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Στη σελίδα μας στο facebook μπορείτε να ενημερωθείτε για:

• τα προσεχή σεμινάρια 
• webinars των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε
• πληροφορίες για νέα προϊόντα

Στην ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ μπορείτε να βρείτε: 

• αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων και οδηγίες χρήσεως
• εκπαιδευτικά βίντεο
• ανακοινώσεις σεμιναρίων
• θεματικούς καταλόγους

www.vitsaropoulos.gr

Eπισκεφθείτε το site μας στο Internet:

www.facebook.com/vitsaropoulos

Eπισκεφθείτε τη σελίδα μας στο facebook:
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Φίλοι μας,

 

Στο παρόν έντυπο περιλαμβάνονται τα νέα προϊόντα που διατίθενται από τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε. 

Ανταποκρινόμενες στις διαρκείς εξελίξεις του οδοντιατρικού επαγγέλματος, οι κατασκευάστριες εταιρείες 

διευρύνουν την γκάμα των προϊόντων, προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στον 

οδοντίατρο. 

Στο έντυπο θα βρείτε συνοπτικές πληροφορίες και ενδείξεις για τα προϊόντα, τιμές και επιμέρους προσφορές. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στην εταιρεία μας ή να ζητήσετε να σας επισκεφτεί ένας 

επιστημονικός μας συνεργάτης. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στη διάθεση σας και ο πλήρης κατάλογος της εταιρείας μας για το 2017 όπου 

παρατίθεται αναλυτικά η πλήρης σειρά των προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε.

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αποσταλεί αντίτυπο. 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

 

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

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

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

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

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

Ενδείξεις
•  Προσιτή εναλλακτική των συμβατικών στεφανών
•  Αποκαταστάσεις φθορών λόγω ηλικίας
•  Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια
•  Αποκατάσταση μετά την ενδοδοντική θεραπεία
•  Προσωρινές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις
•   Προστασία από τη διάβρωση από οξέα (π.χ. σε βουλιμία) 

και από την αποτριβή (σε βρουξισμό)
•  Ναρθηκοποίηση σε θραύση

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

LuxaCrown
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Χαρακτηριστικά και Οφέλη

Ιδιότητες Οφέλη

Υλικό μακράς διαρκείας χάρη σε 
εντυπωσιακές μηχανικές ιδιότητες

- Υψηλή αντίσταση στην αποτριβή

-  Εξαιρετική αντοχή στη θραύση > 2mPa m0,5  
και στην κάμψη 154 ΜPa

- Υψηλή σκληρότητα:σκληρότητα Barcol 54

Ιδανική σταθερότητα και υψηλή αντοχή με 
διάρκεια έως 5 χρόνια

Εύκολος και γρήγορος χειρισμός

Απευθείας από τη φύσιγγα αυτόματης ανάμειξης, 
χρήση στην οδοντιατρική έδρα

Εύκολος και βολικός χειρισμός για γρήγορη 
θεραπεία

Καλή θερμοκρασία πολυμερισμού Υλικό φιλικό προς τον πολφό

Χαμηλή συστολή πολυμερισμού Εφαρμογή ακριβείας

Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης Υψηλή αισθητική, μειωμένη εναπόθεση πλάκας

Ικανοποιητική αισθητική

 8 αισθητικές αποχρώσεις 
Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Β3, C2,D2

Ευρεία, γενικής χρήσης γκάμα αποχρώσεων

Φυσικός φθορισμός Φυσική εμφάνιση

Χαμηλή απορρόφηση νερού Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα

Συσκευασία

1 φύσιγγα των 50 ml και 15 ρύγχη ανάμειξης, μεμονωμένα  

σε καθεμία από τις αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Β3, C2, D2.

Η φύσιγγα χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1

Αρχική κατάσταση

Τοποθέτηση του LuxaCrown στο αποτύπωμα

Το διαγνωστικό κέρωμα/mock up, προσομοιώνει 
την αποκατάσταση

Η στεφάνη με LuxaCrown

Το δόντι παρασκευασμένο

Τελικό αποτέλεσμα

150,00 €
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Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη βασισμένη σε 
πολυλειτουργικά μεθακρυλικά, για αναγόμωση 
οδοντοστοιχιών.

Διατίθεται σε σύριγγα αυτόματης ανάμειξης.

Πάστα απώθησης των ούλων με στυπτική δράση.

LuxaPick-up

Retraction Paste

Ενδείξεις
• Σταθεροποίηση δευτερευόντων μερών και συνδετικών 
στοιχείων σε οδοντοστοιχίες/προσθετικές εργασίες

• Αναγόμωση μερικών ή/και ολικών οδοντοστοιχιών

• Τροποποίηση ενδιάμεσων οδοντοστοιχιών

• Επισκευή προσθετικών εργασιών

• Κατασκευή μάσκας ούλων

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

Χαρακτηριστικά
• Ιδιαίτερα βιοσυμβατό υλικό: χωρίς ΜΜΑ και υπεροξείδια

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

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

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

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

• Χρώμα: ροζ

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

Πλεονεκτήματα
•  Διατίθεται σε κάψουλα από ειδική ρητίνη με εύκαμπτο 

ρύγχος που μπορεί να καμφθεί όπως είναι επιθυμητό  
σε κάθε περίπτωση

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

• Κατασκευάζεται από μια βάση φυσικής αλουμίνας

• Έχει καλή αντίθεση χρώματος

• Έχει φρέσκια γεύση μέντας

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

1 φύσιγγα των 76g, 15 ρύγχη ανάμειξης. 

