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UVINET
Η Ιταλική εταιρεία Univet ειδικεύεται στις λούπες καθώς και στα γυαλιά προστασίας. Κάθε προϊόν σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις
στην Ιταλία επιτρέποντας στη Univet να κατασκευάσει ένα προϊόν το οποίο υπερέχει στην ποιότητα αλλά και στην αισθητική. Οι ειδικές επιστρώσεις και η ποιότητα των φακών της λούπας προσφέρουν εξαιρετική άνετη όραση: το μάτι προσαρμόζεται εύκολα στη μεγέθυνση εξαιτίας των βελτιωμένων οπτικών ιδιοτήτων. Αυτό το μοναδικό σύστημα οπτικών προσφέρει ασύγκριτο εύρος και βάθος πεδίου και εξαιρετική εικόνα και φωτεινότητα.
Διατίθενται σε Galilean TTL και Prismatic (TTL & Flip-Up) σε μεγεθύνσεις από 2,00x έως
και 6,00x σε μεγάλη ποικιλία από σχέδια και χρώματα σκελετών. Κάθε λούπα της Univet
είναι 100% εξατομικευμένη κατασκευή. Παράμετροι όπως η διακορική απόσταση, η απόσταση εργασίας, η θέση των ματιών, η μυωπία/πρεσβυωπία κλπ λαμβάνονται υπόψη για
την δημιουργία μιας λούπας η οποία σας ταιριάζει απόλυτα. Ακόμη και ο σκελετός και η
θήκη φύλαξης εξατομικεύονται από την Univet με την χάραξη του ονόματός σας.
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Οπτικά
Galilean TTL

Prismatic XS

Ελαφρύ, εξατομικευμένο σύστημα οπτικών με εξαιρετικά ευρύ
και φωτεινό οπτικό πεδίο
• Πατενταρισμένο σύστημα PRO για ασύγκριτο εύρος και βάθος πεδίου
• Ε λαφρύ σύστημα ιδανικό για πολύωρη χρήση
• Ειδικοί αχρωματικοί φακοί ελαχιστοποιούν την χρωματική παραμόρφωση
• Αδιάβροχα, υψηλής ευκρίνειας οπτικά
• ’Εξαιρετικά άνετη όραση
• Διατίθενται σε 4 μεγεθύνσεις: 2.0x, 2.5x, 3.0x & 3.5x

Υψηλή μεγέθυνση και υψηλής ευκρίνειας εικόνας για να παρατηρείτε και την πιο μικρή λεπτομέρεια.
• Εξαιρετικό βάθος πεδίου για στερεοσκοπική όραση
• Χωρίς οπτικές παραμορφώσεις, ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
• Οι νέες πρισματικές λούπες XS είναι 20% κοντύτερες και 10% ελαφρύτερες
• Τα νέα οπτικά είναι φωτεινότερα και προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευκρίνεια
• Λιγότερη καταπόνηση των ματιών
• Διατίθενται σε 3 μεγεθύνσεις: 3.5x, 4.0x & 5.0x

Σκελετοί
• Κομψός σκελετός με βραχίονες κατασκευασμένοι από ανθρακονήματα
• Προσαρμοζόμενο στήριγμα στη μύτη
• Δέχεται συνταγή στους φακούς
• Διατίθεται σε 2 μεγέθη: μικρό & μεγάλο
• Διατίθεται σε 3 χρώματα: μωβ, γκρι & μαύρο/κόκκινο

• Ε λαφρύς, αντοχής κατασκευασμένος από τιτάνιο και κράμα
αλουμινίου
• Μεγαλύτερος φακός για περισσότερη προστασία
• Αυτορυθμιζόμενο στήριγμα μύτης – κάθετη ρύθμιση για το ύψος
• Εύκαμπτοι σύνδεσμοι βραχιόνων
• Δέχεται συνταγή στους φακούς
• Αποσπώμενη πλευρική προστασία
• Διαθέτει μαγνητική υποδοχή για το φως για λούπες
• Διατίθεται σε 2 χρώματα: Light Titanium & Dark Titanium
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• Sport σκελετός, με βραχίονες οι οποίοι αγκαλιάζουν τα αυτιά για
μεγαλύτερη σταθερότητα
• Οι καμπυλωτοί φακοί προσφέρουν πλευρική προστασία
• Προσαρμοζόμενο στήριγμα στην μύτη
• Διατίθεται σε 3 χρώματα: λευκό/κόκκινο, λευκό/ροζ & πράσινο/
μαύρο

• Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του σκελετού Techne
• Ενσωματωμένη πλευρική προστασία
• Δέχεται συνταγή στους φακούς
• Διατίθεται σε 3 χρώματα: λευκό/κόκκινο, λευκό/ροζ & πράσινο/
μαύρο

IRIS

• Άνετος σκελετός κατασκευασμένος από αλουμίνιο
• Προσαρμοζόμενο στήριγμα στην μύτη
• Δέχεται συνταγή στους φακούς
• Διατίθεται σε 2 μεγέθη: μικρό & μεγάλο
• Ο μικρός σκελετός διατίθεται σε 2 χρώματα: μαύρο & ροζ
Ο μεγάλος σκελετός διατίθεται σε 2 χρώματα: μαύρο & πορτοκαλί

Ο αγαπημένος Techne σκελετός σε ειδική έκδοση, σε μαύρο χρώμα
με ειδικά αξεσουάρ και συσκευασία.
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Headgear
• Προσαρμοζόμενο
• Σταθερό – ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
• Εύκαμπτο και ελαφρύ – χωρίς πίεση στη μύτη
• Ρυθμιζόμενη κλίση της λούπας
• Μπορεί να φορεθεί πάνω από συνταγογραφούμενα γυαλιά
• Για πρισματικές λούπες σε μεγέθυνση: 3.5x, 4.5x & 6.0x

TTL
Galilean

ΛΟΥΠΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΙ

Flip-Up
Prismatic

Prismatic

2.5X

3.0X

3.5X

3.5X

4.0X

5.0X

3.5X

4.5X

6.0X

ONE

√

√

√

√

√

√

ASH

√

√

√

√

√

√

TECHNE BLACK

√

√

√

TECHNE

√

√

√

√

√

√

TECHNE RX

√

√

√

√

√

√

IRIS small

√

√

√

IRIS large

√

√

√

√

√

√

AIR-X

√

√

√

HEADGEAR

√

√

√

EOS 2.0
Φως για λούπες

Μικρή αλλά δυνατή συσκευή σχεδιασμένη με την Ιταλική φινέτσα.
• 100% Ιταλικός σχεδιασμός & κατασκευή
• Πολύ μικρή και ελαφριά κεφαλή – μόνο 11γρ
• Φως: 38000 Lux στα 350mm
• Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες στην μέγιστη ένταση
• Anti-scratch επικάλυψη συσκευής
• Περιλαμβάνει το ειδικό φίλτρο για να μην πολυμερίζονται τα φωτοευαίσθητα υλικά ενώ εργάζεστε.
G&C Dental Technologies
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PeriOptix
Flip-Up Λούπες
Οι μοναδικές πανοραμικές λούπες της PeriOptix είναι ελαφριές,
αδιάβροχες και προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος πεδίου από τις άλλες Flip-Up λούπες της αγοράς. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε
3 μεγεθύνσεις (2.5x, 3.0x & 3.5x) και 4 αποστάσεις εργασίας (Short,
Regular, Long, XLong). Διαθέτουν το πατενταρισμένο σύστημα
OptiLock με το οποίο “κλειδώνουν” οι ρυθμίσεις του χρήστη.

G&C Dental Technologies

Προδιαγραφές Panoramic Filp-Up Λούπες
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΟΣ
ΠΕΔΙΟΥ

2.5x

S 28-36 cm
R 33-43 cm
L 38-51 cm
XL 43-56 cm

8.8 cm
10.5 cm
12.9 cm
14.5 cm

300

3.0x

S 28-36 cm
R 33-43 cm
L 43-53 cm
XL 48-61 cm

6.8 cm
8.8 cm
10.5 cm
11.6 cm

350

3.5x

R 35-43 cm
L 43-53 cm
XL 48-53 cm

6.1 cm
7.3 cm
7.8 cm

SERIES

250
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Σκελετοί
Adidas Advista
• Ε λαφρύς
• Ρυθμιζόμενοι βραχίονες (3 θέσεις) για προσαρμοζόμενη κλίση
• Ρυθμιζόμενο στήριγμα μύτης
• Δέχονται συνταγογραφούμενους φακούς
• Διαθέσιμος σε 8 χρώματα: Blue Petrol, Copper, Grey, Matte
Black, Red, Silver, White & Gold (Titan)

Matte Black

Red

Grey

Copper

Gold (Titan)

White

Blue (Petrol)

Silver

Νέο Firefly

ΑΣΥΡΜΑΤΟ φως για λούπες!
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε μάρκα λούπας
• Ζυγίζει λιγότερο από 28γρ
• 2 Εντάσεις: χαμηλή 20,000 Lux και υψηλή 32,000 Lux
• Διατίθεται με 2 φώτα. Το κάθε ένα έχει αυτονομία για 90 λεπτά
στην μέγιστη ένταση και πάνω από 150 λεπτά στην χαμηλή.

Microline Mini Headlight

Solaris Headlight

• Ζυγίζει μόνο 6.9 γρ
• Το πιο φωτεινό mini LED (40,000 Lux)
• Διαθέτει αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη εξωτερική μπαταρία η οποία
επιτρέπει περισσότερες από 8 ώρες χρήση στην μέγιστη ένταση
• Χρειάζεται 90 λεπτά για 90% φόρτιση
• Αποσπώμενο καλώδιο για εύκολη επισκευή

• Βραβευμένο με 5 αστέρια από το REALITY
• Το πιο φωτεινό LED ( 80,000 Lux)
• Διαθέτει αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη εξωτερική μπαταρία η
οποία επιτρέπει περισσότερες από 5 ώρες χρήση
• Χρειάζεται 90 λεπτά για 90% φόρτιση

G&C Dental Technologies
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Total Control
of the oral
environment.
RETRACTION
MOISTURE
HUMIDITY
VISIBILITY
CONTAMINATION
CHAIR TIME
SAFETY

ISOLITE Systems
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Isolite Systems

Total Control Of the Oral Environment!
Όποιο σύστημα και εάν επιλέξετε, ένα είναι σίγουρο: θα αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο της στοματικής κοιλότητας του ασθενή σας!
Όλα τα συστήματα λειτουργούν με το βραβευμένο, πατενταρισμένο Mouthpiece το οποίο συμπεριφέρεται σαν απομονωτήρας, στοματοδιαστολέας, γλωσσοκάτοχο, παρειοκάτοχο και αναρρόφηση. Ο
ανατομικός τους σχεδιασμός ταιριάζει σε κάθε ασθενή και προσφέρουν ορατότητα και πρόσβαση σε ολόκληρο το στόμα ενώ ελέγχουν τα επίπεδα υγρασίας – ελαχιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες επιμόλυνσης.
• Κατασκευασμένα από πολυμερές υλικό - άνετα, μαλακά (πιο μαλακά ακόμη και από τους μαλακούς ιστούς) και σχεδόν διάφανα.
• Προστατεύει τον φάρυγγα του ασθενή από την εισπνοή υλικών,
προσθετικών εργασιών κλπ και προστατεύει την γλώσσα από την
χειρολαβή
• Γρήγορη τοποθέτηση σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα
• Απομονώνει 2 τεταρτημόρια ταυτόχρονα
• Βάσει ερευνών, προσφέρει τα ίδια επίπεδα υγρασίας στο στόμα
όσο και ο ελαστικός απομονωτήρας.
• Ιδανικό για ιατρεία που δεν διαθέτουν βοηθό
• Οι οδοντιατρικές εργασίες γίνονται έως και 30% γρηγορότερα
• Άνετο για τον ασθενή
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδόν κάθε οδοντιατρική εργασία
και για κάθε ασθενή
Η απομόνωση με οποιοδήποτε από τα βραβευμένα συστήματα
Isolite πλεονεκτεί σε σύγκριση με τους κλασσικούς τρόπους απομόνωσης όπως με ελαστικό απομονωτήρα, τολύπια κλπ. Διατηρούν
το πεδίο εργασίας στα ίδια επίπεδα υγρασίας όσο με τη χρήση ενός
ελαστικού απομονωτήρα αλλά είναι πιο γρήγορο και πιο εύκολο
στη χρήση και πιο άνετο για τον ασθενή.

Cheek Shield

Flexible Isthmus

Tongue and
Throat Shield

Dual Vacuum
Channels

Illumination Path

Integrated
Bite Block

G&C Dental Technologies
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MANUAL ISOLATION

RUBBER DAM

ISOLITE

isolates small areas

Isolates up to one quadrant

isolates two full quadrants

manual suction

manual suction

hands-free continuous suction

98%

43%

43%

AVG. ORAL HUMIDITY*

AVG. ORAL HUMIDITY*

AVG. ORAL HUMIDITY*

*A Study of Humidity and Its Eﬀect on Bond Strength by Michael J. Melkers, DDS, FAGD.

Κάθε στόμα.
Κάθε οδοντιατρική εργασία.
Ο πανέξυπνος σχεδιασμός του Mouthpiece είναι η καρδιά του συστήματος! Μόνο η Isolite Systems προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από μορφολογικά και ανατομικά σωστά μεγέθη mouthpieces τα
οποία είναι σχεδιασμένα για κάθε ασθενή προσφέροντας σε σας εύκολη αποτελεσματική απομόνωση για κάθε οδοντιατρική εργασία.
Διαθέσιμο σε 5 μεγέθη

G&C Dental Technologies
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Το σύστημα απομόνωσης Isolite προσφέρει 2 κανάλια συνεχόμενης,
‘’hands-free’’ αναρρόφησης και το δυνατό του φως φωτίζει ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα. Η δυνατή ελαφριά κεφαλή είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο και ζυγίζει μόνο 70γρ. Διαθέτει πρωτοποριακό φως LED με 5 ρυθμίσεις έντασης ακτινοβολίας συν μία ρύθμιση
‘’Cure-Safe’’ για φωτοευαίσθητα υλικά. Οι 2 ρυθμιστές σας επιτρέπουν να ελέγχετε που θέλετε να επικεντρώσετε την αναρρόφηση είτε
στην άνω γνάθο ή στη κάτω (ή και στις 2 ταυτόχρονα) για να ελέγχετε
καλύτερα τα επίπεδα υγρασίας. Ο σωλήνας vacuum/power έχει μήκος 1,83μ, είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη και μπορεί να γίνει
εγκατάσταση στους περισσότερους τύπους έδρας της αγοράς.

Το σύστημα απομόνωσης Isodry προσφέρει 2 κανάλια συνεχόμενης, ‘’hands-free’’ αναρρόφησης. Η δυνατή ελαφριά κεφαλή είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο και ζυγίζει μόνο 70γρ. Οι 2 ρυθμιστές σας επιτρέπουν να ελέγχετε που θέλετε να επικεντρώσετε
την αναρρόφηση είτε στην άνω γνάθο ή στη κάτω (ή και στις 2 ταυτόχρονα) για να ελέγχετε καλύτερα τα επίπεδα υγρασίας. Ο σωλήνας vacuum έχει μήκος 1,83μ, είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη και μπορεί να γίνει εγκατάσταση στους περισσότερους τύπους
έδρας της αγοράς.

Isolite

Isodry

Isovac

Ρυθμιστές Αναρρόφησης

√

√

√

Κλιβανιζόμενα

√

√

√

Χρήση με Mouthpieces

√

√

√

Κεφαλή τιτανίου

√

√

Control Head (x6 )

√

√

Εγκατάσταση στην έδρα

√

√

Φως με 5 Εντάσεις &
Cure Safe Mode

√

Επικοινωνήστε μαζί μας για επίδειξη του συστήματος στο ιατρείο
σας και για δοκιμή σε περιστατικό σας.
Ο αντάπτορας απομόνωσης Isovac τοποθετείται απευθείας στην
χειρουργική αναρρόφηση (χωρίς εγκατάσταση). Η κεφαλή είναι
κατασκευασμένη από ένα ειδικό πολυμερές και μπορεί να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο. Σας προσφέρει 2 κανάλια συνεχόμενης,
‘’hands-free’’ αναρρόφησης και διαθέτει δύο ρυθμιστές όπως το
Isolite και Isodry.
G&C Dental Technologies
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Στη Labomed, η αρμονία έχει πάντα υπάρξει το βασικό κριτήριο κατά
τον σχεδιασμό των προϊόντων μας. Παραμένοντας πιστοί σε αυτή την
φιλοσοφία, παρουσιάζουμε μια νέα διάσταση στην απόδοση, ευελιξία
και οικονομία για τα οδοντιατρεία που ασχολούνται με την σύγχρονη
επανορθωτική οδοντιατρική και ενδοδοντία – το Prima DNT.

LABOMED
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Κάθε μικροσκόπιο της Labomed έχει κατασκευαστεί για
να αποδίδει κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το
Prima DNT προσφέρει πολλές δυνατότητες και αξεσουάρ
για να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του κάθε
οδοντιατρείου.

Η Labomed κατά την πάροδο των χρόνων έχει εξελίξει το φως
του μικροσκοπίου σε τέτοιο βαθμό που σήμερα μπορεί να προσφέρει στο μικροσκόπιό της ψυχρό, πραγματικό λευκό φως με
LUX σχεδόν ίδια όσο με ένα Xenon φως - αλλά με χρόνο ζωής
λάμπας στις 60,000 ώρες!
Το Prima DNT διαθέτει σύστημα οπτικών Apochromatic το
οποίο υπόσχεται τις πιο ζωντανές εικόνες στην κατηγορία
του. Αυτό επιτυγχάνεται με την πατενταρισμένη επίστρωση
MaxLite™ η οποία παρέχει την καλύτερη δυνατή μετάδοση και
αντανάκλαση σε ολόκληρο το ορατό φάσμα. Το MaxLite™ παρέχει στα οπτικά αντιμυκητιακή προστασία, τα βοηθά έτσι ώστε
να μην θαμπώνουν και να είναι ανθεκτικά στις γρατζουνιές.
Binocular Tubes

0 - 210° tiltable ergonomic head, IPD
50-75 mm

Apochromatic
Magnichanger

5 step: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X

Eyepiece

WF 10X/18 mm with eye guards, diopter
adjustment ± 5 mm and diopter lock
Optional: WF 12.5X/18 mm

Objective

f=250 mm with objective lens protector
Options: f=300 mm, f=400 mm

Fine Focus

Manual, through objective adjustment
knob

Light Source

50W LED – 100,000 LUX

Built-in-Filters

Green & Yellow

Προαιρετικά Αξεσουάρ
• Διατίθενται πολλά αξεσουάρ για την ψηφιακή καταγραφή των
περιστατικών σας: ψηφιακό SLR, video camera και αντάπτορες CCD
• Το εργονομικό Rotoplate και Extender Kit (επέκταση δίοπτρας) βοηθά έτσι ώστε να βλέπετε με άνεση ακόμη και σε
δυσπρόσιτα σημεία.
• Το NuVar™ variable objective βοηθά τον οδοντίατρο να διαλέγει την επιθυμητή απόσταση εργασίας ανάλογα με την οδοντιατρική εργασία. Το NuVar™ σας παρέχει τη δυνατότητα να
ρυθμίζεται την απόσταση εργασίας από 200mm έως 310mm.
• Διατίθενται διάφορες βάσεις έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί το μικροσκόπιο Prima DNT στο δικό σας χώρο: βάση
δαπέδου, τοίχου, οροφής , extra-long suspension arm (μακρύς βραχίονας ο οποίος παρέχει επιπλέον 250mm).
Εναλλακτικά, διατίθεται το μοντέλο Prima Mμ με 3 step μεγέθυνση (0.6x, 1.0x, 1.6x) και φως στα 75,000 Lux.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
NuVar TM Variable Objective

G&C Dental Technologies

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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Είδη οργάνωσης ιατρείου και κάτοπτρα Crystal HD

G&C Dental Technologies

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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The Original...

Crystal HD

®

Photos courtesy of Dr. Dimitris Tsanaktsidis

Crystal HD Mirrors

• ΔΕΝ είναι μιας χρήσεως – κλιβανίζονται σε αυτόκαυστο
• Είναι 40% φωτεινότερα από τα κάτοπτρα ροδίου
• Αντανακλούν το χρώμα με 99% ακρίβεια
• Παρέχουν εξαιρετικά φωτεινά είδωλα χωρίς σκιές
• Δεν οξειδώνονται – έχουν λεία ενιαία επιφάνεια
• Διατίθενται σε διάφορα χρώματα με ενσωματωμένη λαβή ή χωρίς

Cutting Edge Imagery
Clarity & Brightness (%)

Gap where corrosion
build-up occurs.

