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Fax: 210 7711.100 e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑΟ

ΠροσφορέςΠροσφορές
  από 19 Oκτωβρίου 2017

             έως 16 Φεβρουαρίου 2018

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Το Clearfil™ Universal Bond Quick µπορεί 
να αναµιχθεί µε Clearfil™ DC Activator 
προκειµένου να γίνει διπλού 
πολυµερισµού συγκόλληση. Συνεπώς 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε κάθε 
αυτοπολυµεριζόµενη ή 
και διπλού πολυµερισµού ρητινώδη 
κονία ή άλλο υλικό κατασκευής 
κολοβωµάτων της αγοράς µε στόχο 
της ενίσχυση συγκόλλησης.

Clearfil™ Universal Bond Quick
€57,00

1 ρητίνη δικής σας επιλογής
Clearfil Majesty™  ES-2  αξίας 40,50€ ή Clearfil Majesty™  Esthetic αξίας 43,50€ ή

Clearfil Majesty™  ES Flow αξίας 35,75€ ή Clearfil Majesty™  Posterior αξίας 48,00€

1 ρητίνη δικής σας επιλογής
Clearfil Majesty™  ES-2  αξίας 40,50€ ή Clearfil Majesty™  Esthetic αξίας 43,50€ ή 

Clearfil Majesty™  ES Flow αξίας 35,75€ ή Clearfil Majesty™  Posterior αξίας 48,00€

Clearfil™ Universal Bond Quick
Ανταλλακτικό EU 3572 5ml

€78,00 ΔΩΡΟ µια ρητίνη

Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick χρησιµοποιεί την τεχνολογία του νέου υδρόφιλου αµιδικού 
µονοµερούς για να διεισδύσει στην οδοντίνη. Το αποτέλεσµα είναι το ερµητικό κλείσιµο της οδοντίνης χωρίς 
καθόλου πόρους. Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick δείχνει το χαµηλότερο ποσοστό απορρόφησης νερού 
ανάµεσα στα ελεγχόµενα υλικά, αν και περιέχει υδρόφιλα αµιδικά µονοµερή. Αυτό οφείλεται στην ικανότητα 

σχηµατισµού δικτύου των νέων µονοµερών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την PANAVIA SA Cement Plus ή το 
CLEARFIL™ DC Core Plus ως αυτοπολυµεριζόµενο ή φωτοπολυµεριζόµενο συγκολλητικό σύστηµα.

Clearfil™ DC Activator 
Διπλού πολυµερισµού συγκόλληση

5ml= 250+ εφαρµογές

Με 1 συσκευασία CLEARFILTM DC CORE PLUS KIT 

    ∆ΩΡΟ
1 συσκευασία ενδοδοντικά ακροφύσια (20 τεµάχια), ΕU 3392 ΑΞΙΑΣ € 28,00

Ολοκαίνουργια συσκευασία CLEARFIL για τη συγκόλληση 
αξόνων και την ανασύσταση των κολοβωµάτων διατίθεται 
τώρα στην αγορά.
Όταν εξασκούµε την επανορθωτική οδοντιατρική, η 
δηµιουργία µιας ποιοτικής συγκόλλησης άξονα και 
ανασύστασης κολοβωµάτων συχνά εµφανίζει έναν υψηλό 
βαθµό δυσκολίας και τεχνικής ευαισθησίας. 
Συνδυάζοντας το ολοκαίνουργιο συγκολλητικό παράγοντα 
CLEARFIL Universal Bond Quick µε το αξιόπιστο CLEARFIL 
DC CORE PLUS, η νέα συσκευασία της CLEARFIL για την 
τοποθέτηση αξόνων και την ανασύσταση των κολοβωµάτων 
εξασφαλίζει ότι η συγκόλληση αξόνων και η κατασκευή 
κολοβωµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί εύκολα, δίχως 
άγχος, ως ρουτίνα εργασίας µε όσο λιγότερα συστατικά είναι 
πιθανό να χρησιµοποιηθούν.

Συσκευασία
Clearfil™ DC Core Plus Kit διατίθεται σε 2 αποχρώσεις Οδοντίνη & Λευκό. 
Το σετ περιλαµβάνει σύριγγα (17.9g/9ml) στη ζητούµενη απόχρωση, συγκολλητικό 
παράγοντα Clearfil Universal Bond Quick (1ml), 20 ρύγχη ανάµιξης, 10 ρύγχη 
οδηγοί (L), 10 ρύγχη οδηγοί (S), 50 endo applicators και παρελκόµενα

€116,00

Clearfil™ Universal Bond Quick Standard kit EU 3571 5ml
(περιλαµβάνει αδροποιητικό και βοηθητικά εξαρτήµατα)

€87,00 ΔΩΡΟ µια ρητίνη

Clearfil™ DC Core Plus Kit
Σύστηµα διπλού πολυµερισµού για την συγκόλληση αξόνων και την κατασκευή κολοβωµάτων

Εύκολο! Δυνατό! Έµπιστο! Η απόλυτη αίσθηση των υλικών κατασκευής κολοβωµάτων
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Clearfil™ Twist DIA

Το ειδικό σχήµα και η επικάλυψη διαµαντιού του στιλβωτικού, 
οδηγεί σε εκθαµβωτικές επιφάνειες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εφαρµογής. 
Και το καλύτερο είναι ότι αυτό το σύστηµα στίλβωσης είναι κατάλληλο 
για κάθε επιφάνεια δοντιού –ακόµη και η στίλβωση της µασητικής επιφάνειας 
είναι σηµαντικά απλοποιηµένη!

