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Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών 
προηγμένης τεχνολογίας
Οι ρητίνες Z Fill 10 διατίθενται σε: Universal πάστα,  
Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη.

Αυτοαδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας  
οδοντίνης και αδαμαντίνης  
Κατάλληλος επίσης για κεραμικά και μέταλλα.

Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο 
σε στεγνές όσο και σε υγρές συνθήκες, χάρη στο συστατικό του, M-TEG-P.  Πρόκειται επομένως για έναν 
συγκολλητικό παράγοντα που εμποδίζει τη μείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από την υγρασία.

Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA BOND 0 μπορεί να συγκολληθεί σε μια 
ευρεία γκάμα υλικών, από τις οδοντικές ουσίες έως τη ζιρκονία, το τιτάνιο και τα πολύτιμα μέταλλα κατά τη 
θεραπεία εμφράξεων και ενδοστοματικής επιδιόρθωσης.

•  Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου και εξαιρετική αντοχή. 
Πρωτοποριακή τεχνολογία ενίσχυσης με συστοιχία κεραμικών 
επιτυγχάνει παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου 
μακροπρόθεσμα καθώς επίσης και υψηλή δύναμη και αντοχή.

•  Ιδανική σύσταση 

•  Ικανοποιητική γκάμα αποχρώσεων.

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 10-14

Αγοράζοντας 5 σύριγγες 

ΔΩΡΟ
o συγκολλητικός παράγοντας 

TMR Aqua Bond0
ΔΩΡΟ
4+14+1 ή



Freedom at   
your fingertips

Το νέο ασύρματο scanner CS 3800
Κάντε το άλμα σε ένα νέο επίπεδο απόδοσης της ενδοστοματικής σάρωσης, με το CS 3800.
Συμπαγές και εξαιρετικά ελαφρύ, σχεδιάστηκε για άνεση και ευκινησία. Ένα μεγαλύτερο 
οπτικό πεδίο και μεγαλύτερο βάθος πεδίου με περισσότερα καρέ/δευτερόλεπτο,  
το καθιστούν το ταχύτερο έως τώρα ενδοστοματικό scanner της Carestream.

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 32-35



Περιεχόμενα ανά είδος
Αδροποιητικά δοντιού 58

Ακρυλικά 163

Aκτινολογίας υλικά 132-134

Αμαλγάματα 60-61

Απευαισθητοποίησης υλικά 7, 63, 66, 193

Απολυμαντικά/Kαθαριστικά 30-31

Αποστείρωσης στο αυτόκαυστο, σακούλες & δείκτες 151, 169

Αποτυπωτικά υλικά και συσκευές ανάμειξης 86-93, 170-171

Αρθρωτήρες και προσωπικά τόξα 135, 142-146

Αυτόκαυστα 214

Βαμβακιού προϊόντα και θήκες 258-260

Βελόνες/Σύριγγες 172, 217, 244

Γάζες 166

Γάντια 22, 188

Γυαλιά προστασίας 27

Διακοσμητικά για τα δόντια 191

Διαμάντια τροχίσματος/φινιρίσματος 183, 184, 192, 232-233

Διάφορα 26, 83, 152, 180, 252, 255

Δισκάρια αποτύπωσης/Συγκολλητικό δισκαρίων 102, 189

Δισκάρια φθορίωσης 166

Είδη για την τοποθέτηση των οδοντιατρικών υλικών 62, 153, 178, 191

Ελαστικοί απομονωτήρες και αρπάγες 109, 208, 253

Ελέγχου αρθρώσεως υλικά 228-229

Εμφυτεύματα, εμφυτεύματα μικρής διαμέτρου & προσθετικά εμφυτευμάτων 112-123, 140-141

Ενδοδοντίας μικροεργαλεία, υλικά & θήκες 193, 202, 203, 235-236, 238-243, 246-251

Ενδορριζικοί άξονες/Eνδομυλικές καρφίδες 108, 136-137, 190

Ενδοστοματική συσκευή σάρωσης 32-35, 154-157

Επιθέματα απορρόφησης σάλιου 181

Εργαλεία 176-177, 216-227, 252, 257

Εργαλείων δίσκοι/κουτιά 152, 199-201

Θερμοπλαστικά φύλλα 182

Καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφισης και βοηθήματα 204-205

Καλύμματα προστασίας 25, 28, 29, 150, 167, 168, 262

Κάτοπτρα/Λαβές κατόπτρων 215

Κόλλες προσωρινής-μόνιμης συγκόλλησης 47-49, 96-97, 99-101

Λείανσης-στίλβωσης ταινίες, δίσκοι, ελαστικά και βουρτσάκια 83, 196-198

Λεύκανσης προϊόντα 6, 64-65

Λογισμικά οδοντιατρικά/ορθοδοντικά 158-159, 160

Μάσκες/Ασπίδες προστασίας του προσώπου 16-17, 84, 149, 164-165, 261

Μεγεθυντικοί φακοί 206-207

Μηχανικής έκπλυσης κιτ 24, 29

Μικρομότορ χειρουργικά, ενδοδοντίας 42, 209, 245

MTA 15, 230-231

Ναρθηκοποίησης ταινίες 85

Νήματα/Υλικά απώθησης των ούλων 102, 257

Οστικά μοσχεύματα και μεμβράνες 124-131, 173

Ουδέτερα στρώμματα 103, 193

Πάστες στίλβωσης 66, 111, 178

Πετσέτες ασθενών, θήκες και πετσετοκάτοχα 148, 180

Ποτηράκια 151, 166
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Age Solutions 160

Anaxdent 194-195

Aseptico 208-209

BioMTA 230-231

Bredent
36-41, 112-123, 
158-159

Carestream
32-35, 132-134, 
154-157

Centrix 189

Coltene 42, 238-245

Crosstex 164-169

Dentatus 135-141

Depro 153

Directa 176-181, 191

DMG 20-21, 86-111

Eve 196-198

Frank Dental 192

Hanel 228-229

Keeler 206-207

Lang 162-163

Major 170-171

Mälzer 142-146

Mani 232-236

Maxter 188

Medipac 173-175

MK-dent 210-213

Nichrominox 199-205

Nipro 172

Oco 193

Omnia 22-29

Osteobiol 124-131

Perfecto 19, 148-152

Polydentia 16-18, 68-85

Prima 183-185

Raintree Essix 182

Reco-Dent 187

Roeko 246-263

Saniswiss 30-31

SciCan 214

SDI 6-9, 44-46

Swe-Dent 190

Twindent 191

Ustomed 215-227

Woodpecker 186, 187

Yamakin 10-15

Προσωρινές στεφάνες 190

Ράμματα 174-175

Ρόμπες/Σκουφάκια προστασίας 27, 149

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης και αντάπτορες/Σύστημα αναρρόφησης 25, 153, 254-256

Σιελαντλίες 151, 153, 167

Σπόγγοι ζελατίνης απορροφήσιμοι 19, 263

Συγκολλητικοί παράγοντες/Σιλάνιο 8-9, 12-13, 14, 58, 102, 107

Σύνθετες ρητίνες εμφράξεων 10-11, 14, 50-56, 57, 104-106, 108, 194-195

Σύνθετες ρητίνες προληπτικών εμφράξεων 57, 106

Συσκευές διάφορες 62, 213

Συσκευές φωτοπολυμερισμού και εξαρτήματα 59, 187

Σύστημα ανασύστασης κατεστραμμένου δοντιού 109

Σύστημα καθοδηγούμενης εμφυτευματολογίας Proguide 36-41

Σφήνες 81-82

Τάπητες απολύμανσης 26, 149

Τεχνητά τοιχώματα και δακτύλιοι συγκράτησης 18, 68-80, 179, 190

Υαλοϊονομερή υλικά αποκατάστασης 20-21, 44-46

Υλικά αναγόμωσης οδοντοστοιχιών 94, 162

Υλικά κατασκευής προσωρινών και ημι-μόνιμων προσθετικών εργασιών 95, 98, 162

Υλικό διαπότισης της αρχόμενης τερηδόνας - Icon 110

Υλικό προσωρινής έμφραξης 187

Υπερήχων χειρολαβές/ξέστρα/ρίνες 186, 187, 213

Φθοριούχα σκευάσματα προστασίας των δοντιών 111, 189

Φρέζες/Φρεζοθήκες 180, 184, 185, 203, 234

Χειρολαβές αερότορ και μικρομότορ/Λιπαντικό 138-139, 210-212

Χειρουργικά πεδία/Χειρουργικά σετ 22- 23

Χρωστικές αποκάλυψης πλάκας 178

Χρωστικές τροποποίησης χρώματος σύνθετων ρητινών 57

Περιεχόμενα ανά εταιρεία

Οι αναγραφόμενες τιμές του καταλόγου, ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.6

Νέο, προηγμένο σύστημα  
λεύκανσης των δοντιών στο σπίτι  
με την τεχνολογία φωτισμού LED.

Το Pola Light είναι ένα προηγμένο σύστημα λεύκανσης των δοντιών που συνδυάζει  
τη βραβευμένη φόρμουλα λεύκανσης του Pola κι ένα επιστόμιο με φωτισμό LED  
για ταχύτερη θεραπεία λεύκανσης.

• Σύστημα ταχείας δράσης, για λευκότερα δόντια σε μόλις 5 ημέρες.
• Το σύστημα Pola Light χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ζελέ Pola Day.

• Φορητό κι επαναφορτιζόμενο σύστημα και εύχρηστο επιστόμιο χωρίς καλώδιο.

• Το επιστόμιο του Pola με φωτισμό LED έχει διπλό τόξο και ενιαίο μέγεθος για όλους.

• Με τα παχύρρευστα ζελέ λεύκανσης των δοντιών με ουδέτερο PH διασφαλίζεται  
η μέγιστη άνεση του ασθενούς σε ένα κιτ για χρήση στο σπίτι.

• Το μοναδικό μείγμα καταπραϋντικών συστατικών περιποίησης με υψηλή περιεκτικότητα  
σε νερό, συμβάλλει στη μείωση της ευαισθησίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 x επιστόμιο Pola με φωτισμό LED
3 x 3g σύριγγες Pola Day 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου 
1 χ 5,5 ml Pola Luminate (για ρετουσάρισμα λεύκανσης των δοντιών)
1 x καλώδιο φόρτισης μέσω USB
1 x εγχειρίδιο οδηγιών

72,00 €

ΑΠΌ ΜΌΛΙΣ 20 ΛΕΠΤΑ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 2x10 ή 2x15 
ΛΕΠΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΕΥΧΡΗΣΤΌ

ΧΡΗΣΙΜΌΠΌΙΌΥΜΕΝΌ  
ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΏΜΕΝΌ ΑΠΌ  
ΤΌΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΛΕΥΚΌΤΕΡΑ ΔΌΝΤΙΑ 
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 7

Το SDF (Silver Diamine Fluoride: Φθοριούχος Διαμινικός Άργυρος) 
έχει μια τεκμηριωμένη κλινική ιστορία στην αναχαίτηση της τερηδόνας 
και τη θεραπεία της οδοντινικής υπερευαισθησίας, για πάνω από 50 
χρόνια.

Μελέτες συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν ότι το διάλυμα 38% SDF 
μπορεί να αναχαιτήσει την οδοντική τερηδόνα ελαχιστοποιώντας την 
απώλεια μετάλλων και την καταστροφή του κολλαγόνου. Επιπλέον, η 
υψηλή συγκέντρωση των ιόντων αργύρου και φθορίου εμποδίζει την 
ανάπτυξη τερηδονογόνου βιοϋμένιου.

Το Riva Star Aqua είναι η τελευταία καινοτομία στην κατηγορία SDF.  
Το πατενταρισμένο διάλυμα φθοριούχου αργύρου με βάση το νερό,  
δεν είναι μόνο αντιμικροβιακό, είναι επίσης εξολοθρευτής του 
βιοϋμενίου και ισχυρός απευαισθητοποιητικός παράγοντας.

Όμοιο με το Riva Star (SDF), το Riva Star Aqua (AgF) είναι επίσης  
ένα μη επεμβατικό πατενταρισμένο σύστημα 2 βημάτων που 
χρησιμοποιείται για την απευαισθητοποίηση ευαίσθητων δοντιών.  
Το Riva Star Aqua είναι ένα υδατικό διάλυμα φθοριούχου 
αργύρου χωρίς τη βάση αμμωνίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Κλινική αντιστοίχιση με το SDF 

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο φθοριούχος άργυρος (AgF)  
σε ποσοστό 38% του Riva Star Aqua είναι επίσης 
αποτελεσματικός στην αναχαίτηση των αλλοιώσεων τερηδόνας 
όπως το διάλυμα SDF Riva Star που επίσης περιέχει 38% 
φθοριούχο άργυρο.

• Άμεση ανακούφιση από την υπερευαισθησία 
Ό φθοριούχος άργυρος και το ιωδιούχο ασβέστιο στο Riva 
Star Aqua αντιδρούν και δημιουργείται ένα ίζημα χαμηλής 
διαλυτότητας το οποίο μπλοκάρει τα οδοντινοσωληνάρια  
και προσδίδει άμεση ανακούφιση από την ευαισθησία.

• Μείωση του αποχρωματισμού 
Όπως και το Riva Star, το Riva Star Aqua περιλαμβάνει μια 
διαδικασία δύο βημάτων που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
του χρωματισμού. Περιλαμβάνει Ιωδιούχο Κάλιο (ΚΙ) που 
εφαρμόζεται ως δεύτερο βήμα μετά τον Φθοριούχο Άργυρο 
(AgF) και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα χρώσης.

• Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης για 2 χρόνια
• Αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμένιου 

Μελέτες υποστηρίζουν ότι το Riva Star Aqua είναι ένας 
αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμένιου. Εμφανίζει 
μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της ανάπτυξης τεσσάρτων 
βακτηριακών ειδών συγκριτικά με το υποχλωριώδες νάτριο.

• Κανένας κίνδυνος εγκαύματος ιστού 
Το Riva Star Aqua βασίζεται στο νερό και δεν περιέχει αμμωνία.  
Το γεγονός αυτό μειώνει τον ερεθισμό των μαλακών ιστών,  
εξαλείφει οσμές και βελτιώνει τη σταθερότητα αποθήκευσης.

• Δεν απαιτείται προστασία των ούλων 
Με την απουσία αμμωνίας, το Riva Star Aqua μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς προστατευτικό των ούλων  
καθώς ο ερεθισμός των μαλακών ιστών είναι σημαντικά 
μειωμένος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

Riva Star Aqua Bottle Kit
Περιλαμβάνει: 
1 χ 1,5 ml φιαλίδιο Βήματος 1 
1 χ 3 ml φιαλίδιο Βήματος 2

105,00 €

Η επόμενη γενιά SDF-Παράγοντας 
απευαισθητοποίησης δοντιών  
και αναχαίτησης τερηδόνας.

50µm

Η εικόνα δείχνει την αντίδραση  
του AgF με το ΚΙ σε AgI, στα πρώτα  
50 μικρά κάτω από την επιφάνεια.
Ευγενική χορηγία του Dr. Geoff Knight



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.8

Συγκολλητικός παράγοντας  
γενικής χρήσης.

UNIVERSAL

Το Zipbond Universal είναι, ενός συστατικού, συγκολλητικός 
παράγοντας γενικής χρήσης ο οποίος απελευθερώνει φθόριο και είναι 
συμβατός με τεχνικές αυτοαδροποίησης, επιλεκτικής αδροποίησης 
και ολικής αδροποίησης. Παρουσία ποικίλης οδοντικής δομής και 
αφθονίας επιλογών αποκατάστασης, το Zipbond Universal επιτυγχάνει 
αναπαράξιμες και αξιόπιστες αντοχές συγκόλλησης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άμεσες Εφαρμογές

• Φωτοπολυμεριζόμενες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης

• Φωτοπολυμεριζόμενα compomer

• Σφράγιση κοιλότητας πριν την τοποθέτηση έμμεσων 
αποκαταστάσεων

• Επισκευή με σύνθετη ρητίνη πορσελάνης και υβριδικών 
κεραμικών αποκαταστάσεων

• Σφράγιση εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών  
οι οποίες προκαλούν υπερευαισθησία

• Κατασκευές κολοβωμάτων με χρήση φωτοπολυμεριζόμενων/
διπλού πολυμερισμού σύνθετων ρητινών

• Προστατευτικό βερνίκι για έμφραξη υαλοϊονομερούς

 
Έμμεσες Εφαρμογές 

• Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων

ZIPBOND

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Σταθερές δυνάμεις συγκόλλησης  
Το Zipbond Universal κατορθώνει επιτυχημένες αντοχές 
συγκόλλησης σε όλη την έκταση της οδοντίνης και της 
αδαμαντίνης με χρήση τεχνικών αυτοαδροποίησης και ολικής 
αδροποίησης. Η ολική αδροποίηση θεωρείται η καλύτερη επιλογή 
για παρασκευές μόνο στην αδαμαντίνη².  
Το Zipbond Universal έχει ελάχιστη διακύμανση στην αντοχή 
συγκόλλησης χρησιμοποιώντας την τεχνική ολικής αδροποίησης 
στην αδαμαντίνη, επιδεικνύοντας την ικανότητα να επιτυγχάνει 
προβλέψιμα αποτελέσματα σε κάθε χρήση. 
Η ανομοιόμορφη φύση της οδοντίνης και η μεταβλητότητα  
στο περιεχόμενο αλάτων και νερού, προσθέτει πολυπλοκότητα 
στην συγκόλληση στην οδοντίνη¹.  
Η επιλεγμένη προσεκτικά χημεία του Zipbond Universal υπερνικά 
τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη συγκόλληση στην οδοντίνη 
για να προσφέρει δυνατές και αναπαράξιμες αντοχές συγκόλλησης 
σε τεχνικές αυτοαδροποίησης και ολικής αδροποίησης.

• Συγκόλληση σε υγρή και στεγνή οδοντίνη  
Μεταβολή στην επιφανειακή υγρασία της οδοντίνης μπορεί  
να επηρεάσει την αντοχή συγκόλλησης².  
Το Zipbond Universal επιτυγχάνει παρόμοιες αντοχές συγκόλλησης 
όταν τοποθετείται σε υγρή και στεγνή οδοντίνη, μειώνοντας  
την ευαισθησία τεχνικής. 
Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η οδοντίνη έχει στεγνωθεί 
υπερβολικά, το Zipbond Universal θα κατορθώσει να 
δημιουργήσει ένα υβριδικό στρώμα, μετριάζοντας περαιτέρω  
την ευαισθησία τεχνικής. 

• Κατοχυρωμένα συγκολλητικά μονομερή 
Το Zipbond Universal περιέχει δύο συγκολλητικά μονομερή τα 
οποία εργάζονται σε αρμονία για να αποδώσουν έναν ανθεκτικό 
και στιβαρό δεσμό.  
Ένας κατοχυρωμένος συνδυασμός μονομερών 
συμπεριλαμβανομένου του μονομερούς MDP, κάνει 
αποτελεσματική τη συγκόλληση σε αδαμαντίνη, οδοντίνη  
και σε μια γκάμα έμμεσων υποστρωμάτων. 
 



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 9

Τα συγκολλητικά μονομερή περιέχουν υδρόφιλες  και υδρόφοβες 
ομάδες.  
Τα υδρόφιλα μονομερή διεισδύουν γρήγορα στα 
οδοντινοσωληνάρια. Καθώς το συγκολλητικό απλώνεται 
ομοιόμορφα επάνω στην οδοντική επιφάνεια, επιτυγχάνεται 
αποτελεσματική διαβρεξιμότητα προσφέροντας πλήρη σφράγιση 
των οδοντινοσωληναρίων.  
Κατά  τον πολυμερισμό, τα υδρόφοβα μονομερή μειώνουν τη 
διαπερατότητα του νερού για να δημιουργήσουν μια ακέραιη 
διεπιφάνεια και ισχυρή αλληλεπίδραση μεταξύ δοντιού και 
υποστρώματος.

• Αποτελεσματικός υβριδισμός 
Το υβριδικό στρώμα είναι ο κύριος μηχανισμός συγκόλλησης  
των συγκολλητικών παραγόντων¹.  
Τα συγκολλητικά μονομερή στο Zipbond Universal διαχέονται 
αποτελεσματικά και ομοιόμορφα στην οδοντική επιφάνεια και 
ο υβριδισμός είναι συνεχής κατά μήκος της παρασκευασμένης 
κοιλότητας.  
Τα οδοντινοσωληνάρια σφραγίζονται πλήρως τόσο στην 
τεχνική αυτοαδροποίησης όσο και στην ολική αδροποίηση, 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο μετεγχειρητικής ευαισθησίας  
για τον ασθενή. 

• Προβλέψιμες αντοχές συγκόλλησης σε έμμεσα 
υποστρώματα 
Το Zipbond Universal επιτυγχάνει υψηλές αντοχές συγκόλλησης 
σε σύνθετη ρητίνη, κεραμικά, πορσελάνη και μεταλλικά 
υποστρώματα.

• 5% νανοενισχυτικές ουσίες - Εξαιρετικός έλεγχος 
Ελεγχόμενος χειρισμός, ιδανικό πάχος φιλμ και αυξημένη αντοχή 
συγκόλλησης επιτυγχάνονται με την ενσωμάτωση ενισχυτικών 
ουσιών μεγέθους νανομικρών.  
Το Zipbond Universal τοποθετείται εύκολα σε ένα ομοιογενές 
λεπτό στρώμα: πάχος φιλμ 8 μ. 

• Υψηλή αισθητική 
Το ZipBond είναι ορατό κατά την τοποθέτηση και γίνεται πρακτικά 
αόρατο επάνω στην οδοντίνη μετά τον πολυμερισμό.  Έτσι, είναι 
ιδανικό για αποκαταστάσεις στην αισθητική ζώνη.

• Έχει ευχάριστο άρωμα.

• Είναι ελεύθερο BPA και HEMA.

• Απελευθερώνει φθόριο. 
Έτσι, προστατεύει τη διεπιφάνεια δοντιού-υλικού αποκατάστασης 
από απομεταλλικοποίηση, καταπολεμώντας την εμφάνιση 
δευτερογενούς τερηδόνας.

• Εύκολη εφαρμογή

ZIPBOND Universal

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Zipbond Universal Intro Bottle Kit
Περιλαμβάνει: 
1 χ 5 ml φιαλίδιο Zipbond 
2 χ 2 ml σύριγγες αδροποιητικό Super Etch 
2 x 20 τεμάχια βουρτσάκια Points 
1 ιγδύο ανάμειξης 
25 βελόνες για το Super Etch

65,00 €

ZipBond Universal ανταλλακτικό
1 χ 5 ml φιαλίδιο Zipbond Universal 48,00 €

Alumina, Lava Zirconia, Rexillium III, Woronit και MZ100  
δεν είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της SDI Limited.

Διατίθεται σε φιαλίδιο που αντιστοιχεί σε 330 σταγόνες.

Αγοράζοντας 5 σύριγγες
της σύνθετης ρητίνης Aura Easy 

ΔΩΡO
1 ανταλλακτικό φιαλίδιο

Zipbond Universal

Προσφορά
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Σε συνδυασµό µε την τεχνολογία ενίσχυσης, επιτεύχθηκε εξαιρετική ιδιότητα σκέδασης του φωτός. 

Από το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να αναµένεται ένα αποτέλεσµα χαµαιλεοντισµού καθώς το φως σκεδάζεται έτσι ώστε τα περιβάλλοντα χρώµατα να 

γίνονται πιο φυσικά. Επιπλέον, οι αποχρώσεις Α5 και ΟΑ5 έχουν προστεθεί στην γκάµα του Z Fill 10 και µπορεί να επιτευχθεί καλή αισθητική ακόµα 

και σε αυχενικές περιοχές µεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών ή σε µικρές κοιλότητες.

Ρευστότητα του Flow (αριστερά)
Low Flow (δεξιά)

BW: Λευκό Λεύκανσης  E: Αδαµαντίνη  OW: Λευκό αδιαφάνεια

Όνομα προϊόντος Κατηγορία Άλλα

BW, E, OW

BW, E, OW

BW, E, OW

3.8g (2mL)

2.6g (1.5mL)

2.6g (1.5mL)
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Ποσότητα 
αποχρώσεων Περιεχόµενα

Z Fill10. Universal

Z Fill10. Flow

Z Fill10. Low Flow
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Σειρά αποχρώσεων
Επιτυγχάνει παρατεταµένη απελευθέρωση Φθορίου και Αντοχή1

Περιεκτική Παράθεση Αποχρώσεων3

Εξαιρετική Χρηστικότητα   2
Το Universal αποµακρύνεται εύκολα από τη σπάτουλα 

αλλά το ιξώδες του τού επιτρέπει να εκτείνεται 

οµαλά. Επιπλέον, καθώς το Flow και το Low Flow 

έχουν κατάλληλη ρευστότητα, είναι εύκολο να 

τοποθετηθούν όπως είναι επιθυµητό.

∆υνατότητα διαµόρφωσης 
του Universal

Χρησιµοποιώντας ειδική τεχνολογία 

ενίσχυσης, όχι µόνο επιτυγχάνεται 

µακροπρόθεσµα παρατεταµένη απελευ-

θέρωση φθορίου αλλά επίσης και 

υψηλή δύναµη και αντοχή.

Έχει χαρακτηριστικά επαναφόρτισης 

φθορίου, λαµβάνοντας το φθόριο που 

περιέχεται στην οδοντόπαστα και το 

στοµατόπλυµα κι απελευθερώνοντάς το 

όταν απαιτείται.
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Τύπος Universal
Τύπος Flow

Βασική Απόχρωση

Αδιαφανής απόχρωση Λεύκανσης Αδαµαντίνη Μόνο ο τύπος Universal      προσφέρει 
µια γκάµα κλασικών αποχρώσεων 
από το B1 έως το D2.Μόνο οι τύποι Flow
και Low Flow      περιέχουν τις αποχρώσεις 
από το ΟΑ3.5 έως το ΟΑ5.

Ενίσχυση συστοιχίας κεραµικών
Τεχνολογία YAMAKIN 

Η ιδέα της συνύπαρξης της παρατεταµένης απελευθέρωσης φθορίου και της υψηλής αντοχής εφαρµόστηκε πρώτα σε HR µπλοκ 
της εταιρείας Yamakin για στεφάνες CAD/CAM. Μέλη του αναπτυξιακού έργου βραβεύτηκαν µε το “Excellence Prize” για το 
προϊόν, στην κατηγορία τεχνολογική ανάπτυξη των βραβείων “Seventh Monodzukuri Nippon Grand Awards” από το Υπουργείο 
Οικονοµίας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας (METI).

² Εικόνα του Z Fill10. (Universal) 

Ενίσχυση παρατεταµένης 
απελευθέρωσης φθορίου
(Ύαλος: Περίπου 700 nm)

Σφαιρική νανο-ενίσχυση (SiO2: 20nm)

Ενίσχυση συστοιχίας κεραµικών (1~20µm)

Ρητινώδης ενίσχυση οργανικού 
και ανόργανου τµήµατος (3~5µm)

Η ενίσχυση συστοιχίας κεραµικών (Ceramics cluster filler 
C.C.F.) είναι πρωτότυπη τεχνολογία της εταιρείας YAMAKIN.
Η ενίσχυση αποτελείται από τρία είδη ενισχυτικών ουσιών 
των οποίων οι ανοµοιόµορφες επιφάνειες συνυφαίνονται 
µεταξύ τους. 
Με αυτό το “αποτέλεσµα αγκύρωσης” επιδεικνύει υψηλή 
αντοχή.
Επιπλέον, ο δισεπίτευκτος συνδυασµός της παρατεταµένης 
απελευθέρωσης φθορίου και της υψηλής αντοχής, γίνεται 
πραγµατικότητα µε την προσθήκη ενίσχυσης που 
απελευθερώνει παρατεταµένα φθόριο.

Σηµείωση: περισσότεροι µικροσκοπικοί ενισχυτικοί κόκκοι υάλου για C.C.F. 
χρησιµοποιήθηκαν στους τύπους ρητίνης Flow και Low Flow για να αποδώσουν εξαιρετικό έλεγχο ροής.

Σύνθετη Ρητίνη: 
Στην αναζήτηση παρατεταµένης 
απελευθέρωσης φθορίου, 
υψηλής αντοχής και λειτουργικότητας

TMR-Z Fill 10
Product report

Έκθεση

Περισσότερες  λεπτοµέρειες

Βίντεο κλιπ

TMR-ZFill10 
Αποτέλεσµα 
χαµαιλεοντισµού

Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών 
προηγµένης τεχνολογίας
∆ιατίθενται σε: Universal πάστα, Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη. 

TMR SERIES
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Σε συνδυασµό µε την τεχνολογία ενίσχυσης, επιτεύχθηκε εξαιρετική ιδιότητα σκέδασης του φωτός. 

Από το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να αναµένεται ένα αποτέλεσµα χαµαιλεοντισµού καθώς το φως σκεδάζεται έτσι ώστε τα περιβάλλοντα χρώµατα να 

γίνονται πιο φυσικά. Επιπλέον, οι αποχρώσεις Α5 και ΟΑ5 έχουν προστεθεί στην γκάµα του Z Fill 10 και µπορεί να επιτευχθεί καλή αισθητική ακόµα 

και σε αυχενικές περιοχές µεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών ή σε µικρές κοιλότητες.

Ρευστότητα του Flow (αριστερά)
Low Flow (δεξιά)

BW: Λευκό Λεύκανσης  E: Αδαµαντίνη  OW: Λευκό αδιαφάνεια

Όνομα προϊόντος Κατηγορία Άλλα

BW, E, OW

BW, E, OW

BW, E, OW

3.8g (2mL)

2.6g (1.5mL)

2.6g (1.5mL)
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Περιεκτική Παράθεση Αποχρώσεων3

Εξαιρετική Χρηστικότητα   2
Το Universal αποµακρύνεται εύκολα από τη σπάτουλα 

αλλά το ιξώδες του τού επιτρέπει να εκτείνεται 

οµαλά. Επιπλέον, καθώς το Flow και το Low Flow 

έχουν κατάλληλη ρευστότητα, είναι εύκολο να 

τοποθετηθούν όπως είναι επιθυµητό.

∆υνατότητα διαµόρφωσης 
του Universal

Χρησιµοποιώντας ειδική τεχνολογία 

ενίσχυσης, όχι µόνο επιτυγχάνεται 

µακροπρόθεσµα παρατεταµένη απελευ-

θέρωση φθορίου αλλά επίσης και 

υψηλή δύναµη και αντοχή.

Έχει χαρακτηριστικά επαναφόρτισης 

φθορίου, λαµβάνοντας το φθόριο που 

περιέχεται στην οδοντόπαστα και το 

στοµατόπλυµα κι απελευθερώνοντάς το 

όταν απαιτείται.
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Βασική Απόχρωση

Αδιαφανής απόχρωση Λεύκανσης Αδαµαντίνη Μόνο ο τύπος Universal      προσφέρει 
µια γκάµα κλασικών αποχρώσεων 
από το B1 έως το D2.Μόνο οι τύποι Flow
και Low Flow      περιέχουν τις αποχρώσεις 
από το ΟΑ3.5 έως το ΟΑ5.

Ενίσχυση συστοιχίας κεραµικών
Τεχνολογία YAMAKIN 

Η ιδέα της συνύπαρξης της παρατεταµένης απελευθέρωσης φθορίου και της υψηλής αντοχής εφαρµόστηκε πρώτα σε HR µπλοκ 
της εταιρείας Yamakin για στεφάνες CAD/CAM. Μέλη του αναπτυξιακού έργου βραβεύτηκαν µε το “Excellence Prize” για το 
προϊόν, στην κατηγορία τεχνολογική ανάπτυξη των βραβείων “Seventh Monodzukuri Nippon Grand Awards” από το Υπουργείο 
Οικονοµίας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας (METI).

² Εικόνα του Z Fill10. (Universal) 

Ενίσχυση παρατεταµένης 
απελευθέρωσης φθορίου
(Ύαλος: Περίπου 700 nm)

Σφαιρική νανο-ενίσχυση (SiO2: 20nm)

Ενίσχυση συστοιχίας κεραµικών (1~20µm)

Ρητινώδης ενίσχυση οργανικού 
και ανόργανου τµήµατος (3~5µm)

Η ενίσχυση συστοιχίας κεραµικών (Ceramics cluster filler 
C.C.F.) είναι πρωτότυπη τεχνολογία της εταιρείας YAMAKIN.
Η ενίσχυση αποτελείται από τρία είδη ενισχυτικών ουσιών 
των οποίων οι ανοµοιόµορφες επιφάνειες συνυφαίνονται 
µεταξύ τους. 
Με αυτό το “αποτέλεσµα αγκύρωσης” επιδεικνύει υψηλή 
αντοχή.
Επιπλέον, ο δισεπίτευκτος συνδυασµός της παρατεταµένης 
απελευθέρωσης φθορίου και της υψηλής αντοχής, γίνεται 
πραγµατικότητα µε την προσθήκη ενίσχυσης που 
απελευθερώνει παρατεταµένα φθόριο.

Σηµείωση: περισσότεροι µικροσκοπικοί ενισχυτικοί κόκκοι υάλου για C.C.F. 
χρησιµοποιήθηκαν στους τύπους ρητίνης Flow και Low Flow για να αποδώσουν εξαιρετικό έλεγχο ροής.

Σύνθετη Ρητίνη: 
Στην αναζήτηση παρατεταµένης 
απελευθέρωσης φθορίου, 
υψηλής αντοχής και λειτουργικότητας

TMR-Z Fill 10
Product report

Έκθεση

Περισσότερες  λεπτοµέρειες

Βίντεο κλιπ

TMR-ZFill10 
Αποτέλεσµα 
χαµαιλεοντισµού

Σειρά νανοϋβριδικών ρητινών 
προηγµένης τεχνολογίας
∆ιατίθενται σε: Universal πάστα, Flow ρευστή και Low Flow παχύρρευστη. 
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Προηγµένη Συγκόλληση και Ταχύτητα1

Αυτοαδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης και αδαµαντίνης 
(κατάλληλος επίσης για κεραµικά και µέταλλα)

Συγκολλάται µε διάφορα υλικά5
Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA 

BOND 0 µπορεί να συγκολληθει σε µια ευρεία γκάµα υλικών, από τις 

οδοντικές ουσίες έως τη ζιρκονία, το τιτάνιο και τα πολύτιµα µέταλλα 

κατά τη θεραπεία εµφράξεων και ενδοστοµατικής επιδιόρθωσης. 

Μπορεί επίσης να συγκολληθεί σε πορσελάνη, στεφάνες, CAD/CAM και 

ρητινώδη υλικά που περιέχουν ανόργανη ενίσχυση κατά την 

ενδοστοµατική επιδιόρθωσή τους, µε χρήση του  Multi Primer LIQUID 

ως προετοιµασία.

Καθόλου χρόνος αναµονής για Αποµεταλλικοποίηση (Το δόντι αποµεταλλικοποιείται γρήγορα µετά την εφαρµογή.)2
Ένα υγρό, ένα βήµα. Χρησιµοποιείται ένα απλοποιηµένο βήµα συγκόλλησης. 

∆εν απαιτείται χρόνος αναµονής για “αποµεταλλικοποίηση” και έτσι µειώνεται η 

δυσφορία του ασθενή.

Το AQUA BOND 0 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορες εφαρµογές όπως σε παιδιά 

ή ηλικιωµένους, εξαιτίας του µειωµένου χρόνου εργασίας.

YAMAKIN
συµβατικό 
προϊόν

TMR-
AQUA BOND 0

αποµεταλλικοποίηση  0 δευτ.

φωτοπολυµερισµός  3 δευτ.

αποµεταλλικοποίηση φωτοπολυµερισµός

[Κλινική περίπτωση χρήσης του AQUA BOND 0 και του Z Fill 10.] Έµφραξη κοιλότητας. Φωτογραφίες από: YAMAKITA DENTAL OFFICE (Kochi, Ιαπωνία)

       Έµφραξη µε Z Fill10. Flow
Εµφράξτε την κοιλότητα µε ρητίνη τύπου Flow που 
έχει την κατάλληλη ρευστότητα. Υπάρχει µεγάλη 
γκάµα αποχρώσεων που επιτρέπει την απόδοση 
υψηλής αισθητικής.
Φωτοπολυµερίστε για 4 δευτ. (ισχύει για φως LED 
έντασης 2.400 mW/cm2).

      Τοποθέτηση του AQUA BOND 0
Εφαρµόστε AQUA BOND 0 σε όλη την επιφάνεια της 
κοιλότητας. 
Το στέγνωµα µε αέρα µπορεί να εφαρµοστεί αµέσως 
µετά την τοποθέτηση. 
Φωτοπολυµερίστε για 3 δευτ. (ισχύει για φως LED 
έντασης 2.400 mW/cm2). 

      ∆ιαµόρφωση κοιλότητας
Παρασκευάστε µια κοιλότητα σύµφωνα µε τις συνήθεις 
πρακτικές.
Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση 
ακόµα και σε υγρές συνθήκες.

      Έµφραξη µε Z Fill10. Universal
Καθώς ο τύπος Universal έχει καλή δυνατότητα 
διαµόρφωσης, καθιστά εφικτή τη λεπτή εργασία 
απόδοσης ανατοµίας. Η απόχρωση Α5 θα είναι 
χρήσιµη όπου υπάρχει λιγότερος τροχισµός. 
Φωτοπολυµερίστε για 4 δευτ. (ισχύει για φως LED 
έντασης 2.400 mW/cm2).

      Μετά τη θεραπεία
Η ρητίνη Z Fill10 συνδυάζει αντοχή και παρατεταµένη 
απελευθέρωση φθορίου µαζί µε το αισθητικό 
πλεονέκτηµα να προσοµοιάζει µε φυσικό δόντι.

Αδαµαντίνη Οδοντίνη
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TMR-AQUA BOND 0

Multi Primer LIQUID +
TMR-AQUA BOND 0  

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται 
φως LED έντασης 2. 400mW/cm2.

Βελτιώνει την Αντοχή Συγκόλλησης της σύνθετης ρητίνης4
Εµφράσσοντας µικρές αδρότητες επάνω στην οδοντική επιφάνεια που δηµιουργούνται 

κατά τον τροχισµό και αποδίδοντας στρώµατα συγκόλλησης οµαλής επιφάνειας, 

επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να προσαρτηθεί σφικτά. Επιπλέον, καθιστά εφικτή τη 

δηµιουργία ενός στρώµατος συγκόλλησης (5 έως 10 µm) το οποίο είναι όσο το 

δυνατόν λεπτό και οµοιόµορφο, γεγονός που επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να 

επιδείξει πλήρως τη φυσική αντοχή της.

AQUA BOND 0

ΟδοντίνηΟδοντίνηΑδαµαντίνηΑδαµαντίνη

CRCR CRCR

Η υγρασία είναι απαραίτητη στη συγκόλληση για την αποµεταλλικοποίηση και τη 

διαπερατότητα της οδοντικής ουσίας. Όµως, είναι γνωστό ότι η υπερβολική υγρασία 

επηρεάζει αρνητικά τη συγκόλληση. Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή 

συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο σε στεγνές όσο και σε 

υγρές συνθήκες, µε πρωτόκολλα εφαρµογής  φιλικά προς το χρήστη λόγω της δράσης 

ενός από τα συστατικά του, του M-TEG-P. Πρόκειται εποµένως για έναν συγκολλητικό 

παράγοντα που εµποδίζει τη µείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από 

την υγρασία (η οποία δεν µπορεί να αφαιρεθεί πλήρως σε κλινικές συνθήκες).

Στεγνές συνθήκες
Υγρές συνθήκες

Κανένας ∆ιαχωρισµός µετά την αποµάκρυνσή του από το φιαλίδιο3
Με ακριβή έλεγχο του συνδυασµού συστατικών και το M-TEG-P, ακόµη και µετά από 30 

λεπτά, σε συνθήκες προστασίας από το φως, δεν συµβαίνει κανένας διαχωρισµός 

φάσης µεταξύ των λιπόφιλων µονοµερών και του νερού και έτσι, επιτρέπεται στα 

αποτελεσµατικά για τη συγκόλληση συστατικά να τοποθετούνται οµοιόµορφα.

Αµέσως µετά 
την αφαίρεσή του 

από το φιαλίδιο

Κανένας διαχωρισµός

30 λεπτά αργότερα

Τα περιεχόµενα στον πίνακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν

Τεχνολογία M-TEG-P
Τεχνολογία YAMAKIN Το συγκολλητικό συστατικό M-TEG-P έχει µια 

αµφιφιλική διαχωριστική βάση. Έτσι, σταθερή 
συγκόλληση και οµοιοµορφία επιτυγχάνονται ακόµα 

και κάτω από συνθήκες υγρασίας.

M-TEG-P είναι σήµα κατατεθέν της 
YAMAKIN CO., LTD.

Φωσφορική
Οµάδα

Οµάδα 
πολυµερισµού Αµφιφιλικό τµήµα

O

O
O

O
O

O P
OH

O
OH

Επιδεικνύει και 
υδροφιλία και λιποφιλία

ί ήί ή θέθέ

Ένας συγκολλητικός που έχει 
καταστήσει εφικτή τη γρήγορη 
θεραπεία κάτω από συνθήκες 
υγρασίας.

TMR-AQUA BOND 0
Έκθεση προϊόντος

Έκθεση

Περισσότερες λεπτοµέρειες

Βίντεο κλιπ

AQUA BOND ΠΡΟΚΛΗΣΗ

∆είτε το βίντεο κλιπ που δείχνει την υψηλή 
δύναµη συγκόλλησης AQUA BOND 0.

Οδοντική ουσία

Ζιρκονία

Τιτάνιο

Κράµα Χρυσού

Κράµα Χρυσού-
Αργύρου-Παλλαδίου

Σύνθετη Ρητίνη
(συµπεριλαµβανοµένου ανόργανου υλικού)

Κράµα Αργύρου

Πορσελάνη
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Προηγµένη Συγκόλληση και Ταχύτητα1

Αυτοαδροποιητικός συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης και αδαµαντίνης 
(κατάλληλος επίσης για κεραµικά και µέταλλα)

Συγκολλάται µε διάφορα υλικά5
Χάρη στο M-TEG-P και άλλα συστατικά συγκόλλησης, το TMR-AQUA 

BOND 0 µπορεί να συγκολληθει σε µια ευρεία γκάµα υλικών, από τις 

οδοντικές ουσίες έως τη ζιρκονία, το τιτάνιο και τα πολύτιµα µέταλλα 

κατά τη θεραπεία εµφράξεων και ενδοστοµατικής επιδιόρθωσης. 

Μπορεί επίσης να συγκολληθεί σε πορσελάνη, στεφάνες, CAD/CAM και 

ρητινώδη υλικά που περιέχουν ανόργανη ενίσχυση κατά την 

ενδοστοµατική επιδιόρθωσή τους, µε χρήση του  Multi Primer LIQUID 

ως προετοιµασία.

Καθόλου χρόνος αναµονής για Αποµεταλλικοποίηση (Το δόντι αποµεταλλικοποιείται γρήγορα µετά την εφαρµογή.)2
Ένα υγρό, ένα βήµα. Χρησιµοποιείται ένα απλοποιηµένο βήµα συγκόλλησης. 

∆εν απαιτείται χρόνος αναµονής για “αποµεταλλικοποίηση” και έτσι µειώνεται η 

δυσφορία του ασθενή.

Το AQUA BOND 0 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορες εφαρµογές όπως σε παιδιά 

ή ηλικιωµένους, εξαιτίας του µειωµένου χρόνου εργασίας.

YAMAKIN
συµβατικό 
προϊόν

TMR-
AQUA BOND 0

αποµεταλλικοποίηση  0 δευτ.

φωτοπολυµερισµός  3 δευτ.

αποµεταλλικοποίηση φωτοπολυµερισµός

[Κλινική περίπτωση χρήσης του AQUA BOND 0 και του Z Fill 10.] Έµφραξη κοιλότητας. Φωτογραφίες από: YAMAKITA DENTAL OFFICE (Kochi, Ιαπωνία)

       Έµφραξη µε Z Fill10. Flow
Εµφράξτε την κοιλότητα µε ρητίνη τύπου Flow που 
έχει την κατάλληλη ρευστότητα. Υπάρχει µεγάλη 
γκάµα αποχρώσεων που επιτρέπει την απόδοση 
υψηλής αισθητικής.
Φωτοπολυµερίστε για 4 δευτ. (ισχύει για φως LED 
έντασης 2.400 mW/cm2).

      Τοποθέτηση του AQUA BOND 0
Εφαρµόστε AQUA BOND 0 σε όλη την επιφάνεια της 
κοιλότητας. 
Το στέγνωµα µε αέρα µπορεί να εφαρµοστεί αµέσως 
µετά την τοποθέτηση. 
Φωτοπολυµερίστε για 3 δευτ. (ισχύει για φως LED 
έντασης 2.400 mW/cm2). 

      ∆ιαµόρφωση κοιλότητας
Παρασκευάστε µια κοιλότητα σύµφωνα µε τις συνήθεις 
πρακτικές.
Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή συγκόλληση 
ακόµα και σε υγρές συνθήκες.

      Έµφραξη µε Z Fill10. Universal
Καθώς ο τύπος Universal έχει καλή δυνατότητα 
διαµόρφωσης, καθιστά εφικτή τη λεπτή εργασία 
απόδοσης ανατοµίας. Η απόχρωση Α5 θα είναι 
χρήσιµη όπου υπάρχει λιγότερος τροχισµός. 
Φωτοπολυµερίστε για 4 δευτ. (ισχύει για φως LED 
έντασης 2.400 mW/cm2).

      Μετά τη θεραπεία
Η ρητίνη Z Fill10 συνδυάζει αντοχή και παρατεταµένη 
απελευθέρωση φθορίου µαζί µε το αισθητικό 
πλεονέκτηµα να προσοµοιάζει µε φυσικό δόντι.

Αδαµαντίνη Οδοντίνη
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TMR-AQUA BOND 0

Multi Primer LIQUID +
TMR-AQUA BOND 0  

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται 
φως LED έντασης 2. 400mW/cm2.

Βελτιώνει την Αντοχή Συγκόλλησης της σύνθετης ρητίνης4
Εµφράσσοντας µικρές αδρότητες επάνω στην οδοντική επιφάνεια που δηµιουργούνται 

κατά τον τροχισµό και αποδίδοντας στρώµατα συγκόλλησης οµαλής επιφάνειας, 

επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να προσαρτηθεί σφικτά. Επιπλέον, καθιστά εφικτή τη 

δηµιουργία ενός στρώµατος συγκόλλησης (5 έως 10 µm) το οποίο είναι όσο το 

δυνατόν λεπτό και οµοιόµορφο, γεγονός που επιτρέπει στη σύνθετη ρητίνη να 

επιδείξει πλήρως τη φυσική αντοχή της.

AQUA BOND 0

ΟδοντίνηΟδοντίνηΑδαµαντίνηΑδαµαντίνη

CRCR CRCR

Η υγρασία είναι απαραίτητη στη συγκόλληση για την αποµεταλλικοποίηση και τη 

διαπερατότητα της οδοντικής ουσίας. Όµως, είναι γνωστό ότι η υπερβολική υγρασία 

επηρεάζει αρνητικά τη συγκόλληση. Το AQUA BOND 0 επιτυγχάνει σταθερή 

συγκόλληση χωρίς ευαισθησία σε συνθήκες υγρασίας, δηλ. τόσο σε στεγνές όσο και σε 

υγρές συνθήκες, µε πρωτόκολλα εφαρµογής  φιλικά προς το χρήστη λόγω της δράσης 

ενός από τα συστατικά του, του M-TEG-P. Πρόκειται εποµένως για έναν συγκολλητικό 

παράγοντα που εµποδίζει τη µείωση της αντοχής συγκόλλησης που προκαλείται από 

την υγρασία (η οποία δεν µπορεί να αφαιρεθεί πλήρως σε κλινικές συνθήκες).

Στεγνές συνθήκες
Υγρές συνθήκες

Κανένας ∆ιαχωρισµός µετά την αποµάκρυνσή του από το φιαλίδιο3
Με ακριβή έλεγχο του συνδυασµού συστατικών και το M-TEG-P, ακόµη και µετά από 30 

λεπτά, σε συνθήκες προστασίας από το φως, δεν συµβαίνει κανένας διαχωρισµός 

φάσης µεταξύ των λιπόφιλων µονοµερών και του νερού και έτσι, επιτρέπεται στα 

αποτελεσµατικά για τη συγκόλληση συστατικά να τοποθετούνται οµοιόµορφα.

Αµέσως µετά 
την αφαίρεσή του 

από το φιαλίδιο

Κανένας διαχωρισµός

30 λεπτά αργότερα

Τα περιεχόµενα στον πίνακα µπορούν να χρησιµοποιηθούν

Τεχνολογία M-TEG-P
Τεχνολογία YAMAKIN Το συγκολλητικό συστατικό M-TEG-P έχει µια 

αµφιφιλική διαχωριστική βάση. Έτσι, σταθερή 
συγκόλληση και οµοιοµορφία επιτυγχάνονται ακόµα 

και κάτω από συνθήκες υγρασίας.

M-TEG-P είναι σήµα κατατεθέν της 
YAMAKIN CO., LTD.

Φωσφορική
Οµάδα

Οµάδα 
πολυµερισµού Αµφιφιλικό τµήµα
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Επιδεικνύει και 
υδροφιλία και λιποφιλία

ί ήί ή θέθέ

Ένας συγκολλητικός που έχει 
καταστήσει εφικτή τη γρήγορη 
θεραπεία κάτω από συνθήκες 
υγρασίας.

TMR-AQUA BOND 0
Έκθεση προϊόντος

Έκθεση

Περισσότερες λεπτοµέρειες

Βίντεο κλιπ

AQUA BOND ΠΡΟΚΛΗΣΗ

∆είτε το βίντεο κλιπ που δείχνει την υψηλή 
δύναµη συγκόλλησης AQUA BOND 0.

Οδοντική ουσία

Ζιρκονία

Τιτάνιο

Κράµα Χρυσού

Κράµα Χρυσού-
Αργύρου-Παλλαδίου

Σύνθετη Ρητίνη
(συµπεριλαµβανοµένου ανόργανου υλικού)

Κράµα Αργύρου

Πορσελάνη

TMR SERIES
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Βιοκεραµικό υλικό για επιδιόρθωση της ρίζας του δοντιού και θεραπεία ζωντανού πολφού

Ενδείξεις
∆ιάτρηση ρίζας, εσωτερική απορρόφηση, ανάστροφη 
έµφραξη, κάλυψη πολφού, πολφοτοµή, ακρορριζιογένεση, 
προκλητή απόφραξη ακρορριζίου.

Χρώµατα: Λευκό, ανοικτό ιβουάρ.

Καθώς µπορεί να αναµειχθεί µε µια µικρή ποσότητα νερού, το υλικό πήζει γρήγορα κι έτσι η αρχική πήξη ολοκληρώνεται σε 15 έως 30 λεπτά. Επίσης, 
πήζει ικανοποιητικά χωρίς την ανάγκη να αναπληρωθεί η υγρασία µε ένα υγρό βύσµα βαµβακιού µετά την τοποθέτηση. Εάν η πάστα στεγνώσει και 
είναι δύσκολος ο χειρισµός της, τότε το ιξώδες της πάστας µπορεί να ρυθµιστεί µε προσθήκη υγρασίας.

Γρήγορη πήξη5

Έχει επιβεβαιωθεί σχηµατισµός νέας οδοντίνης µε κύτταρα που οµοιάζουν µε οδοντοβλάστες παραταγµένα σε διάταξη σαν φράκτη, 
1 εβδοµάδα µετά την κάλυψη του πολφού µε TMR-MTA cement Mielle.

Βιοσυµβατότητα6

Το προϊόν επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στη συµπίεση (περίπου 90 MPa) σε µία ηµέρα  µετά την τοποθέτηση και µετά µία εβδοµάδα φτάνει περίπου 
τα 140 MPa.

Υψηλή αντοχή στη συµπίεση4

Με αύξηση και βελτιστοποίηση του ποσού ζιρκονίας στο υλικό, η αντίθεση στην ακτινογραφία βελτιώνεται κατά 60%.

MTA κονία µε βελτιωµένη ακτινοσκιερότητα1

∆εν περιέχει βισµούθιο κι έτσι δεν εµφανίζει αλλαγή χρώµατος2

Αποδίδει µια οµοιόµορφη πάστα µε καλή ρευστότητα.

Αναµειγνύεται εύκολα µε µικρή ποσότητα νερού3

Βίντεο κλιπ

Πώς να χρησιµοποιήσετε 
το TMR-MTA cement Mielle

Περισσότερες λεπτοµέρειες

Χρωµατολόγιο- κάρτα περιλαµβάνεται σε κάθε συσκευασία.ευασία.

Φιαλίδιο 5mL   Μονή συσκευασία

TMR-Z Fill 10.  Universal σύριγγα 3,8g (2mL)
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, C2, C3, D2, OA2, OA3, OW (οπάκ λευκό), 
BW (λευκό λεύκανσης), Ε (αδαµαντίνη).

Μονή συσκευασία

Σετ

TMR-Z Fill 10.  Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

TMR-Z Fill 10.  Low Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

Standard Pack (1 σύριγγα από το καθένα A1, A2, A3, E)
∆ιατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

Συσκευασία 2 τεµαχίων (1 σύριγγα από το καθένα A2, A3)
∆ιατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

UNIVERSAL

FLOW

LOW FLOW

Φιαλίδιο 7mLΣυσκευασία3 µικρο-σωληνάρια 0,2g. 
Χρώµατα: λευκό, ανοικτό ιβουάρ.

Συσκευασία

Microtube TypeMicrotube Type

Βιοκεραµικό υλικό για επιδιόρθωση της ρίζας του δοντιού και θεραπεία ζωντανού πολφού

Ενδείξεις
∆ιάτρηση ρίζας, εσωτερική απορρόφηση, ανάστροφη 
έµφραξη, κάλυψη πολφού, πολφοτοµή, ακρορριζιογένεση, 
προκλητή απόφραξη ακρορριζίου.

Χρώµατα: Λευκό, ανοικτό ιβουάρ.

Καθώς µπορεί να αναµειχθεί µε µια µικρή ποσότητα νερού, το υλικό πήζει γρήγορα κι έτσι η αρχική πήξη ολοκληρώνεται σε 15 έως 30 λεπτά. Επίσης, 
πήζει ικανοποιητικά χωρίς την ανάγκη να αναπληρωθεί η υγρασία µε ένα υγρό βύσµα βαµβακιού µετά την τοποθέτηση. Εάν η πάστα στεγνώσει και 
είναι δύσκολος ο χειρισµός της, τότε το ιξώδες της πάστας µπορεί να ρυθµιστεί µε προσθήκη υγρασίας.

Γρήγορη πήξη5

Έχει επιβεβαιωθεί σχηµατισµός νέας οδοντίνης µε κύτταρα που οµοιάζουν µε οδοντοβλάστες παραταγµένα σε διάταξη σαν φράκτη, 
1 εβδοµάδα µετά την κάλυψη του πολφού µε TMR-MTA cement Mielle.

Βιοσυµβατότητα6

Το προϊόν επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στη συµπίεση (περίπου 90 MPa) σε µία ηµέρα  µετά την τοποθέτηση και µετά µία εβδοµάδα φτάνει περίπου 
τα 140 MPa.

Υψηλή αντοχή στη συµπίεση4

Με αύξηση και βελτιστοποίηση του ποσού ζιρκονίας στο υλικό, η αντίθεση στην ακτινογραφία βελτιώνεται κατά 60%.

MTA κονία µε βελτιωµένη ακτινοσκιερότητα1

∆εν περιέχει βισµούθιο κι έτσι δεν εµφανίζει αλλαγή χρώµατος2

Αποδίδει µια οµοιόµορφη πάστα µε καλή ρευστότητα.

Αναµειγνύεται εύκολα µε µικρή ποσότητα νερού3

Βίντεο κλιπ

Πώς να χρησιµοποιήσετε 
το TMR-MTA cement Mielle

Περισσότερες λεπτοµέρειες

Χρωµατολόγιο- κάρτα περιλαµβάνεται σε κάθε συσκευασία.ευασία.

Φιαλίδιο 5mL   Μονή συσκευασία

TMR-Z Fill 10.  Universal σύριγγα 3,8g (2mL)
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, C2, C3, D2, OA2, OA3, OW (οπάκ λευκό), 
BW (λευκό λεύκανσης), Ε (αδαµαντίνη).

Μονή συσκευασία

Σετ

TMR-Z Fill 10.  Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

TMR-Z Fill 10.  Low Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

Standard Pack (1 σύριγγα από το καθένα A1, A2, A3, E)
∆ιατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

Συσκευασία 2 τεµαχίων (1 σύριγγα από το καθένα A2, A3)
∆ιατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

UNIVERSAL

FLOW

LOW FLOW

Φιαλίδιο 7mLΣυσκευασία3 µικρο-σωληνάρια 0,2g. 
Χρώµατα: λευκό, ανοικτό ιβουάρ.

Συσκευασία

Microtube TypeMicrotube Type

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

TMR SERIES

Το υγρό MultiPrimer είναι ένα διάλυμα σε αιθανόλη με 2 βασικά συστατικά:

• Ένωση θειόλης που του επιτρέπει να λειτουργεί ως primer για την προετοιμασία 
πολύτιμων μετάλλων για να συγκολληθούν με ρητίνη.

• Σιλάνιο για την προετοιμασία μη-πολύτιμων μετάλλων, πορσελάνης και παλιά 
πολυμερισμένης έμφραξης σύνθετης ρητίνης για να συγκολληθούν με ρητίνη.

37,10 €

30,75 €

30,75 €

120,00 €

64,00 €

58,30 €

53,00 €

ΔΩΡΟ
με αγορά 5 συριγγών ρητίνης

TMR-Z Fill 10

ΔΩΡΟ
με αγορά 5 συριγγών ρητίνης

TMR-Z Fill 10

Αγοράζοντας 
5 σύριγγες 

ΔΩΡΟ
o συγκολλητικός 

παράγοντας 
TMR Aqua Bond0

ΔΩΡΟ
4+14+1

ή



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 15

Βιοκεραµικό υλικό για επιδιόρθωση της ρίζας του δοντιού και θεραπεία ζωντανού πολφού

Ενδείξεις
∆ιάτρηση ρίζας, εσωτερική απορρόφηση, ανάστροφη 
έµφραξη, κάλυψη πολφού, πολφοτοµή, ακρορριζιογένεση, 
προκλητή απόφραξη ακρορριζίου.

Χρώµατα: Λευκό, ανοικτό ιβουάρ.

Καθώς µπορεί να αναµειχθεί µε µια µικρή ποσότητα νερού, το υλικό πήζει γρήγορα κι έτσι η αρχική πήξη ολοκληρώνεται σε 15 έως 30 λεπτά. Επίσης, 
πήζει ικανοποιητικά χωρίς την ανάγκη να αναπληρωθεί η υγρασία µε ένα υγρό βύσµα βαµβακιού µετά την τοποθέτηση. Εάν η πάστα στεγνώσει και 
είναι δύσκολος ο χειρισµός της, τότε το ιξώδες της πάστας µπορεί να ρυθµιστεί µε προσθήκη υγρασίας.

Γρήγορη πήξη5

Έχει επιβεβαιωθεί σχηµατισµός νέας οδοντίνης µε κύτταρα που οµοιάζουν µε οδοντοβλάστες παραταγµένα σε διάταξη σαν φράκτη, 
1 εβδοµάδα µετά την κάλυψη του πολφού µε TMR-MTA cement Mielle.

Βιοσυµβατότητα6

Το προϊόν επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στη συµπίεση (περίπου 90 MPa) σε µία ηµέρα  µετά την τοποθέτηση και µετά µία εβδοµάδα φτάνει περίπου 
τα 140 MPa.

Υψηλή αντοχή στη συµπίεση4

Με αύξηση και βελτιστοποίηση του ποσού ζιρκονίας στο υλικό, η αντίθεση στην ακτινογραφία βελτιώνεται κατά 60%.

MTA κονία µε βελτιωµένη ακτινοσκιερότητα1

∆εν περιέχει βισµούθιο κι έτσι δεν εµφανίζει αλλαγή χρώµατος2

Αποδίδει µια οµοιόµορφη πάστα µε καλή ρευστότητα.

Αναµειγνύεται εύκολα µε µικρή ποσότητα νερού3

Βίντεο κλιπ

Πώς να χρησιµοποιήσετε 
το TMR-MTA cement Mielle

Περισσότερες λεπτοµέρειες

Χρωµατολόγιο- κάρτα περιλαµβάνεται σε κάθε συσκευασία.ευασία.

Φιαλίδιο 5mL   Μονή συσκευασία

TMR-Z Fill 10.  Universal σύριγγα 3,8g (2mL)
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, Β1, Β2, Β3, C2, C3, D2, OA2, OA3, OW (οπάκ λευκό), 
BW (λευκό λεύκανσης), Ε (αδαµαντίνη).

Μονή συσκευασία

Σετ

TMR-Z Fill 10.  Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

TMR-Z Fill 10.  Low Flow σύριγγα 2,6g (1,5mL), 10 άκρα βελόνες
∆ιατίθεται σε καθεµιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, 
Α4, Α5, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OA5, OW, BW, E.

Standard Pack (1 σύριγγα από το καθένα A1, A2, A3, E)
∆ιατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

Συσκευασία 2 τεµαχίων (1 σύριγγα από το καθένα A2, A3)
∆ιατίθεται σε Universal, Flow, Low Flow

UNIVERSAL

FLOW

LOW FLOW

Φιαλίδιο 7mLΣυσκευασία3 µικρο-σωληνάρια 0,2g. 
Χρώµατα: λευκό, ανοικτό ιβουάρ.

Συσκευασία

Microtube TypeMicrotube Type

TMR SERIES

29,68 €

29,68 €



Ευρεία και ανθεκτική πολυκαρβονική ασπίδα που προστατεύει τους 
μεγεθυντικούς φακούς. 
Διατίθεται σε δύο μεγέθη μεσαίο (Μ) και μεγάλο (L).

Η ασπίδα μεγέθους Μ χρησιμοποιείται με μεγεθυντικούς φακούς Galilean.

Η ασπίδα μεγέθους L χρησιμοποιείται με μεγεθυντικούς φακούς Prismatic.

Τοποθετείται στα κλιπ στήριξης που προσαρμόζονται στον σκελετό με 
σιλικονούχους δακτυλίους, oRings.

Τα Vista-Tec LupOn κλιπ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για γυαλιά  
με βραχίονες ύψους πάνω από 1 cm.

Όι ασπίδες Vista-Tec LupOn απολυμαίνονται και αντικαθιστώνται.

Τα LupOn κλιπ και oRings είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.

Ασπίδες προστασίας του 
προσώπου για χρήση  
με  μεγεθυντικούς φακούς.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.16

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Vista-Tec LupOn kit
- 1 ζεύγος LupOn κλιπ 
- 1 ασπίδα Μ 
- 1 ασπίδα L 
- 3 ζεύγη oRings S, M, L

 5633 42,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

5 ασπίδες μεγέθους Μ 5635 48,00 €

5 ασπίδες μεγέθους L 5636 52,00 €

3 ζεύγη oRings S, M, L 5634 18,00 €



Το Vista-Tec ilGrande είναι κάτι πολύ  
περισσότερο από έναν κομψό εξοπλισμό  
προστασίας του προσώπου.  
Η ευρεία, ανθεκτική και αντικαταστάσιμη 
πολυκαρβονική ασπίδα του, παρέχει ένα  
υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι  
σε πιτσιλίσματα υγρών ενώ τα εξαιρετικά 
οπτικά χαρακτηριστικά προσφέρουν 
ευχάριστη και άνετη όραση. 

Το Vista-Tec ilGrande 
διαθέτει επίσης έναν 
κεφαλόδεσμο που το 
καθιστά πιο άνετο σε  
μέρες πολύωρης εργασίας.