Stainless Steel

Color Reflectivity (In Wave Lengths)

Flush surface, no corrosion
build-up can occur.

Κάτοπτρο Ροδίου = Αντανακλά το χρώμα με 75% ακρίβεια
Κάτοπτρο Crystal HD = Αντανακλά το χρώμα με 99% ακρίβεια

Plastic
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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AM

o

o

136

136

Thin Grip

Stainless Steel Head

Διαθέσιμα χρώματα N, O, P, Q, R & S
Κωδ. 50Ζ353 Thin Grip μέγεθος #4
Κωδ. 50Ζ354 Thin Grip μέγεθος #5

Κωδ. 50R389 μέγεθος #3
Κωδ. 50R390 μέγεθος #4
Κωδ. 50R391 μέγεθος #5
Κωδ. 50R388 μέγεθος #0

Τιμή: 6,15€ ανά τεμάχιο

AM

AM

#5

#4

#3
#0

Τιμή: 6,15€ ανά τεμάχιο
Τιμή: 12,00€ ανά τεμάχιο

o

136

Double Sided Mirror Head
Κάτοπτρο διπλής όψεως
Διαθέσιμα χρώματα: N, O, R, S & γκρι
Κωδ. 50Z394 μέγεθος #4

o

136

Soft Grip

Διαθέσιμα χρώματα N, O,P, Q, R, S & μαύρο/γκρι
Κωδ. 50Ζ363 Soft Grip μέγεθος #4
Κωδ. 50Ζ364 Soft Grip μέγεθος #5

Τιμή: 9,25€ ανά τεμάχιο

Τιμή: 6,75€ ανά τεμάχιο

Λαβή Κατόπτρων

AM

o

136

Screw-On Heads

Διαθέσιμα χρώματα: Β, D, I, N, O, P, Q, R, S
Κωδ. 50Z392 Screw-On Head μέγεθος #4
Κωδ. 50Z393 Screw-On Head μέγεθος #5

Ergo Grip Handle
Διαθέσιμα χρώματα: B-S
Κωδ. 50Ζ347

Τιμή: 6,15€ ανά τεμάχιο

Τιμή: 13,50€

AM Antimicrobial

o

136

Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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FOG NO MORE.
With mirror magic®... you can see clearly now.

m
mirror magic®
anti-fog system

Το νέο Mirror Magic είναι αντιθαμπωτικό και ταυτόχρονα σας βοηθά να διατηρείτε τα κάτοπτρά σας
καθαρά κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής εργασίας.
Βήμα 1: Κολλάτε το ειδικό σφουγγαράκι στο γάντι σας
Βήμα 2: Στάζετε 2-3 σταγόνες Mirror Magic στο σφουγγαράκι
Βήμα 3: Περνάτε το κάτοπτρο πάνω στο σφουγγαράκι
*Κάθε μπουκάλι είναι για περίπου 50 ασθενείς .

Mirror Magic

Κωδ. 50R205 1 μπουκάλι 6ml
Τιμή: 10,20€

Mirror Magic Organizer

Αποθηκεύει: 48 Swipe Pads & 1 μπουκάλι Mirror Magic
Κωδ. 50R201
Τιμή: 19,95€

Swipe Pads

Κωδ. 50R210 12 x Swipe Pads
Τιμή: 4,20€

Clarity Collection
Σετ το οποίο περιλαμβάνει:
10 χ 6ml Mirror Magic
96 χ Swipe Pads
1 χ κάτοπτρο Crystal HD
1 χ Mirror Magic Organizer
Κωδ. 50R220
Τιμή: 115€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Οργάνωση Υλικών με το Σύστημα της Χρωματικής Κωδικοποίησης

Composite Tub

1. Συρτάρια του ιατρείου

Sealant Tub

Για την αποθήκευση των αναλωσίμων που χρησιμοποιείτε συχνά όπως:
• Προϊόντα βάμβακος (Γάζες, τολύπια κλπ)
• Γάντια
• Πετσέτες
• Σιελαντλίες / ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης

2. Procedure Tubs

Χρησιμοποιείστε το σαν ένα φορητό συρτάρι
• Γεμίζετε διαφορετικά Procedure Tub με τα υλικά που χρειάζεστε ανά οδοντιατρική εργασία
• Σας επιτρέπει να μεταφέρετε εύκολα τα υλικά από έδρα σε έδρα ή από την έδρα στο χώρο
αποστείρωσης.
• Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε καλύτερα το στοκ των υλικών σας μειώνοντας έτσι τα
έξοδά σας

Endo Tub

3. Κεντρικό στοκ

Το μέρος που αποθηκεύετε το στοκ των υλικών σας
• Ορίζετε ένα μέρος όπου αποθηκεύετε τα υλικά σας (χώρος ή ντουλάπια)
• Το μέρος που αποθηκεύετε τα υλικά σας πρέπει να είναι κοντά στο μέρος που αποθηκεύετε
τα Procedure Tubs για να είναι εύκολος ο ανεφοδιασμός τους
• Οργανώστε ή γράψτε ετικέτες σε όλα τα είδη, για την εύκολη αναγνώριση και διαχείριση
του στοκ.

Crown Prep Tub

Veneer Tub

Amalgam Tub
G&C Dental Technologies

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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4 λόγοι που πρέπει να εντάξετε το
σύστημα οργάνωσης υλικών της Zirc
στο ιατρείο σας:
Ευκολία: Έχετε όλα τα υλικά που χρειάζεστε για κάθε οδοντιατρική
εργασία σε ένα Procedure Tub το οποίο μεταφέρεται εύκολα. Έχετε
δηλαδή ένα φορητό συρτάρι.
Απλότητα: Όλοι όσοι βρίσκονται στο ιατρείο γνωρίζουν ποιο
Procedure Tub είναι για κάθε οδοντιατρική εργασία.

AM

S

Complete Tub

Αποτελεσματικότητα: Δεν σπαταλάτε χρόνο ψάχνοντας για υλικά ή
πηγαινω-έρχοντας σε άλλους χώρους για να τα φέρετε.

Περιλαμβάνει το καπάκι το οποίο κλειδώνει, θήκες και χωρίσματα:
• Procedure Tub
• Tub Liner
• Tub Dividers
• Cup/Cover Single
• Cup/Cover Double
• Divided Slide Tray
• Safe-Lok Cover for tub
Διαστάσεις: 32cm x 30cm x 10.16cm
Διατίθεται σε 13 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 20Ζ455
Τιμή: 69€

Οικονομία: Έχοντας πάντα έτοιμο το Procedure Tub με τα υλικά που
χρειάζεστε ανά διαδικασία, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε καλύτερα το στοκ των υλικών σας χωρίς σπατάλες, χωρίς να ξεμένετε ή
να σας λήγουν υλικά.

Πώς μπορείτε να το εντάξετε στο ιατρείο σας;
Βήμα 1ο: Ορίστε ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε οδοντιατρική εργασία που προσφέρετε. Η Zirc σας προσφέρει 13 διαφορετικά χρώματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε

Μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας Procedure Tub οργάνωσης υλικών επιλέγοντας από τις παρακάτω θήκες και χωρίσματα. Συνιστάται 1
Tub για κάθε οδοντιατρική εργασία!
Βήμα 2ο: Συγκεντρώστε τα υλικά που χρειάζεστε ανά οδοντιατρική εργασία
Παρακάτω θα βρείτε κάποιες ιδέες για το τι μπορείτε να βάλετε σε
κάθε Procedure Tub

AM

Procedure Tub Ενδοδοντίας
Ρίνες Ενδοδοντίας | Endo Stoppers | Σύριγγες διακλυσμού | Βελόνες διακλυσμού | Ελαστικός Απομονωτήρας | Αρπάγες | Τολύπια |
Κώνους Γουταπέρκας | Εμφρακτικό Ριζικού Σωλήνα | Υδροξείδιο
του Ασβεστίου | Προσωρινό Εμφρακτικό | EDTA Κλπ.

S

Procedure Tub
• Διαστάσεις: 31.12cm x 27.62cm x 6.98cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 20Ζ463
Τιμή: 19,95€

Procedure Tub Σύνθετης Ρητίνης
Συγκολλητικός Παράγοντας | Αδροποίηση | Σωληνάρια Ρητίνης |
Τεχνητά Τοιχώματα | Σφήνες | Ταινίες Λείανσης | Γλυκερίνη | Πάστα
Στίλβωσης | Χαρτί Άρθρωσης | Λαστιχάκια & Βουρτσάκια Στίλβωσης | Χρωματολόγιο | Ρύγχη | Αποκαλυπτικό Τερηδόνας | Ουδέτερο
Στρώμα | Βαζάκια Ανάμιξης Κλπ.
Procedure Tub Sealants
Sealant | Αδροποίηση | Ρύγχη Τοποθέτησης | Πάστα Στίλβωσης |
Φθόριο | Στοματοδιαστολέας | Bite Block Κλπ.

S

Safe-Lok Tub Cover

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ετοιμάσετε Procedure Tub για Στεφάνες & Γέφυρες, Όψεις, Αμάλγαμα κλπ

• Καπάκι το οποίο κλειδώνει για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών
• Διαστάσεις: 32.39cm x 30cm x 3.5cm
Κωδ. 20Ζ459
Τιμή: 21€

Βήμα 3ο: Τοποθετήστε τα υλικά στην ανάλογη θήκη μέσα στο
Procedure Tub
Βήμα 4ο: Τοποθετήστε τα Procedure Tubs σε ένα Multi-Mod Rack.
Το Rack 8 θέσεων χωράει 4 Procedure Tubs.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
White
A

Blue
B

Green
D

Beige
G

Gray
I

Teal
J

Red
M

N. Blue
N

N. Yellow
O

N. Green
P

N. Orange
Q

N. Purple
R

N. Pink
S

Single Cup
Double Cup

Long Cup
AM

S
AM

Tub Box
• Σ χεδιασμένο για την φύλαξη/οργάνωση μικρών υλικών όπως:
βουρτσάκια, παστάκια στίλβωσης, αρπάγες, ρύγχη τοποθέτησης
υλικών, εργαλεία εμφυτευμάτων κλπ
• Αντιολισθητική βάση
• Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στο Procedure Tub ή στο συρτάρι
Χρώμα: γκρι
Διαστάσεις: 21.27cm x 5.87cm x 2.86cm
Απολυμαίνεται με απολυμαντικό επιφανειών
Κωδ. 20Ζ474
Τιμή: 18,95€
AM

S

Tub Insert
• Στηρίζεται στο χείλος του Tub επιτρέποντας την αποθήκευση κάτω
από αυτό
• 10 θήκες
• Διαστάσεις: 27.3cm x 24.6cm x 2.54cm
Κωδ. 20Ζ465
Τιμή: 15€

S

Tub Cup with Covers

• Για την οργάνωση/ αποθήκευση μικρών υλικών όπως: βουρτσάκια, τολύπια, αρπάγες, ρύγχη τοποθέτησης υλικών, εργαλεία εμφυτευμάτων κλπ
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε συρτάρια, πάνω σε δίσκους κλπ για μικρά αντικείμενα
• Διαθέτουν διάφανο καπάκι
Single Cup
Διαστάσεις: 5.27cm X 4.13cm X 2.86cm
Κωδ. 20Ζ471
Τιμή: 6,95€
Double Cup
Διαστάσεις: 8.6cm x 5.72cm x 2.86cm
Κωδ. 20Ζ472
Τιμή: 6,95€
Long Cup
Διαστάσεις: 21.27cm x 5.72cm x 2.86cm
Κωδ. 20Ζ473
Τιμή: 13,95€

S
AM

Slide Tray Divided

S

Tub Dividers

• Στηρίζεται στο χείλος του Tub επιτρέποντας την αποθήκευση κάτω
από αυτό
• Διαθέτει χωρίσματα
• Διαστάσεις: 24.77cm x 13.65cm x 2.7cm
Κωδ. 20Ζ466
Τιμή: 11,50€

• Δημιουργεί έως και 24 θήκες
• Μπορεί να κοπεί για να δημιουργηθούν μεγαλύτερες θήκες
• Διαστάσεις: 32.39cm x 30cm x 3.5cm
Κωδ. 20Ζ461
Τιμή: 12,95€

Slide Tray Flat
• Στηρίζεται στο χείλος του Tub επιτρέποντας την αποθήκευση κάτω
από αυτό
• Χωρίς χωρίσματα
• Διαστάσεις: 24.77cm x 13.65cm x 2.7cm
Κωδ. 20Ζ467
Τιμή: 11,50€

AM Antimicrobial

o

136

Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect

Tub Liner
Διαστάσεις: 24.45cm x 22.54cm x 0.32cm
Κωδ. 20Ζ462
Τιμή: 5,95€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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S

Syringe Composite Kit

• Αποθηκεύει και οργανώνει τις σύριγγες σύνθετης ρητίνης
• Φορητό, για την μεταφορά στο χώρο αποστείρωσης όταν χρησιμοποιηθούν με το Tub
• Σας βοηθά να ελέγχετε καλύτερα το στοκ σας
• Η βάση για τις σύριγγες σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έως και
20 σύριγγες
• Το Clip-On Holder σας επιτρέπει να ξεχωρίσετε τις σύριγγες που
θα χρησιμοποιηθούν για το περιστατικό
• Τα Long Tub Cup και Slide Tray παρέχουν περισσότερους χώρους
οργάνωσης/αποθήκευσης
Το σετ περιλαμβάνει:
• Syringe 20-Unit Stand
• 1 x Long Tub Cup με καπάκι
• 1 x Divided Slide Tray
• 1 x Syringe Clip-On Holder
• Shade Label Sheet 2pk
Κωδ. 20Ζ489
Τιμή: 57,50€
Διατίθεται επίσης Kit για την οργάνωση ρητίνης σε κάψουλες
Κωδ. 20Ζ479

AM

AM

S

Syringe 20-Unit Stand

Syringe 10-Unit Add-On

• Χρησιμοποιείται για την οργάνωση σωληναρίων σύνθετης ρητίνης και άλλων υλικών σε σύριγγα
• Στέκεται σε όρθια θέση για εύκολη πρόσβαση στις σύριγγες
• Αναδιπλώνεται για να αποθηκεύεται
• Θέσεις για έως και 20 σύριγγες
• Μπορούν να προστεθούν έως και δύο Syringe 10-Unit Add On για
έως και 20 επιπρόσθετες θέσεις
• Διαστάσεις: 22.22cm x 12.06cm x 3.96cm
Κωδ. 20Ζ487
Τιμή: 29,00€
AM

S

• Προέκταση η οποία μπορεί να προστεθεί στο Syringe 20-Unit
Stand για επιπρόσθετες θέσεις
• 10 θέσεων
• Διαστάσεις: 12.74cm x 5.87cm x 1.9cm
Κωδ. 20Ζ488
Τιμή: 11,95€

S

Syringe Clip-On Holder

Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα σωληνάρια σύνθετης ρητίνης
κατά τη διάρκεια της εργασίας
• Κουμπώνει εύκολα σε οποιαδήποτε πλευρά του Procedure Tub ή
B-Lok Δίσκο
• Θέσεις για 15 σύριγγες και 3 ρύγχη τοποθέτησης υλικών.
Κωδ. 20Ζ486
Τιμή: 11,50€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Οργάνωση Οδοντιατρικών Εργασιών
με το Σύστημα Χρωματικής Κωδικοποίησης
Πώς μπορείτε να το εντάξετε στο ιατρείο σας;
Βήμα 1ο:
Ήδη έχετε ορίσει ένα χρώμα για κάθε οδοντιατρική εργασία για να
οργανώσετε τα υλικά σας στα Procedure Tubs σελ. 18
π.χ.
Στεφάνες & Γέφυρες = Πορτοκαλί
Ενδοδοντία = Πράσινο
Αποκαταστάσεις Ρητίνης = Γαλάζιο
Βήμα 2ο:
Υπολογίστε κατά μέσο όρο τον αριθμό των οδοντιατρικών εργασιών
που κάνετε εβδομαδιαίως
π.χ.
Στεφάνες & Γέφυρες = 2 ραντεβού εβδομαδιαίως
Ενδοδοντία = 6 ραντεβού εβδομαδιαίως
Αποκαταστάσεις Ρητίνης = 12 ραντεβού εβδομαδιαίως

Βήμα 3ο:
Για να υπολογίστε πόσους δίσκους χρειάζεστε, θα διαιρέσετε τον παραπάνω αριθμό (από το βήμα 2) με τον αριθμό 3 στρογγυλεύοντας
τον αριθμό προς τα πάνω.
πχ
Στεφάνες & Γέφυρες = Χρειάζεστε 1 πορτοκαλί δίσκο
Ενδοδοντία = Χρειάζεστε 2 πράσινους δίσκους
Αποκαταστάσεις Ρητίνης = Χρειάζεστε 4 γαλάζιους δίσκους
Βήμα 4ο:
Τι άλλο θα χρειαστώ;
Εκτός από τα Procedure Tubs για τα υλικά σας και τους δίσκους, θα
χρειαστείτε κασετίνες για τα εργαλεία, φρεζοθήκες και θήκες για τις
ρίνες ενδοδοντίας τα οποία θα τα βρείτε στις επόμενες σελίδες του
καταλόγου. Για να ολοκληρώσετε την χρωματική κωδικοποίηση των
εργασιών, θα πρέπει τα παραπάνω να φέρουν το ίδιο χρώμα με αυτό
που έχετε ήδη ορίσει για κάθε οδοντιατρική διαδικασία και να είναι
στον αριθμό όσα προέκυψαν στα βήμα 3.
Καλή Οργάνωση!

G&C Dental Technologies

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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Δίσκοι
Οι μοναδικοί δίσκοι της Zirc με τα καπάκια που κλειδώνουν (Safe-Lok Tray)
σας παρέχουν μία άριστη μέθοδο για την διαχείριση μολυσματικών εργαλείων
και πρόσθετα σας επιτρέπουν:

1.

2.

Μετά από κάθε οδοντιατρική εργασία, τα μολυσματικά αντικείμενα παραμένουν στο δίσκο χωρίς τον κίνδυνο να πέσουν από αυτό και μπορούν να μεταφερθούν με ασφάλεια
και να παραμείνουν σφραγισμένα με το καπάκι μέχρι να είστε έτοιμοι για τον καθαρισμό και αποστείρωση.

