Το μεγα λύτερο δίκ τυο
οδον τιατρικών κατασ τημάτων σ την E λ λάδα
• Αθήνα - Moulinos Dental Care - Αφοί Μουλίνου Ο.Ε
Τηλ. 210-5225700, info@moulinos.gr
			

• Αλεξανδρούπολη - Κοσμίδης Δημήτριος
Τηλ: 25510-33533, kosmidisd@yahoo.gr

Facebook: Moulinos Dental Care

• Πάτρα - Αφοί Δεληγιάννη & ΣΙΑ Ο.Ε
Τηλ: 2610-221979, deligiannis_n@yahoo.gr

• Μαρούσι - Ψύλογλου Σταμάτης
Τηλ. 210-8025840, info@dentalpin.gr

			

Facebook: Dentalpin.gr

Facebook: Dentistry House

• Λάρισα - Αφοί Κατσικανδαράκη Ο.Ε
Τηλ: 2410-531551, unidentv@otenet.gr
• Ιωάννινα - Χαρίσης Πέτρος & ΣΙΑ Ο.Ε
Τηλ: 26510-21801, pxarisis@otenet.gr

• Ηράκλειο Κρήτης - Μουρτζάκης Ελευθέριος
Τηλ. 2810-289941, steliosmourtzakis@yahoo.gr
Facebook: Οδοντιατρικά Μουρτζάκης Στέλιος

• Δράμα - Χατζηϊωάννης Χαράλαμπος & ΣΙΑ Ε.Ε
Τηλ. 25210-22792, xarisdental@gmail.com

Facebook: Dentalware

Εταιρείες αποκλειστικής διάθεσης

Unicon Hellas

•
•
•
•

22

• Θεσσαλονίκη - Κοσμίδης Δημήτριος Παπαδοπούλου Ελένη
			
Τηλ: 23140-26146, kosmidisd@yahoo.gr
epapdental@gmail.com

• Ρόδος - Dental Ware Παπανικόλας Στ. - Φώτενα Χ. Ο.Ε
Τηλ: 22410-70977, papanikolastam@gmail.com
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• Βόλος - Αφοί Κατσικανδαράκη Ο.Ε
Τηλ: 24210-34534, unidentv@otenet.gr

• Χανιά - Μαραβελάκη Αναστασία
Τηλ. 28210-54533, maraveldental@yahoo.com

		

Facebook: Deligiannis Dental

• Πύργος - Confident
Τηλ: 26210-32852, confidentgr2016@gmail.com

• Πειραιάς - Γ.Π. Κατσικάρης & ΣΙΑ Ο.Ε
Τηλ. 210-4127174, 210-4113338
info@dentistry.house
		

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ

Facebook: Unicon.point
• Θεσσαλονίκη - Μουρτζάκη Μαριλένα
Τηλ: 2311-271537, mourtzakimarilena@gmail.com

Επίσημοι αντιπρόσωποι

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές
Απαγορεύεται η αντιγραφή του καταλόγου ή μέρος αυτού χωρίς έγγραφη άδεια
Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν έως 29/11/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
ή μέχρι λήξεως καμπάνιας της κάθε εταιρείας
• Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση

1385

6

70

132

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

ΚΟΠΤΙΚΑ

3D PRINTERS

8

73

136

ΤΕΧΝΗΤΑ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

ΠΑΣΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

11

74

138

ΣΦΗΝΕΣ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ

12

96

142

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤ. ΟΥΛΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

ΕΔΡΕΣ

20

100

147

ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

22

102

150

ΡΗΤΙΝΕΣ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

41

106

152

ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΑ

LASER

ΜΑΣΚΕΣ

42

108

153

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΥΓΧΗ

44

110

154

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

50

116

156

ΚΟΝΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

58

128

158

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΡΠΑΓΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΝΕ Α ΑΠΟ ΤΗΝ UNICON HELL AS

# 0 6 / 2019 - 2020

Βάλτε την τέχνη, βάζουμε την τεχνολογία!
Η Unicon Hellas από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έχει ως φιλοσοφία
και πρωταρχικό στόχο να συστήσει στην Ελληνική αγορά εταιρείες
που κατασκευάζουν προïόντα και συσκευές με μοναδικό γνώμονα
την κορυφαία ποιότητα.

4

Εκπαίδευση

Παρουσία

Ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις του
κλάδου διοργανώνουμε εκπαιδευτικές ημερίδες με
καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές, πάντα
με την υποστήριξη καταρτισμένων διοργανωτών.

Συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε τοπικές διοργανώσεις από
τους Οδοντιατρικούς και Οδοντοτεχνικούς συλλόγους σε
ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις
και συνέδρια, με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την
παρουσίαση όλων των νέων προïόντων και προσφορών μας.

5

Για ανθεκτικότητα και καινοτομία

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

DryShield
Σύστημα απομόνωσης, μόνιμα συνδεδεμένο με το σύστημα αναρρόφησης,
λειτουργώντας συνεχώς, χωρίς την ανάγκη χρήσης της σιελαντλίας
• Κατασκευασμένο από μαλακή σιλικόνη με δυνατότητα κλιβανισμού,
διαμορφώνοντας χαμηλά το κόστος ανά χρήση
• Λειτουργεί ταυτόχρονα και ως στοματοδιαστολέας
• Προστατεύει την γλώσσα του ασθενή και την απομονώνει από το πεδίο εργασίας
• Διατηρεί το πεδίο εργασίας στεγνό, καθαρό και προσφέρει καλύτερη ορατότητα
• Ενδείκνυται ως μια από τις καλύτερες λύσεις για εστιασμένο scanning από ενδοστοματικούς σαρωτές
• Προσφέρει επιπλέον ελευθερία κινήσεων στον/στην βοηθό του ιατρείου με δυνατότητα εκπλήρωσης
περισσότερων καθηκόντων, καθώς δεν απαιτείται η παρουσία του/της για την χρήση του συστήματος.
Ταυτόχρονα με την σωστή εκπαίδευση, μπορεί να τοποθετηθεί στους ασθενείς από το προσωπικό του ιατρείου
• Τοποθετείται εύκολα σε μερικά δευτερόλεπτα
• Διαθέτει συνολικά 4 μεγέθη, για παιδιά και ενήλικες
• Σε πολλές περιπτώσεις, μειώνει τον χρόνο εργασίας από 20% έως 40%
• Μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί και σε 2η έδρα του ιατρείου, εάν χρειαστεί
• Κατασκευάζεται στην Αμερική

Nic Tone
Ο ανθεκτικότερος ελαστικός απομονωτήρας για καθημερινή χρήση
• Τεντώνει έως και 800% χωρίς να σκιστεί
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
• Κατασκευασμένο από το καλύτερο latex
Photo by Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Τέλος στην επίπονη εργασία

Κλιβανιζόμενα

Μεγέθη: 5Χ5, 6Χ6

τιμή

16,90€
6

ΤΕΥΧΟΣ 06

Ελαστικότητα: Thin, Medium, Heavy
Χρώματα: Μπλε - Μαύρο - Πράσινο

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή τεμ./δισκαρίου

28,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Pedo

Small

Medium

Εύκολη και ασφαλής εργασία
με το DryShield

Large

2019 - 2020
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Για τέλεια προσαρμογή

ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Starter Kit Sectional Matrices
Soft ή Hard kit με δαχτυλίδι

16,00€

Συσκευασία:
30 τεμ. soft ή hard

FX-KFF-35
Top Sectional Matrix

• Διαθέτει μαλακά άκρα για τέλεια προσαρμογή
• Τα άκρα του αποτελούνται από βελτιωμένο
πολυμερές υλικό, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
• Το μεταλλικό του τμήμα διαθέτει ενίσχυση
για αντίσταση στο τέντωμα
• Μεγάλα άκρα, κατάλληλα
για πλατιές ανασυστάσεις
• Εφαρμόζει ακριβώς επάνω από την σφήνα
• Αποστειρώνεται στον αυτόκαυστο

Soft ή Hard kit με δαχτυλίδι

18,90€

Κωδ. 1.298

Sectional Matrices
σε 6 μεγέθη

αρχική τιμή Set

350,00€

298,00€

2+1
δώρο

FX 400 Ring

Συσκευασία:
10 τεμ. soft ή hard

Συσκευασία:
50 τεμ. soft ή hard

τιμή

τιμή

5,00€

Anterior Matrices

120,00€

95,00€

FX 500 Ring

FX 600 Ring

120,00€

120,00€

95,00€

95,00€

ΤΕΥΧΟΣ 06

21,00€

Συσκευασία:
50 τεμ. soft ή hard

Συσκευασία αρχικό Set FXM-FF-00
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Κωδ. 1.198

Starter Kit Sectional Matrices

Το κορυφαίο σύστημα τοποθέτησης τεχνητών τοιχωμάτων

• 1 δαχτυλίδι fusion μπλε
• 25 fusion bands ασορτί 5 μεγεθών
• 40 fusion wedges wands
ασορτί 4 μεγεθών
• 1 εργαλείο τοποθέτησης δακτυλίων

14,40€

Συσκευασία:
12 τεμ. πλάτος 7mm

τιμή

7,80€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

17,00€

1.0972
small

1.0973
large

1.0975
medium

1.0976
medium

1.0974
large

Twin Anterior
Matrices

Συσκευασία:
12 τεμ.

2+1
δώρο

1.0971
small

2+1

τιμή
Κωδ. 1.387

7,80€

Κωδ. 1.523

δώρο

2019 - 2020
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Για μοναδική εφαρμογή

ΣΦΗΝΕΣ
Saddle Matrices

Saddle Contoured

Τεχνητά τοιχώματα τύπου APIS
με την ευκολότερη τοποθέτηση

Με ανατομικότητα

2+1

Συμβατές με όλα τα συστήματα Matrix
Σε 3 μεγέθη κωδικοποιημένα με χρώματα

Συσκευασία:
12 τεμ. 0,035mm ή 0,050mm
Small, medium, large

δώρο

τιμή

2+1
δώρο

Συσκευασία:
12 τεμ. 0,035mm ή 0,050mm
Small, medium, large

τιμή

5,50€

• Παρέχουν τέλεια εφαρμογή του matrix στο δόντι
• Προωθήστε το διαχωρισμό των δοντιών
χωρίς να βλάψετε τα ούλα, επιτρέποντας
τη δημιουργία ενός στενού σημείου επαφής μεταξύ τους

8,50€

Saddle Contoured
Kit

τιμή

26,00€

με Springclip 0,035mm ή 0,050mm

Συσκευασία:
18 τεμ. 0,035mm ή 0,050mm

Ελαστικές Σφήνες

τιμή

17,50€

Συσκευασία:
75 τεμαχίων

Ξύλινες Σφήνες
Κωδ. 1.310

Ανατομικά διαμορφωμένες για καλύτερη εφαρμογή
και διαχωρισμό των δοντιών
• Σε 5 μεγέθη κωδικοποιημένα με χρώματα

Saddle Contoured
Kit

τιμή 4952C
500 τεμ.

με Springclip 0,035mm ή 0,050mm

Συσκευασία:
36 τεμ. 0,035mm ή 0,050mm

28,80€

τιμή

24,00€

Κωδ. 1.330

SpringClip
Συσκευασία:
1 τεμ.

10

ΤΕΥΧΟΣ 06

τιμή 4953
100 τεμ.

7,80€

Ξύλινες Σφήνες

Συσκευασία:
100 τεμ.

τιμή

τιμή

7,50€

Κωδ. 1.003

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

5,50€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή 4957C
100 τεμ.

9,00€

Ξύλινες Σφήνες

Σφήνες

4 τύποι

Πλαστικές Διαφανείς
Συσκευασία
με 4 μεγέθη:
200 τεμ.

Συσκευασία:
40 τεμ.

τιμή

τιμή

9,00€

2+1
δώρο

5,50€

2019 - 2020
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Για την απόλυτη συγκόλληση

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
Το φωτοπολυμεριζόμενο, αυτοαδροποιούμενο συγκολλητικό “all-inone”, χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα
σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών ενδείξεων. Παρουσιάζει εξαιρετική
αντοχή δεσμού, τόσο στη φυσική δομή των δοντιών, όσο και σε
πολυάριθμα υψηλής ποιότητας οδοντικά υποστρώματα, χάρη στη
διαμόρφωση χωρίς HEMA, η οποία διευκολύνει τον διαχωρισμό και
την απομάκρυνση του νερού σε κλινική χρήση.

BeautiBond Universal

Η συγκολλητική μεμβράνη έχει πάχος μόνο 5 μm. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό όταν εκτελείται ελάχιστη επεμβατική οδοντιατρική, διότι
ακόμη και σε μικρές ή ρηχές κοιλότητες, το συγκολλητικό θα αφήνει
αρκετό χώρο για εξαιρετικά αισθητικές αποκαταστάσεις, αξιόπιστα
συνδεδεμένες και μη διακριτές στην ορατή ζώνη.

Ελαχιστοποίηση τεχνικής ευαισθησίας για εξαιρετικά αποτελέσματα
• Βελτιστοποιημένο συγκολλητικό σύστημα μονού στρώματος και ενός συστατικού
• Υψηλή αντοχή δεσμού και ελάχιστη ευαισθησία στην τεχνική
• Εύκολος διαχωρισμός και αφαίρεση νερού χάρη στη διαμόρφωση χωρίς HEMA
• Εξάλειψη του αλλεργιογόνου δυναμικού της HEMA
• Μεγάλο εύρος κλινικών ενδείξεων
• Χρόνος εφαρμογής 30’’
• Χαμηλό πάχος φιλμ περίπου 5 μm

Κατάλληλο για:
Άμεσες αποκαταστάσεις με σύνθετες ρητίνες, επιδιορθώσεις καταγμάτων, συγκολλήσεις κολοβωμάτων με ρητίνες και
ρητινώδεις κονίες καθώς και για τη μόνιμη συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των όψεων,
με φωτοπολυμεριζόμενες ή / και διπλού πολυμερισμού κονίες.

Νέο
Τα πλεονεκτήματα για εσάς:
• Υψηλές αντοχές δεσμού στο σμάλτο και την οδοντίνη
• Ελαχιστοποιημένη τεχνική ευαισθησίας
χάρη στο σκεύασμα πλήρωσης και HEMA
• Λεπτή συγκολλητική μεμβράνη (5 μm) για αισθητικές 			
1
3
αποκαταστάσεις με αόρατες γραμμές περιθωρίου
Πριν από την προετοιμασία
• Kατάλληλο για χρήση με ρητινώδης κονίες
και συστήματα ανασύστασης κολοβωμάτων

2
Εφαρμογή της BeautiBond Universal

3
Μετά την αποκατάσταση
και τον φωτοπολυμερισμό

Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2019

12
1212

ΤΕΥΧΟΣ 06

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

2019 - 2020
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

BeautiBond

FL- Bond II

Αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας μιας φάσης για εμφράξεις οδοντίνης - αδαμαντίνης

Αυτοαδροποιούμενο σύστημα συγκόλλησης σύνθετων ρητινών με απελευθέρωση φθορίου

• Αντοχή δεσμών σε σύγκριση με κορυφαία συνθετικά πρότυπα
• Μονή στρώση για μικρότερους χρόνους εργασίας
• Απόδοση μέσα σε 30 δευτ. από την εργασία
• HEMA free - Προστασία έναντι της υδρόλυσης
• Πρακτική δόση χωρίς ανάμιξη
• Σχεδόν αποκλείει μετεγχειρητικές ευαισθησίες ή άσπρες δυσχρωμίες των ούλων
• Πολύ λεπτό στρώμα τοποθέτησης - αφήνει χώρο για αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής

• Ιδιότητες της τεχνολογίας S.PRG
• Εξαιρετική συγκόλληση οδοντίνης - αδαμαντίνης σε εμφράξεις 5ης ομάδας
• Εξαιρετικός δεσμός τόσο με την οδοντίνη, όσο και με την αδαμαντίνη
• Δεν περιεχεί HEMA και κετόνες ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ευαισθησίας
• Εξαιρετική αντοχή
• Βιοσυμβατός - Ακτινοσκιερός

Αντοχή δεσμού
(μετά από 2,000 θερμικούς κύκλους)
25
20
15
10
5

Εύκολο στην εφαρμογή

Αντοχή δεσμού σε MPa
25

Enamel

Ακτινοσκιερότητα για ακριβή διάγνωση

Dentine

Για αξιόπιστη διάγνωση το FL-Bond II προσφέρει
μια εξαιρετική ακτινοσκιερότητα που παρέχει
εξαιρετική απεικόνιση της αποκατάστασης
και του στρώματος συγκόλλησης

20
15

Etch, prime και bond σε μόλις 30 δευτερόλεπτα με μια ενιαία εφαρμογή και έχετε
σίγουρα έναν αξιόπιστο, ισχυρό δεσμό τόσο με το σμάλτο όσο και με την οδοντίνη

10

0
MPa

Enamel

Dentin

Αρχική αντοχή δεσμού
(μετά από 24 ώρες)
25
20

5

15
Συμβατικός
FL-Bond II
συγκολλητικός παράγοντας

0
BeautiBond
αρχικό

Beautibond
μετά από
5,000
θερμικούς κύκλους

Beautibond
μετά από
10,000
θερμικούς κύκλους

10
5
0
MPa

Enamel

Dentin

Source: SHOFU INC., Japan

όφελος

όφελος

+1 σωληνάριο Beautifill II της επιλογής σας δώρο

+1 σωληνάριο Beautifill II της επιλογής σας δώρο

48%

48%

Αξία δώρου 43,00€

τιμή προσφοράς

89,00€
14

ΤΕΥΧΟΣ 06

Αξία δώρου 43,00€

Συσκευασία:
Μπουκάλι 6ml, αξεσουάρ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή προσφοράς

89,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Primer 5ml, Bonding agent 5ml,
50 microbrush,
1 μπλοκ πολλαπλών χρήσεων

2019 - 2020
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

Bond Force II

Universal Bond
Σύστημα δύο συστατικών για άμεσες & έμμεσες αποκαταστάσεις

Ακρίβεια - Ικανότητα προσαρμογής
Η οριστική λύση
Χ ΩΡ Ι Σ Τ Η Ν Χ Ρ Η Σ Η

ΦΩ Τ Ο Π Ο Λ Υ Μ ΕΡ Ι Σ Μ Ο Υ

• Κατάλληλο και για τις 5 ομάδες έμφραξης
και για κατεστραμμένα κεραμικά ή σύνθετα υλικά
• Απλή και γρήγορη διαδικασία
• Εξαιρετική αντοχή δεσμού
• Αποτελεσματική, τόσο σε σμάλτο, όσο και σε οδοντίνη
• Απελευθέρωση φθορίου
• Εξαιρετικά λεπτό στρώμα (8μm)

+1 σωληνάριο Estelite Σ Quick δώρο
Αξία δώρου 44,00€ *

Universal Bond της Tokuyama. ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ που πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις!!!

τιμή

135,00€

* Η προσφορά ισχύει έως 31 Νοεμβρίου 2019

Συσκευασία:
Bond 5ml
1 Dispensing well
25 Disposable applicator
(super fine)

Diaplus
5ης γενιάς Single Component Bonding Agent για όλες τις άμεσες αποκαταστάσεις
• Υψηλή ικανότητα συγκόλλησης τόσο με την οδοντίνη,
όσο και με την αδαμαντίνη, εξαιτίας της περιεκτικότητας του σε αιθανόλη
• Συνδυάζεται με όλες τις ρητίνες
• Λεπτό πάχος φιλμ

+1 σωληνάριο Estelite Σ Quick δώρο
Αξία δώρου 44,00€ *

τιμή

125,00€
16
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* Η προσφορά ισχύει έως 31 Νοεμβρίου 2019

Συσκευασία:
Bond A 5ml, Bond B 5ml,
1 Mixing Well,
5 Disposable mixing well,
25 Disposable applicator (fine)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

32,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Φιαλίδιο 5ml

2019 - 2020
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ΠΙΝΕΛΑ - ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΥΛΩΝ

Uni-Brush No4 & No5
Πινέλα μεγάλης διάρκειας
από την SHOFU

Μέγιστη αισθητική,
η μικρότερη συρρίκνωση σήμερα

Με κωνικότητα Νο 4

Με κωνικότητα Νο 5

τιμή No4

13,00€

τιμή No5

1 λαβή με 10 πινέλα

16,00€

Ceramage Modelling Liquid
Υγρό μοντελαρίσματος
σε μορφή υγρής ρητίνης

Συσκευασία:
Μία λαβή με 10 ανταλλακτικά πινελάκια

• Συνδετικός παράγοντας μεταξύ ρητινών

τιμή

29,00€

Συσκευασία: Φιαλίδιο 6ml

Gummy

• Εξαιρετικό γυάλισμα με μεγάλη διάρκεια
• Υψηλή αντοχή στην αποτριβή
• Φυσική αντανάκλαση φωτός

Χρωματολόγιο ούλων για ακόμα καλύτερη επιλογή χρώματος

τιμή

14,00€
18
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

2019 2019
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Για γρήγορη και αποτελεσματική αδροποίηση

ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ
like a chameleon...