Χρησιμοποιείται με πιστόλι 10:1

Συσκευασία

Συσκευασία
25 κάψουλες των 0,37 g πάστας 75,00 €

141,38 €
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Το Ecosite Bulk Fill είναι στοιβάξιμη, νανοϋβριδική ρητίνη 
για ογκώδη πλήρωση στα πίσω δόντια. Το υλικό εγγυάται 
αξιόπιστο πολυμερισμό στρώματος 5 mm, σε μόλις 20 
δευτερόλεπτα.

Ενδείξεις
-  Εμφράξεις σε πίσω δόντια (Ομάδας Ι & ΙΙ συμπεριλαμβανο-

μένης της αντικατάστασης μεμονωμένων φυμάτων)

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

-  Κατασκευή κολοβώματος

- Εμφράξεις νεογιλών δοντιών

-  Εκτεταμένη έμφραξη σχισμών σε προγόμφιους και 
γομφίους

Χαρακτηριστικά
-  Αξιόπιστος πολυμερισμός στα 5 mm

-  Το υλικό τοποθετείται σε ένα στρώμα χωρίς επιπρόσθετη 
επικάλυψη επιφανείας

-  Χαμηλή τιμή τάσης συρρίκνωσης

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

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

- Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης

Το Ecosite Bulk Fill διατίθεται στις αποχρώσεις Universal και 
Light.

Στη συσκευασία του Ecosite Bulk Fill 
περιλαμβάνεται ένας νέος συγκολλητικός 
παράγοντας, το Ecosite-Bond.

Το Ecosite-Bond είναι ένας 
φωτοπολυμεριζόμενος, ενός συστατικού, 
συγκολλητικός παράγοντας αδαμαντίνης και 
οδοντίνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
τις τεχνικές αυτο-αδροποίησης, επιλεκτικής 
αδροποίησης ή ολικής αδροποίησης, σε 
συνδυασμό με φωτοπολυμεριζόμενα υλικά 
αποκατάστασης.

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

Ecosite Bulk Fill

20 s

Συσκευασίες
•  Αρχική συσκευασία Ecosite Bulk Fill 

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

178,00 €
•  Ανταλλακτικά 

1 σύριγγα των 4 g, μεμονωμένα σε καθεμιά από τις 
αποχρώσεις Universal και Light 

43,75 €
•  1 φιαλίδιο των 5ml Ecosite-Bond 

64,80 €

Universal          Light

3+1
ΔΩΡΟ
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Η σειρά aura eASY έχει βάθος πολυμερισμού 3 mm, 
μειώνοντας τον αριθμό των στρωμάτων διαστρωμάτωσης της 
ρητίνης, σε βαθιές κοιλότητες.

Ενδείξεις
• Αποκαταστάσεις προσθίων και οπισθίων

• Έμμεσα ένθετα, επένθετα και όψεις

• Κατασκευή κολοβώματος

• Ναρθηκοποίηση

• Τεχνική σάντουιτς σε συνδυασμό με υαλοϊονομερές

Χαρακτηριτικά
•  Ο μοναδικός συνδυασμός ρητινώδους μήτρας και 

ενισχυτικών ουσιών αποδίδει την αντοχή και την αισθητική 
που είναι απαραίτητες, για αποκαταστάσεις μακράς 
διαρκείας.

• Χαμηλή ογκομετρική συστολή 2,21%

• Εξαιρετική αντοχή στην κάμψη 115 MPa

• Υψηλή αντοχή στη συμπίεση 375 MPa

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

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

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

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

aura eASY

Συσκευασίες
-  aura eASY Syringe kit 

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

-  Ανταλλακτική σύριγγα των 4 g 
σε καθεμία από τις αποχρώσεις ae1, ae2, ae3, ae4

Composite: 
Universal-Multilayer

 Α1/Β1  ≈ ae1

 Α2/Β2  ≈ ae2

 Α3/Β3  ≈ ae3

 Α3.5/Β4  ≈ ae4

Κατά προσέγγιση ισοδυναμία  
των αποχρώσεων aura eASY  

και του χρωματολογίου VITA classical.

Πριν Μετά

Πριν Μετά

172,80 €

48,00 €
2+1
ΔΩΡΟ

1 σύριγγα

ΔΩΡΟ
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Το riva cem είναι ένα αυτοπολυμεριζόμενο 
ακτινοσκιερό, ρητινωδώς τροποποιημένο 
υαλοϊονομερές υλικό συγκόλλησης το οποίο 
απελευθερώνει φθόριο.

riva cem

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

Χαρακτηριστικά
•  Δυνατότητα στιγμιαίου φωτοπολυμερισμού 

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

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

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

• Παρατεταμένη απελευθέρωση φθορίου

• Χωρίς Bisphenol A

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

Το riva cem διατίθεται σε universal ανοικτή κίτρινη 
απόχρωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρόνος εργασίας: 1’45”

Χρόνος πήξης: 4’30”

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

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

Αντοχή στη συμπίεση: 108 MPa

Συσκευασία
1 x 8,5 g σύριγγα riva cem 

49,00 €
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Πρωτοπόρο σύστημα έμφραξης των ριζικών 
σωλήνων με ψυχρή γουταπέρκα,  
3 σε 1: γουταπέρκα, φύραμα, βιοκεραμικά.