Τόσο ο σκελετός όσο  
και ο κεφαλόδεσμος   
είναι αποστειρώσιμοι  
στο αυτόκαυστο  
για μέγιστη ασφάλεια.

Ασπίδα εκτεταμένης 
προστασίας

Πολύ μεγάλες (XXL) ασπίδες για αυξημένη προστασία •

Κορυφαία οπτική ποιότητα •

CE EN 166:2001 πιστοποιημένο •

Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο •

Ασπίδες που απολυμαίνονται και αντικαθιστώνται •

Αποστειρώσιμος σκελετός και κεφαλόδεσμος •

Ιδανική άνεση και σταθερότητα •

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Vista-Tec ilGrande kit
- 1 σκελετός 
- 2 ασπίδες 
- 1 κεφαλόδεσμος

5663 68,00 €

Vista-Tec ilGrande Ανταλλακτικό
- 5 πολυκαρβονικές ασπίδες 5666 60,00 €

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 17



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.18

Τα QuickmatFLEX είναι πολύ λεπτά (0,03 mm) 
τμηματικά τεχνητά τοιχώματα τιτανίου  
με εξαιρετική ελαστική μνήμη. Εύκολα στο 
χειρισμό, προσφέρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
ευκαμψίας και σκληρότητας για ιδανική τοποθέτηση 
και προσαρμογή σε στενά μεσοδόντια διαστήματα.

Χάρη στο μειωμένο πάχος τους και το βελτιωμένο 
κράμα μετάλλων, τα τοιχώματα αντιστέκονται  
στην παραμόρφωση καθώς παρουσιάζουν 
επαναφορά στο αρχικό σχήμα τους.

Θεραπείες ΙΙ ομάδας με QuickmatFLEX τοιχώματα  
σε συνδυασμό με δακτυλίους Quickmat 
της Polydentia, οδηγούν σε προβλέψιμες 
αποκαταστάσεις με σωστή ανατομία, σφικτά σημεία 
επαφής και λείες επιφάνειες σύνθετης ρητίνης  
που απαιτούν λιγότερα βήματα φινιρίσματος.

Ατσάλινα
τμηματικά τοιχώματα

QuickmatFLEX
τμηματικά τοιχώματα

Τα τοιχώματα QuickmatFLEX είναι ιδανικά τόσο για οπίσθιες  
όσο και για πρόσθιες αποκαταστάσεις.

Σύγκριση μεταξύ QuickmatFLEX και τοιχωμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι

Δείτε  
το 
βίντεο

Πολύ λεπτά, τεχνητά  
τοιχώματα τιτανίου  
με εξαιρετική  
ελαστική μνήμη. υπερλεπτό τιτάνιο  

0,03 μm

εξαιρετική ανθεκτικότητα 
και ελαστική μνήμη

ιδανική αυχενική επέκταση,  
για αποκαταστάσεις  
σε βαθιά κοιλότητα

3 μεγέθη τοιχωμάτων: 
προγόμφιοι, γομφίοι  
και γομφίοι με βαθιά επέκταση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

QuickmatFLEX προγομφίων
0,03mm/5mm

100 τεμάχια  6785 50,71 €

QuickmatFLEX γομφίων
0,03mm/6,4mm

100 τεμάχια  6786 50,71 €

QuickmatFLEX γομφίων βαθιά
0,03mm/6,4mm + επέκταση

50 τεμάχια  6787 50,71 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19

Cutanplast® Fast

Το Cutanplast® Fast είναι ένα προϊόν ζελατίνης ζωικής προέλευσης. 

Χάρη στην ιδιαίτερη δομή του μπορεί, χρησιμοποιούμενο στεγνό, να απορροφήσει  
μια μεγάλη ποσότητα υγρών.

Έτσι, το Cutanplast® Fast μπορεί να ελέγξει και να σταματήσει τις περισσότερες αιμορραγίες  
που δύσκολα διαχειρίζονται με παραδοσιακές αιμοστατικές μεθόδους, κατά τις οδοντιατρικές 
διαδικασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χρόνος αιμόστασης μεταξύ 2-8 λεπτών

• Ρυθμός διάλυσης 2-4 εβδομάδες

• Ό σπόγγος Cutanplast® Fast απορροφά μέσα στο πρώτο λεπτό ποσότητα  υγρού ίση  
με 60 φορές το βάρος του

• Υψηλή βιοσυμβατότητα

• Όυδέτερο pH καθιστά το προϊόν κατάλληλο να συνδυαστεί με όλες τις φαρμακευτικές ουσίες 
που πιθανόν να είναι απαραίτητες για το χειρουργείο

• Υψηλή πλαστικότητα τόσο σε στεγνή όσο και σε εμπλουτισμένη με αίμα χρήση, δεν κολλά 
σε χειρουργικά γάντια

• Προσφέρει καλύτερο έλεγχο της χειρουργικής αιμορραγίας

• Ταχύτερος από άλλoυς σπόγγους της αγοράς

• 10% περισσότερη απορρόφηση από άλλα όμοια προϊόντα

• Διατίθεται έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία φυσαλίδας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

Κουτί 24 τεμαχίων  
(Διαστάσεις σπόγγου ζελατίνης: 10χ10χ4 mm) 60,00 €

Αιμοστατικός σπόγγος ζελατίνης με ταχύτερη  
και μεγαλύτερη απορρόφηση.



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.20

DeltaFil

Υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης με τεχνολογία μικκυλίων για ενισχυμένη αντοχή στη θραύση.

Το DeltaFil είναι αυτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές 

υλικό αποκατάστασης βασισμένο σε μια καινοτόμο 

τεχνολογία: EMT elastomeric micelle technology 

(τεχνολογία ελαστομερών μικκυλίων). 

Ελαστομερή μικκύλια έχουν διασκορπιστεί μέσα στο 

υαλοϊονομερές αυξάνοντας την αντοχή στη θραύση 

κι επομένως ενισχύοντας το υλικό. Το γεγονός αυτό, 

έχει σαν αποτέλεσμα ένα υαλοϊονομερές υλικό με 

μεγαλύτερη αντίσταση, χωρίς να επηρεάζεται η 

βιοσυμβατότητά του ούτε η απελευθέρωση φθορίου.



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 21

DeltaFil

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών ομάδας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V

• Αποκαταστάσεις ομάδας I και ΙΙ που δεν υπόκεινται σε συγκλεισιακό 
φορτίο, τεχνική σάντουιτς.

• Αποκαταστάσεις ομάδας V, τεχνική σάντουιτς

• Προσωρινές αποκαταστάσεις ομάδας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V

• Εκτεταμένες προληπτικές εμφράξεις

• Υλικό βάσης

• Κατασκευή κολοβώματος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΩΝ ΜΙΚΚΥΛΙΩΝ
Τα ελαστομερή μικκύλια ενσωματωμένα εντός του υαλοϊονομερούς 
εμποδίζουν την ανάπτυξη των ρωγμών. Έτσι, το DeltaFil παρουσιάζει 
την υψηλότερη αντοχή στη θραύση συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αυξημένη αντοχή στην κάμψη και στη θραύση, χάρη στην 

πατενταρισμένη τεχνολογία μικκυλίων

• Φυσική στιλπνότητα επιφάνειας. Δεν χρειάζεται 
προστατευτικό βερνίκι.

• Επέκταση ενδείξεων: ΙΙΙ ομάδας προσωρινές εμφράξεις

• Κατάλληλο για ατραυματική αποκαταστατική θεραπεία (ART)

• Μειωμένος κίνδυνος επανατερηδονισμού χάρη στην 
απελευθέρωση φθορίου

• Εξαιρετική βιοσυμβατότητα

• Ικανοποιητική αισθητική

 
Το DeltaFil διατίθεται σε κάψουλες Applicaps των 0,13 ml,  
στις αποχρώσεις:  Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4.

µε µικκύλια

χωρίς µικκύλια

Ελαστομερή μικκύλια ελαχιστοποιούν την ανάπτυξη ρωγμών 
εντός του υλικού αποκατάστασης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

50 Applicaps των 370 mg σκόνη, 75 mg (0,07 ml) υγρό 
σε καθεμία από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4 120,00 €

DeltaFil Conditioner: 1 φιαλίδιο των 7,7 ml (8g) 16,00 €

Διανομέας Applicap 25,00 €

Πέρα από την αυξημένη σταθερότητα, η πατενταρισμένη τεχνολογία 
μικκυλίων από την DMG εξασφαλίζει στο DeltaFil ιδιαίτερα εύκολο 
χειρισμό όμοιο με των σύνθετων ρητινών:

   Εύκολο στη διαμόρφωση

   Δεν κολλά στα εργαλεία

   Τέλεια προσαρμογή στα τοιχώματα της κοιλότητας

   Ιδανική σύσταση για όλες τις ενδείξεις

   Βασικός χρόνος εργασίας



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.22

Τυπικά 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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Θήκες με ελαστικές ταινίες τοποθέτησης

Θήκες με αυτοκόλλητες ταινίες τοποθέτησης

Σύστημα αναρρόφησης

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. 

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

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

Ό 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.

Όι 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.

Ό 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. 

Ό 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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Special Plus Model - ποδιές από μικροΐνες SMS

Isolation - ποδιές από μη υφασμένο υλικό

Σκούφοι

Όι 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. Όι 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.

Όι 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. 60,00 €

30.D1307.00 Ποδιά με λάστιχο (μήκος: 120 cm) μπλε 50 τμχ. 60,00 €

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

Γυαλιά προστασίας
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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 τεμάχιο
32.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/Osse-
oset 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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Sanitizer Instruments

Sanitizer Aspiration

ΣΥΝΘΕΣΗ
100 g περιέχουν: 4,4 g didecyldimethylammonium chloride, 2,75 g 
N-(3 - aminopropyl) - N - dodecylpropane - 1,3-diamin.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Dimethyldioctylammonium chloride, Dipropylene glycol,  
2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, 
Αιθανόλη, Κιτρικό οξύ, μη ανιονικό επιφανειοδραστικό, αντιαφριστικό, 
χρώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συμβατότητα υλικών 

Κατάλληλο για ανθεκτικά στη θερμότητα και θερμοευαίσθητα εργαλεία  
όλων των τύπων. Με pH>10, προσφέρει εξαιρετική συμβατότητα υλικών 
για όλους τους τύπους εργαλείων.

• Κατάλληλο για λουτρά υπερήχων
• Έχει υψηλή συμπύκνωση και δρα σε χαμηλή συγκέντρωση,  

γεγονός που μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα κόστους
• Πρέπει να αλλάζεται καθημερινά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συμβατότητα υλικών
• Οικονομικό, καθώς 1 λίτρο συμπυκνωμένου υγρού αποδίδει 50 λίτρα 

διαλύματος έτοιμου προς χρήση.

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό για τον καθαρισμό  
και την απολύμανση των εργαλείων.

Ελεύθερο αφρού, συμπυκνωμένο υγρό  
για ταυτόχρονα απολύμανση, καθαρισμό  
και αποσμητική δράση, σε όλες τις μονάδες 
αναρρόφησης και τους διαχωριστές  
αμαλγάματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

1 φιάλη των 1.000 ml 28,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

1 φιάλη των 1.000 ml 28,00 €

1 φιάλη των 5.000 ml 100,00 €

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ
1.5% 15 λεπτά
1.0% 60 λεπτά

EN 13727*
EN 14561*
EN 1040*
VAH*

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
1.5% 15 λεπτά
1.0% 60 λεπτά

EN 13624*
EN 14562*
EN 1275*
VAH*

ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
 ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ   
ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
4% 15 λεπτά
2% 60 λεπτά

EN 14348
EN 14563

ΙΟΚΤΟΝΟ
1.5% 15 λεπτά
1.0% 60 λεπτά

EN 14476+A1
DVV/RKI
(ιοί με περίβλημα όπως HBV, HIV, HCV)

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ
2% 15 λεπτά*

EN 13727+A1*
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Staphilococcus aureus
Salmonella typhimurium
Legionella pneumophila
Escherichia coli
EN 13697*
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Staphilococcus aureus
Escherichia coli
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
2% 15 λεπτά*

EN 13697*
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Staphilococus aureus
Escherichia coli
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
EN 13624*
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
(ζυμομύκητες)
2% 15 λεπτά*

EN 13624*
Candida albicans
Aspergillus brasiliensis

ΚΑΤΑ ΤΟΥ  ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ   
ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
2% 60 λεπτά*

EN 14348*
Mycobacterium terrae

ΙΟΚΤΟΝΟ
2% 15 λεπτά*

EN 14476+A1*
Hepatit B virus (HBV)
Hepatit C virus (HCV)
HIV

* Ακάθαρτες συνθήκες

* Ακάθαρτες συνθήκες
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Sanitizer Surfaces S2

Sanitizer Surfaces S1 Wipes

ΣΥΝΘΕΣΗ
Aqua, benzyl-C12-18-alkyldimethyl chlorides,  
C12-14-alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl, 
didecyldimethylammonium chloride, C9-11 pareth-8,  
PPG-2 methyl ether, polyhexamethylene biguanide hydrochloride, 
cocamidopropyl betaine, tetrasodium EDTA, αντιαφριστικό, 
συντηρητικό, άρωμα.

Χάρη στη χωρίς οινόπνευμα σύνθεσή του, είναι ειδικά 
κατασκευασμένο για χρήση στο οδοντιατρικό περιβάλλον,  
για μη επεμβατικές ιατρικές συσκευές. 

Ψεκάζεται σε μορφή αφρού κι έχει ευχάριστο άρωμα εσπεριδοειδούς.

Η απουσία συμβόλων επικινδυνότητας και οινοπνεύματος αντανακλά  
την εναλλακτική σύνθεσή του.

Μαντηλάκια βασισμένα στην τεxνολογία ενισχυμένου Η2Ό2,  
τα οποία προσφέρουν ένα μεγάλο φάσμα αποτελεσματικότητας  
ως ένα καθαριστικό και απολυμαντικό επιφανειών.  
Εξαιρετικά βιοδιασπώμενα και απαλλαγμένα από εικονογράμματα 
κινδύνου (σύμβολα CLP), αποτελούν μια ιδανική λύση για έλεγχο  
των μολύνσεων και ασφάλεια των ασθενών.

Ιοκτόνο, καθαριστικό και απολυμαντικό 
επιφανειών, αφρώδες σπρέι  
χωρίς οινόπνευμα.

Απολυμαντικά μαντηλάκια ιοκτόνα  
και σποροκτόνα, βασισμένα στην τεχνολογία 
ενισχυμένου H2O2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

1 φιάλη των 750 ml 12,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

Σακούλα 100 τεμαχίων 13,00 €

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ VAH

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ
από 30 δευτερόλεπτα*

EN 13727+A1
EN 13697
Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli,
Staphilococcus aureus,
Candida albicans,
Aspergillus brasiliensis

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
από 30 δευτερόλεπτα*

EN 13624
EN 13697

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ (ζυμομύκητες)
από 30 δευτερόλεπτα*

EN 13624

ΚΑΤΑ ΤΟΥ  ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ   
ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
από 2 λεπτά

EN 14348

ΙΟΚΤΟΝΟ
από 30 δευτερόλεπτα

EN 14476+A1 +A2*
BVDV surrogate of HCV
PRV surrogate of HBV
Hepatitis delta virus (HDV)
Vaccinia virus as surrogate HIV
Influenza, H5N1, H1N1
Herpes simplex virus
Rotavirus
Adenovirus
Norovirus
Poxviridae
Filovirade (e.g. Ebola, Marburg)
Flavivirus
Paramyxoviridae
Rubella virus
Measles virus
Rabies virus
Coronavirus (e.g. SARS, MERS)
Human T cell leukemia virus (HTLV)

ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ EN 1276, EN 13727, EN 13727+A2,
EN 14349, EN 14561, EN 16615,
EN 1656, EN 16437, EN 13697,
EN 13704

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ (ζυμομύκητες) EN 1650+A1, EN 13624, EN 16615,
EN 13697, EN 16438, EN 1657

ΚΑΤΑ ΤΟΥ  ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ  EN 14348, EN 14563

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ EN 1650+A1, EN 13624, EN 16615,
EN 13697, EN 16438, EN 1657

IOKTONO EN 14476+A1, EN 14476+A2
(poliovirus type 1, adenovirus 
type 5,
norovirus), EN 14675, EN 16777, 
BVDV,
HIV, HBV, HCV, rota virus, influenza,
H5N1, H1N1, SARS coronaviruses.

ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ EN 13704, EN 13697, EN 17126

* Ακάθαρτες συνθήκες
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CS 3800

• Υψηλής απόδοσης ασύρματο ενδοστοματικό σκάνερ για ιδανική ευκινησία.

• Ένα από τα ελαφρύτερα και πιο συμπαγή ενδοστοματικά σκάνερ της αγοράς.

• Γρήγορη και ομαλή σάρωση χάρη στο μεγάλο και βαθύ οπτικό πεδίο.

• Άψογη σχεδίαση από το Studio F. A. Porsche που συνδυάζει την κομψότητα  
με τη μέγιστη λειτουργικότητα και εργονομία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασύρματη και ταχύτατη ενδοστοματική συσκευή σάρωσης.

Ταχύτητα και Ακρίβεια

Άνεση κι ευκολία στη χρήση

Υπερ-ταχεία σάρωση 
Με αποδεδειγμένο χρόνο σάρωσης 25 δευτερολέπτων για ένα 
τόξο, η ταχύτητα λήψης του 3800 απελευθερώνει περισσότερο 
χρόνο για να εστιάσετε στους ασθενείς σας.

Μια πιο ομαλή εμπειρία σάρωσης 
Το διευρυμένο 16 x 14 mm οπτικό πεδίο του CS 3800 και το 
σημαντικά ευρύτερο βάθος πεδίου 21 mm, συλλαμβάνουν 
τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε, ακόμα και σε μεσοδόντια 
διαστήματα και υποουλικά όρια.

Εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές 
Ζυγίζοντας μόνο 240 γραμμάρια, το CS 3800 είναι ένα  
από τα ελαφρύτερα και πιο συμπαγή ενδοστοματικά σκάνερ  
της αγοράς.

Έλεγχος κίνησης με χειρονομία 
Η χειρολαβή του σκάνερ CS 3800 έχει έναν ενσωματωμένο 
αισθητήρα που σας επιτρέπει να προσανατολίζετε το ψηφιακό 
εκμαγείο στην οθόνη περιστρέφοντας απλώς το σκάνερ, 
εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης του ποντικιού. Απλώς, 
μετακινείστε το χέρι σας και το εκμαγείο ακολουθεί την κίνησή του.

Εναλλάξιμα άκρα 
Τρία στυλ άκρων προσφέρονται για να βελτιωθεί η άνεση 
σάρωσης. Τα άκρα μπορούν να αποστειρωθούν στο 
αυτόκαυστο έως 110 φορές, μειώνοντας τα έξοδα για 
αναλώσιμα κι εξασφαλίζοντας σωστή αποστείρωση.

Δυναμικός έλεγχος χειρολαβής 
Δύο κουμπιά σας επιτρέπουν να έχετε διαισθητική πρόσβαση 
στις λειτουργίες του CS 3800.
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CS 3800

Η ελευθερία του ασύρματου

Γεμάτο δύναμη 
Το σκάνερ CS 3800 προσφέρει έως 1 ώρα συνεχούς σάρωσης. Ό έξυπνος σταθμός 
φόρτισης, το εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας, οι προαιρετικές επιπλέον μπαταρίες 
και η μονάδα φόρτισης εξασφαλίζουν ότι το σκάνερ είναι πάντα έτοιμο προς χρήση.

Σταθερή ασύρματη σύνδεση 
Αποκλειστική πρόσβαση WiFi από σημείο σε σημείο εξασφαλίζει μια δυνατή  
και σταθερή μετάδοση, για μια συνεχή και αποτελεσματική διαδικασία σάρωσης. 
Απλά τοποθετείτε το WiFi dongle και πατάτε το κουμπί για να ξεκινήσετε τη σάρωση. 
Τόσο απλά!
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CS 3800

CS ScanFlow
Η νεώτερη έκδοση του λογισμικού απόκτησης CS ScanFlow 
προσφέρει απεριόριστη ευελιξία, δυνατότητα κλιμάκωσης  
και ικανότητα ροής εργασίας.

Κατά την απλή διαδικασία, μόλις έχετε μια βάση σάρωσης, μπορείτε 
να επιδιώξετε οποιαδήποτε ροή εργασίας επιθυμείτε. Σας επιτρέπει 
να αλλάξετε σε διαφορετικές κλινικές ενδείξεις ή θεραπείες στον 
ασθενή σας. Η διαδικασία αυτή σας διατηρεί στην πορεία σας 
οδηγώντας σας από την αρχή έως το τέλος με ενσωματωμένα 
μαθήματα.

CS ScanFlow Premium
Το CS ScanFlow Premium λογισμικό προσφέρει προηγμένες 
ιδιότητες σάρωσης που περιλαμβάνουν: 

• Λειτουργία Denture (οδοντοστοιχία) για ομαλή σάρωση νωδής 
γνάθου

• Ζωηρά HD 3D ψηφιακά αποτυπώματα με φωτεινότητα  
και ρυθμίσεις λειτουργίας χρώματος

• Μια διαδικασία σάρωσης που μπορεί να καταγραφεί  
και να αποθηκευτεί σε ένα MP4 format για παραπομπές  
ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.

CS Connect
Μια ταχύτερη και ασφαλέστερη οδός απαλλαγής πληροφοριών.

• Με ένα κλικ, εξαγωγή δεδομένων στις παραπομπές ή το 
επιλεγμένο εργαστήριο χρησιμοποιώντας το format εξαγωγής 
που προτιμάτε συμπεριλαμβανομένων των STL, PLY, OBJ, 
Xorder για DWOS και Dentalproject για EXOCAD.

• Εξάλειψη κόστου αποστολής, καθυστερήσεων και χειρονακτικής 
εργασίας και εξορθολογισμός της ροής εργασίας.

• Ενίσχυση του εργαστηρίου σας με την ελευθερία να 
χρησιμοποιεί το λογισμικό CAD της προτίμησής του

CS WebViewer
Εύκολη συνεργασία και επικοινωνία με τα εργαστήρια.

Το βασισμένο σε cloud WebViewer έχει ένα νέο λευκό φόντο και 
βελτιώσεις απεικόνισης, για ζωντανή 3D HD ανασκόπηση εικόνας.

Εργαλεία ρύθμισης προσανατολισμού, λήψη στιγμιότυπου 
και εργαλεία εγγύτητας σύγκλεισης προσφέρουν προηγμένη 
προσαρμογή, ανασκόπηση και δυνατότητες εξαγωγής

Ενισχυμένο οικοσύστημα και σύζευξη με το Quick Connect Partners.

Είναι περισσότερο από ένα ενδοστοματικό σκάνερ
Το CS 3800 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επικοινωνίας  
με τους ασθενείς.

• Το σκάνερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδοστοματική κάμερα 
που λαμβάνει ζωντανές 2D ενδοστοματικές εικόνες - μια ιδανική 
έναρξη συζήτησης με τον ασθενή.

• Βίντεο εξαχθέντα από τα σύνολα δεδομένων 3D μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο επικοινωνίας  
με τον ασθενή.
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Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνολογία αισθητήρα 1/2.9 inch CMOS

Φωτισμός LED: Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο

Όπτικό πεδίο
16 x 14 mm

13 x 7 mm (άκρο οπίσθιας περιοχής)

Βάθος πεδίου -2 έως +16 mm

Αντιθαμβωτική τεχνολογία Μέσω ροής αέρα, εγγυημένη μη θαμβωτκή λειτουργία, όταν χρησιμοποιείται ενδοστοματικά

Διαστάσεις χειρολαβής 226 x 38 x 60 mm με το κανονικό άκρο ή το πλάγιο άκρο

Μήκος καλωδίου 2.7 m (1.9 m + 0.8 m)

Βάρος 240 g (με μπαταρία)

Χειρολαβή Είσοδος: 5V  5A (με εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας) 4.2V  3A (με μπαταρία)

Φορτιστής χειρολαβής
Είσοδος: 12V  2.5A 
Έξοδος 1 (θύρα φόρτισης): 4.2V  3A 
Έξοδος 2 (θύρα για εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας): 12V  2.5A       

Φορτιστής μπαταρίας
Είσοδος: 12V  2.5A 
Έξοδος: 4.2V  3A

Εφεδρικό καλώδιο τροφοδοσίας Μήκος: 2m

Αντάπτορας
Μοντέλο LXCP30A-120: 
Είσοδος: 100-240V ~ 50/60Hz, 500mA  
Έξοδος: 12V  2.5A

Θεραπεία ύπνου

Οδοντοστοιχίες

Αποκαταστάσεις

Εμφυτεύματα

Ορθοδοντική



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.36

ΑΠΛΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟ

Καθοδήγηση και υψηλή ακρίβεια με ένα sleeve.

Καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία 

P R O  G U I D E
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Χειρουργική κασετίνα καθοδηγούμενης εμφυτευματολογίας

Καθοδήγηση και υψηλή ακρίβεια με ένα sleeve.

SKY pro guide χειρουργική κασετίνα 
(συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων) 
ΚΩΔ. SKYPROGST1

Εργαλεία για όλα τα 
εμφυτεύματα SKY
με Ø 3.5, Ø 4.0 και Ø 4.5.

SKY καθοδηγούμενη 
καρφίδα σταθεροποίησης
Ø 1.35 mm L 27mm 
ΚΩΔ. GFPL27D135

SKY μανίκι καρφίδας 
σταθεροποίησης
Ø 1.35 mm L 6mm 
ΚΩΔ. GFSL06D135

Οι καρφίδες σταθεροποίησης 
καθιστούν δυνατή την ασφαλή 
σταθεροποίηση του χειρουργικού 
νάρθηκα.

Πιλοτικά τρύπανα

4.54.0 3.5 3.5 N

Τρύπανα Twist

1

2

Τελικά τρύπανα3

Τρύπανα φλοιώδους μοίραςç

Τρύπανα Twist για καρφίδες 
σταθεροποίησης

Καρφίδες σταθεροποίησης

Ρατσέτα και εργαλεία  
τοποθέτησης εμφυτεύματος

Εργαλεία τοποθέτησης 
εμφυτεύματος

4

6

7

8

5
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.38

Αρχή λειτουργίας

Μέγιστη ασφάλεια όταν φτάνει στο βάθος τρυπανισμού  
και τη γωνίωση, καθοδηγώντας τα τρύπανα διαμέσου  
του "μανικιού“ υψηλής ακριβείας.

Στοπ βάθους

Έλ
εγ

χο
ς 

βά
θο

υς

Μανίκι
οδηγός

Στέλεχος 
οδηγός

Έλεγχος γωνίωσης

Περιγραφή λειτουργίας

Ένα σύστημα για όλα τα εμφυτεύματα SKY  
από Ø 3.5 – 4.5 mm.  
Επιπλέον, μικρότερες ή μεγαλύτερες διάμετροι οπών, 
όπως οπές πιλοτικών τρυπάνων, μπορούν επίσης να 
επιτευχθούν με έναν καθοδηγούμενο τρόπο.
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 39

Επισκόπηση εξαρτημάτων καθοδηγούμενης εμφυτευματολογίας

SKY πιλοτικά τρύπανα SKY πιλοτικά τρύπανα

SKY τελικά τρύπανα – σκληρό οστό D1   

SKY τελικά τρύπανα – μέτρια σκληρό / μαλακό οστό D2, D3, D4   

4.5

4.5

4.0

4.0

L 5.2 mm L 8 mm L 10 mm L 12 mm L 14 mm L 16 mm

FD1L52D350 FD1L08D350 FD1L10D350 FD1L12D350 FD1L14D350 FD1L16D350

FD1L52D400 FD1L08D400 FD1L10D400 FD1L12D400 FD1L14D400 FD1L16D400

FD1L52D450 FD1L08D450 FD1L10D450 FD1L12D450 FD1L14D450 —

L 5.2 mm L 8 mm L 10 mm L 12 mm L 14 mm L 16 mm

FD2L52D350 FD2L08D350 FD2L10D350 FD2L12D350 FD2L14D350 FD2L16D350

FD2L52D400 FD2L08D400 FD2L10D400 FD2L12D400 FD2L14D400 FD2L16D400

FD2L52D450 FD2L08D450 FD2L10D450 FD2L12D450 FD2L14D450 —

3.5

3.5

3.5 N

3.5 N

SKY τρύπανα φλοιώδους μοίρας
Εργαλεία τοποθέτησης εμφυτεύματος 
 – copaSKY 

Εργαλεία τοποθέτησης εμφυτεύματος 
 – SKY 

Μανίκια τρυπάνων – pro guide

1 
τε

μά
χι

ο

Καρφίδες σταθεροποίησηςΜανίκια για καρφίδες σταθεροποίησης

10
 τε

μά
χι

α

1 
τε

μά
χι

ο

10
 τε

μά
χι

α

1 
τε

μά
χι

ο

4 
τε

μά
χι

α

3 
τε

μά
χι

α

3 
τε

μά
χι

α

SKY pro guide – χειρουργική κασετίνα

SKYPROGST0

1 
τε

μά
χι

ο

1 
τε

μά
χι

ο

βί
δα

 δ
εν

 
συ

μπ
ερ

ιλ
αμ

-
βά

νε
τα

ι

βί
δα

 δ
εν

 
συ

μπ
ερ

ιλ
αμ

-
βά

νε
τα

ι

Εργαλεία τοποθέτησης εμφυτεύματος

PCDXLXD35n PCDXLXD400 PCDXLXD450 TDXL52D225 TDXL08D225 TDXL10D225 TDXL12D225 TDXL14D225 TDXL16D225

χρ
ω

μα
τικ

ή 
κω

δι
κο

πο
ίη

ση
χρ

ω
μα

τικ
ή 

κω
δι

κο
πο

ίη
ση

CRDXLXD350 COPMLXDSET

SKYTWCON

CRDXLXD400

SKY-WTK6

COPAIMSM163 SKY-DS04CRDXLXD450

COPACTK6

CRDXLXD35n

SKY-WTK1

COPMLXD475

GFSL06D135 GFPL27D135

SKYTWPRO

SKYMLXD475

SKY-SD22 GDSL06D475

SKYMLXDSET

SKY-SD28 GDSL06D47510

Προσθετικά κλειδιά

Τρύπανο twist για καρφίδες σταθεροποίησης

SK
Y

SK
Y

co
pa

SK
Y

SKY-STK1

SK
Y

SKY Ρατσέτα με ένδειξη ροπής

χωρίς εργαλεία

SKYPROGST1
με εργαλεία

GFSL06D13510 GFPL27D1354

SKYC-WM6

wh
ite

SK
Y

SKYDT13L
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.40

Επισκόπηση της εφαρμογής των τρυπάνων Καθοδηγούμενης Εμφυτευματολογίας

Εμφύτευμα Πιλοτικό τρύπανο Τρύπανο twist Τελικό τρύπανο Τρύπανο 
φλοιώδους 

μοίρας

Εργαλείο τοποθέτησης 
εμφυτεύματος

Μήκος Ø Σκληρό οστό 
D1

Μέτρια σκληρό /  
μαλακό οστό
D2, D3, D4

SKY copaSKY

5.2 mm 4.0 PCDXLXD400 TDXL52D225 1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400

CRDXLXD400 n/a COPMLXD475

4.5 PCDXLXD450 TDXL52D225 1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L52D450

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L52D450

CRDXLXD450 n/a COPMLXD475

8 mm 3.5 N PCDXLXD35n 1. TDXL52D225 
2. TDXL08D225 

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L08D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L08D350

CRDXLXD35n SKYMLXD475 COPMLXD475

4.0 PCDXLXD400 1. TDXL52D225 
2. TDXL08D225 

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L08D400

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L08D400

CRDXLXD400 SKYMLXD475 COPMLXD475

4.5 PCDXLXD450 1. TDXL52D225 
2. TDXL08D225 

1.   FD1L52D350  
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L52D450 
4.   FD1L08D450

1.   FD2L52D350  
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L52D450 
4.   FD2L08D450

CRDXLXD450 SKYMLXD475 COPMLXD475

10 mm 3.5 N PCDXLXD35n 1. TDXL52D225 
2. TDXL10D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L10D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L10D350

CRDXLXD35n SKYMLXD475 COPMLXD475

3.5 PCDXLXD400 1. TDXL52D225 
2. TDXL10D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L10D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L10D350

CRDXLXD350 SKYMLXD475 n/a

4.0 PCDXLXD400 1. TDXL52D225 
2. TDXL10D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.  FD1L10D400

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L10D400

CRDXLXD400 SKYMLXD475 COPMLXD475

4.5 PCDXLXD450 1. TDXL52D225 
2. TDXL10D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L52D450 
4.   FD1L10D450

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L52D450 
4.   FD2L10D450

CRDXLXD450 SKYMLXD475 COPMLXD475

Μελέτη περίπτωσης:  * bSKY4514

ΚΩ
Δ.

 P
CD

XL
XD

45
0 

ΚΩ
Δ.

 T
DX

L5
2D

22
5 

ΚΩ
Δ.

 T
DX

L1
0D

22
5 

ΚΩ
Δ.

 T
DX

L1
4D

22
5 

ΚΩ
Δ.

 C
RD

XL
XD

45
0 

ΚΩ
Δ.

 S
KY

M
LX

D4
75

 

Πιλοτικό 
τρύπανο

Τρύπανο Twist Τελικό τρύπανο Τρύπανο 
φλοιώδους  

μοίρας

Εργαλείο  
τοποθέτησης  
εμφυτεύματος

ΚΩΔ.  
GDSL06D475 

ΚΩΔ.  
GDSL06D475 

ΚΩΔ.  
GDSL06D475 

ΚΩΔ.  
GDSL06D475 

ΚΩΔ.  
GDSL06D475 

ΚΩ
Δ.

 F
D1

L5
2D

35
0

ΚΩ
Δ.

 F
D1

L5
2D

40
0

ΚΩ
Δ.

 F
D1

L5
2D

45
0

ΚΩ
Δ.

 F
D1

L1
0D

45
0 

ΚΩ
Δ.

 F
D1

L1
4D

45
0 
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 41

Επισκόπηση της εφαρμογής των τρυπάνων Καθοδηγούμενης Εμφυτευματολογίας

Εμφύτευμα Πιλοτικό τρύπανο Τρύπανο Τwist Τελικό τρύπανο Τρύπανο 
φλοιώδους 

μοίρας

Εργαλείο τοποθέτησης 
εμφυτεύματος

Μήκος Ø Σκληρό οστό 
D1

Μέτρια σκληρό /  
μαλακό οστό
D2, D3, D4

SKY copaSKY

12 mm 3.5 N PCDXLXD35n 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL12D225 

1.   FD1L52D350 
2.  FD1L12D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L12D350

CRDXLXD35n SKYMLXD475 COPMLXD475

3.5 PCDXLXD400 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL12D225 

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L12D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L12D350

CRDXLXD350 SKYMLXD475 n/a

4.0 PCDXLXD400 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL12D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L12D400

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L12D400

CRDXLXD400 SKYMLXD475 COPMLXD475

4.5 PCDXLXD450 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL12D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L52D450 
4.   FD1L12D450

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L52D450 
4.   FD2L12D450

CRDXLXD450 SKYMLXD475 COPMLXD475

14 mm 3.5 N PCDXLXD35n 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
5.   TDXL14D225 

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L10D350  
3.   FD1L14D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L10D350  
3.   FD2L14D350

CRDXLXD35n SKYMLXD475 COPMLXD475

3.5 PCDXLXD400 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
5.   TDXL14D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L10D350  
3.   FD1L14D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L10D350  
3.   FD2L14D350

CRDXLXD350 SKYMLXD475 n/a

4.0 PCDXLXD400 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
3.   TDXL14D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L10D400 
4.   FD1L14D400

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L10D400 
4.   FD2L14D400

CRDXLXD400 SKYMLXD475 COPMLXD475

4.5

*

PCDXLXD450 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
3.   TDXL14D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L52D450 
4.   FD1L10D450 
5.   FD1L14D450

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L52D450 
4.   FD2L10D450 
5.   FD2L14D450

CRDXLXD450 SKYMLXD475 COPMLXD475

16 mm 3.5 N PCDXLXD35n 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
3.   TDXL16D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L10D350  
3.   FD1L16D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L10D350  
3.   FD2L16D350

CRDXLXD35n SKYMLXD475 n/a

3.5 PCDXLXD400 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
3.   TDXL16D225 

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L10D350  
3.   FD1L16D350

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L10D350  
3.   FD2L16D350

CRDXLXD350 SKYMLXD475 n/a

4.0 PCDXLXD400 1.   TDXL52D225 
2.   TDXL10D225 
3.   TDXL16D225

1.   FD1L52D350 
2.   FD1L52D400 
3.   FD1L10D400 
4.   FD1L16D400

1.   FD2L52D350 
2.   FD2L52D400 
3.   FD2L10D400 
4.   FD2L16D400

CRDXLXD400 SKYMLXD475 n/a
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CanalProTM Jeni

• Απόλυτα ταιριαστό με τέσσερα συστήματα ρινών 
Τέσσερα συστήματα ρινών έχουν ειδικά προγραμματιστεί για 
χρήση με το Jeni mode (HyFlex CM, HyFlex EDM, MicroMega One 
Curve, MicroMega 2Shape).

• Ηχητικό σήμα όταν απαιτείται διακλυσμός

• Δείκτης απόδοσης της ρίνης 
Το καινοτόμο λογισμικό του CanalPro Jeni ανιχνεύει την απόδοση 
της ρίνης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα ειδικό ηχητικό σήμα 
ειδοποιεί για σύσταση αλλαγής ρίνης.

• Λειτουργία εντοπιστή ακρορριζίου 
Χάρη στην πλήρως μονωμένη γωνιακή χειρολαβή,  
ο ενσωματωμένος εντοπιστής ακρορριζίου καθιστά δυνατή τη 
συνεχή και ακριβή μέτρηση του μήκους εργασίας σε πραγματικό 
χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας του ριζικού 
σωλήνα.

• Εξατομικευμένες αλληλουχίες μπορούν να αποθηκευτούν 
για έως 8 ρίνες, με τη λειτουργία Doctor's Choice.

• Ενημερώσεις μπορούν να φορτωθούν οποτεδήποτε, μέσω 
κάρτας microSD.

• Το CanalPro Jeni διαθέτει 7" πανοραμική έγχρωμη οθόνη 
αφής και ασύρματο ποδοδιακόπτη που συνδέεται αυτόματα 
στη μονάδα ελέγχου μέσω bluetooth.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Πλήρες σετ - ΚΩΔ. 60023659
Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου, μοτέρ με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, γωνιακή χειρολαβή 1:1, bluetooth ποδοδιακόπτη, τροφοδοτικό, σετ 
καλωδίου ακρορριζίου, συγκρατητήρα για το καλώδιο

Σετ χωρίς χειρολαβή - ΚΩΔ. 60024188

Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου, μοτέρ με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, bluetooth ποδοδιακόπτη, τροφοδοτικό, σετ καλωδίου ακρορριζίου, 
συγκρατητήρα για το καλώδιο

Αυτόνομο σύστημα 
ψηφιακής υποβοήθησης  
για την επεξεργασία  
των ριζικών σωλήνων.

Το νέο ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας CanalPro Jeni έχει ένα 
πατενταρισμένο σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για την επεξεργασία 
του ριζικού σωλήνα, το οποίο χρησιμοποιεί σύνθετους αλγόριθμους 
για να ελέγξει την κίνηση της ρίνης, σε διαστήματα χιλιοστού του 
δευτερολέπτου.  
Η περιστροφική κίνηση και η ταχύτητα ελέγχονται συνεχώς, με βάση  
την ένταση του ρεύματος και τη ροπή.

Το CanalPro Jeni ονομάστηκε από το δημιουργό του, τον καθ. Dr. Eugenio 
Pedullà και σας καθοδηγεί με ασφάλεια σαν ένα σύστημα πλοήγησης. 

Προσαρμόζεται αυτόματα στην ανατομία του εκάστοτε ριζικού σωλήνα 
δουλεύοντας σε αρμονία μαζί με τη μηχανική και χημική επεξεργασία, 
βήμα προς βήμα, μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας. Εσείς απλά 
μετακινείτε τη ρίνη σταθερά από τη μύλη προς τη ρίζα εφαρμόζοντας 
ελαφρά πίεση. 

Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του CanalPro Jeni οι κινήσεις επάνω-κάτω  
που είναι απαραίτητες με τα συμβατικά μοτέρ ενδοδοντίας, δεν είναι πλέον 
απαραίτητες.
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ZIPBOND
Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης.

Το Zipbond Universal είναι,  
ενός συστατικού, συγκολλητικός 
παράγοντας γενικής χρήσης ο οποίος 
απελευθερώνει φθόριο και είναι 
συμβατός με τεχνικές αυτοαδροποίησης, 
επιλεκτικής αδροποίησης και ολικής 
αδροποίησης. 

Το Zipbond Universal επιτυγχάνει 
αξιόπιστη αντοχή συγκόλλησης με 
τις οδοντικές ουσίες και με έμμεσα 
υποστρώματα: σύνθετη ρητίνη, 
κεραμικά, πορσελάνη, μέταλλα.

MDP μονομερές

Ελεύθερο BPA & HEMA

5% νανοενισχυτικές ουσίες

Υψηλή αισθητική

Ευχάριστο άρωμα

ΝΕΟ

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 8-9

Αγοράζοντας 5 σύριγγες
της σύνθετης ρητίνης Aura Easy 

ΔΩΡO
1 ανταλλακτικό φιαλίδιο

Zipbond Universal

Προσφορά

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

148 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.44

Riva Self Cure HV

Αυτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης,  
με υψηλό ιξώδες. 

Το υψηλό ιξώδες επιτρέπει εξαιρετική τοποθέτηση του υλικού σε ποσότητα  
και εύκολη διαμόρφωση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
• Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
• Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
•  Ενδιάμεσο υλικό και βάση για κοιλότητες Ι & ΙΙ ομάδας  

χρησιμοποιώντας την τεχνική σάντουιτς
• Αποκαταστάσεις ομάδας V
• Κατασκευή κολοβωμάτων
• Προσωρινές εμφράξεις
• Αντικατάσταση οδοντίνης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Το ανθεκτικότερο υλικό για την αντικατάσταση οδοντίνης 

Το Riva Self Cure HV έχει υψηλή αντοχή στη συμπίεση, όπως και η οδοντίνη, εξασφαλίζοντας 
ότι θα αντέξει τις μακροχρόνιες μασητικές δυνάμεις. 
Αντοχή στη συμπίεση: 
- Όδοντίνη: 280 MPa 
- Riva Self Cure HV στις 7 ημέρες: 271 MPa

•  Ιδανικό για την ελάχιστα επεμβατική Οδοντιατρική 
Είναι ένα βιοδραστικό υλικό που συγκολλάται στην οδοντική ουσία χωρίς να χρειάζεται 
συγκολλητικούς παράγοντες κι απελευθερώνει φθόριο εμποδίζοντας τη δημιουργία νέας 
τερηδόνας. Έτσι, δεν απαιτούνται μεγάλες κοιλότητες ούτε σημεία συγκράτησης

• Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια και καθόλου συστολή
•  Υψηλή απελευθέρωση φθορίου 

Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία    
το Riva Self Cure HV απελευθερώνει σημαντικά περισσότερο φθόριο, βοηθώντας  
την επαναμεταλλικοποίηση του δοντιού

• Ελεύθερο HEMA και Bisphenol A
• Επιφανειακή σκληρότητα
• Αντοχή στη διάβρωση από οξέα
•  Τοποθετείται σε ποσότητα και διαμορφώνεται εξαιρετικά εύκολα,  

χάρη στο υψηλό ιξώδες του

Το Riva Self Cure HV διατίθεται σε κάψουλες στις αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3.5.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Riva Self Cure HV - κάψουλες.  
50 κάψουλες Riva Self Cure HV μεμονωμένα σε καθεμία  
από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5.

139,34 €

Riva Self Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.  
(Διατίθεται μόνο σε Riva Self Cure κανονικού ιξώδους) 
Περιλαμβάνει 15g φιαλίδιο σκόνης και 6,9 ml (8g) φιαλίδιο υγρού  
σε καθεμία από τις αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β2, Β3

82,50 €

Τιμή κάψουλας με την προσφορά:

2,09 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 
50 καψουλών

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

Προσφορά



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 45

Riva Light Cure HV

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Αποκαταστάσεις I & II ομάδας σε περιοχές χωρίς πίεση
• Αποκαταστάσεις III ομάδας
• Αυχενικές αποκαταστάσεις
• Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
• Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένα άτομα
• Κατασκευή κολοβωμάτων
• Προσωρινές εμφράξεις
• Χρήση ως βάση/αντικατάσταση οδοντίνης
• Τεχνική σάντουιτς σε συνδυασμό με σύνθετη ρητίνη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Συνδυασμός των πλεονεκτημάτων των υαλοϊονομερών  

και των σύνθετων ρητινών. 
Συνδυάζει πολύ καλή αισθητική με απελευθέρωση φθορίου  
και χημικό σύνδεσμο με τις οδοντικές ουσίες.

•  Εξαιρετικός χειρισμός λόγω του υψηλού ιξώδους. 
Δεν κολλά στα εργαλεία κατά την τοποθέτηση ούτε δημιουργεί ίνες επάνω τους.

•  Πολύ καλή εφαρμογή στα όρια και μακροχρόνια προστασία από τη 
μικροδιαρροή.

•  Υψηλή απελευθέρωση φθορίου. 
Χάρη στη βιοδραστική, πατενταρισμένη τεχνολογία  , το Riva Light Cure HV 
απελευθερώνει υψηλή ποσότητα φθορίου, βοηθώντας την επαναμεταλλικοποίηση του 
δοντιού.

•  Ελεύθερο Bisphenol A και παραγώγων του.
• Υψηλή σταθερότητα χρώματος.
•  Μακροχρόνια αντίσταση στην αποτριβή.
•  Υψηλή αντοχή στην κάμψη

Το Riva Light Cure HV διατίθεται σε κάψουλες, στις αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3.5 και Β1.

Φωτοπολυμεριζόμενο υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης  
με υψηλό ιξώδες.

Το υψηλότερο ιξώδες επιτρέπει τον ευκολότερο χειρισμό του υλικού, αμέσως 
μετά την ανάμειξη. Το υλικό διαμορφώνεται εξαιρετικά και δεν κολλά στα 
εργαλεία, ούτε ανασηκώνεται μετά την τοποθέτηση, ιδιαίτερα στην άνω γνάθο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Riva Light Cure HV - κάψουλες.  
50 κάψουλες μεμονωμένα στις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1 139,34 €

Riva Light Cure - συσκευασία σκόνης/υγρού.  
(Διατίθεται μόνο σε Riva Light Cure κανονικού ιξώδους) 
Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 15g, φιαλίδιο υγρού 7,2 ml (8g) και βοηθήματα.  
Διατίθεται σε καθεμία από τις αποχρώσεις: 
 Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β2, Β3, B4, C2, C4, λεύκανσης

82,50 €

Τιμή κάψουλας με την προσφορά:

2,09 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 
50 καψουλών

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

Προσφορά



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.46

Riva Silver

    Riva Conditioner

Riva Coat

Riva Applicator 2

Εργαλείο-διανομέας για τις κάψουλες 
όλων των προϊόντων Riva.

Ενισχυμένο με άργυρο, υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης,  
χωρίς υδράργυρο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Κατασκευές κολοβωμάτων

•  Μικρές αποκαταστάσεις Ι και ΙΙ ομάδας

•  Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια

•  Αποκαταστάσεις σε ηλικιωμένους ασθενείς

•  Χρήση σαν υλικό βάσης για κοιλότητες Ι και ΙΙ ομάδας με την τεχνική σάντουιτς

•  Αποκαταστάσεις V ομάδας, όπου δεν υπάρχει ζήτημα αισθητικής 

•  Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
•  Υψηλή πρώιμη αντοχή στη συμπίεση (134 MPa σε 1 ώρα)

Ζελέ για τον καθαρισμό οδοντίνης και αδαμαντίνης  
πριν την τοποθέτηση των υαλοϊονομερών.

Υλικό για την επάλειψη της έμφραξης υαλοϊονομερούς  
και την προστασία της από την υγρασία το πρώτο 24ωρο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Riva Silver κάψουλες. 
Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

132,90 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο των 10 ml 33,55 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο των 5 ml 25,80 €

ΤΙΜΗ

90,70 €

Με 2 συσκευασίες
οποιωνδήποτε προϊόντων

Riva 50 καψουλών

ΔΩΡΕΑΝ
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Riva Luting

Riva Luting Plus

Ενισχυμένο με άργυρο, υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης,  
χωρίς υδράργυρο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Συγκόλληση μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών ένθετων, επένθετων 

και στεφανών 
•  Συγκόλληση στεφανών από ανοξείδωτο ατσάλι 
•  Συγκόλληση αξόνων 
•  Συγκόλληση μεταλλικών ορθοδοντικών δακτυλίων 
•  Χρήση ως ουδέτερο στρώμα ή υλικό βάσης.

Το Riva Luting διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

•  Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
•  Πολύ μικρό πάχος στρώματος.
•  Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό

Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης  
με υψηλή απελευθέρωση φθορίου.

Αυτοπολυμεριζόμενη και ακτινοσκιερή. 

Ρητινωδώς τροποποιημένη, υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης 
προσθετικών εργασιών, αυτοπολυμεριζόμενη.

•  Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
• Κλινικά αδιάλυτο όταν πήζει
• Υψηλή αντοχή στην κάμψη
• Πολύ μικρό πάχος φιλμ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Συγκόλληση ρητινωδών, μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών στεφανών 

και γεφυρών, ένθετων και επένθετων 

•  Συγκόλληση κεραμικών ένθετων 

•  Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων 

• Συγκόλληση ενισχυμένων ολοκεραμικών στεφανών

Το Riva Luting Plus διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Riva Luting κάψουλες. 
Περιλαμβάνει 50 κάψουλες Riva Luting

114,60 €

Riva Luting μεγάλη συσκευασία σκόνης/υγρού. 
Περιλαμβάνει φιαλίδιο σκόνης 35 g, φιαλίδιο υγρού 25 g (24,3 ml) και βοηθήματα

72,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Riva Luting Plus κάψουλες.
Περιλαμβάνει 50 κάψουλες

128,05 €

Riva Luting Plus σκόνη/υγρό.
Περιλαμβάνει 10 g (8,95 ml) φιαλίδιο υγρού, 25 g βάζο σκόνης και βοηθήματα

80,00  €

Συσκευασία σκόνης/υγρού:

Αγοράζοντας 3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
Τιμή συσκευασίας με την προσφορά:

61,20 €

Προσφορά

Συσκευασία σκόνης/υγρού:

Αγοράζοντας 3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
Τιμή συσκευασίας με την προσφορά:

68,00 €

Προσφορά



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.48

Riva cem

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες, ρητινώδεις στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα 
και άξονες (ενισχυμένοι με  υαλονήματα), μεταλλικές στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα, 
ορθοδοντικές συσκευές και άξονες, στεφάνες και γέφυρες από κεραμικά υψηλής αντοχής  
και ολοκεραμικά ένθετα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Δυνατότητα στιγμιαίου φωτοπολυμερισμού 

Φωτοπολυμερίζετε τις περίσσειες του υλικού για 5 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια, με ένα 
υψηλής έντασης φως LED (460-480 nm εκπομπή) και κατόπιν αυτές αφαιρούνται εύκολα  
με ένα δρέπανο ή ανιχνευτήρα.  
Επίσης, οι περίσσειες αφαιρούνται εύκολα και κατά τον αυτοπολυμερισμό, μετά 1 λεπτό  
και 45 δευτερόλεπτα, που το υλικό έχει αποκτήσει ελαστική σύσταση.

•  Υψηλή αντοχή συγκόλλησης με οδοντίνη, ζιρκονία (7,43 MPa) και τιτάνιο (11,17 MPa)  
για μακράς διαρκείας συγκράτηση των αποκαταστάσεων.

•  Εξαιρετική αντίσταση στον αποχρωματισμό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιδανική 
ημιδιαφάνεια του υλικού, αποδίδει αόρατα όρια της συγκόλλησης.

• Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου

• Χωρίς Bisphenol A

•  Ευκολόχρηστο σύστημα πάστα-πάστα. Διατίθεται σε διπλή σύριγγα και το εξωθούμενο υλικό 
αναμειγνύεται με το χέρι.

Το Riva cem διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη απόχρωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος εργασίας: 1’45”

Χρόνος πήξης: 4’30”

Αντοχή συγκόλλησης  (Shear bond strength)  
στην οδοντίνη:  13,03 ± 3,40 MPa

Αντοχή συγκόλλησης  (Shear bond strength)  
στην αδαμαντίνη:  9,99 ± 3,17 MPa

Αντοχή στη συμπίεση: 108 MPa

Αυτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, ρητινωδώς τροποποιημένο 
υαλοϊονομερές υλικό συγκόλλησης το οποίο απελευθερώνει 
φθόριο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

1 x 8,5 g σύριγγα Riva cem 50,00 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 49

seT PP

Ενός βήματος, ρητινώδης κόλλα για τη συγκόλληση 
προσθετικών εργασιών. 

Αυτοαδροποιητική, αυτοσυγκολλητική και διπλού 
πολυμερισμού.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Συγκόλληση μεταλλικών, ρητινωδών, ολοκεραμικών και βασισμένων σε κεραμικά 

ένθετων, επένθετων, στεφανών και γεφυρών. 

• Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Είναι εύκολη και γρήγορη στη χρήση της. Είναι αυτοαδροποιητική  

και αυτοσυγκολλητική κόλλα.  
Έτσι, απλά τοποθετείται στην προσθετική εργασία και η εργασία εφαρμόζεται  
στη θέση της.

•  Είναι διπλού πολυμερισμού. Το υλικό σκληραίνει από μόνο του  
σε 5 λεπτά ή σε μόλις 20 δευτερόλεπτα με λυχνία φωτοπολυμερισμού.

•  Απελευθερώνει φθόριο σε μια σταθερή υψηλή δόση, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•  Έχει 5 αποχρώσεις: διαφανή, Α1, Α2, OA3 και λευκή αδιαφανή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών (35 g): 
Περιλαμβάνει 1 χ 7g σύριγγα σε κάθε απόχρωση Α1, Α2, ΌΑ3,λευκή αδιαφανή, διαφανή  
και 70 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

264,58 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

2 χ 7g σύριγγες seT PP, μεμονωμένα στις  αποχρώσεις Α1, Α2, ΌΑ3, λευκή αδιαφανή, 
διαφανή και 28 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης. 127,20 € Τιμή συσκευασίας με την προσφορά:

101,76 €

Αγοράζοντας 
2 συσκευασίες ανταλλακτικού

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.50

Aura eASY

Η σύνθετη ρητίνη aura eASY είναι νανο-υβριδική και έχει βάθος πολυμερισμού 3 mm, 
μειώνοντας τον αριθμό των στρωμάτων, σε βαθιές κοιλότητες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων

• Έμμεσα ένθετα, επένθετα και όψεις

• Κατασκευή κολοβώματος

• Ναρθηκοποίηση

• Τεχνική σάντουιτς σε συνδυασμό με υαλοϊονομερές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Ό μοναδικός συνδυασμός ρητινώδους μήτρας και ενισχυτικών ουσιών αποδίδει την αντοχή 

και την αισθητική που είναι απαραίτητες, για αποκαταστάσεις μακράς διαρκείας.

• Χαμηλή ογκομετρική συστολή 2,21%

• Εξαιρετική αντοχή στην κάμψη 115 MPa

• Υψηλή αντοχή στη συμπίεση 375 MPa

•  Ιδανική, μη κολλώδης σύσταση διευκολύνει το στοιβαγμό και τη διαμόρφωση του υλικού.

•  Εύκολη τοποθέτηση με λιγότερα στρώματα, καθώς το υλικό επιτρέπει 3 mm βάθος 
πολυμερισμού.

•  4 αποχρώσεις (ae1, ae2, ae3, ae4) που ισαπέχουν στο φάσμα κορεσμού χρώματος κι 
εύκολα αντιστοιχίζονται με μια απόχρωση Vita, σας διευκολύνουν να εξατομικεύσετε 
αποχρώσεις στην πλειοψηφία των καθημερινών περιστατικών σας.

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, σύνθετη ρητίνη  
γενικής χρήσης, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις αισθητικές 
ανάγκες των αποκαταστάσεων, με 4 απλές αποχρώσεις.

Composite: 
Universal-Multilayer

Α1/Β1 ≈ ae1

Α2/Β2 ≈ ae2

Α3/Β3 ≈ ae3

Α3.5/Β4 ≈ ae4

Κατά προσέγγιση ισοδυναμία των αποχρώσεων aura eASY  

και του χρωματολογίου VITA classical.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

aura eASY syringe kit 
Περιλαμβάνει 4 σύριγγες των 4g (ae1, ae2, ae3, ae4) και 1 χρωματολόγιο aura 
eASY

135,00 €

Ανταλλακτική σύριγγα των 4 g 
σε καθεμία από τις αποχρώσεις ae1, ae2, ae3, ae4 37,00 €

Αγοράζοντας 
5 σύριγγες Aura Easy 

ΔΩΡO
1 ανταλλακτικό φιαλίδιο

Zipbond Universal

Προσφορά
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Aura Easyflow

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Aura Easyflow Introductory Kit 
Περιέχει 4χ2 g σύριγγες στις αποχρώσεις  
Αe1, Ae2, Ae3, Ae4 και 20 άκρα μιας χρήσης

65,00 €

Ανταλλακτικά 
1χ2 g σύριγγα και 5 άκρα μια χρήσης,  
σε καθεμιά από τις αποχρώσεις Αe1, Ae2, Ae3, Ae4

17,00 €

Γενικής χρήσης, φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη αποκαταστάσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•     Καθιερωμένο νανοϋβριδικό σύστημα 
ενίσχυσης. 
Το Aura Easyflow βασίζεται στην εξαιρετική τεχνολογία 
ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην επιτυχημένη σειρά 
ρητινών Aura. 
Τα σωματίδια ενίσχυσης μεγέθους micron προσφέρουν 
στιβαρές φυσικές ιδιότητες. Τα σωματίδια μεγέθους 
nano επιτρέπουν στη ρευστή ρητίνη τη στίλβωση 
υψηλής στιλπνότητας. Ό υβριδικός συνδυασμός 
βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες χωρίς να επηρεάζει 
την ικανότητα ροής.

•     Ιδανική ροή για προσαρμογή στην κοιλότητα. 
Με ενίσχυση 55% κατά βάρος, το Aura Easyflow είναι 
ιδανικό για επίτευξη επαρκούς ροής γύρω από τα 
τοιχώματα της κοιλότητας.

•     Έχει υψηλή ακτινοσκιερότητα χάρη στο βαριούχο 
γυαλί που περιέχει.

•     Ισχυρές μηχανικές ιδιότητες. 
Το Aura Easyflow παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη 
συμπίεση 421 MPa που του δίνει τη δυνατότητα 
να ανθίσταται στις μασητικές δυνάμεις και το κάνει 
ανώτερο των άλλων ρευστών ρητινών. 
Επίσης, παρουσιάζει ιδανική αντοχή στην κάμψη 
που καθιστά εφικτή τη χρήση του σε μια ποικιλία 
εφαρμογών. Έχει αρκετή αντοχή στην κάμψη, ώστε 
να χρησιμοποιείται, επιφανειακά, σε αποκαταστάσεις 
Όμάδας Ι και ΙΙ, που δέχονται συχνά μασητικές δυνάμεις 
ενώ διατηρεί αρκετή ευκαμψία για να χρησιμοποιείται 
σε εμφράξεις V ομάδας.

•     Βελτιστοποιημένες οπτικές ιδιότητες. 
Το Aura Easyflow έχει τις ίδιες οπτικές ιδιότητες με 
τα Aura, Aura Easy και Aura Bulk Fill κι ολοκληρώνει 
την γκάμα των ρητινών Aura. Η τεχνολογία της 
ενίσχυσής του και της ρητινώδους μήτρας είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για να προσφέρει ένα αποτέλεσμα 
χαμαιλεοντισμού.

•     Εύκολο ταίριασμα αποχρώσεων. 
Το Aura Easyflow σχεδιάστηκε με τέσσερις αποχρώσεις 
που καλύπτουν 8 αποχρώσεις VITA® A1-B4®, για 
απλοποίηση της επιλογής χρώματος στις αισθητικές 
ζώνες. 
 
 

 
Kατάλληλη ισοδυναμία στο κλασικό χρωματολόγιο VITA®

•     Χρωματική σταθερότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενίσχυση 56% κ.β.
32% κ.ό.

Βάθος πολυμερισμού (mm) 2

Αντοχή στη συμπίεση (MPa σε 24 ώρες) 421

Αντοχή στην κάμψη (MPa σε 24 ώρες) 127

Ογκομετρική συστολή (%) 4.8

Ακτινοσκιερότητα (% Al) 265
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Aura

Καινοτόμο σύστημα ρητινών, σχεδιασμένο να εξοικονομεί χρόνο  
και να απλοποιεί την τεχνική, κατά την απόδοση υψηλής αισθητικής.
•   Με βάση τη φυσική σύνθεση και τα φυσικά χρώματα της αδαμαντίνης και της οδοντίνης.
•   Απλή τεχνική διαστρωμάτωσης για αναπαραγωγή των φυσικών χρωμάτων των δοντιών.
•   Υψηλή δυνατότητα στίλβωσης και διαμόρφωσης.
•   Σχεδιασμένο για απλοποίηση της αντιστοίχισης αποχρώσεων, ιδανικό για πολυάσχολους 

κλινικούς γιατρούς.

Το Aura είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, υψηλής αντοχής και αισθητικής, σύστημα 
ρητινών. Υιοθετώντας μια συστηματική και επιστημονική προσέγγιση στα χρώματα της φυσικής 
αδαμαντίνης και οδοντίνης, το Aura δίνει τον έλεγχο του ταιριάσματος των αποχρώσεων πάλι 
στον κλινικό οδοντίατρο. 

Με το Aura απαιτείται ελάχιστη προσπάθεια για τη σωστή επιλογή των αποχρώσεων.  
Το Aura προσφέρει επίσης εξαιρετικό χειρισμό και δυνατότητα διαμόρφωσης και εύκολη 
στίλβωση.

Ελάχιστη ογκομετρική συστολή για 
μέγιστη σταθερότητα διαστάσεων. 

Τα προϊόντα Aura συνδυάζουν μια νέα 
σύνθεση ρητίνης χαμηλής συρρίκνωσης με 
ένα νέο πληρωτικό υλικό εξαιρετικά υψηλής 
πυκνότητας [Ultra High Density (UHD)]. 

Ογκοµετρική συστολή  (%)

5.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Aura Προϊόν 1 Προϊόν 2 Προϊόν 3 Προϊόν 4 Προϊόν 5

Υψηλή βαθμολογία για την υψηλή αντοχή 
στην κάμψη των προϊόντων Aura

Τα προϊόντα Aura έχουν ανώτερη αντοχή  
στην κάμψη και αυτό σημαίνει ότι μπορούν  
να αντέξουν στις δυνάμεις που μεταδίδονται 
μέσα στο στόμα.

Αντοχή στην κάµψη (MPa)

�  ISO4049 για υλικά 
αποκατάστασης 
που βασίζονται σε 
πολυµερή.

AURA

0 50 15080

Εντυπωσιακή αντοχή των προϊόντων 
Aura στη συμπίεση

Η μοναδική μορφολογία του πληρωτικού 
υλικού UHD παρέχει εξαιρετική αντοχή σε 
δυνάμεις υψηλής συμπίεσης.

Αντοχή στη συµπίεση (MPa)

AURΑ
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�  Πρότυπο  
ISO1559 για 
αµαλγάµατα.

