης των διαφόρων εργαλείων χειρός που συχνά έχουν διαφορετικές 
διαμέτρους.

32.F1201.00 Σετ έκπλυσης 1/2 Υ
Σωλήνωση έκπλυσης για τα χειρουργικά συστήματα NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision, Vario 
Surg, Kyocera Implantor Neo, Aseptico Aeu 6000 series, Aseptico Aeu 7000 series, Bonart Piezo

5,50 €
το τεμάχιο32.F1204.00 Σετ έκπλυσης 1/2 Υ

Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med νέο σχέδιο 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech 
Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/Strauman/InnovaCorp. 3I/ Centerpulse/Lifecore/ DU 
900/FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Drilltech/Osseoset 100/ Osseoset 200/Osseocare

30.Ζ0010.00 Περίβλημα γενικής χρήσης Omnitex U - Χωρίς λάτεξ πράσινο 500 τμχ. 42,00 €

30.Ζ0011.00 Κωνικό περίβλημα Omnitex C - Χωρίς λάτεξ πράσινο 500 τμχ. 42,00 €

30.Ζ0131.00 Κωνικό περίβλημα Omnitex C - Χωρίς λάτεξ λευκό 500 τμχ. 42,00 €

30.Ζ0130.00 Περίβλημα γενικής χρήσης Omnitex U - Χωρίς λάτεξ λευκό 500 τμχ. 42,00 €

by Omnia

LL

32.F1201.00 32.F1204.00
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UltraTM Earloop with SecureFit® Technology

Procedural Earloop with SecureFit® Technology

Isofluid® Earloop with SecureFit® Technology

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μέτρια έως μικρά ποσά υγρών, σπρέι 
και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με EN 14683 Rating - Τype IIR Standard

•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =99,9% στα 3 μ.

•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,7% στα 0,1 μ.

•   Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για 
εξατομικευμένη εφαρμογή

•  Aνθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα

• Ανθεκτικό στα υγρά, λευκό εσωτερικό στρώμα

• Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης

•  Χωρίς λάτεξ

• Χρώμα: μπλε, ροζ

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μεγάλα έως μέτρια ποσά υγρών, 
σπρέι και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με ΕΝ 14683 Rating - Τype IIR Standard

•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =99,9% στα 3 μ. 

•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,8% στα 0,1 μ.

•   Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι  
για σφικτή, εξατομικευμένη εφαρμογή

•  Aνθεκτικό στα υγρά, εσωτερικό στρώμα

• Ανθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα

• Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης

•  Χωρίς λάτεξ

• Χρώμα: μπλε

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, σπρέι  
και/ή αεροζόλ.

Συμφωνεί με ΕΝ 14683 Rating - Type II Standard

•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Βακτηριδίων =98,4% στα 3 μ.

•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων ≥95% στα 0,1 μ.

•   Πατενταρισμένο σχέδιο με αλουμινένιο έλασμα κάτω από το πηγούνι για 
εξατομικευμένη εφαρμογή

•  Aνθεκτικό στα υγρά, εξωτερικό στρώμα

• Λευκό εσωτερικό στρώμα

• Εξαιρετικά μακρύ αλουμινένιο έλασμα μύτης

•  Χωρίς λάτεξ

• Χρώμα: μπλε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 50 τεμαχίων 12,50 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 50 τεμαχίων 16,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 50 τεμαχίων 12,00 €
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Light Sleeves for T-Style Handle

Chair Sleeve

Digital Sensor Sleeve

X-Ray Sleeves

Tray Sleeves

Barrier Films

Διαφανή πλαστικά “μανίκια”, μιας χρήσεως, για χειρολαβές προβολέων τύπου Τ.  

Διαφανές πλαστικό “μανίκι” για τη ράχη της οδοντιατρικής καρέκλας.

Καλύπτει ολόκληρη τη ράχη της οδοντιατρικής καρέκλας και εμποδίζει τη διασταυρούμενη μόλυνση από τα σταγονίδια των 
σπρέι και από τα πιτσιλίσματα. Επίσης προστατεύει την καρέκλα από την πιθανότητα κάποιας φθοράς της από τα απολυμαντικά 
επιφανείας. Γλιστράει εύκολα και όταν τοποθετείται και όταν αφαιρείται.

Διαστάσεις: 70 cm x 61 cm

"Μανίκι" προστασίας για τον αισθητήρα της ψηφιακής ακτινογραφίας.

Διατίθεται σε 2 βολικά μεγέθη:
•  Μικρό: 3,49 χ 20,96 cm
•  Μεγάλο: 4,29 χ 21,59 cm
Χρώμα: διαφανές.