Etching Gel HV
Επιλεκτική αδροποίηση επιφάνειας
για απόλυτα ελεγχόμενη εφαρμογή

Το αποκορύφωμα των 35 χρόνων έρευνας και ανάπτυξης.

• Επιλεκτική αδροποίηση επιφάνειας με ορθοφωσφορικό οξύ 39% κ.β
κατάλληλου ιξώδους για απόλυτα ελεγχόμενη εφαρμογή,
με τη βοήθεια ακρορυγχίου μεγέθους 27G

Η Tokuyama Dental με υπερηφάνια παρουσιάζει την OMNICHROMA, την πρώτη
σύνθετη ρητίνη στον κόσμο, που ταιριάζει σε κάθε χρωματική απόχρωση.

Extra fine dispensing tip
(27G: φ0.4mm)
Photo by Διαμαντής Τασσόπουλος

τιμή 2 τεμ.

26,00€

Συσκευασία: 2 σωληνάρια 2.5ml, Syringe Tip X 20

DiaEtch
Αδροποίηση με γρήγορη και αποτελεσματική
εφαρμογή στην επιθυμητή θέση

3+1
δώρο

τιμή

8,50€
20
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Πριν

Μετά

37% φωσφορικό οξύ
Συσκευασία: Σωληνάριο 5gr

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Για καινοτομία και υψηλή αισθητική

ΡΗΤΙΝΕΣ

FOO
Zero Flow
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης
Beautifill II, είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός, που αντιστοιχούν
στις ιδιότητες της αδαμαντίνης και οδοντίνης, η τέλεια δυνατότητα
διαμόρφωσης και η ικανότητα της πατενταρισμένης τεχνολογίας
ενισχυτικών σωματιδίων για απελευθέρωση και επαναφόρτιση
φθορίου.

Beautifil Flow Plus

Εξαιρετική δυνατότητα
διαμόρφωσης εφόσον το
επιθυμείτε, λόγω του πολύ υψηλού
ιξώδους (μηδενική ρευστότητα),
για εύκολη ανάπλαση της ανατομίας
των μασητικών επιφανειών,
για οριακές ακρολοφίες
και πολύπλοκες λεπτομέρειες
της επιφάνειας

To BEAUTIFIL Flow Plus αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των
υλικών αποκατάστασης και συνδυάζει τις ιδιότητες εφαρμογής ενός
ρευστού υλικού (Flow) με την σταθερότητα, την διάρκεια αντοχής
και την αισθητική των υβριδικών σύνθετων ρητινών.

Επιτέλους ένα νάνο-υβριδικό προϊόν
για όλες τις δουλειές

FO3
Low Flow

Τα πλεονεκτήματα για εσάς

• Μηδενική ρευστότητα
• 352Mp σκληρότητα
• Διαρκής απελευθέρωση και επαναφόρτιση φθορίου

• Αποκαταστάσεις Ι έως IV ομάδας
• Κατάλληλο για μασητικές επιφάνειες
• Εύκολη, ενέσιμη εφαρμογή
• Ιδιότητες “χαμαιλεοντισμού”

Μέση ρευστότητα, με συνεχή
απελευθέρωση φθορίου
κοντά στα ούλα, επιφανειακή
διαμόρφωση και για χρήση σαν
ουδέτερο στρώμα

με φυσική αισθητική εμφάνιση

• Διαρκής απελευθέρωση
και επαναφόρτιση φθορίου

• Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα

Εγχύεται με σύριγγα σε κωνοειδή στρώση στην κοιλότητα.
Αυτή η στρώση φωτοπολυμερίζεται σε ένα στάδιο εργασίας χωρίς
να στάζει το υλικό. Έτσι δημιουργείτε με πρακτικό τρόπο τη δομή
της αποκατάστασης σε ένα στάδιο εργασίας, χωρίς να υποβάλλετε
τη συνδετική στρώση σε φόρτιση, διότι πρέπει, κατά το δυνατό, να
διατηρηθεί χαμηλή η σχέση της συνδεδεμένης προς την ελεύθερη
επιφάνεια.

3+1
δώρο

Αξία δώρου 27,90€
22
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Σωληνάριο 2.2gr

τιμή

27,90€

τιμή τεμ. από προσφορά

20,92€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Παλέτα αποχρώσεων

Παλέτα αποχρώσεων
2019 - 2020
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Είτε επιθυμείτε να δημιουργήσετε μασητικές επιφάνειες και ανατομικές λεπτομέρειες, είτε να καλύψετε - γεμίσετε μασητικές ή
αυχενικές κοιλότητες, η νέα Beautifil Flow Plus X προσφέρει τη βέλτιστη ρευστότητα και σταθερότητα. Διατίθεται σε δύο ιξώδη:
F00 και F03 κατάλληλη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.

Νέα

Αποκατάσταση της απομακρυσμένης επιφάνειας
του δοντιού 24. Η διαμορφωμένη επιφάνεια
αποκατάστασης είναι ήδη λαμπερή, χωρίς στίλβωση

Αποκατάσταση των αυχενικών περιοχών
των δοντιών 22, 23 και 24 με F03

Ακόμα καλύτερη λείανση ορατή
μετά τον πρώτο πολυμερισμό

Τα πλεονεκτήματα για εσάς

Beautifil Flow Plus X

Τα Beautifil Flow Plus X F00 και F03 διαφέρουν ελάχιστα στο ιξώδες, αλλά αυτή η
μικρή διαφορά έχει μεγάλη επίδραση στον χειρισμό! Ακόμα, αμφότερα τα F00 και
F03 παρέχουν βέλτιστα ιξώδη για πρόσθια και οπίσθια αποκατάσταση. Η ρευστότητα
του F00 είναι τόσο χαμηλή, ώστε η μάζα δεν παραμορφώνεται κατά τη διάρκεια της
στρωματοποίησης.

Η νέα ρητίνη της SHOFU με υψηλότερη στιλπνότητα,
αντοχή και απελευθέρωση ιόντων

• Αποκαταστάσεις κατηγορίας Ι έως V, 		
• Εξαιρετικός χειρισμός
και ανώτερη στιλπνότητα

• Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
• Κατάλληλο για όλα τα
συμβατικά συστήματα συγκόλλησης

• Ιδιότητες “χαμαιλεοντισμού”

• Πλήρες σύστημα αποκαταστάσεων 5 ομάδων
• Απλοποιημένος χειρισμός σε άμεσες εφαρμογές
• Συμβατότητα με όλα τα συστήματα συγκόλλησης
• Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων
για αισθητικές αποκαταστάσεις
• Βέλτιστη στίλβωση και μεγάλης διάρκειας στιλπνότητα

Μικρο-υβριδικά
σωματίδια

με φυσική αισθητική εμφάνιση

Αυτές οι εικόνες δείχνουν τη διαφορά στην συμπεριφορά ροής μεταξύ των δύο υλικών
όταν τοποθετούνται σε κάθετη (αριστερή εικόνα) ή οριζόντια (δεξιά εικόνα) γυάλινη πλάκα
ανάμιξης (mixing slab) για ένα λεπτό

Νανο-υβριδικά
σωματίδια

Συσκευασία:
Σωληνάριο 2.2gr
Ο συνδυασμός και η ενίσχυση δύο καινοτόμων τεχνολογιών - σωματιδίων nano filler
SPR-G και σταθερού επιφανειακού υαλοïονομερούς. Το Beautifi Flow Plus X διαθέτει
βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες, βέλτιστη στίλβωση και μακρόχρονη λάμψη.

24
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αρχική τιμή

29,90€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Παλέτα αποχρώσεων

προσφορά
γνωριμίας

-20%

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

2019 - 2020
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Estelite Universal Flow
Μια μοναδική σειρά “σύνθετων” υλικών για την κάλυψη κάθε κλινικής ανάγκης,
χάρη στα τρία διαφορετικά ιξώδη: Super Low, Medium, High

Η Estelite Universal flow έρχεται σε τρία βέλτιστα ιξώδη, παρέχοντας σας την τέλεια ροή για να χειριστείτε διαφορετικές
αποκαταστάσεις.

• Πατενταρισμένη φόρμουλα “Sol-Gel Method” με σωματίδια Supra Nano
• Υψηλή αισθητική απόδοση, μέγιστη αντοχή, ελάχιστος χρόνος σκλήρυνσης με μειωμένη συστολή
• Εύκολο στην εξώθηση παρέχοντας τέλεια, μη κολλώδη ρητίνη, με ελάχιστη στιλπνότητα
• Μια απόχρωση, η οποία αναμειγνύεται αόρατα με αρκετές αποχρώσεις δοντιών
• Εξαιρετική στίλβωση φτάνοντας πάνω από 90% στιλπνότητα σε μόλις 60’’

Τρία βέλτιστα ιξώδη, που σας προσφέρουν
την τέλεια ρευστότητα για τις ανάγκες σας

Η Estelite Universal Flow παρουσιάζει υψηλή αντοχή
στη φθορά, συγκρίσιμη με τη Sigma Quick και υπερβαίνει
τα υπόλοιπα κορυφαία σύνθετα υλικά:

Νέα

Εύκολη και μη κολλητική εξώθηση
για αβίαστες αποκαταστάσεις
Παρέχει υψηλή αντοχή, εξασφαλίζοντας
χαμηλή φθορά και τριβή για πιο μακροχρόνιες
αποκαταστάσεις
Βέλτιστη δυνατότητα ανάμιξης αποχρώσεων,
εξαιρετική στίλβωση και υψηλή στιλπνότητα
για πιο φυσικές αποκαταστάσεις
Χαμηλή τάση συρρίκνωσης για μεγαλύτερη άνεση
του ασθενούς

Παλέτα αποχρώσεων

100%Το
Τεχνολογία
Spherical
Filler
Estelite Universal
Flow
επιδεικνύει
εξαιρετική αισθητική, διατηρώντας παράλληλα
εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, ως αποτέλεσμα
της επαναστατικής τεχνολογίας σφαιρικής
πλήρωσης.

26
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Με ένα μέσο μέγεθος σωματιδίων 200
νανόμετρα (supra nano), τα σφαιρικά πληρωτικά
στην Estelite Universal Flow αποτελούν το
θεμέλιο για την παροχή απλών, διαρκών και
όμορφων αποτελεσμάτων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή High & Super Low

36,90€

τιμή Medium

24,60€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία High:
Σωληνάριo 3gr
Συσκευασία Medium:
Σωληνάριo 1,7gr
Συσκευασία Super Low:
Σωληνάριo 3gr

2019 - 2020
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Estelite Posterior

Beautifil II

Δύναμη κάμψης

Καινοτομία και υψηλή αισθητική ακόμη και σε
αναδομήσεις οπισθίων δοντιών

Η μόνη ρητίνη με σύστημα Giomer συνεχούς απελευθέρωσης
και επαναπρόσληψης φθορίου

• Άμεσες αποκαταστάσεις οπισθίων
• Επιδιόρθωση πορσελάνης / σύνθετων ρητινών
• Μικρός χρόνος πολυμερισμού 10’’
• Τεχνολογία RAP
• Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
• Βέλτιστος χρόνος εργασίας 50’’
• Βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά χειρισμού
(καλή έμφραξη, δεν κολλάει στα εργαλεία, εύκολη ανάπλαση)

• Υψηλής αισθητικής, κατάλληλη ακόμη και για εμφράξεις 5ης ομάδος
• Εξαιρετική δυνατότητα χειρισμού
• Μεγάλη ακτινοσκιερότητα
• Μακροχρόνια σταθερότητα στο στόμα

3+1
δώρο

Αξία δώρου 52,00€

τιμή

52,00€

Συσκευασία: Σωληνάριο 4.2gr

τιμή τεμ. από προσφορά

39,00€

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
PA1, PA2, PA3, PCE (κοπτικού άκρου)

Diafil
Η δομή του Beautifil II έχει
σχεδιαστεί για να προσομοιώνει
την εσωτερική δομή των φυσικών
δοντιών με ιδανική μετάδοση φωτός
και οπτικά χαρακτηριστικά.

Μικροϋβριδική φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη
προσθίων - οπισθίων, εξαιρετικής αντοχής
Περιεχόμενα κασετίνας:
1 Dura-White stones
6 σύριγγες 4.5gr:
Α2, A3, Α3.5Β, Α3O, B2, Inc 1 Super-Snap Singles
1 OneGloss Trial Set
Paperpad (50 sheets)

τιμή κασετίνας

220,00€

3+1

Αρχικό σετ + 2 σωληνάρια DiaFil δώρο
Αξία δώρου 48,00€

δώρο

Αξία δώρου 43,00€

τιμή τεμ.

43,00€
28
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• Μικρή συστολή πολυμερισμού
• Εξαιρετική σκληρότητα, υψηλή αντοχή
εφελκυσμού και αντοχή στη συμπίεση
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα
• Χρωματική σταθερότητα

τιμή τεμ. από προσφορά

32,25€

Σωληνάριο 4.5gr
Συσκευασία: Σωληνάριο 4.5gr

made in Japan

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, Β3, C2, C3, Inc, BW, A2O, A3O

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Αρχικό Σετ:
5 τεμ. 4gr (A2, A3, A3,5, B2)
Αδροποίηση DiaEtch 3ml, Συγκολλητικό DiaPlus 5ml

DiaFil σωληνάριο 4gr:
A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3 C2, C3, OA2, OA3

τιμή

τιμή τεμ.

120,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

3+1
δώρο

5+3
δώρο

24,00€
2019 - 2020
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ΡΗΤΙΝΕΣ

Beautifil II Enamel

Beautifil II LS

Σύνθετη νανοϋβριδική ρητίνη για εξαιρετικές άμεσες αποκαταστάσεις

H ρητίνη της SHOFU με συρρίκνωση 0.85%

• Αδαμαντίνη

• Χαμηλή συρρίκνωση και υψηλή αντοχή
• Εξαιρετικό γυάλισμα με μεγάλη διάρκεια
• Υψηλή αντοχή σε τριβή
• Φιλικό πρoς την επιφανειακή σκληρότητα
• Φυσική αντανάκλαση φωτός

Παλέτα αποχρώσεων

3+1
δώρο

Αξία δώρου 56,00€

Μέγιστη αισθητική...ελάχιστη συρρίκνωση

Πριν

Μετά

τιμή

44,00€

Συσκευασία: Σωληνάριο 2.5gr

Beautifil II Gingiva
Σύνθετη νανοϋβριδική ρητίνη ούλων

Η ρητίνη της SHOFU, βασισμένη στην
αποδεδειγμένα επιτυχημένη Beautifil II, εγγυάται
την ελάχιστη συρρίκνωση και την μέγιστη
αισθητική. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό
της είναι η απαράμιλλη συρρίκνωση της, 0,85%
κατ όγκο.

Πριν

Διάγραμμα ανάμιξης
Παλέτα αποχρώσεων

Παλέτα αποχρώσεων

Μετά

τιμή

56,00€
30

ΤΕΥΧΟΣ 06

τιμή τεμ. από προσφορά

42,00€

made in Japan

Συσκευασία: 1 σύριγγα 4gr

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

44,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: Σωληνάριο 2.5gr
2019 - 2020
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ΡΗΤΙΝΕΣ

Estelite Asteria Kit & Refill
Το σύστημα σύνθετων ρητινών με διαστρωματικό
αποτέλεσμα με μόλις 11 χρώματα

Η ESTELITE ASTERIA εισάγει μια νέα απλοποιημένη έννοια διαστρωμάτωσης σε δύο βήματα. Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα
αποτελείται από ελάχιστες αποχρώσεις, μόλις 7 σκιάσεις σώματος και 5 σκιές σμάλτου καλύπτουν ολόκληρη την οδοντιατρική
γκάμα αποχρώσεων.

• Απίστευτη αισθητική και ταυτόχρονα η ευκολότερη διαστρωμάτωση που έχετε δοκιμάσει
• Supra Nano σφαιρικός κόκκος
• Το πρώτο πλήρες σύστημα 7 σωληναρίων!!!
Wear

Estelite Asteria

Polishability

*Filtek supreme XTE

*Venus Pearl

3+1
Η Estelite Asteria περιέχει ένα πραγματικά
σφαιρικό υλικό πλήρωσης, χάρη στην
αποκλειστική τεχνολογία sol-gel,
εξασφαλίζοντας μια μοριακή δομή
με ακριβές μέγεθος και σχήμα.

δώρο

Αξία δώρου 67,00€

τιμή τεμ. plt
Αποχρώσεις σώματος
(Body)

4,20€

Αποχρώσεις σμάλτου
(Enamel)

Παλέτα αποχρώσεων
Συσκευασία: 1 σύριγγα 4gr
Περιεχόμενα κασετίνας:
7 σύριγγες 4gr:
Α1Β, Α2Β, Α3Β, Α3.5B, A4B, NE, OcE
Οδηγίες χρήσεως

538,50€

369,00€
32
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A1B

A2B

A3B

A3.5B

A4B

NE

OcE

ΤΕ

WE

τιμή τεμ.
Οι αποχρώσεις του σώματος
έχουν εξαιρετική ικανότητα
ανάμειξης με μικρότερο πλάτος
περιθωρίου λοξοτομής χάρη στις
υπερσύγχρονες οπτικές ιδιότητες.

Οι σκιές σμάλτου έχουν συμβατή διαύγεια,
ως υποκατάστατο του φυσικού σμάλτου.
Η κύρια χρήση της απόχρωσης NE
είναι για τα πρόσθια δόντια και η OcE είναι
για την οπίσθια περιοχή περιφράξεως.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

67,00€
τιμή τεμ. από προσφορά

BL

B3B

YE

50,25€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

2019 - 2020
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ΡΗΤΙΝΕΣ

Estelite Σ Quick
Η ρητίνη με βραβείο Dental Advisor Top Award Winner
για 10 συνεχόμενα χρόνια

Σύνθετη Υπέρ-νανουβριδική (SupraNano) ρητίνη με μιμητισμό υψηλού χαμαιλεοντισμού. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία RAP
(Radical Amplified Photopolymerization Technology), που κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την Tokuyama, η Estelite
Σ Quick επιτρέπει μεγαλύτερους χρόνους εργασίας και πολύ σύντομο χρόνο φωτοπολυμερισμού (μόνο 10’’ με ελάχιστο φωτισμό
αλογόνου 400mW/cm²).

• Η μοναδική Supra Nano ρητίνη 0,2μ
• Έχει τον γρηγορότερο πολυμερισμό από κάθε άλλη
ρητίνη στα 10’’, ακόμα και με λάμπα αλογόνου 400mW
• Μπορεί να δουλευτεί υπό το φως του προβολέα σας
για 1,5 λεπτό, χωρίς καμία αλλαγή στη συμπεριφορά της

Gloss

Glossines (%)

Wear (Antagonistic Wear Test)

Decrease of volume (mm3)

Shrinkage

Liner Shrinkage (%)

Η μοναδική Supra Nano ρητίνη 0,2μ
και με τον γρηγορότερο πολυμερισμό
από κάθε άλλη ρητίνη στα 10’’.
Συρρίκνωση πολυμερισμού

τιμή τεμ. plt

3,20€

Περιεχόμενα κασετίνας:
6 σύριγγες 3.8gr:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, OA3, OPA2
27 tips, 1 μπουκαλ. Bond 1ml,
1 dispensing well,
25 applicators, shade guide

Συσκευασία: 1 σύριγγα 3.8g

τιμή κασετίνας

τιμή σωληναρίου

260,00€
34
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44,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

2019 - 2020
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ΡΗΤΙΝΕΣ

Omnichroma
Η επαναστατική σύνθετη ρητίνη.
Η πρώτη στον κόσμο που ταιριάζει σε κάθε χρωματική απόχρωση

, η παγκόσμια καινοτομία της Tokuyama Dental για το 2019 είναι το πρωτοποριακό
και επαναστατικό προϊόν που εκφράζει την υψηλότερη δυνατότητα χρωματικού συνδυασμού με τις
ευρύτερες αποχρώσεις και το φάσμα των χρωμάτων, καλύπτοντας έτσι τις κλασικές αποχρώσεις
VITA με μία μόνο σύνθετη απόχρωση. Όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία
,
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την TOKUYAMA, που δίνει στο χρώμα της “φυσική”
διάσταση. Χωρίς προσθήκη χρωστικής ουσίας.

