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Η Ιταλική εταιρεία Univet ειδικεύεται στις λούπες καθώς και στα γυα-
λιά προστασίας.  Κάθε προϊόν σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στις κεντρι-
κές εγκαταστάσεις  στην Ιταλία επιτρέποντας στη Univet να κατασκευάσει 
ένα προϊόν το οποίο υπερέχει στην ποιότητα αλλά και στην αισθητική. Οι ειδι-
κές επιστρώσεις και η ποιότητα των φακών της λούπας προσφέρουν εξαιρετική άνε-
τη 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 από-
σταση 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. 

Univet Loupes 
Made in Italy
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Galilean TTL

Ελαφρύ, εξατομικευμένο σύστημα οπτικών με εξαιρετικά 
ευρύ και φωτεινό οπτικό πεδίο 
•  Πατενταρισμένο σύστημα PRO για ασύγκριτο εύρος και βάθος πεδίου
•  Ελαφρύ 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 

Prismatic XS

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 μεγαλύ-

τερη ευκρίνεια 
•  Λιγότερη καταπόνηση των ματιών 
•  Διατίθενται σε 3 μεγεθύνσεις: 3.5x, 4.0x & 5.0x 

!"#$%&
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Αξεσουάρ

Side Protection Elastic Band

Μεγέθυνση
Galilean 2.0x 2.5x 3.0x 3.5x

Prismatic 3.5x XS 4.0x XS 5.0x XS

 Platinum  Green Vespa  Dark Platinum

Ο σκελετός ITA διαθέτει προσαρμοζόμενο στήριγμα μύτης και αποσπώμενη πλευρική προ-
στασία.  Οι βραχίονες αγκαλιάζουν τα αυτιά για μεγαλύτερη σταθερότητα. Ο σκελετός ITA σας 
επιτρέπει να ενσωματώσετε την συνταγή οφθαλμίατρου στο φακό του σκελετού. Διατίθεται 
σε 4 χρώματα: Platinum, Dark Platinum, Green Vespa & Black Edition (βλέπετε σελ 7). 

! '()*, µ)'#(+')*, "+,#-#.")* /%010#-* 
/203$4/µ(')* 100% 4"- #5' )µ&34 #5* Univet: ITA 
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Ο ελαφρύς, sport σκελετός Techne, διαθέτει καμπυλωτούς φακούς για πλευρική προστασία 
και προσαρμοζόμενο στήριγμα μύτης. Οι βραχίονες αγκαλιάζουν τα αυτιά για μεγαλύτερη 
σταθερότητα. Διατίθεται σε 4 χρώματα: λευκό/κόκκινο, λευκό/ροζ, μαύρο/πράσινο και 
Black Edition (Βλέπετε σελ 7). 

Αξεσουάρ

Elastic Band

Μεγέθυνση
Galilean 2.0x 2.5x 3.0x 3.5x

Prismatic 3.5x XS 4.0x XS 5.0x XS

Techne RX διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του Techne. Επιτρέπει την ενσωμάτωση συ-
νταγής οφθαλμίατρου στο φακό και ενδείκνυται για εκείνους που επιθυμούν περισσότερη 
προστασία.  Διατίθεται σε 3 χρώματα:  λευκό/κόκκινο, λευκό/ροζ & μαύρο/πράσινο.
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Αξεσουάρ

Side Protection Elastic Band

Μεγέθυνση
Galilean 2.0x 2.5x 3.0x 3.5x

Prismatic 3.5x XS 4.0x XS 5.0x XS

Κομψός, μοναδικός σκελετός με βραχίονες κατασκευασμένοι από ανθρακονήματα. Ο σκε-
λετός Ash διαθέτει προσαρμοζόμενο στήριγμα μύτης, αποσπώμενη πλευρική προστασία 
και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε την συνταγή οφθαλμίατρου στο φακό του σκελετού. 
Διατίθεται σε 3 χρώματα: μωβ, γκρι και μαύρο/κόκκινο και σε 2 μεγέθη: μικρό & μεγάλο. 

 Black/Red  Purple  Grey  



Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

6
U

N
IV

ET

O βραβευμένος με το Red Dot Design σκελετός One, είναι κατα-
σκευασμένος από τιτάνιο και κράμα αλουμινίου. Ο σκελετός One 
διαθέτει προσαρμοζόμενο στήριγμα μύτης, αποσπώμενη πλευ-
ρική προστασία και σας επιτρέπει να ενσωματώσετε την συνταγή 
οφθαλμίατρου στο φακό του σκελετού. Διατίθεται σε 3 χρώματα: 
Dark Platinum, Platinum & Black Edition (Βλέπετε σελ 7) και σε 2 
μεγέθη: μικρό & μεγάλο. 

 Platinum  Dark Platinum

Αξεσουάρ

Side Protection Elastic Band

Μεγέθυνση
Galilean 2.0x 2.5x 3.0x 3.5x

Prismatic 3.5x XS 4.0x XS 5.0x XS
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Οι σκελετοί Black Edition ανήκουν στην αποκλειστική, πολυτελή σειρά της Univet. Κάθε 
σκελετός, λούπα και θήκη φύλαξης είναι εξολοκλήρου μαύρα, προσδίδοντας κομψότητα 
στα μοναδικά σχέδια των σκελετών.  

!"#$%&'()'$* (&'+,

Black Edition 

One Black Edition: 
ειδική μαύρη βαφή στο σκελετό – η ίδια που 
χρησιμοποιείται στον κινητήρα της Ferrari

Techne Black Edition

One Black Edition

ITA Black Edition
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Headgear

Το κράνος της Univet εξασφαλίζει την μέγιστη άνεση. Ελαφρύ, 
προσαρμοζόμενο και σταθερό με ομοιόμορφη κατανομή του 
βάρους στο κεφάλι. Ιδανικό για πολύωρη χρήση και υψηλές 
μεγεθύνσεις. Μπορεί να φορεθεί πάνω από συνταγογραφούμενα 
γυαλιά. Διατίθεται για πρισματικές λούπες σε μεγεθύνσεις: 3.5x, 
4.5x & 6.0x

Flip-Up, εργονομικός σκελετός ο οποίος μπορεί να φορεθεί πάνω 
από συνταγογραφούμενα γυαλιά. Το προστατευτικό τζάμι μπορεί 
να αντικατασταθεί με τζάμι προστασίας για λέιζερ. Διατίθεται για 
λούπες σε μεγεθύνσεις: 2.5x, 3.5x, 4.5x & 6.0x 

Flip-Up, εργονομικός σκελετός ο οποίος μπορεί να φορεθεί πάνω 
από συνταγογραφούμενα γυαλιά. Διαθέτει αδιάβροχα οπτικά 
και το προστατευτικό τζάμι μπορεί να αντικατασταθεί με τζάμι 
προστασίας για λέιζερ. Η διακορική απόσταση είναι ρυθμιζόμενη 
και μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά η κάθε πλευρά. 

Flip-Up 6)7"0* 

Μεγέθυνση

Prismatic 3.5x 4.5x 6.0x 

Μεγέθυνση
Galilean 2.5x 

Prismatic 3.5x 4.5x 6.0x

Μεγέθυνση
Galilean 2.5x
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EOS HP – High Performance Headlight 

Το νέο φως για λούπες της Univet διαθέτει τέλειο, ομοιόμορφο, κυκλικό σημείο 
φωτός χωρίς σκιές. 
• 45000 Lux στα 35cm
• Colour temperature: 5700Κ
•  Ασύρματη φόρτιση ακουμπώντας την συσκευή πάνω στον επίπεδο φορτιστή 
•  Διαθέτει τηλεχειριστήριο – on/off, 3 ρυθμίσεις έντασης φωτός
•  Διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες στην μέγιστη ένταση 
•  Δυνατότητα αντικατάστασης καλωδίου για εύκολη επισκευή 
•  Περιλαμβάνει το φίλτρο (UV 525nm) για να μην πολυμερίζονται τα φωτοευαί-

σθητα υλικά
•  Δυνατότητα προσαρμογής σε λούπα της Univet με μαγνήτη (διατίθεται ξεχωριστά)

EOS 2.0s

Μικρή αλλά δυνατή συσκευή σχεδιασμένη με την Ιταλική φινέτσα. 
•100% Ιταλικός σχεδιασμός & κατασκευή
•Πολύ μικρή και ελαφριά κεφαλή - μόνο 11 γρ
•Φως: 38000 Lux στα 35cm
•Διάρκεια Λειτουργίας: 8 ώρες στη μέγιστη ένταση 
•Anti-Scratch επικάλυψη συσκευής

SPOT SHAPE

SPOT SHAPE

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Universal
clip-on

Universal
clip-on

UV 525 nm
Filter

UV 525 nm
Filter
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MEDICAL 
PROTECTION
Eyewear for the medical sector
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Η Ιταλική εταιρεία Univet για πάνω από 2 δεκαετίες ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή γυαλιών προστασίας για τον βιομηχανι-
κό, χειρουργικό και οδοντιατρικό κλάδο. Η Univet είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως η οποία μπορεί να προσφέρει συστήματα μεγέθυνσης 
και προστασίας σε τόσους διαφορετικούς κλάδους. Έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση για την πρωτοποριακή τεχνολογία και τον 
προηγμένο σχεδιασμό όλων των προϊόντων τους και έχουν βραβευτεί πολλές φορές. 

Κάθε ζευγάρι γυαλιών και προσωπίδων έχει σχεδιαστεί να πληροί όλες τις ανάγκες προστασίας, είναι εξαιρετικά άνετα ακόμη και μετά 
από παρατεταμένη χρήση και διαθέτουν κομψή εμφάνιση. 

Univet Optical Technologies - Applied optical technology
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5x3UV525

Τα κομψά και άνετα γυαλιά της Univet με τους καμπυλωτούς 
φακούς, σας παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία 
των συσκευών φωτοπολυμερισμού έως τα 525nm. Διαθέτουν 
τεχνολογία UDC (Univet Double Coating) - ο φακός του σκελετού 
έχει πολλές ειδικές επιστρώσεις στην εξωτερική πλευρά για να 
μη χαράσσεται και μια ειδική επίστρωση στο εσωτερικό μέρος 
για να μη θαμπώνει. Οι φακοί ενισχύουν την χρωματική αντίθεση 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
;$µ<: 14,95!

5x7UV525

Τα γυαλιά προστασίας με την πλευρική προστασία σας παρέχουν 
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία των συσκευών φωτοπο-
λυμερισμού έως τα 525nm. Πολύ ελαφριά, ανθεκτικά στο χάραγμα, 
αντιθαμπωτικά. Διαθέτουν ρυθμιζόμενους βραχίονες κατά μήκος 
και μπορούν να φορεθούν πάνω από γυαλιά οράσεως. 
;$µ<: 15,50!

5x6

Γυαλιά προστασίας ιδανικά για πολύωρη χρήση, με διάφα-
νους πολυανθρακικούς φακούς οι οποίοι δεν θαμπώνουν και 
δεν χαράσσονται. Άνετος σκελετός με τεχνολογία softpad για 
εξαιρετική εφαρμογή. Διαθέτει ρυθμιζόμενο στήριγμα μύτης από 
σιλικόνη και ρυθμιζόμενους βραχίονες κατά μήκος. 
;$µ<: 12,50!

503

Γυαλιά προστασίας ιδανικά για πολύωρη χρήση, με διάφανους 
πολυανθρακικούς φακούς οι οποίοι δεν θαμπώνουν. Προ-
σφέρουν πλευρική προστασία και διαθέτουν ρυθμιζόμενους 
βραχίονες κατά ύψος.
;$µ<: 6,50!

506UP

Γυαλιά προστασίας ιδανικά για πολύωρη χρήση, με διάφανους 
πολυανθρακικούς φακούς οι οποίοι διαθέτουν ειδική εξωτερική επί-
στρωση έτσι ώστε να μη χαράσσονται και εσωτερική αντιθαμπωτική 
επίστρωση. Πολύ άνετος σκελετός ο οποίος διαθέτει ρυθμιζόμενο 
στήριγμα μύτης, και ρυθμιζόμενους βραχίονες κατά μήκος αλλά και 
κατά ύψος. Διατίθεται σε 2 χρώματα: πράσινο και φούξια. 
;$µ<: 9,95!
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701.00.00

Υψηλής ποιότητας προσωπίδα, αντι-
θαμπωτική με υποαλλεργικό, μαλακό 
αφρολέξ και μηχανισμό flip-up για να 
ανασηκώνεται η προσωπίδα (90°). Ιδανική για πολύωρη χρήση, 
μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά οράσεως. 
;$µ<: 24,95!

701.02.00

Υψηλής ποιότητας προσωπίδα, αντι-
θαμπωτική με ρυθμιζόμενο ελαστικό 
λουρί και μηχανισμό flip-up για να 
ανασηκώνεται η προσωπίδα (90°). Ιδανική για πολύωρη χρήση, 
μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά οράσεως. Πληροί τις προδι-
αγραφές EN166 point 3 (droplets and splashes). 
;$µ<: 29,95!

702.00.00

Υψηλής ποιότητας προσωπίδα, αντιθαμπωτική με μεταλλικό 
σκελετό και μηχανισμό flip-up για να ανασηκώνεται η προσωπί-
δα (90°). Ιδανική για πολύωρη χρήση, μπορεί να φορεθεί πάνω 
από γυαλιά οράσεως.
;$µ<: 34,95!

703.00.00

Προσωπίδα μιας χρήσεως, 
αντιθαμπωτική με ελαστικό 
λουρί. Μπορεί να φορεθεί πάνω 
από γυαλιά οράσεως. 
;$µ<: 3,95!

711.00.00

Πολύ ελαφριά προσωπίδα, αντιθαμβωτική. Μπορεί να φορεθεί 
πάνω από γυαλιά οράσεως. Ο σκελετός είναι διαθέσιμος σε 3 
χρώματα (διάφανο, ροζ, πράσινο) και περιλαμβάνει 10 αποσπώ-
μενες προσωπίδες.  
;$µ<: 19,95!
>'#4114%#$%& 20 #0µ&2$4 19,00!

712.00.00

Πολύ ελαφριά προσωπίδα η οποία μπορεί να φορεθεί πάνω από 
γυαλιά οράσεως. Περιλαμβάνει 5 σκελετούς (1 σε κάθε χρώ-
μα - μαύρο, πράσινο, κίτρινο, ροζ, μπλε) + 20 ανταλλακτικές 
προσωπίδες. 
;$µ<: 19,50!
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PeriOptix

lip Up ούπες 
Οι μοναδικές πανοραμικές λούπες της PeriOptix είναι ελαφριές, 
αδιάβροχες και προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος πεδίου από τις άλ-
λες 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.

Προδιαγραφές Panoramic Filp-Up Λούπες 

SERIES ΜΕΓΕ Υ Η
ΑΠΟ ΤΑ Η
Ε ΓΑ ΙΑ

ΕΥ Ο
ΠΕΔΙΟΥ

250 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
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PeriVista B  Adidas

•  Ελαφρύς
•  υθμιζόμενοι βραχίονες (3 θέσεις) για προσαρμοζόμενη κλίση 
•  υθμιζόμενο στήριγμα μύτης 
•  Δέχονται συνταγογραφούμενους φακούς
•  Διαθέσιμος σε 8 χρώματα: Blue Petrol, Copper, Gre , atte 

Black, Red, Silver, hite & Gold (Titan)

!"#$#%&'

Firefl
Υ  φως για λούπες

•  Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε μάρκα λούπας
•  υγίζει 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. 

icroline ini Headlight

•  υγίζει μόνο 6.9 γρ
•  Το πιο φωτεινό mini LED (40,000 Lux)
•  Διαθέτει αποσπώμενη επαναφορτιζόμενη εξωτερική μπατα-

ρία η οποία επιτρέπει περισσότερες από 8 ώρες χρήση στην 
μέγιστη ένταση 

•  Χρειάζεται 90 λεπτά για 90% φόρτιση 
•  Αποσπώμενο καλώδιο για εύκολη επισκευή

Solaris Headlight

•  Βραβευμένο με 5 αστέρια από το REALIT  
•  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

atte Black Red Gre Copper Gold (Titan) hite Blue (Petrol) Silver



Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

17

 C
O

N
FE

ZI
O

N
I C

A
PP

EL
LO

Confezioni Cappello !"µ#$%&' ()*+, -'# .+/0&').
Η Ιταλική εταιρεία Confe ioni Cappello ασχολείται με τον σχεδια-
σμό και την δημιουργία επαγγελματικής ενδυμασίας από το 1982. 
Κατά την πάροδο του χρόνου έχει εξελιχθεί σε μάρκα η οποία 
αναγνωρίζεται διεθνώς για το στυλ, την δεξιοτεχνία στο ράψιμο 
και την γνώση στον τομέα της παροχής υγείας.  
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Silpure 

Η ζέστη και η υγρασία συμβάλουν στην ανάπτυξη βακτηριδίων τα 
οποία είναι υπεύθυνα για την δυσοσμία. Το ασήμι που χρησι-
μοποιείται στα υφάσματα τα οποία έχουν επεξεργαστεί με την 
τεχνολογία Silpure απομακρύνει και εμποδίζει την ανάπτυξη των 
βακτηριδίων τα οποία δημιουργούν την δυσοσμία, δίνοντας έτσι 
μια αίσθηση φρεσκάδας με  μεγάλη διάρκεια. 

ο ασήμι είναι ασφαλής και αποτελεσματικό
•  Το ασήμι είναι φυσικό 
•  Χρησιμοποιείται πάντα στο ιατρικό κλάδο
•  Δεν ερεθίζει το δέρμα
•  Δεν είναι καρκινογόνο, ούτε μεταλλαξιογόνο

Tri-effects Teflon Fabric Protector

To Tri-effects Teflon Fabric Protector είναι ένα νέο σύστημα το 
οποίο εξασφαλίζει ότι το ίδιο ύφασμα στην εξωτερική του πλευρά 
απωθεί το νερό και στην εσωτερική του πλευρά απορρόφα την 
υγρασία. Η εξωτερική πλευρά είναι ανθεκτική σε λεκέδες με 
βάση το λάδι ή νερό ενώ η εσωτερική πλευρά απορροφά τον 
ιδρώτα και την υγρασία. 

φέλη
•  Ανθεκτικότητα της εξωτερικής επιφάνειας του υφάσματος. 
•  Απορρόφηση της υγρασίας από την εσωτερική πλευρά 
•  Γρήγορο στέγνωμα των ρούχων – λόγω αυτής της τεχνολογίας 

τα υφάσματα στεγνώνουν πιο γρήγορα, μειώνοντας τους λεκέ-
δες από τον ιδρώτα στα ρούχα βοηθώντας τα να διατηρούνται 
σαν καινούργια για περισσότερο. 
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Cleta  !"µ#: 49,00!

• Με κουμπιά 
• Μεσάτο
• Διατίθεται σε κοντό και μακρύ μανίκι 

Demetra  !"µ#: 50,00!

• Με φερμουάρ 
• Μεσάτο 
• Διατίθεται σε κοντό και μακρύ μανίκι 

Alia  !"µ#: 42,00!

• Με λαιμόκοψη V 
• Διατίθεται σε κοντό μανίκι 

Gea !"µ#: 49,00!

• Με σούστες μεταλλικές 
• Μεσάτο 
• Διατίθεται σε κοντό μανίκι 

$%&'"()*' 
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Atena  !"µ#: 47,00!

• Με φερμουάρ 
• Ελαφρώς μεσάτο 
• Διατίθεται σε κοντό μανίκι 

irina  !"µ#: 49,00!

• Με φερμουάρ 
• Μεσάτο 
• Διατίθεται σε μακρύ και κοντό μανίκι 

aia  !"µ#: 49,00!

• Κουμπώνει με μεταλλικές σούστες 
• Μεσάτο 
• Διατίθεται σε μακρύ και κοντό μανίκι

Siri  !"µ#: 49,00!

• Με φερμουάρ και κούμπωμα σούστα στο λαιμό 
• Μεσάτο 
• Διατίθεται σε κοντό μανίκι 
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ercurio !"µ#: 49,00!

• Διατίθεται σε μακρύ και κοντό μανίκι 

Ermes  !"µ#: 49,00!

• Διατίθεται σε μακρύ και κοντό μανίκι 

Unisex 
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arte  !"µ#: 49,00!