Διαφανή πλαστικά “μανίκια” προστασίας για τις περισσότερες ακτινογραφικές κεφαλές.

Εμποδίζουν τη διασταυρούμενη μόλυνση από τα σταγονίδια των σπρέι και τα πιτσιλίσματα. 
Προστατεύουν επίσης από την πιθανή φθορά της κεφαλής από απολυμαντικά επιφανείας.  
Δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της κεφαλής.

Διαστάσεις: 38 cm x 66 cm

Διαφανή πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για δίσκους εργαλείων / ορθοδοντικών 
αγκίστρων.

Διπλώνουν στο τέλος τους για καλύτερη εφαρμογή. Εμποδίζουν τη διασταυρούμενη 
μόλυνση. Απλά αφαιρείτε το καθένα μετά από κάθε ασθενή και το αντικαθιστάτε. 
Διατίθενται σε 4 βολικά μεγέθη για να προσαρμόζονται στους περισσότερους δίσκους.

Φιλμ προστασίας επιφανειών, με ελαφρύ αυτοκόλλητο.
Χρώματα: διαφανές, μπλε και ροζ.  Διαστάσεις φιλμ: 10 cm x 15 cm

Είναι σχεδιασμένα για εύκολη τοποθέτηση και δεν πέφτουν κατά τη χρήση.

Διαστάσεις: 10 cm x 14,5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων 22,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Ρολό 225 τεμαχίων 36,50 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων 22,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 250 τεμαχίων 32,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων

ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΗ

27 x 36 cm 29,50 €

19 x 27 cm 32,00 €

30 x 37 cm 34,00 €

30 x 41 cm 34,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Ρολό 1.200 φύλλων 26,00 €
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Cotton Filled Dental Sponges

Non-Woven 4-Ply Sponges

8-Ply Gauze Sponges

Γάζες με ίνες 100% αγνού βαμβακιού στο εσωτερικό τους.

Διαστάσεις: 5x5 cm

Γάζες μη πλεγμένες, 4 φύλλων.

Διαστάσεις: 5x5 cm

Γάζες 8 φύλλων.

Διαστάσεις: 5x5 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Πακέτο 200 τεμαχίων 5,25 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Πακέτο 200 τεμαχίων 5,78 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Πακέτο 200 τεμαχίων 5,25 €

Syringe Sleeves

Διαφανή πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για αερο-υδροσύριγγες, χειρολαβές  
υψηλών/χαμηλών ταχυτήτων, χειρολαβές ξέστρων υπερήχων και χειρολαβές  
αεροαποτριβής.

Διαστάσεις: 6 cm x 29 cm

Διατίθενται σε 3 τύπους:

•   Με άνοιγμα και διαφανή ταινία συγκολλητικού για καλύτερη συγκράτηση.

•   Με άνοιγμα
Διατίθενται σε:  

• διαφανή 6 cm x 25 cm  

• μπλε 6 cm x 25 cm

•   Χωρίς άνοιγμα 
Διαστάσεις: 6 cm x 25 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων 16,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων 17,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων 16,00 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 21

Sterilization Pouches Self-Sealing

Σακούλες για την αποστείρωση εργαλείων στο αυτόκαυστο.

Κλείνουν με αυτοκόλλητο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεγέθη Συσκευασία ΤΙΜΗ

6 x 10 cm 200 τεμ. 14,45 €

7 x 23 cm 200 τεμ. 14,45 €

8 x 23 cm 200 τεμ. 14,45 €

9 x 13 cm 200 τεμ. 14,45 €

9 x 23 cm 200 τεμ. 14,45 €

11 x 28 cm 200 τεμ. 23,73 €

13 x 25 cm 200 τεμ. 26,29 €

19 x 33 cm 200 τεμ. 38,20 €

25 x 38 cm 100 τεμ. 48,50 €

30 x 46 cm 100 τεμ. 52,65 €

Sure-Check Strip

Τοποθετείται στο εσωτερικό των σακουλών αποστείρωσης και πιστοποιεί ότι συνθήκες αποστείρωσης  
έχουν επιτευχθεί.

Χρώμα: λευκό.

Διαστάσεις: 9,5 x 1,5 cm.

Ταινία – δείκτης αποστείρωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 τεμάχια σε αλουμινένιο φάκελο 14,07 €

Sterilization Tape

Ταινία που σφραγίζει σακούλες αποστείρωσης για το αυτόκαυστο.  
Είναι συγχρόνως και δείκτης αποστείρωσης.