• Απλοποιημένη χρήση
• Αισθητική και αξιοπιστία
• Πραγματικά καινοτόμος
• Η καλύτερη μηχανική που έχει επιτευχθεί έως σήμερα

like a chameleon...

Η Omnichroma παρέχει το μεγαλύτερο βάθος πολυμερισμού

Μεγάλη αντοχή στην ασκούμενη δύναμη

Νέο
Πραγματικά καινοτόμα ρητίνη χάρη στη μέθοδο Sol-Gel της Tokuyama

1 μm

Μεγέθυνση SEM (Χ50.000)
ενιαίου μεγέθους και σφαιρικής
ενίσχυσης της
Omnichroma Blocker - Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό υλικό
σχεδιασμένο για χρήση ως λεπτό στρώμα στο τοίχωμα της γλωσσικής
κοιλότητας των εκτεταμένων αποκαταστάσεων κλάσης III και IV.

Η μέθοδος Sol-Gel είναι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Tokuyama, στο οποίο
με την υδρόλυση το μέγεθος και το σχήμα της συμπύκνωσης, ελέγχονται για
να δημιουργηθεί ομοιόμορφα και ιδανικά το “Supra Nano Spherical Filler”.

Για πρώτη φορά στον κόσμο η
τεχνολογία που υιοθετεί δομικό
χρώμα στη σύνθετη ρητίνη ως
κύριο μηχανισμό χρώματος.
Δεν προστέθηκε χρωματισμός
ή χρωστική ουσία. Τα ίδια τα
σωματίδια δημιουργούν δομικό
χρώμα από κόκκινο σε κίτρινο,
σε συνδυασμό με το χρώμα της
παρακείμενης οδοντικής ουσίας.

τιμή omnichroma

59,50€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Σωληνάριο 4gr

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή
omnichroma blocker

59,50€

Συσκευασία:
Σωληνάριο 4gr

τιμή τεμ. plt

3,90€
2019 - 2020
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ΡΗΤΙΝΕΣ

Beautifill Bulk

Diafil Flow

Χαμηλή συρρίκνωση πολυμερισμού και με ιδιότητες χαμαιλεοντισμού

Φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη υψηλής αντοχής

• Δύο ιξώδη - παχύρευστη και λεπτόρευστη
• Χαμηλή συρρίκνωση πολυμερισμού
• Κοιλότητες βάθους 4mm
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα
• Εύκολη και άριστη στίλβωση

• Υψηλή αντοχή εφελκυσμού
• Χαμηλή συστολή φωτοπολυμερισμού
Παλέτα αποχρώσεων

3+1
δώρο

τιμή

46,50€

Συσκευασία: Σωληνάριο παχύρευστο 4.5gr

Beautifil Flow Bulk
Υψηλό επίπεδο ακτινοσκιερότητας 2.5 ΑΙ:mm

τιμή

15,90€

• Χρόνος θεραπείας 10’’
• Φυσική Opaque Shade ισορροπία
για να ταιριάζει με την γύρω
οδοντική περιοχή

Παλέτα αποχρώσεων

τιμή τεμ. από προσφορά

11,92€

Συσκευασία: Σύριγγα 2.2gr + 10 tips
Διαθέσιμες αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3

Beautifil Flow F10
Μεγάλη απελευθέρωση φθορίου - Υψηλής ρευστότητας

τιμή

29,90€

Συσκευασία: Σωληνάριο παχύρευστο 2.4gr

• Ιδανική ως βάση στο υπερπολφικό στρώμα, βοηθώντας
την πρόληψη και την μη επανεμφάνιση της τερηδόνας
• Κατάλληλη και για καλύψεις οπών και σχισμών

Estelite Bulk Fill Flow
Σύνθετη ρητίνη χαμηλού ιξώδους

Ένα ισχυρότατο Bulk Fill Flow

Ένα ισχυρότατο Bulk Fill Flow

• Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
• Εξαιρετική αισθητική
• Υψηλό βάθος θεραπείας
χρειάζεται μόνο 10''

τιμή

49,50€
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τιμή τεμ. από προσφορά

33,00€

Παλέτα αποχρώσεων

2+1
δώρο

Συσκευασία:
1 σύριγγα 3gr, 10 tips

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

27,90€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: Σωληνάριο 2gr
Διαθέσιμες αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4 A3O, A3T

2019 - 2020
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ΡΗΤΙΝΕΣ

Για αποτελεσματική έμφραξη

Ceramage FT Glass

ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΑ

Απελευθέρωση φθορίου - 95% Opaquer

“The Dec”
Emulated by Shofu FT-Glass

• Εξαιρετική δομή
• Υψηλή αντοχή στη συμπίεση
• Δεν υαλοποιείται
• Εξαιρετική ελαστικότητα
• Αντανάκλαση όπως το φυσικό δόντι

E-Temp

Dentino-Enamel Complex (DEC)

Προσωρινό εμφρακτικό υλικό
• Χημικά πολυμεριζόμενο

τιμή

29,00€

Συσκευασία: Σωληνάριο 2ml

Lite Art

τιμή

Χρωστικές ρητίνες

7,90€

• Ειδικά σχεδιασμένες για να αναπαραστήσουν
τα χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών
• Δομή μικροσωματιδίων
• Εξαιρετικές ιδιότητες κάλυψης
λεπτών στρώματων

Shield Force Plus

Συσκευασία: 30gr

Η κορυφαία προστασία για την οδοντική υπερευαισθησία
Παλέτα αποχρώσεων

τιμή

21,00€

Συσκευασία: Σωληνάριο 1ml

• Η Tokuyama ανέπτυξε τον απευαισθητοποιητικό παράγοντα
Shield Force Plus (SFP), για την θεραπεία της υπερευαίσθητης οδοντίνης
• Η υπερευαισθησία καταπολεμάται όταν αποφράσσονται τα οδοντινοσωληνάρια,
και το SFP έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από τον πόνο για έως και 3 χρόνια!
• Ομοιόμορφα λεπτό, ισχυρό και ανθεκτικό στρώμα επικάλυψης,
• Προσφέρει βαθύτερη διείσδυση και μακροχρόνια ανακούφιση

Opaquer
Απελευθέρωση φθορίου - 95% Opaquer
• Χρησιμοποιείται για την κάλυψη
έντονων αποχρωματισμών
• Yψηλή κάλυψη, ακόμη
και με ένα λεπτό στρώμα.
Παλέτα αποχρώσεων

τιμή

τιμή

28,00€
40
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Συσκευασία: Σωληνάριο 2gr
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

77,20€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
1 Protective Sealant 3ml
1 Dispensing Well
25 Dispodable applicator (superfine)

2019 - 2020
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Πρωτόκολλο λείανσης 1

Πρωτόκολλο λείανσης 2
Super-Snap

Βήμα
1

Super Snap X-Treme
ή Super Snap
Δίσκοι και ταινίες
οξειδίων αλουμινίου

Super Snap X-Treme
ή Super Snap
Δίσκοι και ταινίες
οξειδίων αλουμινίου

- Όλα τα στάδια

- Όλα τα στάδια

Brownie - Σιλικόνη

Βήμα
2

Super-Snap

Brownie

Brownie

- Χαμηλές στροφές

- Όχι επαφή στην μορφολογία

OneGloss

OneGloss

- Χαμηλές στροφές

- Χωρίς νερό

- Χωρίς νερό

- Απαλή πίεση

- Απαλή πίεση

SuperBuff

- Εμποτίστε τα σε νερό

- Χαμηλές στροφές

- Χαμηλές στροφές

- Χωρίς νερό με τρίχινο βουρτσάκι

Super-Snap Polystrips

Βήμα
4

Composite Polishing Paste
Πάστα οξειδίων αλουμινίου

Βήμα
5

- Χαμηλές στροφές
- Χωρίς νερό

Ταινίες στίλβωσης για εξαιρετικά αποτελέσματα στην επιφανειακή
επεξεργασία και τη στίλβωση των διαμεμβρανικών περιοχών

Συσκευασία L526:
100 τεμ. Green/Red (Fine/Superfine)

Βήμα
3

DirectDia Paste - Διαμαντόπαστα

Composite Polishing Paste

Συσκευασία L525:
100 τεμ. Black/Violet (Coarse/Medium)

One Gloss - Σιλικόνη εμποτισμένη
με οξείδια αλουμινίου

- Χαμηλές στροφές

Super Buff - Βουρτσάκια εμποτισμένα
με πάστα διαμαντιού

Βήμα
4

Βήμα
2

με νερό για τα όρια

- Όχι επαφή στην μορφολογία

Βήμα
3

Brownie - Σιλικόνη
- Χαμηλές στροφές

με νερό για τα όρια

One Gloss - Σιλικόνη εμποτισμένη
με οξείδια αλουμινίου

Βήμα
1

τιμή

16,70€

Βουρτσάκι βαμβακερό

τιμή

- Χωρίς πίεση

16,70€

- Χαμηλές στροφές

Βήμα
6

- Χωρίς νερό
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Για την απόλυτη λείανση

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ
Οι καινοτόμοι δίσκοι στίλβωσης Super-Snap X-Treme, ενισχυμένες εκδόσεις των πράσινων και κόκκινων δίσκων Super-Snap,
είναι παχύτεροι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλότερη πίεση επαφής. Συνδυάζουν την αυξημένη ανθεκτικότητα και τη
δύναμη με τη μεγάλη ευελιξία του Super-Snap. Οι κόκκινοι δίσκοι Super-Snap X-Treme είναι πραγματικά εξαιρετικοί: Διαθέτουν
μια νέα 3D επίστρωση, σχεδιασμένη για να εξασφαλίσει ότι η επιφάνεια του δίσκου δεν θα φράξει και η στίλβωση της σκόνης δεν
θα προκαλέσει δευτερεύουσες γρατζουνιές.
Μέτρηση επιπέδου γυαλίσματος (GS)

Super Snap X-Treme Technique Kit

Japan

Ενισχυμένοι Super Snap δίσκοι γυαλίσματος για μεγαλύτερη
ελαστικότητα, αντοχή και 30% καλύτερο αποτέλεσμα
• Βελτιωμένοι πράσινοι και κόκκινοι δίσκοι Super-Snap
• Eξαιρετικά παχείς για να αυξήσουν την ακαμψία, την αίσθηση της αφής 			
και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευελιξία στην 				
περιοχή μεταξύ των δύο πλευρών
• Η νέα 3D επίστρωση διατηρεί μια λεία επιφάνεια γυαλίσματος
και μειώνει το φράξιμο και την αμυχή
• Επιτυγχάνει μέγιστα επίπεδα στιλπνότητας με χαμηλή τραχύτητα επιφάνειας
• 2 μεγέθη, δίσκοι οξειδίου του αλουμινίου διπλής όψης - standard 12 mm και mini 8 mm

Στίλβωση με
Super Snap X-Treme Disk

Super Στίλβωση με
Super Snap X-Treme Disk

Οι δίσκοι Super-Snap X-Treme είναι επικαλυμμένοι και στις δύο
πλευρές και παχύτεροι από τους δίσκους Super-Snap. Αυτό σημαίνει
ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλότερη πίεση επαφής.

Super Snap
X-Treme

Super-Polishing με
Super-Snap X-Treme δίσκους

400 x 200 μm3D ημισφαιρική επίστρωση

Super Snap

Επιφάνεια δοντιού με
γυάλισμα κόκκινου δίσκου

Super Snap X-Treme
Standard Disk Kit

Καμία απόφραξη της επιφάνειας και καθόλου δευτερεύουσες
γρατζουνιές, χάρη στη νέα τρισδιάστατη επίστρωση: Η σκόνη
στίλβωσης συγκεντρώνεται στο χώρο μεταξύ των ομοιογενώς
κατανεμημένων ημισφαιρικών σωματιδίων και εκκενώνεται.

66,00€

59,00€
44

Σετ Technique Kit:
80 δίσκοι Super Snap - 80 δίσκοι Super Snap X-Treme
40 polystrips - 2 Dura-White stones 2 Composite & Composite Fine midipoints 4 CA Steel Mandrels

ΤΕΥΧΟΣ 06

29,00€

25,00€
Στις
Στις
τιμές
τιμές
δενδεν
περιλαμβάνεται
περιλαμβάνεται
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α

Συσκευασία Standard Disk Kit:
50 κόκκινοι & 50 πράσινοι δίσκοι
Super Snap X-Treme

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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One Gloss

Super Snap Rainbow Kit

Λάστιχο σιλικόνης εμποτισμένο με οξείδια αλουμινίου

Δίσκοι μονής & διπλής όψης σε τέσσερις αδρότητες
για ιδανική στίλβωση όλων των τύπων ρητινών

• Διαθέσιμα σε 3 διαφορετικά σχήματα
• Ολοκληρωμένο κιτ με ατσάλινα CA mandrels
• Χρήση για composites, προσωρινές θήκες,
απομάκρυνση ορθοδοντικών τσιμέντων
και στίγματα σμάλτου

• Χρώμα που έχει κωδικοποιηθεί από το μέγεθος των κόκκων,
το coarse (μαύρο), medium (μωβ), fine (πράσινο)
και το superfine (κόκκινο)
• Η εξαιρετικά λεπτή, υψηλή ευελιξία
είναι ιδανική για χρήση ανάμεσα στα δόντια
• Χωρίς μεταλλικό κέντρο για εξάλειψη κινδύνων
• Ελαστική βάση σιλικόνης για εύκολη τοποθέτηση στο mandrel

Σύστημα δίσκων σε 4 βήματα, έχει
σχεδιαστεί για εύκολη, γρήγορη
και ασφαλή διαμόρφωση, τελική
επεξεργασία και στίλβωση όλων
των σύνθετων και νανό-υβριδικών
ρητινών. H κάλυψη αποτελείται
από καρβίδιο του πυριτίου ή
οξείδιο του αργίλου, χωρίς
μεταλλικό κέντρο για την εξάλειψη
των κινδύνων.

Αρχικό Set:
60 λάστιχα σε 3 σχήματα
και 3 mandrel

Refill:
50 λάστιχα σε σχήμα
της επιλογής σας

62,00€

48,50€

55,80€

43,65€

Super Buff Set
Τσόχινα δισκάκια εμποτισμένα με διαμαντόπαστα για την τελική λείανση ρητινών

Σετ Rainbow Kit:
180 δίσκοι Super Snap - 40 ταινίες υαλόχαρτου - 4 Mandrels

59,00€

53,10€

1. Ύγρανση με νερό

Super Snap μωβ δίσκος

SuperFine

Super Snap μαύρος δίσκος

Fine

23,00€

Coarse

τιμή

Medium

Mini Kit:
48 δίσκοι Super Snap
- 1 mandel SA

Super Snap πράσινος δίσκος

Super Snap κόκκινος δίσκος

2. Δημιουργία στίλβωσης

Refill:
50 δίσκοι Super Snap refill

13,90€

19,90€

12,51€
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17,91€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
25 τεμ. & 2 mandrels

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

3. Υψηλής ποιότητας γυάλισμα

2019 - 2020
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ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

Brownie - Greenie

DirectDia Paste

Γυαλιστικά σιλικόνης υψηλής ποιότητας

Πάστα στίλβωσης εμποτισμένη με σωματίδια διαμαντιού
για υψηλής στιλπνότητας στίλβωση

• Brownie για προετοιμασία ομαλής επιφάνειας
• Greenie για το τελικό γυάλισμα

• Στίλβωση υψηλής στιλπνότητας
υλικών αποκατάστασης (σύνθετη ρητίνη,
σύνθετη ρητίνη σκληρού τύπου, μέταλλα,
πορσελάνη κ.α.)
• Στίλβωση και καθαρισμός φυσικών δοντιών

Brownie - Greenie:
12 τεμ.

τιμή

18,20€
Brownie - Greenie:
72 τεμ.

τιμή

τιμή

91,50€

29,90€

Dura-Green DIA

Buff Disk / Buff Mini-Disk

Το απόλυτο τροχολιθάκι για διαμόρφωση
και φινίρισμα άμεσων αποκαταστάσεων

Για εφαρμογή παστών λείανσης
• Από σύνθετο ύφασμα το οποίο διατηρεί την πάστα,
με ελάχιστα "πιτσιλίσματα" ή απώλειες κατά την χρήση

• Ιδανικό για πορσελάνη, ζιρκόνιο, διπυριτικό λίθιο
• Επικάλυψη με κόκκο διαμαντιού και συνθετικό γυαλί
• Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

τιμή FG

29,00€
τιμή CA

29,00€
τιμή HP

29,00€
τιμή HP 0154 - 0157

29,00€
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Συσκευασία: 3gr

Συσκευασία:
3 τεμ.
Συσκευασία:
3 τεμ.
Συσκευασία:
3 τεμ.

τιμή

Συσκευασία:
2 τεμ.