Το GuttaFlow® bioseal υποστηρίζει ενεργά την 
αναγέννηση στον ριζικό σωλήνα.

GuttaFlow® bioseal

Βιοενεργό υλικό έμφραξης
Το GuttaFlow® bioseal είναι ένα υλικό έμφραξης ριζικών 
σωλήνων που κάνει πολύ περισσότερα από το να γεμίζει 
και να σφραγίζει. Σε επαφή με υγρά, το βιοενεργό υλικό 
αποδίδει φυσικά συστατικά αποκατάστασης όπως το 
ασβέστιο και τα πυριτικά. Επίσης, ενεργοποιεί αντίστοιχες 
βιοχημικές διαδικαδίες οι οποίες ενισχύουν περισσότερο 
την αναγέννηση του ριζικού σωλήνα. Η ιδέα είναι λογικά 
απλή: μετά την πήξη του GuttaFlow® bioseal δημιουργούνται 
κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη στην επιφάνειά του, οι οποίοι 
βελτιώνουν σημαντικά τη συγκόλλησή του με τα τοιχώματα 
του ριζικού σωλήνα.

Ταυτόχρονα, φυσικοί ενεργοποιητές βοηθούν στη διέγερση 
της αναγέννησης του οστού και της οδοντίνης.

Χαρακτηριστικά
•   Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό έμφραξης των ριζικών 

σωλήνων, ρευστό σε θερμοκρασία δωματίου. 
Τοποθετείται εύκολα με ένα κύριο κώνο γουταπέρκας, 
με lentulo ή την τελευταία ρίνη που χρησιμοποιήθηκε. 
Πληροί το ριζικό σωλήνα σε συνδυασμό με ένα κύριο 
κώνο γουταπέρκας.

•   Έχει εξαιρετική ροή, καλή ακτινοσκιερότητα και υψηλή 
βιοσυμβατότητα.

•   Η θιξοτροπική του συμπεριφορά βοηθά στην πλήρωση 
των οδοντινοσωληναρίων και των παράπλευρων 
σωλήνων, με μικρή προσπάθεια.

•  Έχει χρόνο πήξης 12-16 λεπτά.

•  Παρουσιάζει ελαφρά διαστολή.

Συσκευασία
•   1 διπλή σύριγγα 5 ml, 12 ρύγχη ανάμειξης  

και 1 μπλοκ ανάμειξης. 
Νο. Είδους 60019560 

95,00 €
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Συμπαγής και ακριβής ηλεκτρονική συσκευή 
εντοπισμού του ακρορριζίου.

CanalProTM Apex Locator Compact

Χαρακτηριστικά
•  Μικρή και λεπτή συσκευή
• Ελαφριά
• Διεπιφάνεια φιλική προς το χρήστη
• LCD έγχρωμη οθόνη γα εξαιρετική απόδοση
• Οπτικά κι ακουστικά σήματα
• Κατάλληλο τόσο για ειδικούς ενδοδοντιστές όσο και για γενικούς οδοντιάτρους
• Αποτελέσματα σε ριζικούς σωλήνες με στεγνές και υγρές συνθήκες
• Ενσωματωμένη λειτουργία επίδειξης για να δείχνει τη διαδικασία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις: 93χ54χ13 mm
Βάρος: 60 g (η βάση στήριξης: 190 g)
Τύπος οθόνης: Custom Colour Graphic LCD
Διαστάσεις οθόνης: 51x 38 mm
Αυτόματο κλείσιμο: Μετά από 2 λεπτά χωρίς χρήση
Τροφοδοσία: 2χCR 2032 μπαταρίες λιθίου τύπου νομίσματος, μη επαναφορτιζόμενες
Νο. Είδους: 6001 9095 579,70 €

Νέο σετ Ενδοδοντίας.

Αποτελείται από:
•  Τη νέα γενιά HyFlex ρινών, HyFlex

ΤΜ

 EDM  
με έως 700% υψηλότερη αντοχή στη θραύση  
και ειδικά σκληρυμένη επιφάνεια:

HyFlexTM EDM Ακολουθία ρινών ΝiTi
Σετ ρινών διαμόρφωσης: 
10/.05        25 mm (1 τεμάχιο)
25/~           25 mm (1 τεμάχιο)

25/.12        15mm (1 τεμάχιο)

•  Τους αντίστοιχους κώνους γουταπέρκας για τις ρίνες HyFlex
ΤΜ

 EDM,  
Guttapercha Points HyFlex EDM OneFile 0.0~#25, 
συρταρωτό κουτί 60 τεμαχίων

•  1 χ 2,5 ml σύριγγα του εμφρακτικού υλικού ριζικών σωλήνων  
GuttaFlow bioseal

Endo Highlight kit

Τιμή γνωριμίας
99,00 €

Κωδικός: 6002 2033
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•    Πατενταρισμένο σχέδιο άκρου το οποίο μειώνει τη 
δυσφορία του ασθενή

• Βελτιώνει την απομάκρυνση υγρών

•  Ελαχιστοποιεί τον τραυματισμό του στοματικού 
βλενογόννου

•  Εμποδίζει το μπλοκάρισμα της αναρρόφησης από τους 
ιστούς

Τα Palatal Contrastors κατασκευάζονται από λεπίδα  
ανοξείδωτου ατσαλιού που επικαλύπτεται με μαλακή ματ 
μαύρη σιλικόνη. Τοποθετούνται υπερώια και είναι κατάλληλα 
τόσο για κανονική όσο και για ψηφιακή φωτογραφία.