Διατίθεται σε ρολό των 55m.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλάτος ΤΙΜΗ

Ρολό των 55 m

1,3 cm 9,45 €

1,9 cm 13,00 €

2,5 cm 15,60 €
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Surgitip

Surgitip-micro

ø 6,5 mm

ø 4,8 mm

ø 2,5 mm

ø 6,5 mm

ø 6,5 mm

ø 1,2 mm

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης.

Το Surgitip είναι αποστειρωμένο ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης με ένα πολύ λεπτό άνοιγμα για ακριβή 
αναρρόφηση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Το Surgitip είναι:

• αποστειρωμένο και ατομικά συσκευασμένο

• έτοιμο προς χρήση, εξοικονομώντας χρόνο

• μιας χρήσης ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης

• ιδανικό για ακριβή αναρρόφηση

• εφοδιασμένο με ένα διπλό αντάπτορα

Μικροχειρουργικά ρύγχη αναρρόφησης.

Το εξαιρετικά λεπτό άνοιγμα ø 1,2mm καθιστά το Surgitip – micro ιδανικό για χρήση όταν ο οδοντίατρος 
εργάζεται με μικροσκόπιο ή μεγεθυντικούς φακούς. 

Το μακρύ, κωνικό ρύγχος του εξασφαλίζει ότι η αναρρόφηση μπορεί να γίνει με ακρίβεια και χωρίς παρεμπόδιση 
της όρασης στην περιοχή της επέμβασης. 

Το Surgitip – micro είναι αποστειρωμένο και συσκευασμένο ατομικά σε φάκελο, έτοιμο προς χρήση.  
20 ρύγχη διατίθενται με ένα, αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο, διπλό αντάπτορα για ø 11 και ø 16mm υποδοχές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 2,5 mm

ø 6,5 mm

20 τεμ. * 462 025 37,11 €

ø 4,8 mm 462 048 37,11 €

ø 2,5 mm 100 τεμ.** 462 026 165,00 €

ø 4,8 mm 462 049 165,00 €

  * συμπ. 1 διπλός αντάπτορας

** συμπ. 5 διπλοί αντάπτορες για προσαρμογή σε υποδοχές ø 11mm και ø 16mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 1,2 mm ø 6,5 mm 20 τεμ. * 462 012 50,95 €

  * συμπ. 1 διπλός αντάπτορας
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Steri-Quick

Steri-Sleeve

Αποστειρωμένα καλύμματα για τέλεια υγιεινή στην οδοντιατρική πράξη.

Κατασκευάζονται από φύλλο πολυαιθυλενίου με επικάλυψη απορροφητικής κυτταρίνης. 

Κάθε Steri-Quick είναι ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο.

Αποστειρωμένο «μανίκι» για τις σωληνώσεις.

•  Συσκευάζεται ατομικά σε αποστειρωμένο φάκελο

•  Κάθε «μανίκι» είναι μήκους 100cm και έχει μια αυτοκόλλητη ταινία για τη σύσφιξη και τη σταθεροποίησή του

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

350 x 500 mm 80 τεμ. 671 100 65,00 €

500 x 700 mm 50 τεμ. 671 101 60,00 €

700 x 1000 mm 25 τεμ. 671 102 50,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

7.5 x 100 cm 25 τεμ. 670 101 60,00 €

Headrest covers

•  Κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο με επικάλυψη απορροφητικής κυτταρίνης

•  Διατίθενται σε ρολό με διατρήσεις το οποίο χωρά στη θήκη Simplimat

•  Έχουν 3 μεγέθη για μια μεγάλη ποικιλία εδρών

Καλύμματα ερεισικεφάλου σε ρολό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΗΚΟΣ χ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

1     27 x 28 cm 100 τεμάχια 670 007 27,60 €
2     27 x 31 cm 670 008 27,60 €
3     27 x 34 cm 670 009 27,60 €
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Perfecto Pack
Σακούλες για την αποστείρωση των εργαλείων στο αυτόκαυστο.
Διατίθενται σε ρολό 200 m.
Κατασκευάζονται από ένα φύλλο διαφανούς πλαστικού φιλμ πολυπροπυλενίου κι ένα φύλλο ειδικού μονωτικού 
λευκού χαρτιού. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους εγγυώνται υψηλή αντίσταση. 

Συμφωνούν με όλα τα διεθνή κι ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Έχουν πάνω τους δείκτες που επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία αποστείρωσης ήταν αποτελεσματική.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

55 mm x 200 m 10,53 €

75 mm x 200 m 15,20 €

100 mm x 200 m 20,48 €

150 mm x 200 m 31,60 €

200 mm x 200 m 40,98 €

250 mm x 200 m 52,65 €

300 mm x 200 m 60,85 €

Perfecto Cups

Κυπελάκια μιας χρήσης, πολύ ανθεκτικά.