19,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκ. Buff Disk:
25 τεμ. Buff Disk
1 CA mandrel

2019 - 2020
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Για συνδυασμό δύναμης και προστασίας

HY - Bond

ΚΟΝΙΕΣ

Πολυκαρβοξυλική κονία με την πατενταρισμένη
από την SHOFU φθοριούχο τανίνη (δειγικόν οξύ)
• Συγκόλληση χυτών αξόνων, γεφυρών, inlays,
ορθοδοντικών brackets
• Υψηλή δύναμη συγκόλλησης
• Ακτινοσκιερό
• Πολύ λεπτό στρώμα πάχους
• Χαμηλή διαλυτότητα

CX-Plus

τιμή

39,90€

Ενισχυμένη υαλοϊονομερής κονία συγκολλήσεων

Glasionomer Base Cement

• Υψηλή αντίσταση στη σύνθλιψη
και μεγάλη συγκολλητική ικανότητα
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
• Πολύ λεπτό στρώμα
• Ακτινοσκιερό
• Για συγκόλληση γεφυρών, ένθετων
και επένθετων, καθώς και ορθοδοντικών brackets

Υαλοïονομερής κονία βάσεως (ουδέτερο στρώμα)
• Ιδανική σαν βάση προστασίας και υποστήριξης
κάτω από εμφράξεις και ανασυστάσεις μεγάλων πιέσεων
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
• Ακτινοσκιερό
• Χαμηλή διαλυτότητα
• Υψηλή αντίσταση στην σύνθλιψη

τιμή

44,00€

τιμή

51,00€
τιμή

28,00€

Συσκευασία:
Σκόνη 35gr - Υγρό 17ml

Συσκευασία:
Σκόνη 15gr - Υγρό 8ml

Με την αγορά 2 συσκευασιών CX-PLUS
έκπτωση 15%
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Συσκευασία:
Σκόνη 60gr - Υγρό 33ml

HY - Bond Zinc
Οξυφωσφορική κονία που συνδυάζει την δύναμη συγκόλλησης
και τον μοναδικό παράγοντα tannin-fluoride
• Συγκόλληση χυτών αξόνων, γεφυρών, inlays, ορθοδοντικών brackets
• Υψηλή αντίσταση στην σύνθλιψη
• Πολύ καλό στρώμα πάχους
• Φράζει τα οδοντοσωληνάρια
και ελαχιστοποιεί την μετεγχειρητική ευαισθησία

τιμή

29,90€

Στις
Στις
τιμές
τιμές
δενδεν
περιλαμβάνεται
περιλαμβάνεται
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Σκόνη 15gr - Υγρό 5ml

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Σκόνη 60gr - Υγρό 33ml

2019 - 2020
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ΚΟΝΙΕΣ

Oxford Cal VLC
Φωτοπολυμεριζόμενο υδροξείδιο του ασβεστίου για ουδέτερο στρώμα

Oxford Cem Implant

• Ιδανικό ως υλικό βάσης κάτω από εμφράξεις
και για έμμεση κάλυψη πολφού

Ημιμόνιμη κονία κορωνών και γεφυρών σε εμφυτεύματα
• Πολύ καλή συγκράτηση
• Εύκολη αφαίρεση εάν είναι απαραίτητο
• Διπλού πολυμερισμού
• Δεν απαιτείται συγκολλητικό

τιμή

32,00€

Συσκευασία:
2 X 2ml (3gr) + Tips

Oxford Iono VLC
Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοïονομερής κονία για ουδέτερο σώμα
τιμή

Συσκευασία:
Σύριγγα 5ml (8gr) + Tips

49,00€

Oxford Temp
Υλικό κατασκευής προσωρινών στεφανών - γεφυρών

• Κατάλληλη κάτω από όλες τις εμφράξεις ρητίνης
• Πολύ εύκολη στη χρήση και την τοποθέτηση
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου για προστασία
• Περιορίζει τις μετεγχειρητικές ευαισθησίες

τιμή

38,00€

• Δεν περιέχει Methylmethacrylaye
• Υψηλή αντοχή στην κάμψη και στη φθορά
• Μεγάλη ελαστικότητα
• Σε 8 χρώματα (Α1, Α2, Α3, Α3.5, B1, B3, C2, BL)

Συσκευασία:
2 X 2ml (3,3gr) + Tips

Oxford Glaze INTRA
Φωτοπολυμεριζόμενο βερνίκι για προσωρινές κορώνες και γέφυρες
• Υψηλή αισθητική και γυαλιστερή επιφάνεια χωρίς γυάλισμα!
• Η εφαρμογή είναι γρήγορη και με λιγότερες
προσπάθειες, σε σύγκριση με τη μηχανική στίλβωση

78,00€

69,00€
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Διαθέσιμες αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, BL

τιμή
Συσκευασία: Σύριγγα 10:1 - 50ml (76gr) + Tips

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

32,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Υγρό 5ml
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ΚΟΝΙΕΣ

Beauticem Veneer

ResiCem Kit

Υψηλή σταθερότητα απόχρωσης
για αισθητικές αποκαταστάσεις

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού που απελευθερώνει
και επαναπροσλαμβάνει ιόντα φθορίου

• Εύκολη επιλογή απόχρωσης
• Στάδιο απόχρωσης χάρη στην anime-free σύνθεση
• Εξαιρετική ευκολία χρήσης
• Απελευθέρωση και επαναπρόσληψη φθορίου
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα
• Πάστες Try-In δοκιμής, στις ίδιες αποχρώσεις με την κονία

• Συμβατή με όλα τα υλικά Bridges
• Εξαιρετική συγκόλληση και αισθητική

Η ResiCem είναι ένα συγκολλητικό
σύστημα συγκόλλησης με εξαιρετικές
φυσικές ιδιότητες για όλα τα είδη υλικών
πλαισίου και αποκατάστασης.

Η L-Value η M-Value και η H-Value είναι
κατάλληλες για υποουλικές παρασκευές.
Διαφέρουν σε ένταση, αλλά όχι σε απόχρωση ή
χρώμα. Το Ivory-L και το Ivory-D ενδείκνυνται
για χρήση σε περιπτώσεις υπερουλικών
παρασκευών και ενθέτων πάχους έως και 2mm.

Η ResiCem είναι κατάλληλη για:
Veneers - Crowns - Bridges - Metal

Νέο
Το BeautiCem Veneer διατίθεται σε 5 αποχρώσεις:

220,00€

198,00€

Διαθέσιμο από Οκτώβριο 2019
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Σύνολο 17.40gr κονία

2019 - 2020
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ΚΟΝΙΕΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

BeautiCem SA

EsteCem II

Αυτοσυγκολλούμενη, αυτοαδροποιούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
Ιαπωνικής τεχνολογίας

• Σύριγγα αυτόματης ανάμιξης
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα
• Χαμηλό πάχος επίστρωσης 11,8 μm
• Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
• Ανθεκτικός δεσμός σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων

• Εύκολη και αξιόπιστη προσκόλληση
• Εύκολο στη χρήση
• Ανώτερη αισθητική

Παλέτα αποχρώσεων

τιμή

280,00€
Αυτοσυγκολλούμενη, αυτοαδροποιούμενη ρητινώδης
κονία διπλού πολυμερισμού η οποία προσκολλάται
εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα σε σμάλτο και
οδοντίνη, μέταλλα, κεραμικά και έμμεσες ρητίνες,
χωρίς την ανάγκη ξεχωριστής συγκόλλησης ή
αδροποίηση φωσφορικού οξέως.

Sofreliner Tough S / M
Το πολυβραβευμένο αναγομωτικό Ιαπωνικής τεχνολογίας

Source: SHOFU INC., Japan

79,00€

59,25€
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Το BeautiCem SA διατίθεται σε 2 αποχρώσεις: Clear και Ivory

ΤΕΥΧΟΣ 06

Συσκευασία:
Σωληνάριο Paste Universal A/B, 2.3+2.3 ml (4.7+4.7gr)
+ Tokuyama Universal Bond A/B, 5+5ml + Accessories

Συσκευασία:
Σωληνάριο 8.7gr

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

• Μεγάλη αντοχή και άνεση μέχρι και 2 χρόνια
• Εξαιρετική ανθεκτικότητα
• Ισχυρή πρόσφυση στην οδοντοστοιχία
• Η μακροχρόνια λεία επιφάνεια βοηθά στην αποφυγή
δημιουργίας βακτηριδίων και οσμών
• Εύκολο σύστημα αυτόματης ανάμιξης
με 40% λιγότερο χαμένο υλικό

τιμή

174,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία Kit:
S - 1 Paste 26g + 26g (base + catalyst), M - Paste 27g + 27g (base + catalyst) + 1 primer 10ml
+ 10 mixing tips XS +Accessories for finishing and polishing

2019 - 2020
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Ιαπων ική αποτύπωση...
Εξαιρετικά εύκαμπτο και υδρόφιλο υλικό σιλικόνης

Λεπτομέρεια

Ένδειξη για χρήση (“έγχρωμα στρογγυλά αυτοκόλλητα” σας βοηθούν να επιλέξετε το υλικό και τον συνδυασμό του)

To Tokuyama Estesil H2 TOP είναι η καινοτόμος σειρά υλικών αποτύπωσης ακριβείας, που σχεδιάστηκαν από τα εργαστήρια
της Tokuyama Dental. Χάρη στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε άλλους χημικούς τομείς και εφαρμογές, ήταν δυνατό
να αναπτυχθούν υλικά σε πολυβινυλική σιλικονη με υδρόφιλα φίλτρα υψηλής υγρασίας επιφανειοδραστικής ουσίας. Είναι
μια ευρεία και ολοκληρωμένη γραμμή, με 6 πακέτα και 4 fast πακέτα και διαφορετικά ιξώδη, ώστε να εξασφαλίζεται η
μέγιστη διαμόρφωση ανάλογα με τις διαφορετικές τεχνικές αποτύπωσης ή / και διαφορετικές προσθετικές εργασίες που
θα εκτελεστούν από τον κλινικό ιατρό. Η ακριβής αποτυπωτική λεπτομέρεια, ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες, όπως
στην περίπτωση βύθισης των υλικών στο νερό, επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να επιτύχει κορυφαία αποτελέσματα! Είναι η
αποτύπωση λεπτομέρειας κάτω από τις ορατές περιοχές που κάνει τη διαφορά!

Ακρίβεια
Κάθε ειδικός κλινικός γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ακρίβεια για τις αποτυπώσεις. Η κατάλληλη προετοιμασία του
σημείου, η επεξεργασία των οδοντικών και περιοδοντικών ιστών, των οποίων πρέπει να ληφθεί η αποτύπωση, είναι
θεμελιώδη στοιχεία τα οποία σε συνδυασμό με ένα υλικό που εκτελεί, οδηγούν σε “καθαρές” αποτυπώσεις όπου η
ακρίβεια και η αναπαραγωγή των λεπτομερειών των φυσικών δοντιών και των υποστηριγμάτων εμφυτεύματος, μπορούν
να μεταφερθούν ακριβώς στην αποτύπωση. Υψηλή ευελιξία σε όλες τις περιοχές στις οποίες πρόκειται να ληφθούν
αποτυπώσεις, εξαιρετική θιξοτροπική επίδραση, άριστο snap-set εφέ και ελαστική “μνήμη”, κάνουν το Tokuyama Estesil H2
TOP το ιδανικό υλικό που συνδυάζεται με τις δεξιότητες του κλινικού για την προεπεξεργασία και την προετοιμασία των
δοντιών. Για κορυφαία αποτελέσματα!

Ρευστότητα
To Tokuyama Estesil H2 TOP έχει τις καλύτερες δυνατότητες ρευστότητας, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε θέση να
καταγράψει τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ξεπερνούν το περιθώριο προετοιμασίας.
Ενδείκνυται για όλες τις τεχνικές αποτύπωσης, τόσο με οριζόντιες όσο και με κάθετες προετοιμασίες. Οι κλινικές εικόνες
δείχνουν πολύ καθαρά τις τελικές γραμμές και τις ανατομικές δομές, όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες για την ανάπτυξη
ενός μοντέλου, που αντιπροσωπεύει πιστά το πρωτότυπο, οδηγώντας σε μια αποτύπωση ακριβείας.

Λεπτομέρεια

Ακρίβεια

Ρευστότητα

- Ο συνδυασμός υγραντικών
φίλτρων υψηλής επιφανειακής
δράσης, κατοχυρωμένων με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την
Tokuyama, επιτρέπει στο υλικό να
αναπαράγει ακριβείς λεπτομέρειες
ακόμη και σε πιο δύσκολες
περιοχές, και σε περίπτωση
υγρασίας.
- Υψηλή αντοχή στο καταπόνηση,
που εγγυάται την “ανάγνωση” των
μικροσκοπικών λεπτομερειών.

- Εύκολη και ακριβής
αφαίρεση αποτύπωσης.
- Εξαιρετική αναπαραγωγή
ανατομικών λεπτομερειών, επίσης
στο εσωτερικό της αυλάκωσης
των ούλων.
- Μεγάλη ακρίβεια διαστάσεων,
εξασφαλίζοντας ακριβή
αναπαραγωγή της αρχικής
εντύπωσης στο μοντέλο γύψου.

- Υψηλή ευελιξία υπό πίεση, γύρω
και ανάμεσα στα προετοιμασμένα
περιθώρια στην αυλάκωση των
ούλων.
- Πρωτοποριακή ρεολογία, που
αναπτύχθηκε από τα εργαστήρια
Tokuyama, αβίαστη αφαίρεση,
εξαιρετική ανθεκτικότητα του
υλικού.
Ευελιξία υλικού χάρη στο εξαιρετικό
μίγμα και σύμπλεγμα φιαλιδίων,
που έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας.

PUTTY - DOUBLE MIXING - TWO PHASE ONE STEP - MONOPHASEDUAL ARCH

Όποια και εάν είναι η τεχνική σου, με το
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μπορείς να την πραγματοποιήσεις!
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Για αποτύπωση κορυφής

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Estesil H2TOP

Light Body (HF) + Light Body Fast
Ακριβής αποτύπωση για υπερουλικές παρασκευές
• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Υψηλή ρευστότητα
• Κατάλληλο για υπερουλικές
ή κοντά στα ούλα παρασκευές
• Διαθέσιμο σε normal ή fast

Estesil H2TOP

Νέο

Putty Soft + Putty Soft Fast
Κατάλληλο ως βάση στην τεχνική δύο φάσεων
• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Ακριβής αποτύπωση ακόμη και υποουλικά
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Υψηλή ρευστότητα
• Κατάλληλο για την τεχνική δύο φάσεων
• Διαθέσιμο σε normal ή fast

Νέο

τιμή light body

τιμή light body fast

57,00€

57,00€

45,60€

45,60€

Συσκευασία:
2 Χ 50ml + 6 mixing tips

Estesil H2TOP

Extra Light Body (EHF) + Extra Light Body Fast
Ακριβής αποτύπωση για υποουλικές παρασκευές
• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Ακριβής αποτύπωση για υποουλικές παρασκευές
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Εξαιρετική υψηλή ρευστότητα
• Διαθέσιμο σε normal ή fast

τιμή Putty Soft

τιμή Putty Soft Fast

87,00€

87,00€

69,60€

69,60€
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Συσκευασία:
2 Χ 300ml

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή extra
light body

τιμή extra
light body fast

57,00€

57,00€

45,60€

45,60€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Νέο

Συσκευασία:
2 Χ 50ml + 6 mixing tips

2019 - 2020
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Estesil H2TOP - Monophase

Estesil H2TOP - Mono Implant

Ως βάση στην τεχνική ταυτόχρονης αποτύπωσης δύο φάσεων

Ιδανικό για το πρώτο αποτύπωμα στην τεχνική διπλής αποτύπωσης

• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Ακριβής αποτύπωση ακόμη και υποουλικά
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Υψηλή ρευστότητα
• Κατάλληλο για την τεχνική δύο φάσεων

• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Ακριβής αποτύπωση ακόμη και υποουλικά
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Υψηλή ρευστότητα
• Κατάλληλο για την μονοφασική τεχνική

177,00€

159,30€

177,00€
Συσκευασία:
2 Χ 380ml + 10 mixing tips

159,30€

Συσκευασία:
2 Χ 380ml + 10 mixing tips

Estesil H2TOP - Heavy B

Estesil H2TOP - Regular Flowability Fast

Ως βάση στην τεχνική ταυτόχρονης αποτύπωσης δύο φάσεων

Ιδανικό για το πρώτο αποτύπωμα στην τεχνική διπλής αποτύπωσης

• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Ακριβής αποτύπωση ακόμη και υποουλικά
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Υψηλή ρευστότητα
• Κατάλληλο για την τεχνική δύο φάσεων

• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Εύκολη αφαίρεση των αποτυπωμάτων
• Μέση ρευστότητα
• Κατάλληλο για υπερουλικές
ή κοντά στα ούλα παρασκευές

57,00€

57,00€

45,60€
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Συσκευασία:
2 Χ 50ml + 6 mixing tips

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

45,60€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Νέο

Συσκευασία:
2 Χ 50ml + 6 mixing tips

2019 - 2020
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Protesil Putty

Prestige Putty Soft

Ιδανική για το πρώτο αποτύπωμα στην τεχνική της διπλής αποτύπωσης

Θιξοτροπική πολυβινυλοσιλοξάνη κατάλληλη για όλες τις τεχνικές αποτύπωσης

• Παχύρευστη σιλικόνη ακριβείας
• Μεγάλο ιξώδες - Δεν κολλάει
• Ιδιαίτερα μαλακή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της,
ενώ αποκτά μεγάλη σκληρότητα μετά το βουλκανισμό της
• Με γεύση ροδάκινου - Κίτρινου χρώματος

• Μεγάλο ιξώδες - Μικρή σκληρότητα
• Μεγάλη σταθερότητα
• Εύκολος χειρισμός
• Δεν κολλάει - Μη τοξικό
• Ροδοκίτρινου χρώματος
• Άγευστο - Fast Set

τιμή

18,00€

Συσκευασία: Βάζο 900ml

Protesil Light

τιμή

42,00€

Λεπτόρευστο διπλής αποτύπωσης
• Λεπτόρευστη σιλικόνη ακριβείας
• Πράσινου χρώματος

Συσκευασία: 2 X 450gr

Prestige Light Fast
Θιξοτροπική πολυβινυλοσιλοξάνη κατάλληλη για όλες τις τεχνικές αποτύπωσης

τιμή

9,00€

Συσκευασία: Σωληνάριο 140ml

Protesil Catalyst Gel

• Μικρό ιξώδες
• Υλικό μεγάλης διάρκειας
• Μεγάλη σταθερότητα
• Υδροσυμβατό
• Μη τοξικό
• Άγευστο
• Γαλάζιου χρώματος
• Χρησιμοποιείται με πιστόλι ανάμιξης

Καταλύτης για το Protesil Putty & Light
• Κόκκινου χρώματος

τιμή

7,00€
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τιμή
Συσκευασία: Σωληνάριο 60ml

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

27,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: 2 X 50ml + 6 ρύγχη ανάμιξης

2019 - 2020
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Prestige A Plus Putty

Prestige Monophase

Υδροσυμβατή πολυβινυλοσιλοξάνη για αποτυπώματα υψηλής ακρίβειας

Υδροσυμβατή πολυβινυλοσιλοξάνη μέσης ρευστότητας

• Ειδικά σχεδιασμένο για τη λήψη του πρώτου αποτυπώματος στις τεχνικές τη διπλής αποτύπωσης
• Μεγάλο ιξώδες
• Ιδιαίτερα μαλακό κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
• Αποκτά μεγάλη σκληρότητα μετά το βουλκανισμό του
• Εύκολος χειρισμός - Normal Set
• Δεν κολλάει - Μη τοξικό
• Άγευστο - Μπλε χρώματος

• Ιδανικό για αποτυπώματα με την τεχνική της μίας φάσης
• Πράσινου χρώματος

τιμή

τιμή

29,00€

Συσκευασία: 2 X 335gr

29,90€

Prestige A Plus Light

Prestige Bite CAD CAM

Θιξοτροπική πολυβινυλοσιλοξάνη σχεδιασμένη για λήψη των δεύτερων οδοντικών αποτυπώσεων

Θιξοτροπική πολυβινυλοσιλοξάνη για την τεχνική της καταγραφής δήξεως

• Μικρό ιξώδες
• Μεγάλη σταθερότητα
• Υδροσυμβατό
• Μη τοξικό
• Άγευστο
• Ροζ χρώματος
• Χρησιμοποιείται με πιστόλι ανάμιξης

• Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με τα συστήματα CAD CAM
με οπτικές, λέιζερ ή απτικές αναγνώσεις
• Καταγραφή δήξεως ως μασητικές επιφάνειες,
ανταγωνιστές καθώς και σκευάσματα,
που απαιτούν ανάγνωση με συστήματα CAD CAM
• Ο καινοτόμος ειδικός σχεδιασμός του προïόντος,
δημιουργεί τέλεια αναπαραγωγή
τρισδιάστατων σαρωμένων δεδομένων
• Πράσινου χρώματος

τιμή

38,00€

19,90€
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Συσκευασία: 2 φύσιγγες X 50ml

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

32,30€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: 2 φύσιγγες X 50ml

Συσκευασία: 2 φύσιγγες X 50ml

2019 - 2020
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Oxford Print Putty

Blu-Mousse

Υψηλή ακρίβεια σε σύντομο χρονικό διάστημα

Υλικό καταγραφής δήξης

• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Γερμανική ποιότητα
• Κατάλληλο για την τεχνική
αποτύπωσης δύο φάσεων

• Εξαιρετική ακρίβεια
• Υψηλή τελική σκληρότητα
• Επιλογή χρόνων πήξης (classic 2' - super Fast 30'')
• Έχει άρωμα μέντας

τιμή

τιμή classic

49,90€

Συσκευασία: 2 Χ 400g + 2 spoon

49,90€

τιμή fast

49,90€

Συσκευασία: Φύσιγγα 2x50ml + ρύγχη ανάμιξης

Oxford Print Light

AccuFilm

Υλικό υψηλής υδρόφιλης διόρθωσης

Για ακριβέστερη σύγκλιση και προσαρμογή αποκατάστασης

• Εξαιρετικά υδρόφιλο
• Υψηλή ρευστότητα
• Γερμανική ποιότητα
• Κατάλληλο για την τεχνική
αποτύπωσης δύο φάσεων

• Πολύ λεπτό για μεγαλύτερη ακρίβεια
• Δεν προκαλεί αντανάκλαση της κάτω γνάθου,
που ενδέχεται να τσαλακώσει το υλικό κατά το δάγκωμα
• Παράγει σταθερή ευκρίνεια,
εύκολο στο να διακρίνετε τα σημάδια
• Δεν αφήνει λάθος σημάδια
• Είναι ελαστική αλλά δεν σπάει

τιμή

τιμή

35,90€
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Συσκευασία: 2 x 50ml + 12 Oxford MixTIP

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

26,40€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: Σε κομμάτια 50 τεμ. ρολλό 280 τεμ.
Διαθέσιμες αποχρώσεις:
Red / Balck, Black / Black, Red / Red, Booklet Red / Black

2019 - 2020
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Για κορυφαία Ιαπωνικά & Ελβετικά κοπτικά

ΚΟΠΤΙΚΑ

Διαμάντια ακριβείας, με φυσική πέτρα,
για παρασκευή κοιλοτήτων και κολοβωμάτων,
στα πρότυπα της ελάχιστα παρεμβατικής θεραπείας

5+1

δώρο
70
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τιμή από

5,50€

τιμή έως

7,50€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΚΟΠΤΙΚΑ

ΠΑΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαμάντια Αερότορ

Merssage - Pressage

Φυσικά διαμάντια αερότορ
Ελβετικής κατασκευής

Πάστες καθαρισμού μέσης ρευστότητας

• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Οι πάστες Merssage περιέχουν φθόριο, απομακρύνουν την πλάκα και αποδίδουν απαλή και γυαλιστερή επιφάνεια. Διατίθενται σε
διάφορες αδρότητες.