Διατίθενται σε δύο μεγέθη:

• Palatal large contrastor: Μεγάλο,  Κωδ. 190781

•  Palatal small contrastor: Μικρό,  Κωδ. 190782

Η ηπιότερη σιελαντλία. Αναρροφά υγρά, όχι ιστό.
Διατίθεται και με άρωμα τσιχλόφουσκας.

Αντικείμενα με αντιχαρακτική επικάλυψη από 
μαύρη σιλικόνη, που χρησιμοποιούνται στην 
ενδοστοματική φωτογράφηση για να δημιουργούν 
αντίθεση στην εικόνα και να κρύβουν τα άχρηστα 
στοιχεία.

Comfort Plus® Premium Saliva Ejector

Silicone Palatal Contrastors

Συσκευασίες
• Comfort Plus λευκή 100 τεμάχια

•  Comfort Plus λευκή/ροζ 100 τεμάχια  
με άρωμα τσιχλόφουσκας

4,50 €

5,00 €

34,00 €

34,00 €
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Σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού του νερού 
της οδοντιατρικής μονάδας.

Προσφέρει ασφαλές νερό για 365 ημέρες.

DentaPure

Η έρευνα έχει δείξει ότι το εξαιρετικά στενό σχέδιο των 
σωληνώσεων νερού προάγει τη στασιμότητα του νερού και 
τη συσσώρευση βακτηρίων.

Οι σωληνώσεις νερού του οδοντιατρείου που δεν 
καθαρίζονται μπορεί να περιέχουν πάνω από 200.000 
CFU/mL (CFU: Μονάδα σχηματισμού αποικιών) χάρη στην 
ανάπτυξη του βιοϋμενίου.

Η φύσιγγα DentaPure είναι καταγεγραμμένη στην 
EPΑ (Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος) ως 
συσκευή μικροβιολογικού καθαρισμού του νερού στο 
οδοντιατρείο, προσφέροντας ασφαλές νερό για 365 ημέρες 
κι εξασφαλίζοντας ότι το οδοντιατρείο σας συμφωνεί ή 
υπερτερεί όσον αφορά την απαιτούμενη ποιότητα νερού, 
έχοντας μέγιστη ανάπτυξη βακτηρίων 200 CFU/mL.

Τρόπος λειτουργίας
Η φύσιγγα DentaPure® περιέχει μη αλλεργιογόνα, ιωδιωμένα 
ρητινώδη σφαιρίδια. Καθώς το νερό διέρχεται από αυτήν, 
η ρητίνη απελευθερώνει 2-4 ppm ατομικών ισοτόπων 
στοιχειακού ιωδίου (I2) κατά τη διάρκεια μιας τυπικής 
οδοντιατρικής θεραπείας. Τα ισότοπα (I2) ελέγχουν τα 
βακτήρια, διατηρώντας ασφαλές το νερό της οδοντιατρικής 
μονάδας για 365 ημέρες.

Πλεονεκτήματα
•  Ασφαλές. Το στοιχειακό ιώδιο (I2) είναι μη αλλεργιογόνο 

κι ασφαλές για τους ασθενείς να το καταπιούν. Είναι φιλικό 
για το περιβάλλον. Δεν περιέχει άργυρο ούτε βλαβερά 
χημικά.

•  Απλό. Εγκαθίσταται σε λεπτά. Είναι συμβατό με φιάλη 
παροχής νερού και με τους κοινούς αγωγούς νερού. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με νερό βρύσης ή με 
απεσταγμένο νερό. Από την εγκατάστασή του δεν απαιτεί 
καμία συντήρηση ή πρωτόκολλο παρακολούθησης για 365 
ημέρες.

•  Αξιόπιστο. Δεν επιδρά στα οδοντιατρικά υλικά και τα 
συγκολλητικά. Δεν έχουν αναφερθεί ανησυχίες για τη 
διάβρωση ή αδροποίηση της οδοντιατρικής μονάδας.

•  Αποτελεσματικό. Σε ανεξάρτητη έρευνα της ADA, η 
φύσιγγα DentaPure έδειξε ότι περιορίζει τις αποικίες  των 
μικροβίων στα  ≤ 10 CFU/mL.

•  Φύσιγγα για τις κοινές σωληνώσεις νερού  DP 365 M

•  Φύσιγγα για φιάλη παροχής νερού DP 365 B

Διατίθεται σε: 

220,00 €

190,00 €

Πραγματικές εικόνες βιοϋμενίου.
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Βελτιώνει την πρόσβαση στο προς εξαγωγή δόντι, για 
ελεγχόμενη κι ασφαλέστερη εκμόχλευση.

Έχει εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση.

Νέος μοχλός με κεκαμμένη λεπίδα 3,2 mm.