• Με αποσπώμενα μανίκια 

Ulisse  !"µ#: 42,00!

• Διατίθεται σε μακρύ και κοντό μανίκι



Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

23

 C
O

N
FE

ZI
O

N
I C

A
PP

EL
LO



24
CO

N
FE

ZI
O

N
I C

A
PP

EL
LO

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

+'&,)-.&"' $%&'"()*' 

Romina  !"µ#: 39,00!

Εrica  !"µ#: 39,00!
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Unisex +'&,)-.&"' 

Giunione  !"µ#: 39,00!

Plutone  !"µ#: 35,00! Bandana  !"µ#: 7,50!
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Δυνατότητα αναγραφής του ονόματός σας (κεντητό)
στις ποδιές και bandana

Επιλέξτε ανάμεσα στις 4 παρακάτω γραμματοσειρές: 

FONT 1

FONT 3

FONT 2

FONT 4
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GABARDINE LEVANTINA COTONE 100%  ANTIBATTERICO (SILPURE)
TEFLON         

3-EFFECTS     
COT. 100%

PIQUET  
COT. 100%

PAG. MODELLO MANICA POLSO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

16 ACHILLE MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17 ALIA CORTA MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

14 ALTEA CORTA MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

19 ARTEMIDE MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

18 ATENA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

12 CLETA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23 KIMONO CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

13 DANAE 3/4 LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

15 DEMETRA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

21 DIANA 3/4 LIbERO xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

20 ENIA CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •

12 GEA CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

21 MATILDE MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14 IONIA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20 MAIA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

13 MINERvA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

19 MIRINA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23 RODA CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

16 SCILLA CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

18 SIRI CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

17 SUSANNA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

22 TIRIA CORTA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • •

PAG. MODELLO MANICA POLSO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

31 GIOVE MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

29 MARTE STACCAbILE MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

26 MERCURIO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

28 NETTUNO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

27 ERMES MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

30 ULISSE MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PAG. MODELLO MANICA POLSO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

34 BACCO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

35 CUPIDO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36 DIONISIO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

36 SAURO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

37 TIRO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

37 TURNO MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PAG. MODELLO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

83 COPRICAMICE S-M-L-xL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

83 bANDANA UNICA • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

83
TELI CHIRURGICI 
(TESSUTO TELA)

cm 45x60 
cm 50x75 
cm 70x90   

•
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GABARDINE LEVANTINA COTONE 100%  ANTIBATTERICO (SILPURE)
TEFLON         

3-EFFECTS     
COT. 100%

PIQUET  
COT. 100%

PAG. MODELLO MANICA POLSO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

43 CELIA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

40 CHIARA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

44 CLAUDIA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

41 FENICE MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

43 LUNA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

45 MIDA ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • MILLERIGHE TESSUTO NON ANTIBATTERICO • •

46 MIRA MC - ML MAGLINA xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • •

44 MUSA MC LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

41 SABBE MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

40 SFERA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • •

42 SILVIA MC LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • •

47 TEMA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

45 TETI MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

46 TIA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • • • • • • •

47 VALERIA MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

42 VENERE MC - ML LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L • • •

PAG. MODELLO MANICA POLSO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

52 ARES MC - ML MAGLINA S-M-L-xL-xx L • • • • • •

51 PARIDE MC - ML LIBERO S-M-L-xL-xx L • • • • • •

51 MOLOX ML LIBERO S-M-L-xL-xx L • • • • • •

50 SATURNO MC - ML MAGLINA S-M-L-xL-xx L • • • • • •

53 TESEO MC - ML MAGLINA S-M-L-xL-xx L • • • • • •

50 ZEUSS ML LIBERO S-M-L-xL-xx L • • • • • •

PAG. MODELLO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

58 AFRODITE xS-S-M-L-xL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

59 ERICA dalla 38 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

60 NIXE dalla 38 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

57 PACE dalla 38 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

61 PELIA dalla 38 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

56 ROMINA dalla 38 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PAG. MODELLO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

66 ADE dalla 40 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

65 APOLLO dalla 40 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

64 GIUNONE dalla 40 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

67 PLUTONE dalla 40 alla 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PAG. MODELLO TAGLIE GR BCO G G.316 AR VM RR BN VCH VA AZ CZ BP BD LI TU ROS BCO BCO

70 REMO dalla 40 alla 60 • • • • • • • • • • • • •

71 RODO dalla 40 alla 60 • • • • • • • • • • • • •

PAG. MODELLO TAGLIE LINO

75 TAPIO dalla 40 alla 60 •

74 ERICA xS-S-M-L-xL •

Li
no

PAG. MODELLO MANICA POLSO TAGLIE LINO

75 GIOVE MC LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L •

74 KIMONO MC LIBERO xS-S-M-L-xL-xx L •

LEGENDA / LEGEND:

MC = MANICA CORTA / SHORT SLEEVES
ML = MANICA LUNGA / LONG SLEEVES
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Total Control
of the oral
environment.

RETRACTION

MOISTURE

HUMIDITY

VISIBILITY

CONTAMINATION

CHAIR TIME

SAFETY
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Isolite Systems
Total Control Of the Oral Environment! 

ποιο σύστημα και εάν επιλέξετε, ένα είναι σίγουρο: θα αποκτή-
στε τον απόλυτο έλεγχο της στοματικής κοιλότητας του ασθενή 
σας  λα τα συστήματα λειτουργούν με το βραβευμένο, πατε-
νταρισμένο outhpiece το οποίο συμπεριφέρεται σαν απομο-
νωτήρας, 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  – ελαχιστοποιώ-
ντας 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 εργα-

σία 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

Illumination Path

Tongue and 
Throat  Shield

Dual Vacuum
Channels

Integrated
Bite Block
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Ο πανέξυπνος σχεδιασμός του outhpiece είναι η καρδιά του 
συστήματος  Μόνο η Isolite S stems 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. 

ιαθέσιμο σε  μεγέθη
Νέο μέγεθος Xtra Small

MANUAL ISOLATION

isolates small areas

manual suction

98%
AVG. ORAL HUMIDITY*

RUBBER DAM

Isolates up to one quadrant 

manual suction

43%
AVG. ORAL HUMIDITY*

ISOLITE

isolates two full quadrants

hands-free continuous suction

43%
AVG. ORAL HUMIDITY*

*A Study of Humidity and Its E!ect on Bond Strength by Michael J. Melkers, DDS, FAGD.
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Το σύστημα απομόνωσης Isolite προσφέρει 2 κανάλια συνε-
χόμενης, ’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/po er έχει μήκος 1,83μ, είναι 
κατασκευασμένος από σιλικόνη και μπορεί να γίνει εγκατάσταση 
στους περισσότερους τύπους έδρας της αγοράς. 

Το σύστημα απομόνωσης Isodr   προσφέρει 2 κανάλια συνεχό-
μενης, ’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 επικεντρώ-
σετε 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.

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. ας προσφέρει 2 κανάλια συνεχό-
μενης, ’hands-free’’ αναρρόφησης και διαθέτει δύο ρυθμιστές 
όπως το Isolite και Isodr .

 Isolite so  sovac 

υθμιστές Αναρρόφησης 

Κλιβανιζόμενα 

Χρήση με outhpieces 

Κεφαλή τιτανίου  

Control Head  (x6 )  

Εγκατάσταση στην έδρα  

Φως με 5 Εντάσεις & 
Cure Safe ode 

  

Επικοινωνήστε μαζί μας για επίδειξη του συστήματος στο 
ιατρείο σας και για δοκιμή σε περιστατικό σας. 

3
NEO
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Stainless Steel

Gap here corrosion 
build-up occurs.

Plastic

Flush surface, no corrosion 
build-up can occur.

Cr stal HD irrors 
•  ΔΕ  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

C
la

ri
ty

 &
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ri
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tn

e
ss

 (
%

)

Color Re!ectivity (In Wave Lengths)

Κάτοπτρο οδίου  Αντανακλά το χρώμα με 75% ακρίβεια 

Κάτοπτρο Cr stal HD  Αντανακλά το χρώμα με 99% ακρίβεια 

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

White
A

Blue
B

Green
D

Beige
G

Gray
I

Plum
E

Teal
J

Red
M

Copper
U

N. Blue
N

N. Yellow
O

N. Green
P

N. Orange
Q

N. Purple
R

N. Pink
S

Midnight Blue
T

Crystal HD
®

A TV without HD is like a...

A MIRROR WITHOUT HD
40%

!"#$%&'#$()
!"# $! %&$'"$(! 
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Scre -On Heads 
Διατίθενται σε όλα τα χρώματα 
Κωδ. 50 392 Scre -On Head μέγεθος 4
Κωδ. 50 393 Scre -On Head μέγεθος 5

,-µ.: 6,20* !"# $%µ#&'(

Double Sided irror Head 
Κάτοπτρο διπλής όψεως 
Διαθέσιμα χρώματα: N, O, R, S & γκρι 
Κωδ. 50 39  μέγεθος 4

,-µ.: 9,30* !"# $%µ#&'(

Stainless Steel Head 
Κωδ. 50 389 μέγεθος 3
Κωδ. 50 390 μέγεθος 4 ,-µ.: 6,20* !"# $%µ#&'(
Κωδ. 50 391 μέγεθος 5
Κωδ. 50 388 μέγεθος 0 ,-µ.: 12,00* !"# $%µ#&'(

Thin Grip 
Διαθέσιμα χρώματα N, O, P, , R & S
E, , T, I,  & U
Κωδ. 50 353 Thin Grip μέγεθος 4
Κωδ. 50 35  Thin Grip μέγεθος 5

,-µ.: 6,20 !"# $%µ#&'(

Soft Grip 
Διαθέσιμα χρώματα N, O,P, , R, S & μαύρο/γκρι
E, , T, I,  & U
Κωδ. 50 3 3 Soft Grip μέγεθος 4
Κωδ. 50 3  Soft Grip μέγεθος 5

,-µ.: 6,80* !"# $%µ#&'(

/!0. 1!$#"$(23 

Ergo Grip Handle
Διαθέσιμα χρώματα: B-S 
Κωδ. 50 3 7 

,-µ.: 13,50*

#3
#0

#5

136o

AM

136o

AM

136o

AM

136o

136o

AM

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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irror agic 
Κωδ. 50 205  1 μπουκάλι 6ml
,-µ.: 10,20*

irror agic Trial it
2 μπουκάλια 6ml
24 s ipe pads
Κωδ. 50 200  
,-µ.: 24,50*

S ipe Pads
Κωδ. 50 210  12 x S ipe Pads
,-µ.: 4,20*

Clarit  Collection 
ετ το οποίο περιλαμβάνει:

10 χ 6ml irror agic
96 χ S ipe Pads 
1 χ κάτοπτρο Cr stal HD 
1 χ irror agic Organi er
Κωδ. 50 220
,-µ.: 115*

irror agic Organi er 
Αποθηκεύει: 48 S ipe Pads & 1 μπουκάλι irror agic 
Κωδ. 50 201
,-µ.: 19,95*

FOG NO MORE.
With mirror magic®... you can see clearly now.

mm
mirror magic   

anti-fog system
®

Το νέο irror agic είναι αντιθαμπωτικό και ταυτόχρονα σας 
βοηθά να διατηρείτε τα κάτοπτρά σας καθαρά κατά τη διάρκεια 
της οδοντιατρικής εργασίας.

ήμα 1  Κολλάτε το ειδικό σφουγγαράκι στο γάντι σας 
ήμα 2  τάζετε 2-3 σταγόνες irror agic στο σφουγγαράκι 
ήμα 3  Περνάτε το κάτοπτρο πάνω στο σφουγγαράκι

Κάθε μπουκάλι είναι για περίπου 50 ασθενείς

υνδυάστε το irror agic 
με τα κάτοπτρα Cr stal HD
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1. υρτάρια του ιατρείου
ια την αποθήκευση των αναλωσίμων που χρησιμοποιείτε συχνά όπως

• Προϊόντα βάμβακος (Γάζες, τολύπια κλπ)
• Γάντια 
• Πετσέτες 
• ιελαντλίες / ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης 

2. Procedure Tubs 
ρησιμοποιείστε το σαν ένα φορητό συρτάρι 

•  Γεμίζετε διαφορετικά Procedure Tub με τα υλικά που χρειάζεστε ανά οδοντιατρική εργασία 
•  ας επιτρέπει να μεταφέρετε εύκολα τα υλικά από έδρα σε έδρα ή από την έδρα στο χώρο 

αποστείρωσης. 
•  ας επιτρέπει να παρακολουθείτε καλύτερα το στοκ των υλικών σας μειώνοντας έτσι τα 

έξοδά σας 

3. Κεντρικό στοκ
ο 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. 

Composite Tub

Sealant Tub

Endo Tub

Cro n Prep Tub

Veneer Tub

Amalgam Tub
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Πώς μπορείτε να το εντάξετε στο ιατρείο σας

ήμα 1ο  Ορίστε ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε οδοντιατρική 
εργασία που προσφέρετε. Η irc σας προσφέρει 16 διαφορετικά 
χρώματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε

4 +,-./ "'+ "(4"5- 3! 53$&65$5 $' 
787$9µ! '(:&3279; +<-%=3 $9; Zirc 
7$' -!$(5*' 7!;:
Ευκολία  Έχετε όλα τα υλικά που χρειάζεστε για κάθε οδοντιατρι-
κή εργασία σε ένα Procedure Tub το οποίο μεταφέρεται εύκολα. 
Έχετε δηλαδή ένα φορητό συρτάρι. 

πλότητα  λοι όσοι βρίσκονται στο ιατρείο γνωρίζουν ποιο 
Procedure Tub είναι για κάθε οδοντιατρική εργασία.

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

ικονομία  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 ξεμέ-
νετε ή να σας λήγουν υλικά. 

Complete Tub
 

εριλαμ άνει το καπάκι το οποίο κλειδώνει, θήκες και 
χωρίσματα
•  Procedure Tub 
•  Tub Liner
•  Tub Dividers
•  Cup/Cover Single
•  Cup/Cover Double
•  Divided Slide Tra
•  Safe-Lok Cover for tub 
Διαστάσεις: 32cm x 30cm x 10.16cm 
Διατίθεται σε 16 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 20 55
,-µ.: 69,95*

Μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας Procedure Tub οργάνωσης 
υλικών επιλέγοντας από τις παρακάτω θήκες και χωρίσματα. Συνι-
στάται 1 Tub για κάθε οδοντιατρική εργασία!

Procedure Tub
 
•  Διαστάσεις: 31.12cm x 27.62cm x 6.98cm 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
Κωδ. 20 3
,-µ.: 20,50*

Safe-Lok Tub Cover
 
•  Καπάκι το οποίο κλειδώνει για την ασφαλή φύλαξη και μεταφο-

ρά των υλικών 
•  Διαστάσεις: 32.39cm x 30cm x 3.5cm 
Κωδ. 20 59
,-µ.: 21,50*

AM S

S

ήμα 2ο  υγκεντρώστε τα υλικά που χρειάζεστε ανά οδοντιατρική 
εργασία

Παρακάτω θα βρείτε κάποιες ιδέες για το τι μπορείτε να βάλετε σε 
κάθε Procedure Tub 

oce e T  Ενδοδοντίας 
ίνες Ενδοδοντίας  Endo Stoppers  ύριγγες διακλυσμού  Βελό-

νες διακλυσμού  Ελαστικός Απομονωτήρας  Αρπάγες  Τολύπια  
Κώνους Γουταπέρκας  Εμφρακτικό ιζικού ωλήνα  Υδροξείδιο 
του Ασβεστίου  Προσωρινό Εμφρακτικό  EDTA Κλπ. 

oce e T  ύνθετης ητίνης 
υγκολλητικός Παράγοντας  Αδροποίηση  ωληνάρια ητίνης  

Τεχνητά Τοιχώματα  φήνες  Ταινίες Λείανσης  Γλυκερίνη  Πάστα 
τίλβωσης  Χαρτί Άρθρωσης  Λαστιχάκια & Βουρτσάκια τίλβω-

σης  Χρωματολόγιο  ύγχη  Αποκαλυπτικό Τερηδόνας  Ουδέτερο 
τρώμα  Βαζάκια Ανάμιξης Κλπ.

oce e T  ealants 
Sealant  Αδροποίηση  ύγχη Τοποθέτησης  Πάστα τίλβωσης  
Φθόριο  τοματοδιαστολέας  Bite Block Κλπ. 

ε τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ετοιμάσετε oce e T  για 
τεφάνες  έφυρες, ψεις, μάλγαμα κλπ 

ήμα 3ο  Τοποθετήστε τα υλικά στην ανάλογη θήκη μέσα στο 
Procedure Tub

ήμα ο  Τοποθετήστε τα Procedure Tubs σε ένα ulti- od Rack. 
Το Rack 8 θέσεων χωράει 4 Procedure Tubs.

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Tub Insert 

•  τηρίζεται στο χείλος του Tub επιτρέποντας την αποθήκευση 
κάτω από αυτό

•  10 θήκες 
•  Διαστάσεις: 27.3cm x 24.6cm x 2.54cm
Κωδ. 20 5
,-µ.: 15,50*

Slide Tra  Flat 

•  τηρίζεται στο χείλος του Tub επιτρέποντας την αποθήκευση 
κάτω από αυτό 

•  Χωρίς χωρίσματα 
•  Διαστάσεις: 24.77cm x 13.65cm x 2.7cm 
Κωδ. 20 7
,-µ.: 11,95*

Tub Cup ith 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 

ingle p 
Διαστάσεις: 5.27cm X 4.13cm X 2.86cm 
Κωδ. 20 71
,-µ.: 7,15*

o le p 
Διαστάσεις: 8.6cm x 5.72cm x 2.86cm 
Κωδ. 20 72
,-µ.: 7,15*

ong p 
Διαστάσεις: 21.27cm x 5.72cm x 2.86cm 
Κωδ. 20 73
,-µ.: 14,50*

Tub Dividers 

•  Δημιουργεί έως και 24 θήκες 
•  Μπορεί να κοπεί για να δημιουργηθούν μεγαλύτερες θήκες 
•  Διαστάσεις: 32.39cm x 30cm x 3.5cm 
Κωδ. 20 1
,-µ.: 13,25*

Tub Liner 

Διαστάσεις: 24.45cm x 22.54cm x 0.32cm 
Κωδ. 20 2
,-µ.: 6,15*

Tub Box 

•  χεδιασμένο για την φύλαξη/οργάνωση μικρών υλικών όπως: 
βουρτσάκια, παστάκια στίλβωσης, αρπάγες, ρύγχη τοποθέτη-
σης 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. 20 7
,-µ.: 18,95*

SAM

SAM

S

Single Cup
Double Cup

Long Cup

AM S

SAM

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Slide Tra  Divided 

•  τηρίζεται στο χείλος του Tub επιτρέποντας την αποθήκευση 
κάτω από αυτό

•  Διαθέτει χωρίσματα 
•  Διαστάσεις: 24.77cm x 13.65cm x 2.7cm 
Κωδ. 20
,-µ.: 11,95*
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S ringe 20-Unit Stand 
•  Χρησιμοποιείται για την οργάνωση σωληναρίων σύνθετης ρητί-

νης και άλλων υλικών σε σύριγγα
•  τέκεται σε όρθια θέση για εύκολη πρόσβαση στις σύριγγες
•  Αναδιπλώνεται για να αποθηκεύεται 
•  έσεις για έως και 20 σύριγγες 
•  Μπορούν να προστεθούν έως και δύο S ringe 10-Unit Add On για 

έως και 20 επιπρόσθετες θέσεις
•  Διαστάσεις: 22.22cm x 12.06cm x 3.96cm  
Κωδ. 20 87
,-µ.: 29,95*

S ringe 10-Unit Add-On 
•  Προέκταση η οποία μπορεί να προστεθεί στο S ringe 20-Unit 

Stand για επιπρόσθετες θέσεις
•  10 θέσεων 
•  Διαστάσεις: 12.74cm x 5.87cm x 1.9cm 
Κωδ. 20 88
,-µ.: 12,50*

S ringe 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 
•  έσεις για 15 σύριγγες και 3 ρύγχη τοποθέτησης υλικών.
Κωδ. 20 8
,-µ.: 11,95*

S ringe Composite it 
•  Αποθηκεύει και οργανώνει τις σύριγγες σύνθετης ρητίνης 
•  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 Tra  παρέχουν περισσότερους χώρους 

οργάνωσης/αποθήκευσης 
ο σετ περιλαμ άνει

•  S ringe 20-Unit Stand 
•  1 x Long Tub Cup με καπάκι
•  1 x Divided Slide Tra  
•  1 x S ringe Clip-On Holder 
•  Shade Label Sheet 2pk 
Κωδ. 20 89
,-µ.: 59,00*

AM S

AM S AM S

AM S

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Πώς μπορείτε να το εντάξετε στο ιατρείο σας

ήμα 1ο

δη έχετε ορίσει ένα χρώμα για κάθε οδοντιατρική εργασία για να 
οργανώσετε τα υλικά σας στα Procedure Tubs σελ. 38
π.χ. 
τεφάνες & Γέφυρες  Πορτοκαλί

Ενδοδοντία  Πράσινο 
Αποκαταστάσεις ητίνης  Γαλάζιο 

ήμα 2ο
Υπολογίστε κατά μέσο όρο τον αριθμό των οδοντιατρικών εργασι-
ών που κάνετε εβδομαδιαίως 
π.χ. 
τεφάνες & Γέφυρες  2 ραντεβού εβδομαδιαίως 

Ενδοδοντία  6 ραντεβού εβδομαδιαίως 
Αποκαταστάσεις ητίνης  12 ραντεβού εβδομαδιαίως 

ήμα 3ο
Για να υπολογίστε πόσους δίσκους χρειάζεστε, θα διαιρέσετε τον 
παραπάνω αριθμό (από το βήμα 2) με τον αριθμό 3 στρογγυλεύο-
ντας τον αριθμό προς τα πάνω.
πχ
τεφάνες & Γέφυρες  Χρειάζεστε 1 πορτοκαλί δίσκο 

Ενδοδοντία  Χρειάζεστε 2 πράσινους δίσκους 
Αποκαταστάσεις ητίνης  Χρειάζεστε 4 γαλάζιους δίσκους  

ήμα ο
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
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B-Lok Divided Tra  
•  Δίσκος με χωρίσματα
•  Γυαλιστερή επιφάνεια ανθεκτική στο λέκιασμα 
•  Αντιολισθητική βάση 
•  έσεις για 12 εργαλεία 
•  έσεις για 9 FG, RA ή HP φρέζες 
•  Κλιβανίζεται (έως 136°C)
•  Διαστάσεις: 33.97m x 24.45cm x 2.22cm
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
•  Διατίθενται ανταλλακτικά λαστιχακια για τον δίσκο 

Κωδ. 20 51
,-µ.: 15,50*

AM S
136o

=;-1('

1. 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. 