Χρώματα: Πράσινο, ανοιχτό μπλε, σκούρο μπλε, λιλά, κίτρινο, πορτοκαλί.

Περιεχόμενο: 180 cc.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1.000 τεμάχια 23,85 €

Perfecto Napkins
Πετσέτες ασθενών από αγνή κυτταρίνη με ένα φύλλο πολυαιθυλένιου.

Είναι εξαιρετικά απορροφητικές και αδιάβροχες. 

Είναι ανθεκτικές στο σκίσιμο.

Χρώματα: Λευκό, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ, ροδακινί, μπλε, μπλε της Μεσογείου, γαλάζιο, λιλά, 
κόκκινο του κρασιού, ανοικτό πράσινο, φιγούρα αρκουδάκι.

Διαστάσεις: 33x45 cm. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

500 τεμάχια 17,22 €
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Perfecto Bibs

Πετσέτες ασθενών σε διάτρητο ρολό, υψηλής απορροφητικότητας 
κυτταρίνη επικαλυμμένη από τη μία πλευρά με πολυαιθυλένιο. 

Έχουν λωρίδες δεσίματος στο λαιμό του ασθενή.

Διαστάσεις: 50 x 60 cm. 

Χρώματα:  Λευκό, πράσινο, μπλε, μπλε της Μεσογείου, λιλά, πορτοκαλί,  

ροζ και κίτρινο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

80 τεμάχια ανά ρολό 11,00 €

Perfecto Elastic Caps

Κατασκευάζονται από TNT 12g/m2 και είναι ιδανικά για την κάλυψη των μαλλιών του ασθενή ή του ιατρικού 
προσωπικού. Διατίθενται στα χρώματα: γαλάζιο, πράσινο, σκούρο μπλε, πορτοκαλί, ανοικτό πράσινο, λιλά.

Στρογγυλά σκουφάκια με λάστιχο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 τεμάχια σε ένα χρώμα 6,88 €

DispoCover

Μη αποστειρωμένα, μιας χρήσης καλύμματα ερεισικέφαλου.

Κατασκευάζονται από ένα φύλλο αδιάβροχου πολυαιθυλένιου στο εσωτερικό τους και ένα απορροφητικό 
φύλλο κυτταρίνης στην εξωτερική επιφάνειά τους. Διατίθενται διπλωμένα.

Χρώματα: λευκό, γαλάζιο, μπλε της Μεσογείου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗ

25 χ 25 cm 500 τεμάχια 25,81 €

25 χ 33 cm 500 τεμάχια 34,43 €
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ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Bone-Fixation-Set

Σετ μικροβιδών για τη στερέωση  
των τεμαχίων οστικών μοσχευμάτων  
στην περιοχή όπου τοποθετούνται.

Σχεδιάστηκε από τον Dr.Jan Kielhorn,  

D-74613 Öhringen σε συνεργασία με την USTOMED

Γεωμετρία των μικροβιδών

 - Ακρίβεια κατασκευής, κεφαλή με σταυρωτή εσοχή

- Πατενταρισμένο, αυτο-εφαρμοζόμενο άκρο κατσαβιδιού

- Γρήγορη κι εύκολη μεταφορά των αυτο-συγκρατούμενων βιδών

-  Υψηλή τριβή μεταξύ του άκρου του κατσαβιδιού και της κεφαλής της βίδας

Μικροβίδες τιτανίου

Διάμετροι: 1,2 mm/1,4 mm  
Mήκη: 6, 8, 11, 13 mm

Μικροβίδες από ένα νέο τύπο κράματος ατσαλιού  
(implant steel alloy)

Διάμετρος: 1,0 mm  
Mήκη: 8, 11, 13 mm
• Ιδανικές για πολύ μικρά τεμάχια οστού και για 3D αύξηση

•  Το ειδικό κράμα ατσαλιού εμποδίζει την οστεοενσωμάτωση  
κι επομένως μειώνει τον κίνδυνο θραύσης κατά την αφαίρεση της βίδας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Bone-Fixation-Set

Περιλαμβάνει:  

• 1 κουτί τοποθέτησης των περιεχομένων
•  1 κατσαβίδι
•  1 άκρο για το κατσαβίδι, που εισχωρεί στην εσοχή της κεφαλής της βίδας
•   1 τρύπανο και 10 ίδιες βίδες (ίδιου υλικού, ίδιας διαμέτρου, ίδιου μήκους) της επιλογής του γιατρού

770,00 €

Το τεμάχιο:

20,88 €

Το τεμάχιο:

34,50 €
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Bone-Fixation συσκευασίες