Το σύστημα Aura περιλαμβάνει:

Αποχρώσεις αδαμαντίνης
Όι αποχρώσεις αδαμαντίνης του Aura είναι μικρόκοκκες ρητίνες βασισμένες σε διαφορετικά 
χρώματα της φυσικής αδαμαντίνης:

Ε1   Έχει ημιδιαφάνεια, υψηλό οπαλισμό και είναι λευκότερο. Σχεδιάστηκε για να μιμείται  
την αδαμαντίνη των νεαρών ατόμων.

Ε2    Έχει ενδιάμεση ημιδιαφάνεια, λιγότερο οπαλισμό κι έχει ουδέτερο χρώμα.  
Σχεδιάστηκε για αντικατάσταση της αδαμαντίνης των ενηλίκων.

Ε3    Έχει κίτρινη χρωστική με υψηλή ημιδιαφάνεια. Είναι κατάλληλο για αντικατάσταση της 
αδαμαντίνης των ηλικιωμένων.

Αποχρώσεις οδοντίνης
Όι αποχρώσεις οδοντίνης του Aura είναι νανοϋβριδικές ρητίνες βασισμένες σε μία μόνο αδιαφάνεια, 
ένα χρώμα (hue), έχoυν φθορισμό και παρουσιάζουν μια ευρεία γκάμα χρωματικής έντασης  
(chroma). Η χρωματική ένταση των αποχρώσεων οδοντίνης αυξάνεται ισόποσα από τη μία απόχρωση 
στην επόμενη. Επίσης, περιλαμβάνεται και μια απόχρωση για δόντια που έχουν λευκανθεί (Db).  
Διατίθενται οι αποχρώσεις οδοντίνης: Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6 και DC7.  
(Το “DC” προέρχεται από το “dentine chroma”).

Bulk Fill ρητίνη
- Σύνθετη ρητίνη για ογκώδη πλήρωση.
- Απόδοση φυσικής αισθητικής με μια μόνο απόχρωση.
- Βάθος φωτοπολυμερισμού: 5 mm σε 20 δευτερόλεπτα.
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Aura

Πώς μια γραμμική κλίμακα παρέχει  
μια εύκολη προσέγγιση  
στην επιλογή του χρώματος του δοντιού.

Τα προϊόντα Aura είναι το αποτέλεσμα πενταετούς 
συνεργασίας με διεθνείς ειδικούς στην κατασκευή υλικών  
και στην αποκατάσταση των δοντιών.

•   Σχεδόν όλη η οδοντίνη έχει παρόμοιο χρώμα (hue)  
που εμπίπτει στην κλίμακα κόκκινου-καφέ-κίτρινου. 

•   Η σειρά προϊόντων Aura εστιάζει στο πού ποικίλουν  
τα χρώματα του δοντιού, στη χρωματική ένταση (Chroma).

•   Η χρωματική ένταση αφορά το πόσο έντονο ή αδύναμο  
είναι ένα χρώμα και μετριέται με βάση τον κορεσμό %.

Η εν λόγω γραμμική και επιστημονική ταξινόμηση προσφέρει 
προβλεψιμότητα και απλότητα στην εξατομίκευση των 
αποχρώσεων.

Η ισαπέχουσα και ευρεία ταξινόμηση  
της χρωματικής έντασης στην Aura,  

προσφέρει προβλεψιμότητα.

Η ταξινόμηση της Aura είναι  
η μόνη μίας ενιαίας αδιαφάνειας.

ΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AURA
Πώς η σύσταση του δοντιού καθορίζει το χρώμα του.

•   Εφόσον το χρώμα του δοντιού καθορίζεται από την οδοντίνη και όχι από την αδαμαντίνη, η απόχρωση  
της οδοντίνης παίζει το σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό του συνολικού χρώματος του δοντιού.

•   Η αδαμαντίνη είναι σχετικά ημιδιαφανής, αλλά απαιτεί υψηλή δυνατότητα στίλβωσης.

Το 95% του χρώματος του δοντιού οφείλεται στην οδοντίνη.

Το 5% του χρώματος του δοντιού οφείλεται στην αδαμαντίνη.

•   Μία αδιαφάνεια

•   Κορεσμός χρώματος

•   Φθορισμός

•   Ημιδιαφάνεια

•   Χαμηλή περιεκτικότητα σε χρώμα

•   Όπαλισμός
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Aura Bulk Fill

Η σύνθετη ρητίνη Aura για ογκώδη πλήρωση έως 5 mm.

Το Aura Bulk Fill είναι μια νανοϋβριδική ρητίνη με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που την καθιστούν κατάλληλη για ογκώδη πλήρωση  
των πίσω δοντιών έως 5 mm, με φωτοπολυμερισμό 20 δευτερολέπτων.

•  Φυσικό φινίρισμα με μία μόνο γενική απόχρωση

•   Υψηλό βάθος πολυμερισμού χωρίς να απαιτείται ένα στρώμα κάλυψης

•  Εύκολη τοποθέτηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

•   Η κηρώδης σύσταση κάνει το προϊόν να τοποθετείται εύκολα  
και να μην είναι κολλώδες οπότε βελτιστοποιείται ο χειρισμός του.

Βάθος πολυμερισμού

Η αδιαφάνεια του aura bulk fill βασίζεται  
στη διαφορά των δεικτών διάθλασης των δύο 
συστατικών της, δηλαδή του υλικού ενίσχυσης  
και της ρητίνης.

Κατά τη διαδικασία φωτοπολυμερισμού, ο δείκτης 
διάθλασης της ρητίνης αλλάζει προσωρινά για να 
ταιριάξει με τον δείκτη διάθλασης του υλικού 
ενίσχυσης.

Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται προσωρινά η 
αδιαφάνεια επιτρέποντας τη βαθύτερη διείσδυση 
του φωτός.

Μετά τον φωτοπολυμερισμό, οι δείκτες 
αυτονομούνται ξανά ώστε να επιτευχθεί  
η ιδανική αδιαφάνεια που αποδίδει την ιδιότητα 
χαμαιλεοντισμού στο aura bulk fill.

Εξαιρετικά  
αδιαφανές υλικό

Πριν τον  
φωτοπολυμερισμό

Κατά τον 
φωτοπολυμερισμό

Μετά τον 
φωτοπολυμερισμό

Ιδανική αισθητική

Εξαιρετικά  
διαφανές υλικό

Διάρκεια0

Αδ
ια

φ
άν

ει
α

Χαμηλή ογκομετρική 
συρρίκνωση

Αποδίδει μειωμένη καταπόνηση,  
για αποκαταστάσεις μακράς 

διάρκειας.

2.21%

Άριστη αντοχή  
στην κάμψη

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή  
σε σοβαρές παραμορφώσεις.

115
MPa

Υψηλή αντοχή  
στη συμπίεση

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή  
στις δυνάμεις υψηλής συμπίεσης  

μέσα στο στόμα

375
MPa

ΤΙΜΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 
4 g

58,86 €
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Aura

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ TIMH

8565100  aura Master Introductory Kit – Σύριγγες 590,50 €

8 Σύριγγες 4 g (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7)

3 Σύριγγες 3 g (E1, E2, E3)

1 Σύριγγα 4 g (bulk fill)

2 AURA ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΑ MASTER

8565102
 aura Syringe Starter Kit –  
Light (ανοιχτές αποχρώσεις) 213,54 €

3 Σύριγγες 4 g (DC1, DC2, DC4)

1 Σύριγγα 3 g (E2)

1  AURA ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ  
ΑΝΌΙΚΤΏΝ ΑΠΌΧΡΏΣΕΏΝ

8565104
 aura Syringe Starter Kit  –  
Medium (μεσαίες αποχρώσεις) 213,54 €

3 Σύριγγες 4 g (DC1, DC2, DC5)

1 Σύριγγα 3 g (E2)

1 AURA ΧΡΏΜΑΤΌΛΌΓΙΌ  
ΜΕΣΑΙΏΝ ΑΠΌΧΡΏΣΕΏΝ

Ανταλλακτικά συριγγών aura

8560011 1 Db – 4 g 64,40 €
8560004 1 DC1 – 4 g 64,40 €
8560005 1 DC2 – 4 g 64,40 €
8560006 1 DC3 – 4 g 64,40 €
8560007 1 DC4 – 4 g 64,40 €
8560008 1 DC5 – 4 g 64,40 €
8560009 1 DC6 – 4 g 64,40 €
8560010 1 DC7 – 4 g 64,40 €
8560012 1 Bulk Fill – 4 g 58,86 €
8560001 1 E1 – 3 g 48,31 €
8560002 1 E2 – 3 g 48,31 €
8560003 1 E3 – 3 g 48,31 €

Οι ίδιες συσκευασίες διατίθενται και σε complets.

Αγοράζοντας 
4 ανταλλακτικές σύριγγες

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Luna

Νανοϋβριδική ρητίνη πρόσθιων και οπίσθιων δοντιών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Νανοϋβριδική τεχνολογία για εξαιρετική αντοχή και αισθητική
•  Αποτέλεσμα χαμαιλεοντισμού
•  Φυσικός φθορισμός και οπαλινότητα
•  Υψηλή αντοχή στην κάμψη
•  Ανώτερη αντοχή στη συμπίεση
•  Μη κολλώδης στα εργαλεία
•  Ιδανική ακτινοσκιερότητα
•  Εκτεταμένη γκάμα αποχρώσεων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 Ανόργανη ενίσχυση: 77% κ.β., 59% κ.ό.

Αντοχή στη συμπίεση (στις 24 ώρες): 360 MPa

Αντοχή στην κάμψη (στις 24 ώρες): 136 MPa

Ογκομετρική συστολή:  2,88%

Ακτινοσκιερότητα (Αl): 180%

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Διατίθεται σε 19 αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.4, Α4, Β1, Β2, Β3, C1, C2, C3, D2, D3, OA2, 
OA3, OA3.5, λεύκανσης, κοπτικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Luna Introkit 5 συριγγών
Περιλαμβάνει: 
- 5x4 g σύριγγες Luna, στις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1 
- 2χ2 ml  σύριγγες αδροποιητικού Super Etch Gel 
- 25 ρύγχη για το Super Etch 
- 1χ5 ml φιαλίδιο συγκολλητικού Stae 
- Βοηθήματα

174,90 €

Ανταλλακτική σύριγγα 4g σε καθεμιά από τις αποχρώσεις 41,28 €

Αγοράζοντας 
2 συσκευασίες 

Luna Introkit 5 συριγγών

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

139,92 €

ΤΙΜΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

33,02 €

Αγοράζοντας 
3 ανταλλακτικές σύριγγες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Wave

Conseal f

Shade Modification

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, ακτινοσκιερή,  
η οποία απελευθερώνει φθόριο. Διατίθεται σε δύο ιξώδη. 

Διατίθενται σε 2 ιξώδη:

• Wave (χαμηλό ιξώδες) • Wave hv (υψηλό ιξώδες)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Αρχική συσκευασία 
4 σύριγγες του Ι g Wave στις αποχρώσεις:  
A2, B3, C3, και OA2, 20 ρύγχη.

58,60 €

Ανταλλακτικό 
1x1g σύριγγα σε καθεμία από τις αποχρώσεις  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Β3, C2, C3, D3, OA2,  
κοπτική, ουλική, λεύκανσης και 5 ρύγχη.

18,77 €

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Αποκαταστάσεις ομάδας V
•  Μικρές αποκαταστάσεις ομάδας I, II, III, IV
•  Παρασκευές με αερο-αποτριβή 
•  Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών
•  Συγκόλληση κοσμημάτων στα δόντια
• Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
• Μπλοκάρισμα υποσκαφών σε παρασκευές ένθετων/επένθετων/στεφανών

Φωτοπολυμεριζόμενο εμφρακτικό οπών και σχισμών  
το οποίο απελευθερώνει φθόριο.

Διατίθεται σε σύριγγα με πολύ λεπτό ρύγχος.
Χρώμα: Λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

- 3 x 1 g σύριγγες  Conseal f
- 1 x 1 ml σύριγγα αδροποιητικό Super Etch Low Viscosity,  
- 20 ρύγχη μιας χρήσης

45,15 €

Σύστημα χρωστικών τροποποίησης χρώματος στις σύνθετες 
ρητίνες και παραγόντων επικάλυψης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Αρχική συσκευασία 
Περιλαμβάνει 9x1g σύριγγες, χρωστικές: μπλε, κίτρινο, διαφανές, κόκκινο, άσπρο, 
πορτοκαλί, γκρι, καφέ, πράσινο και 4x1g σύριγγες, παράγοντες επικάλυψης: γκρι, 
Universal, άσπρο, σκούρο κίτρινο, βοηθήματα.

110,17 €

Αγοράζοντας 
4 ανταλλακτικές σύριγγες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

Προσφορά

Τιμή σύριγγας με την προσφορά:

13,14 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.58

Stae

Go!

Super Etch

Συγκολλητικός παράγοντας οδοντίνης / αδαμαντίνης,  
ενός συστατικού, ο οποίος απελευθερώνει φθόριο.

Ενός σταδίου, αυτοαδροποιητικός και φωτοπολυμεριζόμενος  
συγκολλητικός παράγοντας αδαμαντίνης – οδοντίνης,  
ο οποίος απελευθερώνει φθόριο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Stae αρχική συσκευασία 
1x5ml φιαλίδιο Stae, 2x2ml σύριγγες αδροποιητικού Super Etch,  
25 ρύγχη για το Super Etch, βοηθήματα.

77,41 €

Ανταλλακτικό φιαλίδιο Stae 5ml 58,07 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Go! Single Dose Kit 
Περιλαμβάνει: 50 διανομείς μίας δόσης 0,1ml Go!,  
50 Points σφουγγαράκια μιας χρήσης,  
1 συγκρατητήρα των διανομέων μιας δόσης. 

107,37 €

Go! 5ml Bottle Kit 
Περιλαμβάνει: 1 φιαλίδιο των 5ml Go!, 50 Points  
σφουγγαράκια μιας χρήσης, 1 μικρό πλαστικό ιγδύο.

107,37 €

Αδροποιητικό ζελέ, 37% φωσφορικού οξέoς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

3 σύριγγες των 2ml ζελέ και 25 βελόνες μιας χρήσης 35,55 €

10 σύριγγες των 2ml ζελέ και 50 βελόνες μιας χρήσης 73,96 €

Jumbo: 2 σύριγγες των 25 ml και 50 βελόνες μιας χρήσης 62,12 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Υψηλό ιξώδες και εύκολα ελεγχόμενη ροή επιτρέπουν ακριβή τοποθέτηση

•  Θιξοτροπικό ζελέ, ρέει ελεγχόμενα κάτω από πίεση για επιλεκτική τοποθέτηση

•  Ευκολόχρηστη σύριγγα, χωρίς διαρροές
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Radii Plus

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Έχει την υψηλότερη διαθέσιμη ένταση φωτός: 1500 mW/cm2

•  Το ρύγχος του περιστρέφεται κατά 360 μοίρες

•  Το ρύγχος του είναι λεπτό για καλύτερη πρόσβαση στις πίσω περιοχές του στόματος

•  Είναι ελαφρύ: 6,2oz/176g

•  Έχει επιλογή ή όχι εκθετικού χρόνου

•  Κάνει 1200 πολυμερισμούς των 10 δευτερολέπτων πριν χρειαστεί επαναφόρτιση

•  Έχει ενσωματωμένο φωτόμετρο

•  Δεν έχει ανεμιστήρα

•  Φωτοπολυμερίζει σε βάθος 6 mm

•    Διαθέτει 4 ρύγχη που μπορείτε να επιλέξετε: κανονικό, ορθοδοντικό, διαγνωστικό και λεύκανσης ενός δοντιού

•  Έχει εγγύηση 5 χρόνια και για την μπαταρία 2 χρόνια

Α.  Χειρολαβή  
(μπαταρία, τμήμα ελέγχου και στάνταρ ρύγχος)

• Εύρος μήκους κύματος: 440nm – 480nm

•  Εκθετικός χρόνος μέχρι την πλήρη ένταση: 5 δευτερόλεπτα

• Ένταση φωτός: 1500 mW/cm2  (κορυφαία)

•  Διάρκεια συνεχούς χρήσης: 
Χωρίς εκθετικό χρόνο: 60 δευτερόλεπτα 
Με εκθετικό χρόνο: 65 δευτερόλεπτα

•  Ολικός συνεχής χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες και 20 λεπτά

• Διαστάσεις: 22mm διάμετρος x 243mm μήκος

• Βάρος: 176g

• Μπαταρία: 2 x 4.2 V ιόν Λιθίου – 1400 mAh

Β. Φορτιστής
•  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 60 – 180 λεπτά

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 10° – 40°C

•  Ολικό ύψος με τη χειρολαβή να έχει εισχωρήσει στη θέση της: 255mm 

•  Διαστάσεις: 70mm εύρος x 40mm ύψος x 130mm μήκος

• Βάρος: 84g 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Αρχική συσκευασία  
Περιλαμβάνει 1 Radii Plus, 1 φορτιστή, 1 πρίζα, 100 Barrier Sleeves (προστατευτικά μανίκια),  
3 καπάκια για τον φακό και ένα επάνω στη συσκευή: 4 στο σύνολο και 1 ασπίδα προστασίας των ματιών.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ

Μεγάλη ασπίδα προστασίας ματιών, 1 τεμάχιο 31,27 €

Ανταλλακτικά καπάκια για το φακό, 25 τεμάχια 49,77 €

Ανταλλακτικά Barrier Sleeves, 1.000 τεμάχια 55,47 €

Radii Plus ρύγχος λεύκανσης ενός δοντιού 250,51 €

Radii Plus ορθοδοντικό ρύγχος 250,51 €

Radii Plus διαγνωστικό ρύγχος 250,51 €

Ανταλλακτικό τμήμα μπαταρίας 192,12 €

1 Radii Plus
&

2 σετ σύνθετων ρητινών
Aura Easy Syringe Kit 

ή Luna Syringe Kit

950 €

Προσφορά
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Permite

Lojic+

Αμάλγαμα σφαιρικό, εμπλουτισμένο με πλατίνα.

Αμάλγαμα διασποράς.
Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In 0.5%, Zn 0.2%

Ag 60.1 %, Sn 28.05%, Cu 11.8%, Pt 0.05%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΗ 
ΔΟΣΗ

Βαρέλι (500 κάψουλες) 625,37 €

Κουτί (50 κάψουλες) 74,85 €

ΔΙΠΛΗ 
ΔΟΣΗ

Βαρέλι (500 κάψουλες) 834,20 €

Κουτί (50 κάψουλες) 94,61 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ
Βαρέλι (500 κάψουλες) 644,13 €

Κουτί (50 κάψουλες) 77,11 €

ΔΙΠΛΗ 
ΔΟΣΗ

Βαρέλι (500 κάψουλες) 859,88 €

Κουτί (50 κάψουλες) 97,79 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Ultracaps+

Αμάλγαμα διασποράς.
Ag 50%, Sn 30%, Cu 20%.

GS-80

Αμάλγαμα διασποράς υψηλής περιεκτικότητας σε χαλκό.

Ag 40%, Sn 31.3%, Cu 28.7%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ
Βαρέλι (500 κάψουλες) 568,04 €

Κουτί (50 κάψουλες) 75,76 €

ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ
Βαρέλι (500 κάψουλες) 653,47 €

Κουτί (50 κάψουλες) 84,80 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΗ ΔΟΣΗ Κουτί (50 κάψουλες) 72,51 €

ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ Κουτί (50 κάψουλες) 91,43 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.62

Ultramat 2

Points

Ηλεκτρονικός δονητής αμαλγάματος.

• Το υψηλής ακρίβειας χρονόμετρό του ελέγχεται από 
μικροεπεξεργαστή και δίνει  σταθερές και ακριβείς περιόδους 
ανάμειξης. 

• Ενεργοποιείται με την αφή και ρυθμίζεται από 1-16 δευτερόλεπτα. 

• Ό Ultramat 2 έχει συχνότητα ταλαντεύσεων 4.600/λεπτό ±1%.

• Κατασκευάζεται από ατσάλι επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας 
συνθετικό υλικό  και έχει πολύ ανθεκτικά πλαστικά μέρη. 

• Κάνει ελάχιστο θόρυβο. 

• Έχει 5 χρόνια εγγύηση.

Βουρτσάκια μιας χρήσης,  
για τη γρήγορη μεταφορά μικρών ποσοτήτων 
υλικών στην κοιλότητα του δοντιού,  
ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές  
του στόματος.

Διατίθενται σε 3 μεγέθη, χρωματικά κωδικοποιημένα:

• medium - μπλε

• fine - ανοικτά πράσινα

• superfine - μωβ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 τεμάχια ενός μεγέθους 5,80 €

401,70 €
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Riva Star

Παράγοντας απευαισθητοποίησης των δοντιών, 
 βασισμένος στο SDF (Φθοριούχος Διαμινικός Άργυρος).

Το Riva Star είναι παράγοντας εξουδετέρωσης του βιοϋμενίου και της 
οδοντικής ευαισθησίας.

Περιέχει τρία ισχυρά συστατικά:

• άργυρο • ιωδιούχα • φθοριούχα

Το Riva Star τοποθετείται σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα τοποθετείται ο φθοριούχος 
άργυρος κι αμέσως μετά επάνω του τοποθετείται το ιωδιούχο κάλιο το οποίο σε 
συνδυασμό με το φθοριούχο άργυρο, δημιουργεί ένα ίζημα ιωδιούχου αργύρου που 
εισέρχεται στα οδοντινοσωληνάρια και τα σφραγίζει, οδηγώντας στην εξάλειψη της 
ευαισθησίας.

Το Riva Star, χάρη στoν φθοριούχο άργυρο, βοηθά στην εξουδετέρωση του 
βιοϋμενίου κι επίσης αποτρέπει το σχηματισμό του. Με τη δράση του αυτή είναι ένα 
εξαιρετικό καθαριστικό της οδοντικής κοιλότητας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αποτέλεσμα απευαισθητοποίησης που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια
Όι κλινικές μελέτες υποστηρίζουν το άμεσο αποτέλεσμα του Riva Star που διαρκεί 
πάνω από δύο χρόνια

Αντιβακτηριακή δράση 
Το Riva Star είναι ένας αποτελεσματικός αναστολέας του βιοϋμενίου. Η διαπίστωση 
αυτή υποστηρίζεται από αποτελέσματα μελετών του πανεπιστημίου Otago (στη 
Νέα Ζηλανδία) που δείχνουν ότι το Riva Star έχει μεγαλύτερη ζώνη αναστολής της 
ανάπτυξης τεσσάρων βακτηριακών ειδών σε σύγκριση με το υποχλωριώδες νάτριο.

Μη επεμβατική μέθοδος
Το Riva Star είναι απολύτως απαραίτητο για κλινικούς γιατρούς που εφαρμόζουν 
μεθόδους Ελάχιστα Επεμβατικής Όδοντιατρικής [Minimally Invasive Dentistry (MID)]. 
Φροντίζει την οδοντίνη και μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του δοντιού.

Αυξάνει την αντοχή συγκόλλησης υαλοϊονομερών κονιών.
Η προετοιμασία των επιφανειών του δοντιού με Riva Star αποτελεί ιδανική λύση  
για την ενίσχυση της πρόσφυσης υαλοϊονομερών στην οδοντίνη.

Πατενταρισμένη διαδικασία 
Σε αντίθεση με άλλα συστήματα φθοριούχου αργύρου, η πατενταρισμένη διαδικασία 
δύο σταδίων του Riva Star, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δημιουργίας κηλίδων. Με την 
εφαρμογή του διαλύματος ιωδιούχου καλίου πάνω από τον φθοριούχο άργυρο, 
δημιουργείται ένα κρεμώδες λευκό ίζημα ιωδιούχου αργύρου το οποίο  
και εκπλένεται.

 P. aeruginosa E. faecalis S. gordonii S. mutans S. mitis
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Πλάκα άγαρ µε καλλιέργεια S. mutans

Αντιµικροβιακή δράση NaCIO και SDF/KI έναντι ενδοδοντικών παθογόνων

Πλάκα άγαρ µε καλλιέργεια S. mutans

Μεγάλη ζώνη 
αναστολής  
(αποτελεσµα-
τικότερο)

Μικρή ζώνη 
αναστολής 

(λιγότερο 
αποτελεσµατικό)

Riva Star
(SDF/KI)

ΝερόΥποχλωριώδες 
νάτριο

(NaClO)

S. mutans

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

- 10 ασημί κάψουλες Riva Star 
- 10 πράσινες κάψουλες Riva Star 
- Βοηθήματα

92,14 €
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Pola Day - Pola Night

Σύστημα σπιτιού για φωτεινότερα δόντια.

Διακρίνεται σε δύο τύπους:

1.  Pola Day: ζελέ, 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου, για χρήση στο σπίτι. 

2.  Pola Night: ζελέ, 10% ή 16% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου, για χρήση 
στο σπίτι. 

Τα Pola Day και Pola Night έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

•  Απελευθερώνουν φθόριο. Η προσθήκη φθορίου καθιστά 
δυνατή την επανασβεστίωση του δοντιού και βοηθά στη μείωση της 
ευαισθησίας μετά τη θεραπεία.

•  Έχουν ουδέτερο pH

•  Περιέχουν ένα μείγμα καταπραϋντικών και ρυθμιστικών 
παραγόντων που εμποδίζει τη δημιουργία πλάκας και βοηθά την 
απορρόφηση ασβεστίου ώστε να μειωθεί κι άλλο η ευαισθησία και η 
απώλεια ιόντων από την αδαμαντίνη

•  Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό γεγονός που μειώνει 
την αφυδάτωση της αδαμαντίνης και την ευαισθησία του ασθενή

•  Το ζελέ τους έχει υψηλό ιξώδες και εξασφαλίζει ότι εύκολα και 
με ασφάλεια τοποθετείται στο δισκάριο και παραμένει εκεί για όλη τη 
διαδικασία

•  Έχουν ευχάριστη γεύση δυόσμου και είναι διαφανή
Τα ζελέ Pola Day και Pola Night διατίθενται σε σύριγγες των 1,3 g. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

POLA DAY 

Pola Day 10 Syringe Kit  
(σε 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου).  
Περιλαμβάνει: 10 x 1,3 g σύριγγες Pola Day και βοηθήματα.

6%

 Pola Day Mini Kit  
(σε 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου).  
Περιλαμβάνει: 4 x 1,3 g σύριγγες Pola Day και βοηθήματα. 

6%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ

POLA NIGHT 

Pola Night 10 Syringe Kit  
(σε 10% ή 16% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου).  
Περιλαμβάνει: 10x1,3g σύριγγες Pola Night και βοηθήματα.

10%

16%

 Pola Night Mini Kit  
(σε 10% ή 16% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου).  
Περιλαμβάνει: 4x1,3g σύριγγες Pola Night και βοηθήματα.

10%

16%

Αγοράζοντας 
2 συσκευασίες 

Pola Day ή Pola Night
10 συριγγών

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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 Pola Office+ 

Σύστημα ιατρείου για φωτεινότερα δόντια, 37,5% υπεροξείδιο  
του υδρογόνου, σε διπλή σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Pola Office+ Συσκευασία 3 ασθενών - με παρειοκάτοχα 
3 x 2,8 ml σύριγγες Pola Office+
3 x 1 g σύριγγες Gingival Barrier 
3 παρειοκάτοχα και βοηθήματα

Pola Office+ Συσκευασία 3 ασθενών - χωρίς παρειοκάτοχα 
3 x 2,8 ml σύριγγες Pola Office+

3 x 1 g σύριγγες Gingival Barrier και βοηθήματα

Pola Office+ Συσκευασία 1 ασθενή - με παρειοκάτοχο
1 x 2,8 ml σύριγγα Pola Office+
1 x 1 g σύριγγα Gingival Barrier
1 παρειοκάτοχο και βοηθήματα

Pola Office+ Συσκευασία 1 ασθενή – χωρίς παρειοκάτοχο
1 x 2,8 ml σύριγγα Pola Office+
1 x 1 g σύριγγα Gingival Barrier και βοηθήματα

✱ Πολύ γρήγορο

✱ Δεν χρειάζεται φως

✱ Ουδέτερο pH

✱ Περιέχει απευαισθητοποιητικό παράγοντα

✱  Πολύ απλός τρόπος εφαρμογής
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Soothe

Polishing Paste

Το Soothe είναι ένα ζελέ παρατεταμένης απελευθέρωσης το οποίο περιέχει 6% 
νιτρικό κάλιο και 0,1% φθόριο.

Ανακουφίζει την οδοντική ευαισθησία που προκαλείται από χημικές και θερμικές 
αλλαγές. 

Αντίθετα από άλλους απευαισθητοποιητές, το Soothe δεν παρεμβαίνει στη 
διαδικασία λεύκανσης.

Τοποθέτηση πριν ή μετά τη λεύκανση
Ευαισθησία μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία 
λεύκανσης.

Το Soothe μπορεί να τοποθετηθεί πριν ή μετά τη θεραπεία.

Ζελέ απευαισθητοποίησης που απελευθερώνει 
νιτρικό κάλιο και φθόριο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

4 x 1,2 ml σύριγγες 56,90 €

Πάστα στίλβωσης. Αποδίδει μια γυαλιστερή εμφάνιση 
σε επιφάνειες αποκαταστάσεων από σύνθετες 
ρητίνες, compomers, αμαλγάματα, πορσελάνη, 
κεραμικά και χρυσό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1x4g σύριγγα Polishing Paste 20,34 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 67

Unica anterior
Καινοτόμο τεχνητό τοίχωμα,  

για όλες τις αποκαταστάσεις προσθίων.

myQuickmat Classico kit
Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών 

τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο να προσφέρει απαλό διαχωρισμό 

των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία 
εξαιρετικών σημείων επαφής  
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

myQuickmat Forte kit
Πλήρες σύστημα τμηματικών 

τεχνητών τοιχωμάτων  
και δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο να προσφέρει 

δυνατό διαχωρισμό των δοντιών, 
με σκοπό τη δημιουργία 

εξαιρετικών σημείων επαφής  
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

myClip 2.0
Συγκρατητήρας τμηματικών  

τεχνητών τοιχωμάτων  
ο οποίος συνδυάζει τη λειτουργία  

του δακτυλίου και του αρπαγοφόρου.

myRing Junior
Παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων,  

που ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία  
κλινικών περιπτώσεων.

myTines Junior

Junior  
LumiContrast

myWedge
Μεσοδόντια σφήνα με κοίλο 
σχήμα V, από πλαστικό υλικό 

υψηλής τεχνολογίας.

LumiContrast
Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία 
αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση  

και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 

μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

MyTines
Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο  

και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα.

myClip Junior
Όλα σε ένα - παιδιατρικός δακτύλιος 
συγκράτησης τμηματικών τεχνητών 

τοιχωμάτων, με ενσωματωμένη λαβίδα.

Polishing Paste

QuickmatFlex
Πολύ λεπτά, τεχνητά  
τοιχώματα τιτανίου  

με εξαιρετική  
ελαστική μνήμη.

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 18, 68-77



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.68

Unica anterior / Unica minideep anterior

Το Unica anterior και το Unica minideep anterior είναι τα ιδανικά 
τεχνητά τοιχώματα για αποκαταστάσεις προσθίων όπως οι ομάδες 
III, IV, V, οι άμεσης διαστρωμάτωσης όψεις σύνθετης ρητίνης και οι 
τροποποιήσεις σχήματος.

Χάρη στο διαμορφωμένο σχήμα τους, τα τμηματικά τοιχώματα Unica 
anterior και Unica minideep anterior, προσαρμόζονται σωστά στις 
διαφορετικές μορφολογίες όλων των πρόσθιων δοντιών.

Επιτρέπουν να αποκαθίστανται ταυτόχρονα τα όμορα κι αυχενικά 
όρια, ακόμα και με την παρουσία ελαστικού απομονωτήρα ή νημάτων 
απώθησης των ούλων, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο για  
την αποκατάσταση. 

Επιπλέον, όταν τα τοιχώματα Unica τοποθετηθούν, επιτρέπουν να 
οπτικοποιηθεί το τελικό σχήμα της αποκατάστασης, πριν να ξεκινήσει  
η διαδικασία.

Καινοτόμα τεχνητά τοιχώματα, για όλες τις αποκαταστάσεις προσθίων.

Αποκατάσταση ταυτόχρονα 
τόσο στα όμορα όσο και  
στα αυχενικά όρια.

 1

Καμπύλο προφίλ για  
μια ανατομική αποκατάσταση 

των όμορων ορίων.
 2

Πτερύγια τοποθέτησης  
για ευκολία τοποθέτησης  
και προσαρμογή του 
τεχνητού τοιχώματος.

Εύκολη διαχείριση  
της αυχενικής περιοχής: 
προβλέψιμη αποκατάσταση 
και/ή απώθηση των ούλων.

 3

4

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Unica anterior Introkit 
Περιλαμβάνει:

- 20 τεμ. τοιχώματα Unica anterior

- 20 τεμ. τοιχώματα Unica minideep anterior

- 40 τεμ. σφήνες myWedge πολύ μικρές (XS)

- 40 τεμ. σφήνες myWedge μικρές (S) 

- 40 τεμ. σφήνες myWedge μεσαίες (M)

- 1 λαβίδα myQuickmatrix Forceps

6900 212,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

12 τεμάχια Unica anterior 6912 38,60 €

50 τεμάχια Unica anterior 6950 113,55 €

12 τεμάχια Unica minideep anterior 6911 40,00 €

νέο!
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Unica anterior Unica minideep anterior

• Πολύ λεπτό (0,03 mm) ανοξείδωτο ατσάλι για σφικτές επιφάνειες 
επαφής

• Πτερύγια τοποθέτησης για εύκολη χωροθέτηση

• Διαμορφωμένο σχήμα για ανατομικά σωστές αποκαταστάσεις

Επιλέξτε Unica anterior 
για:
- άνω κεντρικούς τομείς

- άνω πλάγιους τομείς

- κυνόδοντες

Επιλέξτε Unica minideep anterior 
για:
- άνω και κάτω πλάγιους τομείς

- κάτω κεντρικούς τομείς

- κωνικά δόντια

- τριγωνικά δόντια

- δόντια με στενή αυχενική διάμετρο

• Πολύ λεπτό (0,03 mm) ανοξείδωτο ατσάλι για σφικτές επιφάνειες 
επαφής

• Καλύτερη αυχενική προσαρμογή σε κάτω κεντρικούς και πλάγιους 
τομείς

• Πτερύγια τοποθέτησης για εύκολη χωροθέτηση

• Ανατομικά διαμορφωμένο για σωστές αποκαταστάσεις με φυσική 
ανατομία

Το κλασικό για πρόσθια αποκατάσταση Ακόμα καλύτερη προσαρμογή σε μικρότερα 
πρόσθια δόντια

Άνω κεντρικοί τομείς
Όψεις σύνθετης ρητίνης

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Dr. Jordy Manauta, Ιταλία

Dr. Osama Shaalan, Παλαιστίνη

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Κλείσιμο διαστήματος  
σε κεντρικούς τομείς  
και αποκατάσταση  
σε κωνικούς πλάγιους 
τομείς (peg incisors).

Κλινική περίπτωση Κλινική περίπτωση
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SWISS
MADE

Το myJunior Kit είναι το πρώτο σύστημα 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων για την 
Παιδοδοντία, ειδικά ανεπτυγμένο για να ταιριάζει 
στα μικρότερα νεογιλά δόντια και στα νέα μόνιμα 
δόντια. Επιτρέπει στους οδοντιάτρους  
να επιτυγχάνουν προβλέψιμες αποκαταστάσεις 
και ιδανικές επιφάνειες επαφής.

Το σετ προσφέρει φιλικές προς τα παιδιά λύσεις 
που βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου στην 
έδρα και μειώνουν τη δυσφορία των παιδιών 
επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν γρήγορα  
στις αγαπημένες τους δραστηριότητες.

myTines Junior
Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και 
αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα τα οποία 
τοποθετούνται πάνω από τη σφήνα  
και προσφέρουν εξαιρετική προσαρμογή  
του τεχνητού τοιχώματος.

Junior LumiContrast
Σκούρα μπλε τεχνητά τοιχώματα 
τα οποία αυξάνουν σημαντικά 
την αντίθεση και μειώνουν την 
αντανάκλαση του φωτός.

myWedge
Σχήματος V, υψηλής τεχνολογίας 
πλαστική σφήνα.

Ξύλινες 
σφήνες

Junior Quickmat 
Ατσάλινα Τοιχώματα

Σιλικονούχοι σωληνίσκοι
Μαλακά άκρα που προσφέρουν  

επιπλέον κράτημα και προσαρμογή.

σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων 
για την Παιδoδοντία.

Το πρώτο

myJunior Kit - REF 6330
1 τεμ. myClip Junior
1 τεμ. myRing Junior
5 ζεύγη  Κυλινδρικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι
5 ζεύγη myTines Junior
40 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
40 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα Junior LumiContrast 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
50 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
50 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα Junior Quickmat 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
50 τεμ. Ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
50 τεμ. Ξύλινες σφήνες 12 mm S
50 τεμ. myWedges ΧS
50 τεμ. myWedges S

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
292,14 €

ΚΩΔ. 6335
myClip Junior
2 τεμάχια

ΚΩΔ. 6336
myRing Junior
2 τεμάχια

ΚΩΔ. 6333
myTines Junior
15 ζεύγη

ΚΩΔ. 5711
Σιλικονούχοι σωληνίσκοι
15 ζεύγη

ΚΩΔ. 6708
Junior LumiContrast, τμηματικά 
τοιχώματα 0,04 mm/3,75 mm
70 τεμάχια

ΚΩΔ. 6705
LumiContrast, τμηματικά 
τοιχώματα προγομφίων  
0,04 mm/5 mm, 70 τεμάχια

ΚΩΔ. 5708
Junior Quickmat, τμηματικά 
τοιχώματα 0,04 mm / 3,75 mm
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 5705
Quickmat, τμηματικά τοιχώματα 
προγομφίων 0,04 mm/5 mm
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 5011
Ξύλινες σφήνες Pinky
11 mm (XS), 200 τεμάχια

ΚΩΔ. 5012
Ξύλινες σφήνες 12 mm (S), 
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 7101
myWedge Extrasmall (XS), 
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 7102
myWedge Small (S), 
100 τεμάχια

176,38 € 92,37 € 77,17 € 7,95 €

79,37 € 68,12 € 93,70 € 57,56 €

30,68 € 18,30 € 42,00 € 42,00 €
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Το myClip Junior και myRing Junior είναι παιδιατρικοί δακτύλιοι για τμηματικά τοιχώματα. Προσφέρουν ελάχιστα επεμβατικές, ασφαλείς στη χρήση  
και με φωτεινά χρώματα, λύσεις που επιτρέπουν ευκολότερη αποκαταστατική θεραπεία σε νεαρά δόντια με χαμηλό ύψος μύλης. 

Όι δακτύλιοι Junior συνδυάζουν σταθερότητα με τη σωστή δύναμη διαχωρισμού που καθιστά εφικτό στους οδοντιάτρους να επιτύχουν ιδανικές 
επιφάνειες επαφής. 

Επιπλέον, το εξαιρετικό κράτημα που προσφέρεται από τα εύκαμπτα άκρα myTines Junior και αποστρογγυλεμένους σιλικονούχους σωληνίσκους, 
εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή του τμηματικού τοιχώματος κι αποτρέπει τη δημιουργία προεξοχών και περισσειών ρητίνης, εξοικονομώντας 
χρόνο στην έδρα.

Όλα σε ένα - παιδιατρικός δακτύλιος  
συγκράτησης τμηματικών  
τεχνητών τοιχωμάτων,  
με ενσωματωμένη λαβίδα.

•   Ιδανικό μέγεθος για να ταιριάζει σε νεογιλά δόντια  
σε παιδικά στόματα

•   Μακράς διαρκείας δακτύλιος, κατασκευασμένος  
από Νικέλιο-Τιτάνιο

•   Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων 
επιφανειών επαφής

•   Εξαιρετική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και 
συγκράτηση

•   Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα myTines Junior

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•   Όλα σε ένα - δακτύλιος τμηματικών τοιχωμάτων.  
Δεν χρειάζεται εκφοβιστικές λαβίδες

•   Μακράς διαρκείας δακτύλιος, κατασκευασμένος  
από Νικέλιο-Τιτάνιο

•   Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων 
επιφανειών επαφής

•   Εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση του δακτυλίου με το ένα 
χέρι

•   Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα myTines Junior

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων, 
που ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία 
κλινικών περιπτώσεων.

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Για περισσότερες 
πληροφορίες
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myQuickmat Classico kit

Το kit αυτό, περιλαμβάνει τον κλασικό δακτύλιο συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων myRing Classico της Polydentia, κατασκευασμένο από 
νικέλιο-τιτάνιο. Είναι ενισχυμένος για να προσφέρει μια ιδανική και απαλή δύναμη διαχωρισμού, σε συνδυασμό με τις συμπεριλαμβανόμενες ξύλινες 
σφήνες. To kit περιλαμβάνει επίσης τους, πρόσφατα ανασχεδιασμένους, σωληνίσκους Δέλτα. Αυτοί οι, ανατομικού σχήματος, σιλικονούχοι σωληνίσκοι 
εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος και προσαρμογή του στην ανατομία του δοντιού. Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast   
ολοκληρώνουν τη συλλογή. Αυτά τα σκούρα μπλε τοιχώματα, αυξάνουν σημαντικά τη χρωματική αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο 
κι αντικαταστάσιμοι σωληνίσκοι 
Δέλτα.

Τριγωνικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι 
επιτρέπουν τέλεια προσαρμογή του 
τεχνητού τοιχώματος.

Δακτύλιος νικελίου-
τιτανίου με ενίσχυση.

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Πλήρες σύστημα τμηματικών 
τεχνητών τοιχωμάτων  
και δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο να προσφέρει  
απαλό διαχωρισμό των δοντιών, 
με σκοπό τη δημιουργία 
εξαιρετικών σημείων επαφής  
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

Σκούρα μπλε τοιχώματα  
τα οποία αυξάνουν σημαντικά  

την αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη.

Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

Σωληνίσκοι Δέλτα 
Ανατομικά διαμορφωμένοι 

σιλικονούχοι σωληνίσκοι οι οποίοι 
εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση 

του τοιχώματος και προσαρμογή 
στην ανατομία του δοντιού.

Ξύλινες σφήνες
Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες 

από ξύλο σφενδάμου, από 
σουηδικά δάση βιώσιμης 

διαχείρισης.

Ατσάλινα τοιχώματα 
Για αυχενικές, υποουλικές 

αποκαταστάσεις.

LumiContrast

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

myQuickmat Classico kit - ΚΩΔ. 6801

Περιλαμβάνει:
- 2 τεμάχια myRing Classico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκους Delta
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  50 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS) 
- 50 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S) 
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 13 mm (M)
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 15 mm (L)

Με την αγορά 
20 συριγγών ρητίνης 

των εταιρειών Yamakin ή SDI

Η συσκευασία 
myQuickmat Classico kit

ΔΩΡ0

274,83 €    
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diamond24

Σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, δίνουν 24 λύσεις στη 
διαμόρφωση εμφράξεων ΙΙ ομάδας.

Όι diamond24 είναι σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, σχεδιασμένοι από το Style Italiano. Τοποθετούνται στα άκρα του δακτυλίου συγκράτησης 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων myRing Classico. Μπορούν να προσανατολιστούν σε 24 διαφορετικούς συνδυασμούς σχήματος και μήκους, 
βοηθώντας στην τελειότερη προσαρμογή και συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος στα όμορα τοιχώματα των κοιλοτήτων ΙΙ ομάδας, ακόμα και 
στις δυσκολότερες κλινικές καταστάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

-  Εύκαμπτοι ώστε να επιτρέπουν την προσεκτική 
κάμψη του τοιχώματος ώστε να δώσει σχήμα 
χωρίς να καταρρεύσει μέσα στην κοιλότητα

-  Δημιουργούν εξαιρετικά σημεία επαφής
-   24 συνδυασμοί ενισχύουν την προσαρμογή 

του τοιχώματος σε κάθε κλινική περίπτωση
-  Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο κι 

αντικαταστάσιμοι
-  Εξατομικεύονται με κοπή τους κατά περίπτωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Diamond24  - 15 ζεύγη - Κωδ. 6312 27,25 €
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myQuickmat Forte kit

Αποστειρώσιμα  
στο αυτόκαυστο  
κι αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα 

Το ανατομικό σχήμα 
εξασφαλίζει τέλεια 
προσαρμογή του τοιχώματος 
στα υπερώια/γλωσσικά  
και παρειακά τοιχώματα

Ανοξείδωτο ατσάλι  
ανώτερης ποιότητας

Δυνατή δύναμη 
διαχωρισμού χάρη στο 
καινοτόμο σύστημα 
διπλού ελατηρίου

Πλήρες σύστημα τμηματικών 
τεχνητών τοιχωμάτων και 
δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο  
να προσφέρει δυνατό 
διαχωρισμό των δοντιών,  
με σκοπό τη δημιουργία 
εξαιρετικών σημείων επαφής 
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

myWedge
Σφήνα σχήματος V από πλαστικό υλικό 
υψηλής τεχνολογίας. Συμπιέζεται τέλεια 
και προσαρμόζεται στη μεσοδόντια 
ανατομία των δοντιών

myForceps
Ο αρπαγοφόρος myForceps είναι το 
απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή 
τοποθέτηση και αφαίρεση όλων των 
δακτυλίων συγκράτησης τμηματικών 
τοιχωμάτων της Polydentia

LumiContrast
Σκούρα μπλε τοιχώματα  
τα οποία αυξάνουν σημαντικά  
την αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγεθυντικοί φακοί   
ή μικροσκόπιο

Το kit αυτό, περιλαμβάνει το myRing Forte της Polydentia, έναν δυνατό δακτύλιο διαχωρισμού που προσφέρει ιδανική δύναμη διαχωρισμού. 
Τα αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα του, εξασφαλίζουν μια τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώια/
γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα. Το kit περιλαμβάνει μια συλλογή των myWedge, υψηλής ποιότητας, ανατομικών πλαστικών σφηνών.  
Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast  ολοκληρώνουν τη συλλογή.

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Άκρα
Αποστειρώσιμα  
στο αυτόκαυστο  
και αντικαταστάσιμα  
πλαστικά άκρα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

myQuickmat Forte starter kit - ΚΩΔ. 6883
Περιλαμβάνει: 
- 2 τεμάχια myRing Forte
- 2 ζευγάρια myTines Small, 1 ζευγάρι myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα QuickmatFLEX προγομφίων 0,03 mm/ 5 mm ύψος
- 10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα QuickmatFLEX γομφίων 0,03 mm/ 6,4 mm ύψος
- 5 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα QuickmatFLEX γομφίων βαθιά 0,03 mm/ 6,4 mm ύψος + επέκταση
-  10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  10 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  5 τεμάχια τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων βαθιά 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  10 τεμάχια σφήνες myWedge Extrasmall (XS) 
-  10 τεμάχια σφήνες myWedge Small (S) 
-  10 τεμάχια σφήνες myWedge Medium (M) 
-  10 τεμάχια σφήνες myWedge Large (L) 

νέο!

νέο!

Με την αγορά 
15 συριγγών ρητίνης 

των εταιρειών Yamakin ή SDI

η συσκευασία 
myQuickmat Forte starter kit

ΔΩΡ0

185,00 €    
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myQuickmat Forte kit

myTines Small  & Medium

myTines Large

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

myQuickmat Forte kit - ΚΩΔ. 6803
Περιλαμβάνει: 
- 2 τεμάχια myRing Forte
- 1 ζευγάρι myTines Small, 2 ζευγάρια myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  50 τεμ. myWedge Extrasmall (XS) 
-  50 τεμ. myWedge Small (S) 
-  40 τεμ. myWedge Medium (M) 
-  40 τεμ. myWedge Large (L) 
-  1 αρπαγοφόρο myForceps

380,00 € 

Πολυχρηστικά άκρα για τα myRing Forte και myClip 2.0

Πολυχρηστικά άκρα για τα myRing Forte και myClip 2.0

Αναπτύχθηκαν για την ακριβή προσαρμογή των τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων σε μια ευρεία γκάμα 
κλινικών περιπτώσεων και δοντιών με διαφορετικά ύψη μύλης. Σε περιπτώσεις δοντιών ανόμοιας 
μορφολογίας, δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν στον ίδιο δακτύλιο myTines Small και myTines Medium, 
για βελτιωμένη προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και μείωση των προεξοχών σύνθετης ρητίνης.

Δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη σταθερότητα των δακτυλίων σε ευρείες κοιλότητες 
ακόμα και σε περιπτώσεις που έχει χαθεί ένα φύμα.

Τα πτερύγιά τους είναι ασύμμετρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια προσαρμογή του 
τμηματικού τεχνητού τοιχώματος σε άπω και εγγύς κοιλότητες απλώς με αντιστροφή της θέσης 
των άκρων στον δακτύλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

myTines Small 6 ζεύγη 6304 95,02 €

myTines Medium 6 ζεύγη 6303 95,40 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

myTines Large 6 ζεύγη 6306 95,02 €

myTines Ασσορτί 
6 ζεύγη 

(Small, Medium, Large)
6310 93,70 €
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myClip 2.0

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

myClip 2.0 - Κωδ. 6305

Περιλαμβάνει:
1 myClip 2.0
1 ζευγάρι myTines Small, 1 ζευγάρι myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0.04 mm/5 mm ύψος
5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0.04 mm/6.4 mm ύψος
10 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
10 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S) 

187,13 €

LumiContrast

Συγκρατητήρας τμηματικών τοιχωμάτων που συνδυάζει τη λειτουργία δακτυλίου κι αρπαγοφόρου και τοποθετείται εύκολα με το ένα χέρι. Τα 
αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο πλαστικά άκρα του εξασφαλίζουν τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώια/γλωσσικά και παρειακά 
τοιχώματα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για φινίρισμα και εξοικονομώντας χρόνο. Αυτά τα ανατομικού σχήματος άκρα αντικαθίστανται, 
επιτρέποντας να ωφεληθείτε από τη μεγάλη διάρκεια ζωής αυτού του συγκρατητήρα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.

Η δύναμη διαχωρισμού του myClip 2.0 επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής κατά την αποκατάσταση κοιλοτήτων ΙΙ ομάδας.

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα 
οποία αυξάνουν σημαντικά την 
αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγεθυντικοί φακοί  
ή μικροσκόπιο

Ξύλινες σφήνες 
Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες 
από ξύλο σφενδάμου, από 
σουηδικά δάση βιώσιμης 
διαχείρισης

Αποστειρώσιμα 
στο αυτόκαυστο κι 
αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα 

Το ανατομικό σχήμα  
εξασφαλίζει τέλεια προσαρμογή 
 του τοιχώματος  
στα υπερώια/γλωσσικά  
και παρειακά τοιχώματα

Ανώτερης ποιότητας  
ανοξείδωτο ατσάλι 

Ιδανική δύναμη διαχωρισμού χάρη στο 
καινοτόμο σύστημα διπλού ελατηρίου

Εύκολη τοποθέτηση 
του δακτυλίου με το 
ένα χέρι

Άκρα
Αποστειρώσιμα  
στο αυτόκαυστο  
και αντικαταστάσιμα  
πλαστικά άκρα

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Συγκρατητήρας τμηματικών 
τεχνητών τοιχωμάτων  
ο οποίος συνδυάζει τη 
λειτουργία του δακτυλίου  
και του αρπαγοφόρου.
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Ανταλλακτικά

Δακτύλιοι Τμηματικών Τοιχωμάτων

Ατσάλινα Τοιχώματα Ποσότητα ΚΩΔ. ΤΙΜΗ
 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος 100 5735 

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματαs, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος 100 5736 

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος 100 5705

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος 100 5706

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση 50 5756 

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση 50 5746

Διαφανή Τοιχώματα Ποσότητα ΚΩΔ.
 Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.075mm / 5mm ύψος 100 5765

 Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.075mm / 6.4mm ύψος 100 5766

 Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.075mm / 6.4mm + επέκταση  50 5776

Τοιχώματα Lumi Contrast Ποσότητα ΚΩΔ.
 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος 70 6735

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος 70 6736 

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος 70 6705

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος 70 6706

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση 50 6756 

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση 50 6746

Σφήνες Ποσότητα ΚΩΔ.
 Pinky Ξύλινες Σφήνες, 11mm (XS) 200 5011

 Ξύλινες Σφήνες, 12mm (S) 100 5012

 Ξύλινες Σφήνες, 13mm (M) 100 5013

 Ξύλινες Σφήνες, 15mm (L) 100 5015

 myWedge, Πολύ μικρές (XS) 100 7101

 myWedge, Μικρές (S) 100 7102

 myWedge, Μεσαίες (M) 100 7103

 myWedge, Μεγάλες (L) 100 7104

Εργαλεία   ΚΩΔ.

                          myQuickmatrix Forceps  5703 
     

                          myForceps  5707

57,58 €

57,58 €
36,14 €
32,86 €

57,58 €

57,58 €

50,71 €
50,71 €
50,71 €

68,12 €
68,12 €
68,12 €
68,12 €
68,12 €
68,12 €

30,69 €
18,31 €
18,31 €
18,31 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €

93,48 €

136,25 €

ΚΩΔ. 6805
myClip 2.0, 2 τεμ.
myTines M, 2 ζεύγη 
myTines S, 1 ζεύγος
myTines L, 1 ζεύγος

193,03 €

ΚΩΔ. 6806
myRing Forte, 2 τεμ.
myTines M, 2 ζεύγη 
myTines S, 1 ζεύγος
myTines L, 1 ζεύγος

130,59 €

ΚΩΔ. 6804
myRing Classico, 2 τεμ. 
Σωληνίσκοι Δέλτα, 2 ζεύγη

79,48 €

ΚΩΔ. 5712
Σωληνίσκοι Δέλτα, 15 ζεύγη

11,35 €

Προσφορά
Αγοράζοντας 

3 συσκευασίες
οποιουδήποτε κωδικού

ανταλλακτικών
τοιχωμάτων 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Με την αγορά 4 συριγγών ρητίνης 
των εταιρειών Yamakin ή SDI

οποιοδήποτε ανταλλακτικό
τεχνητών τοιχωμάτων

ΔΩΡ0
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Tofflemire Contoured Matrices 0.04 mm

Siqveland Matrices 0,05 mm

Tofflemire Matrices 0,025 mm

Tofflemire Matrices 0,03 – 0,04 mm

Tofflemire Contoured Matrices Microthin 0,025 mm

•  Ανοξείδωτο ατσάλι
•  Ανατομικά προσχηματισμένα
•  Για αποκαταστάσεις σε οπίσθια δόντια
•  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε συγκρατητήρα
•  Πάρα πολύ λεπτά (0,025 mm, .001’’) για στενά μεσοδόντια διαστήματα

Ανατομικά προσχηματισμένα Tofflemire τεχνητά τοιχώματα, 
εξαιρετικά λεπτά.

Ανατομικά προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα, από 
ανοξείδωτο ατσάλι, για την ανασύσταση οπισθίων δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

6,3 mm 30 τεμάχια 6108 32,92 €

5,5 mm 30 τεμάχια 6109 32,92 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

6,3 mm 30 τεμάχια 6106 27,72 €

5,5 mm 30 τεμάχια 6107 27,72 €

Tεχνητά τοιχώματα, από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

5 mm 12 τεμ. 5725 7,83 €

7 mm 12 τεμ. 5727 7,83 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

6.3 mm 50 τεμ. 5920 28,38 €

5.5 mm 50 τεμ. 5921 28,38 €

Εξαιρετικά λεπτά τεχνητά τοιχώματα.
• Χωρίς μνήμη • Για τα πιο στενά σημεία επαφής

Όικονομικά τεχνητά τοιχώματα από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

6.3 mm  
(0,04 mm) 50 τεμ. 6101 14,20 €

6.3 mm  
(0,03 mm) 50 τεμ. 6102 14,20 €

5.5 mm  
(0,04 mm) 50 τεμ. 6103 14,20 €

5.5 mm  
(0,03 mm) 50 τεμ. 6104 14,20 €

Αγοράζοντας  3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Αγοράζοντας  3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Αγοράζοντας  3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
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Stainless Steel Matrices 0,03 mm

Matrix Strip 0,05 mm

Matrix Strip Soft 0,05 mm

Matrix Strip ST 0,03 mm

• Ανοξείδωτο ατσάλι 

• Πρακτικός διανομέας

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

Μεταλλικό τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

• Ανοξείδωτο ατσάλι 

• Πρακτικός διανομέας

• Ανοξείδωτο ατσάλι 

• Πολύ μαλακό

• Πρακτικός διανομέας

Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα.
• Ανοξείδωτο ατσάλι • 3 διαφορετικά σχήματα

προγόμφιοι   γομφίοι
50 τεμ. Κωδ. 5713   50 τεμ. Κωδ. 5717
50 τεμ. Κωδ. 5714 50 τεμ. Κωδ. 5718
50 τεμ. Κωδ. 5715 50 τεμ. Κωδ. 5719

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

5 mm 3 m 5235 15,67 €

6 mm 3 m 5236 15,67 €

7 mm 3 m 5237 15,67 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

5 mm 3 m 5255 15,67 €

6 mm 3 m 5256 15,67 €

7 mm 3 m 5257 15,67 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

5 mm 3 m 5275 15,67 €

6 mm 3 m 5276 15,67 €

7 mm 3 m 5277 15,67 €

ΤΙΜΗ

24,42 €

ΤΙΜΗ

24,42 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΤΙΜΗ TEMAXIOY 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

13,30 €

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΤΙΜΗ TEMAXIOY 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

13,30 €

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΤΙΜΗ TEMAXIOY 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

13,30 €

Προσφορά

Με την αγορά 
2 συριγγών ρητίνης 

των εταιρειών Yamakin ή SDI

ΔΩΡ0

Με την αγορά 
2 συριγγών ρητίνης 

των εταιρειών Yamakin ή SDI

ΔΩΡ0

Με την αγορά 
2 συριγγών ρητίνης 

των εταιρειών Yamakin ή SDI

ΔΩΡ0
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Dispens-O-Mat Anterior 0,05 mm

Stripmat Anatomic 0,05 mm

Clearmat Matrices 0,075 mm

Tofflemire Transparent Matrices 0,075 mm

Διαφανές τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.
• Πολύ ανθεκτικό

Αυτοκόλλητα διαφανή τεχνητά τοιχώματα για πρόσθια δόντια.
• Πρακτικός διανομέας

Διαφανή, πολυεστερικά τεχνητά τοιχώματα Tofflemire.

Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα, για ομορομασητικές 
αποκαταστάσεις σε πίσω δόντια.

Ανατομικά σχηματισμένο, διαφανές τεχνητό τοίχωμα, σε ρολό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

6 mm 15 m 5006 15,67 €

8 mm 15 m 5008 15,67 €

10 mm 15 m 5010 15,67 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

9 mm 15 m 5225 15,67 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

6 mm 100 τεμ. 5221 40,60 €

7 mm 100 τεμ. 5222 40,60 €

8 mm 100 τεμ. 5223 40,60 €

•  Διαφανή, πολυεστερικά. 

Stripmat 0,05 mm

γομφίοι

προγόμφιοι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

50 τεμ. 5913 30,96 €
50 τεμ. 5914 30,96 €
50 τεμ. 5915 30,96 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

50 τεμ. 5917 30,96 €
50 τεμ. 5918 30,96 €
50 τεμ. 5919 30,96 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

6.3 mm 50 τεμ. 5916 30,96 €
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myWedge

Έχει καινοτόμο κοίλο σχήμα V που της επιτρέπει να συμπιέζεται και να προσαρμόζεται 
στην ανατομία των μεσοδόντιων διαστημάτων. Εμποδίζει τον τραυματισμό των ούλων 
ενώ καθοδηγεί και διαμορφώνει το τεχνητό τοίχωμα στην ανατομία της αυχενικής 
περιοχής του δοντιού.

Η μοναδική γεωμετρία στρογγυλής κεφαλής της σφήνας myWedge σχεδιάστηκε για 
εύκολο χειρισμό, τοποθέτηση κι αφαίρεση της σφήνας με τις συνήθεις λαβίδες.

• Καινοτόμο κοίλο σχήμα V

• Κεφαλή με ανασχετικά σημεία που εμποδίζουν την ολίσθηση

• Έντονα χρώματα για εύκολη ταυτοποίηση

Μεσοδόντια σφήνα με κοίλο σχήμα V, από πλαστικό υλικό 
υψηλής τεχνολογίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Πολύ μικρό (XS) 100 τεμ. 7101 42,00 €

Μικρό (S) 100 τεμ. 7102 42,00 €

Μεσαίο (M) 100 τεμ. 7103 42,00 €

Μεγάλο (L) 100 τεμ. 7104 42,00 €

ασσορτί (XS, S, M, L) 100 τεμ. 7100 42,00 €

ασσορτί (XS, S, M, L) 400 τεμ. 7400 158,97 €

Το καμπύλο σχήμα της σφήνας σχεδιάστηκε για την 
προστασία των ούλων κι αποτρέπει τη διατρύπηση 
του ελαστικού απομονωτήρα.

Η μοναδική γεωμετρία στρογγυλής 
κεφαλής myWedge, σχεδιάστηκε 
για εύκολο χειρισμό της σφήνας 
με τις συνήθεις λαβίδες.

Καινοτόμο κοίλο σχήμα V επιτρέπει 
στη σφήνα να συμπιέζεται και να 
προσαρμόζεται στη μεσοδόντια 
ανατομία των δοντιών.

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Interdental Wood Wedges

The Wedge

Σφήνα από ειδικό, διαφανές πολυμερές.

• Ανατομικό σχήμα

•  Καλή προσαρμογή των τεχνητών τοιχωμάτων

•  Πολύ καλή εισχώρηση στο μεσοδόντιο διάστημα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Πολύ μικρό (XS) 100 τεμ. 7011 42,60 €

Μικρό (S) 100 τεμ. 7012 42,60 €

Μεσαίο (M) 100 τεμ. 7013 42,60 €

Μεγάλο (L) 100 τεμ. 7015 42,60 €

ασσορτί (XS, S, M, L) 100 τεμ. 7001 42,60 €

ασσορτί (XS, S, M, L) 400 τεμ. 7040 141,94 €

Ανατομικά σχεδιασμένες ξύλινες σφήνες.
•  Τετράγωνο τέλος για καλύτερη λαβή

•  Πρώτης ποιότητας ξύλο σφενδάμου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Pinky 11 mm (XS) 200 τεμ. 5011 30,69 €

12 mm (S) 100 τεμ. 5012 18,31 €

13 mm (Μ) 100 τεμ. 5013 18,31 €

15 mm (L) 100 τεμ. 5015 18,31 €

17 mm (XL) 100 τεμ. 5017 18,31 €

Ασσορτί  (XS, S, M, L) 100 τεμ. 5001 18,31 €
12 mm (S)  
κλασική πορτοκαλί σφήνα 200 τεμ. 5018 30,69 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας 3 σύριγγες ρητίνης 
των εταιρειών Yamakin ή SDI 

ΔΩΡ0
οποιαδήποτε

συσκευασία ξύλινων σφηνών
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Abrasive Polishing Strips

Tria-Shine Abrasive Strips

 Ταινίες με οξείδιο του αργιλίου για τη λείανση και στίλβωση 
των όμορων επιφανειών των εμφράξεων ρητίνης.
•  3 διαφορετικές, χρωματικά κωδικοποιημένες, αδρότητες.

 Ταινίες με οξείδιο του αργιλίου για τη λείανση και στίλβωση 
των όμορων επιφανειών των εμφράξεων ρητίνης.