Merssage Regular - PN 0572
• RDA 170-180, με φθόριο
Χρησιμοποιήστε την για την απομάκρυνση έντονων 		
χρωστικών από την οδοντική επιφάνεια, καθώς και στην
στίλβωση μετά την αφαίρεση ορθοδοντικών μηχανημάτων

Merssage Fine - PN0573
• RDA 40-50, με φθόριο
Χρησιμοποιήστε την για απομάκρυνση χρωστικών,
μετά την αποτρύγωση και την λεύκανση

Merssage Plus - PN0575

10+2
δώρο

801

007,008,009,010,012,014,016,018,021,023

801L 010,012,014,016

830

016,018,021,023

850

012,014,016,018,021,025

869

831

016,018

852

010,012,014,016,018,023

869L 0014

805

009,010,012,014,016,018,021

833

012,014,016,018,021,023

852L 014

806

009,010,012,014,016,018

837

012,014,016,018

858

807

012,014,016,018

837L 010,012,014,016

859

808

010,012,014,016

010,012,014,016

882

012,014,016

010,012,014,016,018,021

885

010,012,014

009,010,012,014,016

837XL 012,014

859L 010,012,014,016

886

012,014,016

808L 010,012,014,016,018

841

008,010,012,014,016

862

010,012,014,016,021

808R 012,014,016

847

012,014,016,018

863

012,014,016,018

808RL 012,014,016,018

848

014,016,018,021,023

868

010,012,014,016

Carbide

i

ii

iii

όλοι οι κωδικοί
αερότορ
τιμή τεμ.

010,012,014,016

881

3,20€

C2

005,006,008,010,012,014,016,018,021,023
006,008,010,012,014,016,018

C23

008,009,010,012

C31

008,009,010,012,014

C1

2,30€

τιμή τεμ.

2,30€

τιμή τεμ.

9,16€

τιμή τεμ.

8,10€

Χρησιμοποιήστε την μετά την αποτρύγωση για την 			
πρόληψη ενάντια στην επικόλληση χρωστικών καθώς
και στον καθαρισμό αποκαταστάσεων και στην στίλβωση
της επιφάνειας

Pressage - PN0574
• RDA 170-180, χωρίς φθόριο
Η άγευστη πάστα Pressage δεν περιέχει φθόριο, 		
είναι σχεδιασμένη για τον καθαρισμό των δοντιών πριν
την λεύκανση και την αδροποίηση, πριν την εφαρμογή
συγκολλητικών και εμφρακτικών για οπές και σχισμές

iv

Μεγάλη διάρκεια ζωής
και υψηλή απόδοση
τιμή τεμ.

• RDA <10, με φθόριο

τιμή τεμ.

2,30€

Merssage regular mint 40gr

Merssage plus orange 40gr

Merssage fine lemon 40gr

Pressage χωρίς φθόριο 40gr

12,00€
12,00€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

12,00€
12,00€
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Για όλες τις λύσεις στην ενδοδοντία

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Endo Access Kit

Munce Burs 31mm

Munce Burs 34mm

Shallow Variety Pack

Deep Variety Pack

Άκαμπτος άξονας
Ανθεκτική κεφαλή καρβιδίου

Άκαμπτος άξονας
Ανθεκτική κεφαλή καρβιδίου

Συσκευασία Set:
0.5mm, 0.6mm, 0.8mm
1mm, 1.2mm, 1.4mm
©CJM Engineering 2015

τιμή set 6 τεμ.

95,00€

Συσκευασία Set:
0.5mm, 0.6mm, 0.8mm
1mm, 1.2mm, 1.4mm

59,00€

τιμή set 6 τεμ.

95,00€

Αποτελείται από:

• Μία στρογγυλή carbide γωνιακής, για την απομάκρυνση της τερηδόνας
• Μία carbide ENDO-Z, για την ατραυματική διάνοιξη του πολφικού θαλάμου,
η οποία κόβει μόνο από τα πλάγια, ενώ στο άκρο της είναι ανενεργή,
ώστε να αποφευχθεί ακούσια κοπή προς το εσωτερικό
• Μία στρογγυλή carbide γωνιακής, μακρύλαιμη,
για την προετοιμασία των εισόδων των καναλιών
στους ριζικούς σωλήνες
• Και μία κυλινδρική carbide γωνιακής,
για την τελική διαμόρφωση του πολφικού θαλάμου

τιμή

17,90€

©CJM Engineering 2015

τιμή refill 4 τεμ.

Σετ φρεζών σε μία ασφαλή συνθετική συρταρωτή θήκη,
η οποία κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο κλίβανο

τιμή refill 4 τεμ.

59,00€

Φρέζες - Gate Drills

Peeso Reamers Τρυπάνι χαμηλών

Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι
με βελτιωμένη ικανότητα κοπής

Με λεπτότερη λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
για γρήγορη διεύρυνση

Reamers

Συσκευασία: 3 carbide + 1 τύπου endo z

K-Files

H-Files

Χειροκίνητες ρίνες από ανοξείδωτο ατσάλι
μεγάλης ικανότητας κοπής

• Διαθέτουν χρωματικά κωδικοποιημένες και εργονομικές λαβές για ευκολότερη χρήση
• Διαθέσιμα μεγέθη: Νο8 έως 80 και 15/40, 45/80 & μήκη: 21, 25 και 31mm
• Κατασκευασμένα για καθαρισμό του ριζικού σωλήνα
• Διατίθενται και σε νικελίου - τιτανίου

τιμή συσκ. 6 τεμαχίων

9,50€
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τιμή τεμαχίου

2,00€

τιμή συσκ. 6 τεμαχίων

10,00€

τιμή τεμαχίου

2,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

3+1
δώρο

Συσκευασία:
6 τεμαχίων

Συσκευασία:
6 τεμαχίων

Συσκευασία:
6 τεμαχίων

6,00€

6,00€

6,00€

Συσκευασία Νικελίου - Τιτανίου:
6 τεμαχίων

Συσκευασία Νικελίου - Τιτανίου:
6 τεμαχίων

Συσκευασία Νικελίου - Τιτανίου:
6 τεμαχίων

9,90€

9,90€

9,90€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Dia-X File

DiaPrep Pro EDTA Cream

Nickel Titanium Rotary Files with Gold Heat treatment

Με μεγάλη ελαστικότητα, για ομαλότερη και ασφαλέστερη ροή στον ριζικό σωλήνα

Πάστα EDTA με υπεροξείδιο ουρίας, για τη χημικό-μηχανική προετοιμασία του ριζικού σωλήνα

• Το κυρτό τριγωνικό τμήμα “Χ” μειώνει την περιστροφική τριβή
και την επαφή με το τοίχωμα του ριζικού σωλήνα
• O προοδευτικά μειωμένος κωνικός σχεδιασμός, βελτιώνει την ευελιξία και την ασφάλεια
• Yψηλή αντοχή στη διάβρωση, με επικαλυμμένη επιφάνεια
• θερμικά επεξεργασμένη από νικελίο - τιτανίο, προσφέρει εξαιρετική ευελιξία
• Η λαβή μήκους 11 mm, βελτιώνει την προσβασιμότητα στον ριζικό σωλήνα

• Στη διάλυση τυχόν πολφικών καταλοίπων
• Στην απομάκρυνση των ξεσμάτων της οδοντίνης
• Στην ευχερή κίνηση των ενδοδοντικών εργαλείων
• Στον γρήγορο καθαρισμό και διεύρυνση του ριζικού σωλήνα

Βοηθάει:

Νέο

+1 κουτί κώνοι γουταπέρκας δώρο
Αξία δώρου 8,80€

Διαθέσιμα σε:

RATE OF TAPER

4+1
δώρο

τιμή σετ 4 τεμ.

32,00€
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15

The Prelude to your Symphony
Συσκευασία:
4 τεμαχίων

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

29,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 6gr + 10 ρύγχη

2019 - 2020
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ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

EndoWave

EndoWave MGP-KIT

Για ελαχιστοποίηση του κινδύνου θραύσης του εργαλείου

Επεξεργασία του ακροριζίου σε περίπου 5 δευτερόλεπτα

• Εύκαμπτες (από κράμα νικελίου-τιτανίου ) - προσαρμόζονται εύκολα
σε διαφορετικά σχήματα του ριζικού σωλήνα,
μειώνοντας τον κίνδυνο διάτρησης
• Γρήγορη και ασφαλής ενδοδοντική επεξεργασία με τη μέγιστη ισχύ
• Διατίθενται σε 5 τύπους με διαφορετικό μήκος,
πάχος και κωνικότητα
• Με χρωματική κωδικοποίηση
• Διατίθενται σε επιλεγμένα σετ για ευθείς ριζικούς σωλήνες (Κιt A),
για κεκαμμένους και στενούς ριζικούς σωλήνες (Kit B),
καθώς και σε ανταλλακτικές συσκευασίες (Refills)

• Εύκαμπτες (από κράμα νικελίου-τιτανίου)
• Ασφαλείς κατά τη χρήση τους
• Με τη μηχανική επεξεργασία που επιτυγχάνουν
στο ριζικό σωλήνα, διευκολύνουν το διακλυσμό
και βοηθούν στον καθαρισμό και την απολύμανση του
• Διατίθενται σε 3 τύπους: Νο10, 15 και 20,
όλες με κωνικότητα 02 και μήκος 25mm

made in Japan

made in Japan

τιμή

τιμή

EndoWave OTR-Files

EndoWave Hybrid Concept

Ηλεκτροχημικά προετοιμασμένες για εξαιρετικά ήπια επεξεργασία

Γρήγορη & αποτελεσματική επεξεργασία του ριζικού σωλήνα με 3 μόνο ρίνες

• Εύκαμπτες (από κράμα νικελίου-τιτανίου)
• Ελαχιστοποίηση κινδύνου θραύσης του εργαλείου
• Ειδικά σχεδιασμένη, για χρήση με το σύστημα OTR
• Η στρογγυλή της άκρη εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια,
ακόμα και όταν προσεγγίζουμε την άκρη του ριζικού σωλήνα

• Εύκαμπτες (από κράμα νικελίου-τιτανίου)
• Μικρότερη απώλεια οδοντίνης
• Ελάχιστος κίνδυνος διάτρησης ή μετατόπισης του ακροριζίου

τιμή

τιμή

55,00€

35,00€
78

ΤΕΥΧΟΣ 06

29,50€

• Διατίθενται σε 3 μεγέθη:
>No35, κωνικότητα 08, μήκους 19mm
>No20, κωνικότητα 06, μήκους 25mm
>No25, κωνικότητα 06, μήκους 25mm

made in Japan

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

39,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

made in Japan

2019 - 2020
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HyFlex CM

Endo-Clear EDTA 17%

Ρίνες έως και 300% πιο ανθεκτικές στην καταπόνηση σε σχέση με άλλες ρίνες NiTi

Εύκολη διεύρυνση και καθαρισμός του ριζικού σωλήνα

• Απόλυτος έλεγχος της ρίνης μέσα στο ριζικό κανάλι,
μειώνοντας τον κίνδυνο της διάτρησης
• Ιδανικό για πολλαπλή χρήση,
αφού το σχήμα επανέρχεται μετά την αποστείρωση

• Απομακρύνει τέλεια τα ρινίσματα του ριζικού σωλήνα,
μέσω της διαδικασίας χήλησης
• Απομακρύνει άψογα το smear layer
• Εξαιρετική αντιβακτηριδιακή προστασία μέσα στο σωλήνα
• Αποτελεσματική διάλυση των πολφικών καταλοίπων
• Βασιζόμενο στο νερό, φτάνει πιο εύκολα στην
περιοχή του ακροριζίου,όπου είναι δύσκολο
να φτάσει μια κρέμα
• Άχρωμο

τιμή set 6 τεμ.

τιμή

67,87€

Συσκευασία: 6 τεμαχίων

12,00€

HyFlex EDM

TokuPOST 15R & 18S

Ασυναγώνιστη ευλυγισία και αντίσταση θραύσης σε ένα σύστημα ρινών

Η σταθερή σας βάση για την προσθετική σας αποκατάσταση

• Εξαιρετική αντοχή στην θραύση
• Ελεγχόμενη θραύση
• Απαιτούνται λιγότερες ρίνες
• Προ-αποστειρωμένο, αρθρωτό σύστημα

• Ανατομικό σχήμα
• Εξαιρετική ευκαμψία
• Υψηλή μετάδοση φωτός
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα,
επιτρέπει τον έλεγχο Perfect RX
για μελλοντική διάγνωση
• Το τρυπάνι Tokupost έχει ελαφρώς
μεγαλύτερες διαστάσεις (0.05),
προκειμένου να εξαλειφθεί η επιφανειακή οδοντίνη
και να επιτευχθεί ομοιόμορφη στρώση
• Επαληθεύει το μήκος και το μέτρο του
ριζικού καναλιού, αποφεύγοντας τη ρύπανση του στύλου ινών

τιμή τεμ.

τιμή

43,64€

Συσκευασία: 3 τεμαχίων

149,00€

80

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

ΤΕΥΧΟΣ 06

Συσκευασία: Υγρό 100ml EDTA 17%

Συσκευασία:
Κιτ 20 αξόνων
1 τρυπάνι
1 verifier

2019 - 2020
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ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

EZ-Flow Pre-Bent
Steri. Irrigation Tips

Luer Lock

Mίας χρήσεως βελόνες διακλυσμού τυφλού άκρου
για ασφαλή αποτελέσματα

Irrigation needle

Luer Lock

Mίας χρήσεως βελόνες διακλυσμού ενδοδοντίας
για ασφαλή αποτελέσματα

Ειδικά σχεδιασμένες για Endo & Perio
• Σχεδιασμένες με κάμψη για περιοδοντικά
και ενδοδοντικά υλικά
• Από πλαστικό χυτό
με κωνικότητα 0,5mm - 20mm μήκος

Double side vent

τιμή συσκ. 100 τεμ.

25,00€

τιμή τεμ.

0,30€

Luer - lock Endo
Πλαστικές σύριγγες διακλυσμών μεγάλης απόδοσης
τιμή συσκ. 50 τεμ.

26,50€

τιμή τεμ.

0,60€

τιμή συσκ. 25 τεμ.

20,00€

Με διαγράμμιση ml

Applic-Irrigating

End Open

Sterile

Type

Βελόνες διακλυσμών μίας χρήσεως

Βελόνες διακλυσμών ανοικτού άκρου

τιμή συσκ. 100 τεμ.

12,00€

τιμή τεμ.

0,12€

Disposable Pre-Bent
Needle Tips

Εύκαμπτος σχεδιασμός σε βελόνες εφαρμογής ρητινών flow
σύνθετων υλικών - γέλης - υγρών κ.τ.λ

τιμή συσκ. 100 τεμ.

28,50€

82

ΤΕΥΧΟΣ 06

τιμή τεμ.

0,35€

τιμή συσκ. 100 τεμ.

τιμή συσκ. 20 τεμ.

9,50€

2,40€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

		
		

20 Ga (0,90mm, μήκος 25mm)
25 Ga (0,90mm, μήκος 25mm)

2019 - 2020
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MTA Fillapex
Το πρώτο φύραμα έμφραξης ριζικών σωλήνων
τύπου πάστα - πάστα με MTA
• Υψηλή ικανότητα έμφραξης
• Χαμηλή διαλυτότητα
• Υψηλή διέγερση της ανάπλασης
των παρακείμενων ιστών
• Απόλυτη βιωσιμότητα
• Χαμηλό επίπεδο μετεγχειρητικής
φλεγμονώδους αντίδρασης

+1 κουτί κώνοι γουταπέρκας δώρο
Αξία δώρου 8,80€

Torque Type X

τιμή

38,00€

Συσκευασία:
1 σύριγγα με διπλό έμβολο 4gr

MTA Angelus - Κονία
Μία ενδοδοντική κονία η οποία παρασκευάζεται από συνδυασμό ανόργανων οξειδίων

Η μοναδική χειρολαβή αερότορ με διπλή φτερωτή κεφαλή,

• Περιέχει υδροξείδιο του ασβεστίου στην φόρμουλα του
με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις διάτρησης του ριζικού σωλήνα
να προκαλεί την ανάπλαση του οστού
για ασύγκριτα αποτελέσματα θεραπείας
• Μετά την ανάμιξη η τιμή του pH είναι 10. Σε 3 ώρες φτάνει το 12,
με αποτέλεσμα να εμποδίζει τη γένεση βακτηριδίων
και να διατηρεί μια μακροχρόνια αντιβακτηριδιακή προοπτική

προσφέροντας ασύγκριτη δύναμη κοπής με ροπή

Standard Type EX

Χρόνος πήξης
15 λεπτά
τιμή ΜΤΑ 0,28gr - 2+1 δόσεων

24,00€
84

ΤΕΥΧΟΣ 06

τιμή ΜΤΑ 1gr - 7 εφαρμογών

63,80€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Ultra E Type UEX

Ultra M Type UMX

1,5kg - 25W
CA-5IF-O

CA-D-DC-0

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΜΤΑ Repair HP
Πολύ πιο εύκολος χειρισμός και τοποθέτηση στην οδοντική κοιλότητα
• Θεραπεία των ιατρογενών ή τερηδονικών διατρήσεων
• Θεραπεία των ριζικών διατρήσεων
• Ανάστροφη έμφραξη (ακροριζεκτομή)
• Άμεση κάλυψη πολφού
• Πολφοτομή
• Ακροριζική αναγέννηση
• Πρόκληση ακροριζικής απόφραξης σε νεκρά μόνιμα δόντια

Χαρακτηριστικά:

• Νέα φόρμουλα: πολύ ευκολότερος χειρισμός και τοποθέτηση
στην οδοντική κοιλότητα
• New radiopaquer Calcium Tungstate (CaWO4): αποτρέπει τον
χρωματισμό του ριζικού σωλήνα και της οδοντικής κοιλότητας
• Αρχικός χρόνος 15 λεπτών: επιτρέποντας την ολοκλήρωση
της θεραπείας σε μία μόνο συνεδρία
• Χαμηλή διαλυτότητα: πιο παρατεταμένη δράση και ταχύτερη
επούλωση των ιστών
• Setting expansion: υψηλή ικανότητα σφράγισης στα όρια,
για αποφυγή μετακίνησης μικροοργανισμών μέσα στο ριζικό σωλήνα
• Regeneration stimuli: εξαιρετική βιολογική σφράγιση
των διατρήσεων ενεργοποιώντας την οστική αναγέννηση
και προάγοντας την περιακροριζική επούλωση
• Pulp regeneration: ενεργοποιεί το σχηματισμό οδοντίνης,
όταν χρησιμοποιείται σε αποκάλυψη πολφού
• Hydrophilic: είναι δυνατή η χρήση του σε υγρό περιβάλλον,
χωρίς αλλαγή των ιδιοτήτων του

τιμή συσκ. 2 δόσεων

37,40€
86

ΤΕΥΧΟΣ 06

τιμή συσκ. 5 δόσεων

84,60€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Κώνοι Χάρτου

Κώνοι Γουταπέρκας

Πολύ απορροφητικοί, ομοιόμορφα κωνικοί και χρωματικά κωδικοποιημένοι

Κώνοι MMPP διαγραμμισμένοι και ελεγμένοι με laser

• Διαγραμμισμένοι για να είναι εφικτός ο υπολογισμός του βάθους του ριζικού σωλήνα,
πριν την κλινική προσέγγιση με την τοποθέτηση του κώνου γουταπέρκας

• Χρωματικά κωδικοποιημένοι στην κορυφή τους
• Φτάνουν στο ακρορίζιο και σφραγίζουν εντελώς όλο το μήκος του ριζικού σωλήνα
• Ομοιόμορφα κωνικοί
• Αξεπέραστοι στη συνοχή τους

Διαθέσιμα μεγέθη:
Από #8 έως #80
Σετ #15/40, #45/80

Διαθέσιμα μεγέθη:
Από #8 έως #80
Σετ #15/40, #45/80

τιμή κουτί 200 τεμ.