Φυσικό αποτέλεσµα στίλβωσης σε 2 απλά βήµατα

TRIAL KIT 2 TEMAXΙΩΝ TO KAΘΕ ΣΕΤ ú18,00

Pre polish High shine

ClearfilTM Majesty
Posterior
Ο πρωτεργάτης για αξιόπιστες οπίσθιες
αποκαταστάσεις.
Σύριγγα 4.9gr

ClearfilTM Majesty

Αποχρώσεις:

Α2
Α3

Α3.5
Β2

XL
OA3

ClearfilTM Majesty ES Flow
Mια φωτοπολυµεριζόµενη, διεθνής 
ρευστή σύνθετη ρητίνη που περιέχει 
75% ενισχυτικές ουσίες. Λειτουργεί 
καλύτερα όπου απαιτείται υψηλό 
επίπεδο στίλβωσης και αισθητική, 
εξαιτίας της απλοποιηµένης τεχνικής 
στίλβωσης και της υψηλής ικανότητας 
στιλπνότητας.
Σύριγγα 2.7gr

Αποχρώσεις:

Α1
Α2
Α3
Α3.5

A4
KA6
B1
B2

XW
W
A2D
A3D

ClearfilTM Majesty ES-2
Classic & Premium 

€48,00

Εύχρηστο σύστηµα 
αποκατάστασης.
Άριστη λειαντική ικανότητα. 
Σύριγγα 3.6gr

3+1 ¢øƒ√

Φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη σχεδιασµένη να επιλύσει αυτές τις 
δύσκολες αισθητικές απαιτήσεις που συναντά ο οδοντίατρος στην καθηµερινή 
οδοντιατρική πράξη. Οι CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 classic αποχρώσεις της VITA 
επιλέγονται και κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε το επίπεδο 
φωτεινότητας/τόνου και η επιλογή της απόχρωσης γίνεται προοδευτικά 
1) ελέγχοντας τη φωτεινότητα/τόνο και 2) ελέγχοντας τη χροιά. Οι CLEARFIL 
MAJESTY™ ES-2 Premium δίνουν ένα µοναδικό φυσικό αποτέλεσµα 
διαστρωµατικής τεχνικής, µια απόχρωση Οδοντίνης (D) και µια Αδαµαντίνης 
(E) επιλέγεται. Οι δύο αποχρώσεις (Αδαµαντίνης και Οδοντίνης) αντικαθιστούν 
τις αρχικές τρεις του καταλόγου VITA ίδιας φωτεινότητας/τόνου.
Σύριγγα 3.6gr

Α1
Α2
Α3
Α3.5
Α4
B2

Β3
C3
HO
E
OC
XL

OA2
OA3
OA4
T
AM

Αποχρώσεις:

Αποχρώσεις:

Α1
Α2
Α3
Α3.5
Α4
Β1
Β2
Β3

Β4 
C1
C2
C3
C4
D2
D3
XW

W
Α1Ε 
Α2Ε
Α3Ε
Α3.5Ε
Α4Ε
Α1D
A2D

Α3D
Α3.5D
Α4D 
Clear
Blue
Gray
Amber

Ρητίνες Clearfil™

0

¢øƒ√

00

earfil  Majesty ES Flow
Mια φωτοπολυµεριζόµενη, διεθνής 
ρευστή σύνθετη ρητίνη που περιέχει 
75% ενισχυτικές ουσίες Λειτουργεί

Αποχρώσεις:

Α1 A4 XW

ClearfilTM Majest ES

€35,75

3+1 ¢øƒ√

2+1 ¢øƒ√

€43,50

€40,50

3+1 ¢øƒ√
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

H ακρίβεια στην αποκατάσταση απαιτεί τον σωστό εξοπλισµό
ClearfilΤΜ SE Bond

Είναι ο συγκολλητικός
παράγοντας που συµβαδίζει

µε τις υψηλές απαιτήσεις σας -
µε µακρόχρονη οριακή

απόφραξη λόγω της εξαιρετικά υψηλής
αντοχής του στην υδρόλυση και 

εξαλείφει την εµφάνιση µετεµφρακτικής 
ευαισθησίας.

• Βελτιωµένη οριακή απόφραξη λόγω της εξαιρετικά υψηλής 
αντοχής του δεσµού.

• Αυτοαδροποιούµενος ενεργοποιητής συγκόλλησης µε διαλύτη το 
νερό.

• Δοκιµασµένο και αποδεδειγµένο διφασικό αυτοαδροποιούµενο 
συγκολλητικό σύστηµα.

• Δεν επηρεάζεται από την τεχνική τοποθέτησής του.
• Παρεµποδίζει την εµφάνιση της µετεµφρακτικής ευαισθησίας.

Με 1 συσκευασία ΔΩΡΟ 1 ρητίνη
Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα Clearfil SE Bond EU 1970

δώρο 1 ρητίνη δικής σας επιλογής
Clearfil Majesty™  ES-2  αξίας 40,50€ ή Clearfil Majesty™  Esthetic αξίας 43,50€

ή Clearfil Majesty™  ES Flow αξίας 35,75€ ή Clearfil Majesty™  Posterior αξίας 48,00€

ClearfilΤΜ S3 Bond Plus
Φωτοπολυµεριζόµενος Συγκολλητικός Παράγοντας

Πιο Δυνατός από πριν, πιο Γρήγορος από ποτέ και Απλός όπως Πάντα.

Ο CLEARFIL™ S3 BOND PLUS είναι ένας φωτοπολυµεριζόµενος, 
αυτοαδροποιούµενος ενός σταδίου συγκολλητικός παράγοντας µε 
απελευθέρωση φθορίου. Βασίζεται στην ίδια προηγµένη τεχνολογία 
συγκόλλησης µε τη χρυσή σταθερά, τον CLEARFIL™ SΕ BOND, οπότε 
προβλέπεται ελάχιστη µετεµφρακτική ευαισθησία.
Ο CLEARFIL™ S3 BOND PLUS µε το ένα µπουκαλάκι του, απλοποιεί 
δραµατικά τις διαδικασίες συγκόλλησης. Με την MDP τεχνολογία της 
Kuraray, ένας καινούργιος καταλύτης έχει υιοθετηθεί, προσδίδοντας 
υψηλότερη αντοχή δεσµού µε βελτιωµένο χρόνο εργασίας.