AM

S

Σας επιτρέπουν να έχετε έτοιμο το δίσκο με τα εργαλεία
που χρειάζεστε πριν το ραντεβού με τον ασθενή. Το καπάκι Safe-Lok διατηρεί τα εργαλεία καθαρά και σας επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά στην έδρα. Το καπάκι αφαιρείται όταν ο
ασθενής βρίσκεται στην έδρα και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.

o

136

AM

S

o

136

B-Lok Flat Tray

Mini Tray

• Γυαλιστερή επιφάνεια ανθεκτική στο λέκιασμα
• Αντιολισθητική βάση
• Κ λιβανίζεται (έως 136°C)
• Διαστάσεις: 33.97cm x 24.45cm x 2.22cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Kωδ. 20Ζ401
Τιμή: 12,50€

• Γυαλιστερή επιφάνεια ανθεκτική στο λέκιασμα
• Αντιολισθητική βάση
• Κ λιβανίζεται (έως 136°C)
• Διαστάσεις: 23.81 x 16.19cm x 2.22cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 20Ζ101
Τιμή: 11,50€

AM

S
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B-Lok Divided Tray

S

o

136

Insti-Grip (for B-Lok Divided Tray)

• Δίσκος με χωρίσματα
• Γυαλιστερή επιφάνεια ανθεκτική στο λέκιασμα
• Αντιολισθητική βάση
• Θέσεις για 12 εργαλεία
• Θέσεις για 9 FG, RA ή HP φρέζες
• Κ λιβανίζεται (έως 136°C)
• Διαστάσεις: 33.97m x 24.45cm x 2.22cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 20Ζ451
Τιμή: 14,95€

• Ανταλλακτικά λαστιχάκια για τον δίσκο B-Lok Divided Tray
• Συγκρατεί τα εργαλεία με ασφάλεια
• Διαστάσεις: 16.83cm x 0.64cm x 0.95cm
Κωδ. 20Ζ454Ι
Τιμή: 2,65€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Multi-Mod Racks
Προσαρμοζόμενες ραφιέρες για την οργάνωση των
Procedure Tub, δίσκων και κασετινών
S

Safe-Lok Tray Cover B-Size

• Ταιριάζει στους δίσκους B-Lok Flat και B-Lok Divided Trays
• Συρταρωτός μηχανισμός ασφαλίζει το καπάκι στο δίσκο
• Διαστάσεις: 35.56cm x 25.4cm x 1.91cm
Κωδ. 20Ζ445
Τιμή: 17,50€

45.72cm

Adjusts
S
S

from 24.7
6cm-42.5

29.84cm
4 cm

Multi-Mod Rack (8 place)

B-Size Tray Cover (Non-Locking)

• Καπάκι για τους δίσκους B-Lok Flat και B-Lok Divided Trays το
οποίο δεν κλειδώνει
• Διαστάσεις: 35.56cm x 25.72cm x 0.79cm
Κωδ. 20Ζ441
Τιμή: 17,50€

• Για 8 δίσκους ή 4 Procedure Tubs με τα καπάκια τους
• Προσαρμοζόμενο: για δίσκους, Procedure Tubs ή κασετίνες εργαλείων
• Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή με επίστρωση χρωμίου
• Αντιολισθητική
• Μήκος: προσαρμοζόμενο από 24.76cm έως 42.54cm
Ύψος: 45.72cm
Κωδ. 21Ζ410
Τιμή: 89€

S

Mini-Lok Tray Cover

34.79cm

• Ταιριάζει στον δίσκο Mini Tray
• Συρταρωτός μηχανισμός ασφαλίζει το καπάκι στο δίσκο
• Διαστάσεις: 25.08cm x 16.83cm x 2.54cm
Κωδ. 20Ζ103
Τιμή: 15€
Adjusts

from 24.7
6cm-42.5

29.84cm

4 cm

S

Multi-Mod Rack (6 place)

• Για 6 δίσκους ή 3 Procedure Tubs με τα καπάκια τους
• Προσαρμοζόμενο: για δίσκους, tubs ή κασετίνες εργαλείων
• Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή με επίστρωση χρωμίου
• Αντιολισθητική
• Μήκος: προσαρμοζόμενο από 24.76cm έως 42.54cm
Ύψος: 34.79cm
Κωδ. 21Ζ105
Τιμή: 89€

S

Mini Tray Cover (Non-Locking)

• Καπάκι για το δίσκο Mini Tray το οποίο δεν κλειδώνει
• Διαστάσεις: 23.02cm x 17.15cm x 2.22cm
Κωδ. 20Ζ102
Τιμή: 15€

AM Antimicrobial

o

136

Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Κασετίνες

AM

o
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Ε-Z Jett Cassette 5 θέσεων

E-Z Jett Cassette 10 θέσεων

• Θέσεις για 5 εργαλεία
• Προστατεύουν τα εργαλεία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους
• Κ λιβανιζόμενες (έως 136°C)
• Σ χεδιασμένες για εξαιρετική ροή νερού και εύκολο καθαρισμό –
ανοιχτές στο πάνω μέρος, στρογγυλά ανοίγματα, αποστρογγυλεμένες γωνίες
• Κατασκευασμένες με αντιμικροβιακή προστασία – εμποδίζει την
ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες
• Διαθέτουν αντιολισθητική βάση
• Ταιριάζουν στις διαστάσεις του Statim Sterilizer
• Διατίθενται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50Ζ925
Τιμή: 28€

• Θέσεις για 10 εργαλεία
• Προστατεύουν τα εργαλεία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους
• Κ λιβανιζόμενες (έως 136°C)
• Σ χεδιασμένες για εξαιρετική ροή νερού και εύκολο καθαρισμό –
ανοιχτές στο πάνω μέρος, στρογγυλά ανοίγματα, αποστρογγυλεμένες γωνίες
• Κατασκευασμένες με αντιμικροβιακή προστασία – εμποδίζει την
ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες
• Διαθέτουν αντιολισθητική βάση
• Πρόσθετη θήκη στη μέση της κασετίνας για την φύλαξη περισσότερων εργαλείων.
• Διατίθενται σε 13 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50Ζ930
Τιμή: 45€
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Ε-Ζ Jett Cassette 8 θέσεων

o
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Compact Cassette

• Θέσεις για 8 εργαλεία
• Τα καλύμματα είναι αποσπώμενα για κάτοπτρα και για μεγαλύτερα εργαλεία
• Το λουράκι ασφαλίζει την κασετίνα ( διατίθενται 2 με κάθε κασετίνα)
• Κ λιβανιζόμενη (έως 136°C)
• Σ χεδιασμένη για εξαιρετική ροή νερού και καθαρισμό
• Με αντιμικροβιακή προστασία - διατηρεί τις κασετίνες πιο καθαρές και ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες
• Ταιριάζουν στις διαστάσεις του Statim Sterilizer
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50Ζ915
Τιμή: 28€

• Θέσεις για 8 εργαλεία
• Προστατεύουν τα εργαλεία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους
• Κ λιβανιζόμενες (έως 136°C)
• Σ χεδιασμένες για εξαιρετική ροή νερού και εύκολο καθαρισμό –
ανοιχτές στο πάνω μέρος, στρογγυλά ανοίγματα, αποστρογγυλεμένες γωνίες
• Κατασκευασμένες με αντιμικροβιακή προστασία – εμποδίζει την
ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες
• Διαθέτουν αντιολισθητική βάση
• Διατίθενται σε 13 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50Ζ927
Τιμή: 39,50€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Για 10-14 εργαλεία

AM

o
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AM

Steri-Containers

• Για 10-14 εργαλεία
• Κατασκευάζονται με αντιμικροβιακή προστασία - διατηρεί τις
κασετίνες πιο καθαρές και ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες
• Κ λιβανιζόμενη (έως 136°C)
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (Α-S)
• Διαστάσεις: 20.63cm x 4.76cm x 4.76cm
Κωδ. 50Ζ900
Τιμή: 11,50€

o
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Mini Mat

• Για 8 εργαλεία
• Με αντιμικροβιακή προστασία - διατηρείται πιο καθαρό και ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές
και λεκέδες
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
• Διαστάσεις: 9.84cm x 8.89cm x 1.27cm
Κωδ. 20Ζ480
Τιμή: 13,95€

Για 8-12 εργαλεία
Push down

AM

Easy open latch

o

136

AM

Compact Steri-Container

• Για 8-12 εργαλεία
• Κατασκευάζονται με αντιμικροβιακή προστασία - διατηρεί τις κασετίνες πιο καθαρές και ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηριδίων
που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες
• Κ λιβανιζόμενη (έως 136°C)
• Στο Statim 2000 χωρούν 7 κασετίνες
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (Α-S)
• Διαστάσεις: 18.09cm x 3.81cm x 3.81cm
Κωδ. 50Ζ905
Τιμή: 11,50€

AM Antimicrobial
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Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect
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Instrument Mat

• Χρησιμοποιήστε την μία πλευρά για 10 εργαλεία χειρός ή από την
άλλη για 4 χειρουργικά εργαλεία
• Μαλακό, αντιολισθητικό υλικό
• Μπορεί να κοπεί για να προσαρμοστεί στο δίσκο Mini Tray
• Κ λιβανιζόμενo (έως 136°C)
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
• Διαστάσεις: 17.15cm x 5.08cm x 0.95cm
Κωδ. 20Ζ464
Τιμή: 15€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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E-Z ID Rings & Tape
No more loose Rings!
Just slide instrument
through & remove.

Apply in seconds!
Built-in cutter for
easy application.

Label Containers!
Keep containers organized
by labeling them per content.

Τοποθετήστε το εργαλείο σας για να βρείτε το μέγεθος
του ελαστικού δακτυλίου που χρειάζεστε.

o
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E-Z ID Rings

• Σε εύχρηστη συσκευασία
• Διατίθενται σε 3 μεγέθη: Small, Large & XL και 13 χρώματα (A-S)

Συσκευασία 25 τεμαχίων

(επιλέγετε χρώμα A-S)
Small Κωδ. 70Ζ100 Τιμή: 7,95€
Large Κωδ. 70Ζ200 Τιμή: 7,95€
XL Κωδ. 70Ζ000
Τιμή: 9,50€

Neon System 200 τεμαχίων

(8 έντονα χρώματα: N, O, P, Q x 1 & S, R x 2)
Small Κωδ. 70Ζ110 Τιμή: 55€
Large Κωδ. 70Ζ210 Τιμή: 55€
XL Κωδ. 70Ζ010
Τιμή: 65€

Pastel System 200 τεμαχίων

(8 απαλά χρώματα: Α, Β, D x 2 & I , G x 1)
Small Κωδ. 70Ζ105 Τιμή: 55€
Large Κωδ. 70Ζ205 Τιμή: 55€
XL Κωδ. 70Ζ005
Τιμή: 65€

o
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E-Z ID Tape

• Ταινία σε 16 χρώματα με ενσωματωμένο κόφτη, για την κωδικοποίηση των εργαλείων ή για οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια

E-Z ID Tape Roll

E-Z ID Tape System Neon

Μήκος ταινίας: 3.05m
Κωδ. 70Ζ300
Τιμή: 11€

E-Z ID Tape System Pastel

(8 συσκευασίες 9.1mm, N, O, P, Q x 1 & S, R x 2)
Κωδ. 70Ζ310
Τιμή: 45€

(8 συσκευασίες 9.1mm, Α, Β, D x 2 & I , G x 1)
Κωδ. 70Ζ305
Τιμή: 45€
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Θήκες Μικροεργαλείων Ενδοδοντίας
o
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Steri-Endo Guard

Millimeter Gauge to
measure & position
rubber stopper.

• Οι θήκες μικροεργαλείων ενδοδοντίας σας προσφέρουν ένα μοναδικό τρόπο για να οργανώσετε, αποθηκεύσετε και αποστειρώσετε τις ενδοδοντικές ρίνες και reamers.
• Κάθε θήκη διαθέτει χαρακάκι σε mm για την μέτρηση των ρινών
και την τοποθέτηση των stopper.
•Δ
 ιαθέτουν μετρητή στην μπάρα για την μέτρηση των κλιβανισμών.
• Κ λιβανιζόμενες (έως 136°C)
• Περιλαμβάνει 12 σφουγγαράκια
• Διατίθενται σε 13 χρώματα (Α–S)

Foam insert to clean
and hold files.

Steri-Endo Guard Hand

• Για έως και 16 ρίνες χειρός / reamers
• Διαστάσεις: 13.65cm x 0.95cm x 5.56cm
Κωδ. 50Ζ450
Τιμή: 31,50€

Counter to keep track of
number of sterilizations.

Steri-Endo Guard Engine

• Για έως και 11 μηχανοκίνητες και 5 ρίνες χειρός / reamers
• Διαστάσεις: 13.65cm x 0.95cm x 5.56cm
Κωδ. 50Ζ452
Τιμή: 31,50€

Foam Inserts

Ανταλλακτικά φουγγαράκια μιας χρήσεως για τις θήκες Steri-Endo
& Endo Assist
Κωδ. 50Ζ451 48 τεμάχια
Τιμή: 31,50€
Κωδ. 50Ζ451V 144 τεμάχια Τιμή: 65€
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Endo-Assist

• Μια μοναδική θήκη η οποία φοριέται σαν δαχτυλίδι και σας επιτρέπει να κρατάτε και να μετράτε τις ρίνες
γρήγορα και εύκολα
• Με χαρακάκι για την μέτρηση των ρινών και την τοποθέτηση των
stopper
• Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες
• Περιλαμβάνει μικρό και μεγάλο μέγεθος δακτυλιδιού έτσι ώστε
να ταιριάζει στα περισσότερα μεγέθη δακτύλων
• Επίπεδη βάση η οποία του επιτρέπει να στέκεται μόνο του
• Μιας χρήσεως σφουγγαράκια καθαρίζουν / συγκρατούν τις ρίνες
(περιλαμβάνει 12 τεμάχια)
• Διαστάσεις: 3.81cm x 4.45cm x 4.13cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50Ζ460
Τιμή: 29,50€

AM Antimicrobial
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136

Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect
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Assist Stand

• Το αφρώδες υλικό καθαρίζει πιο εύκολα και πιο γρήγορα και
κρατά τα μικροεργαλεία σε όρθια θέση
• Τετράγωνο έτσι ώστε να χωράει μέσα στο Procedure Tub
• Το πυκνό αφρώδες υλικό εμποδίζει τις διαρροές των διαλυμάτων
• Αποστρογγυλεμένες γωνίες διευκολύνουν τον καθαρισμό
• Διαθέσιμο μόνο σε μαύρο χρώμα
• Διαστάσεις: 4.76cm x 4.76cm x 3.16cm
Κωδ. 50Ζ462
Τιμή: 18€

Assist Stand Foam

Ανταλλακτικά σφουγγαράκια μιας χρήσεως για το Assist Stand
Κωδ. 50Ζ466 48 τεμάχια
Τιμή: 31,50€
Κωδ. 50Ζ466V 144 τεμάχια Τιμή: 65€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Οργάνωση & Φύλαξη Διαμαντιών – Φρεζών
Steri-Bur Guard
AM

o

136

Προστατεύει τις φρέζες και τα διαμάντια σας κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού και αποστείρωσης και επιπρόσθετα μπορεί να σταθεί σε 3 διαφορετικές γωνίες για εύκολη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της εργασίας.
• Για φρέζες FG, RA & HP
• Προσαρμοζόμενο ύψος της θήκης για φρέζες με διαφορετικά
μήκη (Η θήκη Surgical Bur Guard δεν προσαρμόζεται)
• Διαθέτουν ανοίγματα για την αποστράγγιση για την αποφυγή της
οξείδωσης των φρεζών
• Οι θήκες κλιβανίζονται στους 136°C
• Όλες οι θήκες διατίθενται σε 13 χρώματα (Α- S)

12-Hole Bur Guard

Surgical Bur Guard 12-Hole

22-Hole Bur Guard

Universal Short Bur Adapter

• Για φρέζες από 12mm - 30mm
• Διαστάσεις: 7.3cm x 0.95cm x 3.94cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50Ζ406
Τιμή: 15,50€

• Για φρέζες από 30.9mm - 37.1mm
• Διαστάσεις: 7.3cm x 0.95cm x 3.49cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50Ζ408
Τιμή: 16,50€

• Για φρέζες από 12mm έως και 30mm
• Διαστάσεις: 12.38cm x 1.1cm x 3.8cm
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50Ζ410
Τιμή: 16,50€

• Αντάπτορας ο οποίος επιτρέπει στις κοντές φρέζες να αποθηκεύονται στην ίδια θήκη με μακρύτερες φρέζες χωρίς τον κίνδυνο να
πέσει η κοντύτερη από τη θήκη
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το 12 ή 22 Hole Bur Guard
Κωδ. 50Z412
Τιμή: 5,50€
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Μαγνητικές Βάσεις για φρέζες & διαμάντια
Bur Block
• Για FG, RA & HP φρέζες
• Η μαγνητική βάση συγκρατεί τις φρέζες με ασφάλεια
• Διαθέτει ανοίγματα για την αποστράγγιση για την αποφυγή της
οξείδωσης των φρεζών
• Αντιολισθητική βάση
• Κ λιβανιζόμενες (έως 136°C)
• Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)
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8- Hole Bur Block

o

136

14-Hole Bur Block

• Διαστάσεις: 3.81cm x3.81cm x 1.27cm
Κωδ. 50Ζ400
Τιμή: 13,95€

• Διαστάσεις: 7.46cm x 3.81cm x 1.27cm
Κωδ. 50Ζ403
Τιμή: 15€
* Τα καπάκια διατίθενται ξεχωριστά

S

Bur Block Covers

Καπάκια για την προστασία των φρεζών κατά την αποθήκευση (δεν κλιβανίζονται)

8-Hole Bur Block Cover 1’’ High-Standard
• Για φρέζες FG & RA
• Διαστάσεις: 4.13cm x 4.13cm x 2.54cm
Κωδ. 50Ζ401
Τιμή: 6,50€

14-Hole Bur Block Cover 1’’ High-Standard
• Για φρέζες FG & RA
• Διαστάσεις: 7.94cm x 4.13cm x 2.54cm
Κωδ. 50Ζ404
Τιμή: 6,50€

14-Hole Bur Block Cover 2’’ High-For Surgical Burs
• Για εργαστηριακές και χειρουργικές φρέζες
• Διαστάσεις: 7.94cm x 4.13cm x 5.72cm
Κωδ. 50Ζ405
Τιμή: 6,50€

AM Antimicrobial

o
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Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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AM

S

Implant Organizer

• Το σχήμα της θήκης μοιάζει με το τόξο της γνάθου του ασθενή για
εύκολη αναγνώριση
• Πλαστικό κάλυμμα με ειδική επίστρωση η οποία σας επιτρέπει
να σημειώνετε τον αριθμό του δοντιού σε κάθε θήκη και το όνομα του ασθενή
• Διαστάσεις: 17.46cm x 11.75cm x 1.59cm
• Διατίθεται μόνο σε μπλε
Κωδ. 20Ζ490Β
Τιμή: 28€

AM

S

Restorative Organizer

• Tο σχήμα της θήκης μοιάζει με το τόξο της γνάθου του ασθενή για
την εύκολη αναγνώριση όψεων, ενθέτων, επενθέτων & ρητίνης
• Περιλαμβάνει μιας χρήσεως βαζάκια ανάμιξης (25 τεμ) για τον συγκολλητικό παράγοντα και κονίες
• Διαθέτει βοηθητική θήκη για βουρτσάκια και υλικά
• Η ειδική επίστρωση του πλαστικού σας επιτρέπει να σημειώνετε τον
αριθμό του δοντιού σε κάθε θήκη και το όνομα του ασθενή
• Το πορτοκαλί καπάκι εμποδίζει το πρόωρο πολυμερισμό των υλικών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προστατευτικό ακτινοβολίας
• Διαστάσεις: 17.46cm x 11.75cm x 1.59cm
• Διατίθεται μόνο σε μωβ
Κωδ. 20Ζ495R
Τιμή: 34€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Pre-punched hole

ZIRC

Απομόνωση
Material can be adjusted on/around
the frame once placed.

Pre-punched hole

Insti-Dam Relaxed Fit

Insti-Dam

Ελαστικός Απομονωτήρας Χωρίς Latex
• Με ενσωματωμένο πλαίσιο
• Προ-τρυπημένο
• Ανθεκτικό
• Εύκολη τοποθέτηση, άνετο για τον ασθενή
• Κάμπτεται εύκολα έτσι ώστε να μπορείτε να βγάλετε ακτινογραφία χωρίς να βγάζετε τον ελαστικό απομονωτήρα
• Κατασκευασμένο από πολυισοπρένιο
• Κάθε συσκευασία περιέχει 20 τεμάχια
Κωδ. 50Ζ459
Τιμή: 54€

Latex Insti-Dam

SE Cushion

• Κατασκευασμένο από λάτεξ
• Ίδια χαρακτηριστικά με το Insti-Dam
Κωδ. 50Ζ455
Τιμή: 42€

AM

• Χωρίς λάτεξ
• Για την απομόνωση οπισθίων δοντιών
• Ίδια χαρακτηριστικά με το Insti-Dam αλλά διαθέτει περισσότερο
λάστιχο για γρηγορότερη τοποθέτηση σε οπίσθια δόντια - χωρίς
να σχίζεται και χωρίς να το τραβάτε και να το τεντώνετε
• Περιέχει 20 τεμάχια
• Διάμετρο: 10.79cm
Κωδ. 50Ζ457
Τιμή: 64€

• Χρησιμοποιείται με την σιελαντλία
• Προστατεύει τους μαλακούς ιστούς
• Παρέχει περισσότερη άνεση στον ασθενή
• Βελτιώνει το εύρος της αναρρόφησης
• Ε λαχιστοποιεί τον ήχο της αναρρόφησης
• Διατίθεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων
• Μιας χρήσεως
Κωδ. 50Ζ970
Τιμή: 21,50€

S

Insti-Dam Dispenser

• Για την φύλαξη των Insti-Dam (αποθηκεύει 35 τεμάχια)
• Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή
επάνω σε πάγκο
• Αντιολισθητική βάση
• Διαστάσεις: 12.38cm x 12.38cm x
15.56cm
• Διαθέσιμα Χρώματα: Α & Ν
Κωδ. 50Z471
Τιμή: 20€

Place

Lingua-Fix Saliva Ejector

• Παρέχει στεγνό πεδίο εργασίας
• Κρατά τη γλώσσα σε σταθερή θέση- τη προστατεύει από τραυματισμούς
• Εύκολο στη τοποθέτηση και αφαίρεση
• Άνετο για τον ασθενή
Κωδ. 50Ζ953S Συσκευασία 10 τεμ.
Τιμή: 14€
Κωδ. 50Ζ953 Συσκευασία 50 τεμ.
Τιμή: 62,50€

AM Antimicrobial
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Autoclavable

Washer Disinfect
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Surface Disinfect

Lock

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Cabinet Tray #16A Hand Instruments

Cabinet Tray #18 – Finishing Strips

• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm x 2.38cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β
Κωδ. 20Ζ201
Τιμή: 8€

AM

• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β
Κωδ. 20Z204
Τιμή: 8€

S

AM

Cabinet Tray #16 (Deep Well)

• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β
Κωδ. 20Ζ205
Τιμή: 8€

S

AM

Cabinet Tray #17 – Clamps, Retainers etc.