Luxator® Forte F32C με καμπύλη λεπίδα

Από μαλακό υλικό που επιτρέπει τη διαμόρφωσή της για να 
μην τραυματίζει τον ασθενή.

Το Hygoformic παράγεται από μη-τοξικό και μη-ρυπογόνο 
πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο.

Διατίθεται στα χρώματα: λευκό, μπλε.

Συσκευασίες
• 100 τεμάχια

•  Μαλακός αντάπτορας για το Hygoformic,  
Ø 6,5 mm, πακέτο 100 τεμαχίων

Σιελαντλία-σαλίγκαρος.

Hygoformic® U

77,21 €

13,00 €

8,50 €
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Τα DryDent είναι μαλακά, άνετα και υψηλής αποτελεσματικότητας επιθέματα που αντικαθιστούν τα τολύπια βαλβακιού κι ενισχύουν 
την απορρόφηση του σάλιου με τη λεπτή αλλά υπερ-απορροφητική ενίσχυσή τους. Αποδίδουν ένα στεγνό περιβάλλον εργασίας 
κάθε φορά.

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα που τοποθετούνται πάνω από 
τους  πόρους των παρωτίδων.  
Το υπερ-απορροφητικό αφρώδες υλικό τους, παγιδεύει την 
ανεπιθύμητη υγρασία αποδίδοντας ένα στεγνό πεδίο για 
εμφράξεις, συγκολλήσεις προσθετικών εργασιών  
και λήψη αποτυπωμάτων.

Η μεγάλη χωρητικότητά τους επιτρέπει τη διατήρηση 
του ελέγχου της υγρασίας ακόμα κι όταν είναι πλήρως 
διαβρεγμένα.

Επίσης, το μαλακό υλικό τους προσφέρει μέγιστη άνεση στον 
ασθενή.

Συσκευασίες
•  DryDent Parotid, μικρά  

(40x36x2 mm, διεσταλμένα: 40χ36χ10 mm),  
50 τεμάχια 

•  DryDent Parotid, μεγάλα  
(50x43x2 mm, διεσταλμένα: 50χ43χ10 mm),  
50 τεμάχια

Ειδικού σχεδιασμού επιθέματα τα οποία απορροφούν και 
ελέγχουν το σάλιο που παράγεται από τους υπογλώσσιους 
και υπογνάθιους αδένες

Τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα και προσφέρουν ένα 
στεγνό στοματικό περιβάλλον για μια ποικιλία οδοντιατρικών 
εργασιών.

Η άνεση του ασθενή βελτιώνεται σημαντικά χάρη στο απαλό 
και μαλακό υλικό του DryDent Sublingual που ελαττώνει 
το αντανακλαστικό της κατάποσης. Η σιελαντλία μπορεί να 
τοποθετηθεί επάνω του, ελαχιστοποιώντας την εκμύζηση 
του μαλακού ιστού. Η μεγάλη χωρητικότητά του διατηρεί 
τον έλεγχο της υγρασίας ακόμα κι όταν αυτό είναι πλήρως 
διαβρεγμένο.

Υπερ-απορροφητικά επιθέματα για εξαιρετικό έλεγχο της υγρασίας στο στόμα και μεγάλη άνεση για τον ασθενή.

DryDent

DryDent® Parotid DryDent® Sublingual

Κανονική έκκριση σάλιου: 0,25-0,35 ml/λεπτό

Διεγερμένη έκκριση σάλιου: 1-3 ml/λεπτό

Για τους ενήλικες, ένα μεγάλο DryDent Sublingual και δύο DryDent Parotid απορροφούν περίπου 16 ml σάλιου στη διάρκειας μιας 
θεραπείας 30 λεπτών.

Συσκευασίες
•  DryDent Sublingual, μικρά  

(30x50x2 mm, διεσταλμένα: 30x50χ10 mm),  
50 τεμάχια 

•  DryDent Sublingual, μεγάλα  
(38x60x2 mm, διεσταλμένα: 38x60χ10 mm),  
40 τεμάχια

13,00 €

13,00 €

24,00 €

24,00 €

Διακρίνονται σε 2 τύπους:
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Κατασκευάζονται από TNT 12g/m2 και είναι ιδανικά για 
την κάλυψη των μαλλιών του ασθενή ή του ιατρικού 
προσωπικού.

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα.

Συσκευασία
100 τεμάχια σε ένα χρώμα.

Άνετη χειρουργική ρόμπα, κατασκευασμένη από υλικό SMS 
45g/m2. 

Είναι υδρο-απωθητική, έχει εξαιρετικές ιδιότητες εξαερισμού 
και αντοχής και μπορεί να αποστειρωθεί στο αυτόκαυστο 
έως τους 134°C.

Μεγέθη: M, L, XL

Χρώμα: γαλάζιο

Συσκευασία
50 τεμάχια σε ένα μέγεθος.

Στρογγυλά σκουφάκια με λάστιχο.

Χειρουργική ρόμπα, αποστειρώσιμη στο αυτόκαυστο.

Perfecto Elastic Caps

Perfecto Surgical Gown

6,00 €

115,00 €
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• Ένα εργαλείο για όλες τις οδοντικές επιφάνειες

• Εξαιρετική αντοχή

• Μειωμένη παραγωγή θερμότητας

• Απόδοση λαμπερής στίλβωσης

• Διατήρηση της επιφανειακής δομής

Περιστροφικά εργαλεία λείανσης και στίλβωσης,  
με ευλύγιστα φύλλα.