Ο CLEARFIL™ S3 BOND PLUS παρουσιάζει ελάχιστη ευαισθησία και 
γι’αυτό ενδείκνυται για φωτοπολυµεριζόµενες σύνθετες ρητίνης, 
θεραπεία εκτεθειµένων ριζών και επικάλυψη κοιλοτήτων. Ο CLEARFIL™ 
S3 BOND PLUS είναι µοναδικός στην παιδοδοντία όπου η ταχύτητα και η 
άνεση είναι εξαιρετικά σηµαντικές.
Ο CLEARFIL™ S3 BOND PLUS όταν συνδυάζεται µε το CLEARFIL DC 
CORE PLUS επιτυγχάνει την κατασκευή κολοβώµατος διπλού 
πολυµερισµού / και τη συγκόλληση άξονα χωρίς τη χρήση επιπλέον 
άλλου παράγοντα.

Τιµή:

€105,00

Με 1 συσκευασία ΔΩΡΟ 1 ρητίνη
Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα Clearfil S3 Bond Plus, 4ml

δώρο 1 ρητίνη δικής σας επιλογής
Clearfil Majesty™  ES-2  αξίας 40,50€ ή Clearfil Majesty™  Esthetic αξίας 43,50€

ή Clearfil Majesty™  ES Flow αξίας 35,75€ ή Clearfil Majesty™  Posterior αξίας 48,00€

Τιµή:

€80,00
EU 2892

Τιµή σετ:

€91,00
ΕU 2890

Composi-Tight 3D XR 3D Fusion Ultra
Adaptives Weges

Συγκρατείται εκεί όπου 
κανένας άλλος δακτύλιος 
δεν µπορεί. Διαθέτει 
µαλακή σιλικόνη και 
τροποποιηµένα άκρα για 
συγκράτηση

3DXR-Ring

τώρα €192,00
από €240,00

3D-Ring

τώρα €152,00
από €190,00

Συσκευασία των 2 τεµαχίων

Συσκευασία 
των 2 τεµαχίων

EΚΠΤΩΣΗ 20%

Top Sectional
Matrix

To σετ (Κωδ. 3D-MSW-00) περιλαµβάνει:
1 µαλακό δακτύλιο (πορτοκαλί άκρα) 3D500

1 δακτύλιο (µπλέ µε κοντά άκρα για επιπλέον συγκράτηση) 3D XR
20 τεχνητά τοιχώµατα χρωµατιστά SXR175& SXR200

20 σφήνες (διάφορες)
1 λαβίδα τοποθέτησης δακτυλίου

  
τώρα                  

€245,00
από €362,00

Ιδανική διαµόρφωση των σηµείων επαφής αποκαταστάσεων ΙΙης Οµάδος. 
Eξαλείφει την αναπήδηση του δακτυλίου ακόµα και 

στον πιο δύσκολο οδοντικό φραγµό. Νέες Εξαιρετικά
Προσαρµοστικές Σφήνες 

Συσκευασία

Διατίθεται σε 4 µεγέθη:

Κίτρινο/πολύ µικρής διαµέτρου (100 τεµ.), 60,00€  

Μπλέ/µικρής διαµέτρου (100 τεµ.), 60,00€  

Πορτοκαλί/µεσαίας διαµέτρου (100 τεµ.), 60,00€  

Πράσινο/µεγάλης διαµέτρου (100 τεµ.), 60,00€  

Διατίθεται ολοκληρωµένο σετ των 200 τεµ. 

(50 από κάθε µέγεθος), 104,00€ 

NEO ΠΡΟΪΟΝ

Μια ριζικά βελτιωµένη σφήνα µε µη-παράλληλη 
προσαρµογή και αντίσταση στο να 

«υπαναχωρεί».
Η νέα σφήνα είναι η πρώτη που έχει συγχωνέψει 

δύο υλικά µαζί για να παράγει τον ιδανικό 
συνδυασµό σε προσαρµοστικότητα και 

συγκράτηση.
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Μήκος (L):  21,25,28,31 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 06-140

Μήκος (L):  21,25,28,31 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 06-140

Μήκος (L):  21,25,28,31 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 06-140

Ασσορτί: 15-40
 45-80
 90-140

Ασσορτί: 15-40
 45-80
 90-140

Ασσορτί: 15-40
 45-80
 90-140

Μήκος (L):  21,25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 08, 10, 12, 15
Κωνικότητα:  .2

Μήκος (L):  21,25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 15-40
Ασσορτί: 15-40

Μήκος (L):  25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 15-60
Ασσορτί: 15-40
Κωνικότητα:  .05

Μήκος (L):  25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 10-80
Ασσορτί: 15-40
 45-80

Μήκος (L):  21,25,28,31 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος: 06-140

Ασσορτί: 15-40
 45-80
Κωνικότητα: 15-25 (1:2)
 30-80 (1:3)

Μήκος (L):  25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων

Ασσορτί: 15-40
 45-80

Μήκος (L):  25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων.
Μέγεθος: 10-60
Ασσορτί: 15-40

Μήκος (L):  33 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων.
Μέγεθος: 10-50
Ασσορτί: 15-40

Μήκος (L):  25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων.
Μέγεθος: 10-80
Ασσορτί: 15-40
 45-80

Μήκος (L):  21,25,29 mm
Συσκευασία  των 4 τεµαχίων.
Μέγεθος: 25-40
Ασσορτί: 25-40

Μήκος (L):  28,32 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων.
Μέγεθος: 1,2,3,4,5,6
Ασσορτί:  1-6

&

Μήκος (L):  25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων.
Μέγεθος:  10-40
Ασσορτί: 15-40

&

Μήκος (L):  21,25 mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων.
Μέγεθος:  15-40
Ασσορτί: 15-40
Κωνικότητα:  .05