S

Cabinet Tray #20 – Discs, Wheels, Stones

• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β
Κωδ. 20Ζ203
Τιμή: 8€

AM

S

Cabinet Tray #19 – Pliers, Scissors etc

• Διαστάσεις: 19.69cm x 9.53cm 2.54cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β
Κωδ. 20Ζ202
Τιμή: 8€

AM

S

• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β
Κωδ. 20Ζ206
Τιμή: 8€

S

Lab Pan

• για την οργάνωση και μεταφορά
αποτυπωμάτων, εκμαγείων, τεχνητών οδοντοστοιχιών, κλπ
• Διαστάσεις: 19.05cm x 14.61cm x
17.78cm
• Διαθέσιμα χρώματα: A-G & M
Κωδ. 17Ζ101
Τιμή: 7,50€

Wall Strip Lab Pan

• βάση για να τοποθετηθούν τα Lab Pan στον τοίχο
• κάθε βάση κρατά 3 Lab Pans
•Sμήκος: 45.72cm
Κωδ. 17Ζ104
Τιμή: 9,95€

Wall-Hanging Lab Pan
• τα ίδια χαρακτηριστικά με το Lab
Pan αλλά διαθέτει εγκοπή στο
πίσω μέρος για να μπορεί να κρεμαστεί σε οριζόντια επιφάνεια
Κωδ. 17Ζ102
Τιμή: 8,50€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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S

S

Retainer Box

Denture Box

• Βάθος 2.54cm
• Διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα: J, N, O, P, R, S
Κωδ. 25R500
Τιμή: 1,15€ ανά τεμάχιο

Κουτάκι φύλαξης για τεχνητές οδοντοστοιχίες
• Βάθος: 4.45cm
Κωδ. 30R800
Τιμή: 1,35€ ανά τεμάχιο

Retainer Box

• Βάθος 3.81cm
• Διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα: J, N, O, P, R, S
Κωδ. 25R550
Τιμή: 1,25€ ανά τεμάχιο

Derlin Spatula

• Αντικολλητική
• Για την ανάμιξη κονίας, ακρυλικού κλπ
• Μήκος: 11.74cm Διάμετρος: 0.47cm
• 10 τεμάχια
Κωδ. 50Ζ523
Τιμή: 11,50€
S

o

136

Mighty Mixer Spatula

• Διαστάσεις: 18.57cm x 0.48cm x 3.18cm
• Διαθέσιμα Χρώματα: J, N, P & R
Κωδ. 50Ζ501
Τιμή: 5€ ανά τεμάχιο

S

Mixing Sticks
• 100 τεμάχια
• μιας χρήσεως
• μήκος: 11.43cm
Κωδ. 50Ζ521
Τιμή: 20€

o

136

Cement Spatula

• καθαρίζεται εύκολα
• για κονίες, πάστες κλπ
• διαστάσεις: 16.19cm x 0.64cm x 0.95cm
Κωδ. 50Z502
Τιμή: 5,50€ ανά τεμάχιο
Attaches to light post.

E-Z Access Shelf

• Εύκολη τοποθέτηση στο μπράτσο του προβολέα
• προσαρμόζεται σε διάφορες θέσεις
• ανθεκτικό στο λέκιασμα
• αντέχει έως και 11.33 κιλά
• Περιστρέφεται 360°
• Διαστάσεις: μήκος 34.93cm πλάτος 26.04cm
• Διατίθεται σε 3 χρώματα: λευκό, μπεζ, γκρι
Κωδ. 20Ζ420
Τιμή: 120€

Mixing Wells

144 τεμάχια
Κωδ. 20Ζ496V
Τιμή: 22,50€ ανά τεμάχιο

AM Antimicrobial
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Autoclavable

Washer Disinfect

S

Surface Disinfect

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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S

Mega Gracey

Διαστάσεις: 39.37cm μήκος
Διατίθεται σε χρώμα μουσταρδί
Κωδ. 50Ζ312
Τιμή: 26€

S

Mega Mirror

(καθρέφτης για τον ασθενή)
• κρατά τα παιδιά απασχολημένα
• διαστάσεις: 6.35cm καθρέφτης & 39.37cm μήκος
• διατίθεται στα παρακάτω χρώματα: N, P, Q, R & S
Κωδ. 50Ζ309
Τιμή: 23€

AM

S

The Steri-Soaker

Σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί με χημικά για τον καθαρισμό/απολύμανση εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις κασετίνες, SteriContainers, Bur Blocks και Bur Guards της Zirc.
• Το ημερολόγιο στο καπάκι σας βοηθά να γνωρίζετε πότε πρέπει να γίνει αλλαγή στο διάλυμα: χρησιμοποιήστε τα color code rings για να καταγράψτε την ημερομηνία
• Ο σχεδιασμός του καλαθιού επιτρέπει την γρήγορη αποστράγγιση για να
μπορείτε να πιάνετε εύκολα τα εργαλεία
• Χ ωρητικότητα: 3.78 λίτρα διαλύματος για το οποίο υπάρχει ένδειξη
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαριστικά (ένζυμα, απορρυπαντικά),
απολυμαντικά (φαινόλες) / ψυχρά αποστειρωτικά διαλύματα για γλουταραλδεϋδη και χλώριο
• Διαστάσεις: 35.24cm X 24.45cm x 13.02cm
• Διαθέσιμα Χρώματα: B & I
Κωδ. 50Ζ805
Τιμή: 64€
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Αποτυπωτικά Υλικά, Δισκάρια και Λάστιχα Στίλβωσης

G&C Dental Technologies

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

CLINICIAN’S CHOICE
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Αποτυπωτικά AFFINITY
Ιξώδη σχεδιασμένα ανάλογα με την τεχνική αποτύπωσης

Τα Affinity, τα αποτυπωτικά υλικά 3ης γενιάς, δεν βασίζονται στις ενισχυτικές ουσίες όπως τα αποτυπωτικά υλικά προηγούμενων γενιών. Η χημική τους σύνθεση με προσθήκη ρητίνης τους χαρίζει την ιδανική ρευστότητα για αποτύπωση με μεγάλη ακρίβεια και επιτρέπει οποιαδήποτε σκληρότητα απαιτείται μετά από την πήξη τους. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στην Clinician’s Choice την δημιουργία μεγάλης ποικιλίας
αποτυπωτικών υλικών για την τεχνική αποτύπωσης της προτίμησής σας.

Οι χρόνοι εργασίας και πήξης λειτουργούν προς όφελός σας

Η ειδική τους σύνθεση με την προσθήκη ρητίνης ενεργοποιείται με την θερμότητα και όταν τοποθετηθεί στο στόμα πήζει γρηγορότερα από άλλα
αποτυπωτικά υλικά χωρίς όμως να θυσιάζεται ο χρόνος εργασίας.

Μεγαλύτερη αντοχή στην απόσχιση, πληρέστερος πολυμερισμός

Η ειδική τους σύνθεση έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής στην απόσχιση κατά 60% σε σχέση με άλλα αποτυπωτικά υλικά της αγοράς.
Επιπρόσθετα, πολυμερίζεται 100% αυξάνοντας έτσι σε πολύ σημαντικό βαθμό την σταθερότητα των διαστάσεων του αποτυπώματος.

Affinity Light Body HF

Affinity Light Body XL

Το Affinity Light Body HF εμφανίζει ιδανικά χαρακτηριστικά ροής όταν χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με το Affinity Heavy Body, Inflex ή
Ρutty. Η ρευστότητα οποιουδήποτε από αυτά τα
υλικά δισκαρίων μετακινεί αποτελεσματικά το
Light Body HF στην περιοχή της ουλοδοντικής
σχισμής, κατά την εισαγωγή του αποτυπωτικού
δισκαρίου, καλύπτοντας το όριο και την περιοχή της παρασκευής με άριστη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 89% των μερικών αποτυπωμάτων έχουν προβλήματα (κενά,
σχίζονται, καθώς και θέματα ρευστότητας) τα
οποία θα επηρεάσουν την εφαρμογή της τελικής αποκατάστασης*. Αυτά τα προβλήματα παρατηρούνται ιδιαίτερα σε περιστατικά όπου η
ουλοδοντική σχισμή έχει πάχος μικρότερο από
0.20mm.To Light Body XL σχεδιάστηκε για να
ρέει μέσα σε οποιαδήποτε ουλοδοντική σχισμή. Είναι το υψηλότερης ρευστότητας αποτυπωτικό υλικό της αγοράς με εξαιρετικά υψηλή αντοχή στην απόσχιση.

(υψηλής ρευστότητας)

Κωδ. 019522
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Αffinity Light Body HF (κανονική πήξη)
Κωδ. 019525
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Light Body HF (ταχεία πήξη)

(πολύς υψηλής ρευστότητας)

Κωδ. 019526
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Light Body XL (κανονική πήξη)

Affinity Light Body RF

Affinity Monophase

Το Affinity Light Body RF έχει σχεδιαστεί για αυτούς που χρησιμοποιούν αεροσύριγγα για να
οδηγήσουν το λεπτόρρευστο υλικό στην περιοχή της ουλοδοντικής σχισμής πριν την εισαγωγή
του αποτυπωτικού δισκαρίου. Το Light Body RF
εμφανίζει ένα ελαφρά υψηλότερο ιξώδες σε σύγκριση με το υψηλής ρευστότητας, κάνοντας το
το ιδανικό λεπτόρρευστο υλικό για αυτήν την τεχνική τοποθέτησης.

Κατασκευασμένο για χρήση ως αποτυπωτικό υλικό μίας φάσης, το Αffinity Monophase διατηρεί τις πιο επιθυμητές ιδιότητες του πολυαιθέρα όπως σύσταση τσίχλας, υψηλή σκληρότητα μετά τον πολυμερισμό και υψηλή αντοχή στην
απόσχιση. Ωστόσο, αντίθετα με τον πολυαιθέρα, το
Μοnophase είναι πολύ πιο αποτελεσματικό και οικονομικό, αποστειρώσιμο και σταθερό σε διαστάσεις. Για αυτούς που προτιμούν ένα αποτυπωτικό υλικό μίας φάσης, το Μοnophase περιέχει το
ιδανικό μέγεθος ενισχυτικών ουσιών όπως τα λεπτόρρευστα υλικά για πραγματική ακρίβεια. Αποτελεί το ιδανικό υλικό για αποτυπώματα σε εμφυτεύματα, για νωδούς ασθενείς και για μερικά αποτυπώματα.

(κανονικής ρευστότητας)

Κωδ. 019510
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Light Body RF (κανονική πήξη)
Κωδ. 019515
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Light Body RF (ταχεία πήξη)

(μονοφασικό)

Κωδ. 019540
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Monophase (κανονική πήξη)
G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Affinity Heavy Body

Affinity Quick Bite

Όπως και με όλα τα υλικά Affinity, το Ηeavy
Body εμφανίζει ένα ελαφρά χαμηλότερο ιξώδες σε σύγκριση με τα υλικά προηγούμενης
γενιάς. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει έναν τέλειο συνδυασμό με το Light Body, κι
επιπρόσθετα, προλαμβάνει την μετατόπιση του
λεπτόρρευστου υλικού. Κατά τον πολυμερισμό
το Ηeavy Body πολυμερίζεται σε μία πυκνή,
υποστηρικτική σύσταση που επιτρέπει στο λεπτόρρευστο υλικό να καλύψει πλήρως την περιοχή της παρασκευής για σταθερή ακρίβεια.
Eίναι ιδανικό τόσο για αποτυπωτικά δισκάρια
πλήρους φραγμού όσο και τεταρτημορίου.

Κωδ. 016912
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Quick Bite

(παχύρρευστο)

Το Αffinity Quick Bite χρησιμοποιεί τη χημική σύνθεση τρίτης γενιάς για την περαιτέρω βελτίωση των μειονεκτημάτων των υλικών καταγραφής προηγούμενης γενιάς. Αντίθετα με τα περισσότερα υλικά καταγραφής, το
Quick Bite δεν είναι εύθρυπτο. Το Quick Bite
εμφανίζει επίσης πολύ υψηλότερης αντοχής
πολυμερισμό, για την εξάλειψη της παραμόρφωσης κατά την κατασκευή της προσθετικής
εργασίας. Το Quick Bite πολυμερίζεται ενδοστοματικά σε 45΄΄ και δε συμπιέζεται κατά την
ανάρτηση στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο.

Κωδ. 013912
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Heavy Body (κανονική πήξη)
Κωδ. 013952
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Heavy Body (ταχεία πήξη)

Affinity InFlex

Το Affinity InFlex είναι το μόνο υλικό δισκαρίου
το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για την τεχνική αποτύπωσης διπλού φραγμού, για να ξεπεραστεί το
πρόβλημα της παραμόρφωσης που συχνά παρατηρείται με αυτήν την τεχνική. Το InFlex διαθέτει
την ιδανική ροή για να οδηγήσει το λεπτόρρευστο
μέσα στην ουλοδοντική σχισμή χωρίς να το εκτοπίσει. Ένα επιπλέον μοναδικό χαρακτηριστικό του
InFlex είναι η ακαμψία του μετά την πήξη. Αυτό το
χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε δισκάριο διπλού φραγμού και ιδιαίτερα εάν είναι πλαστικό.
Κωδ. 012912
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Inflex (κανονική πήξη) 19,50€ ανά φύσιγγα
Κωδ. 012952
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Inflex (ταχεία πήξη) 19,50€ ανά φύσιγγα

Affinity Multi-Prep

Αποτυπωτικό υλικό με παρατεταμένο χρόνο εργασίας
Το Multi-Prep είναι μοναδικό στο ότι παρέχει 2:40 λεπτά χρόνο εργασίας και τα
ίδια οφέλη τα οποία έχουν κάνει το Affinity
3ης γενιάς το αγαπημένο υλικό των οδοντιάτρων. Με τον παρατεταμένο χρόνο εργασίας του, το λεπτόρρευστο Multi-Prep,
μπορεί να τοποθετηθεί σε 6, 8 ή ακόμη και
12 παρασκευές με πολύ μικρότερο ρίσκο
να πήξει πρόωρα. Η προηγμένη σύνθεσή
του ενεργοποιείται με την θερμότητα και όταν τοποθετηθεί στο στόμα, το Multi-Prep πήζει σε 4:30 λεπτά- πιο γρήγορα από τα αποτυπωτικά υλικά κανονικής πήξης προηγούμενων γενιών.
Κωδ. 631200
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Multi-Prep Tray Material (παχύρευστο)
Κωδ. 632200
Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα
Affinity Multi-Prep Wash Material (λεπτόρρευστο)

Κωδ. 012380
Τιμή: 135€
Affinity Inflex MegaMix 390ml (για συσκευές αυτόματης ανάμιξης)

Affinity Putty

Οι συμβατικές σιλικόνες μέσης ρευστότητας είναι συχνά υψηλού ιξώδους και παρουσιάζουν αντίσταση στη ροή, δημιουργώντας έτσι σημαντική συμπίεση στη διαδικασία αποτύπωσης. Παίρνοντας ένα αποτύπωμα με αυτές τις συνθήκες προάγεται η παραμόρφωση και η υπερβολική εκτόπιση του λεπτόρρευστου υλικού. Το Αffinity Putty τρίτης γενιάς είναι σχεδιασμένο για να δημιουργείται ένα πολύ λεπτό όριο στη διεπιφάνεια με το λεπτόρρευστο υλικό, παρέχοντας μία πραγματική σχέση του μασητικού επιπέδου. Το Αffinity Putty είναι ένα υλικό που δεν λαδώνει και είναι
εξαιρετικά εύκολο στην ανάμιξη.
Κωδ. 027200
Affinity Putty

Τιμή: 82€

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Αποτυπωτικά για Προσωρινές Αποκαταστάσεις
Template

Counterfit

Με το βραβευμένο με 5 αστέρια από το REALITY,
Template, μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με εξαιρετική ακρίβεια να κατασκευάζετε ένα κλειδί για τις προσωρινές σας αποκαταστάσεις. Πήζει σε μόλις 30 δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζεστε συσκευή κενού, ανάμιξη με το χέρι και χωρίς περίσσειες. Το Template
αποδίδει και την πιο λεπτομερή μορφολογία ενώ
όταν πολυμεριστεί απελευθερώνεται εύκολα και διατηρεί την μορφή του συνέχεια. Το Template μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για την τεχνική της γλωσσικής μήτρας για αποκαταστάσεις III και IV ομάδας.

Το Counterfit σας παρέχει ένα ακριβές αντίγραφο, πολύ καλύτερα από ένα αλγινικό, για όλες
τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιούσατε αλγινικό. Το Counterfit έχει τον ίδιο περίπου χρόνο πήξης με το αλγινικό, είναι θιξοτροπικό ώστε
να μην δημιουργεί την τάση για εμετό και καταγράφει εξαιρετικά τις λεπτομέρειες. Όσον αφορά την σταθερότητα διαστάσεων, το Counterfit
διατηρεί τις διαστάσεις του για χρόνια, απολυμαίνεται εύκολα και μπορεί να γίνει έγχυση γύψου σε αυτό άμεσα (ή όποτε σας βολεύει) και
πολλαπλές φορές - κάτι που δεν είναι εφικτό εάν χρησιμοποιείτε
αλγινικό. Επιπλέον, η ανάμιξη γένεται γρήγορα χωρίς διαφοροποιήσεις, εξοικονομώντας χρόνο εφόσον δεν χρειάζεται ανάμιξη με το
χέρι και στην συνέχεια καθαρισμός των εργαλείων..

Κωδ. 018936
Template

Τιμή: 19,95€ ανά φύσιγγα

Κωδ. 275536
Counterfit

Τιμή: 11,95€ ανά φύσιγγα

Κωδ. 275380
Τιμή: 85€
Counterfit Megamix (380ml – για συσκευές αυτόματης ανάμιξης)

Template Clear

Detail

Το νέο Template Clear είναι ένα διαφανές υλικό
για την κατασκευή μήτρας για προσωρινές όψεις.
Είναι εντελώς διάφανο για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο κατά την κατασκευή των προσωρινών
όψεων γιατί ενώ βρίσκεται στο στόμα μπορείτε να
ελέγχετε για τυχόν κενά και φυσαλίδες πριν από
τον φωτοπολυμερισμό. Όταν χρησιμοποιείται με
τα διάφανα μη διατρητα δισκάρια της Clinician’s
Choice, θα είναι σαν να έχετε ένα ‘παράθυρο’ το
οποίο σας επιτρέπει να συμπληρώσετε πρόσθετο
υλικό στα κενά και να φωτοπολυμερίσετε το υλικό για τις προσωρινές όψεις μέσα από τη μήτρα.

Ζελέ καθαρισμού οδοντικής επιφάνειας πριν από την λήψη αποτυπώματος
Το Detail εγγυάται μια καθαρή, απολυμασμένη παρασκευή και συνεπώς ένα ακριβές αποτύπωμα κάθε φορά. Σε μόλις 7-10 δευτερόλεπτα το Detail απομακρύνει τα οργανικά κατάλοιπα και τα μολυσματικά στοιχεία όπως το θείο και τα υπολείμματα μεθακρυλικού
μεθυλίου από την επιφάνεια της παρασκευής. Ξεπλένετε το Detail
και αυτό που μένει είναι μια πεντακάθαρη επιφάνεια.