Twist

Ø 11 mm

6 τεμάχια:  3 x DT-DCP10m (προστίλβωση) 
3 x DT-DCP10f (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 343

Νο. Είδους: 9087

Ø 14 mm

6 τεμάχια:  3 x DT-DCP14m (προστίλβωση) 
3 x DT-DCP14f (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 342

Νο. Είδους: 9086

2 βημάτων σύστημα στίλβωσης για υψηλή 
στιλπνότητα σε όλα τα ρητινώδη υλικά.

Diacomp® Plus Twist

Ø 14 mm

6 τεμάχια:   2x DT-W14Dg (λείανση)  
2x DT-W14Dmf (προστίλβωση) 
2x DT-W14D (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 306

Νο. Είδους: 9088

3 βημάτων σύστημα στίλβωσης για όλες τις 
πορσελάνες. Έχει αδαμαντόκοκκο για υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα.

2 βημάτων σύστημα στίλβωσης για πυριτιούχα 
κεραμικά. Έχουν αδαμαντόκοκκο για υψηλότερη 
αποτελεσματικότητα. Η στίλβωση που αποδίδει 
ταιριάζει σε αυτήν του glaze.

Diapol® Twist Diapro® Twist

50,00 €

50,00 €

52,00 €

Ø 14 mm

6 τεμάχια:   3x DT-W14DPmf (προστίλβωση) 
3x DT-W14DP (στίλβωση υψηλής στιλπνότητας)

Είδος: Set RA 363

Νο. Είδους: 9092 57,00 €
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Χαρακτηριστικά
• ISO 1563

• Διάρκεια ζωής: 6 χρόνια

•  Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων που επιτρέπει τη 
δημιουργία εκμαγείου από το αποτύπωμα μετά από 5 
μέρες (εφόσον αυτό αποθηκευτεί σωστά σε σφραγισμένο 
δοχείο)

•  Υψηλή αντοχή στη συμπίεση κι επαναφορά μετά την 
παραμόρφωση 97,1%

•  Algeniux ταχείας πήξης: Χρόνος ανάμειξης 35”, χρόνος 
εργασίας 1’30”, χρόνος πήξης 2’30” (στους 23°C).

• Σταθεροποιημένη υποαλλεργική φόρμουλα

• Άρωμα μέντα, τελικό χρώμα ροζ

Πλεονεκτήματα
•  Δεν δημιουργεί σκόνη, για ασφαλή εργασία κι ευκολία 

καθαρισμού

•  Έχει σύντομο χρόνο εφύγρανσης για να αποκτήσει ομαλή 
και πλαστική σύσταση, για εύκολη ανάμειξη

• Παρουσιάζει εξαιρετική συμβατότητα γύψων

• Snap-setting για άνεση του ασθενή

• Ελεύθερο καδμίου και μολύβδου. Εξαιρετικά βιοσυμβατό

• Πιστοποιημένο από NIOM

Κορυφαίας ποιότητας αλγινικό με νέα και 
ραφιναρισμένη σύνθεση, για αναπαραγωγή 
λεπτομερειών υψηλού επιπέδου.

Algeniux

5+1
ΔΩΡΟ

6,30 €Συσκευασία
Algeniux Fast Setting, Σακούλα 453 g

•    Μεγάλη, υπεραπλή, χωρίς κουμπιά οθόνη αφής
•   Έλεγχος ροπής έως 50 Ncm με χρήση 20:1 γωνιακής χειρολαβής
•   Έλεγχος ταχύτητας μεταξύ 15-2.000 rpm με χρήση 20:1 

χειρολαβής
•  Καλιμπράρισμα χειρολαβής για ακριβέστερη ροπή
•   Ενσωματωμένη, εύκολη στην τοποθέτηση αντλία άρδευσης με 

ρυθμίσιμη ροή
•  Πέντε εξατομικεύσιμα προεπιλεγμένα προγράμματα
•  Συμπαγής κατασκευή με μοντέρνο σχεδιασμό
•  Διατίθεται με ποδοδιακόπτη On/Off
•  Συμβατή τάση παγκοσμίως
•  2 χρόνια εγγύηση
•  Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.

Γενικής χρήσης μοτέρ εμφυτευματολογίας.

AEU-1000

2.300 €
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Σετ διαμαντιών για παρασκευές ακριβείας  
για στεφάνες, γέφυρες, όψεις και επένθετα.

Σετ με προσεκτικά επιλεγμένα διαμάντια, για ελεγχόμενες 
παρασκευές ακριβείας, για κεραμικές όψεις.