Μήκος (L):  21mm, 25mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος:  15-40
Eύρος: 0,5

Διατοµή

Aποστρογγυλεµένο
άκρο

Διατοµή

Διατοµή

Διατοµή

PLUGGERS NiTi

Μήκος (L):  21mm, 25mm
Συσκευασία  των 6 τεµαχίων
Μέγεθος:  15-40
Eύρος: 0,5

FLARE SPREADERS NiTi

Aνοξείδωτο ατσάλι

Tύπος Mέγεθος Κωνικότητα
Λειτουργικό

µήκος Υλικό

Aνοξείδωτο ατσάλι

NiTi

NiTi

# 70

# 50

# 40

# 30

16mm

18mm

21mm

21mm

0.04

0.04

0.04

0.04

GUTTAPERCHA REMOVER (GPR)

Συσκευασία των 4 τεµαχίων.

N
έα

 π
ρ

ο
ϊό

ν
τα

€10,40

€19,50

€15,60Διατίθεται και ασσορτί συσκευασία

Με 10 συσκευασίες
µικροεργαλείων και διαµαντιών

Με 20 συσκευασίες
µικροεργαλείων και διαµαντιών

EΚΠΤΩΣΗ

15%

EΚΠΤΩΣΗ

20%

€13,00€13,00

              
                   

                  
                 
              

                

Microfiles K: υποκαθιστούν τις ρίνες Τύπου Κ. Microfiles H: χρησιµοποιούνται για τη διεύρυνση ριζικού σωλήνα 
ή την αποµάκρυνση κονίας, γουταπέρκας και άλλων υπολειµµάτων υλικού. Microfiles F: για τον έλεγχο της 
καµπυλότητας ή τη διεύρυνση ριζικού σωλήνα. MicroSpreaders: για την έµφραξη ριζικού σωλήνα ή ως 
ανιχνευτήρας. Microfiles D: για τη διεύρυνση τρίµατος και τη διαµόρφωση άνω τµήµατος ριζικού σωλήνα 
D Finders: ιδανικοί για πρόσβαση σε ενασβεστιωµένους ριζικούς σωλήνες. Λαβή µικροεργαλείων 
ενδοδοντίας: Διευκολύνει σε περιπτώσεις γοµφίων ή όπου η πρόσβαση µε τα µικροεργαλεία είναι δύσκολη.

Eργαλεία σύνθετων
ρητινών

H µαύρη ULTRA επίστρωση είναι εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική στη χάραξη, 
συγκρινόµενη µε τα συνήθη εργαλεία. Η λεία και αντιθαµβωτική επιφάνεια 
παρεµποδίζει την αντανάκλαση του φωτός και κολλάει σ’ αυτή λιγότερο η σύνθετη 
ρητίνη. Η επίστρωση δεν αντιδρά µε τα καθαριστικά διαλύµατα ή κατά τη διάρκεια 
της αποστείρωσης, λόγω των χηµικών χαρακτηριστικών της.

4085-01Ti

4085-02Ti

4085-03Ti

4085-04Ti  

4084-101Ti

4084-111Ti

4084-102Ti

4084-112Ti

4084-103Ti

4084-113Ti

4084-104Ti

4084-114Ti

4085-05Ti

4085-06Ti

4085-07Ti

4085-08Ti  

4084-105Ti

4084-115Ti

4084-106Ti

4084-116Ti

4084-107Ti

4084-117Ti

4084-108Ti

4084-118Ti

Σπάτουλα σύνθετης ρητίνης, λεπτή, 1,8/1,5 mm, 
µε εναλλασσόµενα άκρα

Σπάτουλα σύνθετης ρητίνης, λεπτή, 2,9/2,7 mm, 
µε εναλλασσόµενα άκρα

Συµπυκνωτήρας σύνθετης ρητίνης σχήµατος 
αχλαδιού, 1,5/2,0 mm, µε εναλλασσόµενα άκρα

Διαµορφωτής µασητικής επιφάνειας σύνθετης 
ρητίνης  / στίλβωσης, 1,8/1,8 mm, µε εναλλασσόµενα άκρα, 
µε το ένα άκρο γωνιώδες, ειδικά για άπω επιφάνειες

Σφαιρικός συµπυκνωτήρας σύνθετων ρητινών, 0,9/1,3 mm, 
µε εναλλασσόµενα άκρα

Σφαιρικός συµπυκνωτήρας σύνθετων ρητινών, 
2,1/1,3 mm, επίπεδος µε εναλλασσόµενα άκρα

Συµπυκνωτήρας σύνθετων ρητινών, 1,6/2,5 mm, 
µε εναλλασσόµενα άκρα

Σπάτουλα σύνθετων ρητινών, 1,7/1,7 mm, 
µε εναλλασσόµενα άκρα, ειδικά στα µεσοδόντια 
διαστήµατα εγγύς/άπω

€45,00

€45,00

€45,00

€45,00

€45,10

€45,10

€45,10

€45,10

Με την αγορά 2 εργαλείων, έκπτωση 10%
Με την αγορά 3 εργαλείων, έκπτωση 15%

Insert

Tig
hte

n

Type

Size

Type K Type H Type F

Normal K-Files
.02 taper

Normal H-Files
.02 taper

Normal Flare Files
K-Files with .05 taper

#15

#20

#25

#30

#35

#40

16 mm 16 mm 13 mm

13 mm
16 mm

16 mm

16 mm
16 mm 13 mm

13 mm

16 mm16 mm

16 mm16 mm

16 mm
16 mm

Micro Files K, H, F, micro spreaders & micro D finders 

€18,00 €15,00 €20,50 €36,00

13 mm
13 mm

13 mm
13 mm

Grain
Size S (standard)

1

3

ULTRASONIC 
ENDO FILES

L

L = 19 mm

Size

Single

€65,00

ΝΕΟ

ΝΕΟ

€28,00
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

    
     