2. ας επιτρέπουν να έχετε έτοιμο το δίσκο με τα εργαλεία 
που χρειάζεστε πριν το ραντεβού με τον ασθενή. Το καπά-
κι Safe-Lok διατηρεί τα εργαλεία καθαρά και σας επιτρέ-

πει την ασφαλή μεταφορά στην έδρα. Το καπάκι αφαιρείται όταν ο 
ασθενής βρίσκεται στην έδρα και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. 

ι μοναδικοί δίσκοι της i c με τα καπάκια που κλειδώνουν a e o  
T a  σας παρέχουν μία άριστη μέθοδο για την διαχείριση μολυσματικών 
εργαλείων.

B-Lok Flat Tra
 
•  Γυαλιστερή επιφάνεια ανθεκτική στο λέκιασμα 
•  Αντιολισθητική βάση 
•  Κλιβανίζεται (έως 136°C)
•  Διαστάσεις: 33.97cm x 24.45cm x 2.22cm 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)

ωδ. 20 01
,-µ.: 12,95*

ini Tra
 
•  Γυαλιστερή επιφάνεια ανθεκτική στο λέκιασμα 
•  Αντιολισθητική βάση 
•  Κλιβανίζεται (έως 136°C)
•  Διαστάσεις: 23.81 x 16.19cm x 2.22cm 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
Κωδ. 20 101
,-µ.: 12,00* 

AM S
136o

AM S
136o
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•  Ταιριάζει στους δίσκους B-Lok Flat και B-Lok Divided Tra s 
•  υρταρωτός μηχανισμός ασφαλίζει το καπάκι στο δίσκο 
•  Διαστάσεις: 35.56cm x 25.4cm x 1.91cm 
Κωδ. 20 5
,-µ.: 17,95*

ini-Lok Tra  Cover 
•  Ταιριάζει στον δίσκο ini Tra  
•  υρταρωτός μηχανισμός ασφαλίζει το καπάκι στο δίσκο 
•  Διαστάσεις: 25.08cm x 16.83cm x 2.54cm 
Κωδ. 20 103
,-µ.: 15,75*

ini Tra  Cover (Non-Locking)
•  Καπάκι για το δίσκο ini Tra  το οποίο δεν κλειδώνει 
•  Διαστάσεις: 23.02cm x 17.15cm x 2.22cm 
Κωδ. 20 102
,-µ.: 15,75*

S S

S

Multi-Mod Racks 
ροσαρμοζόμενες ραφιέρες για την οργάνωση των oce e T , δίσκων και κασετινών

45.72cm

29.84cmAd usts from 24.76cm-42.54cm

ulti- od Rack (8 place)
•  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 

ψος: 45.72cm 
Κωδ. 21 10
,-µ.: 91,50*

ulti- od 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 

ψος: 34.79cm 
Κωδ. 21 105
,-µ.: 91,50*

S

34.79cm

29.84cmAd usts from 24.76cm-42.54cm

S

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

B-Si e Tra  Cover (Non-Locking)
•  Καπάκι για τους δίσκους B-Lok Flat και B-Lok Divided Tra s το 

οποίο δεν κλειδώνει 
•  Διαστάσεις: 35.56cm x 25.72cm x 0.79cm 
Κωδ. 20 1
,-µ.: 17,95*

S
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Ε-  ett Cassette 5 θέσεων

•  έσεις για 5 εργαλεία 
•  Προστατεύουν τα εργαλεία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους 
•  Κλιβανιζόμενες (έως 136°C)
•  χεδιασμένες για εξαιρετική ροή νερού και εύκολο καθαρισμό 

– ανοιχτές στο πάνω μέρος, στρογγυλά ανοίγματα, αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες 

•  Κατασκευασμένες με αντιμικροβιακή προστασία – εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες

•  Διαθέτουν αντιολισθητική βάση 
•  Ταιριάζουν στις διαστάσεις του Statim Sterili er 
•  Διατίθενται σε 16 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50 925
,-µ.: 29,00*

Ε-  ett Cassette 8 θέσεων

•  έσεις για 8 εργαλεία 
•  Προστατεύουν τα εργαλεία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους 
•  Κλιβανιζόμενες (έως 136°C)
•  χεδιασμένες για εξαιρετική ροή νερού και εύκολο καθαρισμό 

– ανοιχτές στο πάνω μέρος, στρογγυλά ανοίγματα, αποστρογ-
γυλεμένες γωνίες 

•  Κατασκευασμένες με αντιμικροβιακή προστασία – εμποδίζει την 
ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες

•  Διαθέτουν αντιολισθητική βάση 
•  Διατίθενται σε 16 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50 927
,-µ.: 39,95*

E-  ett Cassette 10 θέσεων

•  έσεις για 10 εργαλεία 
•  Προστατεύουν τα εργαλεία παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους 
•  Κλιβανιζόμενες (έως 136°C)
•  χεδιασμένες για εξαιρετική ροή νερού και εύκολο καθαρισμό 

– ανοιχτές στο πάνω μέρος, στρογγυλά ανοίγματα, αποστρογ-
γυλεμένες 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 περισ-

σότερων εργαλείων.
•  Διατίθενται σε 16 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50 930
,-µ.: 45,95*

E-  ett Compact 8-place Slim
•  έσεις για 8 εργαλεία
•  Κλιβανιζόμενη (έως 136°C)
•  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 Sterili er 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)

ωδ. 50 911
,-µ.: 29,50*
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Steri-Containers
•  Για 10-14 εργαλεία 
•  Κατασκευάζονται με αντιμικροβιακή προστασία  - διατηρεί τις 

κασετίνες πιο καθαρές και ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηρι-
δίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες

•  Κλιβανιζόμενη (έως 136°C)
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (Α-S)
•  Διαστάσεις: 20.63cm x 4.76cm x 4.76cm 
Κωδ. 50 900
,-µ.: 11,95*

Performance Tool Organi er 
έα κασετίνα για χειρουργικά εργαλεία. Διαθέτει αποσπώμενα 

διαχωριστικά για να δημιουργήσετε την διαρρύθμιση που σας 
βολεύει. χεδιασμένη για εξαιρετική ροή νερού. Ιδανική για:
• Χειρουργικά εργαλεία 
• Ορθοδοντικές πένσες
• Αιμοστατικές λαβίδες
• αλίδια 

Κωδ. 50 9 0 
,-µ.: 49,95*

Compact Steri-Container 
•  Για 8-12 εργαλεία 
•  Κατασκευάζονται με αντιμικροβιακή προστασία - διατηρεί τις 

κασετίνες πιο καθαρές και ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηρι-
δίων που είναι υπεύθυνα για οσμές και λεκέδες

•  Κλιβανιζόμενη (έως 136°C)
•  το Statim 2000 χωρούν 7 κασετίνες 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (Α-S)
•  Διαστάσεις: 18.09cm x 3.81cm x 3.81cm 
Κωδ. 50 905
,-µ.: 11,95* 

ini at 
•  Για 8 εργαλεία 
•  Με αντιμικροβιακή προστασία - διατηρείται πιο καθαρό και 

ανθίσταται στην ανάπτυξη βακτηριδίων που είναι υπεύθυνα για 
οσμές και λεκέδες

•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
•  Διαστάσεις: 9.84cm x 8.89cm x 1.27cm
Κωδ. 20 80
,-µ.: 14,50*

Instrument at 
•  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 ini Tra  
•  Κλιβανιζόμενo (έως 136°C)
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
•  Διαστάσεις: 17.15cm x 5.08cm x 0.95cm 
Κωδ. 20
,-µ.: 15,50*

Για 10-14 εργαλεία

136o

136o

AM

AM

136o

AM

136o

AM

136o

AM

Για 8-12 εργαλεία

Eas  open latch

Push do n

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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E-  ID Rings 
•  ε εύχρηστη συσκευασία 
•  Διατίθενται σε 3 μεγέθη: Small, Large & XL και 13 χρώματα (A-S)

E-  ID Tape 
•  Ταινία σε 16 χρώματα με ενσωματωμένο κόφτη, για την κωδικο-

ποίηση των εργαλείων ή για οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια

E-  ID Tape Roll
Μήκος ταινίας: 3.05m 
Κωδ. 70 300
,-µ.: 11,25*

E-  ID Tape S stem Neon 
(8 συσκευασίες 9.1mm, N, O, P,  x 1 & S, R x 2)
Κωδ. 70 310
,-µ.: 45,50*

Neon S stem 200 τεμαχίων 
8 έντονα χρώματα  , O, ,   1  ,   2

 Κωδ. 70 110 ,-µ.: 55,95*
 Κωδ. 70 210 ,-µ.: 55,95*
 Κωδ. 70 010 ,-µ.: 65,95*

υσκευασία 25 τεμαχίων
επιλέγετε χρώμα  

 Κωδ. 70 100 ,-µ.: 8,15*
 Κωδ. 70 200 ,-µ.: 8,15*
 Κωδ. 70 000  ,-µ.: 9,75*

Classic S stem 200 τεμαχίων 
8 απαλά χρώματα  , ,   2   ,   1

 Κωδ. 70 105 ,-µ.: 55,95*
 Κωδ. 70 205 ,-µ.: 55,95*
 Κωδ. 70 005 ,-µ.: 65,95*
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NOW
available in
XL size

How to e>ectively identify
your instrument setup.

1 colo  o  p actitione
Neon Orange sho s o nership to the practitioner.

1 colo  o  p oce e
Neon Blue is for identif ing the procedure.

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

Did you know?
The diagonal setup of the orange Rings
shows the order of how the instruments

should be used. This eliminates confusion
between the doctor and assistant.

E-  ID Tape S stem Pastel 
(8 συσκευασίες 9.1mm, Α, Β, D x 2 & I , G x 1)
Κωδ. 70 305
,-µ.: 45,50*



47

ZI
RC>71%5 ?'1*(%*+!0%;," <"9(9("$;!5 

Steri-Endo Guard 
•  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.

•  Διαθέτουν μετρητή στην μπάρα για την μέτρηση των κλιβανισμών. 
•  Κλιβανιζόμενες (έως 136°C)
•  Περιλαμβάνει 12 σφουγγαράκια
•  Διατίθενται σε 16 χρώματα (Α–S)

Steri-Endo Guard Hand 
•  Για έως και 16 ρίνες χειρός / reamers 
•  Διαστάσεις: 13.65cm x 0.95cm x 5.56cm 
Κωδ. 50 50
,-µ.: 31,95*

Steri-Endo Guard Engine 
•  Για έως και 11 μηχανοκίνητες και 5 ρίνες 

χειρός / reamers 
•  Διαστάσεις: 13.65cm x 0.95cm x 5.56cm 
Κωδ. 50 52
,-µ.: 31,95*

Foam Inserts 
Ανταλλακτικά φουγγαράκια μιας χρήσεως 
για τις θήκες Steri-Endo & Endo Assist 
Κωδ. 50 51 8 τεμάχια
,-µ.: 31,95*
Κωδ. 50 51  1  τεμάχια
,-µ.: 65*

Endo-Assist 
•  Μια μοναδική θήκη η οποία φοριέται σαν δαχτυλίδι και σας επιτρέ-

πει 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 16 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50 0
,-µ.: 29,95*

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 διαλυμά-

των 
•  Αποστρογγυλεμένες γωνίες διευκολύνουν τον καθαρισμό
•  Διαθέσιμο μόνο σε μαύρο χρώμα
•  Διαστάσεις:  4.76cm  x 4.76cm x 3.16cm 
Κωδ. 50 2
,-µ.: 18,50*

136o

AM

136o

AM

136o

AM

Assist Stand Foam 
Ανταλλακτικά σφουγγαράκια μιας χρήσεως 
για το Assist Stand 
Κωδ. 50  8 τεμάχια
,-µ.: 31,50* 
Κωδ. 50  1  τεμάχια
,-µ.: 65*

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Foam insert to clean 
and hold files.

Counter to keep track of 
number of sterilizations.

Millimeter Gauge to measure 
& position rubber stopper.
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ροστατεύει τις φρέζες και τα διαμάντια σας κατά τη διάρ
κεια του καθαρισμού και αποστείρωσης και επιπρόσθετα 
μπορεί να σταθεί σε 3 διαφορετικές γωνίες για εύκολη 
πρόσ αση 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 
•  λες οι θήκες διατίθενται σε 16 χρώματα (Α- S)

Universal Short Bur Adapter 
•  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. 50 12
,-µ.: 5,65* 

12-Hole Bur Guard 
•  Για φρέζες από 12mm - 30mm
•  Διαστάσεις: 7.3cm x 0.95cm x 3.94cm 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50 0
,-µ.: 15,95*

22-Hole Bur Guard 
•  Για φρέζες από 12mm έως και 30mm 
•  Διαστάσεις: 12.38cm x 1.1cm x 3.8cm 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (A-S)
Κωδ. 50 10
,-µ.: 16,95*

Surgical Bur Guard 12-Hole 
•  Για φρέζες από 30.9mm - 37.1mm 
•  Διαστάσεις: 7.3cm x 0.95cm x 3.49cm 
•  Διατίθεται σε 16 χρώματα (Α-S)
Κωδ. 50 08
,-µ.: 16,95*

136o
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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 
•  Κλιβανιζόμενες (έως 136°C)
•  Διατίθεται σε 13 χρώματα (A-S)

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. 50 05 ,-µ.: 6,75* 

8- Hole Bur Block 
•  Διαστάσεις: 3.81cm x3.81cm x 1.27cm 
Κωδ. 50 00
,-µ.: 13,95* 

14-Hole Bur Block 
•  Διαστάσεις: 7.46cm x 3.81cm x 1.27cm 
Κωδ. 50 03
,-µ.: 15,50* 

 Τα καπάκια διατίθενται ξεχωριστά

Bur Block Covers 
Καπάκια για την προστασία των φρεζών κατά την αποθήκευση δεν κλι ανίζονται

8-Hole Bur Block Cover 
1’’ High-Standard 
•  Για φρέζες FG & RA 
•  Διαστάσεις: 4.13cm x 4.13cm x 2.54cm 
Κωδ. 50 01 ,-µ.: 6,75* 

14-Hole Bur Block Cover 
1’’ High-Standard 
•  Για φρέζες FG & RA 
•  Διαστάσεις: 7.94cm x 4.13cm x 2.54cm 
Κωδ. 50 0  ,-µ.: 6,75* 

136o

AM

S

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Recessed area 
to hold used burs!



50
ZI

RC

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

Insti-Dam 
Ελαστικός πομονωτήρας ωρίς ate
•  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 απο-
μονωτήρα 

•  Κατασκευασμένο από πολυισοπρένιο 
•  Κάθε συσκευασία περιέχει 20 τεμάχια 
Κωδ. 50 59 ,-µ.: 55,00* 

Latex Insti-Dam 
•  Κατασκευασμένο από λάτεξ 
•  δια χαρακτηριστικά με το Insti-Dam
Κωδ. 50 55 ,-µ.: 45,00* 

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 &  
Κωδ. 50 71 ,-µ.: 21,00*

AM S

Insti-Dam Relaxed Fit
•  Χωρίς λάτεξ
•  Για την απομόνωση οπισθίων δοντιών 
•  δια 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. 50 57
,-µ.: 65,00* 

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Pre-punched hole

The Relax Factor:
,' 5"-"<4'3 <&7$-?' 7$' Relaxed 

Fit Insti-Dam 0'9@& 7$93 
:(.:'(9 $'"'@4$979 75 '"*7@-! 
)#3$-! - ?2(*; 3! $(!0&$5, ?2(*; 
3! $53$=35$5, ?2(*; 3! 7%*A5$!- 
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SE Cushion 
•  Χρησιμοποιείται με την σιελαντλία 
•  Προστατεύει τους μαλακούς ιστούς
•  Παρέχει περισσότερη άνεση στον ασθενή 
•  Βελτιώνει το εύρος της αναρρόφησης
•  Ελαχιστοποιεί τον ήχο της αναρρόφησης 
•  Διατίθεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων
•  Μιας χρήσεως
Κωδ. 50 970
,-µ.: 22,95* 

Lingua-Fix Saliva E ector 
•  Παρέχει στεγνό πεδίο εργασίας 
•  Κρατά τη γλώσσα σε σταθερή θέση- τη προστατεύει από τραυ-

ματισμούς 
•  Εύκολο στη τοποθέτηση και αφαίρεση 
•  Άνετο για τον ασθενή 
Κωδ. 50 953   υσκευασία 10 τεμ. ,-µ.: 14,95* 
Κωδ. 50 953    υσκευασία 50 τεμ.  ,-µ.: 63,95* 

C:(µD",-.

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

For comfortable and e0cient
suction or evacuation.

B"'(5* 3! 
?(97-µ'"'-9@5* 

µ5 5<!7$-%# 
!"'µ'32$.(!!

The Steri-Soaker 
χεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί με χημικά για τον καθαρισμό απολύμανση 

εργαλείων. πορεί να χρησιμοποιηθεί με τις κασετίνες, te i ontaine s, 
 loc s και  a s της i c. 