•  2 διαφορετικές αδρότητες, χρωματικά κωδικοποιημένες 
•  Τριγωνικό σχήμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

30 μικρά 4 mm 10 m 5511 25,04 €

40 μικρά 4 mm 10 m 5501 25,04 €

60 μικρά 4 mm 10 m 5502 25,04 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

30 μικρά 100 τεμ. 5504 42,56 €

40 μικρά 100 τεμ. 5505 42,56 €

ID - Rings

Ελαστικοί δακτύλιοι για τη χρωματική κωδικοποίηση 
των εργαλείων.
•  9 χρώματα 

•  Αποστειρώσιμοι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΡΩΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

καφέ 50 5311 10,64 €

λευκό 50 5312 10,64 €

κίτρινο 50 5313 10,64 €

κόκκινο 50 5314 10,64 €

μπλε 50 5315 10,64 €

πράσινο 50 5316 10,64 €

μαύρο 50 5317 10,64 €

πορτοκαλί 50 5318 10,64 €

γκρι 50 5319 10,64 €

ασσορτί 120 5320 25,54 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας 3 σύριγγες ρητίνης των εταιρειών Yamakin ή SDI 

ΔΩΡ0
οποιαδήποτε συσκευασία Abrasive Polishing Strips
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Η κλασική ασπίδα προσώπου.

Η παραδοσιακή και κομψή ασπίδα προσώπου Vista-Tec  
που έχει εκτιμηθεί από οδοντιάτρους και επαγγελματίες υγείας 
γενικότερα, από το 1989, τώρα ανασχεδιάστηκε  
κι έχει ενισχυμένα χαρακτηριστικά προστασίας.

Το εξαιρετικά ελαφρύ σύστημα προστασίας προσώπου  
Vista-Tec laStoria περιλαμβάνει μια ανθεκτική, αντικαταστάσιμη 
πολυκαρβονική ασπίδα που προσφέρει κορυφαία οπτικά 
χαρακτηριστικά για ξεκούραστη όραση, μειώνοντας την περιττή 
καταπόνηση των ματιών κατά την πολύωρη εργασία.

Το Vista-Tec laStoria διαθέτει έναν σιλικονούχο κεφαλόδεσμο 
που εξασφαλίζει ιδανική σταθερότητα και άνεση.

• Κορυφαία οπτική ποιότητα
• Ασπίδες που απολυμαίνονται και αντικαθιστώνται
• Εξαιρετικά ελαφρύ σχέδιο
• CE EN 166:2001 πιστοποιημένο
• Κεφαλόδεσμος για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Vista-Tec laStoria kit
- 1 σκελετός 
- 2 ασπίδες 
- 1 κεφαλόδεσμος

5621 45,00 €

Vista-Tec laStoria 
ανταλλακτικό
- 5 πολυκαρβονικές ασπίδες

5626 40,00 €

νέο!
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Fiber-Splint™ ML Multi - Layer

Ταινία ναρθηκοποίησης από ίνες γυαλιού.

• Πλάτος 4 mm
• Απλοποίηση της διαδικασίας ναρθηκοποίησης
•  Διατίθεται ο συγκολλητικός παράγοντας Fiber-Bond για τη σκλήρυνση της ταινίας.

Ταινία ναρθηκοποίησης από ίνες γυαλιού. Έξι στρώματα ραμένα μαζί.

Fiber Bond: 
συγκολλητικός 
παράγοντας για όλες  
τις ταινίες Fiber-Splint

Clip & Splint:  
κλιπ συγκράτησης  

της ταινίας στα μεσοδόντια

•  Πολύ λεπτή 0,05 mm 

• Έχει πλάτος 4 mm

•  Δεν χρειάζεται ειδικά ψαλίδια ή γάντια

• Διατίθεται ο συγκολλητικός παράγοντας Fiber-Bond για τη σκλήρυνση της ταινίας.

•  Για αποτελεσματική ναρθηκοποίηση, θα πρέπει να τοποθετούνται 6 στρώματα 
της ταινίας, το ένα πάνω στο άλλο.

F-Splint-Aid & F-Splint-Aid Slim

Fiber-Splint™ 

Όι ταινίες διατίθενται σε ένα φιαλίδιο στο οποίο εμπεριέχονται ο συγκολλητικός παράγοντας 
Fiber-Bond της Polydentia και η ταινία υαλονημάτων για ναρθηκοποίηση (6 στρώματα ραμένα 
μαζί), Fiber-Splint ML. Το σύστημα αυτό, είναι κατάλληλο για 4-5 εφαρμογές.

Διατίθενται δύο πλάτη προεμποτισμένων ταινιών:

• F-Splint-Aid: 4mm πλάτος. Η ταινία αποτελείται από 6 στρώματα  Fiber-Splint ραμένα μαζί.

•  F-Splint-Aid Slim: 2mm πλάτος. Η ταινία αποτελείται από 3 στρώματα  Fiber-Splint ραμένα μαζί.

Έχει την ίδια αντοχή και είναι ιδανική για οδοντικές επιφάνειες  μειωμένων διαστάσεων και για 
διατήρηση ορθοδοντικού αποτελέσματος.

Προεμποτισμένες ταινίες υαλονημάτων για ναρθηκοποίηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Fiber-Splint ML + 5 Clip  
& Splint

50 cm 5971 114,21 €

Fiber-Bond 2 x 5 ml 6525 158,44 €

Clip & Splint 30 τεμ. 5975CS 73,80 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Fiber-Splint + 5 Clip & Splint 2 m 5970 95,44 €

Fiber-Bond 2 x 5 ml 6525 158,44 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

F-Splint Aid  
+ 5 Clip & Splint

12 cm 5972 122,84 €

F-Splint-Aid Slim  
+ 5 Clip & Splint

12 cm 5977 122,84 €

F-Splint Aid  
+ Slim introkit

1 φιαλίδιο Κωδ. 5972  
+ 1 φιαλίδιο Κωδ. 5977

5980 233,40 €
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Honigum® Putty

Honigum® Light

Πολυβινυλοσιλοξάνη λεπτόρρευστη, για αποτύπωση ακριβείας. 

Συνδυάζεται με όλες τις γνωστές πολυβινυλοσιλοξάνες.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές αποτύπωσης δύο φάσεων.

Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Light    Fast

Χρόνος εργασίας (λεπτά) 2:15 1:30

Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά) 3:30 2:00

Χρώμα

Shore-A σκληρότητα ≈ 47 ≈ 47

•  Honigum Putty Rigid Fast για διορθωτικά αποτυπώματα

•  Honigum Putty Soft για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό  
με το Honigum Light

•  Honigum Putty Soft Fast για την τεχνική της ταυτόχρονης διπλής μείξης σε συνδυασμό  
με το Honigum Light Fast

Πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.
Διατίθεται στους τύπους:

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, αποτυπώματα ένθετων και επένθετων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Soft  Soft Fast  Rigid Fast  

Χρόνος ανάμειξης (λεπτά) 0:30 0:30 0:30

Χρόνος εργασίας (λεπτά) 3:15 1:15 1:45

Χρόνος μέσα στο στόμα 3:15 1:15 1:45

Χρώμα

Shore-A σκληρότητα ≈ 62 ≈ 62 ≈ 70

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 βάζα των 450 ml, βάση και καταλύτης 104,80 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

2 φύσιγγες των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης,  
12 ενδοστοματικά ρύγχη

60,28 €

Αγοράζοντας 
2 συσκευασίες 

Honigum Putty

ΔΩΡΟ
1 συσκευασία 

του λεπτόρρευστου
αποτυπωτικού 

Honigum Light

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Honigum® MixStar Heavy

Honigum® Automix Heavy

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και για αποτυπώματα 
εμφυτευμάτων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

   Fast

Χρόνος εργασίας (λεπτά) 2:00 1:15

Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά) 3:15 2:00

Χρώμα

Shore-A σκληρότητα ≈ 67 ≈ 67

Συστήνεται  

για Εμφυτευματολογία  

από το  
Brånemark Center

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη,  
σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων. 
Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων  
και για αποτυπώματα εμφυτευμάτων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

   Fast

Χρόνος εργασίας (λεπτά) 2:15 1:15

Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά) 3:15 2:00

Χρώμα

Shore-A σκληρότητα ≈ 67 ≈ 67

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης 110,55 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 φύσιγγες των 50 ml, 4 ρύγχη ανάμειξης 50,00 €

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων. 

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για πιστόλι 50 1:1 

Συστήνεται  

για Εμφυτευματολογία  

από το  
Brånemark Center

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Honigum® MixStar Mono

Honigum® Automix Mono

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων, λειτουργικά και αποτυπώματα  
για εμφυτεύματα.

Πολυβινυλοσιλοξάνη, μονοφασικό υλικό αποτύπωσης 
ακριβείας, σε διπλή φύσιγγα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος εργασίας: 2:15 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 2:30 λεπτά

Χρώμα: 

Shore-A σκληρότητα: ≈ 47

Πολυβινυλοσιλοξάνη παχύρρευστη, για αποτύπωση ακριβείας 
σε μια φάση. 
Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα, για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων,  λειτουργικά και αποτυπώματα 
για εμφυτεύματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος εργασίας: 2:00 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 3:15 λεπτά

Χρώμα:  
Shore-A σκληρότητα: ≈ 47

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 380 ml πάστα, 10 ρύγχη ανάμειξης 124,17 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 φύσιγγες των 50ml, 4 ρύγχη ανάμειξης, 4 ενδοστοματικά ρύγχη 57,40 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Honigum Pro Scan

Διατίθενται σε παχύρρευστο Honigum Pro-Heavy Scan  
και λεπτόρρευστο Honigum Pro-Light Scan.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Όλοι οι τύποι αποτυπωμάτων όπως αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων, 
αποτυπώματα εμφυτευμάτων, σταθεροποίηση αξόνων αποτύπωσης και εξαρτημάτων μεταφοράς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Υψηλή ακρίβεια αποτύπωσης, αναγνώσιμη χωρίς τη χρήση σκόνης ή σπρέι

•  Όικονομικά - χωρίς την ανάγκη αγοράς ακριβού εξοπλισμού

•  Αξιόπιστη αναπαραγωγή ακόμα και περιοχών που είναι δύσκολο να συλληφθούν με ένα 
ενδοστοματικό σύστημα σάρωσης

•  Εξαλείφονται οι πηγές λαθών που προκύπτουν κατά την προετοιμασία συμβατικού εκμαγείου

•  Δεν απαιτούνται επεξεργασμένα εκμαγεία κομμένα με πριόνι

Αποτυπωτικά υλικά ακριβείας, αναγνώσιμα από 
τα οπτικά συστήματα σάρωσης.

O-Bite Scan

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καταγραφή δήξης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Μέγιστη αντοχή στην κάμψη

•  Εξαιρετικά υψηλή τελική σκληρότητα και ανώτερη αντίσταση στη θραύση

•  Ελάχιστη αντίσταση κατά τη δήξη

• Άρωμα πορτοκαλιού

•  Εύκολος χειρισμός, χωρίς την ανάγκη προετοιμασίας με τη χρήση σκόνης ή σπρέι

Αποτυπωτικό υλικό ακριβείας για αποτύπωμα δήξης, 
αναγνώσιμο από τα οπτικά συστήματα σάρωσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 φύσιγγες των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης 70,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Honigum Pro-Heavy Scan

2 φύσιγγες των 50 ml, 4 ρύγχη ανάμειξης 57,83 €

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη MixStar 115,00 €

Honigum Pro-Light Scan

2 φύσιγγες των 50 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης 65,00 €
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Honigum® MixStar Putty

StatusBlue® MixStar

Πολυβινυλοσιλοξάνη στοκώδους σύστασης.

Διατίθεται σε φύσιγγα 5:1 για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Συνδυάζεται τέλεια με το Honigum Light.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος εργασίας: 1:45 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 3:15 λεπτά

Χρώμα: 
Shore-A σκληρότητα: ≈ 66

Πολυβινυλοσιλοξάνη για όλα τα αποτυπώματα  
στα οποία ενδείκνυται αλγινικό.

Διατίθεται σε 5:1 φύσιγγα για τις συσκευές MixStar.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος εργασίας: 1:15 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 1:45 λεπτά

Χρώμα:  
Shore-A σκληρότητα: ≈ 40

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης 117,75 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης 85,00 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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MixStar e-Motion

Συσκευή ανάμειξης αποτυπωτικών υλικών, γρήγορη, εύκολη, ευέλικτη. 
Πλήρως αυτόματη ανάμειξη με ηλεκτρονική τελειότητα.

Κουμπιά για την έναρξη και το σταμάτημα της ανάμειξης  
και για τη μετακίνηση των εμβόλων.

• 2 χρονόμετρα
• 3 επίπεδα ταχύτητας

Θύρα USB για αναβάθμιση του software.
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O-Bite

LuxaBite®

Υλικό καταγραφής δήξης, πολυβινυλοσιλοξάνη,  
με πολύ υψηλή τελική σκληρότητα.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Έχει πολύ υψηλή τελική σκληρότητα μετά μία ώρα: Shore-A σκληρότητα 93. 

•  Έχει υψηλή αντίσταση στο σπάσιμο. Το αποτύπωμα δήξης με O-Bite δεν σπάει ούτε κατά την 
απομάκρυνση από το στόμα και την αφαίρεση των περισσειών ούτε και κατά την ανάρτηση 
των εκμαγείων

•  Όι περίσσειές του κόβονται εξαιρετικά με ένα νυστέρι

•  Έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα για να ξεχωρίζει στο στόμα

•  Έχει άρωμα φρέσκου πορτοκαλιού

• Χρόνος πήξης: 1:30 λεπτά

Πρωτοποριακό υλικό για καταγραφή δήξης,  
βασισμένο στα δισ-ακρυλικά.  
Σκληρό και ακριβές.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καταγραφή δήξης. Επίσης, χρησιμοποιείται και για σταθεροποίηση των εξαρτημάτων 
αποτύπωσης των εμφυτευμάτων στο δισκάριο κατά την αποτύπωση ανοικτού δισκαρίου.

Χρώμα: μπλε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 φύσιγγες των 50ml, 12 ρύγχη ανάμειξης 61,94 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 50ml, 15 ρύγχη ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.
75,00 €

½
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Silagum® MixStar Putty Soft

Silagum® Putty Standard, Fast, Soft

Silagum® Light

Πολυβινυλοσιλοξάνη, σαν πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.
Διατίθεται σε φύσιγγα 5:1 για τις συσκευές MixStar.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται για αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρόνος εργασίας: 2:00 λεπτά

Χρόνος μέσα στο στόμα: 3:30 λεπτά

Χρώμα: 
Shore-A σκληρότητα: ≈ 62

Πολυβινυλοσιλοξάνη σε στοκώδη σύσταση.
Χρησιμοποιείται ως πρώτο υλικό σε αποτύπωση δύο φάσεων.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Το Silagum Putty διατίθεται σε τρεις τύπους:

- Standard: κανονικής πήξης
- Fast: γρήγορης πήξης
- Soft: μικρότερης τελικής σκληρότητας

Χαρακτηριστικά Standard  Fast  Soft  

Χρόνος ανάμειξης (λεπτά) 0:30 0:30 0:30

Χρόνος εργασίας (λεπτά) 1:45 1:15 1:45

Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά) 3:30 2:30 3:30

Χρώμα

Shore-A σκληρότητα ≈ 70 ≈ 70 ≈ 62

Πολυβινυλοσιλοξάνη, λεπτόρρευστη, σε διπλή φύσιγγα. 
Χρησιμοποιείται για διορθωτικό αποτύπωμα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αποτυπώματα στεφανών και γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Χαρακτηριστικά    Light   Fast

Χρόνος εργασίας (λεπτά) 2:15 1:30

Χρόνος μέσα στο στόμα (λεπτά) 3:30 2:15

Χρώμα

Shore-A σκληρότητα ≈ 50 ≈ 50

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 380 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης 109,08 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 βάζα των 315 ml, βάση και καταλύτης 67,07 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 φύσιγγες των 50ml πάστα, 12 ρύγχη ανάμειξης, 12 ενδοστοματικά ρύγχη 57,40 €
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Silagum® Comfort

LuxaPick-up

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη βασισμένη σε πολυλειτουργικά 
μεθακρυλικά, για αναγόμωση οδοντοστοιχιών.
Διατίθεται σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Σταθεροποίηση δευτερευόντων μερών και συνδετικών στοιχείων σε οδοντοστοιχίες/

προσθετικές εργασίες

• Αναγόμωση μερικών ή/και ολικών οδοντοστοιχιών

• Τροποποίηση ενδιάμεσων οδοντοστοιχιών

• Επισκευή προσθετικών εργασιών

• Κατασκευή μάσκας ούλων

•  Εξατομίκευση προσωρινών προσθετικών εργασιών για τη δημιουργία φυσικής αισθητικής 
κόκκινου-λευκού, ειδικά στην περίπτωση επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ιδιαίτερα βιοσυμβατό υλικό: χωρίς ΜΜΑ και υπεροξείδια

•  Τα συγκρατητικά στοιχεία μπορούν να σταθεροποιηθούν στην οδοντοστοιχία απευθείας 
στο οδοντιατρείο. Το γεγονός αυτό, εξασφαλίζει μια ασφαλή και χωρίς τάσεις στήριξη στα 
εμφυτεύματα.

•  Αναγόμωση οδοντοστοιχιών στην οδοντιατρική έδρα, με εξοικονόμηση χρόνου και αξιόπιστη 
εφαρμογή.

•  Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στην κάμψη και χαμηλή θερμοκρασία πολυμερισμού (περίπου 38°C).

• Το υλικό είναι άοσμο και άγευστο, ιδανικό για ευαίσθητους ασθενείς.

• Χρώμα: ροζ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 76g, 15 ρύγχη ανάμειξης.

Χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1
130,00 €

Πολυβινυλοσιλοξάνη για αναγόμωση οδοντοστοιχιών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αναγόμωση ολικών, μερικών και επιεμφυτευματικών οδοντοστοιχιών.

Χρώμα: Ροζ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Ανταλλακτικά

1 φύσιγγα Silagum-Comfort των 25 ml, 5 ρύγχη ανάμειξης 47,76 €

1 φύσιγγα Silagum-Comfort των 50 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης 73,62 €

Primer: 1 φιαλίδιο των 5 ml 47,76 €

Varnish: 2 φιαλίδια των 10 ml 47,76 €
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Luxatemp Star

Luxatemp® Glaze & Bond

LuxaFlow Star

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη κατασκευής προσωρινών 
στεφανών και γεφυρών.  
Εξαιρετική αντοχή στην κάμψη και αντίσταση στη θραύση. 
Υψηλότερη αρχική σκληρότητα. Χρωματική σταθερότητα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Προσωρινές στεφάνες και γέφυρες

• Προσωρινά ένθετα και επένθετα

•  Προσωρινές αποκαταστάσεις μεγάλης διάρκειας

• Προσωρινά veneers

Ρευστή φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη.  
Ειδικά σχεδιασμένη για επιδιορθώσεις στο Luxatemp Star.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
- Προσθήκες κι επιδιορθώσεις προσωρινών

- Μικρές εμφράξεις ΙΙΙ, IV και V ομάδας

- Αποκαταστάσεις ελάχιστης επέμβασης
- Κάτω από εμφράξεις

Φωτοπολυμεριζόμενο βερνίκι για την επισκευή και το κλείσιμο  
των πόρων των προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 σύριγγες του 1,5  g, 10 ρύγχη, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις:  
Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1 42,41 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο 5 ml, 25 πινελάκια 56,30 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

1 διπλή φύσιγγα των 76g και 15 ρύγχη ανάμειξης.  
Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Bleach Light.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1.
103,35 €

1 σύριγγα Smartmix των 15 g σε καθεμία από τις αποχρώσεις Α2, Α3  
και 10 ρύγχη ανάμειξης 60,28 €

Έχει 6 αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Bleach Light

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΠΟΣ 
10:1

75,20 €

ΤΙΜΗ ΦΥΣΙΓΓΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

87,83 €
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TempoCem® NE Automix

TempoCem® NE Smartmix

Kόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, 
χωρίς ευγενόλη. 

Βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου. 
Διατίθεται στη σύριγγα Smartmix.

Kόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών,  
χωρίς ευγενόλη. 

Βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου. 
Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για αυτόματη ανάμειξη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 60 g πάστα, 35 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.
87,25 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 σύριγγες Smartmix των 11 g, 20 ρύγχη ανάμειξης 39,81 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 97

TempoCem® Automix

TempoCem® ID

Kόλλα προσωρινής συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, 
βασισμένη στο οξείδιο του ψευδαργύρου, με ευγενόλη. 

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα για αυτόματη ανάμειξη.

Αισθητική διαφανής κόλλα προσωρινής συγκόλλησης 
προσθετικών εργασιών.

Είναι διπλού πολυμερισμού ρητινώδης κόλλα και διατίθεται σε σύριγγα  
Smartmix.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 63 g πάστα, 35 ρύγχη αυτόματης ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.
102,65 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 σύριγγα Smartmix των 5 ml, 10 ρύγχη ανάμειξης. 60,48 €

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Προσωρινή συγκόλληση προσωρινών και ημιμόνιμων στεφανών, γεφυρών, ένθετων, 
επένθετων, όψεων και επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•   Είναι αόρατη κάτω από τις αποκαταστάσεις, όμως αναγνωρίσιμη για εύκολη,  

αξιόπιστη αφαίρεση των περισσειών.

•  Ιδανική διαφάνεια για αποτελέσματα υψηλής αισθητικής

•  Ιδανική συγκόλληση, εύκολη αφαίρεση

•  Φιλική προς τον χρήστη, εύκολη στην εφαρμογή

•  Προσωρινή συγκόλληση, αξιοπιστία ημιμόνιμης συγκόλλησης

ΠΙΣΤΟΛΙ  
ΤΥΠΟΣ 25:

75,20 €
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LuxaCrown

Το LuxaCrown είναι αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη σε διπλή φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης,  
για την απλή και γρήγορη κατασκευή, σε μία συνεδρία, ημι-μόνιμων στεφανών και γεφυρών 
με ακρίβεια εφαρμογής, αισθητική εμφάνιση και μακρά διάρκεια έως 5 χρόνια.

Όι στεφάνες και γέφυρες από LuxaCrown μπορούν να συγκολληθούν με προσωρινή ή μόνιμη 
κόλλα.

Το LuxaCrown γεφυρώνει το κενό μεταξύ των απλών προσωρινών αποκαταστάσεων  
και των μόνιμων προσθετικών εργασιών, με τις σημαντικές αποδόσεις του, όσον αφορά  
τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και την αισθητική.

In vitro μελέτες που αφορούν τις σχετικές μηχανικές ιδιότητες όπως την αντίσταση στην 
αποτριβή, την αντοχή στη θραύση και την αντοχή στην κάμψη, έχουν δείξει την εξαιρετική 
μηχανική αντοχή του LuxaCrown.

Η μακροβιότητα έχει υπολογιστεί με προσομείωση τυποποιημένης μάσησης και φθοράς  
σε συνδυασμό με τεχνητή γήρανση. Από τα αποτελέσματα προτείνεται διάρκεια επιβίωσης  
έως 5 χρόνια. (Μακροχρόνιες μελέτες είναι σε εξέλιξη επί του παρόντος).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Προσιτή εναλλακτική των συμβατικών στεφανών

•  Αποκαταστάσεις φθορών λόγω ηλικίας

•  Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια

•  Αποκατάσταση μετά την ενδοδοντική θεραπεία

•  Προσωρινές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

•   Προστασία από τη διάβρωση από οξέα (π.χ. σε βουλιμία) και από την αποτριβή (σε βρουξισμό)

•  Ναρθηκοποίηση σε θραύση

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για την κατασκευή ημι-μόνιμων 
στεφανών και γεφυρών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Ιδιότητες Οφέλη

Υλικό μακράς διαρκείας χάρη σε 
εντυπωσιακές μηχανικές ιδιότητες

- Υψηλή αντίσταση στην αποτριβή
-  Εξαιρετική αντοχή στη θραύση > 2ΜPa m0,5  

και στην κάμψη 154 ΜPa
- Υψηλή σκληρότητα:σκληρότητα Barcol 54

Ιδανική σταθερότητα και υψηλή αντοχή με διάρκεια 
έως 5 χρόνια

Εύκολος και γρήγορος χειρισμός

Απευθείας από τη φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης, 
χρήση στην οδοντιατρική έδρα

Εύκολος και βολικός χειρισμός για γρήγορη 
θεραπεία

Καλή θερμοκρασία πολυμερισμού Υλικό φιλικό προς τον πολφό

Χαμηλή συστολή πολυμερισμού Εφαρμογή ακριβείας

Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης Υψηλή αισθητική, μειωμένη εναπόθεση πλάκας

Ικανοποιητική αισθητική

 5 αισθητικές αποχρώσεις 
Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1 Ευρεία, γενικής χρήσης γκάμα αποχρώσεων

Φυσικός φθορισμός Φυσική εμφάνιση

Χαμηλή απορρόφηση νερού Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 50 ml και 15 ρύγχη ανάμειξης, μεμονωμένα σε καθεμία από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1
150,00 €
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PermaCem 2.0

Αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα. Εξαιρετική για ζιρκονία.
Διπλού πολυμερισμού, αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα για τη μόνιμη συγκόλληση 
στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων και αξόνων, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως 
αδροποίηση και συγκολλητικός παράγοντας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόνιμη συγκόλληση ένθετων, επένθετων, στεφανών, γεφυρών και αξόνων από:

-  μέταλλα και μεταλλικά κράματα (ανοξείδωτα και μη), μεταλλοκεραμικά και σύνθετες ρητίνες

-  ολοκεραμικά όπως οξείδιο του ζιρκονίου, οξείδιο του αργιλίου κι όλα τα πυριτιούχα 
κεραμικά, π.χ. διπυριτικό λίθιο

- σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με υαλονήματα (άξονες)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Νέα φόρμουλα συγκολλητικού μονομερούς. Εξασφαλίζει εξαιρετική δύναμη 
συγκόλλησης με ζιρκονία (21,6 MPa σύμφωνα με εσωτερικές μετρήσεις της DMG), 
πυριτιούχα κεραμικά και κεραμικά οξειδίου, δυνατή συγκόλληση με μέταλλα και μεταλλικά 
κράματα, αξιόπιστη συγκόλληση με ρητινώδη υλικά και άξονες υαλονημάτων και μόνιμη 
συγκόλληση με αδαμαντίνη και οδοντίνη. 

•  Εξαιρετική ροή. Συνδυάζει σταθερότητα κατά την τοποθέτηση στην προσθετική εργασία  
κι εξαιρετική ροή κάτω από πίεση

•  Ελάχιστη απορρόφηση νερού. Προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία και έλεγχο  
των δυνάμεων διαστολής.

• Εξαιρετική αντοχή στη συμπίεση: 249 MPa (βάση εσωτερικών μετρήσεων της DMG).

• Ακτινοσκιερότητα.

• Καλή σταθερότητα απόχρωσης.

Το PermaCem 2.0 διατίθεται στις αποχρώσεις: Α2, Α3 Opaque και διαφανή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 σύριγγα Smartmix των 9 g, 15 ρύγχη Smartmix κοντά, 5 ρύγχη Smartmix Endo 
M, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις Α2, Α3 opaque και διαφανή. 118,39 €

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά

ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

94,71 €
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PermaCem® Automix

PermaCem® Smartmix

PermaCem® Smartmix Dual

PermaCem® Automix Dual

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

Aυτοπολυμεριζόμενη, compomer, κόλλα μόνιμης 
συγκόλλησης προσθετικών εργασιών. 

Αυτοπολυμεριζόμενη, compomer κόλλα μόνιμης 
συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Διπλού πολυμερισμού compomer, κόλλα μόνιμης 
συγκόλλησης προσθετικών εργασιών.

Διπλού πολυμερισμού compοmer, κόλλα μόνιμης συγκόλλησης  
προσθετικών εργασιών.

Διατίθεται σε σύριγγα Smartmix.

Διατίθεται σε σύριγγα Smartmix.

Διατίθεται σε διπλή φύσιγγα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 52 g πάστα, 35 ρύγχη ανάμειξης

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.
102,27 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 σύριγγες Smartmix των 10 g, 20 ρύγχη ανάμειξης 80,40 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 σύριγγες Smartmix των 10 g,  20 ρύγχη ανάμειξης. 90,24 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φύσιγγα των 52 g, 35 ρύγχη ανάμειξης.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25 της DMG.
108,27 €
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Vitique Cementation System

Περιλαμβάνει:
•  3 x 6g σύριγγες της ρητινώδους 

κόλλας Vitique, στις αποχρώσεις 
Α2.5, Β1, διαφανή

•  3 x 3,9g δοκιμαστικές πάστες, 
στις αποχρώσεις Α2.5, Β1, 
διαφανή

•  1 x 2ml σύριγγα  
αδροποιητικού ζελέ

•  1 x 5ml φιαλίδιο  
συγκολλητικού TECO

•  1 x 3ml φιαλίδιο  
Vitique Silane Adhesive

•  1 x 3ml φιαλίδιο  
Vitique Silane Activator

• Βοηθήματα

Vitique Cementation Kit

Περιλαμβάνει:
•  3 x 6g σύριγγες της ρητινώδους 

κόλλας Vitique, στις αποχρώσεις 
Α2.5, Β1, διαφανή

•  3 x 3,9g δοκιμαστικές πάστες, 
στις αποχρώσεις Α2.5, Β1, 
διαφανή

• 50 άκρα Veneer

Vitique Accessory Kit

Περιλαμβάνει:
•  1 x 2ml σύριγγα  

αδροποιητικού ζελέ

•  1 x 5ml φιαλίδιο  
συγκολλητικού TECO

•  1 x 3ml φιαλίδιο  
Vitique Silane Adhesive

•  1 x 3ml φιαλίδιο  
Vitique Silane Activator

• Βοηθήματα

Ανταλλακτικά

•   1 x 6g σύριγγα της ρητινώδους 
κόλλας Vitique και 10 άκρα,  
σε καθεμία από τις αποχρώσεις: 
Α1, Α2.5, Α4, Β1, Bleach light, 
διαφανή, λευκή, ροζ

•  1 x 3,9g σύριγγα δοκιμαστικής 
πάστας και 10 άκρα, σε καθεμία 
από τις αποχρώσεις: Α1, Α2.5, 
Α4, Β1, Bleach light, διαφανή, 
λευκή, ροζ

Σύστημα για, υψηλής αισθητικής, μόνιμη συγκόλληση όψεων  
από κεραμικό υλικό ή σύνθετη ρητίνη.

Απόλυτα προβλέψιμο και αξιόπιστο.

553,40 €

421,08 €

144,42 €

96,25 €

54,14 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Το Vitique Veneer Cementation System περιλαμβάνει:

1.   Το Vitique Veneer Cementation Kit το οποίο περιέχει:

 -  Δοκιμαστικές πάστες (Vitique Try-in) για την ακριβή 
προσομοίωση της τελικής απόχρωσης στο στόμα και τον καθορισμό 
της σωστής απόχρωσης Vitique που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.  
Είναι υδατοδιαλυτές και καθαρίζονται εύκολα.

 -  Vitique ρητινώδη κόλλα. Φωτοπολυμεριζόμενη και 
ακτινοσκιερή ρητινώδη κόλλα, υψηλής αισθητικής.

Το Vitique Veneer Cementation Kit περιλαμβάνει τρεις αποχρώσεις της 
κόλλας και των δοκιμαστικών παστών: Α2.5, Β1, διαφανή (TR).

Διατίθενται σε ανταλλακτικά και άλλες 5 αποχρώσεις τόσο στην κόλλα 
Vitique, όσο και στις δοκιμαστικές πάστες: Α1, Α4, Bleach Light, λευκή, ροζ. 

2.   Το Vitique Accessory Kit το οποίο περιέχει σιλάνιο (Vitique 
Silane: συγκολλητικός παράγοντας που συνδέει τα πυριτιούχα 
κεραμικά με τις ρητινώδεις κόλλες), αδροποιητικό ζελέ για 
την αδαμαντίνη και την οδοντίνη και τον φωτοπολυμεριζόμενο 
συγκολλητικό παράγοντα αδαμαντίνης-οδοντίνης TECO.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  100% αντιστοιχία μεταξύ των δοκιμαστικών παστών  
και των αποχρώσεων της κόλλας

• Απλή αφαίρεση περισσειών “σε ένα κομμάτι”

• Εξαιρετικές ιδιότητες ροής και πάχος στρώματος <2.0 mm

• Πολύ χαμηλή διαλυτότητα στο νερό

• Εύκολη τοποθέτηση χάρη στα ειδικά άκρα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•  Προβλέψιμο τελικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής

•  Αξιόπιστη συγκόλληση χωρίς μικροδιαρροή και χωρίς να υποστεί 
βλάβη η όψη από υπερβολική πίεση

•  Εξαιρετικός χειρισμός ακόμα και στην περίπτωση των πολύ λεπτών 
όψεων (ειδικά των όψεων χωρίς παρασκευή), από πυριτιούχα 
κεραμικά

•  Μεγιστοποίηση της δυνατότητας μεταβολών κατά την επιλογή 
απόχρωσης

Vitique Veneer Cementation System

1 συσκευασία 
LuxaCore Z Post System

ΔΩΡO
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Vitique Silane

Tray-Adhesive

Συγκολλητικός παράγοντας για δημιουργία δεσμού μεταξύ έμμεσων 
αποκαταστάσεων και ρητινωδών συστημάτων συγκόλλησης.

Το DMG Silane είναι ένα προϊόν δύο συστατικών για δημιουργία δεσμού μεταξύ πυριτιούχων 
κεραμικών αποκαταστάσεων και των ρητινωδών συγκολλητικών συστημάτων. 

Το DMG Silane αποτελείται από ένα συγκολλητικό σιλάνιο και έναν ενεργοποιητή.  
Τα συστατικά αναμειγνύονται σε μια αναλογία 1:1 αμέσως πριν από κάθε τοποθέτηση. 

Πλεονέκτημα συγκριτικά με τα συστήματα ενός φιαλιδίου: το φρεσκοαναμεμειγμένο υλικό  
για κάθε εφαρμογή, προσφέρει ένα καλύτερο δεσμό.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Προετοιμασία των πυριτιούχων κεραμικών επιφανειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•   Αξιόπιστος δεσμός

•   1:1 αναλογία ανάμειξης

•   Ένα φρέσκο μείγμα σε κάθε τοποθέτηση χάρη στο σύστημα 2 συστατικών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

• 1 φιαλίδιο των 3 ml συγκολλητικό σιλάνιο  
• 1 φιαλίδιο των 3 ml ενεργοποιητής  
• Βοηθήματα

57,40 €

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Προσωρινή απώθηση των ουλικών ορίων κι εγκατάσταση  
στεγνού περιβάλλοντος στην ουλοδοντική σχισμή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Διατίθεται σε κάψουλα από ειδική ρητίνη με εύκαμπτο ρύγχος που μπορεί να καμφθεί όπως 

είναι επιθυμητό σε κάθε περίπτωση.

• Η ιδανική σύσταση της πάστας της επιτρέπει να μένει σταθερά στην ουλοδοντική σχισμή.

• Κατασκευάζεται από μια βάση φυσικής αλουμίνας

• Έχει καλή αντίθεση χρώματος

• Έχει φρέσκια γεύση μέντας

Σύνθεση: Καολίνης, εξαένυδρο χλωριούχο αργίλιο, νερό, χρωστικές, άρωμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

25 κάψουλες των 0,37 g πάστας 90,23 €

Συγκολλητικό δισκαρίων αποτύπωσης  
για όλες τις πολυβινυλοσιλοξάνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φιαλίδιο των 10 ml 27,48 €

Retraction Paste

Πάστα απώθησης των ούλων με στυπτική δράση.
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Ionosit® Baseliner

Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα.

•  Επανορθώνει μοναδικά τη συστολή πολυμερισμού των συνθέτων ρητινών  
με ελεγχόμενη διαστολή

•  Απελευθερώνει συνεχώς φθόριο

•  Περιλαμβάνει βακτηριοκτόνα ιόντα ψευδαργύρου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

20 μικροσύριγγες, 0,33g η καθεμία 50,00 €

με αγορά 5 συριγγών ρητίνης

TMR Z-Fill 10 Universal
της εταιρείας YAMAKIN

ή ΔΩΡ0
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Ecosite Elements

• Ευκολονόητο, αισθητικό κι αξιόπιστο σύστημα 

• Κατάλληλο για πρόσθια κι οπίσθια δόντια 

• 98% όλων των τυπικών θεραπειών με μόνο ένα υλικό

• Ευκολονόητο και σαφές σύστημα αποχρώσεων

• Εξαιρετικός χειρισμός για μέγιστη ασφάλεια κι ακρίβεια

Σύστημα νανοϋβριδικών ρητινών  
με καινοτόμο δομή υλικού,  
έξυπνη επιλογή αποχρώσεων  
κι εξαιρετικό χειρισμό.

Τα Ecosite Elements χαρακτηρίζονται από ένα έξυπνα σχεδιασμένο συνδυασμό αποχρώσεων που απαρτίζεται από 3 ενότητες.

Ό συνδυασμός αυτός αποδίδει φυσικά αισθητικές αποκαταστάσεις με οποιαδήποτε τεχνική εργασίας.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

HIGHLIGHT: Τέσσερις αποχρώσεις χαρακτηρισμού

Σημαντικές αποχρώσεις για εξατομίκευση  
και για κάλυψη δυσχρωμιών.

 INC OA2 W B

LAYER: Τέσσερις αποχρώσεις αδαμαντίνης

Στρώμα ως αντικατάσταση αδαμαντίνης ή για τεχνική διαστρωμάτωσης  
σε συνδυασμό με τις αποχρώσεις Pure στη θέση της οδοντίνης.

 EB EL EM ED 

PURE: Πέντε αποχρώσεις VITA

Αμιγείς αποχρώσεις ως υποκατάστατο φυσικής εμφάνισης  
για την οδοντίνη ή την αδαμαντίνη.

 Β1 Α2 Α3 Α3.5 Α4

Οι σειρές Pure & Layer είναι φωτοπολυμεριζόμενες, ακτινοσκιερές νανοϋβριδικές ρητίνες σε πάστα.

Η σειρά Highlight αποτελείται από τις, ιδανικής ροής, ακτινοσκιερές ρητίνες OA2 και INC (κοπτικό) και τις ρευστές ρητίνες W (λευκό) και Β 
(καφέ).
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Ecosite Elements

Pure & Layer αποχρώσεις:
•   Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων  σε κάθε οδοντοφυΐα

•   Άμεσα ένθετα, επένθετα,  όψεις και μασητικοί φλοιοί

•   Κατασκευή κολοβώματος

•   Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών

•  Επισκευές

Highlight OA2 και INC (κοπτικό):
•   Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων σε κάθε οδοντοφυΐα

• Όυδέτερο στρώμα

•  Απόφραξη σχισμών

•   Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών

•  Επισκευές

Highlight W (λευκό) και B (καφέ):
•   Εξατομίκευση σε αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Εξαιρετικός χειρισμός 
Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία NC1 (non-clustering, μη συσσωμάτωσης), 
 αυτή η νανοϋβριδική ρητίνη καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας.

Όι μηχανικές ιδιότητές της είναι τέλεια κατάλληλες για πρόσθια και οπίσθια δόντια.

Με την ακριβή σιλανίωση των μεμονωμένων υπέρλεπτων στοιχείων της ενίσχυσης,  
η τεχνολογία NC1 επιτρέπει μια ιδιαίτερα ομοιογενή κατανομή που έχει ως αποτέλεσμα ιδανικά 
χαρακτηριστικά εργασίας και εξαιρετικά αποτελέσματα στίλβωσης και λάμψης.

Συστηματική μείωση αποχρώσεων 
Όι ενότητες αποχρώσεων των Ecosite Elements έχουν μειωθεί στα ουσιώδη και είναι ιδανικά 
σχεδιασμένες και συντονισμένες να συμπληρώνουν η μία την άλλη τέλεια! 

Το γεγονός αυτό, κάνει την εργασία απλούστερη και απαιτεί πολύ λιγότερο χώρο αποθήκευσης.

Το σύστημα των Ecosite Elements συμπληρώνεται  με την ρητίνη ογκώδους πλήρωσης Ecosite 
Bulk Fill, τον συγκολλητικό παράγοντα Ecosite Bond, το αδροποιητικό Etching Gel και διάφορα 
βοηθήματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

 Σετ Pure αποχρώσεις, 5 σύριγγες των 4 g (Β1, Α2, Α3, Α3.5, Α4) 237,60 €

 Σετ Pure, 5 σύριγγες των 4 g (Β1, Α2, Α3, Α3.5, Α4), 1 φιαλίδιο των 5 ml Ecosite Bond 324,00 €

Σετ Layer, 4 σύριγγες των 4 g (EB, EL, EM, ED) 183,60 €

Σετ Highlight, 4 σύριγγες των 2 g (INC, OA2, W, B) 91,80 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ

1 σύριγγα των 4 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις Pure: Β1, Α2, Α3, Α3.5, Α4 55,08 €

 1 σύριγγα των 4 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις Layer: ΕΒ, (Enamel Bleach), EL (Enamel Light), EM (Enamel Medium), ED (Enamel Dark) 55,08 €

 1 σύριγγα των 2 g σε κάθε μία από τις αποχρώσεις Highlight: INC (Incisal), OA2 (Opaque A2), W (White), B (Brown) 27,00 €

Αγοράζοντας  
4 ανταλλακτικές σύριγγες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Ecosite Bulk Fill

Το Ecosite Bulk Fill είναι στοιβάξιμη, νανοϋβριδική ρητίνη για ογκώδη πλήρωση στα πίσω δόντια.  
Το υλικό εγγυάται αξιόπιστο πολυμερισμό στρώματος 5 mm, σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
-  Εμφράξεις σε πίσω δόντια (Όμάδας Ι & ΙΙ συμπεριλαμβανο μένης της αντικατάστασης 

μεμονωμένων φυμάτων)

-  Εμφράξεις V ομάδας (αυχενικές τερηδόνες, διαβρώσεις ρίζας, σφηνοειδείς βλάβες)

-  Κατασκευή κολοβώματος

- Εμφράξεις νεογιλών δοντιών

-  Εκτεταμένη έμφραξη σχισμών σε προγόμφιους και γομφίους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-  Αξιόπιστος πολυμερισμός στα 5 mm

-  Το υλικό τοποθετείται σε ένα στρώμα χωρίς επιπρόσθετη επικάλυψη επιφανείας

-  Χαμηλή τιμή τάσης συρρίκνωσης

-  Εύκολη διαμόρφωση. Το υλικό είναι στοιβάξιμο, προσφέρει αποτελεσματική διαμόρφωση, 
αξιόπιστη δημιουργία σημείου επαφής κι επίσης εύκολο και γρήγορο φινίρισμα.

-  Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες χάρη στην τεχνολογία ειδικής ενίσχυσης με συνδυασμό 
λεπτού γυαλιού και νανο-ενίσχυσης (82% κατά βάρος).

- Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης

Το Ecosite Bulk Fill διατίθεται στις αποχρώσεις Universal και Light.

20 s

Universal          Light

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

•  Αρχική συσκευασία Ecosite Bulk Fill 
Περιλαμβάνει: 3 σύριγγες των 4 g Ecosite Bulk Fill, στις αποχρώσεις Universal (2x) και Light (1χ)  
και 1 φιαλίδιο των 5 ml Ecosite-Bond

180,00 €

•  Ανταλλακτικά 
1 σύριγγα των 4 g, μεμονωμένα σε καθεμιά από τις αποχρώσεις Universal και Light 52,65 €

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη  
για αξιόπιστες εμφράξεις στην οπίσθια περιοχή, σε ένα βήμα.

Constic

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Μικρές αποκαταστάσεις I ομάδας και μικρές μασητικές κοιλότητες σε νεογιλά δόντια.
• Απόφραξη σχισμών.
•  Χρήση ως βάση σε αποκαταστάσεις Ι και ΙΙ ομάδας
• Πλήρωση υποσκαφών

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, λευκό αδιαφανές.

Αυτοαδροποιητική, αυτοσυγκολλητική, 
φωτοπολυμεριζόμενη, ρευστή σύνθετη ρητίνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 σύριγγες των 2g Constic, 20 ενδοστοματικά άκρα για τη σύριγγα, 1 λαβή πινέλων, 20 πινέλα που κουμπώνουν στη λαβή.  
Διατίθενται σε καθεμιά από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, λευκό αδιαφανές. 60,15 €
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Ecosite-Bond

Contax

LuxaΒond-Total Etch

Φωτοπολυμεριζόμενος, ενός συστατικού, συγκολλητικός 
παράγοντας αδαμαντίνης και οδοντίνης. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις τεχνικές αυτο-αδροποίησης, επιλεκτικής 
αδροποίησης ή ολικής αδροποίησης, σε συνδυασμό με φωτοπολυμεριζόμενα 
υλικά αποκατάστασης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

 1 φιαλίδιο των 5ml Ecosite-Bond 77,95 €

Φωτοπολυμεριζόμενος, αυτοαδροποιητικός (self-etching)  
και αυτοσυγκολλητικός (self-conditioning)  
συγκολλητικός παράγοντας.

Διατίθεται σε δύο συσκευασίες: 
-  Contax Introkit. Κατάλληλο για τη συγκόλληση όλων των φωτοπολυμεριζόμενων 
υλικών αποκατάστασης σε αδαμαντίνη και οδοντίνη

-  Contax Introkit + Activator. Με την προσθήκη του Activator, το συγκολλητικό σύστημα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για αυτοπολυμεριζόμενα και διπλού πολυμερισμού 
υλικά αποκατάστασης.

Σύστημα συγκόλλησης διπλού πολυμερισμού,  
ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις έμμεσες τεχνικές.
Είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα αυτοπολυμεριζόμενα  
και διπλού πολυμερισμού υλικά που διατίθενται στο εμπόριο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

IntroKit: 1 φιαλίδιο 5ml Contax-Primer, 1 φιαλίδιο 5 ml Contax-Bond  
και βοηθήματα 82,14 €

IntroKit+Activator: 1 φιαλίδιο 5ml Contax-Primer, 1 φιαλίδιο 5 ml  
Contax-Bond, 1 φιαλίδιο 5ml Contax-Activator και βοηθήματα 139,03 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1 φιαλίδιο των 5 ml Pre-Bond, 1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A,  
1 φιαλίδιο των 5 ml Bond B, 1 σύριγγα των 2ml ζελέ αδροποίησης μεσαίου 
ιξώδους, 25 Endobrushes κόκκινα, 25 Endobrushes μαύρα, βοηθήματα.

153,38 €

½
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LuxaCore® Z-Dual

LuxaPost

- Είναι ρευστή και διπλού πολυμερισμού.

- Τροχίζεται όπως η οδοντίνη

-  Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή στη συμπίεση  
και πολύ καλή ροή

Ρητίνη πλησιέστερη στο φυσικό δόντι,  
με οξείδιο του ζιρκονίου και νανοτεχνολογία,  
για κατασκευή κολοβωμάτων και συγκόλληση αξόνων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

LuxaCore Z-Dual Smartmix
Περιλαμβάνει: 2 σύριγγες Smartmix των 9g, 20 ρύγχη Smartmix,  
10 ενδοστοματικά ρύγχη,  10 Endo-Tips, μεμονωμένα στις αποχρώσεις Α3  
και Light opaque.

103,32 €

LuxaCore Z-Dual Automix  
Περιλαμβάνει: 1 διπλή φύσιγγα των 48 g, 30 ρύγχη ανάμειξης,   
20 ενδοστοματικά ρύγχη και 10 Endo-Tips (ενδοδοντικά ρύγχη).  
Διατίθεται μεμονωμένα στις αποχρώσεις: Α3 και Light opaque. 
Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με το πιστόλι Τύπος 25

164,03 €

Ενισχυμένος με υαλονήματα ρητινώδης άξονας,  
με μέτρο ελαστικότητας όμοιο με αυτό της οδοντίνης.  
Eίναι ακτινοσκιερός & προσιλανιομένος.

Διατίθεται στις διαμέτρους: 1.25, 1.375, 1.5 και 1.75 mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Αρχική συσκευασία 
Περιλαμβάνει:  
5 άξονες Ø 1.25 mm,  
5 άξονες Ø 1.375 mm,  
5 άξονες Ø 1.5 mm,  
1 τρύπανο Ø 1.25 mm,  
1 τρύπανο Ø 1.375 mm,  
1 τρύπανο Ø 1.5 mm και βοηθήματα

254,80 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ

5 άξονες Ø 1.25 mm 60,14 €

5 άξονες Ø 1.375 mm 60,14 €

5 άξονες Ø 1.5 mm 60,14 €

5 άξονες Ø 1.75 mm 60,14 €

Αγοράζοντας  
3 ανταλλακτικά 

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

Προσφορά

Αγοράζοντας  
3 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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LuxaCore Z-Post System

Περιλαμβάνει:  
 
-  LuxaPost 

5 άξονες ø1,25 mm 
1 τρύπανο ø1,25 mm

-  LuxaBond - Total Etch 
1 φιαλίδιο των 5 ml Pre-Bond 
1 φιαλίδιο των 5 ml Bond A 
1 φιαλίδιο των 5 ml Bond B

-  LuxaCore Z-Dual 
1 σύριγγα Smartmix των 9 g πάστα απόχρωσης Α3 
10 άκρα Smartmix 
10 άκρα Endo

-  Αδροποιητικό ζελέ 
1 σύριγγα των 2 ml αδροποιητικό ζελέ μεσαίου ιξώδους  
και 3 άκρα για τη σύριγγα

- 25 πινέλα Endo κόκκινα
- 25 πινέλα Endo μαύρα
- 1 παλέτα ανάμειξης
- DVD: Περιέχει βίντεο εφαρμογής των προϊόντων

Ένα πλήρες σύστημα για την ανασύσταση 
κατεστραμμένου δοντιού, με τοποθέτηση άξονα  
και κατασκευή κολοβώματος.

180,00 €

MiniDam

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Απομόνωση από σιλικόνη, για την επίτευξη σχετικά στεγνού περιβάλλοντος 
στην όμορη περιοχή μεταξύ 2 δοντιών και την προστασία των ούλων από 
οδοντιατρικά υλικά.

Το MiniDam μπορεί να τοποθετηθεί από ένα άτομο σε μερικά δευτερόλεπτα κι 
αυτο-σταθεροποιείται χωρίς τη χρήση αρπάγης, επιτρέποντας ανοιχτή πρόσβαση 
στη μεσοδόντια περιοχή. Το γεγονός αυτό, το καθιστά εξαιρετικά βολικό για τον 
οδοντίατρο κι άνετο για τον ασθενή.

Δεν περιέχει latex.

Γρήγορης τοποθέτησης, τμηματικός ελαστικός 
απομονωτήρας από σιλικόνη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

20 τεμάχια 30,08 €

Μέχρις εξάντλησης του αποθέματος
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Icon

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αρχόμενες τερηδονικές αλλοιώσεις με μορφή λευκής ή καφέ κηλίδας, χωρίς καθόλου 
κοιλότητα.  
Όι αλλοιώσεις αυτές μπορεί ακτινογραφικά να βρίσκονται στην αδαμαντίνη ή να έχουν 
προχωρήσει έως το πρώτο τριτημόριο της οδοντίνης. 

Το Icon είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την αντιμετώπιση των λευκών κηλίδων 
που εμφανίζονται στα δόντια μετά από ορθοδοντική θεραπεία.

Σύστημα θεραπείας της αρχόμενης τερηδόνας χωρίς τροχό.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην εξάλειψη λευκών κηλίδων 
τερηδονικής αιτιολογίας.

Κλινικό παράδειγμα, αρχική κατάσταση. Το αποτέλεσμα της θεραπείας, ένα χρόνο μετά. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Η εξελισσόμενη τερηδόνα μπορεί να σταματήσει επί μακρόν.

•  Διατηρείται ο υγιής, σκληρός οδοντικός ιστός.

•   Η επιφάνεια δείχνει όπως η υγιής αδαμαντίνη. 

•  Παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης του δοντιού.

•  Ανώδυνη τεχνική, χωρίς αναισθησία ή τροχό.

•  Εύκολη θεραπεία σε μία μόνο συνεδρία.

•   Μη συνεργάσιμοι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπιστούν  σε πρώιμο στάδιο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 κουτιά θεραπείας που το καθένα περιλαμβάνει: 

- 1 σύριγγα των 0,30 ml Icon-αδροποιητικό 
- 1 σύριγγα των 0,45 ml Icon-στεγνωτικό 
- 1 σύριγγα των 0,45 ml Icon-παράγοντα διαπότισης 
- 6 άκρα εφαρμογής 
- 1 άκρο με μορφή βελόνας 
- 4 οδοντιατρικές σφήνες

167,24 €

Η αρχική συσκευασία διατίθεται σε δύο τύπους: 

- για όμορες επιφάνειες (αρκεί για 4 αλλοιώσεις) 
- για προστομιακές επιφάνειες (αρκεί για 4-6 αλλοιώσεις)

2018
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Flairesse Paste

Flairesse Gel

Flairesse Foam

Flairesse Varnish

Πάστα στίλβωσης.
Απομακρύνει χρωστικές, πλάκα και στιλβώνει την οδοντική επιφάνεια
• Διατίθεται σε 3 αδρότητες - αδρόκοκκη, μεσαία, λεπτόκοκκη 
• Περιέχει ξυλιτόλη και φθόριο
• Διατίθεται σε 2 γεύσεις: μέντα και πεπόνι

Ζελέ φθορίωσης.
Αυξάνει την αντίσταση της αδαμαντίνης στις επιθέσεις των οξέων
• Προάγει την επαναμεταλλικοποίηση της οδοντικής επιφάνειας
•  Περιέχει ξυλιτόλη και φθόριο (φθοριούχο νάτριο 2,72%. αντιστοιχεί σε 1,23% ιόντα φθορίου)
• Έχει βραχύ χρόνο εφαρμογής: μόνο 1 λεπτό
• Δεν στάζει
• Διατίθεται σε 3 γεύσεις: μέντα, πεπόνι και φράουλα

Αφρός φθορίωσης.
Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στα παιδιά για την ευχάριστη αίσθηση μέσα στο στόμα
• Αυξάνει την αντίσταση της αδαμαντίνης στις επιθέσεις οξέων
•  Περιέχει ξυλιτόλη και φθόριο (φθοριούχο νάτριο 2,72%, αντιστοιχεί σε 1,23% ιόντα φθορίου)
• Έχει βραχύ χρόνο εφαρμογής: μόνο 1 λεπτό
• Διατίθεται σε 3 γεύσεις: μέντα, πεπόνι και φράουλα

Φθοριούχο βερνίκι.
Το Flairesse Varnish σφραγίζει τα οδοντινοσωληνάρια αξιόπιστα.  
Έτσι απευαισθητοποιεί τα ευαίσθητα δόντια.
• Περιέχει ξυλιτόλη και φθόριο (φθοριούχο νάτριο 5%, αντιστοιχεί σε 2,26% ιόντα φθορίου)
• Είναι  διαφανές και γίνεται αόρατο πάνω στα δόντια
• Διατίθεται σε 2 γεύσεις: μέντα και πεπόνι
• Διατίθεται σε μεμονωμένη συσκευασία μιας χρήσης που περιλαμβάνει και πινέλο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

35 μονές δόσεις των 0,4 ml
Μέντα 220404

62,57 €
Πεπόνι 220405

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

 1 φιάλη των 125 g
Μέντα 220408

62,57 €Πεπόνι 220405

Φράουλα 220410

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

1 φιάλη των 480 ml
Μέντα 220411

62,57 €Πεπόνι 220412

Φράουλα 220413

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΕΥΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

 200 Μονές δόσεις των 1.8 g 
1 αποστειρώσιμος στο αυτόκαυστο συγκρατητήρας

Μέντα, λεπτόκοκκη πάστα 220414

62,57 €Μέντα, μεσαία πάστα 220415

Μέντα, αδρόκοκκη πάστα 220416

 1 Σωληνάριο των 75 ml

Μέντα, λεπτόκοκκη πάστα 220417

24,06 €

Μέντα, μεσαία πάστα 220418

Μέντα, αδρόκοκκη πάστα 220419

Πεπόνι, λεπτόκοκκη πάστα 220423

Πεπόνι, μεσαία πάστα 220424

Πεπόνι, αδρόκοκκη πάστα 220425
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Σύστημα εμφυτευμάτων SKY

To 2003 ξεκίνησε η επιτυχημένη ιστορία του συστήματος εμφυτευμάτων SKY.  

Mέχρι σήμερα, οδοντίατροι και οδοντοτεχνίτες απ’ όλον τον κόσμο έχουν επιλέξει με σιγουριά  

πάνω από 1 εκατομμύριο εμφυτεύματα SKY και γύρω στα 2,5 εκατομμύρια προσθετικά μέρη του συστήματος  

για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία, την αισθητική και την ποιότητα ζωής του ασθενή τους.

Το γκρουπ Bredent έθεσε ένα επιπλέον ορόσημο το φθινόπωρο του 2019 με την ανάπυξη της νέας σειράς 

εμφυτευμάτων copaSKY - το πρώτο εμφύτευμα τιτανίου με κωνική-παράλληλη υβριδική σύνδεση για ακόμα μεγαλύτερη 

χειρουργική ελευθερία με ταυτόχρονα απαράμιλλη προσθετική ακρίβεια.
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Χειρουργική κασετίνα

Σετ αναβάθμισης για το OP-Tray OT10B

1

2

3

copaSKY σετ αναβάθμισης 
 Τρύπανα κι εργαλεία
 Κωδ. COPAUPGK     

miniSKY σετ αναβάθμισης 
 Τρύπανα κι εργαλεία
 Κωδ. mSKYUPGK   

whiteSKY σετ αναβάθμισης TL  
 Εργαλεία
 Κωδ. WSKTUPGK 

1 2 3

2

1

1

Μία χειρουργική κασετίνα για όλα τα εμφυτεύματα.

SKY OP-Tray  
ΚΩΔ. SKYOT10B
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4.0

kSKY4008Μήκος   8 mm

Μήκος 10 mm

kSKY4012Μήκος 12 mm

kSKY4014Μήκος 14 mm

kSKY4016Μήκος 16 mm

SKY classic

kSKY4010

blueSKY - Κανονική πλατφόρμα RP

Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης

4.0

3.5

4.5

4.0

Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης

4.5

- Κανονική πλατφόρμα RP

4.0

bSKY4008Μήκος   8 mm

bSKY4010Μήκος 10 mm

bSKY4012Μήκος 12 mm

bSKY4014Μήκος 14 mm

bSKY4016Μήκος 16 mm

ΚΏΔ.
3.5

bSKY 3510Μήκος  10 mm

 bSKY 3512Μήκος 12 mm

bSKY 3514Μήκος 14 mm

bSKY 3516Μήκος 16 mm

ΚΏΔ.

ΚΏΔ.

narrowSKY 3.5 N - Στενή πλατφόρμα NP

         
 3.5 N

Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης

3.5 N

nSKY3508Μήκος   8 mm

ΚΏΔ.

nSKY3512Μήκος 12 mm

nSKY3514Μήκος 14 mm

nSKY3516Μήκος 16 mm

nSKY3510Μήκος 10 mm

Επισκόπηση εμφυτευμάτων  
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4.5 5.5

bSKY4508Μήκος  8 mm

bSKY4510Μήκος 10 mm

bSKY4512Μήκος 12 mm

bSKY4514Μήκος 14 mm

bSKY5508Μήκος  8 mm

bSKY5510Μήκος 10 mm

bSKY5512Μήκος 12 mm

Κανονική πλατφόρμα 

(RP)

Στενή πλατφόρμα (NP)

5.5

Συμπεριλαμβάνεται  
μία βίδα κάλυψης

NP

RP

ΚΏΔ.ΚΏΔ.

4.5

kSKY4508Μήκος  8 mm

kSKY4510Μήκος 10 mm

kSKY4512Μήκος 12 mm

kSKY4514Μήκος 14 mm

ΚΏΔ.

Στοιχείο
Βαθμίδα 
τιτανίου

% μεγ.

N 0,05

C 0,08

H 0,0125

Fe 0,50

O 0,40

T Υπόλοιπο

Φορτίο κάμψης ελάχ. 800 MPa

Επισκόπηση εμφυτευμάτων  
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10 τεμάχια

Επισκόπηση προσθετικής

SKYUSCAI SKYUSCAE SKYDIA40 SKYUFCAD SKYUFCD5 UFCADMOD SKYUFCSB SKYUFCTB

SKY uni.fit CAD/CAM λύσεις / Εξατομικευμένα κολοβώματα
SKY  
prefab τιτανίου

SKYPFTST SKYnPV00

Εγκεκριμένα προσθετικά εξαρτήματα για το narrowSKY.
Χρώμα: ροζ χρυσό ανοδιωμένο

Προσθετικά εξαρτήματα μη κατάλληλα ή μη εγκεκριμένα  
για το narrowSKY

NP NP NP

SKY χυτεύσιμο 
κολόβωμα

Προσθετική  

SKYEEM00 SKYEEM15 SKYEEL00SKYEES00 SKYEES15

BioHPP SKY elegance 
Άμεση αποκατάσταση

SKYEPFST

BioHPP SKY elegance 
prefab σετ

SKYETB00 SKYETBML

BioHPP SKY elegance 
βάση τιτανίου

NP NP NP NP

  
SKY fast & fixedSKY uni.cone 

SKYFn173 SKYFn175 SKYFn354 SKYFn355

NP
NP

SKYUC254 SKYUC255 SKYUC354 SKYUC355

NP

SKYFn001 SKYFn002 SKYFn004 SKYFFTLA SKYDFFLA

SKYFFPKT SKYFFPKC SKYFFPKH SKYFFPKK SKYFTPKSSKYUCPKT SKYUCPKC SKYUCPKK SKYUCPKS

SKYUC001 SKYUC002 SKYUC003 SKYUCTLA SKYDUCLA

NP

SKYFFGF2 SKYFTSNP SKYFFREGSKYFFAOL SKYFSCIESKYFFAGKSKYUCGF2 SKYUCSNP SKYUCAOL SKYUCAGK SKYUCREG SKYUSCIE
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Προσθετική  

LOCZAB01 LOCZAB02 LOCZAB03 LOCZAB04 LOCZAB06

SKY Locator

NP

SKY Locator

LOCLAB10 LOCLAB20
2 σετ 2 σετ

TiSi.snap

NP

retention.sil

SKYTISI2 SKYTISI4 580 RT SET

SKY κολοβώματα τιτανίου

SKYnPO00 SKYnPO15 SKYnPO16 SKYnPO25 SKYnPO26

R R

NP

SKY esthetic κολοβώματα

SKY-EM00 SKY-EM15 SKY-EM16 SKY-EL00SKYnES00 SKYnES15 SKYnES16

R R

NP
NP

SKY esthetic εξάρτημα διαμόρφωσης ούλων

SKYESG02 SKYESG03 SKYESG04 SKYESG06

NP

SKYEMG02 SKYEMG03 SKYEMG04 SKYEMG06 SKYELG02 SKYELG03 SKYELG04

RP

SKY άξονες αποτύπωσης 

SKYnPAS2 SKYnPAM2 SKYnPAL2 SKYnPAKA            SKYnPAS1 SKYnPAM1 SKYnPAL1

NP NP

SKY-IA40

Εργαστηριακό ανάλογο SKY temp

SKYTEMPS SKYTEMPM SKYTEMPL

RP

SKYASET9

SKY σετ επιλογής κολοβωμάτων
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Επισκόπηση εμφυτευμάτων  

3.5 4.0 5.0 6.04.5

4.0 5.0 6.04.5

copaSKY

Μήκος Κωδικός

   8 mm copa3508

 10 mm copa3510

 12 mm copa3512

 14 mm copa3514

συμπεριλαμβάνεται  
η βίδα κάλυψης

Μήκος Κωδικός

   8 mm copa4008

 10 mm copa4010

 12 mm copa4012

 14 mm copa4014

Μήκος Κωδικός

   8 mm copa4508

 10 mm copa4510

 12 mm copa4512

 14 mm copa4514

Μήκος Κωδικός

   8 mm copa5008

 10 mm copa5010

 12 mm copa5012

Μήκος Κωδικός

   8 mm copa6008

copaSKY πολύ κοντό

Μήκος Κωδικός

 5.2 mm copa4005

Μήκος Κωδικός

 5.2 mm copa4505

Μήκος Κωδικός

 5.2 mm copa5005

Μήκος Κωδικός

 5.2 mm copa6005

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας  
για να σας αποσταλλεί άμεσα
ο ΝΕΟΣ κατάλογος Εμφυτευμάτων της Bredent.