   
 

    
       

  

1 2 3 4
Ελαχιστοποιείται

ο κίνδυνος για µικροβιακή 
διείσδυση

Μειώνεται η µετακίνηση των υγρών 
στο εσωτερικό των 

οδοντινοσωληνάριων

Απελευθέρωση υδροξειδίου του 
ασβεστίου εµποδίζει την ανάπτυξη

των βακτηρίων

Προάγει την επούλωση
του πολφού και ενεργοποιεί την 
ασβεστοποίηση της οδοντίνης

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος για εµφάνιση 

δευτερογενούς τερηδόνας

Ελαχιστοποιείται
ο µετεµφρακτικός

πόνος³

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος εµφάνισης 

δευτερογενούς τερηδόνας

Αποφεύγεται η περιττή 
ενδοδοντική

θεραπεία²

Ελαχιστοποιείται
ο κίνδυνος για µικροβιακή 

διείσδυση

Διατηρεί τη µεσόφαση 
οδοντίνης/BioRoot/

γουταπέρκας ακέραιη

Απελευθέρωση υδροξειδίου του 
ασβεστίου εµποδίζει την ανάπτυξη

των βακτηρίων

Προάγει την περιρριζική
επούλωση

Εξαίρετη έµφραξη-δε χρειάζεται 
η χρήση της εν θερµώ τεχνικής 

από εδώ και πέρα

Εξαίρετη έµφραξη-δε χρειάζεται 
η χρήση της εν θερµώ τεχνικής 

από εδώ και πέρα

Μειώνει 
τον κίνδυνο αποτυχιών στις 

ενδοδοντικές θεραπείες

Μειώνει τον κίνδυνο αποτυχιών
στις ενδοδοντικές θεραπείες

Καταπληκτικές 
ιδιότητες έµφραξης

Δεν
συρρικνώνεται

Προάγει την κυτταρική 
αναγέννηση

Αντιµικροβιακές 
ιδιότητες

1 2 3 4Καταπληκτικές 
ιδιότητες έµφραξης

Δεν
συρρικνώνεται

Προάγει την κυτταρική 
αναγέννηση

Αντιµικροβιακές 
ιδιότητες

¹ Εσωτερικός επιστηµονικός φάκελος
² Σε περίπτωση µη αναστρέψιµης φλεγµονής του πολφού θα πρέπει να προχωρήσετε στην ενδοδοντική θεραπεία.

³ Koubi et al Clin.Or.Investig013 Jan; 17(1): 243-9.

Τι σηµαίνουν για την BiodentineΤΜ;

Τι σηµαίνουν για το BioRootΤΜ RCS;

Εξοικονόµιση 
οδοντικού ιστού, 
χρόνου και κόστους

Εξαίρετη έµφραξη
και πολλά 
περισσότερα

∏ ·ÙÂÓÙ·ÚÈÛÌ¤ÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ ˘ÚÈÙÈÎÔ‡ ÙÚÈ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ·fi ÙË Septodont

-˘„ËÏ‹˜ Î·ı·ÚfiÙËÙ·˜, ˘„ËÏ‹˜ ‚ÈÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜¹-

ΕΝΕΡΓΗ 
ΒΙΟΠΥΡΙΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΠΠΑΑΑΑΝΝΩΩ ΑΠΟΟΟ

∆∆ΗΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΣΕΕΕΙΙΣΣΣ∆∆∆∆ΙΕΕΘΘΝΝΝΩΩΩΣΣ

Συσκευασία: 
15 gr σκόνης φιάλη και 
35 µονές δόσεις υγρού

Συσκευασίες: 
Kουτί των 15 καψουλών και 
15 αµπουλών µονών δόσεων

Kουτί των 5 καψουλών και
5 αµπουλών µονών δόσεων

ΤΙΜΗ ú149,50

ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 15 ΚΑΨΟΥΛΩΝ 
ΚΑΙ 15 ΑΜΠΟΥΛΩΝ  
ΤΙΜΗ ú171,60

ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗΤΟΥ ΒΙΟDENTINE

TIMH ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ú174,00

Mε την αγορά 2 συσκευασιών Biodentine (15 καψουλών) αξίας €343,20 ο δονητής αµαλγάµατος από €174,00 τώρα €87,00 (έκπτωση 50%)

EΚΠΤΩΣΗ 10%

EΚΠΤΩΣΗ 10%

ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 5 ΚΑΨΟΥΛΩΝ 
ΚΑΙ 5 ΑΜΠΟΥΛΩΝ  
ΤΙΜΗ ú68,00 EΚΠΤΩΣΗ 10%
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Cavex SiliconA
Σιλικόνη αθροιστικού τύπου για 
αποτύπωση στεφανών, γεφυρών, 
εµφυτευµάτων και λήψη λειτουργικού 
αποτυπώµατος.
Αποτελείται από: 
Soft putty µαλακό στοκώδους σύστασης 

µοναδικής τεχνολογίας Snap Set 
(ενεργοποιείται µε την 

  θερµοκρασία του στόµατος) 
SiliconA heavy body υλικό µέτριας 

αστάθειας κατάλληλο για 
   µονοφασική τεχνική αποτύπωσης
SiliconA injection χαµηλής ευστάθειας 

κατάλληλο για τεχνική sandwich

Cavex Outline
Mη ευγενολούχα, µη ελαστική πάστα 
αποτύπωσης για νωδή γνάθο. 
Εξασφαλίζει τη λεπτοµερή αποτύπωση 
των µαλακών ιστών.
Συσκευασία: 
Σωληνάριο 140 gr (λευκή πάστα)
Σωληνάριο 60 gr (µπλε πάστα)