Κώνοι χάρτου - Dia-Pro - Dia-Prot

3+1 δώρο

5,50€

τιμή κουτί 120 τεμ.

Κώνοι γουταπέρκας - Dia-Pro - Dia-Prot

3+1 δώρο

8,80€

Dia-Pro ISO .04 / .06

Dia-Prot

Dia-Pro ISO .04 / .06

Dia-Prot

Κώνοι χάρτου με κωνικότητα .04/ .06
διαγραμμισμένοι

Κώνοι χάρτου με κωνικότητα
διαγραμμισμένοι

Κώνοι γουταπέρκας διαγραμμισμένοι
και ελεγμένοι με laser

Κώνοι γουταπέρκας με κωνικότητα
διαγραμμισμένοι

• Σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται
για το στέγνωμα και τον καθαρισμό
ριζικών σωλήνων, που έχουν διευρυνθεί
με ρίνες τύπου profile
• Απορροφητικοί

• Σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται
με ρίνες τύπου protaper

• Σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται
με ρίνες τύπου profile

• Σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται
με ρίνες τύπου protaper

Διαθέσιμα μεγέθη:
Από #15 έως #80
Σετ #15/40, #45/80

Διαθέσιμες κωνικότητες:
F1, F2, F3, F4, F5
Σετ F1/F3, F1/F5

Διαθέσιμα μεγέθη:
Από #15 έως #80
Σετ #15/40, #45/80

Διαθέσιμες κωνικότητες:
F1, F2, F3, F4, F5
Σετ F1/F3, F1/F5

τιμή κουτί 100 τεμ.

τιμή κουτί 100 τεμ.

τιμή κουτί 60 τεμ.

τιμή κουτί 60 τεμ.

8,90€
88
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9,90€

8,90€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

9,90€

2019 - 2020
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DiaPaste
Πάστα για την προσωρινή έμφραξη του ριζικού σωλήνα με υδροξείδιο του ασβεστίου
• Με θειïκές ενώσεις βαρίου
• Κατάλληλο και για νεογιλά δόντια
• Για χρήση μετά από θεραπεία εξαγωγής
• Για τοποθέτηση σε πολφοτομές
• Για προσωρινή κάλυψη πολφού

Dia-Proseal

τιμή

21,50€

Το ιδανικό εμφρακτικό ριζικού σωλήνα με χαμηλή συρρίκνωση
• Γρήγορη και εύκολη προετοιμασία με τις λιγότερες απώλειες
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα
• Εύκολος τρόπος εφαρμογής 1:1

Υψηλή ακτινοσκιερότητα με Dia-Proseal

Συσκευασία:
Πάστα 2gr & 10 ακρορύγχια

Spreader
Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Για την μεταγενέστερη συμπύκνωση
του ριζικού σωλήνα
• Υψηλή αντοχή στη φθορά
και εξαιρετική απόδοση κοπής

+1 κουτί κώνοι γουταπέρκας δώρο
Αξία δώρου 8,80€

τιμή

49,00€
90
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Συσκευασία:
1 διπλή σύριγγα 16gr (Base 6.5gr + Catalyst 9.5gr) - 1 mixing pad - 1 spatula

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

6,50€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία: 6 τεμ. σε συσκευασία κυψελών

2019 - 2020
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Exacto Conical

ReforPost

Άξονες υαλονημάτων με κωνικότητα
Αντοχή στην κάμψη 857MPa

Άξονες υαλονημάτων κατασκευασμένοι με εγκοπές
για καλύτερη μηχανική συγκράτηση

• Σύνθεση κατά βάρος: 86% ίνες υάλου,
8,5% έποξυ-ρητίνη
και 5,5 % νήμα από ανοξείδωτο μέταλλο
• Συντελεστής ελαστικότητας 40GPa

TRANSLUCENT - ΔΙΑΦΑΝΗΣ
Αρχικό set με 15 άξονες
(σε 3 διαμέτρους Νο1, Νο2, Νο3
και 3 τρυπάνια Conical No1, No2, No3)

Αρχικό set με 15 άξονες
(σε 3 διαμέτρους Νο1, Νο2, Νο3
και 3 τρυπάνια Conical No1, No2, No3)

τιμή σετ

τιμή σετ

79,50€
Ανταλλακτικοί άξονες 5 τεμ.
Νο0.5, Νο1, Νο2 ή Νο3

αρχική τιμή

26,00€

82,00€

ανταλλακτικοί
άξονες

-10%

27,50€

Ανταλλακτικοί άξονες 10 τεμ.
Νο1, Νο2 ή Νο3

τιμή σετ

τιμή

110,00€

Ανταλλακτικοί άξονες 5 τεμ.
Νο0,5, Νο1, Νο2 ή Νο3

αρχική τιμή

Αρχικό set με 30 άξονες
(σε 3 διαμέτρους Νο1, Νο2, Νο3
και 3 τρυπάνια Largo No1, No2, No3)

ανταλλακτικοί
άξονες

-10%

32,00€

ανταλλακτικοί
άξονες

10+5
δώρο

ReforPost MIX
Οι μόνοι άξονες ανθρακονήματος με επικάλυψη υαλονήματος
• Καινοτομία από την Angelus Dental,
συνδυάστε την αντοχή με την αισθητική

ReforPin
Βοηθητικοί άξονες υαλονημάτων
• Με κωνικότητα

τιμή σετ 10 άξονες

ΤΕΥΧΟΣ 06

Ανταλλακτικοί άξονες 5 τεμ.

τιμή σετ

αρχική τιμή

110,00€

13,50€
92

Αρχικό set με 30 άξονες
(σε 3 διαμέτρους Νο1, Νο2, Νο3
και 3 τρυπάνια Largo No1, No2, No3)

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

ανταλλακτικοί
άξονες

18,00€

-10%
2019 - 2020
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Silano

DiaFil Core - AutoMix

Για συγκόλληση κεραμικών, αξόνων υαλονημάτων και αποκαταστάσεων

Για εύκολη, γρήγορη και ακριβή εφαρμογή

• Συγκολλητικός παράγοντας που δημιουργεί δεσμό
μεταξύ οργανικών και ανόργανων ουσιών

• Υλικό κατασκευής κολοβωμάτων
• Διπλού πολυμερισμού
• Υψηλή αντοχή του δεσμού με DiaPlus
• Ελεγχόμενη ρευστότητα
• Υψηλή αντοχή στην αποτριβή

11,80€

10,60€

Συσκευασία:
Μπουκαλάκι 5ml

Porcelain Repair Kit

74,00€

Για αποκατάσταση σπασμένης πορσελάνης

66,60€

• Ότι χρειάζεται για επιδιόρθωση
σπασμένης πορσελάνης σε ένα ΚΙΤ

Retrieve DC

Συσκευασία:
2 σύριγγες 9gr - 10 intraoral tips - 10 automix tips

Μη ευγενολούχος ρητινώδης κονία για συγκόλληση εμφυτευμάτων

32,50€

27,60€

Συσκευασία:
1 Porcelain Etchant 2.5g
1 Silano 5ml
1 Opak B0.5 1.5g
1 Opak A3 1.5g

Interlig

• Μακράς διάρκειας με εύκολη αφαίρεση
εάν αυτό είναι απαραίτητο
• Δεν απαιτείται συγκολλητικό
• Μικρή ελαστικότητα για να μειώσετε
την πιθανότητα ρωγμών και διαρροών,
μεταξύ του τσιμέντου και της προσθετικής
• Διπλού πολυμερισμού

Tαινίες ναρθηκοποίησης

τιμή

29,00€
94
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Συσκευασία:
4 τεμαχίων

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

77,60€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
Σύριγγα 5ml - 10 ρύγχη

2019 - 2020
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Για Ιαπωνική τεχνολογία

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

Tri Auto Mini
Νέο ασύρματο μοτέρ ενδοδοντίας της MORITA με την μικρότερη κεφαλή στην αγορά
• Μικρότερο μέγεθος κεφαλής
• Δουλεύει μαζί με τον εντοπιστή Root ZX mini ή αυτόνομα
• Επαναφορτιζόμενη ασύρματη συσκευή
• Ταχύτητα από 100 έως 1000 στροφές
• Αλλαγή χρώματος οθόνης σύμφωνα με τη θέση του μικροεργαλείου στο ριζικό σωλήνα
• Ηχητική ειδοποίηση
• Περιστρεφόμενη χειρολαβή
• Αυτόματη αναγνώριση όλων των μηχανοκίνητων ρινών χωρίς ρυθμίσεις

Root ZX Mini
Μέτρηση ριζικού σωλήνα με απόλυτη ακρίβεια

Οθόνη για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες

• Συνδυάζεται και με μοτέρ ενδοδοντίας με χειρολαβή, για την διάνοιξη των ριζικών σωλήνων
• Παρέχει πολλές αυτόματες λειτουργίες από το κοντρόλ, που εγγυώνται ασφαλείς θεραπείες
• Διαθέσιμα χρώματα: άσπρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο

Χρωματική αλλαγή οθόνης: Όταν συνδέεται το Root ZX mini, η οθόνη αλλάζει χρώμα
ανάλογα με τη θέση του άκρου της ρίνης μέσα στο ριζικό σωλήνα, για να προειδοποιήσει
τον οδοντίατρο και να εξασφαλίσει την ασφαλή διείσδυση

Ο μετρητής ενεργοποιείται
όταν το αρχείο εισάγεται
σε ένα ριζικό σωλήνα. Ο
αριθμός των ράβδων που
απομένουν πριν το αρχείο
φτάσει στη γραμμή φλας
εμφανίζεται στην κάτω
αριστερή γωνία της οθόνης.

Όταν η άκρη φινιρίσματος
φτάσει σε μια θέση κοντά
στην κορυφή, το χρώμα
της γραμμής αλλάζει σε
πράσινο χρώμα για να
δείξει ότι έχετε φτάσει σε
μια κρίσιμη περιοχή.

Το μικρό τρίγωνο στη
δεξιά πλευρά του μετρητή
δείχνει το σημείο που έχει
καθοριστεί για αναφορά.

Η θέση της κορυφής
αντιπροσωπεύεται από τη
λέξη “APEX”. Οι γραμμές
μέτρησης σε αυτήν την
περιοχή είναι ροζ.

Ο μετρητής για τη θέση του
άκρου της ρίνης εμφανίζεται
στην οθόνη όταν η ρίνα
εισαχθεί στο ριζικό σωλήνα.
Ο μετρητής κινείται μαζί
με την άκρη της ρίνης, για
να δείξει τη θέση της μέσα
στον ριζικό σωλήνα.

τιμή

1.190€
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Όταν η ρίνα φτάσει
στην κορυφαία
περιοχή, το χρώμα
της οθόνης αλλάζει
σε πράσινο χρώμα.

Αν η άκρη της
ρίνης υπερβεί την
κορυφή, το χρώμα
της οθόνης αλλάζει
σε κόκκινο χρώμα.

τιμή
made in Japan

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

1.450€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

DentaPort ZX OTR

Tri Auto ZX 2

Σύστημα ενδοδοντίας με το σύστημα OTR

Νέο μοτέρ ενδοδοντίας με ενσωματωμένο εντοπιστή ακροριζίου

• Διπλή λειτουργία, ως σκέτος εντοπιστής και μηχανοκίνητη ενδοδοντία
με ταυτόχρονη ένδειξη εντοπισμού περιστρεφόμενου εργαλείου.
Για την δεύτερη λειτουργία απαιτείται η χρήση ενσύρματης χειρολαβης
• Αυτόματη εκκίνηση εργαλείου χωρίς την χρήση ποδοδιακόπτη
• Προεπιλεγμένα προγράμματα
• Πλήρως προγραμματιζόμενος σε όλα τα περιστροφικά εργαλεία της επιλογής σας,
εκτός αυτών που απαιτούν αποκλειστικά δικά τους μοτέρ
• Δυνατότητα χρήσης του πακεταρισμένου πρωτοκόλλου ΟΤR

• Μικρός χρόνος θεραπείας
• Μείωση του ποσοστού σπασμένων εργαλείων
• Εύκολη εφαρμογή
• Μικρή κεφαλή
• Ασύρματη λειτουργία, χωρίς την χρήση άγκιστρου στον ασθενή

Καινοτόμες λειτουργίες εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια
Μοναδική λειτουργία OGP για ταχύτητα
και ασφάλεια εντός του ριζικού σωλήνα

Με την μοναδική κίνηση
OTR της MORITA

Με την μοναδική κίνηση
OTR της MORITA

Αποφυγή μικρορωγμών και θραύσης
των ρινών με την καινοτόμο κίνηση
OTR της Morita

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
για μεγαλύτερη ασφάλεια
Βέλτιστη διακοπή Apical
made in Japan

made in Japan

τιμή

τιμή

3.360€
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2.400€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Για ποιότητα & τεχνολογία

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

TwinPower
Χειρολαβή αερότορ με 25Watt
Τελειότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια
• Twin Power, η μοναδική χειρολαβή αερότορ
με διπλή φτερωτή, προσφέροντας
ασύγκριτη δύναμη κοπής, με ροπή 1,5kg
• Zero Suck-Back μηδενική αναρρόφηση αέρα
& νερού από το στόμα
• Quick Stop Break για άμεσο σταμάτημα της φρέζας
και για αποφυγή τραυματισμών στο στόμα
• Ισορροπημένη σταθερή ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών,
χωρίς κραδασμούς
• 3πλό spray νερού
• Φωτισμός LED
• Κατάλληλη για ταχυσυνδέσμους:
Morita, Kavo, NSK, Sirona, W&H

Product name
Type designation

10.5 mm

20 W

9 mm

18 W

9 mm

TwinPower
PAR-4HX-O

Output			

25 W

Speed			
at 0.2 MPa			

350,000 rpm
+- 30,000 rpm

Head diameter		

12 mm

Head height		

13.2 mm

Weight*			

48 - 57 g

Spray nozzles		

3

Rotor blades		

40

�

Light
Air curtain			
			
Coupling systems

22 W

Air curtain
Morita
KaVo
Sirona
W&H
NSK

(Art. 2530)
(Art. 2530-100)
(Art. 2530-200)
(Art. 2530-300)
(Art.2530-400)

Operating pressure
Zero suck back
Quick stop

�
�

990,00€

1.350€

890,00€
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890,00€

made in Japan

Στις
Στις
τιμές
τιμές
δενδεν
περιλαμβάνεται
περιλαμβάνεται
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Για Γερμανική ποιότητα & 4Κ ανάλυση

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

CJ Optik Flexion
Μικροσκόπιο Γερμανικής τεχνολογίας με ανάλυση 4K

τιμή από

10.500€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Για μοναδική τεχνολογία laser

LASER

AdvErl EVO
Τεχνολογία laser με καλώδιο χωρίς καθρέφτες και απώλεια έντασης

Διοδικό laser

• To laser Er:YAG του AdvErl Evo εξαλείφει τη δόνηση
που παράγει μια χειρολαβή, παρέχοντας έτσι μια άνετη θεραπεία
• Κομψό και συμπαγές
• Εύκολος χειρισμός και λειτουργία
• Εύκολη εγκατάσταση
• Έλεγχος μόλυνσης
• Ένα αρχείο καταγραφής χρήσης αποθηκεύεται σε μια μνήμη flash
και μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για έλεγχο

Δυνατότητα πολλών εφαρμογών
Εύχρηστο - Προσιτό - Αποδοτικό
• Επιλογή μήκος κύματος 810nm ή 980nm
• 20 προεγκατεστημένα προγράμματα
για τις περισσότερες κλινικές περιπτώσεις
• Ρυθμιζόμενη λειτουργία ακτίνας με άμεση επιλογή on/off
(continuous wave or pulsed)

5w 810nm

6w 1064nm

12w Dual
810+980nm

τιμή από

3.900€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Ανοξείδωτος κάδος χωρίς ραφές

ΚΛΙΒΑΝΟΣ

Kronos B
Αυτόκαυστος κλίβανος με 8 προγράμματα
• Ανοξείδωτος κάδος χωρίς ραφές
• Αυτόματο κλείδωμα της πόρτας
• Fractionated Vaccum
• Digital Display
• Bowie & Dick - HELIX Vaccum Tests
• Θερμικός εκτυπωτής
• 18 - 23 λίτρα
• Κατασκευάζεται στην Ιταλία

τιμή

3.600€
108
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Για κορυφαίες επιλογές στα οδοντοτεχνικά

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ZR Lucent Disk
Δίσκος ζιρκονίας 1.019 MPa αντοχής, αλλά ταυτόχρονα
με διαφάνεια παρόμοια του διπυριτικού λιθίου

Universal Primer

• Πολύ διαφανής, εξαιρετικά αισθητικός, εξαιρετικά ανθεκτικός
• Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία και στην πόλη Tosoh, υπεύθυνη για το καθαρότερο ζιρκόνιο στον κόσμο
• Για πρώτη φορά σε έναν δίσκο συνδυάζεται η τετραγωνική και η κυβική τεχνολογία
• Συμβατοί με όλα τα κοινά συστήματα CAD / CAM διαμέτρου 98,5mm

Για δημιουργία εξαιρετικά ισχυρών δεσμών μεταξύ ρητινών
και όλων των οδοντικών κραμάτων - ζιρκονίας
• Μπορεί να εφαρμοστεί ενδοστοματικά επιτρέποντας την επιδιόρθωση αποκαταστάσεων,
γρήγορα και εύκολα μέσα στο στόμα του ασθενή
• Ένα υλικό υψηλής απόδοσης και για τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια
• Χρήση χωρίς άλλα αξεσουάρ ή θερμική διαδικασία

Το Primer δημιουργεί εξαιρετικά
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των
ρητινών και όλων των οδοντικών
κραμάτων, ζιρκονία ή αλουμίνα,
ακόμη και χωρίς τη χρήση σφαιριδίων
συγκράτησης!

Νέο

Διαθέσιμες αποχρώσεις:

Trans

A1

A2

A3

SHOFU Universal Primer

Διαθέσιμα σε:

Έτσι δεν είναι μόνο ένα υλικό
παντός χρήσης όταν πρόκειται για
μόνιμη συγκόλληση της επικάλυψης
σύνθετων υλικών, αλλά επίσης
ένα υλικό υψηλής απόδοσης στις
καθημερινές εργαστηριακές εργασίες.

ZR Lucent		

14mm

18mm

22mm

Monolayer Trans

Z0022

Z0026

Z0030

Multilayer A1

Z0023

Z0027

Z0031

Multilayer A2

Z0024

Z0028

Z0032

Multilayer A3

Z0025

Z0029

Z0033

SHOFU Universal Pre-Opaque

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Νέο

Συσκ.1τεμ. 14mm
SHOFU Universal Opaque

Συσκ.1τεμ. 18mm

Συσκ.1τεμ. 22mm

Τιμή

110
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98.5 mm with groove

Ύψη

14 mm, 18 mm, 22 mm

Αποχρώσεις

Monolayer: Trans

200,00€
230,00€

118,00€

Διάμετρος

Συσκευασία: Υγρό 5ml

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

250,00€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Multilayer: A1, A2, A3
In preparation – Multilayer: B1, C1, D2
Flexural strength, sintered (MPa)

1,019 MPa (DIN ISO 6872:2015)

Vickers hardness, unsintered (HV 02)

45 HV (DIN ISO 6507:2005)

Sintering temperature

1,450 °C

Translucency (thickness 1 mm)

Monolayer Translucent 37%
Multilayer Incisal 34%
Multilayer Cervical 31%

2019 - 2020
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ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
Kοhinshitsu no seihin - High quality products

Primo Pattern LC Gel
Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη μοντελοποίησης έτοιμη προς χρήση ενός συστατικού

τιμή συσκευσ.
5 τεμ. Χ 3 gr

99,00€

Primo Pattern LC Paste
Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη μοντελοποίησης έτοιμη προς χρήση ενός συστατικού

τιμή συσκευσ.
5 τεμ. Χ 3 gr

99,00€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

CAD / CAM

Block HC Hard / Σκληρό - Αξιόπιστο - Ανθεκτικό
Το SHOFU Block HC Hard είναι η τελευταία γενιά του αποδεδειγμένου υβριδικού κεραμικού
υλικού αποκατάστασης, συνδυάζοντας τα καλύτερα από τα δύο υλικά, τα κεραμικά υψηλής
αντοχής και τα σύνθετα υψηλής απόδοσης σε ένα προΐόν.
Χάρη στην τεχνολογία πλήρωσης i-PFS (βελτιωμένη προοδευτική λεπτή δομή), αυτό το νέο
υβριδικό CAD / CAM παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή, 271MPa με αποτέλεσμα εξαιρετική
ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά.