•  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

•  Χωρητικότητα: 3.78 λίτρα διαλύματος για το οποίο υπάρχει ένδειξη 
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαριστικά (ένζυμα, απορρυπαντικά), απολυμαντικά 

(φαινόλες) / ψυχρά αποστειρωτικά διαλύματα για γλουταραλδε δη και χλώριο 
•  Διαστάσεις: 35.24cm X 24.45cm x 13.02cm 
•  Διαθέσιμα Χρώματα: B & I 
Κωδ. 50 805  ,-µ.: 75,00*

AM S
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all Strip Lab Pan
•  βάση για να τοποθετηθούν τα Lab Pan 

στον τοίχο 
• κάθε βάση κρατά 3 Lab Pans 
• μήκος: 45.72cm
Κωδ. 17 10  ,-µ.: 10,50*

S

 16A Hand Instruments
• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm x 2.38cm 
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β 
Κωδ. 20 201 ,-µ.: 8,50*

16 (Deep ell)
• Διαστάσεις: 19.69cm x 9.53cm 2.54cm 
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β 
Κωδ. 20 202 ,-µ.: 8,50*

17 – Clamps, Retainers etc. 
• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm 
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β 
Κωδ. 20 203 ,-µ.: 8,50*

18 – Finishing Strips 
• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm 
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β 
Κωδ. 20 20  ,-µ.: 8,50*

19 – Pliers, Scissors etc 
• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm 
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β 
Κωδ. 20 205 ,-µ.: 8,50*

20 – Discs, heels, Stones 
• Διαστάσεις: 20cm x 9.53cm 1.91cm 
• Διαθέσιμα χρώματα: Α & Β 
Κωδ. 20 20  ,-µ.: 8,50*

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

White
A

Blue
B

Green
D

Beige
G

Gray
I

Plum
E

Teal
J

Red
M

Copper
U

N. Blue
N

N. Yellow
O

N. Green
P

N. Orange
Q

N. Purple
R

N. Pink
S

Midnight Blue
T

Cabinet Trays & Lab Pans

Cabinet Tra s

Lab Pans

Organi es and transports impressions, 
models, dentures, and cro n and bridge 
appliances. Stainless-steel spring clip 
holder. Color-coded.

AM

AM

S

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 &  
Κωδ. 17 101 ,-µ.: 7,95*

all-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. 17 102 ,-µ.: 8,95*
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ixing Sticks 
•  100 τεμάχια
•  μιας χρήσεως  
•  μήκος: 11.43cm 
Κωδ. 50 521
,-µ.: 20*

ight  ixer Spatula 
• Διαστάσεις: 18.57cm x 0.48cm x 3.18cm 
• Διαθέσιμα Χρώματα: , N, P & R 
Κωδ. 50 501
,-µ.: 5* !"# $%µ#&'(

136o

S

Derlin Spatula 
•  Αντικολλητική
•  Για την ανάμιξη κονίας, ακρυλικού κλπ 
•  Μήκος: 11.74cm  Διάμετρος: 0.47cm 
•  10 τεμάχια 
Κωδ. 50 523
,-µ.: 11,50*

Cement Spatula 
•  καθαρίζεται εύκολα 
•  για κονίες, πάστες κλπ 
•  διαστάσεις: 16.19cm x 0.64cm x 0.95cm 
Κωδ. 50 502
,-µ.: 5,50* !"# $%µ#&'(

136o

S

ixing ells 
144 τεμάχια 
Κωδ. 20 9  
,-µ.: 22,50* !"# $%µ#&'(

Retainer Box 
•  Βάθος 2.54cm 
•  Διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα: , N, O, P, R, S 
Κωδ. 25 500
,-µ.: 1,20* !"# $%µ#&'(

Retainer Box 
•  Βάθος 3.81cm 
•  Διαθέσιμο στα παρακάτω χρώματα: , N, O, P, R, S 
Κωδ. 25 550
,-µ.: 1,30* !"# $%µ#&'(

S

Denture Box 
Κουτάκι φύλαξης για τεχνητές οδοντοστοιχίες 
•  Βάθος: 4.45cm 
Κωδ. 30 800
,-µ.: 1,40* !"# $%µ#&'(

S

E-  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. 20 20
,-µ.: 124,95*

Attaches to light post.

136o

AM Antimicrobial Autoclavable Washer Disinfect S Surface Disinfect τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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ega irror 
καθρέφτης για τον ασθενή

•  κρατά τα παιδιά απασχολημένα 
•  διαστάσεις: 6.35cm καθρέφτης & 39.37cm μήκος 
•  διατίθεται στα παρακάτω χρώματα: N, P, , R & S 
Κωδ. 50 309 ,-µ.: 23*

ega Grace  
Διαστάσεις: 39.37cm μήκος 
Διατίθεται σε χρώμα μουσταρδί 
Κωδ. 50 312 ,-µ.: 26*

S

S

Restorative Organi er 
•  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 σημειώ-

νετε 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. 20 95
,-µ.: 34,95* 

Implant Organi er 
•  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. 20 90
,-µ.: 28,95* 

AM S

AM S

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

White
A

Blue
B

Green
D

Beige
G

Gray
I

Plum
E

Teal
J

Red
M

Copper
U

N. Blue
N

N. Yellow
O

N. Green
P

N. Orange
Q

N. Purple
R

N. Pink
S

Midnight Blue
T
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#1 Rated Fiber
Reinforcement
#1 Rated Fiber
Reinforcement

Prevents fracture failure
in composites and acrylics

Patented lock-stitch
leno weave

Superior ease of use

Superior results

•

•

•

•
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Bondable Reinforcement Ribbon 
Η πατενταρισμένη ταινία Ribbond, με τις ενισχυμένες ίνες πολυ-
αιθυλενίου 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, αποκα-
ταστάσεις ρητίνης σε μεγάλες κοιλότητες, διατήρηση κλείσιμου 
διαστήματος  και σταθεροποίηση σε περίπτωση τραύματος.

•  αξεπέραστη αντοχή στη θραύση - οι ίνες είναι τόσο δυνατές 
που κόβονται με νυστέρι ή με το ειδικό ψαλίδι Ribbond. 

•  δεν έχει μνήμη – παραμένει όπου το τοποθετείτε 
•  ασφαλής,  βιοσυμβατό & αισθητικό 
•  δεν διαλύεται, δεν ξεφτίζει
•  συγκολλείται σε σύνθετη ρητίνη και ακρυλικό  
•  δεν έχει ημερομηνία λήξης 
•  αποδεδειγμένη επιτυχία με άρθρα, έρευνες κλπ από το 1992

Ribbond-TH
Πάχος  0.18 mm. Διατίθεται σε:  2mm, 3mm, 4mm, 7mm και 1mm 
πλάτος (το τελευταίο για xed orthodontic retainers).
Κωδ. T 2 - Ταινία 2mm
Κωδ. T 3 – Ταινία 3mm
Κωδ. T  – Ταινία 4mm
Κωδ. T 1 – Ταινία 1mm
!"µ#: 69,95! $%& '$"%($ (µ#)*+ 22cm)

Ribbond 

Ribbond αλίδι
!"µ#: 52,95!

πατενταρισμένη πλέξη

Η ταινία Ribbond δεν έχει μνήμη 
και προσαρμόζεται εύκολα στα δόντια 

Οι ταινίες υαλονημάτων του ανταγωνισμού ξεφτίζουν, 
είναι πιο δύσκολες στην τοποθέτηση γιατί έχουν μνήμη 

και προσαρμόζονται δύσκολα στα δόντια.

1mm (Orthodontic)

2mm

3mm

4mm

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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 !"#$%&' Ribbond 

αρθηκοποίηση 

Προσωρινή γέφυρα με φυσικό δόντι

Προετοιμάστε τα δόντια για συγκόλληση και στη συνέχεια τοπο-
θετείστε ρητίνη στα δόντια 

Προσαρμόστε την ταινία Ribbond στα δόντια 

Τοποθετείτε ρητίνη flo  To Ribbond τοποθετημένο 

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

Γέφυρα σε 1 επίσκεψη 

Οι γέφυρες με την ταινία Ribbond είναι δυνατές, αισθητικές, γρήγο-
ρες και αντέχουν για μεγάλη χρονική διάρκεια. Χρησιμοποιήστε το 
φυσικό δόντι, δόντι τεχνητής οδοντοστοιχίας ή χτίστε με ρητίνη.  
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Ενδορριζικοί άξονες και ανασυστάσεις 

Post-Orthodontic Retainers

Acr lic Prostheses

Μεγάλες αποκαταστάσεις ρητίνης 

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

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

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.
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!" #$#%&µ' Bioclear #'( )*"-
#+,*-.  /$#-.(,  µ- %-01.2,( 2'. 
%-01&%3 %".04µ'%' #0-5.'#µ,1' 
6.' )*7#8.-( 2'. ")9#8.-( ')"2'-
%'#%3#-.(. 

!"#$%&'( ') Bioclear Anterior Matrix 
System *#+ ,$+ '+ "(-#.'+'#/0 +")-
/+'0.'+.12 "-).3456: *#+ /$(4.#µ) 
7#+.'8µ+')2, µ+9-+ '-4*56+ /+# :+-
3#%2 +")/+'+.'0.(#2 III )µ07+2. ;(-
-#%<(# '(<61'0 ')#<=µ+'+ .( 7#0>)-+ 
µ(*%31 *#+ 6+ ("#$%&'( +?', ")? '+#-
-#0@(# .') µ%*(3)2 ')? 7)6'#)9 +$$0 
/+# '16 "(-#)<8, .>86(2 Diamond 
Wedge /+# '#2 '+#64(2 TruContact. 
A) 6%) .9.'1µ+ Bioclear Posterior 
Matrix System %<(# .<(7#+.'(4 *#+ 
)"4.3#(2 +")/+'+.'0.(#2 II )µ0-
7+2. B")'($(4'+# +", 2 7+/'?$4)?2 
(*)µ>456 , "-)*)µ>456), '#2 6%(2 
.>86(2 Diamond Wedge /+# '(<61'0 
')#<=µ+'+. 

Τοποθετημένο το κατάλληλο μέγεθος 
Bioclear τεχνητό τοίχωμα

Μετά την αδροποίηση και το ξέπλυμα, η το-
ποθέτηση του συγκολλητικού παράγωντα

Τοποθέτηση ρητίνης με τεχνική In ection 
olding

Η τελική αποκατάσταση

!"!#$%& BIOCLEAR '()!*+,- & )'+!*+,- .)-#+,-
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Anterior Matrices

100 Series - Standard Anterior

200 Series - Standard Anterior

ΕΙ Η

Α101 - Upper esial 25

A102 - Upper Distal 25

A103 - Small Incisor 25

A104 - Canine esial 25

A105 - Canine Distal 25

A#µ8: 52,00:

ΕΙ Η

DC201 - DC Upper esial 25

DC202 - DC Upper Distal 25

DC203 - DC Small Incisor 25

DC204 - Extreme/Extra 
Large DC esial

25

A#µ8: 52,00:

A101 .5mm
Upper Mesial

A104 .3mm
Canine Mesial

DC201 1mm
Diastema Closure 
Upper Mesial

DC202 1mm
Diastema Closure 
Upper Distal

DC203 1mm
Diastema Closure 
Small Incisor

DC204 2mm
Extreme/Extra Large 
Diastema Closure Mesial

A105 .5mm
Canine Distal

A102 .5mm
Upper Distal

A102 .5mm
Small Incisor Universal

Bioclear Anterior Aesthetics it 

•  15 x τοιχώματα Incisor esial (A101) 
•  15 x τοιχώματα Incisor Distal (A102)  
•  15 x τοιχώματα Small Incisor (A103) 
•  15 x τοιχώματα Incisor esial (DC201)
•  15 x τοιχώματα Incisor Distal (DC202)
•  15 x τοιχώματα Small Incisor (DC203) 
•  64 x σφήνες Diamond edge (small, medium, large, extra large)
•  3 x ταινίες ContacE  

A#µ8: 279,00:

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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T in Ring
 δακτύλιος T in ing της ioclea  είναι η απάντηση στα 

προ λήματα που υπάρχουν με άλλους δακτυλίους της 
αγοράς. 

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τεχνητό τοίχωμα
•  Ο μοναδικός του σχεδιασμός επιτρέπει στο δακτύλιο T in 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

Diamond edges
Οι νέες σφήνες Bioclear Diamond edges 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 δημι-
ουργεί ερμητική απόφραξη η οποία εμποδίζει την ανεξέλεγκτη 
ροή ρητίνης και ελαχιστοποιεί τις περίσσειες μετά το φωτοπολυ-
μερισμό της ρητίνης. 

ΕΙ Η

T in Ring olar (Μωβ) 1

T in Ring Pre- olar (Κίτρινο) 1

A#µ8: 93,50:

ΕΙ Η

Diamond edge - Small 80

Diamond edge - edium 80

Diamond edge - Large 80

Diamond edge - Extra Large 80

Diamond edge - Deep Caries 80

A#µ8: 42,95:

Diamond edge - Assorted it (16 ea) 50

A#µ8: 66,95:
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Posterior atrix Selection Guide
ID ength e vical 

vat e
 T U

B301 5.5mm 0.2mm

 U

B302 5.5mm 0.5mm

 T O

401 6mm 0.2mm

 O

402 6.5mm 0.4mm

T  T O

403 9mm 0.2mm

T   O

404 9mm 0.4mm

U  O T O

405 6.5mm 0.5mm

υσκευασία 25 τεμάχια A#µ8: 55,00:

Bioclear
!"#$%µ&'& ()#*+,-.

Bioclear Posterior Matrix 
Original 

Bio t HD Intro it 

•  1 x δακτύλιο T in Ring Γομφίων 
•  30 x Τεχνητά Τοιχώματα Bio t HD (10 σε κάθε μέγεθος)
•  40 x φήνες Diamond edges (8 σε κάθε μέγεθος)
A#µ8: 149,95:

Ιδανική μασητική καμπυλότητα 

Είναι διάφανα έτσι ώστε να τα διαπερ-

νά το φως όταν φωτοπολυμερίζετε.

Τα HD τοιχώματα είναι πιο άκαμπτα 

από άλλα διάφανα τοιχώματα για με-

γαλύτερη ευκολία στην τοποθέτηση

Διατίθενται σε 3 μεγέθη: 
4.5mm, 5.5mm & 6.5mm

ΕΙ Η

Bio t HD 4.5mm 50

Bio t HD 5.5mm 50

Bio t HD 6.5mm 50

A#µ8: 85,00:

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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3D atrix Τεχνητά Τοιχώματα

10 35 3D atrix 3.5mm 100 τεμάχια 65,00:
10 5 3D atrix 4.5mm 100 τεμάχια 65,00:
10 55 3D atrix 5.5mm 100 τεμάχια 65,00:
10 5 3D atrix 6.5mm 100 τεμάχια 65,00:

Surf edge φήνες

10502 Surf edge hite (Small) 100 τεμάχια 38,00:
10501 Surf edge Pink (Medium) 100 τεμάχια 38,00:
10500 Surf edge Purple (Large) 100 τεμάχια 38,00:

Climplamp Δακτύλιοι

10511 Δακτύλιος Climplamp Universal (πράσινος) 79,95:
10510 Δακτύλιος Climplamp Προγομφίων (κίτρινος) 79,95:

Εργαλεία

10 92 Forceps 49,50:
10 91 T ee ers 49,50:

Stevenson Trial it

Περιλαμβάνει:
• 1 χ δακτύλιο Universal (πράσινος)
• 40 χ τεχνητά τοιχώματα (10 σε κάθε μέγεθος)
• 30 x σφήνες (10 σε κάθε μέγεθος)
• 1 x forceps
• 1 x t ee ers
10 80 Stevenson Trial it 149,00:

! "#$%&'(")( *)+(, *+-*,.$,./

Stevenson Sectional Matrix System 



64
ST

EV
EN

SO
N

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153



Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

65

Co
nt

ac
EZ

Restorative Strip System 

!"#$%& $'()#& )*!+'$ $) 3 !"#$%$

ο σύστημα ontac  esto ative t ip ste  είναι ένα 
καινοτόμο σύστημα ταινιών σχεδιασμένο για προσαρμογές 
στο σημείο επαφής, για την άριστη εφαρμογή στεφανών, 
όψεων, ενθέτων  επενθέτων και τη μεσοδόντια διαμόρ-
φωση 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 χρησιμοποι-

ηθούν πολλές φορές – χησιμοποιούνται με ήπια πίεση με φορά 
παρειογλωσσικά 

*,-./,µ-01 

Black Diamond Strip Orange Serrated Diamond Strip

2/3/,4.µ56 

hite Serrated Strip Blue Serrated Strip 

789:4.µ/ 

Gra  Final Polishing Strip

&

&
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!"µ# 1$
'()*+(µ),& 

Black Diamond Strip 
The i eal p o i al contact a ste  
Η ταινία αυτή χρησιμοποιείται για την προσαρμογή του σημείου 
επαφής εξαλείφοντας την υπερβολική πίεση μεταξύ της αποκα-
τάστασης και των παρακείμενων δοντιών χωρίς να ανοίξετε το 
σημείο επαφής. Χρησιμοποιείται πριν από την τελική συγκόλληση 
και για να δώσετε καμπυλότητα στις μεσοδόντιες επιφάνειες απο-
καταστάσεων ρητίνης, όψεων, ενθέτων/επενθέτων και στεφανών. 
Κωδ. 31132 %4µ1: 7,30% /;9 <=µ9>4-
Black Diamond Strip

Orange Serrated Diamond Strip 
The p o i al ontact ste  ith sa tooth 
Η ταινία αυτή χρησιμοποιείται αντί για την Black Diamond Strip για 
υπερβολικά σφικτά σημεία επαφής. Αυτή η οδοντωτή ταινία ξεχω-
ρίζει και εισχωρεί στην υπερβολικά στενή μεσοδόντια περιοχή.
Κωδ. 31232 %4µ1: 7,30% /;9 <=µ9>4-
Orange Serrated Diamond Strip 

!"µ# 2$
-+.+(/*µ01 

hite Serrated Strip 
entle a , nte p o i al ce ent cleane  

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 χρησι-
μοποιηθεί 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. 31 32 %4µ1: 6,80% /;9 <=µ9>4-

hite Serrated Strip 

Blue Serrated Strip 
The eav t  ental a  
Αυτό το πριονάκι είναι σχεδιασμένο για πιο απαιτητική αποκοπή 
και καθαρισμό. Χρησιμοποιείται αντί για το hite 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 %4µ1: 6,80% /;9 <=µ9>4-
Blue Serrated Strip 

!"µ# 3$
2345/*µ+ 

Gra  Final Polishing Strip 
The o i al ace olishe  
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 μεσοδόντι-
ες περιοχές στα πρόσθια δόντια σε σημεία που δεν είναι εφικτή 
με εργαλεία. 
Κωδ. 31332 %4µ1: 7,30% /;9 <=µ9>4-
Gra  Final Polishing Strip 

&

&

ΠΑΧΟ  0,06mm
Υ Ο  4mm
DIA OND COATING Single-sided
GRIT ne 

ΠΑΧΟ   0,05mm
Υ Ο  4mm
DIA OND COATING single-sided
GRIT extra ne 
SERRATION double 

ΠΑΧΟ  0,065mm
Υ Ο  4mm
SERRATION double 

ΠΑΧΟ  0,05mm
Υ Ο  4mm
DIA OND COATING single-sided 
GRIT ultra ne 

ΠΑΧΟ  0,035mm
Υ Ο  4mm
SERRATION double

τεφάνες

ψεις

ύνθετη ητίνη

Αφαίρεση 
περισσείων πριν το 
φωτοπολυμερισμό

Αφαίρεση 
περισσείων μετά το 
φωτοπολυμερισμό

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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έο H gienist Strip, Stain Remover

Το ContacE  Sub-Gingival Strip S stem έχει σχεδιαστεί να αφαιρεί εύκολα και με ασφάλεια δυσπρόσι-
τες 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. 