ªE THN A°√ƒ∞ 2 CAVEX SILICONA PUTTY
¢øƒ√ 1 ™À™∫∂À∞™π∞ SILICONA HEAVY 50ml x 2

‹ SLICONA INJECTION

Cavex Putty κίτρινο 0.45 min 1.15 3.30 5.30

Cavex Heavy Body πρασίνο Δεν χρειάζεται 2.00 3.30 5.30

Cavex Injection µπλε Δεν χρειάζεται 2.00 3.30 5.30

Χαρακτηριστικά ΧΡΩΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

Cavex SiliconΑ Bite
Bινυλπολυσιλοξάνη κατάλληλη για οδοντικό εντύπωµα, εξαιρετικά ανθεκτική, µε 
σύντοµη διάρκεια παραµονής στη στοµατική κοιλότητα.
Συσκευασία:
Cavex SiliconA Bite: 2 x 50 ml

EΚΠΤΩΣΗ 10%

EΚΠΤΩΣΗ 10%

Cavex Stabisil
Σιλικόνη συµπύκνωσης για αποτύπωµα 
δύο φάσεων. 

Cavex Putty 900 ml παχύρευστο 

Cavex Wash λεπτόρευστο 140 ml 

Αctivator καταλύτης

ªE THN A°√ƒ∞ 2 
CAVEX STABISIL PUTTY

¢øƒ√ 1 CAVEX STABISIL WASH

 € 46,00

 € 32,50

 € 32,50

 € 32,50
 € 19,50

 € 13,00

€50,00

€18,20

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

4 Αλγινικά Cavex 
CA37, Impressional, 
ColorChange, Orthotrace

ªE THN A°√ƒ∞ 

10 A§°π¡π∫ø¡,
¢øƒ√ 

1 CAVEX GREEN CLEAN

Cavex 
Alginate Mixer

AΠΟ € 1.295,00 ΤΩΡΑ € 999,00
∫∞π 10 ∞§°π¡π∫∞ ¢øƒ√ ∞•π∞™ € 100,00 

Mια µοντέρνα συσκευή 
ανάµιξης αλγινικού 
υψηλής τεχνολογίας.
Αναµιγνύει το αλγινικό 
σε λείο και οµοιογενές 
µίγµα µέσα σε 
8 δευτερόλεπτα.
Διαθέτει έτοιµα
προγράµµατα λειτουργίας. 
Δεν εγκλωβίζονται φυσσαλίδες 
αέρα – δίνει ένα λεπτοµερές 
αποτύπωµα και κατ’ επέκταση 
ένα ακριβές εκµαγείο εργασίας. 
Οµοιόµορφη σύσταση µίγµατος – αυξηµένη αντίσταση στην απόσχιση και 
ελαστικότητα (συγκρινόµενο µε τις σιλικόνες). 
Περισσότερο οικονοµικό – χρησιµοποιείται η απαιτούµενη ποσότητα 
αλγινικού, εξοικονόµηση χρόνου.

Τα αλγινικα Cavex διατίθενται σε 4 ποιότητες
το CA37 (αξίας 10,40€) που είναι πιο παχύρευστο 
και το Cavex Impressional (αξίας 10,80€) 
µε το µπλε χρώµα και τη κρεµώδη σύσταση 
“pudding” που προσφέρει εξαιρετική απόδοση 
λεπτοµερειών, Cavex ColorChange (αξίας 10,40€) 
που αλλάζει χρώµα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του 
και έχει 9 µέρες σταθερότητα διαστάσεων. Tέλος το Cavex 
Orthotrace (αξίας 10,40€) για ορθοδοντική χρήση .

Cavex Cream Alginate νέο αλγινικό 
(αξίας 10,80€). Αναµιγνύεται πολύ 
εύκολα και παρουσιάζει µια εξαιρετικά 
λεία και κρεµώδης σύσταση, η οποία 
εξασφαλίζει µια λεπτοµερή 
αναπαραγωγή αποτύπωσης των 5µm 
(προσεγγίζει την απόδοση των 
σιλικονούχων αποτυπωτικών υλικών 
λόγω της τεχνικής αποτύπωσης και 
των φυσικών του ιδιοτήτων).
Έχει αξιολογηθεί µε 97% στο DENTAL 
ADVISOR.

Μια αποτελεσµατική, ασφαλής και δίχως πόνο διαδικασία λεύκανσης 
σε 3 απλά στάδια:
1. Ενεργοποίηση µε το Cavex Bite & White Stainless 

• Η δροσιστική πάστα σχολαστικά αφαιρεί τις χρωστικές και την οδοντική πλάκα, 
ενώ αυξάνει το pH της στοµατικής κοιλότητας.

2. Λεύκανση µε το Cavex Bite & White 
• Η λευκαντική γέλη περιέχει 16% υπεροξείδιο του καρβαµιδίου (ισοδύναµο µε 

6% υπεροξείδιο του υδρογόνου) και επιπλέον φθοριούχο νάτριο.
• Γρήγορα αποτελέσµατα µετά από 30 λεπτά.

3. Φροντίδα µε το Cavex Bite & White ExSense
• Εγγυάται τη µακρόχρονη απουσία ευαισθησίας λόγω του επαναστατικού 

συνδυασµού του 2% καθαρού υδροξυαπατίτη και µιας γέλης υδρο-διασποράς. 
Περιεχόµενο της κασετίνας Cavex Bite & White ABC:
• 1 σωληνάριο Cavex Bite&White Stainless αποµάκρυνσης χρωστικών 50g/35ml
• 3 σύριγγες των 3ml λευκαντικού παράγοντα Cavex Bite & White
• 1 σωληνάριο Cavex Bite & White ExSense προστατευτικό δοντιών 50g/42ml

Έχει αξιολογηθεί µε 97% στο DEN
ADVISOR.