Κωδ. 017916
Template Clear

Κωδ. 035904
Τιμή: 62€
Detail
4 – σύριγγες 3ml
50 – ρύγχη τοποθέτησης 22g

Τιμή: 24,95€ ανά φύσιγγα

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Διάφορα

Glisten

Provisional Resin Glaze
Το γυαλιστικό Glisten ελαχιστοποιεί το χρόνο στίλβωσης ενώ προσφέρει στις προσωρινές όψεις, στεφάνες, γέφυρες, ένθετα και
επένθετα μια φυσική γυαλάδα. Αυτό που κάνει το Glisten να ξεχωρίζει είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί και να πολυμεριστεί είτε ενδοστοματικά ή εκτός του στόματος εξαιτίας της σύνθεσής του με βάση
την ρητίνη. Το Glisten μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα πολύ λεπτό
στρώμα και όταν φωτοπολυμεριστεί χαρίζει φυσική γυαλάδα στις
προσωρινές σας. Σε σύγκριση με άλλα παρόμοια προϊόντα της αγοράς, το Glisten είναι πιο λεπτόρρευστο και μπορεί να φωτοπολυμεριστεί ενδοστοματικά με οποιαδήποτε συσκευή φωτοπολυμερισμού, παρέχοντας αξεπέραστη γυαλάδα στις προσωρινές σας.
Κωδ. 151207
Glisten
1 – φιαλίδιο 5ml

Τιμή: 59,95€

True-Grip
Εργαλείο τοποθέτησης προσθετικής εργασίας
Με το True-Grip μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε προσθετική εργασία (στεφάνες, γέφυρες, άξονες, ένθετα, επένθετα) εύκολα
και γρήγορα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα για να τοποθετήσετε πολλά κομμάτια.
Κωδ. 140501
True Grip
50 τεμάχια

Τιμή: 25€

G5
Απευαισθητοποιητικός παράγοντας
παλλαπλών χρήσεων
Το G5 έχει σαν βάση την γλουταραλδεϋδη και περιέχει νερό και ΗΕΜΑ. Η
σύνθεση του αποφράσσει τα οδοντινοσωληνάρια βοηθώντας έτσι στην εξάλειψη της ευαισθησίας που συνδέεται
με τις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης, αμαλγάματος, στεφάνες και γέφυρες. Επιπλέον έχει αντιβακτηριδιακή δράση η οποία εμποδίζει τον σχηματισμό βακτηριδίων
στα σημεία επαφής δοντιού- αποκατάστασης και βοηθά να μην δημιουργηθούν κενά στα όρια της αποκατάστασης.
Το G5 είναι η λύση σε όλες τις κλινικές προκλήσεις που σχετίζονται
με την ευαισθησία.
Κωδ. 226105
G5
1 – φιαλίδιο 5ml

Τιμή: 42,95€

Κωδ. 226110
Τιμή: 69,95€ ανά φύσιγγα
G5
1 – φιαλίδιο 10ml
G&C Dental Technologies

Symmetry
Εργαλείο συσχέτισης προσωπικού επιπέδου
Το Symmetry αποτελεί το ιδανικό εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εσάς και του εργαστηρίου. Μπορείτε εύκολα να καταγράψετε μία
ακριβή καταγραφή δήξης και την ακριβή θέση της μέσης γραμμής
σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Η δοκός ευθυγράμμισης του οριζόντιου επιπέδου αποτελεί ένα τόξο με
25 προεξοχές για σταθεροποίηση του υλικού καταγραφής, συν μία
κάθετη δοκό ευθυγράμμισης.
Κωδ. 051048
Τόξα Symmetry

Τιμή: 2,95€ ανά τεμάχιο

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Δισκάρια Αποτύπωσης

Quad-Tray XL

Quad-Tray Xtreme
Το Quad-Tray Xtreme είναι το μεταλλικό, διπλού φραγμού, μιας
χρήσης δισκάριο αποτύπωσης με τις περισσότερες πωλήσεις. Χάρη
στα πολλά σημαντικά κλινικά χαρακτηριστικά, βελτιώνει την ακρίβεια στην αποτύπωση για οδοντίατρους παγκοσμίως πάνω από 10
χρόνια.
Το Quad-Tray Xtreme είναι κατασκευασμένο από δύσκαμπτο αλουμίνιο για να μη παραμορφώνεται όταν τοποθετείται ή όταν αφαιρείται. Αν σκεφτείτε το χρόνο και τα χρήματα που χρειάζονται για την
λήψη του αποτυπώματος και την επανάληψη λόγω κακής εφαρμογής
(συν τα έξοδο του εργαστηρίου) τότε είναι λογικό να χρησιμοποιήσετε
το μόνο δισκάριο σχεδιασμένο να μην παραμορφώνεται και να δίνει
ακριβής διπλού φραγμού αποτυπώματα – το Quad-Tray Xtreme.
Κωδ. 048250
Τιμή: 1,75€ ανά τεμάχιο
Quad-Tray Xtreme

Το δισκάριο αποτύπωσης Quad- Tray XL έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με το Quad–Tray Xtreme αλλά επιτρέπει την αποτύπωση ολόκληρου του τεταρτημορίου. Τώρα μπορείτε να παρέχετε στο τεχνίτη σας περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην δημιουργία στεφάνων, μικρών γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων.
Κωδ. 041400
Quad-Tray XL

Τιμή: 2,25€ ανά τεμάχιο

Τοποθετείται Affinity Light Body HF με
κίνηση 360 μοιρών δύο φορές. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το ρύγχος βυθισμένο για την αποφυγή παγίδευσης αέρα.

Χρησιμοποιείστε αρκετή ποσότητα
Light Body HF. Για να βεβαιωθείτε για
ιδανική κάλυψη, αφήστε το υλικό να
προωθείται ελεύθερα κατά την έγχυση.

Ταυτόχρονα, το Quad-Tray Xtreme γεμίζεται με Affinity InFlex. Χρησιμοποιείται αρκετό υλικό για να πληρωθούν
τα παρειακά και γλωσσικά τοιχώματα
του δισκαρίου.
Το δισκάριο τοποθετείται και συστήνεται στον ασθενή να κλείσει πλήρως,
αλλά παθητικά. Η παθητική κλειστή
θέση διατηρείται για 3 λεπτά από την
εισαγωγή του δισκαρίου.

Quad-Tray Anterior
Όλα τα πλεονεκτήματα του κλασσικού Quad-Tray Xtreme σε ένα δισκάριο προσθίων.
Κωδ. 042502
Τιμή: 1,85€ ανά τεμάχιο
Quad-Tray Anterior
G&C Dental Technologies

Ο αντίθετος φραγμός αφαιρείται πρώτος συγκρατώντας το δισκάριο έναντι της
περιοχής των παρασκευών ενώ ο ασθενής ανοίγει αργά. Στη συνέχεια, κουνάμε
ελαφρά το δισκάριο για να αποφευχθεί η
απόσχιση του αποτυπωτικού υλικού και
αφαιρούμε το τμήμα με τις παρασκευές.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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HeatWave

TempTray

Εξατομικεύσιμα δισκάρια αποτύπωσης
Tα εξατομικεύσιμα δισκάρια αποτύπωσης Heatwave, μπορούν να
διαμορφωθούν εφόσον τοποθετηθούν σε καυτό νερό (70ο C) για 1
λεπτό. Τα δισκάρια πλάθονται με το χέρι για να ταιριάξουν στο στόμα του ασθενή. Μετά την διαμόρφωση το δισκάριο θα ανακτήσει
την φυσιολογική του σκληρότητα εφόσον φτάσει σε θερμοκρασία
δωματίου ή εάν το τοποθετήσετε σε κρύο νερό. Χρειάζεστε μόνο 4
μεγέθη δισκαρίων (άνω και κάτω) για όλα σας τα περιστατικά.

Μεταλλικό δισκάριο για την κατασκευή προσωρινών στεφανών.
• Σ χεδιασμένο για 1-3 δόντια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση, καλύπτει κάθε ύψος μύλης.
• Σ χεδιασμένο για τμηματικά αποτυπώματα φραγμού - αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ευπαθές σε παραμόρφωση που σχετίζεται συχνά
με την εισαγωγή και την αφαίρεση ενός πλαστικού δισκαρίου διπλού φραγμού.
• Είναι εξατομικεύσιμο, άκαμπτο και εύχρηστο. Απλά διευρύνετε ή στενέψτε τα πλευρικά τοιχώματα για να ταιριάζουν στις ακριβείς διαστάσεις οποιουδήποτε φραγμού ασθενή και/ή σε μη ευθυγραμμισμένα δόντια. Όταν χρησιμοποιείται με το αποτυπωτικό
Τemplate, το αποτυπωμά σας θα είναι τέλειο από την πρώτη φορά
επειδή το δισκάριό σας ταιριάζει ιδανικά στον ασθενή και την τεχνική σας.

Κωδ. 188908
Τιμή: 47,50€
Heatwave Set
8 – δισκάρια (διαφορετικά μεγέθη – 4 άνω & 4 κάτω γνάθου)
1 – μετρητής μεγέθους

Ανταλλακτικά Heatwave Τιμή: 5,50€ ανά τεμάχιο
Κωδ. 188142 Μέγεθος 42-άνω γνάθος
Κωδ. 188143 Μέγεθος 43 – άνω γνάθος
Κωδ. 188144 Μέγεθος 44 – άνω γνάθος
Κωδ. 188145 Μέγεθος 45 – άνω γνάθος
Κωδ. 188151 Μέγεθος 51 – κάτω γνάθος
Κωδ. 188152 Μέγεθος 52 – κάτω γνάθος
Κωδ. 188153 Μέγεθος 53 – κάτω γνάθος
Κωδ. 188154 Μέγεθος 54 – κάτω γνάθος

Κωδ. 046102
Temptray

Τιμή: 0,95€ ανά τεμάχιο

Διαφανή μη διατρητα δισκάρια
Σχεδιασμένα για χρήση με το διάφανο αποτυπωτικό Template Clear
για την δημιουργία μιας διάφανης μήτρας για προσωρινές όψεις.
Κωδ. 036601
Τιμή: 1,65€ ανά τεμάχιο
Δισκάριο ολόκληρου φραγμού άνω γνάθου
Κωδ. 036602
Τιμή: 1,65€ ανά τεμάχιο
Δισκάριο ολόκληρου φραγμού κάτω γνάθου
Κωδ. 036253
Τιμή: 1,65€ ανά τεμάχιο
Δισκάριο Universal προσθίων (άνω/κάτω γνάθου)

Heatwave Τεταρτημορίου Τιμή: 3,95€ ανά τεμάχιο
Κωδ. 188710L Αριστερό δισκάριο
Κωδ. 188710R Δεξί δισκάριο

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Λάστιχα & Βουρτσάκια Στίλβωσης
A.S.A.P
Τα νέα λάστιχα στίλβωσης A.S.A.P. (All Surface
Access Polishers) παρέχουν την καλύτερη δυνατή γυαλισμένη επιφάνεια σε λιγότερο από 1 λεπτό με
ένα μόνο σχήμα. Αυτά τα εμποτισμένα με διαμάντι, εύκαμπτα λάστιχα είναι σχεδιασμένα να προσαρμόζονται σε
οποιαδήποτε επιφάνεια ακόμη και δυσπρόσιτες περιοχές όπως
στις μεσοδόντιες επιφάνειες και χρησιμοποιούνται για αποκαταστάσεις ρητίνης, τροποποιημένες υαλονοιομερής κονίες, δυσακριλικό μεθύλιο και σε κάποια κεραμικά υλικά.
Τα μωβ λάστιχα A.S.A.P με κόκκους διαμαντιού μεγέθους 44 μ εξομαλύνουν τις μικρές ατέλειες της επιφάνειας χωρίς όμως να επηρεάζουν την ανατομία. Τα πορτοκαλί
λάστιχα A.S.A.P με κόκκους διαμαντιού μεγέθους 3-6μ χρησιμοποιούνται ασκώντας
ήπια πίεση με κυκλικές κινήσεις στην αποκατάσταση για να χαρίσουν την τελική γυαλάδα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα.
Τα A.S.A.P αντέχουν για τουλάχιστον 30 χρήσεις! Διατίθενται σε 2 μεγέθη.
Κωδ. 130001 Μικρό Πορτοκαλί
Κωδ. 130002 Μικρό Μωβ 		

Τιμή: 12,95€ ανά τεμάχιο
Τιμή: 12,95€ ανά τεμάχιο

Κωδ. 130003 Μεγάλο Πορτοκαλί
Κωδ. 130004 Μεγάλο Μωβ		

Τιμή: 14,95€ ανά τεμάχιο
Τιμή: 14,95€ ανά τεμάχιο

Contours

Labial

Lingual

Occlusal

Interproxima

Incisal

Αδρά λάστιχα διαμόρφωσης
Τα Contours είναι εμποτισμένα με κόκκους οξειδίου του αλουμινίου μεγέθους 90μ και χρησιμοποιούνται για την τελειοποίηση της αδρής ανατομικότητας και τη δημιουργία δευτερογενών αυλάκων, φυμάτων και χαρακτηριστικών της αποκατάστασης.
Κωδ. 078912
Τιμή: 36,50€
Contours Σετ
12 – λάστιχα (2 x κάθε σχήμα)

078201

078202

078204

078205

078206

078208

3,25€ ανά τεμάχιο
G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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D Fine Double Diamond Polishers
Χρησιμοποιήστε το ίδιο
λάστιχο στίλβωσης για
αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης, πορσελάνης, ζιρκόνιου & e-max!
Τα βραβευμένα με 5 αστέρια από το REALITY λάστιχα
D Fine είναι εμποτισμένα με
κόκκους διαμαντιού και περιέχουν 20 φορές περισσότερους κόκκους από άλλα
λάστιχα στίλβωσης. Έτσι σε
2 μόνο βήματα, δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα σε πολύ λίγο χρόνο και με πολύ λίγο κόπο.
Επιπρόσθετα, ενώ πολλά λάστιχα της αγοράς είναι μιας χρήσεως ή
αντέχουν για πολύ λίγες χρήσεις, τα D Fine Double Diamond με τους
κόκκους διαμαντιού, αντέχουν για περίπου 15 χρήσεις ανά λάστιχο.
Κωδ. 130916
Τιμή: 104,95€
D Fine Double Diamond Σετ
8 – λάστιχα αρχικού γυαλίσματος (1 σε κάθε σχήμα)
8 – λάστιχα τελικού γυαλίσματος ( 1 σε κάθε σχήμα)

131501

132501

131502

132502

131503

132503

131504

132504

131505

132505

131506

132506

131508

132508

131509

132509
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Λαστιχάκι μωβ
Λαστιχάκι πορτοκαλί
(αρχικό γυάλισμα)
(τελικό γυάλισμα)

7,15€ ανά τεμάχιο

UNIVERSAL
WHEEL
OCCLUSAL

Shape & Shine
Διαμόρφωση και αξεπέραστη στίλβωση σε ένα μόνο βήμα!
Τα λαστιχάκια Shape & Shine είναι εμποτισμένα με κόκκους διαμαντιού μεγέθους 45μ, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν την σύνθετη ρητίνη όταν ασκείτε πίεση. Κατά την διάρκεια της στίλβωσης,
αυτοί οι κόκκοι διασπώνται συνεχώς και γίνονται όλο και πιο μικροί. Η διάσπαση των κόκκων δημιουργεί ακόμη πιο μικρούς κόκκους οι οποίοι σας δίνουν περισσότερη γυαλάδα και ασυναγώνιστο
τελείωμα σε όλες τις υβριδικές και νάνο-υβριδικές σύνθετες ρητίνες σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
Κωδ. 415906
Τιμή: 115€
Shape & Shine Σετ
12 – λάστιχα (2 x κάθε σχήμα)

MID-SIZE

Groovy Diamond Polishing Brushes
Τα GROOVY Βουρτσάκια αποτελούνται από τρίχες εμποτισμένες με
κόκκους διαμαντιού οι οποίες παρέχουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα χωρίς να δημιουργούν μια επίπεδη επιφάνεια όπως συχνά
συμβαίνει με άλλα συστήματα στίλβωσης.
Τα GROOVY Diamond Polishing Βουρτσάκια γυαλίζουν γρηγορότερα από βουρτσάκια από οξείδιο του πυριτίου και προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον, δεν πέφτουν οι τρίχες της βούρτσας
όπως συμβαίνει με άλλα βουρτσάκια. Αντέχουν περισσότερο από
άλλα βουρτσάκια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεκάδες φορές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σύνθετη ρητίνη, πορσελάνη
και προσωρινές από δισακρυλικό μεθύλιο.
Κωδ. 650601 Groovy Universal
Κωδ. 650602 Groovy Occlusal
Κωδ. 650604 Groovy Mid-Size
Κωδ. 650605 Groovy Wheel

415501

415502

415504

415505

415506

415508

Τιμή: 9,95€ ανά τεμάχιο

11,00€ ανά τεμάχιο
G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Εργαλεία Ρητινών

Esthetic Contouring Instrument (Gold Grip)

Εργαλείο ρητινών με μεταλλική λαβή για την απόδοση λεπτομερειών στις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.
Κωδ. 063103
Τιμή: 48,50€
Esthetic Contouring Instrument
Κωδ. 063104
Τιμή: 25,00€
Ανταλλακτική σπάτουλα 25,00€

Convexi-T

Κυρτά τεχνητά τοιχώματα

Convexi-T Matrix Bands 0.025 πάχος
Κωδ. 206105 πλάτος 6.3mm – 30 τεμ.
Κωδ. 206106 πλάτος 5.5mm – 30 τεμ.
Τιμή: 28,50€

Convexi-T S2 Matrix Bands 0.04 πάχος

Η επίπεδη λεπίδα είναι εξαιρετική στην προσαρμογή του υλικού
στο αυχενικό όριο της παρασκευής και στην απόδοση της ανατομίας
της χειλικής επιφάνειας

Κωδ. 206107 πλάτος 6.3mm – 30 τεμ.
Κωδ. 206108 πλάτος 5.5mm – 30 τεμ.
Τιμή: 28,50€

Esthetic Contouring Instrument (Soft Grip)
Εργαλείο ρητινών με πλαστική λαβή για την απόδοση λεπτομερειών στις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.
Κωδ. 063105
Τιμή: 48,50€
Esthetic Contouring Instrument
Κωδ. 063104
Τιμή: 25,00€
Ανταλλακτική σπάτουλα

Contoured Wood Wedges

Σφήνες με ανατομική καμπύλη σε διάφορα μεγέθη.
Κωδ. 095940
Τιμή: 49,95€
Σφήνες Σετ
150 x ροζ 11mm
100 x μπλε 12mm
100 x πράσινη 13mm
50 x κίτρινη 15mm

Ανταλλακτικά
Συσκευασία 100 τεμ.