T-Fix Membrane screw

  Μικροβίδες τιτανίου

68-112-006 Ø 1,2mm, 6mm

20,88 €
το τεμάχιο

68-112-008 Ø 1,2mm, 8mm

68-112-011 Ø 1,2mm, 11mm

68-112-013 Ø 1,2mm, 13mm

68-114-006 Ø 1,4mm, 6mm

68-114-008 Ø 1,4mm, 8mm

68-114-011 Ø 1,4mm, 11mm

68-114-013 Ø 1,4mm, 13mm

  Μικροβίδες ατσαλιού

68-110-008 S Ø 1,0mm, 8mm
34,50 €

το τεμάχιο
68-110-011 S Ø 1,0mm, 11mm

68-110-013 S Ø 1,0mm, 13mm

  Πιλοτικά τρύπανα

68-508-014 Ø 0,8mm, 14mm, για Ø 1,0mm βίδες, με σήμανση βάθους 66,84 €

68-510-014 Ø 1,0mm, 14mm, για Ø 1,2mm βίδες, με σήμανση βάθους 66,84 €

68-512-014 Ø 1,2mm, 14mm, για Ø 1,4mm βίδες, με σήμανση βάθους 66,84 €

  Εξαρτήματα

68-860-008 Μικρο-πλάκες τιτανίου, 0,6mm, 8 τρύπες 77,98 €

68-860-012 Μικρο-πλάκες τιτανίου, 0,6mm, 12 τρύπες 100,26 €

68-740-002 Κατσαβίδι, 11 cm 289,63 €

68-760-102 Άκρο για το κατσαβίδι που εισχωρεί στην κεφαλή της βίδας,  
60 mm, Ø 1,0 mm-1,6 mm 89,12 €

Βίδα σταθεροποίησης μεμβρανών

- Κωνικό σπείρωμα

- Μήκος 4 mm, διάμετρος 1,5 mm

- Βίδα αυτοκοπής / αυτοτρυπανισμού. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί τρυπανισμός

- Τέλεια για εφαρμογές σε δυνατό φλοιώδες οστό

- Για μεμβράνες PTFE κι ενισχυμένες με τιτάνιο

Κωδικός: 68-115-004

ΝΕΟ

Το τεμάχιο:

23,23 €
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ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Titanium-Pin-Set

Καρφίδες τιτανίου για τη στερέωση πλεγμάτων τιτανίου και μεμβρανών.

Το σετ σχεδιάστηκε από τον Dr.Jan Kielhorn, D-74613 Öhringen σε συνεργασία με την USTOMED

10 καρφίδες: 120,00 €

Implantology-Mallet

Σφυρί για χρήση  
στην εμφυτευματολογία
Έχει πλαστικούς δίσκους  
που αλλάζονται και λαβή  
από αλουμίνιο.

18,5 cm/210g

Ø δίσκων 25 mm

67-636-210

109,18 €

 
68-650-000
160,00 €

340,00 €68-780-018

Το σετ περιλαμβάνει:

•  Κουτί με θέσεις για 15 καρφίδες τιτανίου 

•  Εργαλείο εφαρμογής 15,5 cm

•  10 καρφίδες τιτανίου μήκους 3 mm

Εργαλείο 
εφαρμογής
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Eργαλεία διαχείρισης οστού

Application Gun

Εργαλείο  
τοποθέτησης οστού
Μπορεί να γεμίσει  
και από μπροστά  
και από την πλαϊνή πλευρά του

86-959-000

Bone Milling Forceps

Μικρός Μύλος Οστού
17 cm

67-678-170

•   Μύλος οστού από τιτάνιο,  
διαμέτρου 16 mm

•  Εύκολη αφαίρεση του οστού

•  Μετακινήσιμη επιφάνεια του μύλου για καλό 
καθαρισμό του

378,74 €

Bone-collector

Συλλέκτης οστού, πλήρης
συμπ. 1 φίλτρου  
και 1 αντάπτορα

38-505-000

3 ανταλλακτικά φίλτρα
38-505-003

330,00 €

59,97 €

200,00 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣγια αρχικό εξοπλισμόοδοντιατρείου

Για αγορές εργαλείων
άνω των 400 €

ΕΚΠΤΩΣΉ 10%

Για αγορές εργαλείων
άνω των 600 €

ΕΚΠΤΩΣΉ 20%
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ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Ψαλίδια Ούλων και Ραμμάτων 

FOX
ευθύ

13 cm

03-412-130
34,00 €

FOX
με κάμψη

13 cm

 03-417-130
39,00 €

ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΛΕΠΙΔΑ

Διατίθενται και με Supercut λεπίδες: μια εξαιρετικά οξύαιχμη λεπίδα και μια λεπίδα με υπέρλεπτη οδόντωση, για ελαχιστοποίηση του τραυματισμού του ιστού κατά 
την κοπή του.