Disk HC / Block HC
Block HC Hard
Υβριδικό-κεραμικό CAD / CAM
Εύκολη και γρήγορη διαδικασία στίλβωσης 2:00 min
• Υβριδικό κεραμικό, που απορροφά τις
ασκούμενες δυνάμεις σύγκλισης
• Υψηλή αντοχή στη φθορά και στην κάμψη
• Φυσική μετάδοση του φωτός,
καθώς και φθορισμός όμοιος με τα φυσικά δόντια
• Κατάλληλο για όψεις, ένθετα, οπίσθιες στεφάνες
και επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

Νέο
Block HC Hard 1τεμ.

25,00€

Disk HC 1τεμ.

320,00€

Block HC 1τεμ.

25,00€

114
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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Για καινοτομία & ποιότητα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Dia-Duo
Προηγμένο σύστημα αποκατάστασης, που αποτελείται από το Duo-Gun,
το Duo-Pen και το Duo-Charger, το οποίο φορτίζει ταυτόχρονα και τις δύο συσκευές

Τέλεια και στεγανά σφραγισμένοι ριζικοί σωλήνες
μετά από θερμική τεχνική πληρώσεως με Dia-Duo

Συσκευασία:
1 Duo-Gun χειρολαβή
1 Duo-Pen χειρολαβή
1 Duo-Charger φορτιστή
Heating Condensers #.04-50 and #.06-50,
Disposable Sheath (200/box), GP Obturation Tips (23G, 4/box),

τιμή από

1.650€

116
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Safety Caps (2/pack), Plunger Set,
Plunger O-Ring Assembly (2/pack), Multi-Tool,
Scrubbing Brush, Power Adapter, AC Power Cord

2019 - 2020
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Light Clever Dual

EZ Shot HD

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού
υψηλής απόδοσης

Κάμερα υψηλής ανάλυσης με ευκολία στον χειρισμό

• Εργονομική σχεδίαση για εύκολο χειρισμό
• Διπλού μήκους κύματος LED
• Φως εστιάσης
• 4 προγράμματα λειτουργίας
(soft, low, soft start & pulse)
• Λεπτή περιστρεφόμενη κεφαλή 330°
O
• Αυτόκαυστος εναλλάξιμος οδηγός καπάκι
• Οθόνη LED

330° λεπτή περιστρεφόμενη κεφαλή

Αυτόκαυστος εναλλάξιμος
οδηγός καπάκι

τιμή

590,00€

• Αυτόματη εστίαση
• Ρυθμιζόμενος LED φωτισμός
• Λειτουργία άσπρο / μαύρο
• Plug & Play
• Εύκολη λήψη εικόνας
• Συμβατότητα προγραμμάτων

τιμή

750,00€

Εναλλάξιμη μπαταρία

Dr’s Light 2

Light AT

Κορυφαία συσκευή φωτοπολυμερισμού
υψηλής απόδοσης

Περιστροφή κεφαλής 330°και 4 προγράμματα
• Φως εστίασης
• 4 προγράμματα λειτουργίας
(Soft, Low, Soft Start & Pulse)
• Διαθέσιμη ρύθμιση ώρας
• Εναλλάξιμη μεγάλης
χωρητικότητας μπαταρία

• Λεπτή κεφαλή 15mm
• Αυτόματο on/off
• Ρυθμιζόμενη γωνία
• Διπλού φάσματος
• Πολλαπλά προγράμματα
• Φως Led
• Μεγάλης διάρκειας
επαναφορτιζόμενη μπαταρία

τιμή

τιμή

390,00€

700,00€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ultrasonic

Easy Presso EP-100

Αυτόματο σύστημα ειδοποίησης στάθμης νερού

Ακριβής χύτευση με ισχυρή πίεση και αθόρυβη λειτουργία

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Volume: 3L
Size of cleaning slot (L x W x H)mm:
240 x 140 x 110
Fuse tube: F2A - 250V
Ultrasonic power: 150W
Heatign power: 150W
Time: 1-99 minutes
Temperature: 20° 80°

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παροχή ρεύμ.: AC 100 - 120V, 50 - 60HZ,
AC 220 - 240V, 50 - 60HZ
Ισχυς: 450W
Πίεση: 0.4 - 0.6MPa
Μέγεθος: 410 x 260 x 545cm
Καθαρό βάρος: 15kg

τιμή

τιμή

Euroseal

Easy-Vac 2

Ένας εύκολος στην χρήση θερμοσυγκολλητής, συμπαγής και εργονομικός

Η πιο ασφαλής συσκευή Vacum με 2 ασφάλειες
και χρονοδιακόπτη για την αποτροπή υπερφόρτωσης

450,00€

1.500€

• Χάρη στο διαφανές πολυανθρακικό κάλυμμα,
οι εργασίες σφράγισης μπορούν να γίνουν
με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια
• Το ύψος και το βάθος του ειδικού,
κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
συστήματος συγκράτησης κυλίνδρων, μπορεί να ρυθμιστεί
και επίσης να τοποθετηθεί στο τοίχωμα, προκειμένου να 		
ικανοποιηθούν οι ειδικές ανάγκες κάθε οδοντιατρικής πρακτικής

• Κατάλληλο για διαφόρων μέγεθη gaskets
• Θερμομονωτική συσκευή εξοπλισμένη με εξαρτήματα
για περισσότερη ασφάλεια όπως χρονόμετρο, ασφάλειες,
φίλτρο θορύβου, διακόπτης εναλλαγής κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς θερμότητας: 550W
Iσχύς μοτέρ: 1250W
Παροχή ρεύμ.: 110 ή 120V, 50/60Hz

τιμή

τιμή

690,00€
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395,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ

EyeSpecial C-IV

Sublite V

Η μοναδική κάμερα ειδικά σχεδιασμένη για οδοντιατρική και οδοντοτεχνική χρήση

Εύκολος και γρήγορος πολυμερισμός στης σύνθετης ρητίνης
για να διατηρεί το επιθυμητό σχήμα κατά την κατασκευή

• Περισσότερη ταχύτητα, ακρίβεια και ευελιξία
• Γρήγορη εύληπτη πλοήγηση μενού
• Οθόνη αφής
• Εννέα λειτουργίες λήψης φωτογραφιών και βίντεο
• Προαιρετική χρήση ενός προσαρμόσιμου polaroid φίλτρου
• Σύνδεση HDMI
• Αυτόματη ενεργοποίηση φλας για πορτρέτα πλήρους σώματος
• Μεγαλύτερη εμβέλεια τηλε-μακροεντολής
• Εξαιρετικές κοντινές λήψεις πρόσθιων δοντιών
με πληθώρα σημαντικών πρόσθετων πληροφοριών σκίασης
• Εύκολη απολύμανση και αδιάβροχη κατασκευή

• Δύο προγράμματα έκθεσης πολυμερισμού (5 sec έως 20sec)
• Εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι
• Προστατευτικό από το φως με οριζόντια και κάθετη κίνηση
• Δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού

Νέα

τιμή

650,00€

Solidlite V
4 ισχυρά φώτα αλογόνου
Δυνατότητα αυτόνομης ρύθμισης από 00:20sec έως 20:00min

Προεπιλογές P1 για 1 λεπτό
P2 για 3 λεπτά και P3 για 5 λεπτά

Δυνατότητα λήψης
βίντεο 10 λεπτών

τιμή

τιμή

2.180€

2.700€
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Arti - S24 Fully Adjustable

FaceBow S24

Πλήρος προσαρμόζόμενος αρθρωτήρας S24 (Non Arcon)
με ρυθμιζόμενη γωνία Bennet 0° - 25°
και κονδυλική τροχιά

Εύκολη προσαρμογή στον άξονα του προσώπου, λόγω της καινοτόμου κατασκευής.
Μέγιστο πλάτος προσωπικού τόξου 180mm
Οριοθέτηση επιπέδου Frankfurter Horizonta και επιπέδου Camper‘s Plane

Χαράξτε το λογότυπο σας
στον δικό σας SRT-24

τιμή

τιμή

Arti - S24 Fully Adjustable

Transfer Stand S24

Αρθρωτήρας σταθερών αξιών με μεταβλητά
και ρυθμιζόμενα μέρη που μας παρέχει ασφάλεια.
Με ρυθμιζόμενη γωνία Bennet 0° - 25°

Απλό σύστημα για γρήγορη μεταφορά του προσωπικού τόκου στον αρθρωτήρα
Ελαφρύς και εύκολος χειρισμός

τιμή

τιμή

389,00€

489,00€

389,00€
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Model Trimmer 1H0026C

Δονητής γύψου

Με νέο καινοτόμο σχεδιασμό και υψηλής ακρίβειας εξαρτήματα

Εξαιρετικά ανθεκτικοί και αθόρυβοι

1H0056
Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Εγκατεστημένος δίσκος διαμαντιού

• Ιδανικοί για την ανάμιξη γύψου
• Με ρυθμιζόμενη δύναμη δόνησης

Ισχυς: 160W
Μέγιστο φορτίο: <
- 3Kg
Μέγεθος: 24 x 18 x 10cm

τιμή

135,00€

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παροχή ρευμ.: 200V 50Hz +
- 10%
ή 110V / 60Hz +
- 10%
Ισχυς: 500W
Ταχύτητα περιστροφής: 2800rpm
Μέγεθος: 44x35x35cm
Καθαρό βάρος: 20kg

1H0056B

1H0056C

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχυς: 120W

Ισχυς: 100W

<3Kg
Μέγιστο φορτίο:<
-Μέγεθος: 20,5 x15,5 x 10cm

Μέγεθος: 14 x 15 x 11cm

τιμή

τιμή

85,00€

τιμή

450,00€

Model Trimmer 1H0026S
Καινοτόμος διπλής όψης trimmer
• Εγκατεστημένος δίσκος διαμαντιού και χαλαζία

Kαθαρό βάρος: 1,7Kg

55,00€

Easy Vac Gaskets

Easy Flow

Φύλλα νάρθηκες για κατασκευή
σε συσκευή Vacum

Συσκευή απομάκρυνσης
χρωστικών και πλάκας

• Για λεύκανση, χειρουργικούς σε εμφυτεύματα,
βρυγμού νυκτός, ορθοδοντικούς

• Με τη μέθοδο της σοδοβολής
• Συμβατή με τους περισσότερους τύπους unit
• Μικρή, συμπαγής και εύχρηστη
• Εύκολη στο καθαρισμό μετά από κάθε χρήση
• Περιστροφή του ρύγχους 360°
• Μπορεί να αποστειρωθεί στους 135°C

τιμή από

τιμή

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Παροχή ρευμ.: 200V 50Hz +
- 10%
ή 110V / 60Hz +
- 10%
Ισχυς: 500W
Ταχύτητα περιστροφής: 2800rpm
Μέγεθος: 44x35x35cm
Καθαρό βάρος: 20kg

τιμή

0,66€

520,00€
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Anterior - Posterior Project

Εργαλεία - Posterior Project

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΡΠΑΓΕΣ

τιμή

TNPFIW3 - for dentin

46,00€

Εργαλεία - Anterior Project
τιμή

TNCIGFTMI 1 for enamel

τιμή

46,00€

60,50€

TNFF 1/2

τιμή

CVKOT 1X for the interproximal walls

47,50€

τιμή

TNFF 3/4

55,00€

τιμή

PFIDD 1/2 for occlusal anatomy

TNFF 5/6

τιμή

τιμή

16,50€
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RDCMW2

τιμή

16,50€

τιμή

55,00€

Αρπάγες - Anterior Project
RDCM 212SA

44,00€

RDCM 27N

τιμή

16,50€

46,00€

TNPFIA 6 for isolation

Αρπάγες - Posterior Project
RDCM W14A

τιμή

16,50€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

RDCM 212SA

τιμή

16,50€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

RDCMW2

τιμή

16,50€

RDCM 27N

RDCM 26N

RDCMW 8A

τιμή

τιμή

τιμή

16,50€

16,50€

16,50€
2019 - 2020
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ANTERIOR-POSTERIOR PROJECT

Κασετίνα IME14DIN50
1/4 Din cassette for 5 instruments
Διαστάσεις 72 Χ 184 Χ 34 mm

the future
is here

τιμή

117,00€
Τρύπανο
RDPA

Αρπαγοφόρος
RDF4E

τιμή

τιμή

208,00€
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Το μέλλον είναι εδώ

3D PRINTERS

Pro 3D printer
Εκτυπώστε έως και 21 πλήρη εκμαγεία
σε μια ενιαία παρτίδα
• Ταχύτατη εκτύπωση
• 6 πύρηνος ενσωματωμένος
υπολογιστής
• 60% περισσότερη χωρητικότητα
• Εξαιρετική λεπτομέρεια

Moonray D & S

Ο ειδικά σχεδιασμένος
προβολέας (405nm LED)
που χρησιμοποιείται στο
SprintRay Pro, παρέχει
φωτισμό υψηλής έντασης
ομοιόμορφα σε ολόκληρη
την επιφάνεια κατασκευής.

Η απόλυτη λύση για ψηφιακή οδοντιατρική εκτύπωση
• Υψηλή ανάλυση με ακρίβεια και ταχύτητα
• Ασύρματο και ενσύρματο
• Ισχυρό και εύχρηστο λογισμικό

Ειδικής κατασκευής
προβολέας (405nm) για 3D
εκτύπωση με εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας και
εκτιμώμενη διάρκεια ζωής
50.000 ώρες.

τιμή

7.350€

Pro Cure

Η SprintRay έθεσε τέλος
στη δαπανηρή συντήρηση
της δεξαμενής ρητίνης.
Δεν χρειάζεται πλέον να
αντικαθιστάτε τακτικά τη
δεξαμενή ρητίνης σας ή να
αλλάζετε το στρώμα PDMS.

Σχεδιασμένο για τις υψηλές απαιτήσεις
των σύγχρονων κλινικών εργαστηρίων
• Οθόνη αφής 3,5’’
• Ισχυρά LED 405nm

Το λογισμικό RayWare
είναι συμβατό με κοινούς
τύπους αρχείων 3D από
ενδοστοματικούς και 3D
σαρωτές και σας επιτρέπει
να ξεκινήσετε την εκτύπωση
με μερικά μόνο κλικ.

τιμή

4.550€
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MoonRay D
75 microns ελάχιστο
Περιοχή κατασκευής:
9.398 X 5.842 X 20.32 cm

Το Pro Cure διανέμει
72 Watt ηλεκτρικής
σκλήρυνσης με 8 σετ LED
υψηλής απόδοσης και
ανακλαστικές επιφάνειες
για μεγαλύτερη ταχύτητα
σκλήρυνσης

MoonRay S
100 microns ελάχιστο
Περιοχή κατασκευής:
12.7 X 8.128 X 20.32 cm

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

1.000€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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3D Printing accesories

SprintRay Model
White

SprintRay Model
Gray

SprintRay Model
Surgical Guide

SprintRay Model
Dental Model

Weiton
3D Surgical

Ρητίνη υψηλής
ανθεκτικότητας, εύκολη στη
χρήση. Ιδανική για εκτύπωση
τελικών εκμαγείων εργασίας

Ρητίνη για χειρουργικούς
νάρθηκες

Ρητίνη για εκμαγεία

Εκτυπώσιμη ρητίνη για
χειρουργικούς νάρθηκες

Εκτυπώσιμη διάφανη ρητίνη
για χειρουργικούς νάρθηκες

Εκτυπώσιμη ρητίνη για νάρθηκες
σε μπλε χρώμα

Εκτυπώσιμη ρητίνη για εκμαγεία

Ρητίνη εκτύπωσης για
διαγνωστικά εκμαγεία
μελέτης

τιμή 1lt

τιμή 1lt

τιμή 1lt

τιμή 1lt

208,00€
Weiton
3D Base

τιμή 1lt

τιμή 1lt

τιμή 1lt

τιμή 1lt

SprintRay Model
Clear

Resin Tank
Assembly

Resin Tank
Drum

Build
Platform

149,00€

149,00€

249,00€

Διάφανη ρητίνη για νάρθηκες

Δεξαμενή ρητίνης με βάση
αλουμινίου και γυαλιού.
Περιλαμβάνει 1 κάλυμμα
δεξαμενής ρητίνης

Αντικατάσταση
δεξαμενής ρητίνης.
Περιλαμβάνει 1 κάλυμμα
δεξαμενής ρητίνης

Πλατφόρμα δημιουργίας.
Κατασκευή από αλουμινίου
με κλείσιμο κλειστού τύπου

τιμή 1lt

τιμή

τιμή

τιμή

199,00€

99,00€

235,00€
Weiton
3D C+B

Weiton
3D Splint Blue

235,00€
Weiton
3D Tray-Print Kunststoff

Weiton
3D Model Kunststoff

169,00€
Weiton
3D Cast Kunststoff

149,00€

Εκτυπώσιμη ρητίνη για βάση
ολικής οδοντοστοιχίας σε ροζ χρώμα

Εκτυπώσιμη ρητίνη για προσωρινές
στεφάνες & γέφυρες χρώματος Α3-Α3.5

Εκτυπώσιμη ρητίνη
για ατομικά δισκάρια

Εκτυπώσιμη ρητίνη χυτεύσιμη
για σκελετούς μερικής οδοντοστοιχίας

τιμή 1lt

τιμή 1lt

τιμή 1lt

τιμή 1lt

244,00€

149,00€

Weiton
3D Splint Clear

215,00€

197,00€

168,00€

Weiton
3D Gingiva Kunststoff

99,00€
Εκτυπώσιμη ρητίνη
για μάσκα ούλων

τιμή 1lt

168,00€
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Για εργονομία και άνεση

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Κάθισμα τύπου σέλας
Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για εργονομία και άνεση
• Εργονομικό για τα γόνατα και τα πόδια σας
• Το οπίσθιο μέρος έχει τέλεια στήριξη
για ξεκούραστη εργασία μεγάλης διάρκειας
• Εύκολη κίνηση
• Διαθέσιμα χρώματα, μαύρο και ανθρακί

Doctor Stool
Εργονομικό κάθισμα με υποστήριξη πλάτης
• Εργονομικό φαρδύ κάθισμα
• Μηχανισμός καθίσματος με τρεις λαβές.
Η κλίση του καθίσματος,
η γωνία κλίσης της πλάτης
και το ύψος του καθίσματος
μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά
• Διαθέσιμα χρώματα, μαύρο και ανθρακί

τιμή

590,00€

Συσκευή στήριξης
βραχιόνων

Αναβαθμίστε την καρέκλα σας με μπράτσα στήριξης,
για ακρίβεια και ξεκούραστη εργασία
• Απαλή κίνηση

Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες αναβάθμισης

τιμή

τιμή

690,00€
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530,00€
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*
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* Δεν περιλαμβάνει την τροχήλατη βάση
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Για Ιαπωνική ποιότητα & τεχνολογία

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ

3D R100
Ανώτερη ποιότητα εικόνας σε 3D και 2D
και με την αποκλειστική λειτουργία Panorama Scout & 3D Reuleaux
• 6 επιλεγμένες περιοχές έκθεσης
από O40 x H 40 mm μέχρι O100 x H 80 mm
• Αυτόματη έκθεση για πανοραμικές λήψεις
• Εικόνες υψηλής ανάλυσης
με δυνατότητα μειωμένης δόσης