Esthetic Contouring Instrument

Εργαλείο ρητινών το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λεπτομερείς, με φυσική όψη αποκαταστάσεις. Με την λεπίδα μπορείτε να
αφαιρείτε τις περίσσειες της σύνθετης ρητίνης και να δημιουργείτε
αυλακώσεις στη σύνθετη ρητίνη για να φαίνονται σαν ρωγμές στην
αδαμαντίνη. Με το άλλο άκρο μπορείτε να δημιουργείτε κυματισμούς
πριν τον φωτοπολυμερισμό για καλύτερη αντανάκλαση του φωτός.
Κωδ. 063106
Τιμή: 48,50€
Esthetic Contouring Instrument
Κωδ. 063107
Τιμή: 25,00€
Ανταλλακτικό άκρου
G&C Dental Technologies

Κωδ. 095111
Κωδ. 095112
Κωδ. 095113
Κωδ. 095115
Κωδ. 095117
12,95€ ανά συσκευασία
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Εργαλεία Περιοδοντίου και Ρητινών - Συστήματα Ακονίσματος

SURGICAL

• RESTORATIVE •

ENDODONTIC

Νέα σειρά εργαλείων

G&C Dental Technologies

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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H Αμερικάνικη εταιρεία PDT προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από
εργαλεία περιοδοντίου και ρητινών εξαιρετικής ποιότητας κατασκευασμένα εξ’ολοκλήρου στις Η.Π.Α

• Αντέχουν έως και 7 φορές περισσότερο από άλλα εργαλεία
• Ατσάλι PDT = Rockwell C59
• Κατασκευάζονται με το υψηλότερης ποιότητας 440Α ανοξείδωτο ατσάλι
• Πιο σκληρά, πιο ανθεκτικά και με λεπτότερες λεπίδες λόγω της μοναδικής μεθόδου επεξεργασίας με θέρμανση και κρυογονική.
• Τα εργαλεία διατηρούν την κοπτική τους ικανότητα για περισσότερο λόγω της σκληρότητας του ατσαλιού
• Η λαβή είναι πολύ ελαφριά (μόνο 13γρ), συμπαγή, κατασκευασμένη από ειδική ρητίνη
• Καλύτερη αίσθηση αφής
• Το μικρό βάρος σε συνδυασμό με την μεγάλη διάμετρο της λαβής παρέχουν περισσότερη
άνεση και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα
• Προσφέρουν εξαιρετικό έλεγχο
• Το μέγεθος της λεπίδας, οι κάμψεις, οι γωνίες και το ισορροπημένο βάρος προσφέρουν
σε σας και τους ασθενείς σας την καλύτερη δυνατή εμπειρία

Υψηλότερης ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι

Ελαφριά, άνετη λαβή με εξαιρετική αίσθηση αφής

Aνθεκτικά, υψηλή κοπτική ικανότητα

Αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο και σε κλίβανο
ξηράς θερμότητας (μέγιστη θερμοκρασία 177oC)

ANATOMICALLY COLOR CODED FASTER RECOGNITION & SETUPS

Προγόμφιοι
Orca
Black

Διαγνωστικά
Pacific
Blue

G&C Dental Technologies

Πρόσθια
Passionate
Purple

Άπω
Caribbean
Green

Εμφυτεύματα
Tangerine
Orange

Εγγύς / Οπίσθια
Sunshine
Yellow

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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Μοναδικά Σχέδια

Montana Jack Scaler R138

Τιμή: 29,95€
• Το πιο δημοφιλές εργαλείο της PDT
• Ε λαφρύ, λεπτό, σκληρό, ανθεκτικό και με μεγάλη κοπτική ικανότητα
• Διαθέτει τις ιδανικές κάμψεις έτσι ώστε να χρησιμοποιείται σε όλα τα σημεία του στόματος
• Η λεπτή λεπίδα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε μεσοδόντιες περιοχές

Montana Jack Rigid Scaler R138R

Τιμή: 29,95€
• Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του κλασσικού Montana Jack, σε πιο άκαμπτη μορφή
• Ιδανικό για την απομάκρυνση και της πιο σκληρής τρυγίας
• Για την αφαίρεση κονίας

Jack Β. Nimble R130

Τιμή: 29,95€
• Μικρό γωνιακό δρέπανο με συνεχόμενη κάμψη
• Το εργαλείο είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε μεγαλύτερη κοπτική επιφάνεια της λεπίδας να έρχεται σε επαφή με το δόντι κατά τον καθαρισμό.
• Επιτρέπει στον κλινικό να ασκεί πλευρική πίεση όταν εργάζεται στη περιοχή των
προσθίων/ προγομφίων
• Ιδανικό εργαλείο για δόντια με συνωστισμό.
• Ιδανικό για την αφαίρεση κονίας

Queen of Hearts R144

Τιμή: 35,00€
 ι έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ασθενείς με περιοδοντική νόσο είναι κατά 2 φορές πιο πιθανό να
Ο
αναπτύξουν καρδιαγγειακό/ εγκεφαλοαγγειακό νόσο
• Το εργαλείο Queen of Hearts διαθέτει μακριά (6mm) λεπτή λεπίδα η οποία σας βοηθά στην επίτευξη
μιας λείας επιφάνειας στο τελικό στάδιο της περιοδοντικής θεραπείας.
• Η λεπίδα διαθέτει περιστροφή έτσι ώστε το εργαλείο να έχει πρόσβαση βαθιά μέσα στους περιοδοντικούς θύλακες ελαχιστοποιώντας τον τραυματισμό.

H5-L5 Scaler/Curette R090

Τιμή: 29,95€
• Το εργαλείο αυτό έχει μία από τις υψηλότερες βαθμολογήσεις αποδοχής σύμφωνα με ένα
κορυφαίο οργανισμό αξιολόγησης
• Ένα 2 σε 1 εργαλείο προσθίων με ευθύ Η5 δρέπανο από την μία πλευρά για την απομάκρυνση της τρυγίας και πρόσβαση στις μεσοδόντιες περιοχές και κοχλιάριο Langer από
την άλλη για το τελείωμα.
• Το Langer 5 έχει σχήμα παρόμοιο με ένα Gracey προσθίων αλλά είναι κοχλιάριο
Universal με δύο κοπτικές ακμές οι οποίες αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα
και τις χρήσεις του εργαλείου.
G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Η5-L5 Mini Scaler/Curette R092

Τιμή: 29,95€
• Δρέπανο και κοχλιάριο σε 1 εργαλείο όπως το H5-L5
• Η μικρή mini Langer 5 λεπίδα προσαρμόζεται καλύτερα υποουλικά στην πιο
στενή ανατομία προσθίων

MT 4-5 R120		

Τιμή: 29,95€
• Δρέπανο οπισθίων το οποίο προσαρμόζεται όπως το 204S με τις ίδιες κάμψεις
• Πιο άκαμπτο με μακρύτερο στέλεχος για την απομάκρυνση σκληρής τρυγίας
• Η μακρύτερη λεπίδα παρέχει καλύτερη πρόσβαση και προσαρμογή στα οπίσθια δόντια .

Nebraska 128-L5 Mini R093

Τιμή: 29,95€
• Ένα εργαλείο προσθίων 2 σε 1 με δρέπανο από τη μία πλευρά και κοχλιάριο
mini από την άλλη.
• Πολύ δημοφιλές εργαλείο στη παιδοδοντία με το στενό δρέπανο Nebraska
128 από την μία πλευρά και το κοχλιάριο Langer 5 mini με το μικρό του άκρο
από την άλλη.

Mini Me R089

Τιμή: 29,95€
• Κοχλιάριο προσθίων universal από την μία πλευρά και κοχλιάριο
προσθίων mini universal από την άλλη.

MT Explorer R170		

Τιμή: 16,95€
• Ίδιες κάμψεις με το Montana Jack
• Ανθεκτικό ελαστικό άκρο προσφέρει άνετη πρόσβαση στις μεσοδόντιες περιοχές
• Πολύ λεπτή κάμψη σε σχήμα δρεπάνου

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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WRS ACE – UNC12 R215		
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)

Τιμή: 29,95€

• To εργαλείο WRS ACE Probe UNC12 έχει ενδείξεις από 1-12mm
στην ευθεία πλευρά του εργαλείου

ACE – 12 Short R216		
(3-6-9-12)

• Οι μύλες για την περιοχή του διχασμού των ριζών ACE διαθέτουν
λεπτότερο σχεδιασμό για περισσότερη άνεση για τον ασθενή
• Αρκετά εύκαμπτα έτσι ώστε να φτάνουν και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
• Η πλευρά για την περιοχή του διχασμού των ριζών είναι χαραγμένη με τις ενδείξεις 3-6-9-12
• Για τις περιπτώσεις επιμήκυνσης μύλης για στεφάνη, το εργαλείο
ACE Furcation Probe UNC12 σας επιτρέπει την ακριβής μέτρηση
του βάθους
•Κ
 αι τα 2 εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν περιοδοντικές
μύλες για θύλακες και για τις περιοχές του διχασμού των ριζών.

Τιμή: 29,95€

• Το εργαλείο ACE 12 Short έχει 3-6-9-12mm ενδείξεις και στις 2 πλευρές του εργαλείου

O’ Hehir New Millennium Curettes

• Μοναδική κυπελλοειδή λεπίδα με κοπτική περίμετρο 270°
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση
• Τρισδιάστατη απομάκρυνση της τρυγίας
• Σας επιτρέπει να φτάνετε σε σημεία τα οποία δεν καθαρίστηκαν με κλασσικά κοχλιάρια
• Ιδανικά για την περιοχή του διχασμού των ριζών .
• Σ χεδιασμένα για εύκολη πρόσβαση και αποτελεσματικότητα
• Δεν τραυματίζουν τους μαλακούς ιστούς

ΟΗ 1-2 R150

OH 1-2ER R151
Τιμή: 29,95€

OH 7-8 R152

OH 9-10 R153

OH 17-18 R158

OH 19-20 R159

H5 - OH 2ER R160
G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Wingrove
Εργαλεία Τιτανίου για Εμφυτεύματα

Οι λεπίδες των εργαλείων είναι κατασκευασμένες από συμπαγή ιατρικό τιτάνιο από Η.Π.Α. Τα 3 εργαλεία της σειράς έχουν σχεδιαστεί
για την περιεμφυτευματολογική συντήρηση.
• Η ειδική επεξεργασία του τιτανίου ΔΕΝ χαράζει τα εμφυτεύματα
• Δεν αφήνουν υπολείμματα όπως τα πλαστικά εργαλεία τα οποία
ίσως να επηρεάσουν την βιοσυμβατότητα
• Rockwell Hardness 28-30
• Τα εργαλεία ακονίζονται
• Διαθέτουν πιο λεπτές λεπίδες με μεγαλύτερη αντοχή

Γνωρίζατε ότι:

1) 6
 0% από τις αποτυχίες στα εμφυτεύματα οφείλεται στα
υπολείμματα κονίας πάνω στο εμφύτευμα
2) Τα εργαλεία τιτανίου Wingrove αφαιρούν τα υπολείμματα κονίας χωρίς να χαράζουν το εμφύτευμα.

Wingrove B5-6 Ti R661

Τιμή: 49,95€
Αυτό το κοχλιάριο τιτανίου οπισθίων έχει το σχήμα ενός κλασσικού εργαλείου Barnhart 5-6
για αποκαταστάσεις οπισθίων με εμφυτεύματα ευρύτερης επιφάνειας έδρασης.

Wingrove L3-4 Ti R680

Τιμή: 49,95€
Αυτό το κοχλιάριο τιτανίου οπισθίων έχει το σχήμα ενός εργαλείου Langer 3-4 για αποκαταστάσεις οπισθίων με εμφυτεύματα στενότερης επιφάνειας έδρασης. Επιπλέον χρησιμοποιείται σε
μεγάλες γέφυρες και αποκαταστάσεις πλήρους τόξου συγκολλούμενες επί εμφυτευμάτων.

Wingrove N128-L5Mini Ti R693		

Τιμή: 49,95€
Αυτό το κοχλιάριο τιτανίου προσθίων έχει το σχήμα ενός Nebraska 128 και ενός Langer 5 mini στρογγυλεμένα άκρα. Αυτό το εργαλείο συμμορφώνεται σε όλες τις ανατομικές προκλήσεις στην περιεμφυτευματολογική συντήρηση και απομακρύνει με ασφάλεια την μικροβιακή πλάκα και την οδοντική τρυγία γύρω από δοκούς (Hader clip bar), σφαιρικούς συνδέσμους (‘O’ ring ball) και Locator
abutments. Επιπλέον απομακρύνει την τρυγία και την πλάκα από εκτεθειμένες περιοχές του στηρίγματος, μεγάλες γέφυρες και αποκαταστάσεις πλήρους τόξου συγκολλούμενες επί των εμφυτευμάτων.

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Wingrove Go-To Set R900

περιέχει:
• Εργαλείο Wingrove B5-6 Ti R661
• Εργαλείο Wingrove L3-4 Ti R680
• Εργαλείο Wingrove N128-L5Mini Ti R693
• Περιοδοντική μύλη EasyView T216
• Ακόνι Diamond Head Ceramic Stone
• Κασετίνα Ανοξείδωτο Ατσάλι T005A-F
Τιμή: 225€

Η επιφάνεια του εμφυτεύματος όπως φαίνεται με την χρήση μικροσκοπίου
πριν και μετά τη χρήση ενός πλαστικού κοχλιάριου για εμφυτεύματα, ενός
εργαλείου τιτανίου για εμφυτεύματα του ανταγωνισμού και μετά τη χρήση
ενός εργαλείου τιτανίου Wingrove της PDT.

Η επιφάνεια ενός εμφυτεύματος

Υπολείμματα πλαστικού από τη
χρήση ενός πλαστικού εργαλείου

Χαραγμένη επιφάνεια μετά
από τη χρήση εργαλείου τιτανίου του ανταγωνισμού

Καμία αλλαγή στην επιφάνεια
μετά από τη χρήση των εργαλείων τιτανίου της PDT

Νέο Micro Mini Titanium Graceys
Τα νέα micro mini Gracey τιτανίου διαθέτουν μακρύτερο στέλεχος
με κατά 20% λεπτότερη λεπίδα και με 50% κοντύτερη λεπίδα από
ένα mini Gracey. Οι πολύ μικρές λεπτές λεπίδες είναι σχεδιασμένες
να προσαρμόζονται γύρω από δυσπρόσιτα σημεία του εμφυτεύματος. Είναι αρκετά δυνατά έτσι ώστε να απομακρύνουν υπολείμματα
κονίας από τα εμφυτεύματα.
Τιμή: 52,50€
Gracey 1-2 Micro-Mini Titanium R694
Gracey 11-12 Micro-Mini Titanium R695
Gracey 13-14 Micro-Mini Titanium R696
Η ειδική επεξεργασία του τιτανίου των εργαλείων της PDT
ΔΕΝ χαράζει τα εμφυτεύματα και μπορούν να ακονιστούν!

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Amazing Gracey
Το γεγονός ότι τα εργαλεία κατασκευάζονται εξ’ολοκλήρου στις
Η.Π.Α, επιτρέπει στην PDT να βελτιώσει το σχεδιασμό τον εργαλείων
Gracey τόσο ώστε να είναι άμεσα αντιληπτό από όσους τα χρησιμοποιούν. Οι λεπίδες διαθέτουν πιο ομοιόμορφες κάμψεις για να εφάπτονται καλύτερα στην επιφάνεια του δοντιού. Ο κλινικός έτσι χρειάζεται λιγότερες κινήσεις – λιγότερο κουραστικό για τον ασθενή και
για τον οδοντίατρο και λιγότερο χρόνο στην έδρα του οδοντιατρείου.

PDT Gracey

Ανταγωνισμός

καλύτερη προσαρμογή στην επιφάνεια

• κατασκευάζονται με το υψηλότερης ποιότητας
440Α ανοξείδωτο ατσάλι
• μοναδική μέθοδο επεξεργασίας με θέρμανση και
κρυογονική

• η λαβή είναι πολύ ελαφριά (μόνο 13γρ), συμπαγή, κατασκευασμένη από ειδική ρητίνη
• καλύτερη αίσθηση αφής

• πιο σκληρά, πιο ανθεκτικά και με μεγαλύτερη κοπτική ικανότητα
• διατηρούν την κοπτική τους ικανότητα για περισσότερο – χρειάζονται λιγότερο ακόνισμα
• μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
• η συνεχόμενη ομοιόμορφη κάμψη προσαρμόζεται στην επιφάνεια του δοντιού

• χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη
και γρήγορη αναγνώριση

• ά νετη, μεγάλης διαμέτρου λαβή
• εξαιρετικό έλεγχο λόγω της ανάγλυφης λαβής
• δεν χρειάζεται να περιστρέφετε το χέρι σας εφόσον η λεπίδα εφάπτεται
καλύτερα στην επιφάνεια του δοντιού

Εργαλείο

Standard

R

Gracey 00

R001

R001R

Gracey 1-2

R016

R016R

R010

Gracey 3-4

R018

Gracey 5-6

R020

R020R

R003

Gracey 7-8

R022

R022R

R004

R004R

Gracey 9-10

R024

R005

R005R

Gracey 11-12

R026

R006

R006R

Gracey 13-14

R028

R028R

R007

Gracey 15-16

R030

R030R

R008

Gracey 17-18

R032

R032R

R009

Gracey 11-14 Quadrant Specific

R034

R034R

R046

Gracey 12-13 Quadrant Specific

R036

R036R

R047

R026R

ERM

ERMR

ER

ERR

R042

R042R

R007R

R043

R043R

R008R

R044

R (Rigid)

• μεγαλύτερης διαμέτρου στέλεχος κάνει το εργαλείο πιο άκαμπτο
• κ λασσική λεπίδα

ERM (Extended Reach Mini)

• το στέλεχος του εργαλείου είναι κατά 5mm μακρύτερο από το
κλασσικό Gracey
• η λεπίδα είναι 50% κοντύτερη από το τη κλασσική λεπίδα

ERMR (Extended Reach Mini Rigid)

• μεγαλύτερης διαμέτρου στέλεχος το οποίο είναι κατά 5mm μακρύτερο από το κλασσικό Gracey
• η λεπίδα είναι κατά 50% κοντύτερη από την κλασσική λεπίδα

ERR (Extended Reach Rigid)

• μεγαλύτερης διαμέτρου στέλεχος το οποίο είναι κατά 5mm μακρύτερο από το κλασσικό Gracey
G&C Dental Technologies

Προσθίων

Εγγύς

Άπω

Προγομφίων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153
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Gracey 00 R001

Gracey 9-10 R024

Gracey 1-2 R016

Gracey 11-12 R026

Τιμή: 29,95€

Gracey 3-4 R018

Gracey 13-14 R028

Gracey 5-6 R020

Gracey 15-16 R030

Gracey 7-8 R022

Gracey 17-18 R032

Quadrant Specific Graceys

Αυτά τα Gracey ελαχιστοποιούν τις φορές που πρέπει να σηκώνετε
και να αφήνετε τα εργαλεία

Gracey 11-14 R034

Gracey 12-13 R036

Νέο Micro-Mini Gracey

Τα νέα micro mini Gracey διαθέτουν μακρύτερο στέλεχος με κατά
20% λεπτότερη λεπίδα και με 50% κοντύτερη λεπίδα από ένα mini
Gracey. Σχεδιασμένα για πρόσβαση σε πολύ στενούς θύλακες και
για την περιοχή του διχασμού των ριζών.

Τιμή: 37,50€

Gracey 1-2 Micro-Mini R011

Gracey 11-12 Micro-Mini R013

Gracey 7-8 Micro-Mini R012

Gracey 13-14 Micro-Mini R014

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

PDT

54

Universal Curettes

Τιμή: 29,95€

Barnhart 1-2 R060

Rules 3-4 R076

Barnhart 1-2 Rigid R060R

Younger-Good 7-8 R077

Barnhart 5-6 R061

Langer 1-2 R079
(διαθέσιμο και σε mini R082)

Columbia 13-14 R064

Langer 3-4 R080
(διαθέσιμο και σε mini R083)

Columbia 2L-2R R066

Langer 5-6 R081
(διαθέσιμο και σε mini R084)

Columbia 4L-4R R067

Langer 17-18 R087
(διαθέσιμο και σε mini R088)

McCalls 13-14 R069

Mini Me R089

McCalls 13S-14S R070

23 (Pointed Toe) R098

McCalls 17-18 R071

23A R099

McCalls 17S-18S R072

Queen of Hearts R144

G&C Dental Technologies

Τιμή: 35€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Anterior Scalers		
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Τιμή: 29,95€

H5-L5 R090

N1 R096

Neb 128 R114

NEB 128-L5 R091

H6-7 R110

Neb 128-33 R115

H5-L5 Mini R092

H5-33 R111

SE Neb 128 R116

N128-L5 Mini R093

U15-33 R113

Cattoni 103-106 R128

MacFarlane Line

Jack B. Nimble R130

MF0-1 R121

*MF6-7 TC R148

MF2-3 R122

*MF8-9 TC R149

Τιμή: 29,95€

Τιμή: 55€

Τιμή: 29,95€

Τιμή: 55€

Για την διαμόρφωση της ρητίνης και για την απομάκρυνση σκληρής τρυγίας
* λεπίδα καρβίδιο του βολφραμίου

Posterior Scalers

Τιμή: 29,95€

MT 4-5 R120

Micro Sickle R134

220 R142

J 34-35 R125

204S R135

Montana Jack R138

Cattoni 107-108 R129

204SD R136

Montana Jack R138BC

204 IUFW R133

N2 R139

Montana Jack Rigid R138R

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Gold Line Composite Sculpting System
Εργαλεία Ρητινών
Εργαλεία ρητινών επικαλυμμένα με νιτρώδες τιτάνιο έτσι ώστε να
διαμορφώνεται εύκολα η ρητίνη και να μην κολλάει στο εργαλείο.

Τιμή: 29,95€

CSS-2 R514

CSS-6 R530

CSS-3 R518

IPC-T R534

CSS-4 R522

IPC-L R538

CSS-5 R526

8A R542

Dr. V Instruments
Εργαλεία Ρητινών
Εργαλεία ρητινών με επιφάνεια πολύ γυαλισμένη για την τοποθέτηση της ρητίνης και διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας.