-   Μία γεωμετρία σύνδεσης για όλες  
τις διαμέτρους, μειώνει τον αριθμό  
των προσθετικών εξαρτημάτων.

-   Το Torx ως χρυσό πρότυπο για προστασία 
κατά της περιστροφής και της γεωμετρίας 
κοχλίωσης.

-   Σταθερή κι αναστρέψιμη σύνδεση 
εμφυτεύματος-abutment για απλοποιημένη 
αφαίρεση της προσθετικής εργασίας.

2.7

1.3 mm

1.3 mm

Κωνική-

παράλληλη
σύνδεση

Συστήματα εμφυτευμάτων SKY

SKY - Leading in immediate restoration

2022



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 119

Επισκόπηση προσθετικών λύσεων  

BioHPP copaSKY  
elegance κολοβώματα

COPAEM00 COPAEM15

copaSKY  
elegance 
βάση τιτανίου 0°

COPAETBM

BioHPP copaSKY 
elegance prefab

COPEPMST

copaSKY uni.cone κολοβώματα

COPAUC01 COPAUC02 COPAUC03 COPUC252 COPUC253 COPUC352 COPUC353

COPAPO00 COPAPO15 COPAPO16 COPAPO25 COPAPO26

R R

 
copaSKY  
κολοβώματα γέφυρας και δοκού

copaSKY  
TiSi.snap κολοβώματα

COPTISI2 COPTISI3COPABRS2 COPABRS3 mSKYpara

copaSKY  
κολοβώματα τιτανίου

SKY uni.cone prosthetic

SKYUCGF2 SKYUCSNP SKYUCREG SKYDUCLA SKYUCAOL SKYUSCIE SKYUCAGK SKYUCTLA SKYUCPKT SKYUCPKC SKYUCPKK SKYUCPKS

10 τεμάχια
10 τεμάχια

CAD/CAM ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ

copaSKY uni.fit  
βάση τιτανίου

COPAUTB2 COPAUTB3

copaSKY prefab 
σετ τιτανίου

COPPFTST

copaSKY βάση τιτανίου L 
για CEREC®

CAD/CAM ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΉΜΑ

COPCTBL2 COPCTBL3

copaSKY uni.fit  
scan κολόβωμα  
ενδο- / εξωστοματικό

COPAUSCI

copaSKY  
ανάλογο  
εμφυτεύματος 3D-Print

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ

copaSKY εξάρτημα διαμόρφωσης ούλων

COPAIA50 COPDIA50 COPAGF22 COPAGF34 COPAGF36

copaSKY άξονας  
αποτύπωσης

ανοιχτού  
δισκαρίου

copaSKY άξονας αποτύπωσης
κλειστού δισκαρίου

COPAGL21 COPAGL31 COPAPA22        COPAPA32 COPAMS00

copaSKY  
X-ray 

διαφάνειες

4+1 ΔΩΡΟ 4+1 ΔΩΡΟ

copaSKY EXSO κολοβώματα

ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΑ

COPEX002 COPEX172 COPEX352 COPEX003 COPEX173 COPEX353 SKYnPAKA

10 τεμάχια

SKY κλειστού δισκαρίου  
καλύπτρα αποτύπωσης NP

COPASM16

1 τεμάχιo

copaSKY βίδα  
κολοβώματος 

M1.6

COPALM16

copaSKY  
βίδα εργαστηρίου 

M1.6

1 τεμάχιo
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miniSKY για στενές ακρολοφίες

        

Μήκος

mini1SKY

        

Μήκος

mini2SKY 3.2

Μήκος 8 mm

Μήκος 10 mm

Μήκος 12 mm

Μήκος 14 mm

ΚΩΔ. m2SK3208

ΚΩΔ. m2SK3210

ΚΩΔ. m2SK3212

ΚΩΔ. m2SK3214

        

Μήκος

mini2SKY 2.8

Μήκος 10 mm

Μήκος 12 mm

Μήκος 14 mm

ΚΩΔ. m2SKYL10

ΚΩΔ. m2SKYL12

ΚΩΔ. m2SKYL14

Μήκος 10 mm ΚΩΔ. m1SKYL10

Μήκος 12 mm ΚΩΔ. m1SKYL12

Μήκος 14 mm ΚΩΔ. m1SKYL14
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miniSKY - Επισκόπηση προσθετικής

Άξονες αποτύπωσης, εργαστηριακά ανάλογα, εξαρτήματα διαμόρφωσης ούλων και βίδες για το mini2SKY
mini2SKY Άξονας 

αποτύπωσης
mini2SKY  

Ανάλογο εμφυτεύματος
mini2SKY

Εξαρτήματα διαμόρφωσης ούλων
mini2SKY

Βίδα
mini2SKY

Βίδα Εργαστηρίου

m2SKYPA1 m2SKYXIA m2SKYGF3 m2SKYGF5 m2SKYS22 m2SKYL22
1 τεμάχιο 1 τεμάχιο

Προσθετική σταθεροποίηση με CAD/CAM  
κατασκευασμένη μπάρα επάνω σε mini2SKY

mini2SKY
Scan Κολόβωμα

m2SKSCIE m2SKYS22

mini2SKY
Βίδα 

1 τεμάχιο

Αποκατάσταση στενών κενών ενός δοντιού με mini2SKY

m2SKYMDT m2SKYMDB m2SKYUFA UFCADMOD m2SKSCIE m2SKYPFS

mini2SKY MD 
Κολόβωμα Τιτανίου

mini2SKY MD 
Κολόβωμα BioXS

mini2SKY
uni.fit Κολόβωμα

Πλαστικό 
διαμόρφωσης

mini2SKY
Scan-Κολόβωμα

mini2SKY
Prefab Τιτάνιο

1 τεμάχιο

Προσθετική σταθεροποίηση με mini2SKY

mini2SKY retention.loc mini2SKY Locator®
Locator® 

Σετ εργασίας
mini2SKY
TiSi.snap

retention.sil 
Σετ

SKY  
Φρέζα 
οστού

m2SKYRL2 m2SKYRL4 m2SKYLC2 m2SKYLC4 LOCLAB20 m2SKTI02 m2SKTI04 580RTSET SKY-DR41
2 σετ

Προσθετική σταθεροποίηση με mini1SKY
SKY ενεργοποιητής  

της καλύπτρας  
από πολύτιμο μέταλλο

SKY απενεργοποιητής  
της καλύπτρας  

από πολύτιμο μέταλλο

SKY καλύπτρα από 
πολύτιμο μέταλλο

Μεταλλικό περίβλημα 
με 0-δακτύλιο

O-δακτύλιοι
6 τεμάχια

SKYGMAKT SKYGMDEASKYGM225 SKY-OR50 SKY-OR55

6 τεμάχια

mini1SKY
Ανάλογο 

εμφυτεύματος

m1SKYXIA



whiteSKY Tissue Line εμφυτεύματα ζιρκονίας

Η περαιτέρω ανάπτυξη του εμφυτεύματος 
ζιρκονίας whiteSKY σε whiteSKY Tissue Line.

Ένα επίπεδο υψηλότερα

Δική σας απόφαση 

Βελτιστοποιημένο σπείρωμα αυτο-κοχλίωσης 
 απαιτείται μειωμένη δύναμη για κοχλίωση  
κατά την τοποθέτηση.

Κοίλου σχήματος διαβλεννογόνιο 
 χώρος για αισθητική διαμόρφωση του μαλακού 
ιστού

Βελτιστοποιημένο ύψος 
κατασκευής (4.5 mm) 
 απαιτείται λιγότερη εξατομίκευση

Βελτιστοποιημένη δομή επιφάνειας 
  για προσαρμογή του μαλακού ιστού

Αδρή επιφάνεια 
  για αξιόπιστη οστεοενσωμάτωση

Αύλακα  
 σταθεροποίηση της προσθετικής εργασίας  
με παγίδευση της κόλλας

Προσαρμόσιμο  
 εάν απαιτείται

Δύο γωνιώδεις επιφάνειες, 15° η κάθε μία 
 απαιτείται λιγότερη εξατομίκευση για την 
αποκατάσταση των γωνιωδών εμφυτευμάτων

Έχετε την επιλογή:  
Ψηφιακή ή αναλογική ροή εργασίας.

 � Προσθετική καλύπτρα 
(= καλύπτρα σάρωσης: ψηφιακό 
αποτύπωμα) για αποτελεσματική 
αποκατάσταση μονού δοντιού και 
γέφυρας

 � Εργαστηριακό ανάλογο  
 απλοποιεί την αποκατάσταση εάν 
το εμφύτευμα δεν έχει εξατομικευθεί

Βελτιστοποιημένες  
επιφάνειες συγκόλλησης

Ορθογώνια προσάρτηση 
συνδέσμου  
 αντιπεριστροφική συσκευή

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.122
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whiteSKY Tissue Line εμφυτεύματα ζιρκονίας

Εξαρτήματα

3.5 4.0 4.5

L 8 mm wSKYT3508 wSKYT4008 wSKYT4508

L 10 mm wSKYT3510 wSKYT4010 wSKYT4510

3.5 4.0 4.5

L 12 mm wSKYT3512 wSKYT4012 wSKYT4512

L 14 mm wSKYT3514 wSKYT4014 wSKYT4514

Καλύπτρα 
αποτύπωσης

Εργαστηριακό 
ανάλογο

Προσθετική 
καλύπτρα

Εργαλείο 
τοποθέτησης 
για γωνιακή

Εργαλείο 
τοποθέτησης 
για ρατσέτα

Αναβαθμισμένo κιτ  
whiteSKY T.L.

wSKYICAP * wSKYLABA wSKYPROC * wSKYITCA wSKYITTW       wSKTUPGK 

* αναμένεται
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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

Χαρακτηριστικά 
Φυσική αναπαραγωγή του αυτόλογου οστού, το μόσχευμα Gen-Os διατηρεί τα ίδια ενδογενή 
χαρακτηριστικά (θεμέλια ουσία και πορώδη δομή) και εμφανίζει υψηλή οστεοαγωγιμότητα. 
Είναι φυσικής προέλευσης και βιοσυμβατό όπως αποδεικνύεται από δοκιμασίες που έγιναν 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10993 στο Universita degli Studi di Torino.

Το μόσχευμα Gen-Os είναι απορροφήσιμο και υποστηρίζει την οστική ανάπλαση διατηρώντας 
το αρχικό σχήμα και όγκο του μοσχεύματος (οστεοκαθοδήγηση). Επιπλέον, χάρη στο κολλαγόνο 
που περιέχει το προϊόν διευκολύνει το σχηματισμό θρόμβου και την επακόλουθη εισβολή 
κυττάρων επούλωσης και ανάπλασης τα οποία μέσα από τη διαδικασία υποκατάστασης και 
ενσωμάτωσης του μοσχεύματος, προάγουν την ανάπλαση του ελλείποντος οστού. 

Εξαιτίας της χαρακτηριστικής “υγροσκοπικότητας”, το μοσχευματικό υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μεταφορέας για επιλεγμένα σκευάσματα και φάρμακα υγρής σύστασης.

Κλινικές εφαρμογές 
Χειρουργική στόματος, Περιοδοντολογία, Εμφυτευματολογία.

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

Όστικό μόσχευμα σε κόκκους, με διατηρημένο κολλαγόνο.

Πλάγια πρόσβαση κατά την Ανύψωση Ιγμορείου. Μόσχευμα σε ελλείμματα 2 τοιχωμάτων με άμεση  
ή μεταγενέστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Ενδοοστικά ελλείμματα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο 0,5 gr 74,98 €

Φιαλίδιο 1,0 gr 131,63 €

Φιαλίδιo 2,0 gr 230,34 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

υλικών OsteoBiol

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 125

GTO®

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA ΤΙΜΗ

Σύριγγα:  0,5 cc 115,85 €

Χαρακτηριστικά
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 
θερμοσχηματισμού ζελέ, 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,  
με ιδανική κολλώδη σύσταση.

Διατίθεται σε σύριγγα κι ενίεται κατευθείαν στην ελλειμματική 
περιοχή.

Ανοικτή ανύψωση 
ιγμορείου

Περιεμφυτευματικές 
βλάβες

Οριζόντια αύξηση Αναγέννηση 
ακρολοφίας

Ενδoοστικά 
ελλείμματα

Ενδείξεις

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

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

υλικών OsteoBiol

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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mp3

Apatos

Όστικό 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. Όι 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 OsteoBiol Lamina.

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

Όστικό μόσχευμα σε κόκκους, χωρίς κολλαγόνο.
Αρχικός ιστός 
Eτερόλογο φλοιώδες και σπογγώδες οστό 

Κολλαγόνο ιστού 
Έχει αφαιρεθεί

Φυσική φόρμα 
Ακτινοσκιεροί κόκκοι ανόργανου υδροξυαπατίτη

Μέγεθος κόκκου 
600-1.000 μm

Χρόνος επανεισόδου  
Περίπου 5 μήνες για το Apatos ανάμεικτο.

Κλινικές εφαρμογές 
 Χειρουργική στόματος και Εμφυτευματολογία.

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

 Αποστειρωμένη σύριγγα 1 cc (εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm) 125,06 €

3 αποστειρωμένες σύριγγες 0,5 cc (εξωτερική διάμ. 7mm, εσωτερική διάμ. 6mm) 302,76 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο 0,5 gr 77,66 €

Φιαλίδιο 1,0 gr 121,10 €

Φιαλίδιo 2,0 gr 230,37 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

υλικών OsteoBiol

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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SP-Block & Dual Block

Όστικά μοσχεύματα - τεμάχια οστού.
• Sp-Block: Σπογγώδες οστό

• Dual-Block: Συμπαγές και σπογγώδες οστό

Κολλαγόνο ιστού 
Διατηρημένο

Φυσική φόρμα  
Σκληρό αποξηραμένο τεμάχιο

Χρόνος επανεισόδου 
Περίπου 8 μήνες

Χαρακτηριστικά 
 Τα SP-Block και Dual-Block ενισχύουν τη δημιουργία νέου οστού χάρη στην, κατάλληλη  
για οστεοκαθοδήγηση, επιφάνειά τους: λόγω της σκληρής σύστασής τους, τα blocks διατηρούν  
σε βάθος χρόνου τον αρχικό τους όγκο, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό σε μεγάλες αναπλάσεις. 
Επιπλέον, το κολλαγόνο των block διευκολύνει τη δημιουργία θρόμβου και την επακόλουθη 
εισβολή κυττάρων αναγέννησης και επιδιόρθωσης που θα προωθήσουν τη δημιουργία νέου 
οστού.

Ενδείξεις 
 Το Sp-Block ενδείκνυται για κάθετη αύξηση της κάτω γνάθου (5 mm το μέγιστο)  
με την τεχνική ενθέτου. 

Το Dual-Block ενδείκνυται για οριζόντια αύξηση πολύ απορροφημένης άνω γνάθου. Όποια 
τεχνική κι αν χρησιμοποιηθεί, συστήνεται να γεμίζονται τα κενά γύρω από το block με μόσχευμα 
σε κόκκους, για να επιτευχθούν τα επιθυμητά: όγκος και περίγραμμα στη λήπτρια περιοχή.

Χειρισμός 
 Το Sp-Block και το Dual-Block  πρέπει να εφυγραίνονται, πριν τη χρήση, για 5/10 
λεπτά, με χλιαρό, αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό ή με αντιβιωτικά. Κατόπιν, το block μπορεί 
να τοποθετηθεί στη λήπτρια θέση η οποία πρέπει να έχει διαμορφωθεί αντίστοιχα ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη επαφή. 

Τα blocks θα πρέπει να σταθεροποιούνται με μικροβίδες οστεοσύνθεσης και να προστατεύονται 
με απορροφήσιμη μεμβράνη (Evolution). 

Σε περίπτωση κάθετης αύξησης με τεχνική ενθέτου, το Sp-Block θα πρέπει να 
σταθεροποιείται επίσης με μίνι πλάκες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Sp-Block

BN1E / 20x10x10 mm / Ίππειο 152,71

BN2E / 20x20x10 mm / Ίππειο 230,34 €

Dual-Block

STS7S / 20x15x5 mm /  
Μαλακό, xοίρειο κεκαμμένο 236,42 €

STΝ5S/ 20x10x5 mm /  
Κανονικό, χοίρειο κεκαμμένο 146,05 €
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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
 Όι 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.

Όστικό μόσχευμα λεπτόκοκκο, σε σύριγγα. 
Ιδανικό για Περιοδοντολογία.

Όστικό μόσχευμα σε μορφή πάστας ζυμώδους σύστασης.
Ιστός προέλευσης
Μείγμα συμπαγούς και σπογγώδους ετερόλογου οστού 
Κολλαγόνο ιστού
Διατηρημένο
Φυσική φόρμα
 Όστική 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) 94,78 €

3 σύριγγες  0,5 cc (3 gr) 273,30 €

 3 σύριγγες  0,25 cc (1,5 gr).  
Iδανικές για πλήρωση του περιεμφυτευματικού χώρου σε άμεσα εμφυτεύματα 186,80 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

1 σύριγγα 0,5 cc 103,99 €

3 σύριγγες 0,5 cc 248,80 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

υλικών OsteoBiol

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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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.

Όστικό μόσχευμα σε μορφή ελάσματος.

Όστικό μόσχευμα σε μορφή προσχηματισμένου καμπύλου ελάσματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Κανονικό 30χ30 mm 167,17 €

Λεπτό 25x25 mm 193,54 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

1 τεμάχιο 35 χ 35 mm 220,68 €
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Evolution

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

ΚΑΝΌΝΙΚΗ 

ΛΕΠΤΗ

20x20 mm

ΚΑΝΌΝΙΚΗ 

ΛΕΠΤΗ

25x35 mm

ΚΑΝΌΝΙΚΗ 

ΛΕΠΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Κανονική 20 χ 20 mm 110,57 €

Κανονική 30 χ 30 mm 138,21 €

Κανονική οβάλ 25 χ 35 mm 125,06 €

Λεπτή 20 χ 20 mm 125,06 €

Λεπτή 30 χ 30 mm 157,97 €

Λεπτή οβάλ 25 χ 35 mm 125,06 €

Αγοράζοντας 
3 συσκευασίες 

υλικών OsteoBiol

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Derma

Αποξηραμένη μεμβράνη.

Αρχικός ιστός
Χοίρειο δέρμα

Κολλαγόνο ιστού
Διατηρημένο

Φυσική φόρμα
 Αποξηραμένη μεμβράνη

Πάχος
Λεπτό: 0,9 mm (± 0,1 mm) 
Κανονικό: 2,0 mm (± 0,2 mm)

Εκτιμώμενος χρόνος απορρόφησης
 Λεπτή: περίπου 3 μήνες 
Κανονική: περίπου 4 μήνες

Κλινικές εφαρμογές
 Προστασία μοσχεύματος         
Είναι μια απορροφούμενη κολλαγονούχα μεμβράνη για την προστασία και τη σταθεροποίηση 
οστικών μοσχευμάτων. Μόνο σε αυτήν την ειδική ένδειξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης  
σε καταστάσεις ανοικτής επούλωσης, χάρη στην τέλεια ενσωμάτωσή της στους ιστούς.

Βελτίωση μαλακού ιστού      
Εάν υπάρχει ακόμα υπολοιπόμενος κερατινοποιημένος ιστός γύρω από δόντια ή εμφυτεύματα, 
η μεμβράνη Derma μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτικό του μοσχεύματος συνδετικού 
ιστού, για να βελτιώσει την ποιότητα του κερατινοποιημένου ιστού.

Υφιζήσεις ούλων        
‘Ηπιες ουλικές υφιζήσεις μπορούν να θεραπευτούν με την Derma για να αποφευχθεί η 
δυσφορία και ταλαιπωρία του ασθενή από τη λήψη μοσχεύματος συνδετικού ιστού.  
Συστήνεται να αφήσετε τη μεμβράνη Derma πλήρως καλυμμένη από τον μυλικά κατευθυνόμενο 
κρημνό και να αποφεύγεται η έκθεσή της. Μια κατάλληλα διαμορφωμένη μεμβράνη Derma  
με αποστρογγυλεμένα άκρα, ενδείκνυται επίσης για την τεχνική “τούνελ”.

Χειρισμός
 Η μεμβράνη Derma μπορεί να διαμορφωθεί με ψαλίδι μέχρι το επιθυμητό μέγεθος.  
Κατόπιν, πρέπει να ενυδατωθεί για 5 λεπτά σε αποστειρωμένο χλιαρό φυσιολογικό ορό.  
Όταν αποκτήσει την επιθυμητή πλαστικότητα, πρέπει να προσαρμοστεί στην περιοχή  
του μοσχεύματος. Συστήνεται πάντα να προετοιμάζετε μια υποδοχή με ένα μοχλό,  
με σκοπό να σταθεροποιήσετε τη μεμβράνη στην περιοχή μετά τη συρραφή του κρημνού.

Αύξηση μαλακού ιστούΑναγέννηση ακρολοφίας Αναγέννηση περιοδοντίου

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Λεπτή 25 χ 25 mm 102,00 €

Κανονική 30 χ 30 mm 92,99 €

Κανονική 15 x 5 mm 75,03 €
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Insight Film (F-Speed)

Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ

➔   Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου έκθεσης στην ακτινοβολία από τα φιλμ ταχύτητας D.

➔   Μεγαλύτερη ευκρίνεια στη διάγνωση

➔   Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας

➔   Τα φιλμ εμφανίζονται με το χέρι ή σε μικρά αυτόματα εμφανιστήρια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Μονό φιλμ IP-21
Πακέτο 150 τεμαχίων

3,1 x 4,1 cm 116 3401 92,80 €

Διπλό φιλμ IP-22
Πακέτο 130 τεμαχίων

Το διπλό φιλμ δίνει με μια ακτινοβόληση - 
χωρίς να αυξηθεί ο χρόνος έκθεσης - δύο 
ακτινογραφίες. 

3,1 x 4,1 cm 179 8628 131,84 €

Παιδικό φιλμ IP-01
Πακέτο 100 τεμαχίων

2,2 x 3,5 cm 867 5332 81,33 €

Φιλμ σε Clinacept συσκευασία
Πακέτο 100 τεμαχίων

Φιλμ με αδιάβροχο προστατευτικό 
περίβλημα.

3,1 x 4,1 cm  153 9931 90,17 €
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T-MAT G/RA Film

Ειδικά κατασκευασμένο φιλμ για πανοραμικές ακτινογραφίες.

•  Όρθοχρωματικό (πράσινης ευαισθησίας) ακτινογραφικό φιλμ για χρήση με ορθοχρωματικές 
ενισχυτικές πινακίδες όπως οι KODAK LANEX Screens.

•  Έχει διπλή φωτοευαίσθητη επίστρωση
•  Έχει υψηλή ταχύτητα 400
•  Είναι μεγάλης ευαισθησίας με υψηλό δείκτη αντίθεσης (contrast)
•  Τα φιλμ εμφανίζονται με το χέρι ή σε αυτόματα εμφανιστήρια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Πακέτο των 50 φύλλων 12,7 x 30,5 cm 198 7627 130,35 €

Πακέτο των 100 φύλλων 15 χ 30 cm 521 5603 226,01 €
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Dental Readymatic

Dental Χ-ray Developer and Fixer

Rapid Access Dental Developer and Fixer 

Έτοιμα για χρήση υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης  
για ενδοστοματικές και εξωστοματικές ακτινογραφίες,  
σε αυτόματα εμφανιστήρια.

Υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης συμπυκνωμένα,  
για διαδικασία με το χέρι.

•  Χρειάζονται αραίωση

•  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα οδοντιατρικά ακτινογραφικά φιλμ

•  Διατίθενται σε συσκευασία ενός δοχείου για τελικό διάλυμα 2,25 lt.

Ταχείας επεξεργασίας υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης,  
έτοιμα προς χρήση, για διαδικασία με το χέρι.

Σχεδιάστηκαν για την εμφάνιση με το χέρι ενδοστοματικών ακτινογραφικών φιλμ  
και ετοιμάζουν μια ακτινογραφία κατάλληλη για ανάγνωση σε 30 δευτερόλεπτα  
(15 δευτερόλεπτα εμφάνιση, 15 δευτερόλεπτα στερέωση στους 20ο C).  
Διατίθενται το κάθε ένα σε φιάλη των 500 ml.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Dental Readymatic Developer: 2 φιάλες των 5 lt 528 5929 50,71 €

Dental Readymatic Fixer: 2 φιάλες των 5 lt  528 5937 50,71 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Dental Developer 501 6316 10,90 €

Dental Fixer 501 6308 10,90 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Rapid Access Developer 501 0459 7,24 €

Rapid Access Fixer 501 0491 7,24 €

Αγοράζοντας 
6 φιάλες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Αγοράζοντας 
6 φιάλες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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ARH2 και ARL2

Face Bow Type AEB

Ημιπροσαρμοζόμενοι αρθρωτήρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARH2
• Ρυθμιζόμενη κλίση της Κονδυλικής Ατραπού από -20° έως +60°

• Πλήρης έκταση της κίνησης Bennett 0° έως 40°

• Ό κονδυλικός μηχανισμός μπορεί να ρυθμιστεί από ατομικές καταγραφές

• Ρυθμιζόμενη άμεση πλάγια κίνηση

• Σταθερή διακονδυλική απόσταση: 95 mm

• Ανοίγει 180°+

• Η διάταξη της κονδυλικής ατραπού είναι εξοπλισμένη με Ειδικές Ακουστικές ακίδες για 
προσάρτηση στο Ear Bow ΑΕΕ της Dentatus.

• Συμπαγής τομική τράπεζα, μπορεί να κλίνει πρόσθια-οπίσθια και είναι αφαιρούμενη -  
μπορεί να εναλλάσσσεται με την πλήρως ρυθμιζόμενη Τμηματική τομική τράπεζα.

• Ανθεκτικός στη διάβρωση

• Συνολικό ύψος: 105 mm

• Bάρος 1010 g

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ARL2
Έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ARH2 κι επιπρόσθετα διαθέτει:

Ένα προσαρμόσιμο στέλεχος άνω γνάθου κι ένα εξάρτημα, το Gauge Block με το οποίο ο 
αρθρωτήρας μπορεί να προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει σωστές βασικές ρυθμίσεις όταν 
συνεργάζονται οδοντίατρος και οδοντοτεχνίτης, ο καθένας με τον δικό του αρθρωτήρα ARL2.
Bάρος 1038 g.

Προσωπικό τόξο με κλασικούς ρυθμιζόμενους  
κονδυλικούς άξονες.
Συνδυάζεται με τους αρθρωτήρες ARH & ARL.
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Twin Luscent AnchorTM

Όι Twin Luscent Anchors διατίθενται σε 4 μεγέθη:
• Extra Small (πολύ μικρό): διάμετρος 1,26 mm, μήκος 16,7 mm
• Small (μικρό): διάμετρος 1,40 mm, μήκος 16,7mm
• Medium (μεσαίο): διάμετρος 1,54 mm, μήκος 16,7 mm
• Large (μεγάλο): διάμετρος 1,68 mm, μήκος 16,7 mm

Άξονας υαλονημάτων-ρητίνης με ειδικό σχέδιο για διπλάσια 
συγκράτηση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

LUT-K I
Περιλαμβάνει:

 15 Twin Luscent Anchors (5 από τα μεγέθη, μικρό, μεσαίο, μεγάλο),  
3 αντίστοιχα τρύπανα, 1 Probos I, 1 Probos ΙΙ και 15 φόρμες διαμόρφωσης 
κολοβώματος

178,94 €

Ανταλλακτικό 15 αξόνων
 15 άξονες ενός μεμονωμένου μεγέθους και 15 φόρμες διαμόρφωσης 
κολοβώματος

101,27 €

Ανταλλακτικό 5 αξόνων
 5 άξονες ενός μεμονωμένου μεγέθους και 5 φόρμες διαμόρφωσης κολοβώματος

38,60 €
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Surtex

Ενδορριζικοί άξονες τιτανίου και επίχρυσοι.
✓    Οι γνήσιοι άξονες Dentatus Classic Surtex® έχουν γίνει ένα παγκόσμιο 

πρότυπο στους άξονες με σπείρες και προσφέρουν στους οδοντιάτρους 
μια αξιόπιστη και απλή λύση για τοποθέτηση άξονα και κατασκευή 
κολοβώματος.

✓    Κατασκευάζονται στη Σουηδία με 100% ποιοτικό έλεγχο.

✓    Έχουν ειδική επεξεργασία επιφανείας που προσφέρει λιγότερη αντανάκλαση 
και 200% περισσότερη συγκράτηση των επανορθωτικών υλικών.  
Είναι έτοιμοι προς χρήση. Δεν χρειάζονται αδροποίηση ή αμμοβολή, καθώς η επιφάνειά 
τους είναι προεπεξεργασμένη. Η επεξεργασμένη επιφάνειά τους αντανακλά το φως 
λιγότερο απ΄ότι η επιφάνεια ενός απλού άξονα και καλύπτονται καλά με τα αισθητικά 
επανορθωτικά υλικά χωρίς την ανάγκη στρώματος αδιαφάνειας.

Tα τρύπανα των αξόνων διατίθενται στις ίδιες διαμέτρους, στα μήκη short (28mm) και Long (33mm).

Μεγέθη Short  
(7,8 mm)

Medium  
(9,3 mm)

Long  
(11,8 mm)

Extra Long  
(14,2 mm)

Super Long  
(17 mm)

1 ø 1,05 mm ø 1,05 mm ø 1,05 mm

2 ø 1,20 mm ø 1,20 mm ø 1,20 mm

3 ø 1,35 mm ø 1,35 mm ø 1,35 mm ø 1,35 mm ø 1,35 mm

4 ø 1,50 mm ø 1,50 mm ø 1,50 mm ø 1,50 mm ø 1,50 mm

5 ø 1,65 mm ø 1,65 mm ø 1,65 mm ø 1,65 mm ø 1,65 mm

6 ø 1,80 mm ø 1,80 mm ø 1,80 mm ø 1,80 mm ø 1,80 mm

ΜΗΚΗ ΑΞΟΝΩΝ

Εύκολη μέτρηση διαμέτρου  
(κάτω από τη σφραγίδα 

ασφαλείας)

Διαφανές καπάκι  
που γυρίζει  

και σταματά με κλικ

Η βάση του θαλάμου έχει 
σχεδιαστεί για εύκολο 

πιάσιμο των στοπ

Μέτρηση μήκους

Πλήρης σειρά 
ανταλλακτικών 

σε 15άδες

Σφράγισμα ασφαλείας

Όι άξονες Surtex διατίθενται σε μια πλήρη συλλογή αξόνων, τρυπάνων και εξαρτημάτων,  

μέσα στον πατενταρισμένο διανομέα τους, One-Stop, με ενσωματωμένους μετρητές.

Όλα τα μεγέθη των αξόνων και των τρυπάνων διατίθενται επίσης σε ανταλλακτικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Άξονες Surtex Επίχρυσοι

Συσκευασία RST-60: 60 άξονες και 6 τρύπανα 221,03 €

Συσκευασία RST: 120 άξονες 150,15 €

Άξονες Surtex Τιτανίου

Συσκευασία TST-60: 60 άξονες και 6 τρύπανα 261,35 €

Συσκευασία TST: 120 άξονες 264,47 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Η 15άδα άξονες επίχρυσοι 20,17 €

Η 15άδα άξονες τιτανίου 33,60 €
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Profin® Directional System

Σύστημα χειρολαβής και άκρων με παλινδρομική κίνηση, για το 
φινίρισμα και τη στίλβωση όλων των τύπων αποκαταστάσεων 
και όλων των οδοντικών επιφανειών.

Το Profin Directional System, με την ακριβή κι ελεγχόμενη παλινδρομική κίνηση κατά 1.2 
mm, είναι ιδανικό για λεπτεπίλεπτη κι ασφαλή διαμόρφωση, δημιουργία περιγράμματος και 
στίλβωση τόσο των φυσικών δοντιών όσο και των αποκαταστάσεων όλων των τύπων.

Πλεονεκτήματα της χειρολαβής Profin
-  Σκληρή ανοδιωμένη επιφάνεια με μεγάλη αντίσταση στις εκδορές

-  Κεφαλή μινιατούρα για καλύτερη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές

-  Λεία επιφάνεια που δεν γυαλίζει, με χρώμα χαμηλής αντίθεσης

-  Εργονομικό σχέδιο με καλό κράτημα

Η χειρολαβή, σε συνδυασμό με μια ευρεία συλλογή λειαντικών άκρων, προσφέρει 
απεριόριστη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες ενδοστοματικές περιοχές, επιτρέποντας την 
αναδιαμόρφωση της αδαμαντίνης, καθώς και αποκαταστάσεων από πορσελάνη, μέταλλο, 
σύνθετη ρητίνη και αμάλγαμα.

Το σύστημα Profin είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο:

•  για τελειοποίηση των μεσοδόντιων, ουλικών και κοπτικών προεξοχών σε ένα φυσικό σχήμα

•  για δημιουργία περιγράμματος κι εξατομίκευση προσθίων αποκαταστάσεων 

•  για αναδιαμόρφωση οδοντικών επιφανειών που έρχονται σε επαφή

•  για λεπτό φινίρισμα ορίων κεραμικών ή μεταλλικών αποκαταστάσεων, πριν τη συγκόλληση

•  για εξάλειψη υποσκαφών σε παρασκευές για CAD/CAM αποκαταστάσεις

• για καθαρισμό εμφυτευμάτων

• για ασφαλή μείωση όμορων επιφανειών (δημιουργία χώρου στην Όρθοδοντική)

LTA: σετ Lamineer Tips

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Profin PDX Starter Kit
Περιλαμβάνει μια χειρολαβή Profin PDX, 5 Lamineer Tips διαμόρφωσης  
και φινιρίσματος (LTA-150, LTA-30, LTA-39, LTA-S100, LTA-S50), 30 πλαστικά άκρα 
για στίλβωση, 1 έμβολο για τα άκρα και μια βάση για τα άκρα.

602,32 €

LTA Σετ Lamineer Tips
Περιλαμβάνει 10 άκρα Lamineer: LTA-150, LTA-S100, LTA-75, LTA-S50, LTA-
30, LTA-S15, LTA-39, LTA-S36, LTA-C50, LTA-E50 και μια βάση με χρωματική 
κωδικοποίηση.

340,90 €

Με πληρωμή μετρητοίς

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Profin® Directional System

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ LAMINEER TIPS

 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΕΠΤΉ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 
Επίστρωση διαμαντιού

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ

ανά 2 τεμάχια

LTA-150/2 150 μικρά Κόκκινο Αφαίρεση μεγάλων περισσειών και διαμόρφωση όλων των υλικών 
αποκατάστασης - χρήση αδρόκοκκων άκρων

59,20 €

LTA-100/2 100 μικρά Πράσινο

LTA-75/2 75 μικρά Χρυσό Για διαμόρφωση και στίλβωση όλων των υλικών αποκατάστασης και της 
αδαμαντίνηςLTA-50/2 50 μικρά Κίτρινο

LTA-30/2 30 μικρά Λευκό
Τελική στίλβωση - χρήση λεπτόκοκκων άκρων

LTA-15/2 15 μικρά Βιολετί

LTA-39/2 Καρβίδιο του Βολφραμίου Μαύρο
Το καρβίδιο του βολφραμίου δεν προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη.  
Για τελικό φινίρισμα των ορίων των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης.

AΚΜΉ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ, ΚΟΝΤΟ  
Επίστρωση διαμαντιού

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ

ανά 2 τεμάχια

LTA-S150/2 150 μικρά Κόκκινο Ίδια συνιστώμενη χρήση όπως παραπάνω.

59,20 €

LTA-S100/2 100 μικρά Πράσινο

Μικρότερο και λεπτότερο άκρο με ακμή μαχαιριού για καλύτερη πρόσβαση  
σε στενά διαστήματα και κοντά στα σημεία επαφής

LTA-S75/2 75 μικρά Χρυσό

LTA-S50/2 50 μικρά Κίτρινο

LTA-S30/2 30 μικρά Λευκό

LTA-S15/2 15 μικρά Βιολετί

LTA-S36/2 Καρβίδιο του 
Βολφραμίου

Μαύρο
Το καρβίδιο του βολφραμίου δεν προκαλεί φθορά στην αδαμαντίνη.  
Για τελικό φινίρισμα των ορίων των εμφράξεων σύνθετης ρητίνης.

FLEXIBLE  
Επίστρωση διαμαντιού

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ

ανά 2 τεμάχια

LTA-F100/2 100 μικρά Πράσινο
Ίδια συνιστώμενη χρήση όπως παραπάνω. 

Άκρα με διπλάσια ευκαμψία για δυσπρόσιτες περιοχές. 
2 mm μακρύτερο άκρο.

59,20 €LTA-F75/2 75 μικρά Χρυσό

LTA-F50/2 50 μικρά Κίτρινο

ΚΟΙΛΟ ΑΚΡΟ  
Επίστρωση διαμαντιού

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ

ανά 2 τεμάχια

LTA-Ε50/2 50 μικρά Κίτρινο Για μασητικές και κοίλες επιφάνειες 59,20 €

ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΕΣ/ΛΟΞΟΤΟΜΕΣ  
Επίστρωση διαμαντιού

ΑΔΡΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ

ανά 2 τεμάχια

LTA-C50/2 50 μικρά Κίτρινο Για αναδιαμόρφωση κλίσεων ακριβείας και γωνιών αυχένων και λοξοτομών 59,20 €

LAMINEER TIPS IPR 
Επίστρωση διαμαντιού

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Σετ LTA-P/SK2 Άκρα για μείωση όμορων επιφανειών

Σετ LTA-P/SK Άκρα για μείωση όμορων επιφανειών

EVA POLISHING TIPS  
Πλαστικά άκρα

ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΙΜΗ

ανά 100 τεμάχια

EVA-2000/100 Πράσινο
Γενικής χρήσης πλαστικά άκρα στίλβωσης.  

Σχήμα σφηνοειδές, για καθαρισμό όλων των όμορων περιοχών 48,07 €

EVA-5000/100 Μπλε Πλαστικά άκρα στίλβωσης. Λεπτή σπάτουλα. 48,07 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.140

Atlas

Μικρής διαμέτρου, ενιαίας κατασκευής εμφυτεύματα ιδανικά 
για τη συγκράτηση οδοντοστοιχιών σε στενές, απορροφημένες 
ακρολοφίες σε συνδυασμό με ένα σιλικονούχο υλικό 
αναγομώσεων και χωρίς Ό δακτυλίους και καλύπτρες.

Τα εμφυτεύματα Atlas:

•  Διατίθενται σε τέσσερις διαμέτρους 1,8 mm, 2,2 mm , 2,4 mm, 2,8 mm και σε τρία μήκη:  
14 mm, 17 mm, 21 mm (συνολικό μήκος συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής)

•  Αποτελούνται από το βιδωτό σώμα, το οποίο εισέρχεται εντός του οστού και διατίθεται σε μήκη 7, 
10 και 14 mm, μια επίπεδη, λεία επιφάνεια που εμφανίζεται στην κορυφή της ακρολοφίας,  
την αυχενική περιοχή τους ικανής εκτάσεως για καλύτερη υγιεινή και την κεφαλή τους που είναι 
πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το σώμα τους για καλύτερη συγκράτηση των οδοντοστοιχιών

•  «Κουμπώνουν» με τη βάση της οδοντοστοιχίας μέσω ενός σιλικονούχου υλικού αναγόμωσης 
της οδοντοστοιχίας. Πιο συγκεκριμένα, αντίστοιχα με τη θέση των εμφυτευμάτων, αφαιρείται 
ένα τμήμα της βάσης της οδοντοστοιχίας με τη βοήθεια ειδικών φρεζών που δημιουργούν 
εσοχή στο τμήμα που τροχίστηκε για καλύτερη συγκράτηση του υλικού αναγόμωσης, χωρίς 
συγκολλητικό. Στη συνέχεια, τοποθετείται το σιλικονούχο υλικό αναγόμωσης Tuf - Link της 
Dentatus στο τμήμα  της οδοντοστοιχίας που τροχίστηκε και η οδοντοστοιχία τοποθετείται στη θέση 
της στο στόμα πάνω από τα Atlas εμφυτεύματα.  Έτσι, στο σιλικονούχο υλικό δημιουργούνται οπές 
εφαρμογής στα εμφυτεύματα Atlas.

•  Τοποθετούνται με απλή διαδικασία και σταθεροποιούνται γρήγορα εξαιτίας της  
μικρής διαμέτρου τους και του Tuf - Link υλικού αναγόμωσης που απορροφά τις έντονες πιέσεις

•  Κατασκευάζονται από τιτάνιο Grade 5 και έχουν επεξεργασμένη επιφάνεια. Διατίθενται 
αποστειρωμένα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Τρύπανο Profile, 1.8 mm
2. Τρύπανο Profile, 2.2 mm
3. Τρύπανο Profile, 2.4 mm
4. Χειροκίνητο κατσαβίδι
5. R/A κατσαβίδι

6.  3 εργαλεία διαμόρφωσης  
της οδοντοστοιχίας

7. Μπρούτζινο ανάλογο
8. Καπάκια μαρκαρίσματος
9. Tuf-Link II σύριγγα 10 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

ATLAS® Surgical and Prosthetic  
Instrumentation Kit AK-2 
Περιλαμβάνει: 3 τρύπανα Profile (1,8 κοντό, 2,2 και 2,4), 1 κατσαβίδι εμφυτευμάτων 
R/A,  1 χειροκίνητο αντάπτορα R/A, 1 σετ 3 φρεζών διαμόρφωσης της οδοντοστοιχίας  
(ευθείας χειρολαβής μικρομότορ), 1 κουτί αποστειρώσιμο, οδηγίες χρήσης,  
1 ακτινογραφικός οδηγός, 5 χαρτιά απορρόφησης υγρασίας

586,04 €

ATLAS Sterile Implant Pack
Συσκευασία αποστειρωμένων εμφυτευμάτων ATLAS που περιλαμβάνει 2 εμφυτεύματα  
ίδιας διαμέτρου και μήκους

200,13 €

Σιλικόνη Tuf – Link ΙΙ
Περιλαμβάνει 1 σύριγγα των 10ml και 3 ρύγχη ανάμειξης 1:1

58,43 €

Κατόπιν παραγγελίας

1 42 53 6 7 8 9
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Anew

Βιδωτά Φορτιζόμενα εμφυτεύματα μικρής διαμέτρου για άμεση 
και μόνιμη χρήση.

Τα Anew είναι στενού σώματος εμφυτεύματα διαμέτρου 1.8, 2.2 και 2.4 mm από τιτάνιο  
Grade 5, με επεξεργασμένη επιφάνεια.

Σχεδιάστηκαν για διαστήματα όπου κανένα από τα άλλα δεν χωρά. Είναι ιδανικά για λεπτές 
ακρολοφίες, κοντά ευρισκόμενες ρίζες, πολύ λεπτά δόντια και περιορισμένα κάθετα 
διαστήματα.

Το ολοκληρωμένο σύστημα εμφυτεύματος-προσθετικού τμήματος, με την αποκατάσταση  
να συγκρατείται με ένα μη-υγροσκοπικό κοχλιούμενο σώμα, είναι μια σημαντική εξέλιξη  
στην εμφυτευματολογία.  
Η συμπαγής κατασκευή του εμφυτεύματος Anew με τη βιδωτά στηριγμένη επάνω του 
αποκατάσταση, σχεδιάστηκαν για την αντικατάσταση των χαμένων δοντιών από την πρώτη 
επίσκεψη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Τρύπανο καθέτου τομής – Μακρύ  

και κοντό.
2. Τρύπανο με σημάδια Laser για 1.8, 2.2, 2.4 διαμ. 

εμφυτεύματα.
3. Εμφυτεύματα τιτανίου σε 3 διαμέτρους και μήκη.
4. Μπρούτζινο πώμα για τα κοχλιούμενα σώματα, με 

σφράγισμα.
5. Λευκό κοχλιούμενο σώμα  

(White Screwcap).
6. Συνδετικό σώμα σιλικόνης  

(Silicon Connector Sleeve).
7. Κοχλιούμενο σώμα εργαστηρίου -  

Σκούρο γκρι.
8. Ti Indexed Platform (Εξάρτημα τιτανίου - 

τοποθετείται μόνιμα πάνω από το εμφύτευμα).
9. Σιλικονούχο σώμα (μανίκι) προστασίας  

των ούλων.
10. Κοντό μπρούτζινο κατσαβίδι.
11. Μακρύ κατσαβίδι με άκρο σμίλης.
12. R/A χειρολαβής κατσαβίδι εμφυτευμάτων.
13. Χειροκίνητο κατσαβίδι.
14. Τρύπανο διαμόρφωσης του αυλού του 

κοχλιούμενου σώματος (Screwcap Space Refining 
Reamer).

15. Τρύπανο διάνοιξης οπών στους εύκαμπτους 
νάρθηκες (Hollow Trephine Drill).

16. Ενισχυτική δοκός τιτανίου.
17. Εύκαμπτοι νάρθηκες - μακρύς και κοντός.
18. Μπρούτζινο ανάλογο.
19. Κεφαλή μεταφοράς (Transfer Coping).
20. Resin Castable Platform (Χυτεύσιμη πλατφόρμα 

ρητίνης).

20

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

SK ANEW Intro Kit. 
Περιλαμβάνει: 2 τρύπανα καθέτου τομής (1 κοντό και 1 μακρύ),  
3 τρύπανα για 1.8, 2.2, 2.4 διαμ. εμφυτεύματα,  
1 R/A χειρολαβής κατσαβίδι εμφυτευμάτων,  
1 χειροκίνητο κατσαβίδι, 2 ενισχυτικές δοκούς τιτανίου,  
1 τρύπανο διαμόρφωσης του αυλού του κοχλιούμενου σώματος,  
1 κατσαβίδι με άκρο σμίλης, 1 τρύπανο διάνοιξης οπών στους εύκαμπτους νάρθηκες,  
2 εύκαμπτους νάρθηκες (1 κοντό και 1 μακρύ), 1 κασέτα Sterifix.

704,10 €

ANEW Sterile Implant pack
Συσκευασία 2 ίδιων σε διάμετρο και μήκος, αποστειρωμένων εμφυτευμάτων ANEW

200,13 €

SNP-2 Clinical Prosthetic Components για 2 εμφυτεύματα
Συσκευασία εξαρτημάτων για κατασκευή προσωρινής προσθετικής εργασίας στο 
ιατρείο

186,70 €

SΤ-L Anew® Laboratory Components για 1 εμφύτευμα
 Προσθετικά εξαρτήματα εργαστηρίου

112,53 €

Κατόπιν παραγγελίας
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CORSOART® A-Line Articulators

Αρθρωτήρες δομικά πανομοιότυποι με τη σειρά Artex®, ύψους 116 mm.

MODEL B MODEL BK MODEL BKS MODEL BKR

Σχέδιο Non-Arcon Non-Arcon Non-Arcon Arcon

Γωνία Bennett 0-25° ρυθμιζόμενη ■ ■ ■ ■

Κεντρικό γρήγορο κλείδωμα ■ ■ ■ ■

Βελόνα πρόσθιου οδηγού ρυθμιζόμενη από -5 έως +10 mm ■ ■ ■ ■

Ρύθμιση τριγώνου Bonwill μέσω γρήγορου κλικ ■ ■ ■ ■

Τράπεζα πρόσθιου οδηγού 0° ■ ■ ■ ■

Αφαιρούμενο στήριγμα κλίσης ■ ■ ■ ■

Κλίση κονδυλικής τροχιάς ρυθμιζόμενη από -15° έως +60° - ■ ■ ■

Άμεση λειτουργία πλάγιας μετατόπισης (ISS) από 0-1,2 mm για κάθε πλευρά - - ■ ■

Πρόδρομη κίνηση 0-6 mm - - - ■

Οπισθόδρομη κίνηση 0-2 mm - - - ■

Απόσπαση 0-3 mm - - - ■

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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A-Line Model Β

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® B A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12100 299,00 €

CORSOART® B A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, μπλε 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12120 299,00 €

A-Line Model ΒKR

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® BKR A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος,  
πλήρως προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12112 859,00 €

Όλοι οι αρθρωτήρες CORSOART® των σειρών A και AC μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με το σετ πλακών ανάρτησης Splitex®.

A-Line Model ΒK 

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® BK A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12110 399,00 €

CORSOART® BK A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, μπλε 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12130 399,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® BKS A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, κόκκινος,  
με Immediate Side Sift Function (ISS) 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12111 479,00 €

CORSOART® BKS A-Line, ύψους ανάρτησης 116 mm, μπλε,  
με Immediate Side Sift Function (ISS) 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12131 479,00 €

A-Line Model ΒKS 
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CORSOART® AC-Line Articulators

MODEL B MODEL BK MODEL BKS MODEL BKR

Σχέδιο Non-Arcon Non-Arcon Non-Arcon Arcon

Γωνία Bennett 0-25° ρυθμιζόμενη ■ ■ ■ ■

Κεντρικό γρήγορο κλείδωμα ■ ■ ■ ■

Βελόνα πρόσθιου οδηγού ρυθμιζόμενη από -5 έως +10 mm ■ ■ ■ ■

Ρύθμιση τριγώνου Bonwill μέσω γρήγορου κλικ ■ ■ ■ ■

Τράπεζα πρόσθιου οδηγού 0° ■ ■ ■ ■

Αφαιρούμενο στήριγμα κλίσης ■ ■ ■ ■

Κλίση κονδυλικής τροχιάς ρυθμιζόμενη από -15° έως +60° - ■ ■ ■

Άμεση λειτουργία πλάγιας μετατόπισης (ISS) από 0-1,2 mm για κάθε πλευρά - - ■ ■

Πρόδρομη κίνηση 0-6 mm - - - ■

Οπισθόδρομη κίνηση 0-2 mm - - - ■

Απόσπαση 0-3 mm - - - ■

Αρθρωτήρες δομικά πανομοιότυποι με τη σειρά Artex® Carbon, ύψους 126 mm.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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AC-Line Model Β

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® B AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12200 299,00 €

CORSOART® B AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, κόκκινος 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12220 299,00 €

AC-Line Model ΒK

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® BK AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12210 399,00 €

CORSOART® BK AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, κόκκινος 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12230 399,00 €

AC-Line Model ΒKS

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® BKS AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε,  
με Immediate Side Sift Function (ISS) 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12211 479,00 €

CORSOART® BKS AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, κόκκινος  
με Immediate Side Sift Function (ISS) 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12231 479,00 €

AC-Line Model ΒKR

ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

CORSOART® BKR AC-Line, ύψους ανάρτησης 126 mm, μπλε,  
 πλήρως προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας 
(παρέχεται χωρίς σύστημα μαγνητικών πλακών)

12212 859,00 €
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CORSOFIX® A Facebow

ADESSOSPLIT® Centring Key

Προσωπικό τόξο πλήρες με άρθρωση στήριξης  
του στελέχους δήξης.

•   Είναι συμβατό με το προσωπικό τόξο Rotofix® από την εταιρεία Amann Girrbach.

•   Ελαφριά, συμπαγής κατασκευή αλουμινίου για βελτιωμένους χειρισμούς

•   Συνεχής και ακριβής ρύθμιση του τόξου χρησιμοποιώντας μια ροδέλα.

•   Βαθμονομημένη κλίμακα βοηθά στον καθορισμό της διακονδυλικής απόστασης

•   Γρήγορη σταθεροποίηση της κρανιοαξονικής σχέσης μέσω μιας προβολής διαφανειών.

CORSOFIX® πλήρες προσωπικό τόξο Κωδ. 12800 499,00 €

Κλειδί καλιμπραρίσματος και συγχρονισμού.

Το μοναδικό στον κόσμο σύστημα συγχρονισμού με ένα διαιρεμένο κλειδί κεντραρίσματος.

Το , δύο τμημάτων, κλειδί κεντραρίσματος ADESSOSPLIT Centring Key, καθιστά εφικτό στον 
χρήστη να εντοπίσει ανακρίβειες που λαμβάνουν χώρα μέσα στον αρθρωτήρα και να τις 
διορθώσει αμέσως.

Το κλειδί αυτό χρησιμεύει επίσης ως κλειδί συγχρονισμού μεταξύ διαφορετικών αρθρωτήρων.

Επιτυγχάνει ένα μοναδικό επίπεδο ακρίβειας και μπορεί να αναρτηθεί σε σχεδόν όλες τις μάρκες 
αρθρωτήρων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Artex®/Stratos®/CORSOART® A-Line 10019 239,00 €

ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Artex® Carbon®/CORSOART® AC-Line 10020 239,00 €

ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: SAM® II P/CORSOART® S-Line 10009 239,00 €

ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Balance® 10040 239,00 €

ADESSOSPLIT® centring key, τύπος: Panadent® 10052 239,00 €

Πλαστική θήκη για το Centring key 10068 39,50 €
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GTO®

Το νέο πρότυπο υπεροχής 
στα βιοϋλικά.

Οστικό μόσχευμα σε σύριγγα.

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. 

Είναι μείγμα ετερόλογου σπογγώδους-φλοιώδους 
οστού, με διατηρημένο κολλαγόνο και μέγεθος 
κόκκων 600-1.000 μm. 

Είναι ιδανικό για τοποθέτηση κατά την Ανύψωση 
Ιγμορείου με πλάγια πρόσβαση.

Είναι μείγμα ετερόλογου σπογγώδους-φλοιώδους 
οστού, με διατηρημένο κολλαγόνο και μέγεθος 
κόκκων 600-1.000 μm. 

mp3

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 125-126
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Perfecto Napkins

Perfecto Bibs

 Perfecto Napkin Dispenser

Θήκη – διανομέας πετσετών.

Κατασκευάζεται από πλεξιγκλάς και έχει καπάκι.

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. 

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

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

500 τεμάχια σε ένα χρώμα 15,00 €

Mix Color Box 500 τεμάχια. Αποτελείται από 2 πακέτα των 50 τεμαχίων σε καθένα 
από τα χρώματα: μπλε της Μεσογείου, ανοικτό πράσινο, λιλά, πορτοκαλί, μπλε 15,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

80 τεμάχια ανά ρολό 11,05 €

Έχουν λωρίδες δεσίματος στο λαιμό του ασθενή.

Διαστάσεις: 50 x 60 cm. 

Χρώματα:  Λευκό, πράσινο, μπλε, μπλε της Μεσογείου, λιλά, 
πορτοκαλί, ροζ και κίτρινο.

ΤΙΜΗ

25,50 €
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Perfecto Mask

Perfecto Surgical Gown

Perfecto Elastic Caps

Μιας χρήσης, χειρουργικές μάσκες υψηλού φιλτραρίσματος.

•  Αποτελούνται από 3 στρώματα. Αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος βακτηρίων: 99%

•  Αποδίδουν μέγιστη προστασία και άνεση στην αναπνοή.

•  Έχουν άνετα λάστιχα για τα αυτιά κι εύκαμπτο κλιπ μύτης.

Χρώματα: μπλε, λιλά, πράσινο, ροζ, πορτοκαλί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί των 50 τεμαχίων 6,50 €

Άνετη χειρουργική ρόμπα, κατασκευασμένη από υλικό SMS 45g/m2. 

Σταθεροποιείται με ζώνη μέσης και velcro κλείσιμο στο κολλάρο. 

Έχει βαμβακερές μανσέτες.

Είναι υδρο-απωθητική, έχει εξαιρετικές ιδιότητες εξαερισμού και αντοχής και μπορεί να 
αποστειρωθεί στο αυτόκαυστο έως τους 134°C.

Μεγέθη: M, L, XL. Χρώμα: γαλάζιο

Χειρουργική ρόμπα, αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο.

Αντιβακτηριδιακό, απολυμαντικό χαλί που εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένη υγιεινή κατά την είσοδο στο χώρο του 
χειρουργείου.

Αντιβακτηριδιακό, απολυμαντικό χαλί το οποίο αποτελείται από 30 διαδοχικά φύλλα.  
Κάθε φύλλο είναι επικαλυμμένο με μια κολλώδη ουσία που περιέχει βακτηριοκτόνο 
συστατικό. Το χαλί στερεώνεται με μια ταινία στο πάτωμα.

Διαστάσεις:  115 x 45 cm

Χρώμα: μπλε  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

50 τεμάχια σε ένα μέγεθος 126,86 €

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 6,55 €

Perfecto Mat

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

20,06 €
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Perfecto Chair Cover

Perfecto Tray Paper

DispoCover

Καλύμματα έδρας, μιας χρήσης.

Πρακτικά καλύμματα έδρας κατασκευασμένα από μαλακό, υποαλλεργικό, μη υφασμένο πανί, 
με ελαστικά πρακτικά κορδόνια τόσο στο κάλυμμα του καθίσματος όσο και στο κάλυμμα της 
πλάτης.

Διατίθεται ξεχωριστά και ταιριαστό κάλυμμα ερεισικέφαλου.

Χρώματα: άσπρο, μπλε, πράσινο, πορτοκαλί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

25 σετ καλυμμάτων πλάτης-καθίσματος 23,00 €

Χαρτί – φίλτρο για κάλυψη των αλουμινένιων δίσκων 
εργαλείων.

Διαστάσεις: 18x28 cm.

Χρώματα: Πράσινο, μπλε, λευκό.

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.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

250 τεμάχια 6,70 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗ

25 χ 25 cm 500 τεμάχια 22,00 €

25 χ 33 cm 500 τεμάχια 30,00 €
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Perfecto Pack

Perfecto Tray Paper

DispoCover

Perfecto Ejectors

Κυπελάκια μιας χρήσης, πολύ ανθεκτικά.

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

Περιεχόμενο: 180 cc.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1.000 τεμάχια 19,50 €

Μη αποστειρωμένη σιελαντλία κατασκευασμένη  
από μη τοξικό PVC.

Σιελαντλία με σύρμα στο εσωτερικό της για να διατηρεί το σχήμα της και ειδικό σχήμα  
του τμήματός της που φιλτράρει ώστε να επιτρέπει μια εξαιρετική αναρρόφηση  
χωρίς να ερεθίζει το βλεννογόνο.

Χρώματα: διαφανές, πράσινο, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, μωβ και πορτοκαλί.

Μήκος: 15 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σακούλα των 100 τεμαχίων ενός χρώματος 2,62 €

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 9,00 €

75 mm x 200 m 12,00 €

100 mm x 200 m 14,00 €

150 mm x 200 m 25,00 €

200 mm x 200 m 35,00 €

250 mm x 200 m 45,00 €

300 mm x 200 m 52,00 €

Perfecto Cups

Τιμή συσκευασίας με την προσφορά:

2,10 €

Αγοράζοντας 
5 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Perfecto Tray

Easy Ice

DispoGel

Μιας χρήσης σακούλα στιγμιαίου πάγου.
Σακούλα από πολυαιθυλένιο η οποία με τον κατάλληλο χειρισμό παγώνει άμεσα (-4°C).  
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης. Μπορείτε να την έχετε οπουδήποτε  μπορεί να 
χρειαστεί:  
στο σπίτι, το ιατρείο, το γυμναστήριο, το αυτοκίνητο κτλ. Έχει έγκριση CE.

Επαναχρησιμοποιήσιμη σακούλα με ζελατίνη που μπορεί  
να θερμανθεί ή να ψυχθεί.

Πλαστική σακούλα η οποία περιέχει ζελατίνη. Μπορεί να θερμανθεί ή να ψυχθεί  
και να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα για θερμό ή ψυχρό επίθεμα.

Τοποθετείται και σε φούρνο μικροκυμάτων.

Έχει έγκριση CE.

Διαστάσεις: 14 x 18 cm. 

Διαστάσεις: 14 x 18 cm. 

Μη αποστειρωμένοι, μιας χρήσης δίσκοι εργαλείων,  
με διαιρέσεις, κατασκευασμένοι από πολυστυρένιο.

Είναι βιοδιασπώμενοι και ανακυκλώσιμοι. Είναι βολικοί και βοηθούν στην εξοικονόμηση 
χρόνου καθώς αποφεύγεται η διαδικασία απολύμανσης και αποστείρωσης.

Χρώμα: λευκό. Διαστάσεις: 28x18 cm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

400 τεμάχια 35,00 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

1,64 €

ΔΩΡΟ
20+520+5
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Swe-Flex

D-Vac

Spotnix

Disposable Dappendishes

Υπεραποτελεσματική σιελαντλία.

Έχει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης. Έχει ανατομικό σχέδιο και κρατά τη γλώσσα στην 
θέση της.

Δεν χρειάζεται αντάπτορα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 τεμάχια σε σακούλα 25,00 €

Είναι ευθεία αλλά με την προσαρμογή μιας πλαστικής γωνίας αποκτούν κλίση.

Νέα ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης, μιας χρήσεως.
Έχουν μήκος 120 mm και διάμετρο τέλους 11 mm. 

Σχεδιάστηκαν ειδικά να έχουν ένα απαλό άκρο με εγκοπές το οποίο εξαλείφει την αναρρόφηση 
των ιστών και είναι άνετο για τον ασθενή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗ

Ρύγχος 100 τεμάχια 4,00 €

Πλαστική γωνία 100 τεμάχια 6,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 τεμάχια σε σακούλα 11,00 €

Ρύγχη αναρρόφησης, μιας χρήσεως.

Πλαστικά ιγδύα μιας χρήσεως.
Διατίθενται σε 4 χρώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1000 τεμάχια ασσορτί 35,00 €
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Intraoral Scanner CS 3600

Ενδοστοματική συσκευή σάρωσης.

Το ενδοστοματικό scanner CS 3600 από την Carestream Dental,  
σας εξοπλίζει με εξυπνότερη σάρωση, είτε το ιατρείο σας εστιάζει  
σε προσθετικές αποκαταστάσεις είτε σε εμφυτεύματα ή ορθοδοντική.

Το CS 3600 προσαρμόζεται στις ανάγκες σας κάνοντας τη λήψη  
του ψηφιακού αποτυπώματος, εύκολη και γρήγορη.

Με υψηλή ταχύτητα, διαισθητική και ακριβή σάρωση, έχετε πλέον  
τη δύναμη να δημιουργήσετε ζωντανές πλήρως υψηλής ευκρίνειας 
3D εικόνες που σας βοηθούν στην επίτευξη εξαιρετικών κλινικών 
αποτελεσμάτων.

Ακρίβεια στα δάκτυλά σας.

Το CS 3600 προσφέρει κλινικές εικόνες 
υψηλής ακρίβειας διευκολύνοντας  
τα ακριβή κλινικά αποτελέσματα.

Καμία σταθερή απόσταση.

Το ευρύ μήκος εστίασης, σας επιτρέπει  
να επιλέγετε τον τρόπο σάρωσης.  
Μπορείτε να κινείστε γύρω από ένα δόντι, 
από πάνω του ή να εστιάζετε σε αυτό.

Λιγότερος χρόνος του ασθενή στην 
οδοντιατρική έδρα.

Η συνεχόμενη, υψηλής ταχύτητας σάρωση 
μειώνει το χρόνο του ασθενή στην έδρα.

Γρήγορη και απλή σάρωση  
δύο τόξων.

Σαρώστε ολόκληρο το τόξο  
σε μια συνεχή κίνηση,  
χωρίς να γίνεται επίπονο για σας  
και με άνεση για τον ασθενή.

Εγγύηση: 2 έτη
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Intraoral Scanner CS 3600

Έξυπνο σύστημα αντιστοίχισης.

Με σάρωση χωρίς πρωτόκολλο,  
μπορείτε να αρχίσετε, να σταματήσετε  
ή να ξανασαρώσετε από οπουδήποτε  
στο στόμα.