Blue Narro  Strip
ingival tte

Χρησιμοποιήστε το Blue Narro  Strip όταν υπάρχουν μεγάλες 
προεξέχουσες περίσσειες. Χρησιμοποιώντας απαλή παρειογλωσ-
σική κίνηση, η λεπτή οδοντωτή ταινία εισχωρεί μέσα στη υποου-
λική περιοχή και κόβει τις περίσσειες της ρητίνης ή της κονίας.
Κωδ. 33732  %4µ1: 6,80% /;9 <=µ9>4-
Blue Narro  Strip

Copper Narro  Strip
ingival olishe

Χρησιμοποιήστε το Copper Narro  Strip με το πολύ λεπτόκοκκο 
διαμάντι για να καθαρίσετε και να γυαλίσετε την αποκατάσταση 
υποουλικά μετά την αφαίρεση των περισσειών. 
Κωδ. 33 32  %4µ1: 7,30% /;9 <=µ9>4-
Copper Narro  Strip

ΠΑΧΟ  0,07mm
Υ Ο  2,5mm
SERRATION double 

ΠΑΧΟ  0,06mm
Υ Ο  2,5mm
DIA OND COATING single sided 
GRIT extra- ne

Το ContacE  H gienist Strip είναι μία προηγμένη, μεγάλης 
ακριβείας ταινία σχεδιασμένη να αφαιρεί τελείως τις εξωτερι-
κές 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  %4µ1: 7,30% /;9 <=µ9>4-
Stain Remover

Gold Narro  Strip
ingival T i e

Χρησιμοποιήστε το Gold Narro  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 
bio lm γύρω από την υποουλική παρασκευή για την καλύτερη 
συγκόλληση της σύνθετης ρητίνης. 
Κωδ. 33 32  %4µ1: 7,65% /;9 <=µ9>4-
Gold Narro  Strip

ΠΑΧΟ  0,07mm
Υ Ο  2,5mm
DIA OND COATING double 

GRIT
edium- ne (στη μέση χωρίς 

διαμάντι)

ήμα 1 ήμα 3

ήμα 2
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Incremental Thickness Gauge
αχύμετρο για τη μέτρηση 

των διάκενων στο st ipping
ε πάχη 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5
%4µ1: 47,50%

Το σύστημα ContacE  IPR Strip S stem είναι ένα καινοτόμο 
σύστημα το οποίο κάνει την μεσοδόντια αφαίρεση αδαμαντίνης/ 
stripping ασφαλέστερη και ακριβέστερη χωρίς την δημιουργία 
γωνιών ή ’σκαλοπάτια’’ υποουλικά. χεδιασμένα για χρήση με 
Invisalign, eCligner, ClearCorrect, Inman Aligner, Six onth 
Smiles και άλλες ορθοδοντικές θεραπείες. 

ello  IPR Starter 0.06mm
ingle i e , t a ine ia on , e ate  
εκινήστε να ανοίγετε την μεσοδόντια επαφή εύκολα και με 

ασφάλεια με την λεπτότερη ταινία διαμαντιού με οδόντωση. 
Κωδ. 32132 %4µ1: 7,30% /;9 <=µ9>4-
ello  IPR Starter

Red IPR Opener 0.12mm 
o le i e , e i  ia on  

Ανοίξτε την επαφή και αφαιρέστε ελάχιστη ποσότητα αδαμαντί-
νης σε δύο παρακείμενα δόντια. 
Κωδ. 32 32 %4µ1: 8,30% /;9 <=µ9>4-
Red IPR Opener

Dark Blue IPR idener 0.15mm
o le i e , oa se ia on  

Ανοίξτε περισσότερο τον μεσοδόντιο χώρο και αφαιρέστε αδαμα-
ντίνη με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. 
Κωδ. 32532 %4µ1: 8,30% /;9 <=µ9>4-
Dark Blue IPR idener

Green IPR Extra- idener 0.20mm
o le i e , oa se ia on  

Ανοίξτε ακόμη περισσότερο την επαφή για την ιδανική ευθυγράμ-
μιση των δοντιών 
Κωδ. 32 32 %4µ1: 8,30% /;9 <=µ9>4-
Green IPR Extra- idener

ContactEZ
IPR Strip System

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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•  Αντέχουν έως και 7 φορές περισσότερο από άλλα εργαλεία
• Ατσάλι PDT  Rock ell 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 σκληρότη-

τας 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 

H Αμερικάνικη εταιρεία PDT προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από 

εργαλεία περιοδοντίου και ρητινών εξαιρετικής ποιότητας κατασκευα-

σμένα εξ’ολοκλήρου στις Η.Π.Α

ANATOMICALLY COLOR CODED FASTER RECOGNITION & SETUPS

ρογόμφιοι
Orca
Black

ιαγνωστικά 
Paci c
Blue

ρόσθια 
Passionate

Purple

πω
Caribbean

Green

Εμφυτεύματα
Tangerine

Orange

Εγγύς  πίσθια 
Sunshine

ello

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)
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ontana ac  cale  R138 !"µ#: 32,50!
•  Το πιο δημοφιλές εργαλείο της PDT 
•  Ελαφρύ, 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

ontana ac  igi  cale  R138R !"µ#: 32,50!
•  Διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του κλασσικού ontana ack, σε πιο άκαμπτη μορφή 
•  Ιδανικό για την απομάκρυνση και της πιο σκληρής τρυγίας 
•  Για την αφαίρεση κονίας 

een o  ea ts R144 !"µ#: 36,50!
 Οι έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ασθενείς με περιοδοντική νόσο είναι κατά 2 φορές πιο πιθανό να 
αναπτύξουν καρδιαγγειακό/ εγκεφαλοαγγειακό  νόσο
•  Το εργαλείο ueen 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 περιοδοντι-

κούς θύλακες ελαχιστοποιώντας τον τραυματισμό. 

5 5 cale ette R090 !"µ#: 32,50!
•  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 απομά-

κρυνση της τρυγίας και πρόσβαση στις μεσοδόντιες περιοχές και κοχλιάριο Langer από 
την άλλη για το τελείωμα. 

•  Το Langer 5 έχει σχήμα παρόμοιο με ένα Grace  προσθίων αλλά είναι κοχλιάριο Universal 
με δύο κοπτικές ακμές οι οποίες αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα και τις 
χρήσεις του εργαλείου. 

ac  . i le R130 !"µ#: 32,50!
•  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 

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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T 5 R120  !"µ#: 32,50!
•  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 . 

e as a 128 5 ini R093 !"µ#: 32,50!
•  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. 

ini e R089 !"µ#: 32,50!
•  Κοχλιάριο προσθίων universal από την μία πλευρά και κοχλιάριο 

προσθίων mini universal από την άλλη. 

T plo e  R170  !"µ#: 18,50!
•  διες κάμψεις με το ontana ack 
•  Ανθεκτικό ελαστικό άκρο προσφέρει άνετη πρόσβαση στις μεσο-

δόντιες περιοχές
•  Πολύ λεπτή κάμψη σε σχήμα δρεπάνου 

Η5 5 ini cale ette R092 !"µ#: 32,50!
•  Δρέπανο και κοχλιάριο σε 1 εργαλείο όπως το H5-L5
•  Η μικρή mini Langer 5 λεπίδα προσαρμόζεται καλύτερα υποουλικά στην πιο 

στενή ανατομία προσθίων 

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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   U 12 R215  
!"µ#: 32,50!
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)
•  To εργαλείο RS ACE Probe UNC12 έχει ενδείξεις από 1-12mm 

στην ευθεία πλευρά του εργαλείου 

  12 ho t R216  !"µ#: 32,50!
(3-6-9-12)
•  Το εργαλείο ACE 12 Short έχει 3-6-9-12mm ενδείξεις και στις 2 πλευ-

ρές του εργαλείου 

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

ΟΗ 1-2 R150

OH 7-8 R152

OH 17-18 R158

OH 9-10 R153

OH 19-20 R159

H5 - OH 2ER R160

OH 1-2ER R151

•  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 δυσπρόσι-
τα 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 ερ-
γαλείο ACE Furcation Probe UNC12 σας επιτρέπει την ακριβής 
μέτρηση του βάθους 

•  Και τα 2 εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν περιοδοντικές 
μύλες για θύλακες και για τις περιοχές του διχασμού των ριζών. 

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

!"µ#: 32,50!
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"#$%&'()* +),:
1)  60% $%& '"( $%)'*+,-( .'$ -µ/*'-0µ$'$ )/-,1-'$" 

.'$ *%)1-,µµ$'$ 2)3,$( %435 .') -µ/0'-*µ$

2)  !$ -67$1-,$ '"'$3,)* Wingrove $/$"6)03 '$ *%)1-,µ-
µ$'$ 2)3,$( +56,( 3$ +$648)*3 ') -µ/0'-*µ$.  

ing ove 5  Ti R661 !"µ#: 51,50!
Αυτό το κοχλιάριο τιτανίου οπισθίων έχει το σχήμα ενός κλασσικού εργαλείου Barnhart 5-6 
για  αποκαταστάσεις οπισθίων με εμφυτεύματα ευρύτερης επιφάνειας έδρασης.

ing ove 3  Ti R680 !"µ#: 51,50!
Αυτό το κοχλιάριο τιτανίου οπισθίων έχει το σχήμα ενός εργαλείου Langer 3-4 για αποκαταστά-
σεις οπισθίων με εμφυτεύματα στενότερης επιφάνειας έδρασης. Επιπλέον χρησιμοποιείται σε 
μεγάλες γέφυρες και αποκαταστάσεις πλήρους τόξου συγκολλούμενες επί εμφυτευμάτων.

ing ove 128 5 ini Ti R693  !"µ#: 51,50!
Αυτό το κοχλιάριο τιτανίου προσθίων έχει το σχήμα ενός Nebraska 128 και ενός Langer 5 mini στρογ-
γυλεμένα άκρα. Αυτό το εργαλείο συμμορφώνεται σε όλες τις ανατομικές προκλήσεις στην περιεμ-
φυτευματολογική 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. 

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 σχεδι-
αστεί για την περιεμφυτευματολογική συντήρηση. 
•  Η ειδική επεξεργασία του τιτανίου ΔΕ  χαράζει τα εμφυτεύματα
•  Δεν αφήνουν υπολείμματα όπως τα πλαστικά εργαλεία τα οποία 

ίσως να επηρεάσουν την βιοσυμβατότητα
•  Rock ell Hardness 28-30
•  Τα εργαλεία ακονίζονται
•  Διαθέτουν πιο λεπτές λεπίδες με μεγαλύτερη αντοχή

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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περιέχει
• Εργαλείο ingrove B5-6 Ti R661
• Εργαλείο ingrove L3-4 Ti R680
• Εργαλείο ingrove N128-L5 ini Ti R693
• Περιοδοντική μύλη Eas Vie  T216
• Ακόνι Diamond Head Ceramic Stone 
• Κασετίνα Ανοξείδωτο Ατσάλι T005A-F

!"µ#: 239,00!

,+" Micro Mini Titanium Graceys 

Montana Jack Titanium R138T

Τα νέα micro mini Grace  τιτανίου διαθέτουν μακρύτερο στέλε-
χος με κατά 20% λεπτότερη λεπίδα και με 50% κοντύτερη λεπίδα 
από ένα mini Grace . Οι πολύ μικρές λεπτές λεπίδες είναι σχε-
διασμένες να προσαρμόζονται γύρω από δυσπρόσιτα σημεία του 
εμφυτεύματος. Είναι αρκετά δυνατά έτσι ώστε να απομακρύνουν 
υπολείμματα κονίας από τα εμφυτεύματα. 

!"µ#: 52,50!
ace  1 2 ic o ini Titani  9  
ace  11 12 ic o ini Titani  95
ace  13 1  ic o ini Titani  9

Η ειδική επεξεργασία του τιτανίου των εργαλείων της PDT
ΔΕ  χαράζει τα εμφυτεύματα και μπορούν να ακονιστούν

Το νέο ontana ack Titanium διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 
του δημοφιλή, κλασσικού ontana ack. Κατασκευασμένο από 
τιτάνιο έτσι ώστε να μη χαράζει τα εμφυτεύματα. Επιπρόσθετα 
διαθέτει αμβλύ άκρο για πρόσθετη προστασία κατά την εργασία 
με εμφυτεύματα.

!"µ#: 51,50!

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 ingrove της PDT. 

Η επιφάνεια ενός εμφυτεύ-
ματος 

Υπολείμματα πλαστικού από 
τη χρήση ενός πλαστικού 
εργαλείου 

Χαραγμένη επιφάνεια μετά 
από τη χρήση εργαλείου τιτα-
νίου του ανταγωνισμού 

Καμία αλλαγή στην επιφάνεια 
μετά από τη χρήση των εργα-
λείων τιτανίου της PDT 

τις 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 εργα-
λείων Grace  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.

T ace  
καλύτερη προσαρμογή στην επιφάνεια 

νταγωνισμός 

Προσθίων Εγγύς Άπω Προγομφίων 

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

•  καλύτερη αίσθηση αφής

•  χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη 
και γρήγορη αναγνώριση 

•  κατασκευάζονται με το υψηλότερης ποιότητας 
440Α ανοξείδωτο ατσάλι

•  μοναδική μέθοδο επεξεργασίας με θέρμανση και 
κρυογονική

•  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 

•  άνετη, μεγάλης διαμέτρου λαβή 
•  εξαιρετικό έλεγχο λόγω της ανάγλυφης λαβής 
•  δεν χρειάζεται να περιστρέφετε το χέρι σας εφόσον η λεπίδα εφά-

πτεται καλύτερα στην επιφάνεια του δοντιού

Εργαλείο Standard R ER ER R ER ERR

Grace  00 R001 R001R     

Grace  1-2 R016 R016R R010    

Grace  3-4 R018      

Grace  5-6 R020 R020R R003    

Grace  7-8 R022 R022R R004 R004R   

Grace  9-10 R024  R005 R005R   

Grace  11-12 R026 R026R R006 R006R R042 R042R

Grace  13-14 R028 R028R R007 R007R R043 R043R

Grace  15-16 R030 R030R R008 R008R R044  

Grace  17-18 R032 R032R R009    

Grace  11-14 uadrant Speci c R034 R034R   R046  

Grace  12-13 uadrant Speci c R036 R036R   R047  

R (Rigid)  
•  μεγαλύτερης διαμέτρου στέλεχος κάνει το εργαλείο πιο άκαμπτο
•  κλασσική λεπίδα 

ER  (Extended Reach ini) 
•  το στέλεχος του εργαλείου είναι κατά 5mm μακρύτερο από το 

κλασσικό Grace
•  η λεπίδα είναι 50% κοντύτερη από το τη κλασσική λεπίδα 

ER R (Extended Reach ini Rigid)
•  μεγαλύτερης διαμέτρου στέλεχος το οποίο είναι κατά 5mm 

μακρύτερο από το κλασσικό Grace
•  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 Grace  
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ace  00 R001

ace  5  R020

ace  13 1  R028

ace  11 1  R034 ace  12 13 R036

ace  1 2 R016

ace  7 8 R022

ace  15 1  R030

ace  3  R018

ace  9 10 R024

ace  11 12 R026

ace  17 18 R032

uadrant Speci c Grace s 
Αυτά τα Grace  ελαχιστοποιούν τις φορές που πρέπει να σηκώνετε 

και να αφήνετε τα εργαλεία

ace  1 2 ic o ini R011 

ace  7 8 ic o ini R012

ace  11 12 ic o ini R013

ace  13 1  ic o ini R014

έο icro- ini Grace  
Τα νέα micro mini Grace  διαθέτουν μακρύτερο στέλεχος με 
κατά 20% λεπτότερη λεπίδα και με 50% κοντύτερη λεπίδα από 
ένα mini Grace . χεδιασμένα για πρόσβαση σε πολύ στενούς 
θύλακες και για την περιοχή του διχασμού των ριζών. 

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

!"µ#: 32,50!

!"µ#: 37,50!
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a nha t 1 2 R060 les 3  R076

a nha t 1 2 igi  R060R Yo nge oo  7 8 R077

Universal Curettes !"µ#: 32,50!

a nha t 5  R061 ange  1 2 R079
(διαθέσιμο και σε mini R082)

ange  3  R080
(διαθέσιμο και σε mini R083)

ange  5  R081
(διαθέσιμο και σε mini R084)

ange  17 18 R087
(διαθέσιμο και σε mini R088)

ol ia 13 1  R064

ol ia 2 2  R066

ol ia  R067

c alls 13 1  R069 ini e R089

c alls 13 1  R070 23 ointe  Toe  R098

c alls 17 18 R071 23  R099

c alls 17 18  R072 een o  ea ts R144 
!"µ#: 36,50!

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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5 5 R090 1 R096 e  128 R114

 128 5 R091 7 R110 e  128 33 R115

5 5 ini R092 5 33 R111  e  128 R116

128 5 ini R093 U15 33 R113 attoni 103 10  R128

ac  . i le R130

0 1 R121
!"µ#: 32,50!

2 3 R122
!"µ#: 32,50!

7 T  R148
!"µ#: 59,50!

8 9 T  R149
!"µ#: 59,50!

Anterior Scalers  !"µ#: 32,50!

MacFarlane Line

Posterior Scalers !"µ#: 32,50! 

ια την διαμόρφωση της ρητίνης και για την απομάκρυνση σκληρής τρυγίας 
 λεπίδα καρ ίδιο του ολφραμίου

T 5 R120 ic o ic le R134 220 R142

 3 35 R125 20  R135 ontana ac  R138

attoni 107 108 R129 20  R136 ontana ac  R138BC

20  U  R133 2 R139 ontana ac  igi  R138R

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Gold Line Composite Sculpting System 

Dr. V Instruments 

-./$012$ 345&#6# 

-./$012$ 345&#6# 

Εργαλεία ρητινών επικαλυμμένα με νιτρώδες τιτάνιο έτσι ώστε να 
διαμορφώνεται εύκολα η ρητίνη και να μην κολλάει στο εργαλείο. 

Εργαλεία ρητινών με επιφάνεια πολύ γυαλισμένη για την τοποθέ-
τηση της ρητίνης και διαμόρφωση της μασητικής επιφάνειας. 

2 R514  R530

3 R518 T R534

 R522

.  1 2 R560

 R538

.  5  R562

5 R526

.  3  R561

8  R542

.  7 8 R563

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

!"µ#: 32,50!

!"µ#: 32,50!
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R335 co n 21  !"µ#: 26,95!
Εργαλείο για την τοποθέτηση και διαμόρφωση σύνθετης ρητίνης

R282  O  ngle !"µ#: 26,95!
Εργαλείο για την τοποθέτηση και διαμόρφωση σύνθετης ρητίνης. Διαθέ-
τει πολύ λεπτές, εύκαμπτες λεπίδες με γωνία για καλύτερη πρόσβαση σε 
οπίσθιες αποκαταστάσεις. 

R283  on oate  !"µ#: 26,95!
Εργαλείο με πολύ λεπτές, εύκαμπτες λεπίδες για μεσοδόντια διαμόρφωση.

R284 a ve  ollen ac   3 !"µ#: 26,95!
Εργαλείο με στρογγυλά άκρα για την μασητική και μεσοδόντια διαμόρ-
φωση αποκαταστάσεων ρητίνης και αμαλγάματος 

R285 a ve  ollen ac  3 !"µ#: 26,95!
Εργαλείο με στρογγυλά άκρα για την μασητική και μεσοδόντια διαμόρ-
φωση αποκαταστάσεων ρητίνης και αμαλγάματος

R287 3 Thin o posite  !"µ#: 32,50!
Εργαλείο για την διαμόρφωση ρητίνης και αμαλγάματος σε μεγάλες 
παρειακές ή χειλικές επιφάνειες. 
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R331 ollen ac   !"µ#: 26,95!
Εργαλείο για την δημιουργία ανατομίας και αφαίρεση περισσείων 

R336 alci  o i e lace ent !"µ#: 26,95!
Εργαλείο για την τοποθέτηση του υδροξειδίου του ασβεστίου 

R334 a o e 3 !"µ#: 32,50!
Εργαλείο για την συμπύκνωση ρητίνης και αμαλγάματος 

R329 nishe  18 !"µ#: 26,95!
Εργαλείο για την τοποθέτηση, λείανση και συμπύκνωση ρητίνης και αμαλγάματος 

R332 nishe  2 27  !"µ#: 26,95!
Εργαλείο για την τοποθέτηση, λείανση και συμπύκνωση ρητίνης και αμαλγάματος

R288 ini  Thin o posite  !"µ#: 32,50!
Εργαλείο για την διαμόρφωση ρητίνης και αμαλγάματος σε μικρές παρειακές ή χειλικές επιφάνειες.

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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T71.&"%"#5&'+8 !9018 !"µ#: 21,95! 

71.&"%"#5&'+8 !9018 – :#&*#1;5<.18  !"µ#: 25,95!

:#&*#1;5<.18 !"µ#: 18,50! 