Procedure kits

Prima® Crown & Veneer Preparation

Prima® Veneer Prep   
No. Είδους 834 834 830 848 861 879 879 879 837

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 021 016 018 014 010 012 012 014

Μήκος κεφαλής (mm)

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο • •

Λεπτόκοκκο •

Μεσαίο • • • • • •

No. Είδους 834 848 848 811

∆ιάµετρος (1/10 mm) 021 016 016 032

Μήκος κεφαλής (mm) 4.7 10.0 10.0 4.5

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο •

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο • • •

No. Είδους   830 840 859 859 830L 830L 834 846 846 830

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 012 016 016 021 021 016 016 016 016

Μήκος κεφαλής (mm) 3.0
END 
CUT

10.0 10.0 5.0 5.0 4.5 7.0 7.0 3.0

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο • • • •

Λεπτόκοκκο •

Μεσαίο • • • • •

No. Είδους 834 834 830 848 861 879 879 879 837

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 021 016 018 014 010 012 012 014

Μήκος κεφαλής (mm)

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο • •

Λεπτόκοκκο •

Μεσαίο • • • • • •

No. Είδους 834 848 848 811

∆ιάµετρος (1/10 mm) 021 016 016 032

Μήκος κεφαλής (mm) 4.7 10.0 10.0 4.5

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο •

Λεπτόκοκκο

Μεσαίο • • •

No. Είδους   830 840 859 859 830L 830L 834 846 846 830

∆ιάµετρος (1/10 mm) 016 012 016 016 021 021 016 016 016 016

Μήκος κεφαλής (mm) 3.0
END 
CUT

10.0 10.0 5.0 5.0 4.5 7.0 7.0 3.0

Εξαιρετικά λεπτόκοκκο • • • •

Λεπτόκοκκο •

Μεσαίο • • • • •

41,00 €

38,00 €

(Συνέχεια πίνακα)
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myQuickmat Classico kit

Το σύστημα περιέχει:

-  Τον κλασικό δακτύλιο συγκράτησης τμηματικών τεχνητών 
τοιχωμάτων myRing Classico, κατασκευασμένο από νικέλιο-
τιτάνιο

-  Ξύλινες σφήνες που ενισχύουν την εφαρμογή των 
τεχνητών τοιχωμάτων

-  Ειδικούς σιλικονούχους σωληνίσκους σχήματος Δ για τα 
άκρα του δακτυλίου myRing Classico. Αυτοί οι ανατομικά 
διαμορφωμένοι σωληνίσκοι εξασφαλίζουν την τέλεια 
συγκράτηση κι εφαρμογή του τεχνητού τοιχώματος σε πολύ 
εκτεταμένες κοιλότητες.

-  Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast, χρώματος σκούρου 
μπλε τα οποία αυξάνουν σημαντικά τη χρωματική αντίθεση 
και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα αν 
χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

-  Πλήρη συλλογή των τμηματικών τοιχωμάτων Quickmat. 

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

Συσκευασία
Περιλαμβάνει:

-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων  
0,04 mm/5 mm ύψος

-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων  
0,04 mm/6,4 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση,  
0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 
0,04 mm/5 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων  
0,04 mm/6,4 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 
0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση

- 2 τεμάχια myRing Classico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκους Delta
-  50 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS),  

50 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S),  
40 τεμ. ξύλινες σφήνες 13 mm (M),  
40 τεμ. ξύλινες σφήνες 15 mm (L),  
 
Κωδ. 6801

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

 myClip 2.0

•  Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του δακτυλίου με το ένα 
χέρι.

•  Ιδανική δύναμη διαχωρισμού που επιτρέπει τη δημιουργία 
εξαιρετικών σημείων επαφής στις εμφράξεις ΙΙ ομάδας.

•  Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο, πλαστικά άκρα που 
αλλάζονται. Είναι ανατομικά σχεδιασμένα κι εξασφαλίζουν 
τέλεια προσαρμογή του τμηματικού τεχνητού τοιχώματος 
στα παρειακά και γλωσσικά τοιχώματα του δοντιού, 
μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον φινίρισμα στα όρια 
της έμφραξης.

Ο δακτύλιος myClip 2.0,  κατασκευάζεται από πρώτης 
ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι κι έχει μακρά διάρκεια ζωής.

Συσκευασία
Περιλαμβάνει:
1 myClip 2.0, 2 ζευγάρια πλαστικά άκρα, 5 τμηματικά 
τοιχώματα LumiContrast προγομφίων, 5 τμηματικά 
τοιχώματα LumiContrast γομφίων, 10 ξύλινες σφήνες Pinky 
11 mm (XS), 10 ξύλινες σφήνες 12 mm (S).

Κωδ. 6305 

235,00 €

160,00 €
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Το σύστημα περιέχει:

-  Τον δακτύλιο myRing Forte, ένα δυνατό δακτύλιο που 
προσφέρει ιδανική δύναμη διαχωρισμού. Τα πλαστικά άκρα 
του αλλάζονται και είναι αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο. 
Η ανατομία τους επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή 
των τεχνητών τοιχωμάτων στα παρειακά και γλωσσικά 
τοιχώματα του δοντιού.

-  Μια συλλογή των, υψηλής ποιότητας, ανατομικών 
πλαστικών σφηνών myWedge. Το νέο V σχήμα 
τους με οπή, τους επιτρέπει να συμπιέζονται και να 
προσαρμόζονται στην ανατομία του όμορου διαστήματος.

-  Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast, χρώματος σκούρου 
μπλε τα οποία αυξάνουν σημαντικά τη χρωματική αντίθεση 
και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα αν 
χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

-  Πλήρη συλλογή των τμηματικών τοιχωμάτων Quickmat.