Veraview X800

Αποκλειστική λειτουργία Panorama Scout
& 3D Reuleaux

Το καλύτερο υβριδικό μηχάνημα που κατασκεύασαν ποτέ

Το Veraviewepocs 3D R100 έχει φέρει επανάσταση
στην τρισδιάστατη απεικόνιση και συνεχίζει να ορίζει
πρότυπα. Η ανώτερη ποιότητα εικόνας σε 3D και 2D, η
αποκλειστική λειτουργία Panorama Scout της MORITA
και η μορφή εικόνας αποκλειστικού σήματος Reuleaux
της MORITA είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Πανοραμική εικόνα

made in Japan

• Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 11 πεδίων ακτινοβόλησης για την κάλυψη όλων των περιστατικών
• Αυτόματη βελτίωση της πανοραμικής εικόνας με χρήση των καλύτερων τμημάτων
από μία πολυεπίπεδη εικόνα (AFP, DDAE, AIE-HD Functions)
• Face-to-face design - Άμεση επικοινωνία ιατρού με ασθενή
• Χαμηλή δόση ακτινοβολίας
• Μειωμένος θόρυβος εικόνας με χρήση scan 360°
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made in Japan

Κεφαλομετρική εικόνα
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ

Veraview IC5 HD

2D CP

Πολύ σύντομη έκθεση με σημαντικά χαμηλότερη δόση

Υψηλή ταχύτητα ψηφιακή πανοραμική - κεφαλομετρική
7,4’’ πανοραμική - 4,9’’κεφαλομετρική απεικόνιση

• Αυτόματη έκθεση (DDAE) με την χρήση σένσορα High Definition
• Αυτόματη βελτίωση εικόνας (AIE). Οι λειτουργίες εξασφαλίζουν
ότι οι εικόνες είναι πάντα ευκρινείς και καθαρές
• 5,5 δευτερόλεπτα σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας
10 δευτερόλεπτα σε υψηλή ευκρίνεια HD
• Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός
• 3 ακτίνες λέιζερ για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενή
• Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία

• Εξειδικευμένα προγράμματα
• Υψηλής ποιότητας ψηφιακές πανοραμικές απεικονίσεις
• Υποστήριξη αναπηρικής πολυθρόνας
• Εύκολη τοποθέτηση για το Panoramic Images AF
• Υψηλής ταχύτητας, κεφαλομετρικός ψηφιακός CCD
• Αυτόματη τοποθέτηση AF. Ο αισθητήρας δέσμης φωτός
τοποθετεί αυτόματα το C-arm χωρίς να χρειάζεται
να μετακινηθεί ο ασθενής

TMJ τετραπλή έκθεση:
Για ανοικτές και κλειστές προβολές κονδύλων

Μειωμένη ακτινοβολία Χ

Υψηλής ποιότητας πανοραμική

Εικόνες με περισσότερες λεπτομέρειες

made in Japan
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Για ποιότητα και εργονομία

ΕΔΡΕΣ

Signo T500
Όταν η τεχνολογία συναντάει την αισθητική
• Υδραυλική AntiShock έδρα
• 3 Επιλογές Unit (Floor mounted, over the patient, cart)
• Επιλογή χειριστηρίου unit (buttons ή touch)
• Έξτρα επιλογή οθόνη στο unit
• Σύστημα εσωτερικής απολύμανσης
• Flash system χειρουργικής
• Εύκολη πρόσβαση στα φίλτρα
• Αντιμικροβιακά φίλτρα σε νερό και αέρα Sterapore™
• Σχεδιασμένο από το Porsche Design Studio
Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής (προαιρετικά)

Φίλτρο Sterapore™

made in Japan
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ΕΔΡΕΣ

Ritter R400 Smart

Ritter Ultimate Comfort

Ιδανική λύση για κάθε σύγχρονο ιατρείο. Υψηλής ποιότητας υλικά και εξαιρετική λειτουργία

Ιδανικό για άμεση εναλλαγή από δεξιόχειρα σε αριστερόχειρα χρήστη

Καρέκλα ασθενούς

Ταμπλέτα βοηθού

Καρέκλα ασθενούς

• Κίνηση καθίσματος με ταυτόχρονη βύθιση της πλάτης
• Μνήμες αποθήκευσης θέσεων
• Διακόπτης ασφαλείας
• 2 θέσεων μηχανικό αρθρωτό προσκέφαλο
• Αριστερό υποβραχιόνιο
• Αδιάβροχη ανατομική ταπετσαρία χωρίς ραφές
• Πολυλειτουργικός ποδοδιακόπτης

• Πίνακας ελέγχου βοηθού
• Μικρός σωλήνας αναρρόφησης
• Μεγάλος σωλήνας αναρρόφησης

Οδοντιατρική ταμπλέτα

• Υδροσύριγγα 3 λειτουργιών
• 2 γραμμές αερότορ
• Πίνακας ελέγχου με γυάλινη επίστρωση
• Διαφανοσκόπιο ακτινογραφιών
• Θέση για 2 περιστροφικούς δίσκους
• Αερόφρενο στην ταμπλέτα ιατρού

Μονάδα νερού

• Γυάλινο πτυελοδοχείο
• Σύστημα αυτόνομης τροφοδοσίας νερού
και ABS

Ταμπλέτα βοηθού

• Κίνηση καθίσματος με ταυτόχρονη βύθιση της πλάτης
• Μνήμες αποθήκευσης θέσεων
• Διακόπτης ασφαλείας
• 2 θέσεων μηχανικό αρθρωτό προσκέφαλο
• Αριστερό και δεξί υποβραχιόνιο
• Αδιάβροχη ανατομική ταπετσαρία χωρίς ραφές
• Πολυλειτουργικός ποδοδιακόπτης
• 30°κίνηση καρέκλας
Οδοντιατρική ταμπλέτα

Προβολέας

• Ritter LED CoolLite

• Υδροσύριγγα 3 λειτουργιών
• 3 γραμμές αερότορ ή air motor χωρίς φως
• Διαφανοσκόπιο ακτινογραφιών

Μονάδα νερού

• Αποσπώμενο κεραμικό πτυελοδοχείο
• Σύστημα αυτόνομης τροφοδοσίας νερού
και ABS
• Σύστημα Venturi
Προβολέας

• Ritter SunLite LED
• Ritter CoolLite LED

Καρεκλάκι

• Mobilo Flex 50

• Πίνακας ελέγχου
• Ρυθμιζόμενο μπράτσο βοηθού
• Υδροσύριγγα 3 λειτουργιών
• Μεγάλος σωλήνας αναρρόφησης
• Μικρός σωλήνας αναρρόφησης

Σημείο και κέντρο περιστροφής

Σημείο και κέντρο περιστροφής
Έκδοση “S”με καλώδια από επάνω

Έκδοση “H” με καλώδια από κάτω

Εφοδιασμένο με 2 πάνελ αφής

Διαθέσιμη από Ιανουάριο 2020

Διαθέσιμη από Ιανουάριο 2020

τιμή από

τιμή από

12.900€
144

ΤΕΥΧΟΣ 06

9.900€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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ΕΔΡΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ritter Ultimate Comfort Smart

Veraview IX

Έξυπνη και οικονομική λύση συνδυάζοντας άνεση και ποιότητα

Γρήγορη και ακριβής στόχευση με οδηγό τοποθέτησης LED

Καρέκλα ασθενούς

Ταμπλέτα βοηθού

• Κίνηση καθίσματος με ταυτόχρονη βύθιση της πλάτης
• Μνήμες αποθήκευσης θέσεων
• Διακόπτης ασφαλείας
• 2 θέσεων μηχανικό αρθρωτό προσκέφαλο
• Αριστερό και δεξιό υποβραχιόνιο
• Αδιάβροχη ανατομική ταπετσαρία χωρίς ραφές
• Πολυλειτουργικός ποδοδιακόπτης

• Πίνακας ελέγχου
• Κινητό μπράτσο βοηθού
• Υδροσύριγγα 3 λειτουργιών
• Μικρός σωλήνας αναρρόφησης
• Μεγάλος σωλήνας αναρρόφησης

Οδοντιατρική ταμπλέτα

• Υδροσύριγγα 3 λειτουργιών
• 3 γραμμές αερότορ ή air motor χωρίς φως
• Διαφανοσκόπιο ακτινογραφιών

• Χρήση DC κεφαλής για την μείωση της δόσης ακτινοβολίας
• Βελτιστοποιημένες χρονικές ρυθμίσεις,
για την χρήση ψηφιακών συστημάτων απεικόνισης
• Εύκολος χειρισμός με το νέο φωτιζόμενο χειριστήριο
• Διατίθεται σε 2 εκδόσεις: τοίχου ή με καρεκλα ασθενούς

Μονάδα νερού

• Αποσπώμενο κεραμικό πτυελοδοχείο
• Σύστημα αυτόνομης τροφοδοσίας νερού
και ABS
• Σύστημα Venturi
Προβολέας

Καρεκλάκι

• Ritter LED

Μοντέλο IX-R
με καρέκλα ασθενούς Και σε σκούρο γκρι χρώμα

• Mobilo Flex 50

made in Japan

Best X DC

Έκδοση “S”με εργαλεία επάνω

Επωφεληθείτε από την πιο σύγχρονη τεχνική
που εφαρμόζεται στην οδοντιατρική ακτινολογία
• Το μικρό βάρος του (3,5 kg)
επιτρέπει την εύκολη λειτουργία του βραχίονα
• Εξαλείφονται σχεδόν εξ ολοκλήρου,
οι βλαβερές ακτινοβολίες σε χαμηλή ενέργεια,
επιτυγχάνοντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας

Έκδοση “H” με εργαλεία κάτω

Διαθέσιμη από Ιανουάριο 2020

τιμή από

τιμή από

6.900€
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2.500€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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R

Για τους μικρούς ασθενείς μας

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Syringe Cover

Kids Triple Syringe

Κάλυμμα σύριγγας αυτοκόλλητο

Σύριγγα αέρος - νερού σιέλ ή ροζ

Syringe Sleeve
Κάλυμμα σύριγγας - Κροκοδειλάκια
τιμή

3,40€

τιμή

22,00€
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98,00€

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

Dappen Dish

Case for Orthodontic

Διαδραστικό παιχνίδι δαχτυλίδι

Θήκη για ορθοδοντικά ελαστικά

τιμή

14,00€

Άλμπουμ νεογιλών δοντιών

29,00€

τιμή

Συσκευασία:
3 τεμαχίων

Dental Album

τιμή

Συσκευασία:
10 τεμαχίων

Συσκευασία:
12 τεμαχίων

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
1 τεμαχίου

τιμή

16,00€

Flex

Mouth Rest

Σιελαντλίες με βιδωτό άκρο

Σταματοδιαστολέας

τιμή

7,90€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Συσκευασία:
30 τεμαχίων

τιμή

17,90€

Συσκευασία:
10 τεμαχίων

Συσκευασία:
2 τεμαχίων
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Για μοναδική προστασία και στεγανότητα

Μοναδικής ποιότητας

ΜΑΣΚΕΣ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ - ΡΥΓΧΗ

Repel 4-Ply

Euronda

Μάσκες με το καινοτόμο στρώμα HydroGuard
για εξαιρετική στεγανότητα
• Η προστασία ASTM επιπέδου 3 υπερβαίνει
τα αυστηρότερα πρότυπα ASTM F1862.
• Είναι 100% latex και χωρίς υαλοβάμβακα
ενώ το εσωτερικό της στρώμα είναι χωρίς χρώματα,
χωρίς χημικά και χωρίς χνούδι
• Ο αποκλειστικός σχεδιασμός Quad-Fold®,
παρέχει 15% περισσότερη αναπνοή,
ενώ η επαναστατική
ΤΜ
εσωτερική στρώση CoolSilk χωρίς χνούδι προσφέρει
δροσερή και μακροχρόνια απαλή αίσθηση χωρίς ερεθισμό
• Η 4-ply προστασία παρέχει: 99% φιλτράρισμα βακτηριδίων,
99% φιλτράρισμα σωματιδίων
και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία

4-PLY

Πετσέτες 3ply

Exclusive secure protection for >99%
Bacterial Filtration Efficiency (BFE) and
>99% Particle Filtration Efficiency (PFE).

QUAD-FOLD
High tensile strength and excellent
comfort, while not sacrificing tactile
sensitivity

ASTM LEVEL 3
Innovatine HydroGuard layer provides
superior fluid resistance that exceeds the
most stringent ASTM F1862 specification
at 160mmHg.

Συσκευασία: Κουτί 500 τεμ.
Διαθέσιμα χρώματα:
Πράσινο, μπλέ, κίτρινο, μώβ
πορτοκαλί, σιέλ, ροζ, μπορντώ,
λευκό, μαύρο, λαχανί

τιμή κουτιού

15,90€

Ρύγχη ανάμιξης
Μοναδικής ποιότητας
προσφορά 1-35 τεμ.
Κωδ. 1-9

2

3

4

5

6

7

8

προσφορά 50 τεμ.
Κωδ. 1-9

0,50€

0,35€

προσφορά 1-35 τεμ.
Κωδ. 10

προσφορά 50 τεμ.
Κωδ. 10

0,80€

0,56€

προσφορά 1-35 τεμ.
Κωδ. 11-12

προσφορά 50 τεμ.
Κωδ. 11-12

0,25€

1

0,17€

9

10

11

12

Μάσκες 3πλες
2+1
δώρο

τιμή τεμάχιου

7,00€
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προσφορά 5 τεμ.

5,60€ / τεμ.

Συσκευασία: Κουτί 50 τεμ.
Διαθέσιμα χρώματα:
Sapphire, Pearl/Silver

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

50 τεμ.

4,70€

προσφορά 3 τεμ.

3,13€ / τεμ.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Με λάστιχο ή κορδόνι χρώματος:
Ροζ, σιέλ, κίτρινο, πράσινο
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Μοναδική ανθεκτικότητα και αντοχή

Ανανεώστε την επιδερμίδα σας
Γάντια με λανολίνη + πολυβιταμίνες

ΓΑΝΤΙΑ

Original Latex

Evolve 300

Γάντια latex για αντοχή και ελαστικότητα

Γάντια νιτριλίου με την μοναδική τεχνολογία EvoSoft™

• Ελαφρώς πουδραρισμένα

• Χωρίς πούδρα
• Για υψηλή αντοχή και άνεση
χωρίς να θυσιάζεται η μαλακή υφή
• Η αποκλειστική σύνθεση EvoSoft ™ της Cranberry
δίνει στο Evolve ένα μοναδικό χαρακτηριστικό που 		
μοιάζει με μετάξι, το οποίο είναι τόσο μαλακό
και ισχυρό

τιμή

4,50€

προσφορά 10 τεμ.

3,90€ / τεμ.

Συσκευασία: Κουτί 100 τεμ.
Διαθέσιμα μεγέθη:
X-Small, Small, Large, medium

Συσκευασία: Κουτί 300 τεμ.

τιμή

13,95€

Διαθέσιμα μεγέθη:
X-Small, Small, Medium, Large

Sigma Latex

Cherish Latex

Γάντια latex με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Γάντια με πολυβιταμίνες και λανολίνη

• Χωρίς πούδρα
• Η χαμηλή του περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες
ελαχιστοποιεί την πιθανόητα αλλεργίας
ή ερεθισμών

• Χωρίς πούδρα
• Moisture Lock για λιγότερες ευαισθησίες
έως και 85%
• Με πολυβιταμίνες, συμπεριλαμβανομένων
των βιταμινών: Α, Β12, D3, Ε και Κ1

τιμή

5,60€
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προσφορά 10 τεμ.

4,90€ / τεμ.

Συσκευασία: Κουτί 100 τεμ.
Διαθέσιμα μεγέθη:
X-Small, Small, Medium, Large

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

τιμή

6,20€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

προσφορά 10 τεμ.

5,50€ / τεμ.

Συσκευασία: Κουτί 100 τεμ.
Διαθέσιμα μεγέθη:
X-Small, Small, Medium, Large
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Για εξαιρετικά αποτελεσματική απολύμανση

IC-100

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Καθαριστικό αφρού σε spray έτοιμο για χρήση για καθαρισμό
των υπολειμάτων από τις επιφάνειες των ιατρικών εργαλείων
& μικροεργαλείων

AlproJet-D

τιμή

22,00€

Εξαιρετικά αποτελεσματικό
απολυμαντικό αναρρόφησης

118,00€

τιμή 1lt

11,80€

66,08€

Συσκευασία: 500ml

AlproZyme

• Συμπυκνωμένο διάλυμα για 		
καθαρισμό και συντήρηση
των οδοντιατρικών συστημάτων
αναρρόφησης και διαχωρισμού
• Χρησιμοποιείται μετά
από κάθε συνεδρία

αρχική τιμή 10lt

Διαλύει υπολείμματα αίματος

Υψηλής αποτελεσματικότητας σκόνη για τον σε βάθος προ-καθαρισμό
και την προ-απολύμανση με εμβάπτιση σε δοχείο ή συσκευή υπερήχων
• Για την απομάκρυνση πρωτεϊνών, υπολειμμάτων ιστών,
βιοφίλμ κ.τ.λ από ιατρικά και οδοντιατρικά εργαλεία,
χειρολαβές, μικροεργαλεία, κοπτικά και σιλικονούχα γυαλιστικά

Με κάθε Alpro-Jet D 10lt επιπλέον 1 lt δώρο αξίας 11,80€
Συνολικό όφελος 54%

προσφορά

83,30€

Συσκευασία: 100 X σακ. 10gr

AlproJet-W

Bib Forte Eco

Minuten Spray

Εξαιρετικά αποτελεσματικό
απολυμαντικό αναρρόφησης

Απολυμαντικό εργαλείων & φρεζών
Υγρό συμπυκνωμένο διάλυμα

Απολυμαντικό επιφανειών. Ταχεία απολύμανση,
έτοιμο για χρήση χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες

• Συμπυκνωμένο διάλυμα για 		
τον εβδομαδιαίο καθαρισμό 		
και την συντήρηση των 		
οδοντιατρικών συστημάτων
αναρρόφησης και διαχωρισμού

• Χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες
• Ιδανικό για την απολύμανση
και τον καθαρισμό των οδοντιατρικών
κοπτικών εργάλειων ακριβείας
και ιατρικών εργαλείων

• Για τον καθαρισμό επιφανειών, συσκευών,
χεριών καρέκλας, χειρολαβών κ.λ.π

αρχική τιμή 5lt

44,00€

39,00€

Συσκευασία: 5lt

AlproSept HDE / HDE Gel

Παράγει έτοιμο διάλυμα
έως 200lt

Απολυμαντικό για τα χέρια ιδιαίτερα φιλικό για το δέρμα,
χωρίς αλδεϋδες και φαινόλες

Κόστος ανά λίτρου 0,21€

• Διατίθεται σε κρεμοσάπουνο και σε Gel

αρχική τιμή 5lt

τιμή 1lt

11,80€
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59,00€

39,00€

προσφορά κρεμοσάπουνο

τιμή 1lt

12,90€

42,00€
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

προσφορά gel

15,90€

Συσκευασία: 1lt
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Βουρτσάκια καθαρισμού

Λαστιχάκια στίλβωσης

τιμή 1 τεμ.

τιμή 1 τεμ.

τιμή 100 τεμ.

0,28€

0,25€

Ποτήρια χρωματιστά

τιμή 1 τεμ.

1,95€

τιμή 6 τεμ.

1,62€

0,16€

Διαθέσιμα χρώματα:
Ροζ, πορτοκαλί, σιελ, κίτρινο, λευκό
μπλε, πράσινο, μωβ, λαχανί, κόκκινο

Βελόνες αναισθησίας Hogen

0,14€

Φάκελοι αυτόκαυστου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συσκευασία: 100 τεμ.

τιμή 144 τεμ.

90X230cm
70X230cm
135X255cm
57X100cm

1 τεμ.

2 τεμ.

9,90€
7,95€
13,80€
5,90€

8,91€
7,15€
12,42€
5,31€

Τολύπια βάμβακος

προσφορά 1 τεμ.
Συσκευασία: 100 τεμ.

προσφορά τιμή τεμ.

6,60€
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Μεγέθη:
27G short, 27G long
30G short, 30G x-short

6,90€

προσφορά 4 τεμ.

5,17€

Συσκευασία:
1000 τεμ. Νο1, Νο2

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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μια
κόσ
Παγ τομία
ο
Καιν

like a chameleon...

