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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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Tingrove Go-To Set R900

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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TN+$ Restorative Instruments 

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.