Τιμή: 29,95€

Dr. V 1-2 R560

Dr. V 5-6 R562

Dr. V 3-4 R561

Dr. V 7-8 R563

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Περιοδοντικές Μύλες
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Τιμή: 19,50€

Probe 12 R195

Probe WHO R197

Probe UNC 12 R199

(3-6-9-12mm)

(0.5-3.5-5.5-8.5-11.5mm)

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm)

Probe OW R196

Probe UNC 15 R198

(1-2-3-5-7-8-9-10mm)

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm)

WRS ACE – UNC12 R215

Probe Nabers 2 R205

(αριστερά: 3-6-9-12mm)
(δεξιά: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm)

(3-6-9-12mm)

ACE 12 Short R216

OW Goldman-Fox R206

(αριστερά: 3-6-9-12mm)
(δεξιά: 3-6-9-12mm)

(1-2-3-5-7-8-9-10mm)

Τιμή: 29,95€

Περιοδοντικές Μύλες – Ανιχνευτήρες
EXP 23 PR 12 R223

EXP 23-PR WHO R225

EXP 23 PR OW R224

EX 23/UNC 15 R226

Ανιχνευτήρες

Probe Baylor 1-2 R207
(3-6-9-12mm)

PR UNC 12-WHO R210

Τιμή: 23,50€

EXP 23/UNC 12 R227

Τιμή: 16,95€

Montana Explorer R170

Explorer 11-12 R167

Explorer 11-12ER R169

Explorer 5 R166

Explorer 2 R168

Explorer 23 R183

EasyView Probes

Τιμή: 11,95€

Είναι εύκαμπτα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εμφυτεύματα και είναι πιο άνετα για τον ασθενή.

EasyView Probe T212

EasyView Probe T214

EasyView Probe T216

(3-6-9-12mm)

(3-5-7-10mm)

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm)

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Micro-Serrated Periotomes
Συνδεσμοτόμοι με οδοντωτά άκρα
Δεν μοιάζει με κανέναν άλλο συνδεσμοτόμο. Αυτό το πατενταρισμένο εργαλείο με τα πολύ μικρά οδοντωτά άκρα θα κάνει τις εξαγωγές σας:
• πιο εύκολες
• λιγότερο τραυματικές για τον ασθενή
• πριονίζει τον περιοδοντικό σύνδεσμο
Τιμή: 65€

Συνδεσμοτόμος προσθίων R256

Συνδεσμοτόμος οπισθίων R258

Συστήματα Ακονίσματος
Βήμα 1ο :
Τοποθετήστε το ακόνι στα δάκτυλά σας. Βάζετε τον οδηγό Gleason
πάνω από το ακόνι και το σταθεροποιείται με τον αντίχειρά σας.
Για την συντήρηση της κοπτικής ικανότητας του εργαλείου, χρησιμοποιήστε το Diamond Head
Ceramic Sharpening Stone (λευκό ακόνι). Για να δώσετε σχήμα
σε παλιά εργαλεία χρησιμοποιήστε το Transformation Sharpening
Stone (καφέ ακόνι).
Βήμα 2ο :
Επιλέξτε την πλευρά Gracey ή
Universal/Sickle ανάλογα με το
είδος του εργαλείου που επιθυμείτε να ακονίσετε. Τοποθετήστε το
πίσω μέρος της λεπίδας στην ένωση του ακονιού με τον οδηγό.
Βήμα 3ο:
Διατηρήστε αυτή τη θέση αφήνοντας το στέλεχος του εργαλείου να
έρθει σε επαφή με την μπάρα του
οδηγού.

Diamond Head Ceramic Stone T061
Για την συντήρηση της κοπτικής ικανότητας του εργαλείου
Τιμή: 36,50€

Transformation Sharpening Stone T062
Για να δώσετε σχήμα στο εργαλείο (για παλιά
εργαλεία)
Τιμή: 36,50€

Gleason Guide T065

Πατενταρισμένος οδηγός για το εύκολο, γρήγορο και σωστό ακόνισμα των εργαλείων
Τιμή: 155€

Ultimate Edge Sharpening Kit T066
Τιμή: 175€

Βήμα 4:
Γλιστρήστε την λεπίδα με ελαφριά πίεση κατά μήκος του οδηγού
από την μια άκρη στη άλλη.
Ακονίστε το άκρο της λεπίδας εάν
το κρίνετε απαραίτητο.

Ultimate Edge
Transformation Kit T067
Τιμή: 215€

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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ContacEZ

Νέο Sub-Gingival Strip System
Το ContacEZ Sub-Gingival Strip System έχει σχεδιαστεί να αφαιρεί εύκολα και με ασφάλεια
δυσπρόσιτες υποουλικές περίσσειες και για την λείανση και στίλβωση των υποουλικών ορίων ενώ προστατεύει τον ασθενή από τραυματισμούς στα χείλη και στα ούλα. Επιπρόσθετα
αυτές οι ταινίες είναι ιδανικές για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κονίας στην υποουλική περιοχή των μεσοδοντίων μετά από τη συγκόλληση στεφάνων.
Βήμα 1

Βήμα 3

Blue Narrow Strip

Copper Narrow Strip

Sub-Gingival Cutter
Χρησιμοποιήστε το Blue Narrow Strip όταν υπάρχουν μεγάλες προεξέχουσες περίσσειες. Χρησιμοποιώντας απαλή παρειογλωσσική
κίνηση, η λεπτή οδοντωτή ταινία εισχωρεί μέσα στη υποουλική περιοχή και κόβει τις περίσσειες της ρητίνης ή της κονίας.
Κωδ. 33732
Τιμή: 6,50€ ανά τεμάχιο
Blue Narrow Strip

Sub-Gingival Polisher
Χρησιμοποιήστε το Copper Narrow Strip με το πολύ λεπτόκοκκο διαμάντι για να καθαρίσετε και να γυαλίσετε την αποκατάσταση
υποουλικά μετά την αφαίρεση των περισσειών.
Κωδ. 33632
Τιμή: 6,95€ ανά τεμάχιο
Copper Narrow Strip

ΠΑΧΟΣ

0,07mm

ΠΑΧΟΣ

0,06mm

ΥΨΟΣ

2,5mm

ΥΨΟΣ

2,5mm

SERRATION

double

DIAMOND COATING

single sided

GRIT

extra-fine

ΠΑΧΟΣ

0,07mm

ΥΨΟΣ

2,5mm

DIAMOND COATING

double

GRIT

Medium-fine (στη μέση χωρίς
διαμάντι)

Βήμα 2

Gold Narrow Strip

Sub-Gingival Trimmer
Χρησιμοποιήστε το Gold Narrow Strip όταν οι περίσσειες είναι λιγότερες ή όταν δεν προεξέχουν από το δόντι. Διαθέτει μεγαλύτερο πάχος με διαμάντι και σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τις περίσσειες ενώ το κεντρικό μέρος της ταινίας (που δεν έχει διαμάντι) σας
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στη μεσοδόντια περιοχή. Αυτή η
ταινία σας βοηθά επίσης στην αφαίρεση του biofilm γύρω από την
υποουλική παρασκευή για την καλύτερη συγκόλληση της σύνθετης ρητίνης.
Κωδ. 33432
Τιμή: 7,30€ ανά τεμάχιο
Gold Narrow Strip

Νέο Hygienist Strip, Stain Remover
Το ContacEZ Hygienist Strip είναι μία προηγμένη, μεγάλης ακριβείας ταινία σχεδιασμένη να αφαιρεί τελείως τις εξωτερικές δυσχρωμίες στις μεσοδόντιες περιοχές χωρίς να φθείρει την αδαμαντίνη.
Αυτές οι μη-αποτριπτικές, εύκαμπτες ταινίες από ανοξείδωτο ατσάλι απομακρύνουν εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια τις δυσχρωμίες
που προκαλούνται από καφέ, τσάι, κόκκινο κρασί και από το κάπνισμα.
• Αφαιρούν τις δυσχρωμίες και τη πλάκα από τις μεσοδόντιες επιφάνειες.
• Η μη-αποτριπτική, διάτρητη ταινία προστατεύει την αδαμαντίνη.
• Αφήνει μια λεία μεσοδόντια περιοχή για την χρήση οδοντικού νήματος
• Εύκαμπτη, υψηλής ποιότητας ταινία από ανοξείδωτο ατσάλι
• Λεπτότερη ακόμη και από το οδοντικό νήμα.
• Αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο έως τους 134°C (273°F)
Κωδ. 35132
Τιμή: 6,95€ ανά τεμάχιο
Stain Remover

ContacEZ
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ContacEZ
Restorative Strip System
Το σύστημα ContacEZ Restorative Strip System είναι ένα καινοτόμο
σύστημα ταινιών σχεδιασμένο για προσαρμογές στο σημείο επαφής, για την άριστη εφαρμογή στεφανών, όψεων, ενθέτων / επενθέτων και τη μεσοδόντια διαμόρφωση αποκαταστάσεων ρητίνης.
• εύκολα στη χρήση
• εργονομικός σχεδιασμός
• φιλικό προς τον ασθενή σχεδιασμό – αποφεύγεται ο ερεθισμός
των μαλακών ιστών
• εύκαμπτες ταινίες οι οποίες προσαρμόζονται στην ανατομία των
δοντιών χωρίς να δημιουργούν γωνίες
• αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές – χησιμοποιούνται με ήπια πίεση με φορά
παρειογλωσσικά

Βήμα 1ο Προσαρμογή

Black Diamond Strip

The ideal proximal contact adjuster
Η ταινία αυτή χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του σημείου
επαφής εξαλείφοντας την υπερβολική πίεση μεταξύ της αποκατάστασης και των παρακείμενων δοντιών χωρίς να ανοίξετε το σημείο επαφής. Χρησιμοποιείται πριν από την τελική συγκόλληση και
για να δώσετε καμπυλότητα στις μεσοδόντιες επιφάνειες αποκαταστάσεων ρητίνης, όψεων, ενθέτων/επενθέτων και στεφανών.
Κωδ. 31132
Τιμή: 6,95€ ανά τεμάχιο
Black Diamond Strip

Orange Serrated Diamond Strip

The proximal Contact Adjuster with sawtooth
Η ταινία αυτή χρησιμοποιείται αντί για την Black Diamond Strip για
υπερβολικά σφικτά σημεία επαφής. Αυτή η οδοντωτή ταινία ξεχωρίζει και εισχωρεί στην υπερβολικά στενή μεσοδόντια περιοχή.
Κωδ. 31232
Τιμή: 6,95€ ανά τεμάχιο
Orange Serrated Diamond Strip

ΠΑΧΟΣ

0,06mm

ΠΑΧΟΣ

0,05mm

ΥΨΟΣ

4mm

ΥΨΟΣ

4mm

DIAMOND COATING

Single-sided

DIAMOND COATING

single-sided

GRIT

fine

GRIT

extra fine

SERRATION

double

Βήμα 2ο Καθαρισμός

White Serrated Strip

Gentle Saw, Interproximal cement cleaner
Αυτό το πολύ λεπτό πριονάκι είναι σχεδιασμένο να κόβει και να καθαρίζει τα υπολείμματα κονίας τα οποία παγιδεύονται στα μεσοδόντια διαστήματα μετά τη μόνιμη συγκόλληση. Πριν από τον φωτοπολυμερισμό, αυτή η απαλή ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τον μεσοδόντιο καθαρισμό μεταξύ των όψεων ή αποκαταστάσεων
ρητίνης χωρίς να τα μετατοπίζει και για να τα ξεχωρίσει από τα παρακείμενα δόντια. Χρησιμοποιήστε την ταινία αυτή με φορά παρειαγλωσσικά με ήπια πίεση.
Κωδ. 31432
Τιμή: 6,50€ ανά τεμάχιο
White Serrated Strip

Blue Serrated Strip

The Heavy-Duty Dental Saw
Αυτό το πριονάκι είναι σχεδιασμένο για πιο απαιτητική αποκοπή και
καθαρισμό. Χρησιμοποιείται αντί για το White Serrated Strip όταν
παγιδεύονται μεγάλες ποσότητες περισσείων κονίας στα μεσοδόντια διαστήματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ξεχωρίσετε τις όψεις μεταξύ τους μετά από τον φωτοπολυμερισμό.
Κωδ. 31532
Τιμή: 6,50€ ανά τεμάχιο
Blue Serrated Strip

ΠΑΧΟΣ

0,035mm

ΠΑΧΟΣ

0,065mm

ΥΨΟΣ

4mm

ΥΨΟΣ

4mm

SERRATION

double

SERRATION

double

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Βήμα 3ο Γυάλισμα

Gray Final Polishing Strip

The Proximal Surface Polisher
Χρησιμοποιείται για το γυάλισμα των μεσοδόντιων περιοχών
των αποκαταστάσεων. Αυτή η ταινία επίσης επιβεβαιώνει την IR
(interproximal relief) μετά από την τελική συγκόλληση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση χρωστικών στις μεσοδόντιες περιοχές στα πρόσθια δόντια σε σημεία που δεν είναι εφικτή με εργαλεία.
Κωδ. 31332
Τιμή: 6,95€ ανά τεμάχιο
Gray Final Polishing Strip

ΠΑΧΟΣ

0,05mm

ΥΨΟΣ

4mm

DIAMOND COATING

single-sided

GRIT

ultra fine

ContactEZ
IPR Strip System
Το σύστημα ContacEz IPR Strip System είναι ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο κάνει την μεσοδόντια αφαίρεση αδαμαντίνης/ stripping
ασφαλέστερη και ακριβέστερη χωρίς την δημιουργία γωνιών ή
‘’σκαλοπάτια’’ υποουλικά. Σχεδιασμένα για χρήση με Invisalign,
eCligner, ClearCorrect, Inman Aligner, Six Month Smiles και άλλες
ορθοδοντικές θεραπείες.

Yellow IPR Starter 0.06mm

Single-Sided, Extra-Fine Diamond, Serrated
Ξεκινήστε να ανοίγετε την μεσοδόντια επαφή εύκολα και με ασφάλεια με την λεπτότερη ταινία διαμαντιού με οδόντωση.
Κωδ. 32132
Τιμή: 6,95€ ανά τεμάχιο
Yellow IPR Starter

Dark Blue IPR Widener 0.15mm

Double-Sided, Coarse Diamond
Ανοίξτε περισσότερο τον μεσοδόντιο χώρο και αφαιρέστε αδαμαντίνη με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
Κωδ. 32532
Τιμή: 7,95€ ανά τεμάχιο
Dark Blue IPR Widener

Red IPR Opener 0.12mm

Double-Sided, Medium Diamond
Ανοίξτε την επαφή και αφαιρέστε ελάχιστη ποσότητα αδαμαντίνης
σε δύο παρακείμενα δόντια.
Κωδ. 32432
Τιμή: 7,95€ ανά τεμάχιο
Red IPR Opener

Incremental Thickness Gauge
Παχύμετρο για τη μέτρηση
των διάκενων στο stripping
Σε πάχη 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5
Τιμή: 45€

G&C Dental Technologies

Green IPR Extra-Widener 0.20mm

Double-Sided, Coarse Diamond
Ανοίξτε ακόμη περισσότερο την επαφή για την ιδανική ευθυγράμμιση των δοντιών
Κωδ. 32632
Τιμή: 7,95€ ανά τεμάχιο
Green IPR Extra-Widener

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Ribbond
Bondable Reinforcement Ribbon

Η πατενταρισμένη ταινία Ribbond, με τις ενισχυμένες ίνες χρησιμοποιείται για την ναρθηκοποίηση αλλά και για πολλές άλλες οδοντιατρικές εργασίες που απαιτούν ενίσχυση.
Η ειδική πλέξη σε συνδυασμό με το υλικό κατασκευής – ίνες που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αλεξίσφαιρων γιλέκων και
προστατευτικής πανοπλίας για το στρατό – κάνει το Ribbond εξαιρετικά ανθεκτικό στη θραύση και είναι κατάλληλο για πολλές οδοντιατρικές εργασίες όπως: ναρθηκοποίηση, ενδοριζικούς άξονες,
γέφυρες σε 1 επίσκεψη, προσωρινές γέφυρες, αποκαταστάσεις ρητίνης σε μεγάλες κοιλότητες, διατήρηση κλείσιμου διαστήματος
και σταθεροποίηση σε περίπτωση τραύματος.
• αξεπέραστη αντοχή στη θραύση - οι ίνες είναι τόσο δυνατές που
χρειάζεται ειδικό ψαλίδι για να κοπούν (διατίθεται στο σετ)
• δεν έχει μνήμη – επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση
• ασφαλής, βιοσυμβατό & αισθητικό
• δεν διαλύεται, δεν αναπηδά
• συγκολλείται σε σύνθετη ρητίνη και ακρυλικό
• δεν έχει ημερομηνία λήξης
• αποδεδειγμένη επιτυχία με άρθρα, έρευνες κλπ από το 1992

πατενταρισμένη πλέξη

Η ταινία Ribbond δεν έχει μνήμη
και προσαρμόζεται εύκολα στα δόντια

1mm (Orthodontic)
2mm
3mm
4mm

Οι ταινίες υαλονημάτων του ανταγωνισμού ξεφτίζουν,
είναι πιο δύσκολες στην τοποθέτηση γιατί έχουν μνήμη
και προσαρμόζονται δύσκολα στα δόντια.

Ribbond-THM

Πάχος 0.18 mm. Διατίθεται σε: 2mm, 3mm, 4mm, 7mm και 1mm
πλάτος (το τελευταίο για fixed orthodontic retainers).
Κωδ. THM2 - Ταινία 2mm
Κωδ. THM3 – Ταινία 3mm
Κωδ. THM4 – Ταινία 4mm
Κωδ. THM1 – Ταινία 1mm
Τιμή: 69€ ανά ταινία

Ribbond Ψαλίδι
Τιμή: 49€

G&C Dental Technologies

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Χρήσεις Ribbond
Ναρθηκοποίηση

Προετοιμάστε τα δόντια για συΠροσαρμόστε την ταινία Ribbond
γκόλληση και στη συνέχεια τοπο- στα δόντια
θετείστε ρητίνη στα δόντια

Τοποθετείτε ρητίνη flow

To Ribbond τοποθετημένο

Προσωρινή γέφυρα με φυσικό δόντι

Γέφυρα σε 1 επίσκεψη

Χρησιμοποιήστε το εξαχθέντα δόντι για να κατασκευάσετε μια μακράς διαρκείας προσωρινή γέφυρα. Εξαιρετική λύση για μεγαλύτερους ασθενείς.

Οι γέφυρες με την ταινία Ribbond είναι δυνατές, αισθητικές, γρήγορες και αντέχουν για μεγάλη χρονική διάρκεια. Χρησιμοποιήστε το
φυσικό δόντι, δόντι τεχνητής οδοντοστοιχίας ή χτίστε με ρητίνη.

Ενδορριζικοί άξονες και ανασυστάσεις

Post-Orthodontic Retainers

Η ταινία Ribbond προσαρμόζεται
στο ριζικό σωλήνα χωρίς την αφαίρεση οδοντικής ουσίας μετά από τη
ενδοδοντική θεραπεία. Ιδανικό για
περιστατικά όπου υπάρχει αυξημένο κίνδυνο κάταγμα της ρίζας.

Χρησιμοποιήστε την ταινία
Ribbond γλωσσικά αντί για ορθοδοντικό σύρμα. Το Ribbond
retainer είναι εύκολο στην κατασκευή, άνετο, αισθητικό και
αντοχής.

Acrylic Prostheses

Μεγάλες αποκαταστάσεις ρητίνης

Η ταινία Ribbond σταματά τις
ρωγμές σε προσωρινές γέφυρες, νάρθηκες βρυγμού κλπ.
Το Ribbond συγκολλάται χημικά και ενισχύει όλες τις ακρυλικές ρητίνες.

Χρησιμοποιήστε το Ribbond για ενίσχυση σε μεγάλες κοιλότητες
αποκαταστάσεων ρητίνης.
G&C Dental Technologies
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Modern composite dentistry
made better
Anterior Matrices

Posterior Matrices

Diastema Closure
Matrices

Το σύστημα Bioclear σας προσφέρει λύσεις, με τεχνικές και τεχνητά τοιχώματα σχεδιασμένα για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.
Επιλέξτε το Bioclear Anterior Matrix System για όλα τα περιστατικά αποκατάστασης προσθίων: για κλείσιμο διαστήματος, μαύρα τρίγωνα και βαθιές αποκαταστάσεις III ομάδας. Περιέχει τεχνητά τοιχώματα σε διάφορα μεγέθη για να επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στο μέγεθος
του δοντιού αλλά και την περιοχή, σφήνες Diamond Wedge και τις ταινίες TruContact.
Το νέο σύστημα Bioclear Posterior Matrix System έχει σχεδιαστεί για οπίσθιες αποκαταστάσεις II ομάδας. Αποτελείται από 2 δακτυλίους (γομφίων , προγομφίων), τις νέες σφήνες
Diamond Wedge και τεχνητά τοιχώματα.