Τιµή:

€45,00

«H ÏÂ‡Î·ÓÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ‹»
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

ƒËÙÈÓÒ‰ÂÈ˜ ÎÔÓ›Â˜

ª›· ÎÔÓ›·. °È· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË˜. ªÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÁÎfiÏÏËÛË˜.
Μια µόνο προβλέψιµη διαδικασία συγκόλλησης, όπου δίχως άγχος 
και χωρίς τη µελέτη πολύπλοκων οδηγιών, είναι τώρα δυνατό, εύκολα 
να συγκολλούνται όλα τα περιστατικά του ιατρείου. Το σηµαντικότερο 
είναι ότι ο οδοντίατρος χρειάζεται µόνο µια εφαρµογή ενεργοποιητή 
συγκόλλησης στο δόντι του ασθενούς για την προετοιµασία της 
οδοντικής ουσίας πριν την τοποθέτηση της κονίας.
Έτσι είµαστε σίγουροι για ένα µακρόχρονο, αισθητικά τέλειο 
αποτέλεσµα (λόγω του σωστού συνδυασµού του MDP µονοµερούς 
και της τεχνολογίας του διπλού πολυµερισµού) που ανταποκρίνεται 
σε όλες τις επιθυµίες των οδοντιάτρων και των ασθενών τους.

Τα βήµατα είναι απλά: 
1. Εφαρµογή ενεργοποιητή συγκόλλησης στην οδοντική
     επιφάνεια (PANAVIA™ V5 Tooth Primer)
2. Εφαρµογή ενεργοποιητή συγκόλλησης στην προσθετική
     εργασία (CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS)
3. Εφαρµογή κονίας

Η PANAVIA™ V5 είναι η ιδανική κονία επιλογής για τη συγκόλληση 
των αισθητικών όψεων, αφού διατίθεται σε 5 αποχρώσεις (Universal 
(Α2), Διαφανές, Καφέ (Α4), Λευκό, Αδιαφανές), για το τέλειο 

Αρχική συσκευασία σε 2 αποχρώσεις Universal (Α2) ή 
Διαφανής περιλαµβάνει PANAVIATM V5 Tooth Primer 2ml, 
CLEARFILTM CERAMIC PRIMER PLUS 2 ml, 
PANAVIATM V5 πάστα 1 σύριγγα 4.2g, 10 ρύγχη ανάµιξης, 
50 βουρτσάκια εφαρµογής, 
1 δοχείο ανάµιξης.

τώρα €99,90 από €111,00

ΜΙΑ 
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

PANAVIATM SA Cement Plus 

Φυλάσσεται σε ≤25°C

Εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση

Προσθήκη και άλλων 
ενδείξεων συγκόλλησης

3 αποχρώσεις
Α2, White, Φωτοδιαπερατή

Εξαιρετικά µικρό 
ενδοδοντικό άκρο

Οι επιθυµίες σας είναι πρόκληση για εµάς!
Στόχος της Kuraray είναι να προσφέρει προϊόντα που ικανοποιούν τις προσδοκίες για 
κλινική επιτυχία στην καθηµερινή οδοντική πράξη. Έτσι µετά από έρευνα σας 
παρουσιάζουµε την ολοκαίνουργια Panavia SA Cement Automix Plus ή οποία προσφέρει:
1. Ισχυρή συγκόλληση, αξιόπιστη οριακή απόφραξη
2. Ελάχιστο πάχος επίστρωσης
3. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
4. Βελτιωµένο ενδοδοντικό ρύγχος για την εύκολη πρόσβαση 
    στους ριζικούς σωλήνες κατά τη συγκόλληση αξόνων
5. Απελευθέρωση φθορίου
6. Δυνατότητα αποθήκευσης σε θερµοκρασία δωµατίου (≤25°C)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ενισχυτικές ουσίες 63% κ.β. (40% κ.ο.)

• Αντοχή στη συµπίεση: 277ΜΡα 

• Αντοχή στην απόσχιση: 109 ΜΡα

• Μέτρο ελαστικότητας 5.8 GRa

• Απορρόφηση νερού 27 µg/mm3

• Ακτινοσκιερότητα 150% Al

• Χρόνος εργασίας (23°C) 60 δευτερόλεπτα

PANAVIATM V5 ανταλλακτική πάστα
(1 σύριγγα για κάθε απόχρωση 4.6ml /8.1gr: 
Universal (Α2), Διαφανές, Α4, White, Opaque)

Panavia V5 Standard Kit  
EU 3601 απόχρωση A2 (universal), 
EU3602 απόχρωση Clear

 €102,00
 €180,00

∂‡ÎÔÏË ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, Â‡ÎÔÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, 
Â‡ÎÔÏË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙË˜ ÂÚ›ÛÛÂÈ·˜ ÙË˜ ÎÔÓ›·˜

Teethmate™ Desensitizer
Aντιµετωπίζουµε την υπερευαισθησία δηµιουργώντας υδροξυαπατίτη

Το Teethmate Desensitizer αναγεννά τον υδροξυαπατίτη ακριβώς στο σηµείο που τον 
χρειάζεστε, παραµένοντας µακρόχρονα σταθερό στη στοµατική κοιλότητα. Παρεµποδίζει την 
απασβεστοποίηση και αποφράσσει τα οδοντινοσωληνάρια µειώνοντας τη µετακίνηση του 
υγρού τους. Εµφανή κλινική βελτίωση της οδοντικής υπερευαισθησίας. Θεραπεύει την 
οδοντίνη, την αδαµαντίνη ακόµη και τα κολοβώµατα. 
Είναι έξυπνο, αόρατο και έχει µακρόχρονα αποτελέσµατα.

Χαρακτηριστικά
• Βιοσυµβατότητα ρΗ=10
• Θεραπεία πολλαπλών επιφανειών σε µια συνεδρία
• Απαλή γεύση, δίχως οσµή
• Διατηρείται η φυσική απόχρωση των δοντιών
• Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας είναι 92%.

Διατίθεται και
ενηµερωτικό
φυλλάδιο για

το ιατρείο

Eνδείξεις

Θεραπεία εκτεθειµένης 
οδοντίνης από βούρτσισµα, 
αποτριβή, υφίζηση ούλων, 

περιοδοντική νόσο και
διάβρωση οξέων.