Bελονοκάτοχα

MATHIEU

14 cm

19-300-140
65,00 €

17 cm

19-300-170
74,00 €

με κάμψη

11,5 cm

03-351-115
68,00 €

ευθύ

11,5 cm
03-320-115
31,70 €

με κάμψη

11,5 cm
03-321-115
34,50 €

Διατίθεται και με Supercut λεπίδες

17 cm
20-424-170
113,35 €

14 cm

20-424-140
107,98 €

δυνατή δράση  
και λεπτά άκρα

Βελονοκάτοχo με επίστρωση USTOMED®  
καρβιδίου του τουγκστενίου στα άκρα του.

MATHIEU
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Λεπίδες - Λαβές Νυστεριών

Aνατομική Λαβίδα

12 cm
08-060-120
22,00 €

15 cm
08-060-150
22,00 €

ADSON 

με πολύ λεπτά άκρα

Αιμοστατικές Λαβίδες

HALSTED-MOSQUITO
12,5cm

13-042-125
23,55 €

13-043-125
24,50 €

HALSTED-MOSQUITO
12,5cm

13-039-125
27,00 €

13-038-125
25,00 €

Αποστειρωμένες λεπίδες

Συσκευασία: 100 τεμάχια

Λεπίδες μικρο-νυστεριών
Αποστειρωμένες

Συσκευασία: 25 τεμάχια

Σχ. 12

02-040-012
22,57 €

Λαβή νυστεριών

Σχ. 15C

02-040-153
50,10 €

Σχ. 15

02-040-015
21,31 €

Λαβή μικρο-νυστεριών

Νο. 3
02-030-030

8,20 €

Σχ. 11

02-040-011
21,31 €

Σχ. 12d

02-040-124
62,32 €

14 cm

02-038-140
113,00 €

Σχ. 63

02-044-063
187,14 €

Σχ. 67

02-044-067
81,00 €

Σχ. 69

02-044-069
187,14 €
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ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Trephine burs

• Ανοξείδωτο ειδικά σκληρυνμένο ατσάλι για μακρά διάρκεια κοπής

• Καθαρά σημάδια βάθους σε διαστήματα των 2mm (από 4-12 mm)

• Ειδική οδόντωση, νέο επίτευγμα της Ustomed για ατραυματική κοπή οστού

•  Τα μεγάλα, επιμήκη ανοίγματά τους εξασφαλίζουν ελάχιστη ανάπτυξη θερμότητας  
και διευκολύνουν την αφαίρεση των οστικών τεμαχίων.

 67-890-025 67-890-030 67-890-035 67-890-040 67-890-045 67-890-050
 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm 6,0 mm

 2,5 mm 3,0 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 5,0 mm

 67-890-060 67-890-070 67-890-075 67-890-080 67-890-090 67-890-100
 7,0 mm 8,0 mm 8,5 mm 9,0 mm 10,0 mm 11,0 mm

 6,0 mm 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm 9,0 mm 10,0 mm

Ø  Εξωτερική

Ø  Εσωτερική

Ø  Εξωτερική

Ø  Εσωτερική

Ø  Εξωτερική

Ø  Εσωτερική

67-896-020
5,0 mm

4,0 mm

67-896-110
11,0 mm

10,0 mm

  4 mm
  6 mm 
  8 mm
10 mm
12 mm

15,0 mm

35,0 mm

  4 mm
  6 mm 
  8 mm
10 mm
12 mm

15,0 mm

17,0 mm

Για την ευθεία χειρολαβή του μικρομότορ

Για αφαίρεση οστού. Για τη γωνιακή χειρολαβή του μικρομότορ Το τεμάχιο:

71,30 €

Το τεμάχιο:

71,30 €
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Luxator® Periotome

Luxator 3S Titanium

Ένα ειδικού σχεδιασμού χειρουργικό κοπτικό εργαλείο.

Η χρήση του αποτελεί ένα αξιόλογο εναλλακτικό της τραυματικής εξαγωγής με οδοντάγρα 
και είναι σχεδιασμένο ειδικά ώστε η λεπίδα του να κόβει την περιοδοντική μεμβράνη ενώ 
απαλά διευκολύνει το δόντι να βγει από το φατνίο.

Το σχήμα και το μέγεθος της λαβής είναι σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί τη δύναμη που 
χρειάζεται και το άκρο του είναι εξαιρετικά λεπτό ώστε να μπορεί να εισέλθει εύκολα 
μεταξύ οστού και ρίζας με την ελάχιστη ζημιά.