EasyView Probes !"µ#: 13,50! 

o e 12 R195
(3-6-9-12mm)

   U 12 R215
(αριστερά: 3-6-9-12mm) 

(δεξιά: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm)

 23  12 R223

ontana plo e  R170

 12 ho t R216
(αριστερά: 3-6-9-12mm) 

(δεξιά: 3-6-9-12mm)

 23  O  R224

Eas Vie  Probe T212
(3-6-9-12mm)

Eas Vie  Probe T214
(3-5-7-10mm)

Eas Vie  Probe T216
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm)

o e a e s 2 R205
(3-6-9-12mm)

 23  O R225

O  ol an o  R206
(1-2-3-5-7-8-9-10mm)

 23 U  15 R226

o e a lo  1 2 R207
(3-6-9-12mm)

 23 U  12 R227

 U  12 O R210

o e O  R196
(1-2-3-5-7-8-9-10mm)

o e U  15 R198
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15mm)

o e U  12 R199
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm)

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

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

o e O R197
(0.5-3.5-5.5-8.5-11.5mm)

plo e  2 R168plo e  5 R166 plo e  23 R183

plo e  11 12 R167 plo e  11 12  R169

!"µ#: 32,50!
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ήμα 1ο  
Τοποθετήστε το ακόνι στα 
δάκτυλά σας. Βάζετε τον οδηγό 
Gleason πάνω από το ακόνι και το 
σταθεροποιείται με τον αντίχει-
ρά 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).

ήμα 2ο 
Επιλέξτε την πλευρά Grace  ή 
Universal/Sickle ανάλογα με το 
είδος του εργαλείου που επιθυμεί-
τε να ακονίσετε. Τοποθετήστε το 
πίσω μέρος της λεπίδας στην ένωση του ακονιού με τον οδηγό.

ήμα 3ο
Διατηρήστε αυτή τη θέση αφήνο-
ντας το στέλεχος του εργαλείου να 
έρθει σε επαφή με την μπάρα του 
οδηγού. 

ήμα 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.

Micro-Serrated Periotomes 

);=5<µ$5$ :'"#2=µ$5"8 

);#%1=µ"5>µ"& µ1 "%"#5?5( ('.$
Δεν μοιάζει με κανέναν άλλο συνδεσμοτόμο. Αυτό το πατεντα-
ρισμένο εργαλείο με τα πολύ μικρά οδοντωτά άκρα θα κάνει τις 
εξαγωγές σας:
•  πιο εύκολες
•  λιγότερο τραυματικές για τον ασθενή
•  πριονίζει τον περιοδοντικό σύνδεσμο

υνδεσμοτόμος προσθίων R256

υνδεσμοτόμος οπισθίων R258

Diamond Head Ceramic Stone T061
Για την συντήρηση της κοπτικής ικανότη-
τας του εργαλείου 

!"µ#: 38,50!

Transformation Sharpening Stone T062
Για να δώσετε σχήμα στο εργαλείο (για παλιά 
εργαλεία)

!"µ#: 38,50!

Gleason Guide T065
Πατενταρισμένος οδηγός για το εύκολο, γρή-
γορο και σωστό ακόνισμα των εργαλείων 

!"µ#: 159,95!

Ultimate Edge Sharpening it T066

!"µ#: 182,50!

Ultimate Edge 
Transformation it T067

!"µ#: 219,95!

!"µ#: 65!

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Scorpion 
Η αλλική εταιρεία co pion εδώ και 15 χρόνια ειδικεύ-
εται στην κατασκευή ξέστρων υπερήχων τα οποία είναι 
συμ ατά με όλες τις γνωστές εταιρείες υπερήχων. α 
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 αγο-
ράς διασφαλίζοντας καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση 

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

έστρα Universal
49,50! Satelec, NS  Pie o, Vista Pie o Pilot, HuFried  S mmetr  Scalers

49,50! BEM E S

55,00! BKP avo Pie olux, avo Sonosoft , ectron Scalers

59,50! Sirona Sirosonic Scalers

79,00! avo Sonicflex 2000-2003 scalers

79,00! &H S nea-Proxeo, NS  Ti- ax S970, NS  AS2000

έστρα Perio
68,00! Satelec, NS  Pie o, Vista Pie o Pilot, HuFried  S mmetr  Scalers

68,00! EPEM E S Scaler

72,00! Sirona Sirsonic Scalers

68,00! EPKP avo Pie olux , avo Sonosoft , ectron Scalers

Δυναμόκλειδα
22,00! Δυναμόκλειδο για BSA, EPSA & I-SA tips

22,00! Δυναμόκλειδο για BE , EPE , I-E  & I- A tips

22,00! Δυναμόκλειδο για B P, EP P and I- P tips

29,00! Δυναμόκλειδο για BSI, EPSI, CLUB-SI and I-SI Tips

22,00! Δυναμόκλειδο για AIR  tips

Scorpion
insert

Scorpion
insert

Other
insert

Other
insert

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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έο Insert-i
i  για τον καθαρισμό των εμφυτευμάτων και αποκατα-

στάσεων 

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 PEE  (pol ether ether ketone), υλικό το 
οποίο ενδείκνυται για τον ασφαλή καθαρισμό. Ασφαλής, αποτε-
λεσματικό, εύκολο, κλιβανιζόμενο (σε αυτόκαυστο) και πολύ πιο 
οικονομικό από τα άλλα ξέστρα της αγοράς

Universal Insert-i it
περιλαμβάνει:  
1 x Insert-i ξέστρο 
5 x PEE  clips  
1 x clipper (βάση για clips) 
1 x δυναμόκλειδο 
 To it I-AIR περιλαμβάνει 1 x ξέστρο, 10 x PEE  clips, 1 x clipper
!"µ#: 99,95!

έστρα Universal Insert-i
59,95! Satelec, NS  Pie o, Vista Pie o Pilot, Hu Fried  S mmetr  Scalers 

59,95! E S Scaler 

59,95! avo Pie oLed, avo Pie oSoft Scaler 

59,95! avo Pie oLux, SONOsoft, ectron  Scalers 

59,95! Sirona Sirosonic Scalers

79,00! avo Sonicflex 2000-2003

79,00! &H S nea-Proxeo, NS  Ti- ax S970, NS  AS2000

PEE  Ανταλλακτική υσκευασία 
20 τεμ.
!"µ#: 66,00!
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NEO
PERFORMANCE TOOL ORGANIZER

!"#$% & &'()*+"#,-."+/
!"# $#%&'()# *+# ,&+-./-*+$0 &-*#1&(#! 2+#3"'&+
#4.%45µ&)# 6+#,7-+%'+$0 *+# )# 68µ+./-*9%&'& '8)
6+#--:3µ+%8 4./ %#; <.1&:&+. =,&6+#%µ")8 *+# &>#+-&'+$9
-.9 )&-.: $#+ &:$.1. $#3#-+%µ?.

YEARS

CELEBRATING

AM Antimicrobial
136o

Autoclavable Washer Disinfect

!"#$!%& '!#:

GRAY
I

BLUE
B

WHITE
A

PLUM
E

TEAL
J

RED
M

MIDNIGHT BLUE
T

COPPER
U

N. BLUE
N

BEIGE
G

GREEN
D

N. YELLOW
O

N. GREEN
P

N. ORANGE
Q

N. PURPLE
R

N. PINK
S

AVAILABLE IN
16 COLORS

• @&+-./-*+$0 &-*#1&(# 
• A-3.6.)'+$"; 4")%&;
• B+µ.%'#'+$"; 1#<(6&;
• C#1(6+# 
• A4.+.694.'& &-*#1&(.
4./ 6&) ,7-0&+ %& µ+#
$1#%%+$9 $#%&'()# 
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Chairs

Salli S ing
The S ing mechanism makes the seat
adapt to our movements, and enables ou
to keep the back straight also hen ou
have to lean for ard. The xed seat idth
makes the chair especiall  suitable for 
men.

Salli T in
An ideal chair for situations here several
people use the same chair and there is no
time for ad ustments.

Salli S ingFit
The S ing mechanism enables ou to
exercise during the da . Because of the

idth ad ustment the chair is excellent for
also those ho prefer a narro er seat.

Salli ultiAd uster
The multiple ad ustments make the chair
ver  versatile. B  using the tilt ad ustment
ou can avoid rounding the back hen ou

need to lean for ard.

Leather ualit  criteria
1 alit

Tough, durable and eas  to clean. 
Smoothened and evened out – a trace of 
the leather’s natural structure marks are 
visible.

2 alit
A combination of naturalit , comfort and 
durabilit . The natural surface marks can 
be partl  visible but the leather is still 
resistant to ear and tear.

ith tilt mechanism as a standard, 
ithout tilt on re uest.

*

Swing mechanism

Fixed width

Width adjustment

Tilt mechanism



Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

91

SA
LL

I

5
3

1
2

4

6

3

1
2

4

Accessories

Allround
Allround moves freel  on all 
sides of the chair, and also 
around its o n axis. Can be 
used as a support for either 
one arm or both arms.

Elbo  Table
A compact and versatile ork
station for o ce or home.
Comes ith elbo  pads.

Stretching Support
Stretching Support is meant for 
momentar  stretching onl . A 
backrest isn’t needed, because 
in a balanced position the 
spine supports the upper bod  
and the muscles can remain 
relaxed.

Elbo  Rest
Elbo  Rest is ideal for 
precision ork, or for an  task 
in hich ou need support for 
our arms. It can be turned 

through 180 degrees.

Ergorest
ovable Ergorest armrest 

is available ith or ithout 
Stretching Support. It is ideal 
for dentists and in ultrasound 
rooms, or to be used as a 
rehabilitation aid after shoulder 
in uries.

Foot
Foot is an accessor  for foot 
therapists. Suitable for all 
chair models.

All chairs on this page are available ESD protected.

DESIGN RAINBOW

Design your own Salli
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Accessories & Other Products

Foot Support
A perfect accessor  for high orkstations 
to support the feet. Recommended for 
temporar  use onl .  460 mm.

Salli Expert
The gap in the seat enables one 
to maintain the good position 
even during long operations. 
Comes ith Top & Bottom  
height can also be ad usted 
b  hand lever. The hand rests 
support our elbo s and the 
Stretching Support enables ou 
to stretch ever  no  and then.

Salli Foot Therap
Salli Foot Therap  is a portable 
foot therapist chair. It provides 
good ergonomics hen ou 

ork outside our clinic. It’s 
eas  to take along and ad ust it 
to right orking height.

Salli Driver
For travelling b  car, train and 
airplane. Divided seat, back 
support. Attached together 

ith velcro.

Cleaning products
The seat can be cleaned ith 
Elmo foam, alternativel  use 
Unisepta Foam ipes for 
cleaning and disinfecting the 
seat.

Salli Tools
Useful tool set for detaching 
the gas spring from the 
base and the seat, ithout 
damaging the parts. T o tools 
in a leather bag.

Top & Bottom
Allo s the sitting height to be controlled 

ithout touching the lever b  hand. Height 
control can still be operated also b  hand. 
Ver  useful in h gienic environments.

Seat cover
Protects the seat from dirt and sparks, 
recommended for industrial environments. 
Leather, arti cial leather, black 100 % 
cotton and blue sparkprotected 100 % 
pol ester.
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Gas springs

Bases Castors

all plastic ase
•  480 mm
• Black
• eight: 0.88 kg

alli ase
•  560 mm, aluminium
• etallic
• eight: 1.85 kg

t a la ge ase
•  700 mm, aluminium
•  etallic ith rubber pads
• For Elbo  Table
• eight: 2.2 kg

lastic ase
•  580 mm
• Black
• eight: 1.35 kg

a ge ase
•  600 mm, aluminium
• etallic or black
• eight: 1.76 kg

all ase
•  500 mm, aluminium
• etallic
• eight: 1.2 kg

tan a  ase
•  540 mm, aluminium
• etallic or black
• eight: 1.16 kg

o  stan a
•  65 mm
• For hard floors

a  stan a
•  65 mm
•  For soft floors, 

allto- all 
carpests

ig so
•  75 mm
•  For uneven 

floors and thick 
carpets

o  iction
•  65 mm
• For hard floors

o , loc  hen
nloa e

•  65 mm
• Castors lock 

hen the seat is 
unloaded

o  
echanicall

loc a le
•  65 mm
• For tilted 
surfaces

o  antistatic 

•  65 mm

n st ial
•  75 mm
•  Solid rubber, 

for uneven 
floors and 
hairdressers

nline
•  75 mm
•  Solid rubber, 

for uneven 
floors and 
hairdressers

nti ic o ial
•  65 mm

a s
•  For static ork 

and for chairs 
ith Foot 

Support
•  Black

ini gas spring is available for special
circumstances  use depends on the orking 
height, not on the height of the user.

ote  If ou are using industrial or inline castors, the chair is 35
mm higher than the measurements sho n in the table.

18
5

m
m

Mini Short Medium Long

23
5

m
m

30
5

m
m

38
5

m
m

User heights (cm)
S ing
S ingFit

T in
ultiAd uster

ini - -

Short under 165 under 160

edium 160–185 155–180

Long over 175 over 170

Chair heights (mm, min–max)
S ing S ingFit T in

ulti 
Ad uster

ini 435–525 445–535 420–510 435–525

Short 490–625 500–635 465–600 480–615

edium 580–765 590–780 570–750 565–750

Long 645–905 665–925 620–880 635–895

*6 colours: black, red, 
blue, green, orange, 
metallic
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Chairs

Salli S ing

The s ing mechanism enables the seat 
to be tilted into ever  direction ithout a 
separate ad ustment lever.

Salli T in

Tilt as a standard,
ithout on re uest.

Fixed seat idth.

Salli ultiAd uster

Tilt as a standard,
ithout on re uest.

Fixed seat idth.

Salli Expert

The gap in the seat 
enables one to 
maintain the good 
position even during 
long operations.

Salli S ingFit

S ing mechanism X X - - -

Tilt mechanism - - X / - X X / -

idth ad ustment - X - X X / ultiAd uster

Seat S ing S ingFit T in ultiAd uster T in, ultiAd uster

Upholste
A1, A2 leather /
arti cial leather,
unless stated 
other ise

as sp ing
ini, S, , L
etallic/black,

unless stated 
other ise

metallic

ase
 540 mm, metallic

or black aluminium,
unless stated 
other ise

metallic

asto s
 65 mm soft,

unless stated 
other ise

eight (kg) 10 11 10.5 11
T in 14.5

ultiAd uster 15.5

Allround X (  600 mm base) X (  600 mm base) X X

Elbo  Rest X X

Ergorest X X

t etching ppo t
 600 mm base

X X as a standard

Top  otto
ith special metallic

gas spring
X X X X as a standard

Foot Support X X X X X

l o  Ta le
 700 mm base

X ( ithout tilt)

Foot X X X X

* Salli Expert has removable armrests and back support (weight 4 kg).
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Ιξώδη σχεδιασμένα ανάλογα με την τεχνική αποτύπωσης
Τα A nit , 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 οποια-
δήποτε 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 αγο-
ράς. Επιπρόσθετα, πολυμερίζεται 100% αυξάνοντας έτσι σε πολύ σημαντικό βαθμό την σταθερότητα των διαστάσεων του αποτυπώματος. 

A nit  Light Bod  HF
(υψηλής ρευστότητας)

Το A nit  Light Bod  HF εμφανίζει ιδανικά χαρα-
κτηριστικά ροής όταν χρησιμοποιείται σε συν-
δυασμό με το A nit  Heav  Bod , Inflex ή utt . 
Η ρευστότητα οποιουδήποτε από αυτά τα υλικά 
δισκαρίων μετακινεί αποτελεσματικά το Light 
Bod  HF στην περιοχή της ουλοδοντικής σχισμής, 
κατά την εισαγωγή του αποτυπωτικού δισκαρίου, 
καλύπτοντας το όριο και την περιοχή της παρα-
σκευής με άριστη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

Κωδ. 019522 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//* 
Α nit  Light Bod  HF (κανονική πήξη) 

Κωδ. 019525 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Light Bod  HF (ταχεία πήξη)

A nit  Light Bod   RF
(κανονικής ρευστότητας)

Το A nit  Light Bod  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 Bod  RF εμφανίζει ένα ελαφρά υψηλότε-
ρο ιξώδες σε σύγκριση με το υψηλής ρευστό-
τητας, κάνοντας το το ιδανικό λεπτόρρευστο 
υλικό για αυτήν την τεχνική τοποθέτησης.

Κωδ. 019510 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Light Bod  RF (κανονική πήξη)

Κωδ. 019515 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Light Bod  RF (ταχεία πήξη)

A nit  Light Bod  XL
(πολύς υψηλής ρευστότητας)

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

Κωδ. 01952  !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Light Bod  XL (κανονική πήξη)

A nit  onophase
(μονοφασικό)

Κατασκευασμένο για χρήση ως αποτυπωτικό υλικό 
μίας φάσης, το Α nit  onophase διατηρεί τις 
πιο επιθυμητές ιδιότητες του πολυαιθέρα όπως 
σύσταση τσίχλας, υψηλή σκληρότητα μετά τον 
πολυμερισμό και υψηλή αντοχή στην απόσχιση. 

στόσο, 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 πραγμα-
τική ακρίβεια. Αποτελεί το ιδανικό υλικό για αποτυπώματα σε 
εμφυτεύματα, για νωδούς ασθενείς και για μερικά αποτυπώματα. 

Κωδ. 0195 0 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  onophase (κανονική πήξη)

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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A nit  uick Bite 
Το Α nit  uick Bite χρησιμοποιεί τη χημι-
κή σύνθεση τρίτης γενιάς για την περαιτέρω 
βελτίωση των μειονεκτημάτων των υλικών 
καταγραφής προηγούμενης γενιάς. Αντίθετα 
με τα περισσότερα υλικά καταγραφής, το uick 
Bite δεν είναι εύθρυπτο. Το uick Bite εμφανίζει 
επίσης πολύ υψηλότερης αντοχής πολυμερισμό, 
για την εξάλειψη της παραμόρφωσης κατά την 
κατασκευή της προσθετικής εργασίας. Το uick 
Bite πολυμερίζεται ενδοστοματικά σε 45  και δε 
συμπιέζεται κατά την ανάρτηση στο οδοντοτεχνι-
κό εργαστήριο.  

Κωδ. 01 912 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  uick Bite 

A nit  InFlex 
Το A nit  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 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Inflex (κανονική πήξη) 19,50  ανά φύσιγγα

Κωδ. 012952 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Inflex (ταχεία πήξη) 19,50  ανά φύσιγγα

Κωδ. 012380 !"µ#: 139,00!
A nit  Inflex ega ix 390ml (για συσκευές αυτόματης ανάμι-
ξης) 

A nit  Putt  
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 Α nit  Putt  τρί-
της γενιάς είναι σχεδιασμένο για να δημιουργείται ένα πολύ λεπτό όριο στη διεπιφάνεια με το λεπτόρρευστο υλικό, 
παρέχοντας μία πραγματική σχέση του μασητικού επιπέδου. Το Α nit  Putt  είναι ένα υλικό που δεν λαδώνει και 
είναι εξαιρετικά εύκολο στην ανάμιξη.

Κωδ. 027200 !"µ#: 86,50!
A nit  Putt

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

A nit  Heav  Bod  
(παχύρρευστο)

πως και με όλα τα υλικά A nit , το Ηeav  
Bod  εμφανίζει ένα ελαφρά χαμηλότερο 
ιξώδες σε σύγκριση με τα υλικά προηγούμενης 
γενιάς. Αυτό το χαρακτηριστικό εξασφαλίζει 
έναν τέλειο συνδυασμό με το Light Bod , κι 
επιπρόσθετα, προλαμβάνει την μετατόπιση του 
λεπτόρρευστου υλικού. Κατά τον πολυμερισμό 
το Ηeav  Bod  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. 013912 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Heav  Bod  (κανονική πήξη)

Κωδ. 013952 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  Heav  Bod  (ταχεία πήξη)

A nit  ulti-Prep
Αποτυπωτικό υλικό με παρατε-
ταμένο χρόνο εργασίας 

Το ulti-Prep είναι μοναδικό στο ότι 
παρέχει 2:40 λεπτά χρόνο εργασίας 
και τα ίδια οφέλη τα οποία έχουν κάνει 
το A nit  3ης γενιάς το αγαπημέ-
νο υλικό των οδοντιάτρων. Με τον 
παρατεταμένο χρόνο εργασίας του, 
το λεπτόρρευστο ulti-Prep, μπορεί 
να τοποθετηθεί σε 6, 8 ή ακόμη και 12 
παρασκευές με πολύ μικρότερο ρίσκο να πήξει πρόωρα. Η προ-
ηγμένη σύνθεσή του ενεργοποιείται με την θερμότητα και όταν 
τοποθετηθεί στο στόμα, το ulti-Prep πήζει σε 4:30 λεπτά- πιο 
γρήγορα από τα αποτυπωτικά υλικά κανονικής πήξης προηγού-
μενων γενιών.