Θεραπεία οδοντίνης µετά 
από µηχανικό καθαρισµό 
δοντιών, αποτρύγωση και

ριζική απόξεση.

Θεραπεία οδοντικής
επιφάνειας πριν και µετά

τη λεύκανση.

Θεραπεία παρασκευασµένων 
δοντιών για εµφράξεις

και προσθετικές 
αποκαταστάσεις.

Αρχική συσκευασία
Σκόνη: 1,2 gr Υγρό: 1ml, 
δοχείο ανάµιξης, 
κουταλάκι µέτρησης 
και 50 βουρτσάκια εφαρµογής

 
Κανονική συσκευασία
Σκόνη: 6 gr 
Υγρό: 4,8ml, δοχείο ανάµιξης, 
κουταλάκι µέτρησης 
και 50 βουρτσάκια 
εφαρµογής

EΚΠΤΩΣΗ 15%

EΚΠΤΩΣΗ 10%

PANAVIA F2.0
Δύναµη και Αντοχή
Η Panavia F 2.0 προσφέρει

αξιόπιστη και σε βάθος χρόνου συγκόλληση
για όλες τις απαιτητικές αποκαταστάσεις: στεφάνες, 
γέφυρες, ενδορριζικοί άξονες, ένθετα, επένθετα σε 

όλα τα υλικά.
Panavia F 2.0 η γενικής χρήσης συγκολλητική κoνία 

που έχει καταξιωθεί στην κλινική πράξη εδώ
και 20 χρόνια!

αντλήσεως των αποθεµάτων

€200,00

€105,00

€50,00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
πάστα Α των 5 gr, πάστα Β των 4,6 gr, ED PRIMER 
υγρό Α των 4 ml, ED PRIMER υγρό Β των 4 ml, 
OXYGUARD II των 6 ml, φιάλη ALLOY PRIMER 
του 1 ml, παρελκόµενα.
ΕΠΙΛΟΓΗ 4 ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ 
TC (χρώµα δοντιού), LIGHT (φωτοδιαπερατό, 
ιδανικό για ολοκεραµικά) WHITE, OPAQUE. 

αποτέλεσµα. Ειδικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την δοκιµαστική 
πάστα της PANAVIA™ V5 πριν την τελική συγκόλληση.

Ενδείξεις:
• Συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Συγκόλληση όψεων
• Συγκόλληση γεφυρών συγκολλητικού τύπου και ακινητοποιήσεων
• Συγκόλληση προσθετικών εργασιών σε κολοβώµατα εµφυτευµάτων
• Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων και κολοβωµάτων
• Συγκόλληση αµαλγάµατος

€80,00

EΚΠΤΩΣΗ 10% EΚΠΤΩΣΗ 10%
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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

∞Ó·ÈÛıËÙÈÎ¿ SEPTODONT
µÂÏfiÓÂ˜ SEPTOJECT 

∏ ¤Í˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙÈÎÔ‡ fiÓÔ˘!

10  ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100,00

4
ΔΩΡΟ 

ΚΟΥΤΙA BEΛΟΝΕΣ
SEPTOJECT 1ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ Νο9950-8

ΑΞΙΑΣ €55,00

ΣΤΑ

H́

√¢√¡∆π∞∆ƒπ∫∞-√ƒ£√¢√¡∆π∫∞
ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 157, °Ô˘‰‹ 115 27, ∆ËÏ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100 
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

Η Septodont, ο παγκόσµιος ηγέτης στα οδοντιατρικά 
προϊόντα Διαχείρισης του Πόνου, κατασκεύασε µια νέα 

εγκατάσταση κοντά στο Παρίσι για την παραγωγή 
ενέσιµων οδοντιατρικών αναισθητικών αµπούλων. 
Η Εταιρεία επένδυσε περίπου στα 26 εκατ, ευρώ στο 

κτήριο της Μονάδας 3 (U3), η οποία καλύπτει τρία 
επίπεδα 900 τ.µ. το καθένα. Η κατασκευή ξεκίνησε τον 
Απρίλιο του 2014 στο Saint-Maur-des-Fosses, όπου τα 

κεντρικά της εταιρείας και το πρόσφατα κατασκευασµένο 
κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης επίσης βρίσκονται εκεί. 
Το U3 πήρε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί και άρχισε 

πλήρως να λειτουργεί από το τέλος του 2016. 
Ως µία από τις υπερσύγχρονες βιοµηχανικές 

εγκαταστάσεις παγκοσµίως διαθέτει καθαρά δωµάτια 
εξοπλισµένα µε εξειδικευµένα συστήµατα επεξεργασίας 
του αέρα, επιπλέον έχει νέες δεξαµενές παραγωγής και 
υψηλής ταχύτητας γραµµή πλήρωσης των αµπούλων. 
Αυτή η επένδυση σε εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας 

επιτρέπει στη Septodont να συνεχίσει να παραδίδει 
υψηλή φαρµακευτική ποιότητα και εγγύηση στην 

στειρότητα των προϊόντων.  
H Septodont προτείνει µια µεγάλη ποικιλία από 
αναισθητικά µε βάση τις διαφορετικές χηµικές 

συνθέσεις (αρτικαΐνη, λιδοκαΐνη, µεπιβακαΐνη. Αυτή η 
ποικιλία σας  επιτρέπει την κατάλληλη επιλογή 

ανάλογα µε τον ασθενή και τη σχέδιο θεραπείας. 

Σύνθεση 
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:100000

Σύνθεση 
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:200000

Σύνθεση 
Λιδοκαΐνη 2%
Aδρεναλίνη 1:80000

Σύνθεση 
Υδροχλωρική µεπιβακαΐνη 3%
χωρίς αγγειοσυσπαστικό
έκδοχα
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