Εκπληκτικές, πλήρως υψηλής ευκρίνειας 
3D εικόνες.

Ενισχυμένη ποιότητα εικόνας και ζωντανό 
χρώμα, κατοπτρίζουν καλύτερα την 
ενδοστοματική κατάσταση και σας βοηθούν 
στην επικοινωνία με τους ασθενείς σας,  
το εργαστήριο και τις παραπομπές.

Άκρο με πλάγιο προσανατολισμό.

Ένα καινοτόμο άκρο με πλάγιο προσανατολισμό 
κάνει πολύ ευκολότερη τη σάρωση γλωσσικά, 
παρειακά και άπω. Τα εναλλάξιμα άκρα 
είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και 
επαναχρησιμοποιήσιμα.
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Intraoral Scanner CS 3600

■   Υψηλής ταχύτητας, συνεχής σάρωση προσφέρει μια εξαιρετικά 
γρήγορη, απλή, ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία στον χρήστη.

■   Έξυπνο Σύστημα Αντιστοίχισης σας επιτρέπει να συμπληρώσετε 
ελεύθερα οποιοδήποτε χαμένο αρχείο,  σε οποιαδήποτε περιοχή.

■   Το ιστορικό αρχείων σάρωσης σάς επιτρέπει να αφαιρείτε 
οποιαδήποτε περίσσεια σαρωμένου ιστού για ένα πιο ραφιναρισμένο 
τελικό ψηφιακό αποτύπωμα.

■   Διευκολύνει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, με ροές εργασίας 
αφιερωμένες σε αποκαταστάσεις, ορθοδοντική κι επιεμφυτευματικές 
αποκαταστάσεις.

■   Μια διαισθητική, κατευθυνόμενη βήμα προς βήμα, διεπιφάνεια 
χρήστη βοηθά στην απλοποίηση της μετάβασης σε μια ψηφιακή ροή 
εργασίας.

■   Εναλλάξιμα άκρα διατίθενται σε τρεις τύπους, συμπεριλαμβανομένου  
του κοντύτερου αποστειρώσιμου στο αυτόκαυστο άκρου της 
βιομηχανίας, για ιδανική εργονομία. Τα άκρα αποστειρώνονται  
στο αυτόκαυστο έως 60 φορές.

■   Ακριβής, πλήρως υψηλής ευκρίνειας 3D έγχρωμη σάρωση 
προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας.

■   Ανοικτό σύστημα σάρωσης, προσφέρει ιδανική ευελιξία χάρη  
στις ανοικτές εξόδους αρχείων .STL και .PLY.

Τεχνολογίας σάρωσης:  Συνεχής σάρωση

Τεχνολογία σένσορα: 1/2 ίντσας CMOS

Φωτισμός: LED, Κεχριμπάρι, Μπλε, Πράσινο

Οπτικό πεδίο: 13x13 mm

Βάθος πεδίου: -2 έως +12 mm

Ταχύτητα σάρωσης: < 5 λεπτά για ολόκληρα τόξα και σύγκλειση

Αντιθαμβωτική τεχνολογία:  Ενεργά θερμαινόμενο άκρο, εγγυάται αντιθαμβωτική λειτουργία, ενδοστοματικά

Μήκος καλωδίου: 2,7 m (1,8 m + 0,9 m)

Ψηφιακή σύνδεση: USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Διαστάσεις χωρίς καλώδιο: 220 x 38 x 58 mm για κανονικό και πλάγιο άκρο

Βάρος χειρολαβής: 295 g, 325 g με το πλαϊνό άκρο

Ενεργειακό κουτί: 75 x 21 x 21 mm

Είσοδος/Έξοδος: (12V 2A/12V 2A)

Αντάπτορας: 100-240V ~50/60 Hz

Είσοδος/Έξοδος: (600 mA / 12.0V  2.0A)

Τύποι αρχείου εξαγωγής: .STL, .PLY, .UDX και DICOM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΈΛΗ

ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
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Intraoral Scanner CS 3600

•  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σάρωσης ως  αυτόνομη λύση και στείλτε σαρώσεις  
στο εργαστήριο της επιλογής σας ή ενσωματωθείτε στη σειρά λύσεων CS, CAD/CAM 
αποκαταστάσεων.

 ■   Ελαχιστοποιεί τον χρόνο σάρωσης στο στόμα του ασθενή, με σάρωση τεταρτημορίου

 ■     Αυτοματοποιημένη 3D γραμμή ορίων προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια

 ■   Το λογισμικό αποκαταστάσεων CS σας επιτρέπει να σχεδιάζετε αποκαταστάσεις  
στο οδοντιατρείο

 ■   Ανοικτά αρχεία .STL και .PLY σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το σχεδιαστικό 
λογισμικό τρίτων

•  ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

ΜΙΑ συσκευή σάρωσης, ΤΡΕΙΣ ροές εργασίας

•  ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  Μια ροή εργασίας σχεδιασμένη ειδικά για σάρωση επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων, 
υποστηριγμένων κολοβωμάτων και σωμάτων σάρωσης.

 ■   Ελαχιστοποιεί τη σύγχυση και μειώνει τις καμπύλες εκμάθησης, με διαισθητικό 
λογισμικό που σας καθοδηγεί σε όλη τη διαδικασία σάρωσης

 ■   Απλοποιεί τη λήψη και την επεξεργασία της εικόνας και προσφέρει μέγιστη άνεση 
στον ασθενή με το έξυπνο εργαλείο κοπής - αφαιρούνται μόνο οι περιοχές που 
απαιτούν σάρωση ξανά

 ■   Βρίσκει την εικόνα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας με προβολή χωριστής 
οθόνης, για να διεξαχθεί μια δίπλα-δίπλα σύγκριση των ψηφιακών αποτυπωμάτων,  
με και χωρίς τα σώματα/κολοβώματα σάρωσης στη θέση τους

 ■   Είναι συμβατό με ανοικτά συστήματα σχεδιασμού εμφυτευμάτων και λογισμικά 
χειρουργικών ναρθήκων

Η ανοικτή αρχιτεκτονική του CS 3600 καθιστά απλή και ξεκάθαρη την ανταλλαγή αρχείων  
με το εργαστήριο επιλογής σας, για καλύτερη επικοινωνία και γρηγορότερη εργασία

■    Ταυτοποιεί οριακές γραμμές, σημεία επαφής και υποσκαφές σε 3D εικόνες υψηλής 
ευκρίνειας, πριν σταλούν στο εργαστήριο

■   Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το 3D εργαλείο 
οριακών γραμμών

■   Αρχεία .STL και .PLY εύκολα διαμοιραζόμενα με οποιοδήποτε εργαστήριο δέχεται ψηφιακά 
αποτυπώματα

■   Μεταφέρει αρχεία μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής πύλης για γρηγορότερη διαδικασία

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
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 powered by

coDiagnostiXTM

Λογισμικό 3D σχεδιασμού εμφυτευμάτων. 
Προβλέψιμα κι επαναλήψιμα αποτελέσματα.

Το coDiagnostiXTM είναι ένα οδοντιατρικό λογισμικό σχεδιασμού 
εμφυτευμάτων, για κλινικούς κι οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Προσφέρει ολοκληρωμένες ιδιότητες σχεδιασμού, καινοτόμο 
ψηφιακό σχέδιο χειρουργικού νάρθηκα και μοναδικά εργαλεία 
συνεργασίας.

Χάρη στη διαισθητική διεπιφάνεια χρήστη του λογισμικού, 
μπορείτε να εστιάσετε πλήρως στην εργασίας σας.

■   Βελτιώστε την ποιότητα της θεραπείας  
και την ικανοποίηση του ασθενή

■   Αυξήστε την αποτελεσματικότητα  
και μειώστε το χρόνο στην οδοντιατρική έδρα

■   Βελτιώστε τη συνεργασία  
με συνεργάτες και εργαστήριο

(CB) CT Scan
Σάρωση Εκμαγείου/

Αποτυπώματος

Χειρουργικός 
Νάρθηκας

Προσωρινή 
Αποκατάσταση

ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ  
με 

coDiagnostiXTM

ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟ 
 με 

coDiagnostiXTM
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 powered by

coDiagnostiXTM

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

■   Προσφέρει το χρυσό πρότυπο θεραπείας, με τις ελάχιστες 
επισκέψεις ασθενών, σε ένα προσιτό κόστος (δεν απαιτείται 
υποχρεωτικά ακτινογραφικός νάρθηκας)

■  Διευρύνει την εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής

■  Ενσωματώνει χειρουργικές και προσθετικές ροές εργασίας

■   Παραγγέλετε υψηλής ακρίβειας, εξατομικευμένους χειρουργικούς 
νάρθηκες και προσωρινές αποκαταστάσεις, απευθείας στο 
εργαστήριό σας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ CODIAGNOSTIXTM

■  Πλήρως ψηφιακή ροή εργασίας

■   Ενσωματωμένος οδηγός σχεδίασης χειρουργικού νάρθηκα  
με εξαγωγή STL

■    DWOS Synergy* για ενσωματωμένο σχεδιασμό, σε πραγματικό 
χρόνο, εμφυτευμάτων και προσθετικής

■   Πλατφόρμα επικοινωνίας για κάθε περιστατικό με το εργαστήριο 
αναφοράς

■   Βιβλιοθήκη εμφυτευμάτων με περισσότερα από 2.500 
εμφυτεύματα

■    Γενικά σχεδιαστικά εργαλεία για εμφυτεύματα, κολοβώματα  
και συστήματα “μανικιών” (sleeves) τρυπανισμού

■  iPad® εφαρμογή για παρουσίαση περίπτωσης ασθενή 
 
* Διαθέσιμο στο coDiagnostiXTM 9.5

Η εταιρεία bredent είναι συνεργάτης διανομής  
της Dental Wings για το λογισμικό coDiagnostiX

TM
 3D 

σχεδιασμού εμφυτευμάτων.
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Maestro 3D

Οδοντιατρικό λογισμικό για τον σχεδιασμό ορθοδοντικών συσκευών 
και προσθετικών αποκαταστάσεων.

Το Maestro 3D Dental Studio είναι ένα λογισμικό βασισμένο  
σε μια εξ’ ολοκλήρου ιδιόκτητη τεχνολογία.

Είναι ένα πλήρες εργαλείο για την πραγματοποίηση ορθοδοντικών εργασιών  
και οδοντιατρικών αποκαταστάσεων. 

Εύχρηστο σύστημα τόσο για τους κλινικούς όσο και για τα 
εργαστήρια. Χάρη στην ένωση τόσο της οδοντιατρικής όσο  
και της ορθοδοντικής ενότητας σε ένα λογισμικό, καθίσταται εφικτή 
η εκμετάλλευση αυτών των διαφόρων συνδυασμένων λειτουργιών 
μέσα σε μια διαισθητική κι ενσωματωμένη ροή εργασίας.

Dental Studio
Οδοντιατρική ενότητα CAD

Dental Studio
Ορθοδοντική ενότητα

Το λογισμικό είναι σπονδυλωτό και αποτελείται από δύο κυρίως ενότητες:

Αποτελείται από:

• Ενότητα Ορθοδοντικής Βάσης

• Ενότητα κατασκευής εκμαγείων

• Ενότητα εικονικής διευθέτησης των δοντιών

ΤΊΜΗ

5.200 €

HyFlex™ EDM
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΑ ΡΙΝΩΝ NITI

Μένει σταθερά στην πορεία του
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HyFlex™ EDM
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΕΝΙΑ ΡΙΝΩΝ NITI

Μένει σταθερά στην πορεία του

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 238-242
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Jet Tooth Shade Acrylic 

Flexacryl

Tempo

•Πήζει σε 6-9 λεπτά

•  Διατίθεται στις αποχρώσεις:  
59/Β1, 60/Α1, 61/Β2, 62/Α2, 65/D3, 66/Α3, 67/Β3, 69/C2, 77/Β4, 81/A3.5, 87/
Α4, C3, C4, D4, ανοικτό κοπτικό, σκούρο κοπτικό, OM1 (λεύκανσης), ΟΜ2 (λεύκανσης), 
διαφανή

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για κατασκευή προσωρινών 
στεφανών και γεφυρών.  
Αποτελείται από σκόνη και υγρό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

6/1 kit: 6 σκόνες και 1 υγρό 127,41 €

1 φιάλη σκόνης των 45 g, σε καθεμιά από τις αποχρώσεις 31,60 €

1 φιάλη υγρού των 120 ml 31,60 €

Διατίθεται σε 2 τύπους: 

• Hard που σκληραίνει αμέσως 

• Soft που παραμένει μαλακό στο στόμα για 12 μήνες.

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για προσωρινή μαλακή 
αναγόμωση των οδοντοστοιχιών  
και για λειτουργικά αποτυπώματα.

Χρώματα: λευκό και ροζ. 

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για την αναγόμωση  
των τεχνητών οδοντοστοιχιών στο ιατρείο.

Χρώμα: ροζ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 g σκόνη, 118 ml υγρό και 10 ml Acrylic Primer 76,06 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 g σκόνη, 118 ml υγρό 75,07 €
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Jet Adjusters

Resincap

Acrylic-Primer

Jet Denture Repair

Σύστημα υγρής ρητίνης για την τροποποίηση του χρώματος  
προσωρινών ακρυλικών στεφανών και γεφυρών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

8 φιαλίδια των 10 ml, στις αποχρώσεις λευκό, γκρι, βιολετί, μπλε, κίτρινο, 
πορτοκαλί, καφέ, διαφανές, 1 φιαλίδιο των 10 ml διαλυτικό,  
1 φιαλίδιο των 10 ml καθαριστικό πινέλου, βοηθήματα.

102,35 €

Αυτοπολυμεριζόμενη, χυτεύσιμη ακρυλική ρητίνη, 
υπερλεπτόκοκκη η οποία χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
προτύπων για ένθετα, χρυσά κολοβώματα και για χυτούς 
άξονες με ψευδοκολοβώματα.

•  Πήζει γρήγορα

•  Παράγει εξαιρετικά λεία χυτά

•  Δεν αφήνει καθόλου κατάλοιπα στο καλούπι επένδυσης μετά την καύση

•  Διατίθεται σε ροζ χρώμα

Υγρός παράγοντας ο οποίος χρησιμοποιείται για να 
προετοιμάσει μια ακρυλική επιφάνεια  
για την προσθήκη εν ψυχρώ ακρυλικού επιδιόρθωσης ή 
αναγόμωσης.

Εξασφαλίζει ομοιόμορφη συγκόλληση.

Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για την επιδιόρθωση 
οδοντοστοιχιών.
Χρώμα: ροζ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Φιάλη 30 ml 17,61 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

100 g σκόνη, 120 ml υγρό, 30 ml Liquid Foil, 10 ml Acrylic Primer και βοηθήματα 56,44 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

45 g σκόνη, 9 ml υγρό, 28 g λιπαντικός παράγοντας 39,38 €
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Μάσκες

Isofluid Fogfree™ with Splash Visor

Le Petit Masque

Patient Safety Mask with Shield

ASTM ΕΠΊΠΕΔΟ 1

ASTM ΕΠΊΠΕΔΟ 1

Μάσκες για εργασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, 
σπρέι και αεροζόλ. Έχουν προστατευτική μεμβράνη  
στην περιοχή των ματιών.
Δεν περιέχουν latex.

Χρώμα: μπλε

Η μάσκα Le Petit είναι τρία τέταρτα της ίντσας κοντύτερη από τις συνήθεις μάσκες.

Δεν περιέχει λάτεξ.

Χρώμα: ροζ.

Mάσκα μικρότερη για να ταιριάζει σε μικρότερα πρόσωπα.

•  Καλύπτει τα μάτια και τη μύτη του ασθενή, χωρίς να εμποδίζει την όρασή του

• Είναι ανθεκτική στα υγρά

• Δεν έχει latex

Μάσκα για τον ασθενή, με ασπίδα προστασίας των ματιών.

Χρώμα: λευκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

50 τεμάχια 8,50 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

25 τεμάχια 19,64 €

Ο οδηγός φιλτραρίσματος  Crosstex MaskEnomics®  
σας επιτρέπει να ξεχωρίσετε το επίπεδο προστασίας κάθε μάσκας  

της εταιρείας Crosstex.
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ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Ν95

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

25 τεμάχια 40,00 €
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Μάσκες

Procedural Earloop with SecureFit® Technology
•  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

UltraTM Earloop with SecureFit® Technology
•  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

•  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

Isolator Plus N95 Particulate Respirator
•   Μάσκα προστασίας της αναπνοής, εγκεκριμένη από το NIOSH
•  Συμφωνεί με τις οδηγίες για τον έλεγχο έκθεσης στη φυματίωση
• Αντίσταση στη διείσδυση από συνθετικό αίμα: 160 mm Hg
•  Αποτελεσματικότητα Φιλτραρίσματος Σωματιδίων =99,9%  

στα 0,1 μ.
• Ευπροσάρμοστα τμήματα στη μύτη και το πηγούνι
•  Εσωτερικό/Εξωτερικό, στρώματα ανθεκτικά στα υγρά
•  Σχέδιο θήκης για το πηγούνι
•  Χωρίς λάτεξ
• Χρώμα: ριγέ άσπρο-μπλε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 28 τεμαχίων 44,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 50 τεμαχίων 12,50 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 50 τεμαχίων 16,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί 50 τεμαχίων 11,50 €

ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
Ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς με ασθένειες που μεταδίδονται 
με τον αέρα, όπως η φυματίωση ή η γρίπη.
Συμφωνεί με CE 0121 - Σε συνάρτηση με το EN 149:2001 FFP2 NR

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

ASTM ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Ιδανικό για διαδικασίες όπου παράγονται μικρά ποσά υγρών, 
σπρέι και/ή αεροζόλ.
Συμφωνεί με ΕΝ 14683 Rating - Type II Standard

Isofluid® Earloop with SecureFit® TechnologyIsofluid® Earloop with SecureFit® Technology

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΔΩΡΟ
4+14+1
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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 5,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Πακέτο 200 τεμαχίων 5,50 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Πακέτο 200 τεμαχίων 5,00 €

Πλαστικά κύπελλα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1.000 τεμάχια μεμονωμένα σε κάθε χρώμα 46,86 €

Zap® Dual Arch Fluoride Gel Trays

Διπλά δισκάρια φθορίωσης.
•  Διατίθενται σε τρία μεγέθη χρωματικά κωδικοποιημένα:  Μικρό (κίτρινο), Μεσαίο (λευκό), 

Μεγάλο (μπλε)

•  Δεν περιέχουν λάτεξ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

50 διπλά δισκάρια σε κάθε μέγεθος μεμονωμένα 31,25 €

μπλε

λευκό

ροζ

κίτρινο

πράσινο λεβάντα

Κύπελλα από ανθεκτικό πλαστικό.
Χωρητικότητα: 148 ml

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΔΩΡΟ
4+14+1
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Comfort Plus® Premium Saliva Ejector

Syringe SleevesΠλαστικά κύπελλα

•  Πατενταρισμένο σχέδιο άκρου το οποίο μειώνει  
τη δυσφορία του ασθενή

• Βελτιώνει την απομάκρυνση υγρών

•  Ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό του στοματικού 
βλεννογόνου

•  Εμποδίζει το μπλοκάρισμα της αναρρόφησης  
από τους ιστούς

Η ηπιότερη σιελαντλία. Αναρροφά υγρά, όχι ιστό.

Διατίθεται και με άρωμα τσιχλόφουσκας και μέντας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Comfort Plus λευκή 100 τεμάχια 4,50 €

Comfort Plus λευκή/ροζ 100 τεμάχια με άρωμα τσιχλόφουσκας 4,90 €

Comfort Plus λευκή/πράσινη 100 τεμάχια με άρωμα μέντας 4,90 €

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

Χωρίς άνοιγμα, διαφανή 

Διαστάσεις: 6,4 cm x 25,4 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί-διανομέας 500 τεμαχίων 17,00 €
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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 και μπλε. 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 32,00 €

19 x 27 cm 32,00 €

30 x 37 cm 32,00 €

30 x 41 cm 32,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Ρολό 1.200 φύλλων 26,00 €
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Sterilization Pouches Self-Sealing

Σακούλες για την αποστείρωση εργαλείων στο αυτόκαυστο.
Κλείνουν με αυτοκόλλητο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

6 x 10 cm 200 τεμ. 10,00 €

7 x 23 cm 200 τεμ. 13,00 €

8 x 23 cm 200 τεμ. 13,50 €

9 x 13 cm 200 τεμ. 13,00 €

9 x 23 cm 200 τεμ. 14,00 €

11 x 28 cm 200 τεμ. 19,00 €

13 x 25 cm 200 τεμ. 23,50 €

19 x 33 cm 200 τεμ. 43,50 €

25 x 38 cm 100 τεμ. 41,50 €

30 x 46 cm 100 τεμ. 48,00 €

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 12,50 €

Sterilization Tape

Ταινία που σφραγίζει σακούλες αποστείρωσης  
για το αυτόκαυστο.  
Είναι συγχρόνως και δείκτης αποστείρωσης.
Διατίθεται σε ρολό των 55m.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΤΙΜΗ

Ρολό των 55 m

1,3 cm 8,99 €

1,9 cm 12,36 €

2,5 cm 14,86 €

ΔΩΡΟ
4+14+1
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Ormadent Putty

Ormamax Light

Ormactivator Gel

Καταλύτης για τα δύο προηγούμενα υλικά.  
Διατίθεται σε ζελέ.

Σιλικόνη συμπύκνωσης, βασισμένη στην πολυσιλοξάνη, 
λεπτόρρευστη για διορθωτικό αποτύπωμα σε αποτύπωση 
δύο φάσεων.

Σιλικόνη συμπύκνωσης, βασισμένη στην πολυσιλοξάνη, 
στοκώδους σύστασης για πρώτο αποτύπωμα σε αποτύπωση 
δύο φάσεων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Bάζο 1.500 g 18,20 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σωληνάριο των 165 g 9,72 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σωληνάριο των 60 ml 10,02 €

ΠΑΧΎΡΡΕΎΣΤΟ
+

ΛΕΠΤΟΡΡΕΎΣΤΟ
+

ΚΑΤΑΛΎΤΗΣ:

37,94 €
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Algeniux

Κορυφαίας ποιότητας αλγινικό με νέα και ραφιναρισμένη 
σύνθεση, για αναπαραγωγή λεπτομερειών υψηλού επιπέδου.

Alginkid

Spatulas

Πλαστικές σπάτουλες για αλγινικά.

Αλγινικό το οποίο πήζει πολύ γρήγορα, για ορθοδοντικά αποτυπώματα.
Η εξαιρετική του σταθερότητα διαστάσεων επιτρέπει τη δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα  
μετά 5 μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο δοχείο).

Το Alginkid ξεπερνά τις απαιτήσεις ISO 1563: 1990 και έχει πιστοποίηση CE και NIOM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σακούλα 453 g 9,00 €

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Πολύ γρήγορος χρόνος πήξης και ευχάριστη γεύση  

για την άνεση των νεαρών ασθενών
•  Μικρός χρόνος διαβροχής
•  Εξαιρετική συμβατότητα γύψων
•  Πολύ υψηλή αντοχή στη θλίψη και επαναφορά από 

παραμόρφωση
•  Χωρίς κάδμιο και μόλυβδο
•  Εξαιρετική βιοσυμβατότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γεύση: Φρούτο
Χρώμα: Κίτρινο
Χρόνος πήξης: 
• 1’ 25’’ στους 23°C με πόσιμο νερό
• 1’ 50’’ στους 23°C με απεσταγμένο νερό
Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

ΤΟ ΚΟΎΤΊ

1,60 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ISO 1563
• Διάρκεια ζωής: 6 χρόνια
•  Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων που επιτρέπει τη δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα  

μετά από 5 μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο δοχείο)
•  Υψηλή αντοχή στη συμπίεση κι επαναφορά μετά την παραμόρφωση 97,1%
•  Algeniux ταχείας πήξης: Χρόνος ανάμειξης 35”, χρόνος εργασίας 1’30”, χρόνος πήξης 2’30”  

(στους 23°C).
• Σταθεροποιημένη υποαλλεργική φόρμουλα
• Άρωμα μέντα, τελικό χρώμα ροζ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Δεν δημιουργεί σκόνη, για ασφαλή εργασία κι ευκολία καθαρισμού
•  Έχει σύντομο χρόνο εφύγρανσης για να αποκτήσει ομαλή και πλαστική σύσταση, για εύκολη ανάμειξη
• Παρουσιάζει εξαιρετική συμβατότητα γύψων
• Snap-setting για άνεση του ασθενή
• Ελεύθερο καδμίου και μολύβδου. Εξαιρετικά βιοσυμβατό
• Πιστοποιημένο από NIOM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Algeniux Fast Setting, Σακούλα 453 g 6,00 €
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Dental Needles

Βελόνες μιας χρήσης, αποστειρωμένες 
με οξείδιο του αιθυλενίου  
και σφραγισμένες με ετικέτα.

Διατίθενται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων στους εξής τύπους:

Πράσινη 30G 0,3 x 16 mm παιδική

Πράσινη 30G 0,3 x 21 mm για εμπότιση

Κίτρινη 27G 0,4 x 21 mm για εμπότιση

Κίτρινη 27G 0,4 x 35 mm για στελεχιαία

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΤΟ ΚΟΎΤΊ

11,00 €
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PTFE Regenerative Membranes

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
• Περιοδοντολογία

• Εμφυτευματολογία

• Σε κάθε οδοντιατρική χειρουργική διαδικασία που απαιτεί μηχανικό φραγμό

Οι PTFE regenerative μεμβράνες χρησιμοποιούνται ως φραγμός στην Κατευθυνόμενη Οστική 
Αναγέννηση.

Δεν είναι πορώδεις και δημιουργούν ένα εμπόδιο αδιαπέραστο για τα βακτήρια.

Διατίθενται σε:

Aποστειρωμένες, μη απoρροφήσιμες μεμβράνες 
κατασκευασμένες από πολυμερές πολυτετραφθοροαιθυλενίου.

Titanium-Reinforced
Posterior Singles
20mm x 25mm

Non-Reinforced
25mm x 30mm

Titanium-Reinforced
Anterior Singles
14mm x 24mm

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ

PTFE μεμβράνες.
Είναι μη ενισχυμένες. 

25 x 30 mm 90,00 €

Titanium PTFE μεμβράνες.
Είναι ενισχυμένες με τιτάνιο ιατρικού τύπου,  
ενσωματωμένο ανάμεσα σε δύο φύλλα PTFE.
Διακρίνονται σε 2 τύπους:

 Anterior Singles, για την πρόσθια περιοχή 14 x 24 mm 145,00 €

Posterior Singles, για την οπίσθια περιοχή 20 x 25 mm 155,00 €
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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 πολυγλυκολι-
κού οξέος με επικάλυψη. Απορρόφηση: 60-90 ημέρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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 €

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
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Ράμματα μη απορροφήσιμα ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

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

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 12 ΤΕΜ.

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

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

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

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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).

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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).

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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.

ΚΩΔΙΚΟΣ USP ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 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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Luxator® Forte Elevator

Luxator® Forte F32C με καμπύλη λεπίδα

Luxator® Root Picker

Μοχλός με εξαιρετική αντοχή και εργονομικό σχεδιασμό.

Γωνιώδες  
σχέδιο άκρου

Βελτιώνει την πρόσβαση στο προς εξαγωγή δόντι, για ελεγχόμενη κι ασφαλέστερη 
εκμόχλευση.

Έχει εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση.

Νέος μοχλός με κεκαμμένη λεπίδα 3,2 mm.

Το άκρο του προσφέρει σταθερό κράτημα των θραυσμάτων τα οποία βγάζει προς τα έξω  
με ασφαλή τρόπο.

Το Luxator Root Picker διατίθεται με ευθύ άκρο και με κεκαμμένο άκρο.

Εργαλείο που προσφέρει σταθερό πιάσιμο κι αφαίρεση  
των σπασμένων ριζών και τεμαχίων τους.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Σετ S-Kit K2: περιλαμβάνει 1 ευθύ και 1 κεκαμμένο Root Picker 150,44 €

Ευθύ Root Picker 82,75 €

Κεκαμμένο Root Picker 82,75 €

ΤΊΜΗ

87,76 €

ΤΊΜΗ

87,76 €
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Luxator® Periotome

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
Γςςενική 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) 313,41 €

Σετ 7 Luxator 
Περιλαμβάνει: L-2S, L-3C, L-3S, L-3CA, L-3IC, L-5C, L-5S, L-10 (ακόνι) 500,66 €

Μεμονωμένο τεμάχιο 87,76 €

Luxator 3S Titanium

ΤΊΜΗ

87,76 €
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CCS Prophy Paste 

ProphyCareTM Prophy Paste Pro

Πάστα που καθαρίζει, στιλβώνει και απευαισθητοποιεί τα δόντια.
•  Διαδικασία ενός βήματος 

Η ίδια πάστα χρησιμοποιείται για αφαίρεση χρωστικών και για τελική στίλβωση.  
Η καθαριστική της δράση μετατρέπεται σε απαλή στιλβωτική, καθώς κατά τη διαδικασία,  
οι κόκκοι της διασπώνται σε μικρότερους.

•  Απευαισθητοποίηση 
Περιέχει έναν απευαισθητοποιητικό παράγοντα που κλείνει τα οδοντινοσωληνάρια  
και ανακουφίζει τα υπερευαίσθητα δόντια. Είναι ιδανική για μετά τη ριζική απόξεση.

•  Περιέχει 0,1% φθόριο, που ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση
• Περιέχει καστορέλαιο - ενυδατώνει το ξηρό στόμα
• Δεν διαχωρίζεται, δεν πιτσιλά, δεν  υγροποιείται
• Έχει απαλή γεύση μέντας
• Έχει pH 5-6

Φθοριούχος πάστα στίλβωσης.
Διατίθεται στις εξής χρωματικά κωδικοποιημένες αδρότητες:

Μπλε – Αδρόκοκκη για πολύ τραχειά και αποχρωματισμένη αδαμαντίνη. 125 μικρά.  
Σωληνάριο 60ml/96g.

Πράσινη – Μέτρια για παχύ στρώμα πλάκας και τραχειά, αποχρωματισμένη αδαμαντίνη.  
70 μικρά. Σωληνάριο 60 ml/97g.

Κόκκινη – Λεπτόκοκκη για λεπτομερή απομάκρυνση της πλάκας και ελαφρύ 
αποχρωματισμό. 20 μικρά. Σωληνάριο 60ml/84g.

Κίτρινη – Ύπερλεπτόκοκκη για τελική στίλβωση δοντιών και εμφράξεων.  
Αποδίδει μια λεία επιφάνεια. 2 μικρά. Σωληνάριο 60ml/84g.

Έχει απαλή γεύση μέντας.

FixyDap

Rondell Blue Disclosing Pellets

Έχουν κλιπ στο πλαϊνό τους και συγκολλητικό στη βάση τους για να στερεώνονται στο 
γάντι του οδοντιάτρου ή σε οποιαδήποτε επιθυμητή επιφάνεια.

Κυπελάκια μιας χρήσης για διανομή της πάστας στίλβωσης.

Χρώμα: Μπλε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

250 τεμάχια 40,56 €

Χρωματίζουν κόκκινη την πλάκα που είναι νεώτερη των 3 ημερών  και μπλε την πλάκα που είναι 
στο στόμα για περισσότερο από 3 ημέρες.

Αποκαλυπτικά της οδοντικής πλάκας, βύσματα μπλε, 
προεμποτισμένα, έτοιμα προς χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Βάζο των 100 τεμαχίων 18,81    €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σωληνάριο 60ml/84 g 23,20 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

18,81 €

Αγοράζοντας 3 σύριγγες ρητίνης 
των εταιρειών Yamakin ή SDI 

ΔΩΡ0
1 σωληνάριο CCS Prophy Paste
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FenderWedge®

FenderWedge Prep®

FenderMate® Matrix

Fender PrimeTM

Πλαστική σφήνα με ενσωματωμένο μεταλλικό τοίχωμα 
για προστασία του διπλανού δοντιού κατά την παρασκευή 
όμορου κιβωτιδίου, σε κοιλότητες ΙΙ ομάδας.

ΠΛΑΤΟΣ ΣΦΗΝΑΣ

Μεγάλο

Μεσαίο

Μικρό

Πολύ μικρό

Συνδυασμός σφήνας και μεταλλικού ελάσματος  
που προστατεύει το διπλανό δόντι και τα ούλα  
σε μεγάλες παρασκευές.

Μοναδικός συνδυασμός τμηματικού τεχνητού τοιχώματος  
και σφήνας, για εμφράξεις ΙΙ ομάδας σε παιδικά δόντια.

Το γρηγορότερο σε εφαρμογή, τεχνητό τοίχωμα!

Συνδυασμός σφήνας και τεχνητού τοιχώματος  
με προδιαμορφωμένο σημείο επαφής.

Το FenderMate διατίθεται σε δύο πλάτη 
σφήνας, χρωματικά κωδικοποιημένα

Αριστερό Κανονικό

Δεξί Κανονικό

Αριστερό Στενό

Δεξί Στενό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Ασσορτί: περιλαμβάνει 2 μήκη χ 18 τεμάχια 53,90 €

Κοντό: 18 τεμάχια, χρώμα νέον κίτρινο 30,07 €

Μακρύ: 18 τεμάχια, χρώμα νέον πράσινο 30,07 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Ασσορτί συσκευασία: 4 μεγέθη FenderWedge x 36 τεμάχια, σύνολο 144 τεμάχια 119,10 €

Ανταλλακτικά: 36 τεμάχια σε καθένα από τα μεγέθη: x-Small, Small, Medium, Large 35,12 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Κουτί των 36 τεμαχίων. Χρώμα σφήνας: γκρι. 60,27 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Ασσορτί συσκευασία: 4 είδη FenderMate x 18 τεμάχια, σύνολο 72 τεμάχια 188,05 €

Ανταλλακτικά: 18 τεμάχια FenderMate σε καθένα από τα 4 είδη τους 55,16 €
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Cheek Retractor

Napkin Holders

Roto-Stand

Παρειοκάτοχο από πολυκαρβονικό πλαστικό, 
αποστειρώσιμο στο αυτόκαυστο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2 τεμάχια, ξεχωριστά για ενηλίκους και για παιδιά 10,50 €

Α. Πετσετοκάτοχα  
με ατσάλινη αλυσίδα.

Β.  Πετσετοκάτοχα με κορδόνι από σιλικόνη 
αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο,  
σε ποικιλία χρωμάτων.

Διατίθεται σε Roto-Stand μόνο για φρέζες του αερότορ  
και σε Roto-Stand για φρέζες αερότορ και γωνιακής μικρομότορ.

Πλαστική θήκη φύλαξης φρεζών με καπάκι.

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

6,50 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

7,00 €

TIMH

15,00 €
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DryDent® Parotid / DryDent® Sublingual

Τα DryDent είναι μαλακά, άνετα και υψηλής αποτελεσματικότητας επιθέματα που αντικαθιστούν τα τολύπια βαμβακιού κι ενισχύουν την απορρόφηση 
του σάλιου με τη λεπτή αλλά υπερ-απορροφητική ενίσχυσή τους. Αποδίδουν ένα στεγνό περιβάλλον εργασίας κάθε φορά.

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα που τοποθετούνται πάνω  
από τους  πόρους των παρωτίδων.  
Το υπερ-απορροφητικό αφρώδες υλικό τους, παγιδεύει  
την ανεπιθύμητη υγρασία αποδίδοντας ένα στεγνό πεδίο  
για εμφράξεις, συγκολλήσεις προσθετικών εργασιών και λήψη 
αποτυπωμάτων.

Η μεγάλη χωρητικότητά τους επιτρέπει τη διατήρηση του 
ελέγχου της υγρασίας ακόμα κι όταν είναι πλήρως διαβρεγμένα.

Επίσης, το μαλακό υλικό τους προσφέρει μέγιστη άνεση στον 
ασθενή.

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα τα οποία απορροφούν  
και ελέγχουν το σάλιο που παράγεται από τους υπογλώσσιους 
και υπογνάθιους αδένες.

Τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα και προσφέρουν ένα στεγνό 
στοματικό περιβάλλον για μια ποικιλία οδοντιατρικών εργασιών.

Η άνεση του ασθενή βελτιώνεται σημαντικά χάρη στο απαλό  
και μαλακό υλικό του DryDent Sublingual που ελαττώνει  
το αντανακλαστικό της κατάποσης. Η σιελαντλία μπορεί  
να τοποθετηθεί επάνω του, ελαχιστοποιώντας την εκμύζηση 
 του μαλακού ιστού. 

Η μεγάλη χωρητικότητά του διατηρεί τον έλεγχο της υγρασίας 
ακόμα κι όταν αυτό είναι πλήρως διαβρεγμένο.

Υπερ-απορροφητικά επιθέματα για εξαιρετικό έλεγχο της υγρασίας στο στόμα και μεγάλη άνεση  
για τον ασθενή.

DryDent® Parotid DryDent® Sublingual

Κανονική έκκριση σάλιου: 0,25-0,35 ml/λεπτό

Διεγερμένη έκκριση σάλιου: 1-3 ml/λεπτό

Για τους ενήλικες, ένα μεγάλο DryDent Sublingual και δύο DryDent Parotid απορροφούν περίπου 16 ml σάλιου  
στη διάρκεια μιας θεραπείας 30 λεπτών.

Διακρίνονται σε 2 τύπους:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗ

DryDent Parotid, μικρά
40 x 36 x 2 mm   

διεσταλμένα: 40 χ 36 χ 10 mm
50 τεμάχια 14,78 €

DryDent Parotid, μεγάλα 
50 x 43 x 2 mm 

διεσταλμένα: 50 χ 43 χ 10 mm 
50 τεμάχια 14,78 €

DryDent Sublingual, μικρά
30 x 50 x 2 mm 

διεσταλμένα: 30 x 50 χ 10 mm
50 τεμάχια 27,27 €

DryDent Sublingual, μεγάλα 
38 x 60 x 2 mm 

διεσταλμένα: 38 x 60 χ 10 mm
40 τεμάχια 27,27 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.182

Θερμοπλαστικά φύλλα

Essix® PLUS® Plastic
ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ: Συσκευές διατήρησης αποτελέσματος και συσκευές βρουξισμού.

• Εξαιρετική διαύγεια κι αντοχή
•  Εύκολο στη διαμόρφωση και την κοπή, εξαιρετική αντοχή  

στην αποτριβή και την κρούση
•  Δέχεται ακρυλικά/συγκολλητικούς παράγοντες
•  Έχει προστατευτικό φιλμ και στις δύο πλευρές
•  Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για aligners και προσωρινές γέφυρες
•  Πάχη: .035" (7/8 mm), .040” (1 mm)

Τιμή τεμαχίου: 2,50 €

Essix® Tray Rite® Plastic
ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ: Δισκάρια λεύκανσης  

• Εμποδίζει τη διαρροή του υλικού λεύκανσης στο στόμα
• Δεν χρειάζονται θέσεις ρεζερβουάρ όταν κατασκευάζεται σε συσκευή κενού
•  Πάχος: .020” (1/2 mm)

Τιμή τεμαχίου: 2,40 €

Τύπος C+
ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ: Aligners και συσκευές διατήρησης αποτελέσματος για βρουξιστές.  

• Μέση διάρκεια ζωής: 24 μήνες
• Δεν δέχεται ακρυλικά / συγκολλητικούς παράγοντες
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για bite planes
•  Πάχος: .040” (1 mm)

Τιμή τεμαχίου: 1,50 €

Τιμή τεμαχίου: 2,40 €

Essix® Ace® Plastic
ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ: Aligners και συσκευές διατήρησης αποτελέσματος.

•  Ειδικά σχεδιασμένο για μικρή οδοντική μετακίνηση χρησιμοποιώντας  
το σύστημα Hilliard

•  Τέλειο για προσωρινές γέφυρες με ενσωμάτωση ακρυλικών δοντιών
•  Δέχεται ακρυλικά/συγκολλητικούς παράγοντες
•  Διαυγές φύλλο με προστατευτικό φιλμ και στις δύο πλευρές
•  Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα: 18-24 μήνες
•  Πάχη: .030" (3/4 mm) , .035" (7/8 mm), .040” (1 mm)

Τιμή τεμαχίου με την προσφορά:

1,92 €

Αγοράζοντας 
100 τεμάχια 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά

Τιμή τεμαχίου με την προσφορά:

1,92 €

Αγοράζοντας 
50 τεμάχια 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά

Τιμή τεμαχίου με την προσφορά:

2,25 €

Αγοράζοντας 
100 τεμάχια 

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Προσφορά

Τιμή τεμαχίου με την προσφορά:

1,35 €

Αγοράζοντας 
100 τεμάχια 

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Προσφορά
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Prima® Crown & Veneer Preparation

Σετ διαμαντιών για παρασκευές ακριβείας  για στεφάνες, 
γέφυρες, όψεις και επένθετα.

Σετ με προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, για ελεγχόμενες 
παρασκευές ακριβείας, για κεραμικές όψεις.

Prima® Veneer Prep
No. Είδους 834 834 830 848 861 879 879 879 837

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 021 016 018 014 010 012 012 014

Μήκος κεφαλής (mm)

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο

No. Είδους 834 848 848 811

∆ιάµετρος (1/10 mm) 021 016 016 032

Μήκος κεφαλής (mm) 4.7 10.0 10.0 4.5

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο

No. Είδους   830 840 859 859 830L 830L 834 846 846 830

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 012 016 016 021 021 016 016 016 016

Μήκος κεφαλής (mm) 3.0
END 
CUT

10.0 10.0 5.0 5.0 4.5 7.0 7.0 3.0

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο

No. Είδους 834 834 830 848 861 879 879 879 837

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 021 016 018 014 010 012 012 014

Μήκος κεφαλής (mm)

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο

No. Είδους 834 848 848 811

∆ιάµετρος (1/10 mm) 021 016 016 032

Μήκος κεφαλής (mm) 4.7 10.0 10.0 4.5

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο

No. Είδους   830 840 859 859 830L 830L 834 846 846 830

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 012 016 016 021 021 016 016 016 016

Μήκος κεφαλής (mm) 3.0
END 
CUT

10.0 10.0 5.0 5.0 4.5 7.0 7.0 3.0

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο

(Συνέχεια πίνακα)

ΤΊΜΗ

44,80 €

ΤΊΜΗ

41,51 €
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Endo Access Bur

Predator® Accu-Prep

30 Bladed Esthetic Finishing Burs

•  Υψηλή διείσδυση, χαμηλή δόνηση 
και λείο φινίρισμα στη ζιρκονία

•  Σημαντική μείωση στην τριβή 
και την έκλυση θερμότητας, 
προστατεύουν από τη δημιουργία 
μικρορωγμών.

•  Ενδείκνυνται για  αφαίρεση 
στεφάνης, ενδοδοντική πρόσβαση 
και ρύθμιση της σύγκλεισης

Κωδικός 801 801 801 807 856 856 862 878Κ 368

Διάμετρος 1/10 mm 014 018 023 018 018 022 014 021 023

Ύψος/Μήκος (mm) - - - 5.0 9.0 9.0 7.0 8.0 5.0

Λεπτόκοκκο • • • • • • • • •

Μεσαίου κόκκου • • • • • • • • •

•  Ιδανικές για χρήση σε όψεις ρητίνης.

•  Οι φρέζες έχουν ασφαλές (μη κοπτικό) τέλος.

Φρέζες 30 λεπίδων για αισθητικό φινίρισμα των αποκαταστάσεων.

Κωδικός 379 847 856 856

Διάμετρος 1/10 mm 023 016 016 018

Κωδικός

Διάμετρος 1/10 mm

379

023

847

016

856

016

856

018

Φρέζα παρασκευών για στεφάνες και γέφυρες.
Η γεωμετρία των λεπίδων της φρέζας Predator® Accu-Prep, της προσδίδει την ικανότητα να 
κόβει γρήγορα και απαλά, για εξαιρετική παρασκευή για στεφάνες και γέφυρες.

Από καρβίδιο του τουγκστενίου. 

Φρέζα ενδοδοντικής πρόσβασης, ασφαλούς άκρου.

Κωδικός

Διάμετρος 1/10 mm

Μήκος κεφαλής (mm)

FG269GK

016

9.0

Κωδικός FG26GK

Διάμετρος 1/10 mm 016

Ύψος/Μήκος (mm) 9.0

Predator Zirconia

Αριθμός EF3 EF4 EF6 EF9 OF1 OF2

Διάμετρος 1/10 mm 008 010 014 014 023 009

Ύψος/Μήκος (mm) 3.0 4.0 6.0 9.0 4.3 3.2

Διαμάντια για εύκολη και αποτελεσματική κοπή ζιρκονίας.

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

4,77 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

13,89 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

9,13 €

Αγοράζοντας 5 τεμάχια 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

7,30 €
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Predator® Turbo

Predator® Accu-Prep

30 Bladed Esthetic Finishing Burs

Predator Zirconia

Carbide burs

Lindemann Bur

Φρέζες carbide του αερότορ από την καλύτερη ποιότητα καρβιδίου του τουγκστενίου.

Μονοκόμματη κατασκευή 100% από καρβίδιο.

Φρέζες κοπής μετάλλου, οι πιο δυνατές και πιο ανθεκτικές.  
Κόβουν απαλότερα και γρηγορότερα από τις ανταγωνιστικές.

Κωδικός
Διάμετρος 1/10 mm
Μήκος κεφαλής (mm)

Κωδικός PR 2T PR 1557T PR 1T PR 330T PR 245T PR 557T S1

Διάμετρος 1/10 mm 012 010 010 008 009 010 012

Μήκος κεφαλής (mm) 4.0 3.9 1.9 2.0 2.7 3.7 

Φρέζα οστού Lindemann.

• 100% carbide

• FG
Κωδικός 161 162 οδοντωτή
Διάμετρος 1/10 mm 016 016

Μήκος κεφαλής (mm) 10.0 10.0

Συνολικό μήκος (mm) 25.0 25.0 162

1/2 2 3 4 556 557 558 559330 331
245

Κυλινδρική  
με αποστρογγυλεμένο 
τελείωμα, οδοντωτή

1557701

Κωνική οδοντωτήΠαρασκευής για αμάλγαμαΚυλινδρική με επίπεδο 
τελείωμα, οδοντωτήΑπιοειδήςΣτρογγυλή

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

3,47 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

10,52 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

6,37 €

Αγοράζοντας 
5 τεμάχια 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Ξέστρα υπερήχων

    *  Ξέστρα συμβατά με τις χειρολαβές των WOODPECKER® και EMS® πιεζο-συσκευών υπερήχων

  **  Ξέστρα συμβατά με τις χειρολαβές των DTE® και SATELEC® πιεζο-συσκευών υπερήχων

120° γωνιώδης συγκρατητήρας για U ρίνες με διάμετρο στελέχους 0,8mm με συνήθη 
χρήση για καθαρισμό του ριζικού σωλήνα σε πρόσθια δόντια και αφαίρεση των 
υπολειμμάτων του

95° γωνιώδης συγκρατητήρας για U ρίνες με διάμετρο στελέχους 0,8mm με συνήθη χρήση 
για καθαρισμό των ριζικών σωλήνων γομφίων και αφαίρεση των υπολειμμάτων τους

Μετά τον καθαρισμό του ριζικού σωλήνα, ο μηχανισμός και η θερμα  ντική ενέργεια της 
δόνησης του υπερήχου χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της πλάγιας συμπύκνωσης 
κατά την έμφραξη του ριζικού σω λήνα

Εργαλείο με επίστρωση διαμαντιού (40 μm) για διάνοιξη των στομίων των ριζικών 
σωλήνων. Επίσης, μπορεί να αφαιρέσει τις ενασβεστιώσεις που εντοπίζονται στο 
μυλικό τριτημόριο του ριζικού σωλήνα

Εργαλείο με επίστρωση διαμαντιού (40 μm) για διεύρυνση του ριζικού σωλήνα με 
σκοπό την πρόσβαση σε σπασμένες ρίνες μέσα σε αυτόν

ΕΝ
ΔΟ

ΔΟ
ΝΤ

ΊΑ

E3D ED3D

P4D PD4D

E3 ED3

E2 ED2

E1 ED1

Για αφαίρεση υποουλικής τρυγίας

Για αφαίρεση υποουλικής και βαθειά εντοπισμένης τρυγίας

Χρήση για επιπέδωση της ριζικής επιφανείας κατά τη χειρουργική του περιοδοντίου 
με κρημνό

Για αφαίρεση υποουλικής τρυγίας

ΑΦ
ΑΊ

ΡΕ
ΣΗ

 Ύ
ΠΟ

ΟΎ
ΛΊ

ΚΗ
Σ 

ΤΡ
ΎΓ

ΊΑ
Σ

P4 PD4

P3D PD3D

P3 PD3

P1 PD1

Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας στον αυχένα των δοντιών και σκληρής τρυγίας 
επάνω στα δόντια

Για αφαίρεση μεγάλων εναποθέσεων υπερουλικής τρυγίας

Για αφαίρεση υπερουλικής, υποουλικής και μεσοδόντιας τρυγίας

Για αφαίρεση όλης της υπερουλικής τρυγίας

Για αφαίρεση υπερουλικής και αυχενικής τρυγίας

Για αφαίρεση μεγάλων εναποθέσεων υπερουλικής τρυγίας

ΑΦ
ΑΊ

ΡΕ
ΣΗ

 Ύ
ΠΕ

ΡΟ
ΎΛ

ΊΚ
ΗΣ

  Τ
ΡΎ

ΓΊ
ΑΣ

G6 GD6

G5 GD5

G4 GD4

G3 GD3

G2 GD2

G1 GD1

 * **

Σφαιρικό άκρο από διαμάντι για παρασκευή της μασητικής επιφανείας και του αυχένα 
του τερηδονισμένου δοντιού

Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι για παρασκευή της εγγύς όμορης επιφανείας χωρίς 
ζημιά του διπλανού δοντιού

Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι για παρασκευή της άπω όμορης επιφανείας χωρίς 
ζημιά του διπλανού δοντιού

Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι. Σχεδιασμένο στις 45° προς τα αριστερά. Σας 
επιτρέπει να καθαρίσετε το τερηδονισμένο δόντι χωρίς να κάνετε ζημιά στο διπλανό

Ημισφαιρικό άκρο από διαμάντι. Σχεδιασμένο στις 45° προς τα δεξιά. Σας επιτρέπει  
να καθαρίσετε το τερηδονισμένο δόντι χωρίς να κάνετε ζημιά στο διπλανό

ΠΑ
ΡΑ

ΣΚ
ΕΎ

Η 
ΚΟ

ΊΛ
ΟΤ

ΗΤ
ΑΣ

 

Χρήση για την απομάκρυνση της βακτηριακής πλάκας, υπερουλικά και υποουλικά

SB1 SBD1

SB2 SBD2

SB3 SBD3

SBL SBDL

SBR SBDR

Α1
Συμβατό με Amdent

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

18,00 €
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LED.E

NITI U-Files

Ceivitron

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED.

•  Η μπαταρία της αντικαθίσταται.

•  Έχει 4 επιλογές χρόνου εργασίας: 5, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα.

•  Έχει 3 επιλογές απόδοσης της έντασης του φωτός: μέγιστη, σταδιακά 
αυξανόμενη (Ramp), παλμική.

•  Ένταση φωτός: 850- 1.000 mW/cm2

•  Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες  
από 400 φορές συνεχώς, σε χρόνο εργασίας 10 δευτερολέπτων.

Είσοδος: AC 100V-240V, 50 Hz/60 Hz

Kαθαρό βάρος: 147 g

Διαστάσεις:  40 mm x 50 mm χ 260 mm

Μήκος: 32,5 mm

Διαστάσεις λαβής: 0,57x0,57 mm

Μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40

Ρίνες υπερήχων, νικελίου – τιτανίου, τύπου Κ.

Χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του ριζικού σωλήνα.

Έχουν εξαιρετική αντοχή και δεν σπάνε εύκολα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

6 τεμάχια σε κάθε μέγεθος 7,42 €

•  Σκληραίνει με το σάλιο.  
Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά

•  Δεν ερεθίζει τα ούλα, ούτε τον πολφό

•  Τοποθετείται εύκολα χωρίς πόνο και πίεση

•  Είναι αδιαπέραστο σε όλους του τύπους φαρμάκων

•  Έχει μεγάλη αντοχή στη μάσηση

•  Αφαιρείται εύκολα

Χρώμα: λευκό.

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Πλαστικό βαζάκι των 30g 9,31 € ΔΩΡΟ
3+13+1
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Γάντια Απλά

Γάντια χωρίς Πούδρα

Aurelia® Sonic Cobalt Blue

Γάντια υποαλλεργικά, ελαφρά πουδραρισμένα.

Έχουν στην επιφάνειά τους μικροσκοπικούς κόμπους για καλύτερη συγκράτηση των εργαλείων. 

Είναι ειδικά επεξεργασμένα ώστε να γλιστρούν εύκολα τα χέρια στο εσωτερικό τους και έτσι 
φοριούνται πολύ εύκολα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο των 100 τεμαχίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πακέτο των 100 τεμαχίων

Tα εξαιρετικά λεπτά εξεταστικά γάντια νιτριλίου Aurelia® Sonic, σε χρώμα cobalt blue, 
προσφέρουν μέγιστη αντοχή και προστασία και διακρίνονται για τη μέγιστη άνεση, ελαστικότητα 
και ευαισθησία στην αφή.

• 2.2 mil νιτρίλιο
• Xωρίς πούδρα
• Χωρίς Latex
• Μη αποστειρωμένα
• Αμφιδέξια
• Κυλινδρικό τελειώμα και σταθερή μανσέτα
• Με υφή στα δάκτυλα
• Μεγέθη: Medium, Large, X-Large

AURELIA

Γάντια νιτριλίου.
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Fluorodose™

Access 3.n.One Impression Trays

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Αποτελεσματική πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό  

με ένα εκτενές  
πρόγραμμα στοματικής υγιεινής

•  Ανακούφιση της οδοντικής ευαισθησίας όταν εφαρμόζεται σε εκτεθειμένες ρίζες.

•  Πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας σε γηραιότερους ασθενείς που δυσκολεύονται  
να καθαρίσουν τα δόντια τους.

Φθοριούχο βερνίκι σε συσκευασία μιας χρήσης. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

120 μονάδες των 0,3 ml σε γεύση τσιχλόφουσκας ή μέντας 157,83 €

16 μονάδες των 0,3 ml σε γεύση τσιχλόφουσκας ή μέντας 29,25 €

•  5% NaF ή 22.600 ppm φθορίου

•  Ημιδιαφανής απόχρωση Α2

•  Στεγνώνει σε δευτερόλεπτα παρουσία σάλιου

•  Παραμένει στα δόντια για 6 έως 8 ώρες, για εξαιρετική πρόσληψη φθορίου

Πλαστικά δισκάρια με υφασμάτινο πυθμένα  
για μερικό αποτύπωμα με δάγκωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Ασσορτί συσκευασία που περιλαμβάνει 40 δισκάρια: 
10 δισκάρια για πρόσθια δόντια, 20 για οπίσθια και 10 δισκάρια τεταρτημορίου 66,20 €

Μεμονωμένες συσκευασίες: 
για πρόσθια, 35 τεμάχια 
για οπίσθια, 50 τεμάχια 
για τεταρτημόριο, 35 τεμάχια

66,20 €

Μεταλλικά δισκάρια αποτύπωσης,  
από ανοξείδωτο ατσάλι.

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

5,00 €
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Titanium Dentine Retention Pins

Crown Forms

Temporary Polycarbonate Crowns

Ενδομυλικές καρφίδες από τιτάνιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Κουτί 12 καρφίδων με 1 τρύπανο – διαμέτρου 0,75mm 27,03 €

Κουτί 12 καρφίδων με 1 τρύπανο – διαμέτρου 0,60mm 27,03 €

Διαφανείς πλαστικές στεφάνες (καλούπια μύλης)  
οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την ανασύσταση των δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Πρόσθια και προγόμφιοι, ασσορτί συσκευασία των 60 τεμαχίων 74,63 €

Πρόσθια και προγόμφιοι,  ασσορτί συσκευασία των 120 τεμαχίων 107,06 €

Ανταλλακτικό οποιουδήποτε καλουπιού, η τριάδα 3,09 €

Προσωρινές στεφάνες από μη τοξικό πολυκαρβονικό υλικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

Ασσορτί συσκευασία 180 στεφανών, πρόσθια και προγόμφιοι  
60 διαφορετικά μεγέθη χωρίς οδηγούς καλουπιών 74,95 €

Ασσορτί συσκευασία 180 στεφανών, πρόσθια και προγόμφιοι  
60 διαφορετικά μεγέθη με οδηγούς καλουπιών 78,36 €

Ανταλλακτικό οποιουδήποτε καλουπιού, η 5άδα 2,58 €
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Twinkles

Stik - N - Place®

Μικροσκοπικά κοσμήματα τα οποία 
συγκολλούνται στα δόντια.

Κατασκευάζονται από καθαρό χρυσό 24K και 
22K καθώς και από λευκόχρυσο 18K με ή χωρίς 
διαμαντάκια, ρουμπίνια ή ζαφείρια. 

Διατίθενται σε διάφορα σχέδια, μεγέθους 2-4 mm.

Τα διαμάντια των κοσμημάτων Twinkles έχουν 
κόψιμο μπριγιάν 56 εδρών 0,01 ct.

Τα Twinkles συγκολλούνται εύκολα πάνω στα δόντια, 
από τον οδοντίατρο, με την τεχνική της αδροποίησης 
και τη χρήση συγκολλητικού παράγοντα και ρευστής 
φωτοπολυμεριζόμενης σύνθετης ρητίνης. 

Αφαιρούνται επίσης εύκολα από τον οδοντίατρο εάν 
είναι επιθυμητό.

Τα Twinkles διατίθενται μεμονωμένα.

Λευκόχρυσος 18K  
διαμάντι 0,01 ct

25,00 €

51,00 €

51,00 €

51,00 €

51,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

51,00 €

51,00 €

113,00 €

63,00 €

25,00 €

63,00 €

25,00 €

51,00 €

51,00 €

51,00 €

51,00 €

25,00 €

25,00 €
51,00 €

25,00 €

51,00 €

51,00 €

51,00 €

63,00 €

• Έχει πρακτικό σύστημα διανομής.
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στην ίδια συνεδρία.
•  Το κολλώδες άκρο του συγκρατεί με ασφάλεια ένθετα, επένθετα, όψεις, δακτυλίους, ορθοδοντικά άγκιστρα και 

κοσμήματα δοντιών.
•  Κάμπτεται εύκολα για καλύτερη πρόσβαση.

Μιας χρήσης, λεπτό στέλεχος με μικρή ποσότητα κόλλας στο άκρο του, για 
τη μετακίνηση μικροσκοπικών αντικειμένων όπως ένθετα, επένθετα κ.λπ.

Χρυσός 24K και 22K 
διαμάντι 0,01 ct

23,65 €

47,50 €

47,50 €

23,65 €

23,65 €

23,65 €

47,50 €

47,50 €

23,65 €

47,50 €

47,50 € 47,50 €

23,65 €

47,50 €

110,00 €

23,65 €

23,65 €

23,65 €

47,50 €

23,65 €

47,50 €

47,50 €
47,50 €

58,50 €47,50 € 58,50 €

Περίπου αληθινό μέγεθος των κοσμημάτων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

50 τεμάχια 30,73 €

Κρύσταλλοι Precioca Βοημίας

Crystal clear 1,8 mm

Crystal clear 2,3 mm

Crystal clear 2,7 mm

Aurore Boreale 1,8 mm

Aurore Boreale 2,3 mm

Light Rose 1,8 mm

Vintage Rose 1,8 mm

Pale Lilac 1,8 mm

Light Amethyst 1,8 mm

Peridot 1,8 mm

Light Sapphire 1,8 mm

Aquamarine 1,8 mm

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

9,35 €
νέο!
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Xxxxxxxxxxxx

Ζητήστε μας τον αναλυτικό κατάλογο κοπτικών frank.dental  
στο τηλ. 210 65 41 340

Διαμάντια τροχίσματος & φινιρίσματος

Φρέζες Carbide

Χειρουργικές φρέζες
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Calxyl Πάστα

OCO-Präparate®

Calxyl® Dentin 10

Cervix Paste

Cionit

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου για αντισηψία  
και προσωρινή έμφραξη των ριζικών σωλήνων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σύριγγα των 3g και 5 ρύγχη μιας χρήσης 22,00 €

Καινοτόμο συνθετικό σύμπλεγμα ασβεστίου, αντίστοιχο  
της ενδογενούς οδοντίνης του ανθρώπου, το οποίο προσφέρει 
μια βελτιωμένη επαναμεταλλικοποίηση της οδοντίνης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
-  Θεραπεία μη τερηδονισμένης οδοντίνης πολύ κοντά στον πολφό
- Βαθειά τερηδόνα
- Έμμεση/άμεση κάλυψη πολφού
- Πολφοτομή
- Πολφεκτομή
- Προσωρινή έμφραξη ριζικού σωλήνα
- Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου

Το Calxyl Dentin 10 έχει ένα υψηλό pH >12.6 κι επομένως δρα βακτηριοστατικά.

Χάρη στις ιδιότητές του, διεγείρει τα κύτταρα να δημιουργήσουν τριτογενή οδοντίνη και 
προάγει την επούλωση και τη ζωτικότητα του πολφού.

Η συγκολλητική του ιδιότητα οδηγεί σε μια έμφραξη που εμποδίζει την είσοδο βακτηρίων. 

Το σύμπλεγμα ασβεστίου δημιουργεί προσεκβολές μετάλλου μέσα στα οδοντοσωληνάρια 
οι οποίες εμποδίζουν την κίνηση του υγρού των οδοντοσωληναρίων κι έτσι επέρχεται 
απευαισθητοποίηση.

Είναι ακτινοσκιερό υλικό.

Ενεργό συστατικό: υδροξείδιο του ασβεστίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Σύριγγα με 1,5 ml πάστα και 5 βελόνες μιας χρήσης. 38,00 €

Πάστα η οποία απευαισθητοποιεί μόνιμα τα ευαίσθητα σημεία  
των δοντιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Φιαλίδιο των 10 g 25,00 €

Ενέσιμο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

3 αμπούλες του 1 ml 30,00 €
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anaxGUM

Το anaxGUM είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη μικροϋβριδική ρητίνη. 
Δημιουργήθηκε για να ταιριάζει με τις διαφορετικές αποχρώσεις  
των φυσικών ούλων, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Το anaxGUM είναι ένα καλά συντονισμένο σύστημα παστών  
(Gingiva Paste) και υγρών υλικών μοντελαρίσματος (Paint/Flow). 

Στις πολυποίκιλες δυνατότητές του συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ 
φάσμα για την εξατομικευμένη αναπαραγωγή των ούλων του 
ασθενή.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Βιδωτά φορτιζόμενες επιεμφυτευματικές υπερκατασκευές

•  Αισθητική αποκατάσταση των ουλικών μερών σε περιπτώσεις 
οδοντικών αποκαταστάσεων με εκτεταμένη οστική απώλεια

•  Όψη της ουλικής περιοχής κινητών συνδυασμένων αποκαταστάσεων 
(τηλεσκοπικές/κωνικές στεφάνες και οδοντοστοιχίες στηριζόμενες  
σε συνδέσμους ακριβείας)

•  Χαρακτηρισμός των οδοντοστοιχιών

Το anaxGUM σχεδιάστηκε ειδικά για άμεση χρήση στο στόμα. 
Αποκαταστάσεις, από την αντικατάσταση χαμένων ούλων  
και το κλείσιμο μαύρων τριγώνων έως την ολική απομίμηση  
της ουλοπλαστικής, μπορούν να πραγματοποιηθούν κατευθείαν  
στο στόμα του ασθενή. 

Η υψηλή πυκνότητα της ρητίνης εγγυάται την εύκολη στίλβωσή της 
και εξασφαλίζει μακροχρόνια υγιεινή της αποκατάστασης.