Κωδ. 31200 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  ulti-Prep Tra  aterial (παχύρευστο)

Κωδ. 32200 !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
A nit  ulti-Prep ash aterial (λεπτόρρευστο)
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!"#$%"&$'() /'* 01#.&1'+23 !"#(*$*.$).4'3

Template 

Με το βραβευμένο με 5 αστέρια από το REALIT , 
Template, μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με εξαι-
ρετική ακρίβεια να κατασκευάζετε ένα κλειδί για 
τις προσωρινές σας αποκαταστάσεις. Πήζει σε μό-
λις 30 δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζεστε συσκευή 
κενού, ανάμιξη με το χέρι και χωρίς περίσσειες. Το 
Template αποδίδει και την πιο λεπτομερή μορφο-
λογία 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.

Κωδ. 01893  !"µ#: 20,50! *+) ,-.'//*
Template 

Template Clear 

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. ταν 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 υλι-
κό για τις προσωρινές όψεις μέσα από τη μήτρα.

Κωδ. 01791  !"µ#: 25,50! *+) ,-.'//*
Template Clear

Counter t

Το Counter t σας παρέχει ένα ακριβές αντίγρα-
φο, πολύ καλύτερα από ένα αλγινικό, για όλες τις 
περιπτώσεις που θα χρησιμοποιούσατε αλγινικό. 
Το Counter t έχει τον ίδιο περίπου χρόνο πήξης 
με το αλγινικό, είναι θιξοτροπικό ώστε να μην 
δημιουργεί την τάση για εμετό και καταγράφει 
εξαιρετικά τις λεπτομέρειες. σον αφορά την 
σταθερότητα διαστάσεων, το Counter t 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. 27553  !"µ#: 12,50! *+) ,-.'//*
Counter t 

Κωδ. 275380 !"µ#: 89,50!
Counter t egamix (380ml – για συσκευές αυτόματης ανάμιξης)

Detail 

ελέ καθαρισμού οδοντικής επιφάνειας πριν από την λήψη 
αποτυπώματος 
Το Detail εγγυάται μια καθαρή, απολυμασμένη παρασκευή και 
συνεπώς ένα ακριβές αποτύπωμα κάθε φορά. ε μόλις 7-10 δευ-
τερόλεπτα το Detail απομακρύνει τα οργανικά κατάλοιπα και τα 
μολυσματικά στοιχεία όπως το θείο και τα υπολείμματα μεθακρυ-
λικού μεθυλίου από την επιφάνεια της παρασκευής. επλένετε το 
Detail και αυτό που μένει είναι μια πεντακάθαρη επιφάνεια.

Κωδ. 03590  !"µ#: 64,50!
Detail
4 – σύριγγες 3ml 
50 – ρύγχη τοποθέτησης 22g 
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G5 

πευαισθητοποιητικός παράγοντας 
παλλαπλών χρήσεων 
Το G5 έχει σαν βάση την γλουταραλδε -
δη και περιέχει  νερό και ΗΕΜΑ. Η σύν-
θεση του αποφράσσει τα οδοντινοσω-
ληνάρια βοηθώντας έτσι στην εξάλειψη 
της ευαισθησίας που συνδέεται με τις 
αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης, 
αμαλγάματος, στεφάνες και γέφυρες. Επιπλέον έχει αντιβακτη-
ριδιακή 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 σχετίζο-
νται με την ευαισθησία.

Κωδ. 22 105 !"µ#: 44,50!
G5  1 – φιαλίδιο 5ml 

Κωδ. 22 110 !"µ#: 72,00!
G5  1 – φιαλίδιο 10ml

5'),#1*

True-Grip

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

Κωδ. 1 0501 !"µ#: 25,95!
True Grip
50 τεμάχια 

S mmetr

Εργαλείο συσχέτισης προσωπικού επιπέδου 
Το S mmetr  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. 0510 8 !"µ#: 3,65! *+) $4µ)6'#
Τόξα S mmetr  

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Glisten 
Provisional Resin Gla e 

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. ε 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 !"µ#: 62,00!
Glisten
1 – φιαλίδιο 5ml 
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5'.()1'* !"#$-"&.73

uad-Tra  Xtreme

Το uad-Tra  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 uad-Tra  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 παραμορ-
φώνεται και να δίνει ακριβής διπλού φραγμού αποτυπώματα – το 

uad-Tra  Xtreme.

Κωδ. 0 8250 !"µ#: 1,85! *+) $4µ)6'#
uad-Tra  Xtreme 

uad-Tra  XL

Το δισκάριο αποτύπωσης uad- Tra  XL έχει τα ίδια πλεονεκτή-
ματα με το uad–Tra  Xtreme αλλά επιτρέπει την αποτύπωση 
ολόκληρου του τεταρτημορίου. Τώρα μπορείτε να παρέχετε στο 
τεχνίτη σας περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να υπάρχει με-
γαλύτερη ακρίβεια στην δημιουργία στεφάνων, μικρών γεφυρών, 
ενθέτων και επενθέτων.

Κωδ. 0 1 00 !"µ#: 2,45! *+) $4µ)6'#
uad-Tra  XL

uad-Tra  Anterior

λα τα πλεονεκτήματα του κλασσικού uad-Tra  Xtreme σε ένα 
δισκάριο προσθίων.

Κωδ. 0 2502 !"µ#: 1,95! *+) $4µ)6'#
uad-Tra  Anterior

Τοποθετείται A nit  Light Bod  HF 
με κίνηση 360 μοιρών δύο φορές. 
Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το ρύγχος 
βυθισμένο για την αποφυγή παγί-
δευσης αέρα.

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

Ταυτόχρονα, το uad-Tra  Xtreme 
γεμίζεται με A nit  InFlex. Χρη-
σιμοποιείται αρκετό υλικό για να 
πληρωθούν τα παρειακά και γλωσσι-
κά 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.

Ο αντίθετος φραγμός αφαιρείται πρώ-
τος συγκρατώντας το δισκάριο έναντι 
της περιοχής των παρασκευών ενώ ο 
ασθενής ανοίγει αργά. τη συνέχεια, 
κουνάμε ελαφρά το δισκάριο για να 
αποφευχθεί η απόσχιση του αποτυπω-
τικού υλικού και αφαιρούμε το τμήμα 
με τις παρασκευές.
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TempTra

εταλλικό δισκάριο για την κατασκευή προσωρινών 
στεφανών. 
•  χεδιασμένο για 1-3 δόντια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

οποιαδήποτε θέση, καλύπτει κάθε ύψος μύλης.
•  χεδιασμένο για τμηματικά αποτυπώματα φραγμού - αυτό 

σημαίνει ότι δεν είναι ευπαθές σε παραμόρφωση που σχετίζε-
ται συχνά με την εισαγωγή και την αφαίρεση ενός πλαστικού 
δισκαρίου διπλού  φραγμού. 

•  Είναι εξατομικεύσιμο, άκαμπτο και εύχρηστο. Απλά διευρύ-
νετε ή στενέψτε τα πλευρικά τοιχώματα για να ταιριάζουν στις 
ακριβείς διαστάσεις οποιουδήποτε φραγμού ασθενή και/ή 
σε μη ευθυγραμμισμένα δόντια. ταν 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. 0 102 Temptra   !"µ#: 1,00! *+) $4µ)6'#
Κωδ. 0 151 Temptra  προσθίων  !"µ#: 1,55! *+) $4µ)6'#

Διαφανή μη διατρητα δισκάρια

χεδιασμένα για χρήση με το διάφανο αποτυπωτικό Template 
Clear για την δημιουργία μιας διάφανης μήτρας για προσωρινές 
όψεις. 

Κωδ. 03 01 !"µ#: 1,75! *+) $4µ)6'#
Δισκάριο ολόκληρου φραγμού άνω γνάθου

Κωδ. 03 02 !"µ#: 1,75! *+) $4µ)6'#
Δισκάριο ολόκληρου φραγμού κάτω γνάθου

Κωδ. 03 253 !"µ#: 1,75! *+) $4µ)6'#
Δισκάριο Universal προσθίων (άνω/κάτω γνάθου)

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

81/*94:* ;7$'+<+

Esthetic Contouring Instrument (Gold Grip)
Εργαλείο ρητινών με μεταλλική λαβή για την απόδοση λεπτομε-
ρειών στις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.

Κωδ. 0 3103 !"µ#: 51,95!
Esthetic Contouring Instrument

Κωδ. 0 310  !"µ#: 29,50!
Ανταλλακτική σπάτουλα 25,00

Esthetic Contouring Instrument
Εργαλείο ρητινών το οποίο σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λεπτο-
μερείς, 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. 0 310  !"µ#: 51,95!
Esthetic Contouring Instrument

Κωδ. 0 3107 !"µ#: 29,50!
Ανταλλακτικό άκρου

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

Esthetic Contouring Instrument (Soft Grip)
Εργαλείο ρητινών με πλαστική λαβή για την απόδοση λεπτομε-
ρειών στις αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης.

Κωδ. 0 3105 !"µ#: 51,95!
Esthetic Contouring Instrument

Κωδ. 0 310  !"µ#: 29,50!
Ανταλλακτική σπάτουλα
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τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

=).$'6* & >#%1$.)('* ?$:9@&.73

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 αποκατα-
στάσεις 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 μι-
κρές 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.
α . . .  αντέχουν για τουλάχιστον 30 χρήσεις  Διατίθενται σε 2 μεγέθη.

Κωδ. 130001 Μικρό Πορτοκαλί !"µ#: 13,50! *+) $4µ)6'#
Κωδ. 130002 Μικρό Μωβ   !"µ#: 13,50! *+) $4µ)6'#

Κωδ. 130003 Μεγάλο Πορτοκαλί  !"µ#: 15,50! *+) $4µ)6'#
Κωδ. 13000  Μεγάλο Μωβ  !"µ#: 15,50! *+) $4µ)6'#

Contours

δρά 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 !"µ#: 39,50!
Contours ετ
12 – λάστιχα (2 x κάθε σχήμα)

3,50! *+) $4µ)6'#

078201 078202 078204 078205 078206 078208

Labial

OcclusalLingual

IncisalInterproxima
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7,50! *+) $4µ)6'#

Λαστιχάκι μωβ 
(αρχικό γυάλισμα)

Λαστιχάκι πορτοκαλί 
(τελικό γυάλισμα)

131509 132509

131508 132508

131506 132506

131505 132505

131504 132504

131503 132503

131502 132502

131501 132501
D Fine Double Diamond Polishers

ρησιμοποιήστε το 
ίδιο λάστιχο στίλ ω-
σης για αποκαταστά-
σεις σύνθετης ρη-
τίνης, πορσελάνης, 
ζιρκόνιου  e a  
Τα βραβευμένα με 5 
αστέρια από το REALIT  
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. 13091  !"µ#: 110,00!
D Fine Double Diamond ετ
8 – λάστιχα αρχικού γυαλίσματος (1 σε κάθε σχήμα)
8 – λάστιχα τελικού γυαλίσματος ( 1 σε κάθε σχήμα)

415501 415502 415504 415505 415506 415508

Shape & Shine

ιαμόρφωση και αξεπέραστη στίλ ωση σε ένα μόνο ήμα
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-υβρι-
δικές σύνθετες ρητίνες σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

Κωδ. 1590  !"µ#: 118,50!
Shape & Shine ετ
12 – λάστιχα (2 x κάθε σχήμα)

Groov  Diamond Polishing Brushes 

Τα GROOV  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 GROOV  Diamond Polishing Βουρτσάκια γυαλίζουν γρηγο-
ρότερα από βουρτσάκια από οξείδιο του πυριτίου και προσφέ-
ρουν καλύτερο αποτέλεσμα. Επιπλέον, δεν πέφτουν οι τρίχες 
της βούρτσας όπως συμβαίνει με άλλα βουρτσάκια. Αντέχουν 
περισσότερο από άλλα βουρτσάκια και μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν δεκάδες φορές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σύνθετη 
ρητίνη, πορσελάνη και προσωρινές από δισακρυλικό μεθύλιο. 

Κωδ. 50 01 Groov  Universal
Κωδ. 50 02 Groov  Occlusal
Κωδ. 50 0  Groov  id-Si e 
Κωδ. 50 05 Groov  heel 

!"µ#: 10,50! *+) $4µ)6'#

UNIVERSAL

OCCLUSAL ID-SI E

HEEL

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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Dr. Peter Bli dorp 

•  Χειρουργός στόματος και εμφυτευματολόγος – τοποθέτησε τα 
πρώτα του εμφυτεύματα το 1976

•  Έχει τοποθετήσει πάνω από 30,000 εμφυτεύματα 
•  Έχει δημοσιεύσει πάνω από 54 κλινικά και επιστημονικά άρθρα 
•  Ανέπτυξε την τεχνική Sinus Lift operation 
•  Ανέπτυξε τα Saggital Split και distraction theor  τεχνική για 

την υποπλαστική κάτω γνάθο 
•  Ανέπτυξε την τεχνική Cortical Bone Plating 
•  Δημιούργησε την λέξη Peri-implantitis 

Ο Dr. Peter Bli dorp είναι ένας ευυπόληπτος οδοντίατρος και χει-
ρουργός στόματος από την Ολλανδία.  Ο Dr Bli dorp τοποθέτησε 
τα πρώτα του εμφυτεύματα το 1976 και από τότε έχει τοποθετήσει 
δεκάδες χιλιάδες. Μέσα από τη δουλεία του και την μακροχρόνια 
εμπειρία του, ο Bli dorp ανακάλυψε τα οφέλη του οξυγόνου κατά 
την διαδικασία της επούλωσης μέσα στο στόμα. υγκέντρωσε 
μια ομάδα εμφυτευματολόγων, στοματικών χειρουργών και 
οδοντιάτρων με αρχηγό τον ίδιο, για να δημιουργήσουν την 
σύνθεση του blue m. O Dr Bli dorp εξακολουθεί να συμβουλεύει 
τους ασθενείς του να χρησιμοποιούν τα blue m για βοήθεια στη 
διαδικασία της ανάρρωσης. Είναι αφοσιωμένος στο να δώσει σε 
όσους περισσότερους ασθενείς την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Blue  

Τα προϊόντα blue m έφεραν την επανάσταση στο χώρο της 
στοματικής φροντίδας. Η μοναδική τους σύνθεση έχει βοηθή-
σει αμέτρητους ανθρώπους όσον αφορά την επούλωση στην 
στοματική κοιλότητα και ταυτόχρονα ως προληπτικό μέσο για την 
διατήρηση της υγείας του στόματος. Το μυστικό βρίσκεται στην 
περιεκτικότητα του ενεργού  οξυγόνου στα προϊόντα blue m. Ο 
Dr. Peter Bli dorp και η ομάδα του εστίασαν την έρευνά τους στα 
δυνατά οφέλη του οξυγόνου στα στάδια της επούλωσης και έτσι 
αναπτύχθηκε η μοναδική σύνθεση των προϊόντων της σειράς 
blue m, οξυγόνο για την υγεία

Το blue m ενδείκνυται για
• ούλα που ματώνουν 
• περιοδοντίτιδα
• περιεμφυτευματίτιδα 
• κακοσμία του στόματος 
• ξηροστομία 
• συντήρηση των εμφυτευμάτων 
• έλκη στόματος 
• για την γενικότερη υγεία του στόματος 

Οφέλη blue m
•  ομαλοποιεί και ελέγχει τα βλαβερά βακτηρίδια στα δόντια, ούλα 

και εμφυτεύματα
•  αποτρέπει την υφίζηση των ούλων 
•  επιλογή ανάμεσα σε οδοντόκρεμα με ή χωρίς φθόριο 
•  ουδέτερο pH, μη αποτριπτική σύνθεση
•  προλαμβάνει και θεραπεύει την περιοδοντίτιδα και την περιεμ-

φυτευματίτιδα 

! "#$"#%$&'$ ()* +,-)* 
./%#01/# $+2 (3 &(2µ$. 40$ 

56#,* &(2µ$ /'0$# $+$7$'()(3 
6#$ ,0$ 56#,* &8µ$.

~ Dr. Peter Blijdorp
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Blue  Toothpaste Fluoride free 
Κ Ε  Ι  Ι  75

Η οδοντόκρεμα blue m βοηθά στην διατήρηση της υγείας των δοντιών, εμφυτευμάτων 
και ούλων. Εκτός από το ενεργό οξυγόνο, η μοναδική του σύνθεση περιέχει μέλι, ξυλιτόλη 
και λακτοφερίνη ως επιπρόσθετα ενεργά συστατικά. Ομαλοποιεί και ελέγχει τα βλαβερά 
βακτηρίδια γύρω από τα δόντια, ούλα και εμφυτεύματα. Ενδείκνυται για την καθημερινή 
φροντίδα των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων. Το φθόριο διαβρώνει την επίστρωση τιτανίου 
των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων. Για αυτό το λόγο, ο Dr. Bli dorp συμβουλεύει να γίνεται 
χρήση οδοντόκρεμας χωρίς φθόριο. Αυτή η μη αποτριπτική οδοντόκρεμα, με ουδέτερο pH 
προστατεύει την επιφάνεια των δοντιών, στεφάνων και όψεων. 

Χρησιμοποιήστε αυτή την οδοντόκρεμα για την πρόληψη και συντήρηση των φυσικών δο-
ντιών και εμφυτευμάτων. Είναι ιδιαίτερη ωφέλιμη όταν υπάρχουν τα παρακάτω προβλήματα:

• Ούλα που αιμορραγούν 
• Περιοδοντίτιδα 
• Περιεμφυτευματίτιδα 
• Κακοσμία του στόματος 
• τοματική βλεννογονίτιδα
• Έλκη στόματος 
• Ομαλός λειχήνας

Blue  Fluoride Toothpaste 
Κ Ε  Ε Ι  75

Η blue m έχει αναπτύξει μία οδοντόκρεμα η οποία περιέχει φθόριο μετά από το αίτημα 
πολλών οδοντιάτρων. Αυτή η οδοντόκρεμα περιέχει φθοριούχο ασβέστιο - μια φυσική 
εναλλακτική αντί για το χημικό φθοριούχο νάτριο το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται. Η 
μοναδική του σύνθεση περιέχει, εκτός από φθοριούχο ασβέστιο, ενεργό οξυγόνο το οποίο 
προέρχεται από το μέλι και περιέχει ξυλιτόλη και λακτοφερίνη ως επιπρόσθετα ενεργά 
συστατικά. Αυτή η οδοντόκρεμα ομαλοποιεί και ελέγχει τα βλαβερά βακτηρίδια γύρω από 
τα δόντια και τα ούλα και βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς στόματος. 