Το ειδικά επεξεργασμένο Σουηδικό ατσάλι που χρησιμοποιείται στη λεπίδα του Luxator 
είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και διατηρεί την αντοχή του και την κοπτική του ικανότητα 
ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις.  
Το Luxator αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο.

Το Luxator διαθέτει και εργαλείο ακονισμού της λεπίδας του.

Κωδ. Περιγραφή
Χρωματική  

Κωδικοποίηση
Μέγεθος  
λεπίδας

Ενδείξεις

L-2S Ευθεία λεπίδα Πράσινο 2mm Ακρορριζικά και/ή μεσοδόντια

L-3C Κεκαμμένη λεπίδα Μαύρο 3mm Γενική χρήση/Για εκκίνηση

L-3S Ευθεία λεπίδα Γκρι 3mm Μεσοδόντια

L-3CA Γωνιώδες Μπλε 3mm Γλωσσικά και/ή Άπω Γομφίοι

L-3IC
Ανάποδης 

καμπύλης
Γαλάζιο 3mm Γενικά, Γλωσσικά και/ή Απω

L-5C
Καμπύλη  
λεπίδα

Καφέ 5mm
Μεγάλες ρίζες γομφίων-Γενική  

χρήση

L-5S Ευθεία λεπίδα Καφέ ανοιχτό 5mm Μεσοδόντια

DE3 Διπλής Ακμής/Ευθύ Γκρι 3mm/1.5mm
Θραυσμένες σε βάθος  

και τερηδονισμένες ρίζες

DE5 Διπλής Ακμής/Ευθύ Καφέ 5mm/3mm
Θραυσμένες σε βάθος  

και τερηδονισμένες ρίζες

L-10 Ακόνι

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι με επικάλυψη τιτανίου.

Η επικάλυψη τιτανίου:

- Κάνει ευκολότερη την είσοδο του εργαλείου στο φατνίο

-  Κάνει τη λεπίδα του εργαλείου ανθεκτικότερη και δεν απαιτεί ακόνισμα

 
Το Luxator 3S Titanium έχει λεπίδα ευθεία, πλάτους 3 mm.

Νέο εργαλείο Luxator Periotome με επικάλυψη τιτανίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Σετ 4 Luxator
Περιλαμβάνει: L-3C, L-3S, L-5C, L-5S, L-10 (ακόνι)

304,28 €

Σετ 7 Luxator 
Περιλαμβάνει: L-2S, L-3C, L-3S, L-3CA, L-3IC, L-5C, L-5S, L-10 (ακόνι)

486,84 €

Μεμονωμένο τεμάχιο 85,20 €

Τιμή

85,20 €
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AEU-1000

Γενικής χρήσης μοτέρ εμφυτευματολογίας.

•   Μεγάλη, υπεραπλή, χωρίς κουμπιά οθόνη αφής

•  Έλεγχος ροπής έως 50 Ncm με χρήση 20:1 γωνιακής χειρολαβής

•  Έλεγχος ταχύτητας μεταξύ 15-2.000 rpm με χρήση 20:1 χειρολαβής

•  Καλιμπράρισμα χειρολαβής για ακριβέστερη ροπή

•   Ενσωματωμένη, εύκολη στην τοποθέτηση αντλία άρδευσης με ρυθμίσιμη ροή

•  Πέντε εξατομικεύσιμα προεπιλεγμένα προγράμματα

•  Συμπαγής κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό

•  Διατίθεται με ποδοδιακόπτη On/Off

•  Συμβατή τάση παγκοσμίως

•  2 χρόνια εγγύηση

•  Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
με την εταιρεία μας  

για να ενημερωθείτε  
για τα πακέτα προσφορών  

• Εμφυτευμάτων
• Μοσχευμάτων

• Χειρουργικών μοτέρ Aseptico

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Statim G4 2000 & 5000

Σε περισσότερες από 90 χώρες ανά τον κόσμο, επαγγελματίες στο χώρο της υγείας στηρίζονται στην υψηλή 
και καινοτόμο τεχνολογία Statim για να προστατεύσουν τους ασθενείς και το προσωπικό από τη μόλυνση, με 
εργαλεία αποστειρωμένα μέσα σε λεπτά.

Η νέα γενιά Statim G4 έχει όλα τα επιτυχημένα χαρακτηριστικά των αυτόκαυστων κασέτας 
Statim:

•  Ταχύτητα. Το Statim αποστειρώνει εργαλεία για άμεση χρήση μέσα σε 8 λεπτά, μειώνοντας τον αριθμό των 
απαιτούμενων εργαλείων καθώς αυτά μπορούν να αποστειρωθούν ανάμεσα στους ασθενείς.