Ρητίνη στο χρώμα των ιστών για την αισθητική ανακατασκευή των ουλικών μερών.  
Χρησιμοποιείται με έμμεση τεχνική ή άμεση τεχνική μέσα στο στόμα.

ανοικτό ροζ

πορτοκαλί-ροζ

σκούρο ροζ

μωβ-ροζ

καφέ-ροζ

μωβ

σκούρο καφέ

κόκκινο

κίτρινο

κρεμ

anaxGUM 
Gingiva

anaxGUM 
Paint

PO I Opaquer PO II
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anaxGUManaxGUM

Φυσικά ούλα

Ροζ κεραμικό

Ροζ ρητίνη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

anaxGUM KIT S  ΚΩΔ. 25001000
Περιλαμβάνει:
2 anaxGUM Gingiva Paste 4g σε ανοικτό ροζ και σκούρο ροζ, 2 anaxGUM Paint 3g σε κόκκινο και μωβ και 2 άκρα εφαρμογής.

214,15 €

anaxGUM KIT XL  ΚΩΔ. 25001001
Περιλαμβάνει:
2 anaxGUM Opaquer 3 g σε PO I ανοικτό και PO II σκούρο,  
5 anaxGUM Gingiva Paste 4g σε ανοικτό ροζ, σκούρο ροζ, πορτοκαλί-ροζ, μωβ-ροζ και καφέ-ροζ,  
4 anaxGUM Paint 3g σε κόκκινο, μωβ, κρεμ, σκούρο καφέ, 4 άκρα εφαρμογής, 1 βάση anaxrack.

538,60 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ

anaxGUM Opaquer 3 g
PO I  ανοικτό  ΚΩΔ. 25001003 
PO IΙ  σκούρο  ΚΩΔ. 25002003

45,31 €

anaxGUM Gingiva Paste 4g
ανοικτό ροζ  ΚΩΔ. 25101005
σκούρο ροζ  ΚΩΔ. 25102005
πορτοκαλί-ροζ  ΚΩΔ. 25103005
μωβ-ροζ  ΚΩΔ. 25104005
καφέ-ροζ  ΚΩΔ. 25105005

62,30 €

anaxGUM Gingiva Flow 3g
ανοικτό ροζ  ΚΩΔ. 25151003
σκούρο ροζ  ΚΩΔ. 25152003
πορτοκαλί-ροζ  ΚΩΔ. 25153003
διαφανές ροζ  ΚΩΔ. 25154003

42,00 €

anaxGUM Paint 3g
κόκκινο  ΚΩΔ. 25201003
μωβ  ΚΩΔ. 25202003
κρεμ  ΚΩΔ. 25203003
σκούρο καφέ  ΚΩΔ. 25204003
κίτρινο  ΚΩΔ. 25205003

59,00 €
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Στιλβωτικά για Ρητινώδη Υλικά

Μακράς διαρκείας και οικονομικά προστιλβωτικά 
και στιλβωτικά για λείανση ρητινωδών υλικών 
και για καθαρισμό και στίλβωση φυσικών 
δοντιών.
RPM: 7.000 – 10.000  min-1, μεγ. 20.000  min-1 Αδρότητα: μεσαία Αδρότητα: λεπτόκοκκα

Στιλβωτικά διαμαντιού που επιτρέπουν την απλή στίλβωση  
συνθέτων ρητινών σε μόλις ένα βήμα.
RPM: 7.000 – 10.000  min-1

Αδρότητα: λεπτόκοκκα

Κορυφαία
καινοτομία

EVE SINGLESTEP

Είδος: SP2kD SP6D
Διαστάσεις (mm): 3x6 10x0,7
Τιμή τεμαχίου: 4,37 € 5,70 €

EVE ECOCOMP

Είδος: EC7m EC6m EC7f EC6f
Διαστάσεις (mm): 5x10 10x0,7 5x10 10x0,7
Τιμή τεμαχίου: 1,50 € 1,50 € 1,50 € 1,50 €

Στιλβωτικά διαμαντιού για λείανση και στίλβωση υψηλής 
στιλπνότητας όλων των ρητινωδών υλικών, των compomers 
και των υαλοϊονομερών. Ιδιαίτερα κατάλληλα για την νέα 
γενιά των υβριδικών σύνθετων ρητινών υψηλής ενίσχυσης.

Κορυφαία
καινοτομία

EVE DIACOMP PLUS

Είδος: DCP1m DCP3m DCP-W2Bm
Διαστάσεις (mm): 4x10 6x7,5 5x10
Τιμή τεμαχίου: 7,80 € 7,80 € 7,80 €

Είδος: DCP1f DCP3f DCP-W2Bf
Διαστάσεις (mm): 4x10 6x7,5 5x10
Τιμή τεμαχίου: 7,80 € 7,80 € 7,80 €

Για Λείανση Για Στίλβωση Ύψηλής Στιλπνότητας

Αδρότητα: μεσαία Αδρότητα: λεπτόκοκκα
RPM:  3.000 – 8.000  min-1,  

μεγ. 20.000  min-1

Σετ RA 341

DCP-W11m, DCP1m, DCP2m, 
DCP3m, DCP-W11f, DCP1f, 
DCP2f, DCP3f

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΔΩΡΟ
4+14+1

ΔΩΡΟ
4+14+1
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Δίσκοι Φινιρίσματος για Σύνθετες Ρητίνες

Ταινίες Φινιρίσματος & Στίλβωσης

Flexi-D
Σύστημα εύκαμπτων δίσκων για φινίρισμα  
και στίλβωση εμφράξεων από σύνθετες ρητίνες.
Εύκαμπτοι δίσκοι στίλβωσης που είναι επιστρωμένοι 
στη μία τους πλευρά με οξείδιο του αργιλίου. Έχουν 
μαντρέλ από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Δεν απαιτούν χημική διαδικασία. Είναι μιας χρήσεως.

Διατίθενται σε 4 αδρότητες, χρωματικά 
κωδικοποιημένες:

Μπλε: 1ο βήμα/Μείωση

Κόκκινο: 2ο βήμα/Λείανση

Κίτρινο: 3ο βήμα/Στίλβωση

Άσπρο: 4ο βήμα/Υψηλή στιλπνότητα

Είδος: FD-14g FD-14m FD-14f FD-14sf
Διαστάσεις (mm): 14 x 0,21 14 x 0,17 14 x 0,14 14 x 0,11
Τιμή 100 τεμαχίων: 40,12 € 40,12 € 40,12 € 40,12 €

Συσκ: 100 τεμάχια 

Συν. RPM: 7.000-10.000 min-1

Μεγ. RPM: 20.000 min-1

Είδος: FD-10g FD-10m FD-10f FD-10sf 95RA
Διαστάσεις (mm): 10 x 0,21 10 x 0,17 10 x 0,14 10 x 0,11 1 τεμάχιo
Τιμή 100 τεμαχίων: 40,12 € 40,12 € 40,12 € 40,12 € 2,76 €

Ταινίες  φινιρίσματος  
και στίλβωσης.

Οι ταινίες είναι φτιαγμένες από πολύ 
εύκαμπτο πολυεστέρα και έχουν 
επικάλυψη στη μία πλευρά τους  
με οξείδιο του αργιλίου.

EVE Flexistripes, Οξείδιο του αργιλίου

Είδος: FS-20/7     

Διαστάσεις (mm): 4 x 150

Πάχος (mm): 0,14/0,11

Τιμή 50 τεμαχίων: 21,20 €

λεπτόκοκκη (20μ) εξαιρετικά λεπτόκοκκη (7μ)

ΣΎΣΚΕΎΑΣΊΑ ΤΊΜΗ

ΑΡΧΊΚΗ ΣΎΣΚΕΎΑΣΊΑ.
Περιλαμβάνει 25 δίσκους από κάθε αδρότητα κι ένα μαντρέλ. Διατίθεται σε:  

Flexi-D (10 mm): 16325P100 34,40 €

Flexi-D (14 mm): 16315P100 34,40 €
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• Ένα εργαλείο για όλες τις οδοντικές επιφάνειες

• Εξαιρετική αντοχή

• Μειωμένη παραγωγή θερμότητας

• Απόδοση λαμπερής στίλβωσης

• Διατήρηση της επιφανειακής δομής

Περιστροφικά εργαλεία λείανσης και στίλβωσης,  
με ευλύγιστα φύλλα.

Ø 11 mm
6 τεμάχια:  3 x DT-DCP10m (προστίλβωση) 

3 x DT-DCP10f (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 343

Νο. Είδους: 9087

Ø 14 mm
6 τεμάχια:  3 x DT-DCP14m (προστίλβωση) 

3 x DT-DCP14f (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 342

Νο. Είδους: 9086

2 βημάτων σύστημα στίλβωσης για υψηλή στιλπνότητα σε όλα τα ρητινώδη υλικά.

Ø 14 mm
6 τεμάχια:   2x DT-W14Dg (λείανση)  

2x DT-W14Dmf (προστίλβωση) 
2x DT-W14D (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 306

Νο. Είδους: 9088

3 βημάτων σύστημα στίλβωσης για όλες τις πορσελάνες.  
Έχει αδαμαντόκοκκο για υψηλότερη αποτελεσματικότητα.

Ø 14 mm
6 τεμάχια:   3x DT-W14DPmf (προστίλβωση) 

3x DT-W14DP (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 363

Νο. Είδους: 9092

Δύο βημάτων σύστημα στίλβωσης για πυριτιούχα κεραμικά. Έχουν αδαμαντόκοκκο για 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Η στίλβωση που αποδίδει ταιριάζει σε αυτήν του glaze.

Diacomp® Plus Twist

Diapol® Twist

Diapro® Twist

ΤΊΜΗ

53,00 €

ΤΊΜΗ

53,00 €

ΤΊΜΗ

55,12 €

ΤΊΜΗ

60,42 €
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Aluminium Trays

Aluminium Perforated Trays

Aluminium Trays 20x10 & 20x15

Stainless Steel Trays

Διαστάσεις  Χρώματα Κωδικός 

5x4x3cm  180004 

10x3x2cm  180005 

13x5x3cm  180007 

17x7x3cm   180014 

18x9x3cm   180016 

Δίσκοι εργαλείων από αλουμίνιο.

Κωδ. 181470, 20x10 cm, το τεμάχιο 

Κωδ. 181480, 20x15 cm, το τεμάχιο 

Συγκρατητήρας εργαλείων (10), Κωδ. 181462 

Δίσκοι από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Δίσκοι διάτρητοι, από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Χρώματα:

Χρώματα:

Μεγάλο μέγεθος
Βάση: 28x18cm.  Κωδ. 184450 

Καπάκι: 28x18cm.  Κωδ. 184451 

Μεγάλο μέγεθος
Βάση: 28x18cm.  Κωδ. 181450 

Καπάκι: 28x18cm.  Κωδ. 181451 

Συγκρατητήρας εργαλείων (16).  Κωδ. 181452 

Μικρό Μέγεθος
Βάση: 18x14cm.  Κωδ. 184460 

Καπάκι: 18x14cm.  Κωδ. 184461 

Μικρό Μέγεθος
Βάση: 18x14cm.  Κωδ. 181460 

Καπάκι: 18x14cm.  Κωδ. 181461 

Συγκρατητήρας εργαλείων (10).  Κωδ. 181462 

Δοχεία εργαλείων.
Κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Διαστάσεις  Χρώματα Κωδικός

18x9x4cm  180017

21x10x3cm   180019

21x10x4cm  180020

21x10x5cm   180021

Aluminium Boxes

Δίσκοι εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι.

Βάση 28x18cm.  Κωδ. 182450  

Καπάκι 28x18cm.  Κωδ. 182451

Συγκρατητήρας εργαλείων(11)  Κωδ. 182452 

Χρώματα:

12,25 € 

12,25 € 
12,25 € 

12,25 € 

12,25 € 
12,25 € 

14,04 € 14,04 € 

10,03 € 

12,25 € 

12,26 € 

11,14 € 

26,74 € 
26,74 € 

7,80 € 

18,95 € 

21,16 € 
24,52 € 
27,85 € 

11,14 € 

13,37 € 

14,48 € 

16,72 € 

14,04 € 14,04 € 
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Stainless Steel Perforated Trays

Ultralight Cassette 28x18

Ultralight Cassette 18x14

Ultralight Cassette 18x7

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 12 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Έχει μετακινήσιμο καπάκι, κλείδωμα με δύο περιστρεφόμενα κουμπιά και μπλε σιλικονούχο 
συγκρατητήρα για 12 εργαλεία οποιουδήποτε σχήματος. Έχει επίσης ένα ξεχωριστό τμήμα  
για την τοποθέτηση διάφορων μικρότερων θηκών για φρέζες, ενδοδοντικά εργαλεία κ.ά.

Σχεδιάστηκε για πλυντήρια που έχουν και κύκλο απολύμανσης, χρησιμοποιείται με όλα τα 
διαλύματα καθαρισμού και απολύμανσης και με όλες τις διαδικασίες αποστείρωσης.
Διαστάσεις: 28x18x3,4 cm  
Κωδ.: 182037

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 10 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Έχει μετακινήσιμο καπάκι, κλείδωμα με 1 περιστρεφόμενο κουμπί και μπλε σιλικονούχο 
συγκρατητήρα για 10 εργαλεία οποιουδήποτε σχήματος.
Διαστάσεις: 18,5x14x3,4 cm 

Κωδ.: 182036

Εξαιρετικά ελαφριά κασέτα 5 εργαλείων από ανοξείδωτο ατσάλι, με σιλικονούχα ένθετα.

Έχει μετακινήσιμο καπάκι, κλείδωμα με 1 περιστρεφόμενο κουμπί και μπλε σιλικονούχο 
συγκρατητήρα για 5 εργαλεία οποιουδήποτε σχήματος.
Διαστάσεις: 18,5x7,5x3,4 cm 

Κωδ.: 182039

Δίσκοι εργαλείων διάτρητοι, από ανοξείδωτο ατσάλι.

Βάση 28x18cm Κωδ. 185450  

Καπάκι 28x18cm Κωδ. 185451

Συγκρατητήρας εργαλείων(11) Κωδ. 182452 

25,63 €

25,63 €

7,80 €

ΤΊΜΗ

222,79 €

ΤΊΜΗ

133,68 €

ΤΊΜΗ

111,39 €
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Micro Cassette 1 και 2

Ergo Clip 3, 5 και 10

Η ιδανική θήκη καθαρισμού και αποστείρωσης για όλα 
τα εργαλεία και εξαρτήματα που δεν έχουν ειδικές θήκες 
συγκράτησης όπως: τα ξέστρα, οι αρπάγες, εξαρτήματα 
εμφυτευματολογίας κλπ.

Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
με οποιοδήποτε γνωστό απολυμαντικό διάλυμα. 
Μπορεί να καθαριστεί σε λουτρό υπερήχων και σε θερμική απολύμανση.  
Έχει μικρές σχισμές για καλύτερη διείσδυση του ατμού και μπορεί να συσκευασθεί  
για αποστείρωση στο αυτόκαυστο.

Διατίθεται σε:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (CM) ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Micro Cassette 1 7,4 x 4 x 1,4 182060 27,85 €

Micro Cassette 2 7,4 x 5,9 x 2,4 182070 33,42 €

Δίσκοι εργαλείων κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη. 
Έχουν λαβή από σιλικόνη και ανοξείδωτο ατσάλι η οποία αποσπάται, επανατοποθετείται και κουμπώνει συγκρατώντας τα εργαλεία στη θέση τους.  
Περιλαμβάνουν σιλικονούχο συγκρατητήρα εργαλείων. 

Είναι ιδανικοί για χρήση σε λουτρά υπερήχων και αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο (μπορούν να συσκευασθούν). 

Διατίθενται:

Ergo Clip 3

Έχει συγκρατητήρα 3 εργαλείων.

Διαστάσεις: 18,4 x 8 x 2,7 cm.

Μπλε σιλικόνη        Κωδ. 182703-2

Πράσινη σιλικόνη         Κωδ. 182703-4

Ergo Clip 5

Έχει συγκρατητήρα 5 εργαλείων.

Διαστάσεις: 18,4 x 11 x 2,7 cm

Μπλε σιλικόνη        Κωδ. 182700-2

Πράσινη σιλικόνη         Κωδ. 182700-4

Ergo Clip 10

Έχει συγκρατητήρα 10 εργαλείων.

Διαστάσεις:18,4 x 15 x 2,7 cm

Μπλε σιλικόνη        Κωδ. 182710-2

Πράσινη σιλικόνη         Κωδ. 182710-4

ΤΊΜΗ

36,76 €

ΤΊΜΗ

45,67 €

ΤΊΜΗ

59,03 €
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Endo Pro 8/ Endo Pro 12 with Sterimeter

Endo Star

Endo Flash

Mini Endo

Θήκη για 8 & για 12 εργαλεία ενδοδοντίας. 
Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και τεφλόν. 

Έχουν χάρακα στο εσωτερικό τους για μέτρηση του μήκους των εργαλείων ενδοδοντίας. 

Επίσης, έχουν εξωτερικά αρίθμηση και ένα δρομέα σιλικόνης που μετακινείται με το χέρι  
και δείχνει πόσες φορές έχει αποστειρωθεί το περιεχόμενο της θήκης. 

Μπορούν να καθαριστούν σε λουτρό υπερήχων και να αποστειρωθούν με κάθε τρόπο.  
Το καπάκι τους κουμπώνει μόνο του.

Θήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και σιλικόνη για εργαλεία 
ενδοδοντίας και φρέζες. 

Θήκη από τεφλόν και ανοξείδωτο ατσάλι  
για εργαλεία ενδοδοντίας. 

Θήκη για 60 εργαλεία ενδοδοντίας με 4 κυπελάκια  
για κώνους χάρτου ή γουταπέρκας. 
Κατασκευάζεται από ανοδιωμένο αλουμίνιο και διατίθεται στα χρώματα: 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Endo Pro8 7,5 x 5,5 x 1,2 cm 182350 59,48 €

Endo Pro12 9 x 5,5 x 1,2 cm 182360 59,48 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Endo Star 8 θέσεων 7,3 x 2,5 x 5 cm 182170 59,48 €

Endo Star 12 θέσεων 9,4 x 2,5 x 5 cm 182180 70,30 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Endo Flash 8 θέσεων 7,3 x 1,3 x 4,8 cm 182108 37,85 €

Endo Flash 12 θέσεων  9 x 1,3 x 4,8 cm 182112 37,85 €

Κέρσορες (Σετ των 12 για κάθε χρώμα)  
182370 6,82 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

13 x 5 x 5 cm 180 193 81,12 €

Συγκρατεί εργαλεία ενδοδοντίας κλασικά και Νικελίου-Τιτανίου, καθώς επίσης και φρέζες 
αερότορ και μικρομότορ. Διατίθεται σε 2 μεγέθη:
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Endo Total

Plug’ in 8 Holes

Plug’ in 16 Holes

Διατίθεται στα χρώματα:  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

4,6 x 2,5 x 3 cm 190 210 23,36 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

8,6 x 2,5 x 3 cm 190 212 35,80 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Αλουμινένια θήκη με:

30 θέσεις για εργαλεία ενδοδοντίας,  
6 κύπελλα για  κώνους γουταπέρκας,  
1 δοχείο για απολύμανση με υφασμάτινο 
κάλυμμα, 1 χάρακα για τη μέτρηση του μήκους 
των εργαλείων, 5 θέσεις  για φρέζες  
και  1 θέση για βύσματα βαμβακιού.

12 x 8 x 5 cm 180 196 100,26 €

Θήκη για εργαλεία και υλικά ενδοδοντίας.

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματιστούς 
σιλικονούχους σωληνίσκους μέσα στους οποίους 
τοποθετούνται οι φρέζες.

Το σκέπασμά της περιστρέφεται. Συγκρατεί 8 φρέζες σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μικρομότορ και αερότορ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
με όλα τα γνωστά προϊόντα απολύμανσης, στο λουτρό υπερήχων,  
για θερμική απολύμανση και στον κλίβανο χημικών ατμών.

Φρεζοθήκη από ανοξείδωτο ατσάλι και χρωματιστούς 
σιλικονούχους σωληνίσκους μέσα στους οποίους 
τοποθετούνται οι φρέζες.
Το σκέπασμά της περιστρέφεται. Συγκρατεί 16 φρέζες σε οποιοδήποτε συνδυασμό  
μικρομότορ και αερότορ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα γνωστά προϊόντα 
απολύμανσης, στο λουτρό υπερήχων, για θερμική απολύμανση και στον κλίβανο 
χημικών ατμών.

Χρώματα σιλικονούχων σωληνίσκων:   

Χρώματα σιλικονούχων σωληνίσκων:   
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Palatal Mirror AE with handle - Lateral Mirror T1 with handle

Universal Mirrors

Metallic Blades for Photo

Κατασκευάζονται από γυαλί επίπλευσης, πάχους 3 mm.  
Έχουν επένδυση από καθαρό χρώμιο και στις δύο επιφάνειές τους. 

Αυτό επιτρέπει τη χρήση τους τόσο από την δεξιά όσο και από 
την αριστερή πλευρά για σχήματα ασύμμετρα και την επίτευξη 
απεικονίσεων καθαρών χωρίς παραμόρφωση. 

Είναι αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο στους 134°C.

Καθρέφτες για ενδοστοματική φωτογράφηση. 
Η μεγάλη επιφάνειά τους είναι για φωτογραφίες σύγκλεισης και η μικρή για γλωσσικές 
φωτογραφίες.

65mm 55 mm

Ύπερώια  
για ενήλικες

Διαστάσεις:  
10x7 cm  

ΚΩΔ. 190 760

Ύπερώια  
για παιδιά

Διαστάσεις:  
8.2x5.9 cm  

ΚΩΔ. 190 761

Πλάγια

Ύψος: 15 cm  
ΚΩΔ. 190 762

3.7 cm

3.5 cm

Γλωσσικά

Ύψος: 15 cm  
ΚΩΔ. 190 764

3.5 cm

5.5 cm

Καθρέφτες για ενδοστοματική φωτογράφηση. 

Κατασκευάζονται από γυαλί επίπλευσης, πάχους 3 mm. Είναι αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο 
στους 134°C.

Ο σχεδιασμός τους τούς καθιστά κατάλληλους για όλα τα είδη ενδοστοματικής φωτογράφησης: 
η φαρδύτερη πλευρά για φωτογράφηση μασητικών επιφανειών, η στενότερη για πλάγιες 
φωτογραφίες.

• Μεγάλος: ΚΩΔ. 190785

• Μικρός: ΚΩΔ. 190786

Καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφησης, για γενική χρήση.

Καθρέφτες με λαβή, για ενδοστοματική φωτογράφηση. 

Έχουν επένδυση επιφανείας από καθαρό χρώμιο. 

Δεν δίνουν διπλή εικόνα.

 Το γυαλί τους είναι τέλεια επίπεδο και δίνει εικόνες χωρίς παραμόρφωση. 

Οι λαβές τους είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και αντιστρέφονται. 

Αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο στους 134°C.

Διαστάσεις καθρέφτη: 
10 x 7 cm 

Ύπερώϊα
ΚΩΔ. 190792

Glass mirrors

Διαστάσεις καθρέφτη: 
11.7 x 4.5 cm 

Πλάγια
ΚΩΔ. 190791

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

83,55 €

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

92,70 € 

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

60,15 € 

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

106,10 €

Νο 1: μικρό μέγεθος, ΚΩΔ. 190711

Νο 2: μεγάλο μέγεθος, ΚΩΔ. 190712
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Silicone Palatal Contrastors

Contrastor

Upper Contrastor

Αντικείμενο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο  
που χρησιμοποιείται στην ενδοστοματική φωτογράφηση  
για να δημιουργεί αντίθεση στην εικόνα. 
Το Upper Contrastor είναι ιδανικό για την άνω γνάθο, κρύβει χείλος, μουστάκι και μύτη  
και είναι τέλειο για φωτογραφίες προφίλ. Καθαρίζεται με απαλό σαπούνι και νερό.  
Αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο έως τους 134°C. 

Διατίθεται σε σετ δύο τεμαχίων: 1 πλατύ και 1 στενό. 

ΚΩΔ. 190776

Αντικείμενο από μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο  
που χρησιμοποιείται στην ενδοστοματική φωτογράφηση  
για να δημιουργεί αντίθεση στην εικόνα και να κρύβει  
τα άχρηστα στοιχεία. 
Χρησιμοποιείται στην απλή και την ψηφιακή φωτογράφηση. Καθαρίζεται με απαλό σαπούνι και 
νερό. Αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο έως τους 134°C. Δεν πρέπει να τοποθετείται σε λουτρό 
υπερήχων ή πλυντήριο εργαλείων, ούτε να καθαρίζεται με απολυμαντικά διαλύματα.

Διατίθεται σε σετ δύο τεμαχίων: 1 πλατύ και 1 στενό.  
ΚΩΔ. 190780

Εύκαμπτη λαβή για καθρέφτες ενδοστοματικής φωτογράφησης.
Κατασκευάζεται από εύκαμπτη λεπίδα ανοξείδωτου ατσαλιού, πλήρως καλυμμένη από σιλικόνη. 
Μπορεί να καθαριστεί, να απολυμανθεί και να αποστειρωθεί με όλες τις μεθόδους.

Χρώμα: μπλε 

ΚΩΔ. 190796

Τα Palatal Contrastors κατασκευάζονται από λεπίδα  ανοξείδωτου ατσαλιού που 
επικαλύπτεται με μαλακή ματ μαύρη σιλικόνη. Τοποθετούνται υπερώια και είναι κατάλληλα 
τόσο για κανονική όσο και για ψηφιακή φωτογραφία.

Καθαρίζονται με οποιαδήποτε διαδικασία και είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο.

Διατίθενται σε δύο μεγέθη:

Αντικείμενα με αντιχαρακτική επικάλυψη από μαύρη σιλικόνη, 
που χρησιμοποιούνται στην ενδοστοματική φωτογράφηση  
για να δημιουργούν αντίθεση στην εικόνα και να κρύβουν  
τα άχρηστα στοιχεία.

6 cm 6,8 cm

8,5 cm

Silicone Mirror Handle

7,3 cm

5,5 cm

6,6 cm

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

35,02 € 

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

44,56 €

ΤΟ ΣΕΤ

53,48 €

ΤΟ ΣΕΤ

50,14 €

Palatal large contrastor: Μεγάλο,  ΚΩΔ. 190781

Palatal small contrastor: Μικρό,  ΚΩΔ. 190782
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Standard Loupes

Hi-Res Loupes

Μεγεθυντικοί φακοί που προσφέρουν 3.0x μεγέθυνση,  
με μεγαλύτερο εύρος πεδίου.

H Κeeler έχει σχεδιάσει ένα νέο, υψηλής ανάλυσης μεγεθυντικό φακό,  ο οποίος ξεπερνά  
τα πρότυπα που έχουν ήδη επιτευχθεί. 

Ο φακός 5 στοιχείων, δίνει μια πραγματική 3x μεγέθυνση με ένα 15% αυξημένο οπτικό πεδίο 
και ένα οπτικά επίπεδο πεδίο από άκρη σε άκρη.

Μεγεθυντικοί φακοί που προσφέρουν 2.0x, 2.5x  
και 3.0x μεγέθυνση.
Το πραγματικό όφελος αυτού του συστήματος μεγεθυντικών φακών είναι η ευκολία χρήσης. 

Η κίνηση, ενώ διατηρείται η εστιακή καθαρότητα, είναι εφικτή λόγω του μεγάλου βάθους 
πεδίου. 

Η ελαφριά αλουμινένια δοκός, με ατομική ρύθμιση σε σχέση με τις κόρες των οφθαλμών, 
προσφέρει στους αναρτημένους φακούς σταθερότητα και καλή εστιακή ευθυγράμμιση, 
εξαλείφοντας τους πονοκεφάλους και την κόπωση των ματιών.

Προτεινόμενες αποστάσεις εργασίας

ΤΟ ΥΨΟΣ ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΟΣ ΟΡΘΙΟΣ

150 cm - 170 cm 34 cm 34 cm

170 cm - 178 cm 34 cm 42 cm

178 cm - 183 cm 42 cm 46 cm

183 cm 46 cm 50 cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΙΜΗ

2112-P-1002
2.0 x

34 cm 11,4 cm 451,50 €

2112-P-1003 46 cm 15,2 cm 451,50 €

2112-P-1010

2.5 x

34 cm 8,1 cm 451,50 €

2112-P-1011 42 cm 10 cm 451,50 €

2112-P-1012 46 cm 10,9 cm 451,50 €

2112-P-1013 50 cm 11,8 cm 451,50 €

2112-P-1022

3.0 x

34 cm 5,9 cm 474,60 €

2112-P-1023 42 cm 7,1 cm 474,60 €

2112-P-1024 46 cm 7,7 cm 474,60 €

2112-P-1025 50 cm 8,3 cm 474,60 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΙΜΗ

2112-P-1050

3.0 x

34 cm 6,8 cm 892,50 €

2112-P-1051 42 cm 8,2 cm 892,50 €

2112-P-1052 46 cm 8,8 cm 892,50 €

2112-P-1053 50 cm 9,5 cm 892,50 €

Με πληρωμή μετρητοίς

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Με πληρωμή μετρητοίς

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Ο σκελετός των γυαλιών 
παραγγέλεται χωριστά

Ο σκελετός των γυαλιών 
παραγγέλεται χωριστά
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K-LED II

Keeler Sport Frame & Κεφαλόδεσμος

Όλοι οι φακοί Keeler μπορούν να αναρτηθούν στο σκελετό Keeler Sport.  
Κομψός, άνετος και ελκυστικός, ο  σκελετός Keeler διατίθεται  σε 3 χρώματα:  
μαύρο, μπλε, κόκκινο και σε 3 μεγέθη: στάνταρ, στενό ή με μακριούς βραχίονες.

Η ασπίδα προστασίας των ματιών αφαιρείται, εάν για κάποιο λόγο δεν χρειάζεται  
ή για να αντικατασταθεί εάν έχει φθαρεί.

Ο σκελετός μπορεί να εφαρμόσει πάνω από πολλά στυλ γυαλιών οράσεως αλλά επίσης 
διατίθεται και με ένα ελεύθερο ένθετο πάνω στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν  
γυαλιά οράσεως. 

Σκελετός συγκράτησης των μεγεθυντικών φακών Keeler.

ΜαύροΚόκκινοΜπλε

Φως LED αναρτούμενο σε σκελετό γυαλιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Φωτεινό: 34.000 Lux, ομοιογενές λευκό φως στα 250 mm

• Ελαφρύ: 17 g

•  Ομοαξονική διευθέτηση (coaxial): Είναι τοποθετημένο παράλληλα με τους μεγεθυντικούς 
φακούς, γεγονός που διασφαλίζει φωτισμό χωρίς σκιές

• Διάρκεια ζωής του LED: 50.000 ώρες

• Μπαταρία λιθίου: 4 ώρες συνεχή λειτουργία πριν να χρειαστεί επαναφόρτιση

•  Κίτρινο φίλτρο: προαιρετικό φίλτρο, για να μην προκαλεί το φως πρόωρο πολυμερισμό  
των φωτοευαίσθητων υλικών Στις συσκευασίες του K-LED ΙΙ 

δεν περιλαμβάνονται  
μεγεθυντικοί φακοί  

ούτε σκελετός  
και κεφαλόδεσμος Keeler

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

2004-P-1008  K-LED II, προσαρμοζόμενο σε Keeler,  
με 1 μπαταρία και δίσκο διπλού φορτιστή 600,00 €

2004-P-1016  K-LED II, προσαρμοζόμενο σε Keeler,  
με 1 μπαταρία και δίσκο ενός  φορτιστή 560,00 €

Κεφαλόδεσμος  
συγκράτησης  

των μεγεθυντικών 
φακών Keeler

Με πληρωμή μετρητοίς

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

Με πληρωμή μετρητοίς

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά

KEELER  
SPORT FRAME:

248,00 €

ΚΩΔΊΚΟΣ:  
2199-P-7259

250,00 €
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Rubber Dam Clamps

Gauze Clamps

•  Χρησιμοποιούνται με γάζα ή τολύπια βαμβακιού

•  Πολύ μεγάλο πτερύγιο, λειτουργεί σαν γλωσσοπίεστρο

Aρπάγες ελαστικού απομονωτήρα
Όλες οι αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα της Aseptico έχουν τους αριθμούς τους 
εντυπωμένους με αδροποίηση επάνω στο ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολη ταυτοποίηση.  
Καθεμιά είναι σχεδιασμένη με ακριβή τάση ελατηρίου για χρήση στο κατάλληλο δόντι.

•  Αρπάγες όχι για ελαστικό απομονωτήρα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Aρπάγες ελαστικού απομονωτήρα
#3 Για μικρούς κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης 

  14,56 €

#W3 Όμοια με την #3 αλλά χωρίς πτερύγια

#4 Όμοια με την #3 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης 

#5 Για κάτω γομφίους

#56 Όμοια με την #5 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης 

#56A  Για μεγαλύτερους κάτω γομφίους, όμοια της #56 αλλά με μεγαλύτερα άκρα συγκράτησης

#7 Για κάτω γομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης

#7Α Για πολύ μεγάλους κάτω γομφίους

#8 Για κάτω γομφίους, με στρογγυλά άκρα συγκράτησης

#8Α Για κάτω γομφίους, με δυνατά, καμπύλα άκρα συγκράτησης

#W8Α Όμοια με την #8Α αλλά χωρίς πτερύγια

#10  #11 Για μικρούς γομφίους με κοντές μύλες, αριστερή και δεξιά

#12Α  #13Α Για φρονιμίτες, αριστερή και δεξιά

#14 Για γομφίους που έχουν ημι-ανατείλλει

#14Α Όμοια με την #14 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης

#15  Για μεγάλους κάτω γομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης και δυνατή δράση ελατηρίου 

#18 Για άνω και κάτω γομφίους, με στρογγυλού τύπου άκρα συγκράτησης

#24  #25 Για βαθειές παρειακές κοιλότητες γομφίων, με ευρύτερο περιθώριο στην παρειακή πλευρά, αριστερή και δεξιά

#26 Για άνω γομφίους, ειδικά για δόντια που ανατέλλουν

#28 Για άνω και κάτω γομφίους, με πολύ πλατύ περιθώριο για ευρύ οπτικό πεδίο

#30  #31 Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρειακά, αριστερή και δεξιά

#51 Για γομφίους με έντονες καμπύλες παρειακά και γλωσσικά

#138  #139 Για φρονιμίτες, με σκληρό ελατήριο, οδοντωτά άκρα συγκράτησης, αριστερή και δεξιά

#200 Για κάτω γομφίους, με πτερύγια, ευρύ περιθώριο

#201 Όμοια με την #200 αλλά με καμπύλα άκρα συγκράτησης

#202 Για ευμεγέθεις γομφίους, όμοια με την #200 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης

#203   #204 Για μικρούς κάτω γομφίους και τους πρώτους παιδικούς γομφίους, αριστερή και δεξιά

#205 Για άνω γομφίους, με σκληρό ελατήριο

#22 Όμοια με την #207, αλλά χωρίς πτερύγια

#27 Όμοια με την #206, αλλά χωρίς πτερύγια και με καμπυλότητα

#29 Για άνω και κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης

#206 Για άνω και κάτω προγομφίους, με καμπύλα άκρα συγκράτησης

#207 Για άνω και κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης

#208 Για μεγάλους προγομφίους, με παρόμοιο σχέδιο με την #207 

#209 Για κάτω προγομφίους, με πλατιά άκρα συγκράτησης

#0 Για μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών

#00 Για πολύ μικρούς προγομφίους και κεντρικούς παιδιών

#1 Για ρίζες, με βαθειά, καμπύλα άκρα συγκράτησης

#2 Για κάτω προγομφίους, με επίπεδα άκρα συγκράτησης

#2Α Όμοια με την #2 αλλά με μεγάλα άκρα συγκράτησης

#W2Α Όμοια με την #2Α αλλά χωρίς πτερύγια

#Ρ-1,2 Για παιδικούς πρώτους γομφίους

Χειλικές αρπάγες
#210 Για κεντρικούς

  14,56 €

#211 Διεθνής για χειλικές κοιλότητες σε πρόσθια

#212 Αυχενική αρπάγη για χειλικές κοιλότητες, Ferrier

#6 Όμοια με την #9

#9 Η δημοφιλέστερη αρπάγη προσθίων

#90Ν Δυνατές αρπάγες προσθίων

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

14,56 € 
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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
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Eco Line

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Λεία επιφάνεια συγκράτησης

• Επίστρωση χρωμίου

• Σύστημα pushbutton

• Υποδοχή φρέζας με ατσάλινο ένθετο

• Κεραμικά ρουλεμάν

• 62 dB μεγ.

LE11L

Γωνιακές 
χειρολαβές 
χαμηλών  

ταχυτήτων

Φως ✓

Μετάδοση 1:1

Χαρακτηρισμός μπλε

Σύστημα σπρέι εσωτερικό μονό

Μεγ. ταχύτητα 40.000 rpm

Σύνδεση INTRAmatic®

Κατάλληλες φρέζες
Φρέζες γωνιακής μικρομότορ 

(ø 2,35 mm)

ΤΊΜΗ 440,00 €

HE 11 HE 12 HE 14

Χειρολαβές 
υψηλών  

ταχυτήτων

Μέγεθος κεφαλής Στάνταρ Στάνταρ Μικρή

Φως ― ― ―

Ισχύς (Watt) 18W 18W 18W

Σπρέι Μονό Μονό Μονό

Σύνδεση Απευθείας, 2 τρυπών Απευθείας, 4 τρυπών Απευθείας, 4 τρυπών

ΤΊΜΗ 260,00 € 260,00 € 260,00 €

Χειρολαβές Υψηλών και Χαμηλών ταχυτήτων.
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Prime Line

Χειρολαβές Υψηλών και Χαμηλών ταχυτήτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

• Εξαιρετικό κράτημα

• Επίστρωση τιτανίου

• Σύστημα pushbutton

• Υποδοχή φρέζας με ένθετο καρβιδίου

• Κεραμικά ρουλεμάν

• Γυάλινη ράβδος αγωγός φωτός

• Αυτόματη ρύθμιση της πίεσης

• Βαλβίδες αντεπιστροφής

• 55 dB μεγ.
HP21KL

Χειρολαβές 
υψηλών  

ταχυτήτων

Μέγεθος κεφαλής Στάνταρ

Φως ✓

Ισχύς (Watt) 25W

Σύστημα σπρέι 4 τρυπών

Σύνδεση KaVo®

ΤΊΜΗ 630,00 €

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

• Εξαιρετικό κράτημα

• Ανοξείδωτο περίβλημα με επίστρωση τιτανίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΧΥΤΗΤΩΝ

• Συμβατή με KaVo® 

• Υποδοχή φρέζας με ατσάλινο ένθετο

• Επίστρωση τιτανίου

LP11L

Γωνιακές
χειρολαβές 
χαμηλών  

ταχυτήτων

Φως ✓

Μετάδοση 1:1

Χαρακτηρισμός μπλε

Σύστημα σπρέι εσωτερικό μονό

Μεγ. ταχύτητα 40.000 rpm

Σύνδεση INTRAmatic®

Κατάλληλες κεφαλές
MK-dent και KaVo®κεφαλές 

γωνιακής μικρομότορ

ΤΊΜΗ 435,00 €

LPH11

Κεφαλή 
για γωνιακές 
χειρολαβές 
χαμηλών  

ταχυτήτων

Μετάδοση 1:1

Χαρακτηρισμός μπλε

Μεγ. ταχύτητα 40.000 rpm

Pushbutton ✓

Κατάλληλες φρέζες
Φρέζες γωνιακής μικρομότορ  

(ø 2,35 mm)

ΤΊΜΗ 220,00 €
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Classic Line

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κλασικό κράτημα

• Επίστρωση χρωμίου

• Σύστημα pushbutton

• Υποδοχή φρέζας με ένθετο καρβιδίου

• Κεραμικά ρουλεμάν

• Γυάλινη ράβδος αγωγός φωτός

• Βαλβίδες αντεπιστροφής

• 57 dB μεγ.

HC21KL HC21K

Χειρολαβές 
υψηλών  

ταχυτήτων

Μέγεθος κεφαλής Στάνταρ Στάνταρ

Φως ✓ ―

Ισχύς (Watt) 23W 23W

Σύστημα σπρέι 4 τρυπών 4 τρυπών

Σύνδεση KaVo® KaVo®

ΤΊΜΗ 520,00 € 420,00 €

Χειρολαβές Υψηλών ταχυτήτων.

LU1011 Premium Service Oil

Πλήρως συνθετικό λάδι, με άρωμα μέντας.
Για συντήρηση των χειρολαβών υψηλών και χαμηλών ταχυτήτων, των airmotors  
και των χειρολαβών αεροστίλβωσης.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Φιάλη 500 ml 21,37 €

Αγοράζοντας 
3 φιάλες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Προσφορά
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Air polishing device PR1011

Ultrasonic Scalers

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συσκευή εργονομικά σχεδιασμένη, ελαφριά και συμπαγής

•  Το άκρο της περιστρέφεται κατά 360° και το μοναδικό RotoGrip® κράτημά του επιτρέπει απλό 
και ξεκούραστο χειρισμό

• Είναι αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο στους 135°C

•  Διατίθεται σε σύνδεση για KaVo, Sirona, W&H, NSK και Bien-Air

Χειρολαβές υπερήχων.

Συσκευή αεροστίλβωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Εργονομικός σχεδιασμός για εξαιρετικό κράτημα

• Ατσάλινο προστόμιο για αντοχή μακράς διαρκείας

•  Κορυφαίας ποιότητας, ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό περίβλημα, επιτρέπει την 
αποστείρωση της χειρολαβής στο αυτόκαυστο στους 135°C

•  Διατίθενται και με δακτύλιο φωτός 6 Led για ιδανικό φωτισμό

•  Ανώδυνη θεραπεία για τον ασθενή χάρη στις γραμμικές κινήσεις του εργαλείου

SC21E SC21EL SC21S SC21SL
Φως ― ✓ ― ✓

Συχνότητα 24-33 kHz 24-33 kHz 24-33 kHz 24-33 kHz

Προστόμιο Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι Ατσάλι

Σύνδεση EMS® EMS® Acteon®-Satelec® Acteon®-Satelec®

ΤΊΜΗ 195 € 295 € 195 € 295 €

ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ ΜΕ ΦΩΣ

PROPHY LINE

PROPHY LINE

ΤΊΜΗ

  595,00 €
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Statim G4 2000 & 5000

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
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.

Αυτόκαυστα κασέτας. 

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΥΚΛΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΥΜΠΑΓΗ 
ΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΚΟΙΛΑ 
ΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΚΟΙΛΑ 
ΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΚΟΙΛΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΚΟΙΛΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ/
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ/
ΠΛΑΣΤΙΚΑ

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2000 G4 5000 G4
Διαστάσεις (ΜχΠχΎ) 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
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Κάτοπτρα

HR-High Reflection Mirrors Λαβές κατόπτρων

Κανονικά  84-253-004 84-253-005  
  29,90 € 29,90 €

Μεγεθυντικά  84-251-004 84-251-005

  38,16 € 38,16 € 

Ροδίου 84-273-003 84-273-004 84-273-005
 41,53 € 41,53 € 41,53 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 
12 τεμάχια

Δεν πρέπει να καθαρίζονται  
σε λουτρά υπερήχων.

5

24 mm

4

22 mm

3

20 mm

Απλό σπείρωμα Ø 2,6Κάτοπτρα με υψηλό ποσοστό 
αντανάκλασης. 

Αποδίδουν ακόμα καλύτερη 
εικόνα και από τα ροδίου.

Το πλεονέκτημά τους είναι ότι προσφέρουν πολύ 
υψηλό ποσοστό αντανάκλασης: 90%.  
Έτσι αποδίδουν πολύ φωτεινή και καθαρή εικόνα.

• Ανθεκτικά στη χάραξη

• Έχουν εξαιρετική αντιθαμβωτική ποιότητα

• Αντέχουν σε θερμότητα έως 200°C

Μέγεθος 4
12 τεμάχια 
84-265-004
53,00 €

Μέγεθος 5
12 τεμάχια 
84-265-005
53,00 €

Κούφια,  
ανοξείδωτη 

84-218-000
  21,20 €

 Συμπαγής,  
ανοξείδωτη 

84-220-000
  6,52 €

 Κούφια,  
ανοξείδωτη 

84-222-000
  22,90 €

 Κούφια,  
ανοξείδωτη 

84-224-000
  9,80 €
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Ψαλίδια Ούλων και Ραμμάτων 

FOX
ευθύ
13 cm
03-412-130
36,00 €

FOX
με κάμψη
13 cm
 03-417-130
41,30 €

ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΛΕΠΊΔΑ

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

68,90 €

17 cm
19-300-170

78,45 €

με κάμψη
11,5 cm
03-351-115
72,10 €

ευθύ
11,5 cm
03-320-115
33,60 €

με κάμψη
11,5 cm
03-321-115
36,57 €

Διατίθεται και με Supercut λεπίδες
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Aνατομική Λαβίδα Αιμοστατικές Λαβίδες

12 cm
08-060-120
23,30 €

15 cm
08-060-150
23,30 €

ADSON 

με πολύ λεπτά άκρα HALSTED-MOSQUITO
12,5cm

13-042-125
25,00 €

13-043-125
26,00 €

HALSTED-MOSQUITO
12,5cm

13-039-125
28,60 €

13-038-125
26,50 €

Σύριγγες

1,8 ml 
84-100-018
74,20 €

1,8 ml 
84-112-018
76,30 €

Σύριγγες με 3 άγκιστρα αναρρόφησης 
και αυτόματη αναρρόφηση

Σύριγγες χωρίς άγκιστρα αναρρόφησης 
αλλά με αυτόματη αναρρόφηση

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 300 € 

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΑΝΩ ΤΩΝ 600 € 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%
για αρχικό εξοπλισμό

οδοντιατρείου

ΕΊΔΊΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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Οδοντάγρες

Οι οδοντάγρες USTOMED διατίθενται με άκρα με σταυρωτή γράμμωση ή με επίστρωση διαμαντιού στο εσωτερικό τους και λεπτή οδόντωση στο 
εξωτερικό τους περίγραμμα που επιτρέπει ένα καλύτερο κράτημα του δοντιού. Στην άρθρωσή τους, ανάμεσα στην ένωση των σκελών, έχουν 
τεφλόν που τους επιτρέπει να ανοιγοκλείνουν ομοιόμορφα και αποτελεσματικά πάντοτε. Το τεφλόν αυτό είναι πολύ ανθεκτικό στη φθορά, αντέχει σε 
θερμοκρασίες από -200°C έως +250°C  καθώς και σε απολυμαντικά υγρά, όξινα υγρά κ.τ.λ.

Μη ολισθηρά άκρα  
με σταυρωτή γράμμωση

Άκρα επικαλυμμένα με διαμάντι
Αυτά τα άκρα εξασφαλίζουν απόλυτα 
σταθερό κράτημα του δοντιού και 
μηδενίζουν την πιθανότητα ολίσθησης.  
Οι οδοντάγρες με αυτά τα άκρα, 
ταυτοποιούνται με χρυσό κάτω μέρος  
στις λαβές τους.

Σχ. 18
Άνω γομφίοι αριστερά

80-018-000 HP
90,10 €

Σχ. 17
Άνω γομφίοι δεξιά
80-017-000 HP

90,10 €

Σχ. 97
Πολύ λεπτές άνω ρίζες, 

πιάσιμο σε βάθος
80-397-000 HP

90,10 €

Σχ. 7
Άνω προγόμφιοι
80-007-000 HP

90,10 €

Σχ. 67
Άνω σωφρονιστήρες
80-067-000 HP
90,10 €

Σχ. 1
Άνω τομείς και κυνόδοντες

80-001-000 HP 
90,10 €

Βασικό σετ: Οδοντάγρες με σταυρωτή γράμμωση
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Βασικό σετ

Σχ. 13Α
Κάτω τομείς  

και κυνόδοντες
80-013-001 HP

90,10 €

Σχ. 46L
Πολύ λεπτές κάτω ρίζες, 
πιάσιμο σε βάθος
80-346-012 HP
90,10 €

Σχ. 79
Κάτω σωφρονιστήρες
80-079-000 HP
90,10 €

Σχ. 13
Κάτω προγόμφιοι
80-013-000 HP

90,10 €

Σχ. 22
Κάτω γομφίοι

80-022-000 HP
90,10 €
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Παιδικές Οδοντάγρες

KLEIN
Κάτω τομείς
80-867-000

76,32 €

KLEIN
Κάτω γομφίοι
80-869-000

76,32 €

KLEIN
Κάτω ρίζες

80-871-000
76,32 €

KLEIN
Άνω γομφίοι
80-865-000

76,32 €

KLEIN
Άνω ρίζες

80-863-000
76,32 €

KLEIN
Άνω τομείς

80-860-000
76,32 €

KLEIN
Άνω προγόμφιοι

80-861-000
76,32 €
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Μοχλοί

BEIN

BEIN
Σχ. 1
2 mm

83-100-002
42,40 €

BEIN
Σχ. 2
3 mm

83-100-003 
42,40 €

BEIN
Σχ. 3
4 mm

83-100-004 
42,40 €

BEIN
Σχ. 4
5 mm

83-100-005 
42,40 €

HEIDBRINK
Σχ. 1
83-871-001
40,28 €

HEIDBRINK
Σχ. 2
83-871-002
40,28 €

Σχ.
0 R

0 L

1 R

1 L

2 R

2 L

3 R

3 L

4 R

4 L

Κοχλιάρια Οστού

HEMINGWAY
18cm

67-799-000
26,50 €

67-799-010
26,50 €

67-799-020
26,50 €

67-799-030
26,50 €

67-799-040
26,50 €

Εργαλεία αφαίρεσης  
σπασμένων τμημάτων δοντιών
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Εργαλεία αμαλγάματος

Εργαλεία εμφράξεων Κοχλιάρια Οδοντίνης

Σχ. 0 (Dycal)
86-521-000
12,72 €

άκαμπτα  
άκρα  
εργασίας  
με αμβλείες 
εξωτερικές  
ακμές

Σχ. 0
86-551-000
13,25 €

Σχ. 1
86-551-001
13,25 €

Σχ. 36
86-521-036
13,25 €

Σχ. 37
86-521-037
13,25 €

Σχ. 35
86-521-035
13,25 €

CLEOID-DISCOID
86-549-008
22,26 €

Σχ. 125/126
85-327-126
15,37 €

Σχ. 127/128
85-327-128
15,37 €

Σχ. 129/130
85-327-130
15,37 €

WOODSON
Σχ. 2
86-621-002
21,20 €
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Eργαλεία σύνθετων ρητινών με επίστρωση τιτανίου

Κοχλιάρια απόξεσης Δρέπανα

H6/H7
85-749-067
29,68 €

H6/H7 τροποπ.
85-751-067
29,68 €

COLUMBIA
4R/4L  
85-787-004
30,74 €

MC CALL
17/18  
85-789-178
30,74 €

LANGER
5/6 TITANIO 
85-795-056
61,48 €

FELT 5
86-581-005
26,50 €

2ΤΝ
86-589-002
26,50 €

3ΤΝ
86-589-003
26,50 €

4ΤΝ
86-589-004
26,50 €
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Περιοδοντικές μήλες

CP-15  
Univ. North Carolina

85-691-015
22,26 €

CP-12 modif.
με ατραυματικό 
σφαιρικό άκρο
85-699-012

31,27 €

3 - 6 - 9 - 12

CP-10
με χρωματική  

ένδειξη
85-693-010

31,27 €

1-2-3-5-7-8-9-10

Williams
Στρογγυλεμένο  
άκρο εργασίας
85-681-002

12,72 €

1,5-3,0-4,5-6,0-7,5-9,0-10,5-12,0

Who
με χρωματική  

ένδειξη
85-697-000

31,27 €

0,5-3,5-5,5-8,5-11,5

CP-11
με χρωματική  

ένδειξη
85-695-011

31,27 €

3 - 6 - 8 - 11
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Κοχλιάρια απόξεσης Gracey

GRACEY 
1/2 

85-781-012
30,74 €

GRACEY 
3/4 

85-781-034
30,74 €

GRACEY 
5/6 

85-781-056
30,74 €

GRACEY 
7/8

85-781-078
30,74 €

GRACEY
9/10 

85-781-091
30,74 €

GRACEY 
11/12 

85-781-112
30,74 €

GRACEY 
13/14 

85-781-134
30,74 €
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Ανιχνευτήρες με συμπαγή οκτάγωνη λαβή

ΣΧ. 6
86-127-006
6,04 €

Ανιχνευτήρες με στρογγυλή λαβή

ΣΧ. 8Α
86-127-008
6,04 €

ΣΧ. 1
86-141-001
5,20 €

ΣΧ. 44
86-141-044
5,20 €

ΣΧ. 42
86-121-042
6,04 €

STANDARD
Σχ. 17

86-153-017
8,60 €

STANDARD
Σχ. 44

86-153-044
8,60 €

ΜΕ ΕΞΑΊΡΕΤΊΚΑ ΛΕΠΤΟ ΑΚΡΟ

STANDARD
Σχ. 1

86-153-001
8,60 €

Σχ. 1
86-157-001

8,60 €

Σχ.  17
86-157-017

8,60 €

Σχ. 44
86-157-044

8,60 €

ΣΧ. 17
86-121-017
6,04 €
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Λαβίδες

Eργαλεία αφαίρεσης στεφανών

Σχ. 1
14,84 €

21 cm
Πλήρες  
με 3 εξαρτήματα, σχ. 1-3
87-581-003
102,90 €

Σχ. 3
20,78 €

Σχ. 2 
21,20 €

London College
αυλακωτά άκρα

15 cm

10-801-150
12,72 €

London College
τροποποιημένη

15 cm

10-825-150
21,20 €

Meriam
αυλακωτά άκρα

16 cm

10-841-160
14,84 €

Λαβίδα χαρτιού  
αρθρώσεως

Miller
15 cm

10-947-150
20,78 €
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Occlusion Foil 12μ. 

Συνθετικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης, πάχους 12μ.

Έχει υψηλή αντίσταση στο σχίσιμο, είναι όμως και ελαστικό. 

Είναι εξαιρετικά λεπτό και μεταφέρει με ακρίβεια το χρώμα αποδίδοντας σημειακές επαφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

22 mm x 25 m
Νο. Είδους

ΤΊΜΗ
80 mm x 25 m

Νο. Είδους

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ

480 021 16,14 € 480 031 35,96 €

480 022 16,14 € 480 032 35,96 €

480 023 16,14 € 480 033 35,96 €

480 027 16,14 € 480 037 35,96 €

ΔΊΠΛΗΣ 
ΟΨΗΣ

480 041 16,14 € 480 051 35,96 €

480 042 16,14 € 480 052 35,96 €

480 043 16,14 € 480 053 35,96 €

480 047 16,14 € 480 057 35,96 €

480 165 16,14 € 35,96 €

Occlusion Foil 12μ. White

Συνθετικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης, λευκό.

Συνθετικό φύλλο για τον έλεγχο των επαφών, 12μ. λευκού χρώματος. 

Το λευκό χρώμα είναι ιδανικά ορατό πάνω σε μεταλλικές αποκαταστάσεις  
και εμποδίζει την παρερμηνεία λόγω σκιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Πλάτος 22mm – μονής όψης 25 m 480 028 16,14 €

Πλάτος 80 mm – μονής όψης 25 m 480 038 41,82 €

Πλάτος 22 mm – διπλής όψης 25 m 480 048 20,53 €

Πλάτος 80mm – διπλής όψης 25 m 480 058 40,67 €
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Χαρτί άρθρωσης 80μ. και 40μ. για μέτριας ευαισθησίας έλεγχο των επαφών

Shimstock Foil 8μ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

80μ. 40μ.

ΦΥΛΛΑ ΝΟ. ΕΙΔΟΥΣ ΝΟ. ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ

72 480 367 480 337 8,98 €

72 480 364 8,98 €

72 480 332 8,98 €

144

480 377 7,39 €

480 374 7,39 €

144

(20 mm x 105 mm)

480 387 7,39 €

480 384 7,39 €

120  

(22 mm x 110 mm)

480 352 6,82 €

480 357 6,82 €

480 354 6,82 €

15m

(22 mm εύρος)

480 322 9,62 €

480 327 9,62 €

Μεταλλικό φύλλο ελέγχου σύγκλεισης  
χωρίς χρωματική επικάλυψη.

Χρησιμοποιείται για τον τελικό έλεγχο της σύγκλεισης.

Όταν τα δόντια είναι σε ισορροπημένη σύγκλειση, το φύλλο Shimstock μπορεί να τραβηχτεί 
προς τα έξω, διαμέσου των εκλεκτικά τροχισμένων επιφανειών.

Αν υπάρχει μυϊκός τόνος, το φύλλο συγκρατείται μέσα στο στόμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Ρολό πλάτους 8 mm x 5 m 480 180 13,45 €
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OrthoMTA

Το OrthoMTA είναι ένα υλικό έμφραξης του ριζικού σωλήνα. 

Η σύνθεσή του έχει ως ενεργό συστατικό το συσσωμάτωμα τριοξειδίων μετάλλων μέσω  
μιας εμβιο-κεραμικής διαδικασίας παρασκευής. 

Αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για ένα ιδανικό υλικό έμφραξης των ριζικών 
σωλήνων απαραίτητες για μια κλινικά αποτελεσματική θεραπεία του ριζικού σωλήνα,  
σε περιπτώσεις διαχωρισμού ρίνης, ρώγμωσης δοντιού, ριζικού σωλήνα με σοβαρή μόλυνση 
και επανάληψης θεραπείας σε οξύ ακρορριζικό απόστημα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Εξαιρετική εμφρακτική ιδιότητα

•  Αντιβακτηριακή δράση χάρη στο υψηλό αρχικό του pΗ (12,5) και τον ενταφιασμό  
των βακτηρίων μέσω της δημιουργίας C-S-H και υδροξυαπατίτη εντός των 
οδοντινοσωληναρίων

• Βιοσυμβατότητα με τους περιβάλλοντες ιστούς

• Καλή ακτινοσκιερότητα

• Καθόλου βαρέα μέταλλα (Καθόλου CR6+, As, Ni, Fe)

• Καθόλου διαστολή (0,09%)

• Αρχική πήξη: 180 λεπτά

• Τελική πήξη: 360 λεπτά

• Εύκολες μέθοδοι χειρισμού

• Δυνατότητα επανάληψης θεραπείας

• Αποδεδειγμένο, αξιοσημείωτο ποσοστό μακροχρόνιας κλινικής επιτυχίας

• Χρώμα: λευκό

 • Επιδιόρθωση διάτρησης στο ακρορριζικό τριτημόριο

• Ρωγμές

• Διαχωρισμός ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα

• Εσωτερική απορρόφηση ρίζας

• Ακρορριζιογένεση

• Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου

• Έμφραξη του ριζικού σωλήνα 

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και έμφραξης του ριζικού σωλήνα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

•  Biofilling Starter Kit 
Περιλαμβάνει: 1 μεταφορέα, 1 συμπυκνωτήρα, 2 συμπιεστήρες 21 mm,  
2 συμπιεστήρες 25 mm, 1 K-ρίνη, 1 εργαλείο κάμψης βελονών, 1 έμβολο,  
4 φιαλίδια OrthoMTA 0,2g, 3 άκρα βελόνας, 3 μπατονέτες, 2 αμπούλες απεσταγμένο 
νερό, 3 ρητινώδη μπλοκ με ομοίωμα ριζικού σωλήνα για εξάσκηση.

460,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΗ

5 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g 36,00 €

50 φιαλίδια OrthoMTA των 0,2 g 320,00 €
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RetroMTA

Υλικό επιδιόρθωσης ρίζας και θεραπείας ζωντανού πολφού.

Το RetroMTA είναι ένα υδραυλικό βιοκεραμικό υλικό για επιδιόρθωση ρίζας 
και θεραπεία ζωντανού πολφού.  
Το RetroMTA αποτελείται από μικρά, υδρόφιλα σωματίδια τα οποία πήζουν 
με την παρουσία νερού. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
•  Επιδιόρθωση διάτρησης στο μυλικό τριτημόριο της ρίζας και μεσορριζικά

• Εξωτερική απορρόφηση ρίζας

• Ανάστροφη έμφραξη

• Αναφύτευση δοντιού

• Κάλυψη πολφού

• Πολφοτομή

• Πολφεκτομή

• Ουδέτερο στρώμα

• Υλικό βάσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•  Εξαιρετική έμφραξη

•   Εξαιρετική αντιβακτηριακή δράση: Το αρχικό του pH είναι 11,5 και την 4η εβδομάδα 
μειώνεται έως 7,8˜8,0

•  Γρήγορη πήξη σε 180 δευτερόλεπτα

• Αντοχή στη θλίψη που φθάνει τα 105 MPa

• Δεν αποχρωματίζει το δόντι

•  Δεν περιέχει βαρέα μέταλλα (καθόλου Cr, As, Ni, Bi, Fe, Cd)

•  Μη κυτταροτοξικό

• Έχει καλή ακτινοσκιερότητα

• Χρώμα λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΙΜΗ

2 κάψουλες των 0,3 g 28,00 €

8 κάψουλες των 0,3 g 90,00 €
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Διαμάντια τροχίσματος & φινιρίσματος

TF Σειρά

TR Σειρά

FO Σειρά SF Σειρά

EX ΣειράRS ΣειράSR Σειρά

BR Σειρά

DI Σειρά SI Σειρά WR Σειρά S Σειρά (κοντό στέλεχος)

C ΣειράSS Σειρά (πολύ κοντό στέλεχος)

BC Σειρά

SO Σειρά

TC Σειρά

ISO
173/014

10,0/24,0

TF-11

ISO
199/016

10,0/21,7

TR-11

ISO
160/014

8,0/21,9

TC-21

ISO
109/013

4,5/19,0

SF-31

ISO
109/010

4,1/18,9

SF-41

ISO
288/012

6,0/20,9

SO-20

ISO
289/014

8,0/21,7

SO-21

ISO
141/012

8,0/22,1

SR-11

ISO
141/014

8,0/22,1

SR-12

ISO
141/016

8,0/22,1

SR-13

ISO
553/019

10,1/23,1

RS-11

ISO
545/018

7,0/21,1

RS-21

ISO
544/018

4,2/19,1

RS-31

ISO
039/032

4,9/19,0

EX-11

ISO
039/034

7,1/20,0

EX-12

ISO
237/018

5,0/19,0

EX-20

ISO
237/021

5,0/18,9

EX-21

ISO
220/017

10,0/24,0

EX-24

ISO
237/032

4,9/18,9

EX-26

ISO
234/014

4,1/19,0

EX-31

ISO
237/010

2,9/19,0

EX-41

ISO
001/018

1,5/19,0

BR-31

ISO
001/014

1,2/19,0

BR-41

ISO
001/010

0,9/19,0

BR-45

ISO
001/012

1,1/19,0

BR-46

ISO
001/016

BR-40

ISO
001/008

0,7/19,0

BR-49

ISO
002/018

2,4/19,0

BC-31

ISO
002/014

2,3/19,0

BC-42

ISO
002/012

2,5/19,0

BC-43

ISO
019/010

2,3/19,0

DI-41

ISO
019/014

3,2/19,0

DI-42

ISO
010/013

1,2/18,9

SI-46

ISO
010/014

1,6/18,9

SI-47

ISO
010/016

1,7/18,9

SI-48

ISO
068/042

1,8/19,0

WR-13

ISO
171/014

7,0/18,7

TF-S20

ISO
171/016

7,0/18,7

TF-S21

ISO
170/021

5,3/16,8

TF-S22

ISO
170/018

5,0/17,0

TF-S23

ISO
170/016

4,0/16,7

TF-S31

ISO
169/011

3,5/16,8

TF-S41

ISO
198/018

9,4/20,8

TR-S13

ISO
197/016

7,0/18,7

TR-S21

ISO
160/014

8,0/19,9

TC-S21

ISO
298/014

7,0/18,1

FO-S21

ISO
288/012

6,0/18,7

SO-S20

ISO
001/010

0,9/16,6

BR-S45

ISO
001/012

1,1/16,6

BR-S46

ISO
002/014

2,3/16,6

BC-S42

ISO
002/012

2,5/16,6

BC-S43

ISO
019/010

2,3/17,1

DI-S41

ISO
010/013

1,2/16,5

SI-S46

ISO
010/016

1,7/16,5

SI-S48

ISO
170/016

4,0/14,2

TF-SS31

ISO
197/016

7,0/17,6

TR-SS21

ISO
019/010

2,3/14,4

DI-SS41

ISO
173/019

10,1/21,8

TF-13C

ISO
198/019

9,1/21,8

TR-13C

ISO
197/018

7,1/20,0

TR-62C

ISO
160/017

10,1/22,0

TC-11C

ISO
257/018

3,7/19,6

FO-32C

ISO
160/010

5,9/21,1

TC-26

ISO
299/013

10,0/24,0

FO-11

ISO
298/014

7,0/21,0

FO-21

ISO
298/016

7,0/21,0

FO-22

ISO
257/028

5,0/19,0

FO-25

ISO
257/032

4,9/19,0

FO-27

ISO
257/018

3,7/19,6

FO-32 

ISO
111/012

8,0/22,0

SF-11 

ISO
111/014

8,0/21,9

SF-12 

ISO
111/016

8,0/22,0

SF-13 

ISO
110/014

7,0/20,9

SF-21 

ISO
173/016

10,0/21,7

TF-12

ISO
199/016

10,0/21,7

TR-12

ISO
173/018

10,0/21,7

TF-13

ISO
198/018

9,0/21,7

TR-13

ISO
172/023

9,0/21,7

TF-14

ISO
198/022

9,1/21,9

TR-14

ISO
171/014

7,0/20,9

TF-20

ISO
200/022

11,2/23,7

TR-15

ISO
171/016

7,0/20,9

TF-21

ISO
200/023

11,2/23,7

TR-19

ISO
170/021

5,3/18,9

TF-22

ISO
197/013

7,0/20,9

TR-20

ISO
170/018

5,0/20,0

TF-23

ISO
197/016

7,0/21,0

TR-21

ISO
170/016

4,0/18,9

TF-31

ISO
197/018

7,0/21,1

TR-24

ISO
169/011

3,5/19,0

TF-41

ISO
199/016

10,0/21,6

TR-25

ISO
170/012

4,0/18,9

TF-42

ISO
199/018

9,0/21,7

TR-26

ISO
170/014

4,0/18,9

TF-43

ISO
160/016

10,0/21,9

TC-11

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

2,20 €
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Διαμάντια τροχίσματος & φινιρίσματος

Η χρήση των διαμαντιών Mani είναι καλό να συνοδεύεται από πλούσιο σπρέι νερού για να διατηρηθεί η καλή λειτουργία τους για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη του πολφού.