Τοποθετημένο το κατάλληλο μέγεθος
Bioclear τεχνητό τοίχωμα

Μετά την αδροποίηση και το ξέπλυμα, η τοποθέτηση του συγκολλητικού παράγωντα

Bioclear Anterior Aesthetics Kit

NEO Posterior Matrix System
Τοποθέτηση ρητίνης με τεχνική Injection
Molding

Diamond Wedges

G&C Dental Technologies

Blaster

Η τελική αποκατάσταση
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BIOCLEAR KIT GUIDE

Bioclear Anterior Aesthetics Kit

Anterior Matrices
Το kit περιέχει 90 τεχνητά τοιχώματα, 64
σφήνες Diamond, 10 Interproximators &
3 ταινίες ContacEz
Τιμή: 279,00€

Diastema Closure
Posterior Matrices

Anterior Matrix Selection Guide

Posterior Matrix Selection Guide

Standard Anterior Matrices:
A101

Incisor Mesial
Intended for mesial
of upper incisors. Has
straight incisal. Small
Space Closure < .5mm

A102

Cervical
Curvature

B301

5.5mm

0.2mm

B302

5.5mm

0.5mm

M401

6mm

0.2mm

M402

6.5mm

0.4mm

M403

9mm

0.2mm

M404

9mm

0.4mm

M405

6.5mm

0.5mm

AVERAGE FLAT BICUSPID

AVERAGE BICUSPID

Small Incisor
Intended for all lower
incisors and small lateral
incisors. Small Space
Closure < .5mm

A104

Length

Incisor Distal
Intended for distal of
upper incisors. Has curved
incisal. Small Space
Closure < .5mm

A103

ID

AVERAGE FLAT MOLAR

Straight Incisal
Intended for canines. Has
straight incisal. Small
Space Closure < .5mm

A105

Curved Incisal

AVERAGE MOLAR

Intended for canines. Has
curved incisal. Small Space
Closure < .5mm
Diastema Matrices:
DC201

Incisor Mesial
For mesial diastema
closure up to 1mm.

DC202

Incisor Distal
For distal diastema closure
up to 1mm.

DC203

TALL FLAT MOLAR

TALL AVERAGE MOLAR

Small Incisor
For space closure on lower
incisors up to 1mm.

DC204

Extreme Diastema Closure
For diastema closure on
spaces larger than 2mm.

Anterior Matrices
25 τεμ. Τιμή: 49,95€
50 τεμ. Τιμή: 89,00€

UNIVERSAL POSTERIOR

Posterior Matrices
25 τεμ. Τιμή: 45,00€
50 τεμ. Τιμή: 85,00€

G&C Dental Technologies
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Twin Ring

Ο δακτύλιος Twin Ring της Bioclear είναι η απάντηση στα προβλήματα που υπάρχουν με άλλους δακτυλίους της αγοράς.

Τιμή: 89,50€

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τεχνητό τοίχωμα
• Ο μοναδικός του σχεδιασμός επιτρέπει στο δακτύλιο Twin Ring να
προσαρμόζεται στην ανατομία διαφόρων σχημάτων δοντιών.
• Προκαλεί δυνατές ομοιόμορφες τάσεις που βοηθούν στο διαχωρισμό των δοντιών, δημιουργεί δυνατή απόφραξη με το τοίχωμα και δεν επιτρέπει στη ρητίνη να ρέει πέρα από την παρυφή των
ούλων.
• Κρατάει την μνήμη του ακόμη και μετά από εκατοντάδες χρήσεις
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αρπάγη λόγο της γωνίας του ελατηρίου του δακτυλίου

Diamond Wedges

Οι νέες σφήνες Bioclear Diamond Wedges απαιτούν λιγότερο κόπο
για την τοποθέτηση σε σύγκριση με τις κλασσικές σφήνες, λόγο του
ανοίγματος σε σχήμα διαμαντιού στην άκρη της σφήνας. Η σφήνα
ανοίγει μετά την τοποθέτηση δημιουργώντας ερμητική απόφραξη.
Ενώ διατηρεί τον δυνατό διαχωρισμό των δοντιών, η ευκαμψία της
σφήνας εξασφαλίζει την εξαιρετική προσαρμογή στα όρια. Ο ανατομικός σχεδιασμός και το εύκαμπτο υλικό δημιουργεί ερμητική απόφραξη η οποία εμποδίζει την ανεξέλεγκτη ροή ρητίνης και ελαχιστοποιεί τις περίσσειες μετά το φωτοπολυμερισμό της ρητίνης.

Κάθε συσκευασία περιέχει 50 τεμάχια. Τιμή: 39,95€
Diamond Wedge Kit 80 τεμ. (16 τεμ σε κάθε μέγεθος)
Τιμή: 64,95€
G&C Dental Technologies
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Scorpion
Η Γαλλική εταιρεία Scorpion εδώ και 15 χρόνια ειδικεύεται στην
κατασκευή ξέστρων υπερήχων τα οποία είναι συμβατά με όλες τις
γνωστές εταιρείες υπερήχων. Τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν
κάνει τα ξέστρα τους να ξεχωρίζουν είναι τα εξής:

Δείκτη φθοράς πάνω στο ξέστρο

Το άκρο του ξέστρου διαθέτει δυνατή, ανθεκτική επικάλυψη νιτριδίου του τιτανίου πάχους 2μm βοηθώντας στην παράταση της ζωής
του ξέστρου. Αλλάζετε το ξέστρο όταν έχει φθαρεί η επικάλυψη.

Πολύ λεπτό άκρο

Το άκρο του ξέστρου είναι λεπτότερο από άλλα ξέστρα της αγοράς
διασφαλίζοντας καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση

Scorpion
insert

Εξαιρετική απόδοση

Ευρύτερη ταλάντωση ακόμη και με συσκευές χαμηλής ισχύος. Τα
ξέστρα της Scorpion απαιτούν κατά 40% λιγότερη δύναμη από άλλα
ξέστρα της αγοράς.

Other
insert

Scorpion
insert

Other
insert

Ξέστρα Universal
49,50€

BSA

Satelec, NSK Piezo, Vista Piezo Pilot, HuFriedy Symmetry Scalers

49,50€

BEM

EMS

55,00€

BKP

Kavo Piezolux, Kavo Sonosoft , Mectron Scalers

59,50€

BSI

Sirona Sirosonic Scalers

79,00€

AIR

Kavo Sonicflex 2000-2003 scalers

79,00€

AIRw

W&H Synea-Proxeo, NSK Ti-Max S970, NSK AS2000

68,00€

EPSA

Satelec, NSK Piezo, Vista Piezo Pilot, HuFriedy Symmetry Scalers

68,00€

EPEM

EMS Scaler

72,00€

EPSI

Sirona Sirsonic Scalers

68,00€

EPKP

Kavo Piezolux , Kavo Sonosoft , Mectron Scalers

22,00€

SA-KEY

Δυναμόκλειδο για BSA, EPSA & I-SA tips

22,00€

EM-KEY

Δυναμόκλειδο για BEM, EPEM, I-EM & I-KA tips

22,00€

KP-KEY

Δυναμόκλειδο για BKP, EPKP and I-KP tips

29,00€

SI-KEY

Δυναμόκλειδο για BSI, EPSI, CLUB-SI and I-SI Tips

22,00€

KP-KEY

Δυναμόκλειδο για AIRw tips

Ξέστρα Perio

Δυναμόκλειδα

Χειρολαβές
275,00€ PAM-SA

Χειρολαβή συμβατή με Satelec Scalers

255,00€ PAM-EM Χειρολαβή συμβατή με EMS Scalers

G&C Dental Technologies
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Νέο Insert-i

CLiP για τον καθαρισμό των εμφυτευμάτων και αποκαταστάσεων
Το νέο CLiP κουμπώνει πάνω στα Scorpion-i ξέστρα όταν το χρειάζεστε (χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε ξέστρο) για τον καθαρισμό
των εμφυτευμάτων και αποκαταστάσεων. Είναι κατασκευασμένο
από PEEK (polyether ether ketone), υλικό το οποίο ενδείκνυται για
τον ασφαλή καθαρισμό. Ασφαλής, αποτελεσματικό, εύκολο, κλιβανιζόμενο (σε αυτόκαυστο) και πολύ πιο οικονομικό από τα άλλα ξέστρα της αγοράς!

Universal Insert-i Kit

περιλαμβάνει:
1 x Insert-i ξέστρο
5 x PEEK clips
1 x clipper (βάση για clips)
1 x δυναμόκλειδο
* To Kit I-AIR περιλαμβάνει 1 x ξέστρο, 10 x PEEK clips, 1 x clipper
Τιμή: 99,95€

Ξέστρα Universal Insert-i
59,95€

I-SA

Satelec, NSK Piezo, Vista Piezo Pilot, Hu Friedy Symmetry Scalers

59,95€

I-EM

EMS Scaler

59,95€

I-KA

Kavo PiezoLed, Kavo PiezoSoft Scaler

59,95€

I-KP

Kavo PiezoLux, SONOsoft, Mectron Scalers

59,95€

I-SI

Sirona Sirosonic Scalers

79,00€

I-AIR

Kavo Sonicflex 2000-2003

79,00€

I-AIRw

W&H Synea-Proxeo, NSK Ti-Max S970, NSK AS2000

PEEK Ανταλλακτική Συσκευασία
20 τεμ.
Τιμή: 66,00€
G&C Dental Technologies
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Δισκάρια Αποτύπωσης Border-Lock
Τα δισκάρια αποτύπωσης Border-Lock® κατασκευάζονται από
την Ολλανδική εταιρεία Clan Dental Products η οποία ασχολείται
με την κατασκευή δισκαρίων από το 1960. Ο σχεδιασμός των δισκαρίων Border-Lock βασίζεται στα γνωστά μεταλλικά δισκάρια
Schreinemakers.
Τα Schreinemakers δισκάρια αποτύπωσης για νωδούς ασθενείς κατατάσσονται ως το #1 δισκάριο αποτύπωσης στο χώρο της προσθετικής
σε όλον τον κόσμο. Τα δισκάρια Border-Lock® έχουν την ίδια εφαρμογή όπως τα κλασσικά μεταλλικά δισκάρια Schreinemakers . Το όνομα
Border-Lock® αναφέρεται στο πατενταρισμένο σύστημα συγκράτησης
των δισκαρίων. Ειδικές οριζόντιες εγκοπές κατά μήκος του δισκαρίου
λειτουργούν ως μηχανισμό κλειδώματος του αποτυπωτικού υλικού. Τα
δισκάρια Border-Lock® είναι τα πρώτα δισκάρια με σχήματα τα οποία
τους επιτρέπουν να έχουν πιο εξατομικευμένη εφαρμογή επιτρέποντας
στον οδοντίατρο να επιτυγχάνει αποτύπωμα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνεται μόνο με την κατασκευή ενός ατομικού δισκαρίου. Τα δισκάρια έχουν σχεδιαστεί για τους 3 τύπους γνάθων: Normal,
Square & Gothic. Το κατάλληλο μέγεθος του δισκαρίου επιλέγεται χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο με το πίνακα με τα μεγέθη.

Πλεονεκτήματα δισκαρίων Border-Lock
Κλασσικά δισκάρια

• Εξαιρετική ανατομία δισκαρίου
• Τα δισκάρια είναι μη διάτρητα για τη δημιουργία υψηλότερης θετικής πίεσης στο αποτυπωτικό υλικό (απαραίτητη για τη διείσδυση του αποτυπωτικού υλικού μέσα στην ουλοδοντική σχισμή) με
αποτέλεσμα ένα πιο ακριβές αποτύπωμα.
• Διαθέτουν ενσωματωμένη οπισθουπερώια απόφραξη – δεν χρειάζεται η δημιουργία με ακρυλικό ή κερί
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Monophase αποτυπωτικό υλικό ή με την τεχνική sandwich.
• Λόγο της καλή εφαρμογής γίνεται εξοικονόμηση έως και 30% σε
αποτυπωτικό υλικό.
• Κ λιβανιζόμενα
• 2 χρόνια εγγύηση

Δισκάρια για νωδούς ασθενείς

• Η εφαρμογή είναι ίδια όπως στα μεταλλικά δισκάρια
Schreinemakers , τα οποία θεωρούνται τα καλύτερα για νωδούς
ασθενείς. Ο σχεδιασμός του δισκαρίου είναι μοναδικός διασφαλίζοντας ένα άριστο πρώτο αποτύπωμα ανεξαρτήτως εάν η γνάθος
έχει σοβαρή απορρόφηση ή όχι.
• Τα δισκάρια για νωδούς ασθενείς είναι διάτρητα μιας και δεν
χρειάζεται δυναμική πίεση σε αυτές τις περιπτώσεις.
• Κ λιβανιζόμενα
• 2 χρόνια εγγύηση
Τα δισκάρια Border-Lock διατίθενται σε 3 τύπους: κλιβανιζόμενα
δισκάρια, δισκάρια για εμφυτεύματα και εξατομικεύσιμα δισκάρια.
Και οι 3 τύποι δισκαρίων διατίθενται και για νωδούς ασθενείς.

Κλιβανιζόμενα Δισκάρια Αποτύπωσης BORDER-LOCK®
Τα δισκάρια Border-Lock® είναι κατασκευασμένα από ένα δυνατό
ακρυλικό το οποίο περιέχει υαλονήματα – τα δισκάρια έχουν χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο. Κλιβανίζονται σε θερμοκρασία έως και
200° C και αντέχουν σε πάρα πολλές χρήσεις – είναι τόσο αντοχής
που ο κατασκευαστής σας δίνει 2 χρόνια εγγύηση.

Border-Lock Σετ – Dentulous Trays

Περιλαμβάνει:
- 10 x δισκάρια άνω γνάθου, μεγέθη 42-49, μετρητής μεγέθους &
size gauge
- 8 x δισκάρια κάτω γνάθου, μεγέθη 51-58, μετρητής μεγέθους &
size gauge
- 2 x κουτιά φύλαξης
Κωδ. 5800x

Τιμή: 269,00€
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Σετ Άνω Γνάθου – Dentulous

Σετ Κάτω Γνάθου – Dentulous

10 x δισκάρια άνω γνάθου,
μέγεθος: 42-49

8 x δισκάρια άνω γνάθου, μέγεθος: 51-58

1 x μετρητή μεγέθους & size
gauge

1 x μετρητή μεγέθους & size
gauge

1 x κουτί φύλαξης

1 x κουτί φύλαξης

Κωδ. 5811X Τιμή: 159€

Κωδ. 58120 Τιμή: 135€
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Μεμονωμένα Δισκάρια (dentulous)

Διαθέσιμα μεγέθη
άνω γνάθο: 42, 43, 44, 45, 46R, 46, 47, 48R, 48, 49
κάτω γνάθο: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Τιμή: 11,95€ ανά τεμάχιo

Μεμονωμένα Δισκάρια (edentulous)
Διαθέσιμα μεγέθη
άνω γνάθο: 31, 32, 33, 34, 35
κάτω γνάθο: 21, 22, 23, 24, 25
Τιμή: 11,95€ ανά τεμάχιο

Border-Lock Σετ – Edentulous Trays
Περιλαμβάνει:
5 x δισκάρια άνω γνάθου, μεγέθη 31-35
5 x δισκάρια κάτω γνάθου, μεγέθη 21-25
1 x κουτί φύλαξης
1 x μετρητής μεγέθους
Κωδ. 68000
Τιμή: 165,00€

BORDER-LOCK® Εξατομικεύσιμα Δισκάρια
Το πρώτο εξατομικεύσιμο δισκάριο το οποίο προσαρμόζεται με το
χέρι. Το δισκάριο είναι κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό.
Επιλέγετε το σωστό μέγεθος και στη συνέχεια βυθίζετε το δισκάριο σε ζεστό νερό (70° C) για 1 λεπτό. Τα δισκάριο στη συνέχεια μαλακώνει και μπορείτε να το τροποποιήσετε και να το προσαρμόσετε.
Με το που έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, επαναφέρεται η ακαμψία του δισκαρίου.

Border-Lock® Εξατομικεύσιμα Δισκάρια

Trial Set dentulous / edentulous 14 τεμαχίων
8 x δισκάρια μεγέθος 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54
4 x δισκάρια μέγεθος 22, 23, 32, 33
2 x τεταρτημορίου, μέγεθος 1 & 2
Κωδ. 5400TG
Τιμή: 38,95€

Μεμονωμένα Δισκάρια – Dentulous

Διαθέσιμα μεγέθη
Τιμή: 3,20€ ανά τεμάχιο
άνω γνάθο: 42, 43, 44, 45, 46R, 46L, 47, 48R, 48L, 49
κάτω γνάθο: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
δισκάριο τεταρτημορίου αριστερό
δισκάριο τεταρτημορίου δεξί
Τιμή: 2,95€ ανά τεμάχιο

Μεμονωμένα Δισκάρια – Edentulous
Διαθέσιμα Μεγέθη
άνω γνάθο: 31, 32, 33, 34, 35
κάτω γνάθο: 21, 22, 23, 24, 25
Τιμή: 4,80€ ανά τεμάχιο
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Border-Lock®
Διάφανα Δισκάρια για Εμφυτεύματα
Τα διάφανα δισκάρια για εμφυτεύματα Border-Lock είναι κατασκευασμένα από ακρυλικό plexiglass. Τα τοιχώματα έχουν πάχος 3.5mm εξασφαλίζοντας εξαιρετική σταθερότητα ακόμη και
όταν κοπεί το δισκάριο. Η θέση των abutments φαίνονται ξεκάθαρα μέσα από το διάφανο δισκάριο. Μετά την επιλογή του κατάλληλου δισκαρίου, η θέση του άξονα αποτύπωσης μπορεί να σημαδευτεί με ένα μαρκαδόρο και στη συνέχεια να τρυπηθεί το δισκάριο
στην έδρα. Ως αποτέλεσμα, στην πρώτη συνεδρία μπορεί να ληφθεί
το τελικό αποτύπωμα. Έτσι αποφεύγετε τα έξοδα ενός εξατομικευμένου δισκαρίου και τα έξοδα μιας δεύτερης συνεδρίας.

Διάφανα Border-Lock® για Εμφυτεύματα
Dentulous Σετ (άνω γνάθος)
10 x δισκάρια άνω γνάθου, μέγεθος 42-49
1 x κουτί φύλαξης
1 x μετρητής μεγέθους
Κωδ. 5611x
Τιμή: 99,50€

Διάφανα Border-Lock® για Εμφυτεύματα
Dentulous Σετ (κάτω γνάθος)
8 x δισκάρια κάτω γνάθου, μέγεθος 51-58
1 x κουτί φύλαξης
1 x μετρητής μεγέθους
Κωδ. 56120
Τιμή: 95,00€

Μεμονωμένα Δισκάρια – Dentulous

Διαθέσιμα μεγέθη
άνω γνάθο: 42, 43, 44, 45, 46R, 46, 47, 48R, 48, 49
κάτω γνάθο: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Τιμή: 6,50€ ανά τεμάχιο

Διάφανα Border-Lock® για Εμφυτεύματα
Εdentulous Σετ
10 x δισκάρια, μέγεθος 21-25 & 31-35
1 x κουτί φύλαξης
1 X μετρητής μεγέθους & size gauge
Κωδ. 66100
Τιμή: 99,50€

Μεμονωμένα Δισκάρια (edentulous)
Διαθέσιμα μεγέθη
άνω γνάθο: 31, 32, 33, 34, 35
κάτω γνάθο: 21, 22, 23, 24, 25
Τιμή: 6,40€ ανά τεμάχιο
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Λουτρό Υπερήχων
• Χωρητικότητας: 3 lt (διατίθεται και σε 6lt, κωδ.4862)
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Βρείτε πληροφορίες και νέα σχετικά με τα προϊόντα μας στην ιστοσελίδα μας και κάντε Like τη
σελίδα μας στο Facebook

www.gcdental.gr
www.facebook.com/gcdent

Σκανάρετε το QR Code χρησιμοποιώντας το smartphone σας για
να δείτε video των προϊόντων μας.
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