•  Υψηλή τεχνολογία ατμού, ιδιαίτερα απαλή για τα ευαίσθητα εργαλεία όπως οι χειρολαβές.

• Άμεση παραγωγή ατμού

•  Πατενταρισμένη τεχνολογία PPPD αφαιρεί αποτελεσματικά τον αέρα από το εσωτερικό της κασέτας επιτρέποντας 
την αποστείρωση συμπαγών και κοίλων εργαλείων

•  Σύστημα κασέτας. Τα λεπτά, ανοξείδωτα τοιχώματα της κασέτας Statim επιτρέπουν τη γρήγορη θέρμανση κι 
επίσης το γρήγορο κρύωμα του εσωτερικού της.

•  Το Statim συμφωνεί πλήρως με το πρότυπο ΕΝ 13060 για την αποστείρωση εργαλείων και είναι ενισχυμένο 
με προηγμένο μικροϋπολογιστή που ελέγχει τους κύκλους αποδίδοντας επικυρωμένη αποστείρωση 5 φορές 
γρηγορότερα από τα περισσότερα συμβατικά αυτόκαυστα.

Τα αυτόκαυστα G4 προσφέρουν επιπλέον:

•  Καινοτόμο τεχνολογία στεγνώματος. 
Τα αυτόκαυστα G4 προσφέρουν γρήγορη αποστείρωση συνοδευόμενη από ένα γρήγορο στέγνωμα

Αυτόκαυστο κασέτας. Η τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με την καλύτερη διαδραστικότητα.

To Statim 2000 G4 δεσμεύει τη θερμότητα που μένει στο σύστημα μετά την αποστείρωση και 
την απελευθερώνει μέσα στην κασέτα, στεγνώνοντας τα συσκευασμένα εργαλεία μέσα σε 10 
λεπτά.

To Statim 5000 G4 χρησιμοποιεί τη θερμότητα που παράγεται από τον κύκλο αποστείρωσης η 
οποία "απορροφάται" από μοναδικές πλάκες στεγνώματος που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο 
αποστείρωσης. Η θερμότητα μεταφέρεται από τις πλάκες κατευθείαν στα εργαλεία, 

προσφέ ροντας επιταγχυμένο στέγνωμα όλου του φορτίου σε 15 λεπτά.

•  Μεγάλη, 3,5" υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής προσφέρει συνεχή πληροφόρηση για τους κύκλους.

•  Δικτυακή πύλη, σας επιτρέπει πρόσβαση στο ιστορικό του κύκλου, την εκτύπωση, την επικυρωμένη 
πληροφόρηση και στα αρχεία αποστείρωσης.

•  Ενσωματωμένο καταγραφικό αποθηκεύει τις πληροφορίες όλων των κύκλων που είναι προσβάσιμες μέσω: 

α) USB πύλης για χειροκίνητη ανάκτηση

   β)  Ethernet σύνδεσης για αρχειοθέτηση βασισμένη στο διαδίκτυο ή επιτραπέζια εκτύπωση

   γ) RS232 πύλης για την επιλογή εξωτερικού εκτυπωτή

Συνολικός χρόνος 
κύκλου χωρίς 
στέγνωμα

Συμπαγή 
μη συσκευασμένα

Κοίλα 
μη συσκευασμένα

Κοίλα 
μη συσκευασμένα

Κοίλα 
συσκευασμένα

Κοίλα 
συσκευασμένα

Ελαστικά/Πλαστικά Ελαστικά/Πλαστικά

Χρόνος 
αποστείρωσης/
θερμοκρασία

3,5 min / 134°C 3,5 min / 134°C 18 min / 134°C 3,5 min / 134°C 18 min / 134°C 15 min / 121°C 30 min / 121°C

STATIM 2000 G4 6:45 8:05 22:35 10:40 25:10 18:40 33:40

STATIM 5000 G4 8:45 10:50 25:20 15:30 30:00 20:20 35:20

Statim 2000 G4: 4.900 €
Statim 5000 G4: 6.100 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

2000 G4 5000 G4

Διαστάσεις (ΜχΠχΥ) 49,5 x 41,5 x 15 cm 60 x 41 x 19 cm

Εσωτερικές διαστάσεις κασέτας 28 x 18 x 3,5 cm 38 x 18 x 7,5 cm

Βάρος χωρίς νερό 21 kg 33 kg

Κατανάλωση ενέργειας 220-240V, 50/60 Hz, 6A 220-240V, 50/60 Hz, 6A

Statim 2000 G4

Statim 5000 G4