Το χρώμα του φόντου κάθε διαμαντιού στο σχεδιάγραμμα δείχνει το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό στροφών/λεπτό για το συγκεκριμένο διαμάντι.

Συστήνεται κάθε διαμάντι να λειτουργεί σε χαμηλότερο αριθμό στροφών από το μέγιστο επιτρεπτό όριο που του αντιστοιχεί.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

• TF/Κωνικό, επιπέδου άκρου • TR/Κωνικό, αποστρογγυλεμένου άκρου  

• TC/Κωνικό, κωνικού άκρου • FO/Φλογοειδές, αψιδωτού άκρου  

• SF/Ευθύ, επιπέδου άκρου • SO/Ευθύ, αψιδωτού άκρου  

• SR/Ευθύ, αποστρογγυλεμένου άκρου  

• RS/Αποστρογγυλεμένων γωνιών άκρου • EX/Ειδικό σχήμα  

• BR/Σφαιρικό • BC/Σφαιρικού άκρου  

• DI/Διπλού ανεστραμμένου κώνου • SI/Ανεστραμμένου κώνου  

• WR/Αποστρογγυλεμένου χείλους, τύπου τροχού  

• CR/για προετοιμασία ενθέτου • CD/για Παιδοδοντία  

• S/κοντό στέλεχος • SS/Πολύ κοντό στέλεχος  

• C/Αδρόκοκκο • F/Λεπτόκοκκο • EF/Υπερλεπτόκοκκο

F Σειρά

ΕF Σειρά

CR Σειρά για ένθετα

CR Σειρά στίλβωσης CD Σειρά

Πώς να διαβάσετε αυτό τον πίνακα: 

ISO
160/015

10,0/21,9

TC-11F

ISO
160/013

8,0/21,9

TC-21F

ISO
298/013

7,0/21,0

FO-21F

ISO
298/015

7,0/21,0

FO-22F

ISO
150/009

0,1/21,0

EX-18F

ISO
237/020

5,0/18,9

EX-21F

ISO
001/006

0,5/19,0

BR-48F

ISO
304/015

0,5/19,1

WR-31F

ISO
304/015

0,5/16,6

WR-S31F

ISO
173/014

10,0/21,7

TF-12EF

ISO
171/014

7,0/20,9

TF-21EF

ISO
199/014

10,0/21,7

TR-11EF

ISO
198/015

9,0/21,7

TR-13EF 

ISO
196/014

4,0/19,0

CR-12EF 

ISO
161/007

2,1/16,7

CD-53F 

ISO
246/007

2,1/16,7

CD-54F 

ISO
254/008

1,2/16,7

CD-55F 

ISO
246/007

2,1/16,7

CD-56F 

ISO
247/007

3,5/16,7

CD-57F 

ISO
108/009

3,1/16,2

CD-58F 

ISO
197/012

7,0/21,5

CR-21F 

ISO
289/013

8,0/21,5

CR-22F 

ISO
254/015

3,2/19,0

FO-30F 

ISO
248/013

6,1/20,0

FO-20EF 

ISO
243/009

4,3/23,5

FO-40EF 

ISO
248/009

6,0/18,5

FO-41EF 

ISO
248/011

7,7/22,0

FO-42EF 

ISO
001/016

1,5/19,0

BR-40EF 

ISO
001/007

0,6/16,7

CD-50F 

ISO
138/007

2,1/16,7

CD-51F 

ISO
138/007

3,7/16,7

CD-52F 

ISO
197/013

7,0/21,0

TR-21EF 

ISO
199/014

10,0/21,6

TR-25EF 

ISO
199/016

9,0/21,7

TR-26EF 

ISO
160/014

10,0/21,9

TC-11EF 

ISO
160/012

8,0/21,9

TC-21EF 

ISO
298/012

7,0/21,0

FO-21EF 

ISO
298/014

7,0/21,0

FO-22EF 

ISO
237/019

5,0/18,9

EX-21EF 

ISO
196/020

5,0/19,0

CR-11F 

ISO
196/019

5,0/19,0

CR-11EF 

ISO
196/015

4,0/19,0

CR-12F 

ISO
190/019

9,5/21,0

FO-54C

ISO
111/014

8,0/21,9

SF-12C

ISO
001/018

1,5/19,0

BR-31C

ISO
010/014

1,5/18,9

SI-47C

ISO
068/043

1,9/19,1

WR-13C

ISO
173/015

10,0/21,7

TF-12F

ISO
171/015

7,0/20,9

TF-21F

ISO
199/015

10,0/21,7

TR-11F

ISO
198/016

9,0/21,7

TR-13F

ISO
197/015

7,0/21,0

TR-21F

ISO
199/015

10,0/21,6

TR-25F

ISO
199/017

9,0/21,7

TR-26F

Μέγιστη ταχύτητα r.p.m
450.000 r.p.m.

Αδρόκοκκο (C)/125-150μ

Κανονικό (S)/106-125μ

Λεπτόκοκκο (F)/53-63μ

 Ύπερλεπτό (EF)/20-30μ

300.000 r.p.m. 160.000 r.p.m.

Χρωματική κωδικοποίηση:
ISO Νο.

Κωδικός

Σχήμα

Εργασίας/Ολικό μήκος

ISO
171/013

6,8/16,7

CD-59F 

TF Σειρά

ISO
138/007

3,7/16,7

CD-52F 

ΤΟ ΤΕΜΑΧΊΟ

2,20   €
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MI Stainless Burs

Στρογγυλές φρέζες γωνιακής μικρομότορ, για ασφαλέστερη αφαίρεση της τερηδόνας.
Κάνουν επιλεκτική κοπή της απασβεστιωμένης οδοντίνης.

Οι στρογγυλές φρέζες της MANI  σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν 
να αφαιρούν επιλεκτικά μαλακή, τερηδονισμένη οδοντίνη χωρίς να 
αποκόπτουν υγιή οδοντίνη.

ΜΕΓΕΘΗ
•  Διατίθενται σε 3 μήκη και σε 7 μεγέθη κεφαλής.

•  Οι φρέζες μήκους 28 mm προσφέρουν μήκος για πρόσβαση  
σε δυσπρόσιτες περιοχές.

•  Οι φρέζες μήκους 34 mm προσφέρουν βελτιωμένη ορατότητα 
κεφαλής και είναι ιδανικές για χρήση με το μικροσκόπιο.

Οι MI Stainless Burs:

•  Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και μπορούν  
να αποστειρώ νονται στο αυτόκαυστο επανειλλημένα  
χωρίς κίνδυνο διάβρωσης.

•  Έχουν λεπίδες κοπής με εξαιρετική αντοχή στη φθορά,  
λόγω της σκληρότητας του ανοξείδωτου ατσαλιού.

Πριν την αποστείρωση Μετά 10 κύκλους  
στο αυτόκαυστο

Μετά την πρώτη χρήση Μετά 10 χρήσεις

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

1/2 0.6 mm

1 0.8 mm

*2 1.0 mm

3 1.2 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  

ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΡΕΖΑΣ

4 1.4 mm

5 1.6 mm

*6 1.8 mm

22 mm

28 mm

34 mm

Διατίθενται όλα τα μεγέθη

* 34mm: #2, #6 μόνο 

Μέγιστο R.P.M.:   22, 28 mm: 1200 r.p.m.  
34 mm: 800 r.p.m.

ΤΑ 6 ΤΕΜΑΧΊΑ

10,61 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 235

Εργαλεία ριζικού σωλήνα

8,85 € 8,65 € 

10,00 € 5,85 € 10,00 € 5,85 € 10,00 € 5,85 € 

6,62 € 10,45 € 10,45 € 10,45 € 

8,85 € 4,27 € 

10,45 € 

10,00 € 7,54 € 9,89 € 9,89 € 

9,41 € 9,41 € 

ΔΩΡΟ
8+28+2
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GPR Guttapercha Remover

Από τη μύλη έως το μέσο  
του ριζικού σωλήνα

•  Επιλέξτε to 1S/#70 ή το 2S/#50 (εξαρτάται 
από το σχήμα του ριζικού σωλήνα)

•  Τοποθετήστε τη ρίνη στην κορυφή της 
γουταπέρκας και περιστρέψτε απαλά

•   Η πρώτη αύλακα δεσμεύει τη γουταπέρκα 
και η ρίνη προχωρά βαθύτερα

•  Σταματήστε τη ρίνη 1-2 δευτερόλεπτα 
περίπου στο μέσο του σωλήνα  
(πριν τη καμπύλη)

•  Μετακινήστε τη ρίνη με μια κίνηση έλξης και 
αφαιρέστε τα υπολείμματα

Από το μέσο έως το 
ακρορριζικό τμήμα

•  Επιλέξτε to 3Ν/#40 ή το 4Ν/#30 (εξαρτάται 
από την καμπύλη του ριζικού σωλήνα)

•  Τοποθετήστε ένα ελαστικό στοπ  
για να ορίσετε το μήκος εργασίας  
έως 1-2 mm πριν το ακρορρίζιο

•  Σταματήστε τη ρίνη 1-2 δευτερόλεπτα στα 
1-2  mm πριν το ακρορρίζιο

•  Μετακινήστε τη ρίνη με κίνηση έλξης και 
αφαιρέστε τα υπολείμματα γουταπέρκας

ΔΥΟ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

Θερμικά επεξεργασμένο άκρο

1S

3Ν

2S

4Ν

Σύστημα μηχανοκίνητων εργαλείων για την εύκολη και αποτελεσματική αφαίρεση της έμφραξης 
γουταπέρκας από το ριζικό σωλήνα, σε 2 βήματα.

Το σύστημα αφαίρεσης γουταπέρκας GPR αποτελείται από: 
•  2 μηχανοκίνητες ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι:  

- 1S, μέγεθος 70 κωνικότητα 0,04 
- 2S, μέγεθος 50 κωνικότητα 0,04. 
Χρησιμοποιούνται για το πρώτο βήμα κατά την αφαίρεση  
της γουταπέρκας.

•   2 μηχανοκίνητες ρίνες από NiTi: 
- 3Ν, μέγεθος 40 κωνικότητα 0,04 
- 4Ν, μέγεθος 30 κωνικότητα 0,04 
Χρησιμοποιούνται για το δεύτερο βήμα αφαίρεσης  
της γουταπέρκας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPR
•  Δεν ασκεί πιέσεις, είναι ευκολόχρηστο

• Γρήγορη και δυναμική αφαίρεση

• Δεν χρειάζεται έλεγχος ροπής και αναστροφή

• Δεν χρειάζονται διαλυτικά

• Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα: 1000 ± 500 min-1

Αυτές οι ρίνες NiTi έχουν θερμικά επεξεργασμένο άκρο εργασίας 5mm 
και χαρακτηρίζονται από υπερελαστικότητα και μνήμη σχήματος, γεγονός 
που αυξάνει την ευλυγισία τους και την αντίστασή τους στην κόπωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΡΙΝΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

1S 70 0,04 16 mm 4 τεμάχια 11,03 €

2S 50 0,04 18 mm 4 τεμάχια 11,03 €
3N 40 0,04 21 mm 4 τεμάχια 20,60 €
4N 30 0,04 21 mm 4 τεμάχια 20,60 €

Ασσορτί συσκευασία 1 χ #70, 1 x #50, 1 x #40, 1 x #30 4 τεμάχια 15,60 €
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Βιοκεραμικό υλικό  
για επιδιόρθωση ρίζας  
και θεραπεία ζωντανού πολφού.

Βιοκεραμικό υλικό  
για επιδιόρθωση ρίζας   
και έμφραξη ριζικού σωλήνα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ
• Εξαιρετική δυνατότητα έμφραξης
• Υψηλή αντιβακτηριακή δράση
• Κανένας αποχρωματισμός
• Καθόλου βαρέα μέταλλα
• Χρόνος πήξης: 180 δευτερόλεπτα
• Χρώμα: λευκό

ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ
•  Επιδιόρθωση διάτρησης στο ακρορριζικό τριτημόριο
• Ρωγμές
• Διαχωρισμός ρίνης εντός του ριζικού σωλήνα
• Εσωτερική απορρόφηση ρίζας
• Ακρορριζιογένεση
• Προκλητή απόφραξη ακρορριζίου
• Έμφραξη του ριζικού σωλήνα 

ΕΝΔΕΊΞΕΊΣ
•   Επιδιόρθωση διάτρησης στο μυλικό τριτημόριο   

της ρίζας και μεσορριζικά
• Εξωτερική απορρόφηση ρίζας
• Ανάστροφη έμφραξη
• Αναφύτευση δοντιού
• Κάλυψη πολφού
• Πολφοτομή
• Πολφεκτομή
• Ουδέτερο στρώμα
• Υλικό βάσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ
• Εξαιρετική εμφρακτική ικανότητα
• Αντιβακτηριακή δράση
• Καθόλου διαστολή (0,09%)
• Καθόλου βαρέα μέταλλα
•  Αρχική πήξη: 180 λεπτά
• Χρώμα: λευκό

RetroMTA® OrthoMTA®

Δείτε περισσότερα στις σελ.: 230-231
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Εξαιρετικά ευλύγιστες, μηχανοκίνητες ρίνες NiTi.
Διακρίνονται στις HyFlexTMCM και τη νεότερη γενιά HyFlex EDM.

 Εξαιρετική αντοχή στη θραύση
 Κεντραρισμένη παρασκευή του ριζικού σωλήνα

Αριθμός κύκλων 
μέχρι την αποτυχία

Πηγή: Εσωτερικές δοκιμές 
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Έως και 700 % υψηλότερη αντοχή στη θραύση

Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι οι ρίνες NiTi  
HyFlex είναι σημαντικά πιο ανθεκτικές στην 
κόπωση από τις συμβατικές  ρίνες NiTi.
Οι ρίνες HyFlexTM CM είναι έως και 300% 
περισσότερο ανθεκτικές στην κυκλική 
κόπωση.

Στις νέες ρίνες NiTi HyFlex EDM, αυτή η 
ιδιότητα είναι περαιτέρω αυξημένη κατά 
300–700%. Η νέα διαδικασία κατασκευής 
EDM έχει ως αποτέλεσμα μια άλλη 
εφαρμογή στο δεδομένο σχήμα και άλλη 
σκληρότητα στην επιφάνεια της ρίνης. 

Οι ρίνες NiTi HyFlex έχουν ενσωματωμένη 
μνήμη σχήματος. Αποφεύγουν την κόπωση 
κατά τη διάρκεια της παρασκευής αλλάζοντας 
το σπειροειδές σχήμα τους. Ανακτούν το σχήμα 
τους μετά από θερμική κατεργασία.  
Μια συνηθισμένη διαδικασία αποστείρωσης 
σε αυτόκαυστο είναι αρκετή για την 
επαναφορά των ρινών στο αρχικό σχήμα τους 
και για την αναγέννηση των κρυσταλλικών 
δομών και της αντοχής στην κόπωση.  

Σε περίπτωση που η ρίνη δεν ανακτήσει το 
σχήμα της μετά από τη θερμική κατεργασία, 
τότε  παρουσιάζει πλαστική παραμόρφωση, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο θραύσης.  
Μετά  από οπτική επιθεώρηση, αυτές οι ρίνες 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ο  αριθμός 
των επαναχρησιμοποιήσεων, ο οποίος μπορεί 
να καθοριστεί από το χρήστη μέσω οπτικής 
επιθεώρησης, είναι υψηλότερος από εκείνον 
των συμβατικών ρινών NiTi.  

  

Οι ρίνες HyFlex κατασκευάζονται με χρήση μιας μοναδικής διαδικασίας 
στην οποία η κρυσταλλογραφική φάση αλλάζει από ωστενίτη σε 
μαρτενσίτη σε θερμοκρασία δωματίου, σε αντίθεση  με τις συμβατικές 
ρίνες NiTi, καθιστώντας τις ρίνες εξαιρετικά εύκαμπτες και ανθεκτικές 
στη θραύση.

Λόγω της ελεγχόμενης μνήμης, οι ρίνες πάντα ακολουθούν  την 
ανατομία του ριζικού σωλήνα, μειώνοντας έτσι σημαντικά  τον κίνδυνο 
προεξοχών, μετατόπισης ή διάτρησης του ριζικού σωλήνα. Όπως και οι 
ρίνες από ανοξείδωτο χάλυβα, οι ρίνες HyFlex μπορούν να καμφθούν εκ 
των προτέρων.

Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα κρίσιμης σημασίας για ριζικούς σωλήνες 
με υπερβολικές καμπυλώσεις για την αποφυγή της δημιουργίας 
σκαλοπατιών. 

 Αντοχή στη θραύση μέσω οπτικής επιθεώρησης  

 Αναγέννηση μέσω θερμικής κατεργασίας
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Οι νέες ρίνες HyFlex EDM (Electrical Discharge Machining) 
αποτελούν την 5η γενιά ρινών ριζικών σωλήνων. Έχουν 
εντελώς νέες ιδιότητες χάρη στην καινοτόμο διαδικασία 
κατασκευής τους, χρησιμοποιώντας τη μηχανική κατεργασία 
ηλεκτρικής εκκένωσης.

Η διαδικασία αυτή δημιουργεί τη μοναδική επιφάνεια των νέων 
αυτών ρινών NiTi και κάνει τις ρίνες HyFlex EDM πιο δυνατές  
κι ακόμα πιο ανθεκτικές στη θραύση. 

Αυτός ο μοναδικός συνδυασμός ευκαμψίας κι αντοχής στη 
θραύση, καθιστά εφικτή τη μείωση του αριθμού των 
ρινών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και τη 
διαμόρφωση των ριζικών σωλήνων, χωρίς συμβιβασμούς 
στη διατήρηση της ανατομίας τους.

Φυσικά, όπως και οι ρίνες HyFlex CM, οι νέες ρίνες HyFlexΤΜ 
EDM έχουν ελεγχόμενη μνήμη, με όμοιες ιδιότητες όσον αφορά 
την ευλυγισία του υλικού και την αναγέννηση με τη θερμότητα.

HyFlexTM EDM
Η νέα γενιά HyFlex ρινών.

•   Έως 700% υψηλότερη αντοχή στη θραύση
•  Ειδικά σκληρυμένη επιφάνεια

ΑΛΛΗΛΟΎΧΊΑ
ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΕΡΓΑΛΕΊΟ 
ΔΊΑΝΟΊΞΗΣ
ΣΤΟΜΊΟΎ
(προαιρετικό)

25/.12

ΡΊΝΕΣ 
ΦΊΝΊΡΊΣΜΑΤΟΣ
(προαιρετικό)

40/.04
50/.03
60/.02

Ρίνη αρχικής διείσδυσης
10/.05

Ρίνη παρασκευής
20/.05

HyFlex™ 

OneFile 25 / ~
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HyFlexTM NiTi Files

✕ Μη συνεστραµµένη (απορρίψτε)

Μετά τη θερµική κατεργασία

Μετά τη χρήση

Πριν τη χρήση

Αναγέννηση µέσω θερµικής κατεργασίας

ΜΥΛΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΟ

25/.08
HyFlex

 CM

20/.04
HyFlex 

CM

25/.04
HyFlex

CM

30/.04
HyFlex

CM

40/.04
HyFlex

CM

20/.06
HyFlex

CM

HyFlex™  EDM
Μειωµένος αριθµός ρινών
Ανάλογα µε την κλινική κατάσταση, η χρήση 
των ρινών HyFlex EDM µειώνει τον αριθµό 
των ρινών σε 2–3 τεµάχια, ιδίως σε ευθείς  
και µεγαλύτερους ριζικούς σωλήνες.

Όλες οι ρίνες HyFlex EDM NiTi µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε 400 rpm και σε ροπή 
στρέψης έως 2,5 Ncm (25 mNm) εκτός από
τις ρίνες αρχικής διείσδυσης, οι οποίες µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν σε 300 rpm και σε ροπή 
στρέψης έως 1,8 Ncm (18 mNm). 

HyFlex™  CM
Τεχνική ενός µήκους
Η τεχνική ενός µήκους, στην οποία 
χρησιµοποιούνται όλες οι ρίνες εκτός από το 
εργαλείο διάνοιξης στοµίου µέχρι το µήκος 
εργασίας, επιτρέπει την ακριβή και ανατοµικά 
ορθή παρασκευή µε χρήση των ρινών HyFlex CM.

Και πάλι, µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι 
ρίνες εκτός από το εργαλείο διάνοιξης στοµίου 
µέχρι το µήκος εργασίας (500 rpm, 2,5 Ncm 
(25 mNm)).Ρίνες χειρός

Αρχική 
διείσδυση

Προαιρετική  
διάνοιξη  

πρόσβασης
Προαιρετικό φινίρισµα

ΜΥΛΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΟ     

ΜΥΛΙΚΟ

ΜΕΣΟ

ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΟ  

20/.05
HyFlex EDM

25/~
HyFlex
OneFile

25/.12
Εργαλείο 
διάνοιξης
στόµιου

25/.12
Εργαλείο 
διάνοιξης
στόµιου

25/~
HyFlex
OneFile

∆ιαµόρφωση

40/.04      50/.03     60/.02
Ρίνες φινιρίσµατος

40/.04      50/.03     60/.02
Ρίνες φινιρίσµατος

Ρίνη χειρός

Ρίνη χειρός

10/.05

10/.05
Ρίνη αρχικής
διείσδυσης

Ρίνη αρχικής
διείσδυσης
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HyFlexTM NiTi Files

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEXTM CM

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

60011064

HyFlexTM CM NiTi  
Ακολουθία Ρινών, 21 mm   .04/20  21 mm  

.04/25  21 mm  

.04/30  21 mm  

.04/40  21 mm  

.06/20  21 mm  

.08/25  19 mm

1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο 73,87 €

60011079

HyFlexTM CM NiTi  
Ακολουθία Ρινών, 25 mm   .04/20  25 mm  

.04/25  25 mm  

.04/30  25 mm  

.04/40  25 mm  

.06/20  25 mm  

.08/25  19 mm

1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο 73,87 €

60018294

 HyFlexTM CM NiTi 

Ακολουθία Ρινών, 31 mm   .04/20  31 mm                    
.04/25  31 mm 
.04/30  31 mm                    
.04/40  31 mm 
.06/20  31 mm                    
.08/25  19 mm

1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο 73,87 €

Ανταλλακτικά Ρινών. Μεγέθη:  08/25, 04/15, 
04/20, 04/25, 04/30, 04/35, 04/40, 04/45, 04/50, 
04/60, 06/20, 06/25, 06/30, 06/35, 06/40, σε μήκη 
21, 25, 31 mm

6 ρίνες/πακέτο 73,87 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ HYFLEXTM EDM

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
(ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

6001 9363

HyFlexTM EDM Ακολουθία ρινών ΝiTi
Σετ ρινών διαμόρφωσης        10/.05        25 mm 
                                              25/~           25 mm 
                                              25/.12        15 mm

1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο 48,34 €

6001 9364

HyFlexTM EDM Ακολουθία ρινών ΝiTi 
Σετ φινιρίσματος                    40/.04        25 mm
                                              50/.03         25 mm
                                              60/.02         25 mm

1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο 48,34 €

6002 3495

HyFlexTM EDM Shaping Set Max Curve 
Σετ για πολύ κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες                    
                                              15/.03        25 mm 
                                              10/.05        25 mm 
                                              20/.05        25 mm

1 ρίνη από το κάθε είδος/πακέτο 48,34 €

HYFLEX EDM ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΙΝΕΣ NITI

6001 9596 Ρίνη διάνοιξης στομίου          25/.12        15 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6001 9594 Ρίνη αρχικής διείσδυσης        10/.05       25 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6002 3492 Ρίνη αρχικής διείσδυσης        15/.03       25 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6002 2276 Ρίνη παρασκευής                   20/.05       25 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6001 9595 HyFlex™ OneFile                      25/~          25 mm       3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6001 9597 Ρίνη φινιρίσματος                     40/.04       25 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6001 9598 Ρίνη φινιρίσματος                     50/.03       25 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €

6001 9599 Ρίνη φινιρίσματος                     60/.02       25 mm 3 ρίνες/πακέτο 48,34 €
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HyFlexTM GPF - Glide Path Files

HyFlexTM Remover

Μηχανοκίνητες ρίνες NiTi για την αρχική διείσδυση  
στο ριζικό σωλήνα.

Μηχανοκίνητη ρίνη για την αφαίρεση της έμφραξης  
του ριζικού σωλήνα.  

•  3 μεγέθη: .01/15, .02/15 και .02/20

•  Εξαιρετικά λεπτές κι ευλύγιστες με πολύ μεγάλη αντίσταση

• Ασφαλής έναρξη της ενδοδοντικής θεραπείας, ευκολόχρηστες

•  Όπως όλες οι ρίνες HyFlex, έχουν ελεγχόμενη μνήμη σχήματος [Controlled memory (CM)]  
που τις κάνει εξαιρετικά ευλύγιστες. Εξαιρείται μόνο η ρίνη .01/15 η οποία είναι πολύ λεπτή 
και δεν έχει CM

• Διατίθενται προ-αποστειρωμένες, έτοιμες προς χρήση

•  Μία ρίνη για την αφαίρεση του εμφρακτικού υλικού της ρίζας

•  Σέβεται την ανατομία του ριζικού σωλήνα

•  Αποτελεσματική χωρίς την ανάγκη διαλυτικού μέσου

•  Ασφαλής χάρη στο μη κοπτικό άκρο

•  Μέγεθος 30/.07

•  Μέγιστη ροπή: 2,5 N.cm

•  Ταχύτητα περιστροφής: 400-800 rpm

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Περιλαμβάνει: 2x.01/15 HyFlexTM GPF, 2χ.02/15 HyFlexTM GPF  
και 2x.02/20 HyFlexTM GPF, σε μήκος 25 mm. 

6001 8753 73,87 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

5 τεμάχια Remover File 30/.07 σε μήκος 19 mm. 6002 3649 57,00 €

νέο!
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CanalPro EDTA 17%

CanalPro CHX 2%

• Απομακρύνει το οδοντινικό επίχρισμα από το ριζικό σωλήνα

•  Ανοίγει τα οδοντινοσωληνάρια για να επιδράσουν καλύτερα τα υγρά διακλυσμών  
και για μετέπειτα καλύτερη προσκόλληση των φυραμάτων και των υλικών μόνιμων 
έμφραξης ριζικών σωλήνων

• Έχει pH: 8,5

• Συστήνεται για επιπρόσθετη έκπλυση των ριζικών σωλήνων και κατά τις επανεξετάσεις

• Είναι πολύ αποτελεσματικό κατά του E. faecalis και των μυκήτων

Διάλυμα EDTA 17%.

Διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 2%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

17%
500 ml 6001 9651 63,13 €

100 ml 6001 9654 19,18 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

2%
500 ml 6001 9658 49,47 €

100 ml 6001 9659 17,55 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.244

CanalPro Slotted-End Tips

CanalPro Side-Port Tips

Έχουν κλειστό τέλος και πλαϊνή οπή.

Μήκος: 25 mm

Έχουν στο τέλος τους πλαϊνό άνοιγμα.

Είναι ιδανικές για ριζικούς σωλήνες, θυλάκους  
και συρίγγια. 

Μήκος: 25 mm

Βελόνες διακλυσμού.

Βελόνες διακλυσμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

27 ga (0,4 mm) 100 τεμ. γκρι 6001 1169 87,47 €

30 ga (0,3 mm) 100 τεμ. ανοικτό κίτρινο 6001 1170 103,23 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

27 ga (0,4 mm) 100 τεμ. γκρι 6001 1167 33,20 €

30 ga (0,3 mm) 100 τεμ. ανοικτό κίτρινο 6001 1168 38,80 €

Color Syringes

-  Βοηθούν στην αύξηση της ασφάλειας κι ελαχιστοποιούν την πιθανότητα ανταλλαγής  
των συριγγών.

-  Δεν περιέχουν λάτεξ. Οι χρωματικά κωδικοποιημένες σύριγγες των 10 ml προσφέρουν 
γρήγορη κι εύκολη οργάνωση και ταυτοποίηση των συριγγών για διαλύματα διακλυσμού  
και άλλων τύπων.

- Έχουν το κλασικό luer lock κλείδωμα για τη βελόνα.

Χρωματιστές σύριγγες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ

Κόκκινες 50 σύριγγες/κουτί 6001 1173 16,00 €

Μπλε 50 σύριγγες/κουτί 6001 1174 16,00 €

Κίτρινες 50 σύριγγες/κουτί 6001 1175 16,00 €

Άσπρες 50 σύριγγες/κουτί 6001 1176 16,00 €
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CanalProTM Jeni

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Πλήρες σετ - ΚΩΔ. 60023659
Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου, μοτέρ με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, γωνιακή χειρολαβή 1:1, bluetooth ποδοδιακόπτη, τροφοδοτικό, σετ 
καλωδίου ακρορριζίου, συγκρατητήρα για το καλώδιο

Σετ χωρίς χειρολαβή - ΚΩΔ. 60024188

Περιλαμβάνει: μονάδα ελέγχου, μοτέρ με επαφή μέτρησης ακρορριζίου, bluetooth ποδοδιακόπτη, τροφοδοτικό, σετ καλωδίου ακρορριζίου, 
συγκρατητήρα για το καλώδιο

Αυτόνομο σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης  
για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.

Το νέο ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας CanalPro Jeni έχει ένα πατενταρισμένο 
σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για την επεξεργασία του ριζικού 
σωλήνα, το οποίο χρησιμοποιεί σύνθετους αλγόριθμους για να ελέγξει  
την κίνηση της ρίνης, σε διαστήματα χιλιοστού του δευτερολέπτου.  
Η περιστροφική κίνηση και η ταχύτητα ελέγχονται συνεχώς, με βάση  
την ένταση του ρεύματος και τη ροπή.

Το CanalPro Jeni ονομάστηκε από το δημιουργό του, τον καθ. Dr. Eugenio 
Pedullà και σας καθοδηγεί με ασφάλεια σαν ένα σύστημα πλοήγησης. 

Προσαρμόζεται αυτόματα στην ανατομία του εκάστοτε ριζικού σωλήνα 
δουλεύοντας σε αρμονία μαζί με τη μηχανική και χημική επεξεργασία, 
βήμα προς βήμα, μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας. Εσείς απλά 
μετακινείτε τη ρίνη σταθερά από τη μύλη προς τη ρίζα εφαρμόζοντας 
ελαφρά πίεση. 

Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του CanalPro Jeni οι κινήσεις επάνω-κάτω που 
είναι απαραίτητες με τα συμβατικά μοτέρ ενδοδοντίας, δεν είναι πλέον 
απαραίτητες.

• Απόλυτα ταιριαστό με τέσσερα συστήματα ρινών 
Τέσσερα συστήματα ρινών έχουν ειδικά προγραμματιστεί για 
χρήση με το Jeni mode (HyFlex CM, HyFlex EDM, MicroMega One 
Curve, MicroMega 2Shape).

• Ηχητικό σήμα όταν απαιτείται διακλυσμός

• Δείκτης απόδοσης της ρίνης 
Το καινοτόμο λογισμικό του CanalPro Jeni ανιχνεύει την απόδοση 
της ρίνης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα ειδικό ηχητικό σήμα 
ειδοποιεί για σύσταση αλλαγής ρίνης.

• Λειτουργία εντοπιστή ακρορριζίου 
Χάρη στην πλήρως μονωμένη γωνιακή χειρολαβή, ο 
ενσωματωμένος εντοπιστής ακρορριζίου καθιστά δυνατή τη 
συνεχή και ακριβή μέτρηση του μήκους εργασίας σε πραγματικό 
χρόνο, καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας του ριζικού 
σωλήνα.

• Εξατομικευμένες αλληλουχίες μπορούν να αποθηκευτούν 
για έως 8 ρίνες, με τη λειτουργία Doctor's Choice.

• Ενημερώσεις μπορούν να φορτωθούν οποτεδήποτε, μέσω 
κάρτας microSD.

• Το CanalPro Jeni διαθέτει 7" πανοραμική έγχρωμη οθόνη 
αφής και ασύρματο ποδοδιακόπτη που συνδέεται αυτόματα 
στη μονάδα ελέγχου μέσω bluetooth.

νέο!
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Paper Points

Paper Points

ISO ΣΥΡΤΑΡΤΩΤΟ ΚΟΥΤΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ 200 ΤΕΜ. 500 ΤΕΜ.

15 - 40 344 596 344 696
15 344 515 344 615
20 344 520 344 620
25 344 525 344 625
30 344 530 344 630
35 344 535 344 635
40 344 540 344 640

 ΜΕΓΕΘΟΣ 120 ΤΕΜ. 300 ΤΕΜ.

45 - 80 344 597 344 697
45 344 545 344 645
50 344 550 344 650
55 344 555 344 655
60 344 560 344 660
70 344 570 344 670
80 344 580 344 680

Οι κώνοι χάρτου Top Color της Roeko έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους  
η οποία εμποδίζει τη σύγχυση των μεγεθών.  
Έχουν ακριβές μέγεθος κατά ISO.

conventional

Το κωνικό σχήμα των κώνων χάρτου conventional της ROEKO τους καθιστά ιδανικούς για 
στέγνωμα πιο κωνικών ριζικών σωλήνων. Είναι περισσότερο κωνικοί  από τους ISO κώνους. 
Είναι λευκοί.

 ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ

 ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ 200 ΤΕΜ. 

XXF-XL 342 000

XXF 342 001

XF 342 002

F 342 003

Μέγεθος 120 τεμ. 

M 342 004

L 342 005

XL 342 006

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Συρταρωτό κουτί 
200 τεμ.

8,56 €

Συρταρωτό κουτί 
200 τεμ.

8,56 €

Αγοράζοντας 
4 κουτιά 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά

Αγοράζοντας 
4 κουτιά 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Paper Points Greater Taper 0.04

Κώνοι χάρτου κωνικότητας 0.04
Εφαρμόζουν απόλυτα στους ριζικούς σωλήνες που έχουν υποστεί επεξεργασία  
με τις ρίνες HyFlex CM .04

Έχουν μήκος ≥ 28 mm και χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους.

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμαχίων. 
Διατίθεται σε ασσορτί συσκευασία 20-45  
και σε μεμονωμένα μεγέθη: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60.

9,44 €

Paper Points Greater Taper 0.06 ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ταιριάζουν τέλεια στους ριζικούς σωλήνες που έχουν υποστεί επεξεργασία  
με τις ρίνες HyFlex CM .06

• Έχουν μήκος ≥ 28 mm

• Έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους

Κώνοι χάρτου κωνικότητας 0.06

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Συρταρωτό κουτί των 100 τεμ.  
Διατίθεται σε ασσορτί συσκευασία 20-45  
και μεμονωμένα στα μεγέθη 20, 25, 30, 35, 40, 45

9,44 €
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Guttapercha Points

Guttapercha Points HyFlex EDM Assortment

•  Μήκος: ≥ 28 mm

•  Χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους 

•  Επίπεδα άκρα: για ευκολότερο πιάσιμο του κώνου με τη λαβίδα

• Όλοι οι κώνοι γουταπέρκας έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους

•  Μήκος: ≥28 mm

 ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΚΟΥΤΙ

100 ΤΕΜ.   ΤΙΜΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

15 - 40 365 196 17,28 €

15 365 115 17,28 €

20 365 120 17,28 €

25 365 125 17,28 €

30 365 130 17,28 €

35 365 135 17,28 €

40 365 140 17,28 €

45 - 80 365 197 17,28 €

45 365 145 17,28 €

50 365 150 17,28 €

55 365 155 17,28 €

60 365 160 17,28 €

70 365 170 17,28 €

80 365 180 17,28 €

ISO

Ασσορτί συσκευασία κώνων γουταπέρκας ειδικά φτιαγμένη 
για την έμφραξη ριζικών σωλήνων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με τις ρίνες HyFlex  EDM.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων.  
Περιλαμβάνει κώνους γουταπέρκας στα μεγέθη:

20/.05

25/~

40/.04

50/.03

60/.02

6002 2705 19,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Αγοράζοντας 
4 κουτιά 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Guttapercha Points Greater Taper

Guttapercha Points HyFlex EDM OneFile 0.0~#25

Guttapercha Points Greater Taper 0.03#50

• Έχουν μήκος ≥ 28 mm

• Έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους

 60 ΤΕΜ. TIMH KOYTIOY

 
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  

4%/0.04
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 

6%/0.06

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

20 - 45 361 746 361 846 19,00 €

20 361 720 361 820 19,00 €

25 361 725 361 825 19,00 €

30 361 730 361 830 19,00 €

35 361 735 361 835 19,00 €

40 361 740 361 840 19,00 €

45 361 745 361 845 19,00 €

50 6001 9565 19,00 €

60 6001 9566 19,00 €

Οι κώνοι γουταπέρκας Greater Taper  ταιριάζουν με τις ρίνες HyFlexTM CM NiTi κι επίσης είναι 
ιδανικοί για την τελική έμφραξη ριζικών σωλήνων οι οποίοι έχουν υποστεί επεξεργασία  
με GT Files, HERO, Profile, Quantec κ.τ.λ. 

Κώνοι γουταπέρκας μεγαλύτερης κωνικότητας που αντιστοιχούν στο μέγεθος  
του ριζικού σωλήνα που αποδίδει η ρίνη HyFlex EDM 50/.03

• Έχουν μήκος ≥ 28 mm

• Έχουν χρωματική κωδικοποίηση στην κορυφή τους

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων 6002 2707 19,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων 6002 2709 19,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Αγοράζοντας 
4 κουτιά 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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GuttaFlow® 2

Δύο σε ένα - Ρευστό σύστημα έμφραξης ριζικών σωλήνων 
χωρίς θέρμανση.
Συνδυάζει δύο προϊόντα σε ένα: γουταπέρκα σε σκόνη, με μέγεθος κόκκων μικρότερο των 
30 μm και φύραμα. Αυτό το σύστημα έμφραξης του ριζικού σωλήνα αποτελείται από ψυχρή 
γουταπέρκα ελεύθερης ροής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Εξαιρετική ροή – καλύτερη έμφραξη  

Το GuttaFlow®2 έχει εξαιρετικές ιδιότητες 
ροής, που επιτρέπουν την καλύτερη 
διανομή του προϊόντος σε όλο το μήκος 
του ριζικού σωλήνα. Το υλικό είναι 
θιξοτροπικό και υπό πίεση ρέει ακόμα και 
στους πιο μικρούς σωλήνες.

•  Διαστολή 
Το GuttaFlow®2 είναι ψυχρή, ρευστή 
γουταπέρκα που δεν συστέλλεται αλλά 
διαστέλλεται ελάχιστα.  
 
Η ελαφρά διαστολή του υλικού αποδίδει 
εξαιρετικό σφράγισμα του ριζικού 
σωλήνα. Επιπλέον, το GuttaFlow®2 
επιδεικνύει πολύ καλή προσκόλληση στον 
κώνο γουταπέρκας (κύριο κώνο) καθώς 
επίσης και στα οδοντινικά τοιχώματα.

•  Διαλυτότητα 0,0% 
Μέσω της επαφής με τα υγρά του 
σώματος, τα υλικά ενδέχεται να διαλυθούν 
μετά από κάποια χρόνια, ελευθερώνοντας 
χώρο για αποικίες βακτηριών.  
Τα συμβατικά εμφρακτικά υλικά ριζικών 
σωλήνων είναι διαλυτά σε μεγάλο ή μικρό 
βαθμό.  
 
Η διαλυτότητα του GuttaFlow®2 είναι 
ουσιαστικά μηδέν. Στην πράξη, έλεγχοι 
σύμφωνα με το ISO 6876: 2001 δείχνουν 
μια διαλυτότητα 0,0%*. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ένα σταθερό στις διαστάσεις 
του και αδιαπέραστο υλικό έμφραξης του 
ριζικού σωλήνα.

•  Βιοσυμβατότητα 
Κλινικές έρευνες απέδειξαν ότι το Gutta-
Flow®2 είναι πλήρως βιοσυμβατό.

• Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα

•  Επιτρέπει μια εξαιρετική 
προετοιμασία φρεατίου  
για ενδορριζικό σωλήνα

Το GuttaFlow® 2 διατίθεται 
σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.
•  Εύκολος χειρισμός
•  Διανέμει ακριβώς την απαιτούμενη 

ποσότητα
•  Ομοιογενές μείγμα χωρίς φυσαλίδες, 

έτοιμο προς χρήση
• Χρόνος εργασίας: 10-15 λεπτά
• Χρόνος πήξης: 25-30 λεπτά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΗ

6001 3719 24 Ρύγχη ανάμειξης για τη σύριγγα 31,33 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

GuttaFlow® 2 Automix Standard Set
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΗ

6002 6870

1 Διπλή σύριγγα 5 ml

100,00 €12 Ρύγχη ανάμειξης

1 Μπλοκ ανάμειξης

To GuttaFlow®2 διατίθεται σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.  

*  σύμφωνα με ISO 6876:2001
Υλικά έμφραξης οδοντικών ριζικών σωλήνων
Πηγή: ΝΙΟΜ
Νορβηγικό Ινστιτούτο για τη Δοκιμή Οδοντιατρικών Υλικών
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GuttaFlow® Bioseal

Πρωτοπόρο σύστημα έμφραξης των ριζικών σωλήνων 
με ψυχρή γουταπέρκα, 3 σε 1: γουταπέρκα, φύραμα, 
βιοκεραμικά.

Το GuttaFlow® Bioseal υποστηρίζει ενεργά  
την αναγέννηση στον ριζικό σωλήνα.

ΒΙΟΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΞΗΣ
Το GuttaFlow® bioseal είναι ένα υλικό έμφραξης ριζικών σωλήνων που κάνει πολύ περισσότερα από το να 
γεμίζει και να σφραγίζει. Σε επαφή με υγρά, το βιοενεργό υλικό αποδίδει φυσικά συστατικά αποκατάστασης 
όπως το ασβέστιο και τα πυριτικά. Επίσης, ενεργοποιεί αντίστοιχες βιοχημικές διαδικασίες οι οποίες ενισχύουν 
περισσότερο την αναγέννηση του ριζικού σωλήνα. 

Η ιδέα είναι λογικά απλή: μετά την πήξη του GuttaFlow® bioseal δημιουργούνται κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη  
στην επιφάνειά του, οι οποίοι βελτιώνουν σημαντικά τη συγκόλλησή του με τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα.

Ταυτόχρονα, φυσικοί ενεργοποιητές βοηθούν στη διέγερση της αναγέννησης του οστού και της οδοντίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•   Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό έμφραξης των ριζικών σωλήνων, ρευστό σε θερμοκρασία δωματίου.  

Τοποθετείται εύκολα με ένα κύριο κώνο γουταπέρκας, με lentulo ή την τελευταία ρίνη που χρησιμοποιήθηκε. 
Πληροί το ριζικό σωλήνα σε συνδυασμό με ένα κύριο κώνο γουταπέρκας.

•  Έχει εξαιρετική ροή, καλή ακτινοσκιερότητα και υψηλή βιοσυμβατότητα.

•   Η θιξοτροπική του συμπεριφορά βοηθά στην πλήρωση των οδοντινοσωληναρίων και των παράπλευρων 
σωλήνων, με μικρή προσπάθεια.

•  Έχει χρόνο πήξης 12-16 λεπτά.

•  Παρουσιάζει ελαφρά διαστολή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης και 1 μπλοκ ανάμειξης 6001 9560 150,39 €



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.252

Spreader

Plugger

Endo Frost

Εργαλείο κάθετης συμπύκνωσης γουταπέρκας.

Μεγέθη: 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm 1,2 mm

Εργαλείο πλάγιας συμπύκνωσης γουταπέρκας.

Μεγέθη: 20, 30, 40, 50. 

Το τεμάχιο:

33,12 €

Το τεμάχιο:

19,70 €

Σπρέι ψυχρού.

• Αποδίδει θερμοκρασία -50°C

• Δεν έχει άρωμα

• Έχει ρύγχος για ακριβή ψεκασμό

Χρησιμοποιείται για να παγώνει βύσματα ή τολύπια, για δοκιμασία ζωτικότητας του πολφού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Φιάλη 200 ml 240 000 11,70 €
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Flexi Dam non latex

Elasti - Dam powderfree*

Dental Dam Latex

Ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς latex, ασφαλής  
και αποτελεσματικός.
Μπορεί να επιμηκυνθεί περισσότερο από 1.000% πριν να σχισθεί.

Ο απομονωτήρας Flexi Dam non latex δεν είναι ανθεκτικός στις εξής χημικές ουσίες:  
ακετόνη, χλωροφόρμιο, ευγενόλη, μεθακρυλικό, έλαιο ευκαλύπτου.

Ο ασθενής και η οδοντιατρική ομάδα είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε αλλεργιογόνα σωματίδια 
και μειώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης αλλεργίας στο λάτεξ.

Ο απομονωτήρας Elasti-Dam είναι σημαντικά πιο ελαστικός (έως 44% πιο ελαστικός συμφ. 
με εσωτερικά τεστ) και πιο ανθεκτικός στο σχίσιμο από τον κλασικό απομονωτήρα λάτεξ, 
κάνοντας ευκολότερη την τοποθέτηση.

Χωρίς πούδρα*, ελαστικός απομονωτήρας από latex,  
με ελεγχόμενο χαμηλό επίπεδο πρωτεΐνης.
* < 5 mg/φύλλο συμφ. με το ΕΝ 455-3

Ελαστικός απομονωτήρας από latex.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

περίπου 15 x 15 cm 0.50 mm 
βιολετί

30 τεμάχια 
390 035 36,60 €

μπλε 390 033 36,60 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Για 
ενήλικες 152 x 152 mm 

Μεσαίος
Πράσινο 36 τεμάχια 

6001 3793 19,54 €

Χονδρός 6001 3794 19,54 €

Για παιδιά 127 x 127 mm
Μεσαίος

Μπλε 36 τεμάχια
6001 3795 18,23 €

Χονδρός 6001 3796 18,23 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

15 x 15 cm

Λεπτός

Πράσινο 36 τεμάχια 

390 020 24,68 €

Μεσαίος 390 021 24,68 €

Χονδρός 390 022 24,68 €
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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 11mm  
και ø 16mm υποδοχές.

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΡΥΓΧΟΥΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 2,5 mm

ø 6,5 mm

20 τεμ. * 462 025 38,35 €

ø 4,8 mm 462 048 38,35 €

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



Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 255

Surgitip-endo

Steel Separating Strips

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Ρύγχος αναρρόφησης ειδικά σχεδιασμένο για το στέγνωμα  
των ριζικών σωλήνων.

•  Ειδικά σχεδιασμένο άκρο για ευκαμψία πολλαπλών κατευθύνσεων.  
Εισάγεται εύκολα και σε δυσπρόσιτους ριζικούς σωλήνες, χωρίς να πρέπει  
να καμφθεί το τέλος του.

• Εξαιρετικά αποτελεσματική αναρρόφηση.

• Καλή ορατότητα του πεδίου εργασίας.

•  Το τμήμα του που εισέρχεται  στο ριζικό σωλήνα είναι ISO 60  
και έχει εσωτερική διάμετρο 0,35 mm.

• Διατίθεται αποστειρωμένο και ατομικά συσκευασμένο, έτοιμο προς χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Κουτί με 20 Surgitip-endo ατομικά συσκευασμένα κι ένα διπλό αντάπτορα 6001 8280 39,67 €

Μιας όψης, ταινίες διαχωρισμού από ατσάλι.
Πλάτη: 4 mm, 6 mm, 8 mm.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

12 τεμάχια 8,86 €
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Aspirator Tips

Concorde II

Αντάπτορες

Ρύγχη αναρρόφησης.

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης.
Μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο ή τον κλίβανο χημικών ατμών μέχρι τους 
134°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΡΥΓΧΟΥΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΕΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 4,8 mm ø 6.5 mm 100 τεμάχια* 461 048 51,18 €

*  περιλαμβάνεται ένας διπλός αντάπτορας για προσαρμογή σε διάμετρο 11 mm και 16 mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 11 mm 10 τεμάχια*  450 211 26,81 €

ø 16 mm 10 τεμάχια  450 216 26,81 €

* περιλαμβάνεται ένας αντάπτορας για προσαρμογή σε διάμετρο 16mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙA

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 6.5 έως 11 mm
 1 σετ 463 000 8,67 €

ø 6.5 έως 16 mm

ΑΠΛΟΣ
•  Για προσαρμογή του Concorde II  ø 11mm σε υποδοχές ø 16mm

Είναι αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο μέχρι τους 134°C.

ΔΊΠΛΟΣ
•  Για προσαρμογή του Surgitip, του Surgitip-micro, του Surgitip-endo και του Aspirator Tip,  

σε υποδοχές ø 11mm και ø 16mm 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

ø 11 έως 16 mm 1 τεμάχιο  463 011 8,67 €
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Stay-Put

Retracto

Retraction cord packer

Νήμα απώθησης των ούλων με μεταλλικό πυρήνα.

Το Stay-put παραμένει στη θέση που τοποθετείται.  
Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός απαλά πλεγμένου νήματος 
απώθησης και ενός εξαιρετικά λεπτού μεταλλικού σύρματος.

•  Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα

•  Μπορεί να προσχηματιστεί

Νήμα απώθησης των ούλων.
Διατίθεται πλεγμένο και μη εμποτισμένο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

0  υπερλεπτό 183 cm 521 000 14,20 €
1  λεπτό 521 001 14,20 €
2  μεσαίο 521 002 14,20 €
3  χονδρό 521 003 14,20 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

0  υπερλεπτό 225 cm 511 000 12,03 €
1  λεπτό 511 001 12,03 €
2  μεσαίο 511 002 12,03 €
3  χονδρό 511 003 12,03 €

Διπλού άκρου εργαλείο από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Διευκολύνει την τοποθέτηση του νήματος απώθησης  
γύρω από το δόντι.

Και τα δύο άκρα του Retraction cord packer  έχουν σχεδιαστεί με τέτοια γωνία που να επιτρέπει 
τη γρήγορη τοποθέτηση του νήματος γύρω από το δόντι.

Το Retraction cord packer:
• έχει οδοντωτά ή λεία άκρα

• έχει βολική λαβή

• είναι εργονομικά σχεδιασμένο

•  οι ισοζυγισμένες εγκοπές στα άκρα του συγκρατούν το νήμα στη θέση του

• είναι αποστειρώσιμο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

λείο 1 τεμάχιο 520 000 28,32 €
οδοντωτό 1 τεμάχιο 520 001 28,32 €
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Comprecap & Comprecap Anatomic

Luna Gold

Συμπιεστικό πώμα για καλύτερη αποτύπωση.

•  Συγκρατεί το νήμα ή την πάστα απώθησης βαθιά μέσα στην ουλοδοντική σχισμή,  
ανοίγοντάς την πιο πλατιά

•  Εξασφαλίζει μια στεγνή, καθαρή περιοχή και ένα καλά καθορισμένο ουλικό όριο

•  Σταματά την αιμορραγία μηχανικά με την πίεση

Διατίθεται και Comprecap Αnatomic με ανατομικό σχήμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ COMPRECAP

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Σετ  1   3   5 150 τεμ. 530 000 32,24 €
1 120 τεμ. 530 008 22,42 €
3 120 τεμ. 530 010 22,42 €
5 60 τεμ. 530 014 22,42 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ COMPRECAP ANATOMIC

ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

 Σετ  1   3   5 120 τεμ. 531 299 25,38 €
1 120 τεμ. 531 201 25,38 €
3 120 τεμ. 531 203 25,38 €
5 60 τεμ. 531 205 25,38 €

Ξεχωριστό τολύπιο βαμβακιού με βλεννόφιλο κάλυμμα. 

Το Luna Gold είναι ένα μοναδικό οδοντιατρικό τολύπιο:

•  Έχει βλεννόφιλο κάλυμμα που προστατεύει το τολύπιο από το να κολλήσει στους μαλακούς 
ιστούς.  
Έτσι μειώνεται η πιθανότητα φλεγμονής ιδιαίτερα σε ευαίσθητους ασθενείς

•  Ο οδοντίατρος δεν χρειάζεται να βρέξει το Luna Gold πριν να το αφαιρέσει από το στόμα –  
έτσι εξοικονομείται χρόνος

•  Το ποιοτικό αυτό προϊόν αναγνωρίζεται εύκολα από τη χρυσή ταινία που φέρει κάθε τολύπιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 Περιεχόμενο 300 g

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ TIMH

1 109 121 12,74 €
2 109 122 12,74 €
3 109 123 12,74 €

 Περιεχόμενο 1.000 τεμ.

1 109 101 21,08 €
2 109 102 22,33 €
3 109 103 24,80 €

Αγοράζοντας 
4 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Luna

Roll-o-mat

Το δοκιμασμένο τολύπιο βαμβακιού

Τολύπια βαμβακιού εξαιρετικά απορροφητικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ  
500 ΤΕΜ.

ΚΩΔΙΚΟΣ  
1.000 ΤΕΜ.

1 105 001 104 001

2 105 002 104 002

3 105 003 104 003

Νο 1, 1000 τεμ. Νο 2, 500 τεμ. Νο 2, 1000 τεμ.

Θήκη – διανομέας τολυπίων. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οδοντιατρικά τολύπια μεγέθους 1-3.

Ελαφρά πίεση στο καπάκι είναι επαρκής 
για την έξοδο ενός τολυπίου έτοιμου  
προς χρήση. 

Όλα τα άλλα τολύπια παραμένουν 
προστατευμένα από τα σπρέι και τη σκόνη.  
Οι θήκες Roll-o-mat αποστειρώνονται  
στο αυτόκαυστο έως τους 134°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ TEMAXIOY

Πλαστική, λευκή 134 x 100 x 48,0 mm 120 004 54,13 €

Χρωμιονικελιούχο ατσάλι 134 x 100 x 43,5 mm 120 005 230,15 €

Αγοράζοντας 
4 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 25%

Προσφορά

Η ΣΎΣΚΕΎΑΣΊΑ

10,20 €

Η ΣΎΣΚΕΎΑΣΊΑ

18,14 €

Η ΣΎΣΚΕΎΑΣΊΑ

11,34 €

Η ΣΎΣΚΕΎΑΣΊΑ

21,17 €

Νο 1, 500 τεμ.
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Parotisroll 

Μακρύ τολύπιο πολλαπλών χρήσεων με δράση ελατηρίου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (MM) ΜΗΚΟΣ (MM) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

1 9 80 100 τεμ. 160 001 22,52 €
2 10 80  160 002 22,52 €
3 10 100  160 003 22,52 €
5 8 100  160 005 22,52 €

Cotton Pellets

Στρογγυλά βύσματα βαμβακιού.

Μεγέθη 000 00 0 1 2

Αληθινά Μεγέθη

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

000 3.0 1.5 g 210 000 17,28 €
00 4.0  4.0 g 210 100 19,98 €
0 4.8 4.0 g 210 110 17,28 €
1 6.3 10.0 g 210 111 17,28 €
2 7.6 10.0 g 210 112 17,28 €

Αγοράζοντας 
4 συσκευασίες 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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Protecta Quick non latex

Protecta Quick

Protecta Active Carbon

Μάσκα προσώπου, χωρίς latex.

Μάσκα προσώπου για οδοντιάτρους με ευαισθησία ή αλλεργία στο latex. 

Έχει φίλτρο στο ενδιάμεσο, δεν είναι υφασμένη και τα λάστιχά της για τα αυτιά  
δεν περιέχουν latex. 

Η μάσκα έχει μια εξαιρετική αναλογία φιλτραρίσματος: 99% με σωματίδια 0,1μ. 

Μάσκα με λάστιχα για τα αυτιά.

Έτσι, η μάσκα Protecta Active Carbon αποτελεί ένα φραγμό τόσο για τα μικρόβια  
όσο και για τις οσμές στο οδοντιατρείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Χειρουργική μάσκα προσώπου 4 στρωμάτων, με ενεργό άνθρακα

• Απορροφά τις οσμές

• Ποσοστό φιλτραρίσματος > 99%

• Ανθεκτικός στα υγρά, τύπος μάσκας IIR EN 14683

• Δεν περιέχει λάτεξ

Μάσκα η οποία, επιπρόσθετα από το στάνταρ φίλτρο της, 
είναι εξοπλισμένη με στρώμα ενεργού άνθρακα  
που απορροφά τις οσμές.

Προσφέρει αναλογία φιλτραρίσματος >98%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΚΟΥΤΙΟΥ

μπλε  50 τεμάχια  680 010 15,66 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

πράσινο  50 τεμάχια  680 006 16,20 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ 
ΚΟΥΤΙΟΥ

πράσινο  50 τεμάχια  6001 3736 17,28 €
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Steri-Quick

Steri-Sleeve

Headrest covers

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

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

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 €

•  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 29,80 €
2     27 x 31 cm 670 008 29,80 €
3     27 x 34 cm 670 009 29,80 €
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Gelatamp forte

Απορροφήσιμος σπόγγος ζελατίνης με κολλοειδή άργυρο για 
αιμόσταση και πρόληψη της μόλυνσης. Ο κολλοειδής άργυρος 
έχει μακράς διαρκείας μικροβιοκτόνο δράση.

Ο σπόγγος ζελατίνης για αξιοσημείωτα γρήγορη και ασφαλή αιμόσταση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Είναι εξαιρετικό για θεραπεία φατνίου μετά από: εξαγωγές, ακρορριζεκτομές, κυστεκτομές, 
κυστοστομίες, διατρήσεις του ιγμορείου, χειρουργική αφαίρεση όγκων ή έγκλειστων δοντιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Σταθεροποιεί το θρόμβο του αίματος
•  Βοηθά την επούλωση
•  Εμποδίζει τη μόλυνση
•  Εμποδίζει τη μετεγχειρητική αιμορραγία
• Είναι απορροφήσιμο
• Μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος με ψαλίδι

Ο σπόγγος ζελατίνης Gelatamp διατίθεται και σε συσκευασία 
φυσαλίδας για διανομή ένα προς ένα τεμάχιο.

ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Gelatamp ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Gelatamp Blister Pack ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

14 x 7 x 7 mm 50 τεμάχια 274 007 34,16 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

14 x 7 x 7 mm 20 τεμάχια 274 008 17,36 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

10 x 10 x 4 mm 50 σπόγγοι 60022234 62,47 €

Μια πατενταρισμένη διαδικασία δίνει στο 
Gelatamp forte μια ιδιαίτερα αδρή επιφάνεια 
η οποία είναι επίσης σημαντικά πιο πορώδης.  
Η ειδική σπογγώδης δομή του έχει μια 
ενεργοποιημένη τριχοειδή δράση και επιτρέπει 
στον σπόγγο να απορροφά πάνω από 40 
φορές το βάρος του σε αίμα και υγρά. Αυτό 
σημαίνει άμεση απορρόφηση των υγρών και 
επιταχυνόμενη ενεργοποίηση της διαδικασίας 
πήξης, μετά την εισχώρηση του σπόγγου εντός 
του τραύματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το Gelatamp forte χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια των χειρουργικών διαδικασιών 
για να επιτύχει τοπική αιμόσταση μέσω 
απορροφητικής δράσης. Ενδείκνυται 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος 
της τριχοειδικής, φλεβικής και αρτηριακής 
αιμορραγίας δεν μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω πίεσης, διακοπής της ροής και άλλων 
συμβατικών διαδικασιών. Χάρη στο ουδέτερο 
pH του, ο σπόγγος είναι ιδανικός μεταφορέας 
φαρμακευτικών σκευασμάτων.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το Gelatamp forte είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 
έντονη αιμορραγία, όταν απαιτείται γρήγορη 
και αποτελεσματική απορρόφηση του αίματος. 
Αμέσως μετά την τοποθέτησή του στο τραύμα, 
ο πάχους 4 mm σπόγγος απορροφά αίμα, 
επιταχύνει την ενεργοποίηση της αλυσιδωτής  
διαδικασίας πήξης κι οδηγεί σε γρήγορη 
αιμόσταση. Τα πλεονεκτήματα είναι ολοφάνερα: 
Η διακοπή της αιμορραγίας βελτιώνει το οπτικό 
πεδίο του τραύματος και μειώνει το χρόνο 
θεραπείας. Το Gelatamp forte μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για ασθενείς με διαταραχές 
της πήξης του αίματος, χάρη στην εξαιρετικά 
αποτελεσματική αιμόσταση που προκαλεί.

Αγοράζοντας 
4 κουτιά 

ΕΚΠΤΩΣΗ 20%

Προσφορά
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www.vitsaropoulos.gr

vitsaropoulos_m_sa

Miltiadis Vitsaropoulos S.A.

facebook.com/vitsaropoulos

Βρείτε μας  

στα Social Media.
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Δείτε περισσότερα στη σελ.: 6

ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ  
ΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ  
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΣΎΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΤΟΎΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΛΕΎΚΟΤΕΡΑ  
ΔΟΝΤΙΑ 

ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΠΟ ΜΟΛΙΣ  
20 ΛΕΠΤΑ  

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.

ΕΎΧΡΗΣΤΟ