Συσκευασία
Περιλαμβάνει:

-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων  
0,04 mm/5 mm ύψος

-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων  
0,04 mm/6,4 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση,  
0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 
0,04 mm/5 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων  
0,04 mm/6,4 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 
0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση

- 2 τεμάχια myRing Forte
- 2 ζευγάρια άκρα
-  50 τεμ. myWedge Extrasmall (XS), 
-  50 τεμ. myWedge Small (S), 
-  40 τεμ. myWedge Medium (M), 
-  40 τεμ. myWedge Large (L), 
-  1 αρπαγοφόρο myForceps 

 
Κωδ. 6803

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

425,00 €
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Το Style Italiano είναι μια ομάδα μελέτης που απαρτίζεται 
από κλινικούς οδοντιάτρους και ερευνητές που ειδικεύονται 
στην αισθητική και αποκαταστατική οδοντιατρική.  
Tο myCustom Rings kit σχεδιάστηκε για  την εφαρμογή μιας 
καινοτόμου τεχνικής που αναπτύχθηκε από το Style Italiano.

Η τεχνική myCustom Rings επιτρέπει την εύκολη 
αναδημιουργία της προϋπάρχουσας ανατομίας της 
μεσοδόντιας περιοχής.

Τα άκρα του δακτυλίου συγκράτησης των τμηματικών 
τεχνητών τοιχωμάτων, είναι ατομικά διαμορφωμένα 
με αποτύπωση των υγιών και ακέραιων όμορων 
τοιχωμάτων, με την περιλαμβανόμενη στη συσκευασία 
φωτοπολυμεριζόμενη μπλε ρητίνη myCustom Resin.

Έτσι, με την τεχνική αυτή, το περίγραμμα των τοιχωμάτων 
που χάνονται με την παρασκευή του όμορου κιβωτιδίου σε 
μια κοιλότητα ΙΙ ομάδας, αναπαράγεται με την αποκατάσταση 
κι επιτυγχάνεται δυνατό σημείο επαφής.

Το kit περιλαμβάνει επίσης μια πλήρη συλλογή λεπτών 
τμηματικών τοιχωμάτων (Quickmat, LumiContrast 
και διαφανή) καθώς και ξύλινες σφήνες και τους 
ανασχεδιασμένους σωληνίσκους Delta, όλα με την 
υποστήριξη του Style Italiano.

Κλινικές περιπτώσεις, υποστήριξη κι ενημερώσεις 
διατίθενται στο www.styleitaliano.org/my-custom-rings-kit

Συσκευασία
myCustom Rings kit

-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων  
0,025 mm/5 mm ύψος

-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων  
0,025 mm/6,4 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 
0,025 mm/5 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων  
0,025 mm/6,4 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat διαφανή 
προγομφίων 0,075 mm/5 mm ύψος

-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat διαφανή γομφίων 
0,075 mm/6,4 mm ύψος

- 2 myRingClassico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκοι Delta
-  50 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS),  

50 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S),  
40 τεμ. ξύλινες σφήνες 13 mm (M),  
40 τεμ. ξύλινες σφήνες 15 mm (L),  
1x2 ml σύριγγα ρητίνης myCustom Resin και  
10 άκρα-βελόνες 18 ga.

Κωδ. 6802

Σύστημα για άψογες όμορες αποκαταστάσεις, 
σχεδιασμένο σε συνεργασία με την ομάδα 
αισθητικής οδοντιατρικής Style Italiano.

myCustom Rings Kit

myCustom Resin
LumiContrast ring
Δακτύλιος νικελίου-τιτανίου με ενίσχυση

280,00 €

powered by



Αυτοσυγκολλητική ρητινώδης κόλλα. Εξαιρετική για ζιρκονία.

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

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

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

-   σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με υαλονήματα (άξονες)

Τιμή συσκευασίας  
με την προσφορά: 

65,60  €

2+1
ΔΩΡΟ

PERMACEM 2.0

ρητινωδηΣ κονια

RIvA LutIng PLus

Τιμή συσκευασίας  
με την προσφορά: 

59,33  €

2+1
ΔΩΡΟ

υαλοϊονομερειΣ κονιεΣ

Τιμή συσκευασίας  
με την προσφορά: 

46,00  €

2+1
ΔΩΡΟ

RIvA LutIng

Ενδείξεις

•  Συγκόλληση μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών ενθέτων, 
επενθέτων και στεφανών 

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

Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης  
με υψηλή απελευθέρωση φθορίου.
Αυτοπολυμεριζόμενη και ακτινοσκιερή. 

Ρητινωδώς τροποποιημένη, υαλοϊονομερής 
κονία συγκόλλησης προσθετικών εργασιών, 
αυτοπολυμεριζόμενη.

Ενδείξεις

•  Συγκόλληση ρητινωδών μεταλλικών ή μεταλλοκεραμικών 
στεφανών και γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων 

•  Συγκόλληση κεραμικών ενθέτων και στεφανών 
•  Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων 

89,00  €

Συσκευασία  
σκόνης/υγρού:

69,00  €

Συσκευασία  
σκόνης/υγρού:

98,40  €
Η συσκευασία:

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
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ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ

Λεύκανση στο σπίτί με δίσκαρίο

Λευκότερα.
Λαμπερότερα.
Εσείς.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
Συλλογή

SKY Implant system
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1

Χειρολαβές Υψηλών και Χαμηλών ταχυτήτων

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Νο03

Περιοδική εκδοσή
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ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Κατάλογος
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
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