Η καθημερινή χρήση της Bluem οδοντόκρεμας με φθοριούχο ασβέστιο βοηθά στην πρό-
ληψη της τερηδόνας και στη διατήρηση της υγείας των δοντιών και ούλων. Είναι ιδιαίτερη 
ωφέλιμη όταν υπάρχουν προβλήματα όπως τα παρακάτω:

• φλεγμονές στα ούλα 
• ούλα που αιμορραγούν 
• περιοδοντίτιδα 
• ξηροστομία 
• κακοσμία του στόματος 

Οφέλη της οδοντόκρεμας Bluem με φθοριούχο ασβέστιο: 
• μοναδική σύνθεση με ενεργό οξυγόνο και φθοριούχο ασβέστιο 
• διατηρεί την υγεία των δοντιών και ούλων 
• ομαλοποιεί και ελέγχει τα βλαβερά βακτηρίδια 
• δυνατή φροντίδα για την αναπνοή 
• βοηθά στη διατήρηση των λευκών δοντιών 
•  σχετικά λεπτόρρευστη, πιο αποτελεσματική στην αφαίρεση της πλάκας από άλλες οδο-

ντόκρεμες 

?4'1) blue®m
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Bluem outh ash 
ΙΚ  Ι Υ  (ΧΩΡΊΣ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΧΩΡΊΣ ΦΘΟΡΊΟ, 500ML)

Το στοματικό διάλυμα blue m συμπληρώνει την καθημερινή στοματική υγιεινή. Η μοναδική 
του σύνθεση περιέχει, εκτός από ενεργό οξυγόνο, μέλι, ξυλιτόλη και λακτοφερίνη ως επι-
πρόσθετα ενεργά συστατικά. Δεν περιέχει οινόπνευμα και φθόριο. Το οινόπνευμα στεγνώνει 
το στόμα και έτσι μπορεί συμβάλει στην κακή γεύση στο στόμα. Το φθόριο διαβρώνει την 
επίστρωση τιτανίου των οδοντιατρικών εμφυτευμάτων. Το στοματικό διάλυμα φτάνει σε 
σημεία όπου δεν μπορεί να φτάσει η  οδοντόβουρτσα και ελαχιστοποιεί τα  βλαβερά βακτη-
ρίδια στο στόμα βοηθώντας έτσι στην διατήρηση ενός υγιούς στόματος. Η καθημερινή χρήση 
του στοματικού διαλύματος Bluem με το ενεργό οξυγόνο βοηθά στη διατήρηση υγιή δοντιών 
και ούλων. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για την συντήρηση και φροντίδα των εμφυτευμάτων. 
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα προβλημάτων όπως φλεγμονές των ούλων, έλκη, περιεμφυ-
τευματίτιδα και περιοδοντίτιδα. Κατάλληλο επίσης για προβλήματα κακοσμίας του στόματος.

Ox gen Fluid 500ml

To blue m ox gen fluid έχει ουδέτερη γεύση και είναι κατάλληλο για άτομα με ευαίσθητο 
στόμα. Επιταχύνει την επούλωση των ούλων που αιμορραγούν (ουλίτιδα) και επιταχύνει την 
επούλωση των τραυμάτων τα οποία προκύπτουν από εξαγωγές, τοποθέτηση εμφυτευμά-
των, χημειοθεραπεία, θεραπείες ακτινοβολίας ή τεχνητές οδοντοστοιχίες. Η μοναδική του 
σύνθεση περιέχει ενεργό οξυγόνο και δεν περιέχει φθόριο, αλκοόλη, τεχνητές χρωστικές 
ουσίες, γεύση και παράγοντες για να αφρίζει όπως το SLS.  Η στοματική βλεννογονίτιδα είναι 
μία συχνή παρενέργεια της χημειοθεραπείας. εκινάει μερικές μέρες μετά το ξεκίνημα της 
θεραπείας και διαρκεί για 1-2 εβδομάδες. Η στοματική βλεννογονίτιδα προερχόμενη από 
χημειοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει έλκη και μυκητώδης στοματίτιδα. Το bluem  ox gen 
fluid βοηθά τους ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία και βοηθά γενικότερα όσους έχουν 
ευαίσθητο στόμα. Επίσης βοηθά στην επούλωση τραυμάτων στο στόμα. 

Το bluem® oxygen fluid επίσης βοηθά στην επιτάχυνση της επούλωσης:
• φλεγμονές ή ούλα που αιμορραγούν 
• περιοδοντίτιδα 
• περιεμφυτευματίτιδα 
• ύλακες γύρω από δόντια και εμφυτεύματα 

Oral gel
OU  U O T, 15ML

Το blue m oral gel αυξάνει την πίεση του οξυγόνου στο στόμα και επιταχύνει την επούλω-
ση των ούλων που αιμορραγούν (ουλίτιδα) και μειώνει το βάθος των θυλάκων γύρω από 
τα δόντια (περιοδοντίτιδα) και των εμφυτευμάτων (περιεμφυτευματίτιδα). Το τζελ ενεργεί 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιταχύνει την επούλωση των τραυμάτων π.χ. μετά από 
εξαγωγές δοντιών, τοποθέτηση εμφυτευμάτων ή μετά από την χημειοθεραπεία. 

Το bluem® oral gel βοηθά στην επούλωση, βελτίωση και πρόληψη:
• αιμορραγίας στα ούλα 
• περιοδοντίτιδα ή περιεμφυτευματίτιδα 
• τραύματα μετά από εξαγωγές
• τραύματα μετά από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολίες 
• τραύματα από τεχνητές οδοντοστοιχίες 
• θύλακες γύρω από δόντια και εμφυτεύματα 

δηγίες 
υγκριτικά με τα άλλα προϊόντα bluem , το oral gel απελευθερώνει περισσότερο ενεργό 

οξυγόνο κάνοντας το πιο αποτελεσματικό για διάφορα στοματικά προβλήματα. Τοποθετή-
στε το bluem  oral gel με το σωληνάριο ή σύριγγα στην περιοχή όπου χρειάζεται. Πριν την 
τοποθέτηση σκουπίστε την περιοχή με ένα βαμβάκι για να βοηθήσει το τζελ να παραμείνει 
εκεί που θα το τοποθετήσετε. Αφήστε το τζελ όσο γίνεται περισσότερο αλλά όχι περισσότε-
ρο από μία ώρα. Χρησιμοποιήστε το bluem  oral gel το πολύ 3 φορές την ημέρα μετά από 
το βούρτσισμα και / ή ξέπλυμα με το στοματικό διάλυμα . 
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Oral foam 
  O T O , 100ML

Το blue m oral foam είναι ένας πλούσιος αφρός ειδικά σχεδιασμένος για προβλήματα στα 
ούλα και τη βλεννογόνο του στόματος καθώς και για τον καθαρισμό τεχνητών οδοντοστοι-
χιών, ορθοδοντικών εξαρτημάτων όπως (διάφανοι) νάρθηκες ορθοδοντικής, αθλητικοί 
νάρθηκες και νάρθηκες προστασίας νυκτός. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν βρί-
σκεστε εκτός σπιτιού (δεν απαιτεί οδοντόβουρτσα ή νερό: τοποθετήστε στο στόμα. Μην το 
καταπιείτε. Ο αφρός περιέχει μια ειδική σύνθεση, βασισμένη στο οξυγόνο, η οποία βοηθά 
έτσι ώστε τα δόντια να φαίνονται και να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. 

Το blue®m oral foam είναι ιδανικό για: 
•  για ανθρώπους που βρίσκονται συνέχεια εκτός σπιτιού 
•  όσους φορούν ορθοδοντικά εξαρτήματα όπως: ορθοδοντικούς νάρθηκες, retainers και 

σιδεράκια 
• όσους φορούν νάρθηκες βρουξισμού 
• τεχνητές οδοντοστοιχίες 
• αθλητές που φορούν αθλητικούς νάρθηκες 
• για ξηροστομία ή κακοσμία του στόματος 
• μετά από χειρουργεία στο στόμα 

δηγίες 
α. Καθαρισμό ναρθηκών, τεχνητές οδοντοστοιχίες κλπ 
Το blue m oral foam είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να καθαρίζετε ορθοδοντικά 
εξαρτήματα και τεχνητές οδοντοστοιχίες. Τοποθετήστε τον αφρό μέσα στον νάρθηκα ή 
στην οδοντοστοιχία. Απλώστε τον αφρό ομοιόμορφα για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες. 
Τοποθετήστε το νάρθηκα ή οδοντοστοιχία μέσα στο στόμα και φτύστε τον περίσσιο αφρό. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείστε μια μαλακή οδοντόβουρτσα για τον καθαρισμό. 
β. Απ’ευθείας τοποθέτηση στο στόμα 
Τοποθετήστε τον αφρό στο στόμα πιέζοντας την αντλία 2 φορές. Αφήστε τον αφρό να 
δράσει για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Μην το καταπίνετε και μην ξεπλύνετε το στόμα 
σας μετά την χρήση.

outh spra
Ι  Κ Κ Ι  Υ  Η Η Ι , 15ML

Η κακοσμία του στόματος προκαλείται από βακτηρίδια στη γλώσσα, στα ούλα και γύρω από 
τα δόντια και τα εμφυτεύματα. Το δροσιστικό blue m mouth spra  συμβάλλει στην πρόληψη 
της κακοσμίας. Το blue m mouth spra  ομαλοποιεί και ελέγχει τα βλαβερά βακτηρίδια στο 
στόμα και προσφέρει άμεσα δροσερή αναπνοή. Δεν περιέχει parabens, χρωστικές και άλλους 
παράγοντες για να αφρίζει. 
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Peri-implantitis 

Peri-implantitis 

Prof. Dr Me. Andre Luis Zetola, Curitiba Brazil 
Oral and Maxillofacial Surgeon specialized in maxillofacial trauma

Dr Maike Prick – Huisman, Netherlands 

Μετά από 48 ώρες Μετά από 9 ημέρες 

Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε: Πλύσεις για 1 λεπτό με το Blue  outh ash 3 φορές 
ημερησίως. Τοποθέτηση Blue  Oral Gel 3 φορές ημερησίως.
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Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210.77.89.153

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 12 mm
6/0 45 cm violet 15071512
5/0 45 cm violet 15101512
4/0 45 cm violet 15151512

DS 16 mm

6/0 45 cm violet 15071516
5/0 75 cm violet 15101516
4/0 75 cm violet 15151516
3/0 45 cm violet 15201516-45

DS 19 mm
5/0 75 cm violet 15101519
4/0 75 cm violet 15151519
3/0 75 cm violet 15201519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm

6/0 75 cm violet 11071516
5/0 75 cm violet 11101516
5/0 75 cm undyed 11101516U
4/0 75 cm violet 11151516
3/0 75 cm violet 11201516

DS 19 mm

5/0 75 cm violet 11101519
4/0 75 cm violet 11151519
4/0 75 cm undyed 11151519U
3/0 75 cm violet 11201519
3/0 75 cm undyed 11201519U
2/0 75 cm violet 11301519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm
5/0 75 cm undyed 14101516
4/0 75 cm undyed 14151516
3/0 45 cm undyed 14201516

DS 19 mm

5/0 75 cm undyed 14101519
4/0 75 cm undyed 14151519
3/0 75 cm undyed 14201519
2/0 75 cm undyed 14301519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm

5/0 75 cm undyed 16101516
5/0 75 cm violet 16101516V
4/0 75 cm undyed 16151516
4/0 75 cm violet 16151516V
3/0 75 cm undyed 16201516

DS 19 mm

5/0 45 cm undyed 16101519
4/0 75 cm undyed 16151519
4/0 75 cm violet 16151519V
3/0 75 cm undyed 16201519
2/0 75 cm undyed 16301519

0      1   2    3   4    5   6      7      8      9  1 0       11    12        13
      7     14   21       28        35       42        49        56         63        70        77       84        91

Weeks
Days

100%0%

0      1   2    3   4    5   6      7      8      9  1 0       11    12        13
      7     14   21       28        35       42        49        56         63        70        77       84        91

Weeks
Days

100%0%

0      1   2    3   4    5   6      7      8      9  1 0       11    12        13
      7     14   21       28        35       42        49        56         63        70        77       84        91

Weeks
Days

100%0%

0      1   2    3   4    5   6      7      8      9  1 0       11    12        13  14       15        16        17        18
      7     14   21       28        35       42        49        56         63        70        77       84        91        98     105      112      119     126

Weeks
Days

100%0%

Surgicr l 910
• Απορροφήσιμο
•  Πολύκλωνο επικαλλυ-

μένο 

Surgicr l PGA 
• Απορροφήσιμο
•  Πολύκλωνο επικαλλυ-

μένο

Surgicr l Rapid 
•  Απορροφήσιμο (ταχείας 

απορρόφησης)
•  Πολύκλωνο επικαλλυ-

μένο

Surgicr l onofast
• Απορροφήσιμο
• Μονόκλωνο
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Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm

6/0 45 cm black 9071516-45
6/0 75 cm black 9071516
5/0 75 cm black 9101516
4/0 45 cm blue 9151516-45
4/0 75 cm blue 9151516
3/0 75 cm blue 9201516

DS 19 mm

5/0 45 cm black 9101519-45
5/0 75 cm black 9101519
4/0 45 cm blue 9151519-45
4/0 75 cm blue 9151519
3/0 45 cm blue 9201519-45
3/0 75 cm blue 9201519
2/0 75 cm blue 9301519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm

6/0 45 cm blue 5071516
5/0 45 cm blue 5101516
4/0 75 cm blue 5151516
3/0 75 cm blue 5201516

DS 19 mm

6/0 75 cm blue 5071519
5/0 75 cm blue 5101519
4/0 45 cm blue 5151519-45
4/0 75 cm blue 5151519
3/0 45 cm blue 5201519-45
3/0 75 cm blue 5201519
2/0 75 cm blue 5301519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm
5/0 75 cm violet 13101516
4/0 75 cm violet 13151516

DS 19 mm

5/0 45 cm violet 13101519
5/0 75 cm violet 13101519-75
4/0 75 cm violet 13151519
3/0 75 cm violet 13201519

0      1   2    3   4    5   6      7      8      9  1 0       11    12        13       14                 30
      7     14   21       28        35       42        49        56         63        70        77       84        91       98                210

Weeks
Days

100%0%

Surgicr l ono lament
• Απορροφήσιμο
• Μονόκλωνο

Pol prop lene 
• Μη απορροφήσιμο
• Μονόκλωνο 

Daclon
• Μη απορροφήσιμο
• Μονόκλωνο
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Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm

6/0 75 cm black 8071516
5/0 75 cm black 8101516
4/0 75 cm black 8151516
3/0 75 cm black 8201516
2/0 75 cm black 8301516

DS 19 mm

6/0 75 cm black 8071519
5/0 75 cm black 8101519
4/0 75 cm black 8151519
3/0 75 cm black 8201519
2/0 75 cm black 8301519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm
5/0 75 cm green 7101516
4/0 75 cm green 7151516
3/0 75 cm green 7201516

DS 19 mm

5/0 75 cm green 7101519
4/0 75 cm green 7151519
3/0 75 cm green 7201519
2/0 75 cm green 7301519

Reverse cutting USP Length Color Order Number
3/8 Circle

DS 16 mm

6/0 75 cm black 4071516
5/0 75 cm black 4101516
4/0 45 cm black 4151516
4/0 75 cm black 4151516-75
3/0 45 cm black 4201516
3/0 45 cm black 4201516-75

DS 19 mm

6/0 75 cm black 4071519
5/0 75 cm black 4101519
4/0 45 cm black 4151519
4/0 75 cm black 4151519-75
3/0 75 cm black 4201519
2/0 75 cm black 4301519

Supramid 
• Μη απορροφήσιμο
• Πολύκλωνο

Silk
• Μη απορροφήσιμο
• Πολύκλωνο

Pol ester
• Μη απορροφήσιμο
• Πολύκλωνο
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!"#$%&"' ()*+,)-#./ Border-Lock 
α δισκάρια αποτύπωσης  o e oc  κατασκευάζονται 

από την λλανδική εταιρεία lan ental o cts η οποία 
ασχολείται με την κατασκευή δισκαρίων από το 19 0.  
σχεδιασμός των δισκαρίων o e oc  ασίζεται στα 
γνωστά μεταλλικά δισκάρια ch eine a e s.

Τα Schreinemakers δισκάρια αποτύπωσης για νωδούς ασθενείς κα-
τατάσσονται ως το 1 δισκάριο αποτύπωσης στο χώρο της προσθε-
τικής 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 αποτυ-
πωτικού 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 αποτύ-
πωμα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνεται μόνο με την 
κατασκευή ενός ατομικού δισκαρίου. Τα δισκάρια έχουν σχεδιαστεί 
για τους 3 τύπους γνάθων: Normal, S uare & Gothic. Το κατάλληλο 
μέγεθος του δισκαρίου επιλέγεται χρησιμοποιώντας το ειδικό εργα-
λείο 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 onophase αποτυπωτικό 
υλικό ή με την τεχνική  sand ich.  

•  Λόγο της καλή εφαρμογής γίνεται εξοικονόμηση έως και 30% 
σε αποτυπωτικό υλικό. 

•  Κλιβανιζόμενα
•  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. 

•  Κλιβανιζόμενα 
•  2 χρόνια εγγύηση

Τα δισκάρια Border-Lock διατίθενται σε 3 τύπους: κλιβανιζό-
μενα δισκάρια, δισκάρια για εμφυτεύματα και εξατομικεύσιμα 
δισκάρια. Και οι 3 τύποι δισκαρίων διατίθενται και για νωδούς 
ασθενείς.

Τα δισκάρια Border-Lock  είναι κατασκευασμένα από  ένα δυνα-
τό 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 ετ – Dentulous Tra s 
Περιλαμβάνει:
-  10 x δισκάρια άνω γνάθου, μεγέθη 42-49, μετρητής μεγέθους & 

si e gauge
-  8 x δισκάρια κάτω γνάθου, μεγέθη 51-58, μετρητής μεγέθους & 

si e gauge
-  2 x κουτιά φύλαξης 

Κωδ. 5800   0"µ1: 269,00!

ετ νω νάθου  
ent lo s 

ετ Κάτω νάθου  
ent lo s

10 x δισκάρια άνω γνάθου, 
μέγεθος: 42-49

8 x δισκάρια άνω γνάθου, 
μέγεθος: 51-58

1 x μετρητή μεγέθους & si e 
gauge

1 x μετρητή μεγέθους & si e 
gauge

1 x κουτί φύλαξης 1 x κουτί φύλαξης

Κωδ. 5811   0"µ1: 159! Κωδ. 58120  0"µ1: 135!

23"4'5"67µ85' !"#$%&"' ()*+,)-#./ BORDER-LOCK® 
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Μεμονωμένα Δισκάρια (dentulous)
ιαθέσιμα μεγέθη 

άνω γνάθο: 42, 43, 44, 45, 46R, 46, 47, 48R, 48, 49 
κάτω γνάθο: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 
0"µ1: 11,95! '5% +8µ%9"o

Border-Lock ετ – Edentulous Tra s 
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. 8000 0"µ1: 165,00!

Μεμονωμένα Δισκάρια (edentulous)
Διαθέσιμα μεγέθη 
άνω γνάθο: 31, 32, 33, 34, 35
κάτω γνάθο: 21, 22, 23, 24, 25
0"µ1: 11,95! '5% +8µ%9"*

BORDER-LOCK® :;'+*µ"$8,#"µ' !"#$%&"'
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. 5 00T  0"µ1: 38,95!

Μεμονωμένα Δισκάρια – Dentulous 
Διαθέσιμα μεγέθη  0"µ1: 3,20! '5% +8µ%9"*
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  0"µ1: 2,95! '5% +8µ%9"* 

Μεμονωμένα Δισκάρια – Edentulous 
Διαθέσιμα Μεγέθη
άνω γνάθο: 31, 32, 33, 34, 35
κάτω γνάθο: 21, 22, 23, 24, 25

0"µ1: 4,80! '5% +8µ%9"*

τις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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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. ς αποτέλεσμα, στην πρώτη συνεδρία 
μπορεί να ληφθεί το τελικό αποτύπωμα. Έτσι αποφεύγετε τα έξο-
δα ενός εξατομικευμένου δισκαρίου και τα έξοδα μιας δεύτερης 
συνεδρίας. 

Διάφανα Border-Lock  για Εμφυτεύματα
Dentulous ετ (άνω γνάθος)
10 x δισκάρια άνω γνάθου, μέγεθος 42-49
1 x κουτί φύλαξης 
1 x μετρητής μεγέθους 
Κωδ. 5 11  0"µ1: 99,50!

Διάφανα Border-Lock  για Εμφυτεύματα 
Dentulous ετ (κάτω γνάθος)
8 x δισκάρια κάτω γνάθου, μέγεθος 51-58
1 x κουτί φύλαξης 
1 x μετρητής μεγέθους 
Κωδ. 5 120 0"µ1: 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
0"µ1: 6,50! '5% +8µ%9"* 

Διάφανα Border-Lock  για Εμφυτεύματα
Εdentulous ετ 
10 x δισκάρια, μέγεθος 21-25 & 31-35
1 x κουτί φύλαξης 
1 X μετρητής μεγέθους & si e gauge 
Κωδ. 100 0"µ1: 99,50! 

Μεμονωμένα Δισκάρια (edentulous)
Διαθέσιμα μεγέθη 
άνω γνάθο: 31, 32, 33, 34, 35
κάτω γνάθο: 21, 22, 23, 24, 25
0"µ1: 6,40! '5% +8µ%9"* 


