
 

 

 

Σχεδιασμένο για το σύγχρονο Οδοντίατρο 

Σε όλους τους τομείς το μικροσκόπιο μας βοηθάει να δούμε λεπτομέρειες 

μεγεθυμένες όσο επιθυμούμε, επιτυγχάνοντας έτσι άριστη οπτικοποίηση του κάθε 

προβλήματος και επομένως ασφάλεια στην διάγνωση και λήψη αποφάσεων για την 

ιδανική θεραπεία των ασθενών. Η αυξημένη οπτική δυνατότητα επιτρέπει στον 

χειριστή του μικροσκοπίου να παράγει συντηρητικές αποκαταστάσεις, 

επεμβαίνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο σε ιστούς και οδοντική ουσία, με 

αποτέλεσμα το μικρότερο δυνατό τραύμα των ιστών και την ικανοποίηση του 

ασθενούς, ο οποίος απολαμβάνει την ελάχιστη παρέμβαση στα δόντια του! 

Επανορθωτική οδοντιατρική 

Στην επανορθωτική οδοντιατρική το μικροσκόπιο παρέχει ελάχιστη παρασκευή των 

δοντιών (τρόχισμα), επιτρέπει την πιο προσεκτική εξέταση και μελέτη των 

αποκαταστάσεων, βοηθάει στην ανίχνευση της τερηδόνας όπως και ρωγμών και 

καταγμάτων που συχνά ευθύνονται για ανεξήγητες ευαισθησίες των δοντιών. 

Επεμβάσεις 

Σε επεμβάσεις επιτρέπει στον χειρουργό να ελαχιστοποιήσει το τραύμα της τομής, 

επομένως και τον χρόνο επούλωσης, όπως και στο να αναγνωρίζει εύκολα βλάβες 

των μαλακών ιστών ή και μικροφλεγμονές που θα μπορούσαν να μείνουν 

απαρατήρητες με γυμνό οφθαλμό. Επιτρέπει ακριβείς χειρισμούς ώστε να μην 

τραυματιστούν παρακείμενα δόντια και βοηθάει στη συρραφή του χειρουργικού 

τραύματος με ράμματα 6-0 ή μέχρι και 8-0 (πολύ λεπτά) βελτιώνοντας έτσι ακόμα 

περισσότερο την επούλωση του ασθενούς. 
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Ενδοδοντία 

Στην ενδοδοντία, όπου είναι και ευρέως πλέον χρησιμοποιούμενο, το μικροσκόπιο 

επιτρέπει την ακρίβεια των χειρισμών σε ένα χώρο τόσο μικρό όσο ο ριζικός 

σωλήνας του δοντιού έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν επιπλέον ριζικοί σωλήνες, να 

αφαιρούνται σπασμένα εργαλεία και διάφορα υλικά από παλιότερες ενδοδοντικές 

θεραπείες, να καθαρίζονται πιο καλά και να προετοιμάζονται οι ριζικοί σωλήνες του 

δοντιού για μία ασφαλή ενδοδοντική θεραπεία που δεν θα παρουσιάζει κίνδυνο 

υποτροπής. 

Περιοδοντολογία 

Στην περιοδοντολογία είναι επίσης ανεκτίμητο το μικροσκόπιο, αφού επιτρέπει την 

καλύτερη επιθεώρηση της μορφολογίας και των επιφανειών του κάθε δοντιού, 

ώστε να είμαστε σίγουροι για το σχέδιο θεραπείας και για να μπορούμε να 

δώσουμε στον περιοδοντολογικό ασθενή ασφαλή λύση, αποφεύγοντας στις 

περισσότερες των περιπτώσεων τη διάνοιξη κρημνού (χειρουργείο) για 

αποτελεσματική ριζική απόξεση. 

Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο θα πρέπει λοιπόν να : 

μπορεί να επεκταθεί σε αρκετά μεγάλη απόσταση , το μοναδικό με τρεις βραχίονες, 

και να παραμένει απόλυτα σταθερό. Αυτό προϋποθέτει μια στιβαρή βάση και 

ισχυρούς, σταθερούς βραχίονες και μηχανισμούς. 

ρυθμίζεται εύκολα – ας μην ξεχνάμε ότι τα χέρια μας τα χρειαζόμαστε κυρίως για 

την άσκηση της οδοντιατρικής και όχι για την συνεχή ρύθμιση του μικροσκοπίου 

έχει τρισδιάστατη εικόνα ώστε να έχουμε αίσθηση του βάθους 

ρυθμίζεται όχι μόνο η ένταση, αλλά και το είδος του φωτός καθώς πολλά 

οδοντιατρικά υλικά είναι φωτοπολυμεριζόμενα ( πήζουν σε συγκεκριμένη 

συχνότητα φωτός) και με πράσινο χειρουργικό φίλτρο. 

συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να μπορεί να γίνει φωτογράφηση, 

κινηματογράφηση και επεξεργασία εικόνας. 

Το μικροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε λεπτομέρειες, οι οποίες είναι μπροστά μας, 

αλλά είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε με γυμνό μάτι. 

Με το μικροσκόπιο είναι εύκολη η καταγραφή κάθε περιστατικού και η 

αρχειοθέτηση εικόνων ή video και αποτελεί άριστο εργαλείο για την κατανόηση του 

προβλήματος και της διαδικασίας της θεραπείας από τους ασθενείς στο ιατρείο. 

http://dentalexcellence.gr/site/treatments/endodontic/
http://dentalexcellence.gr/site/treatments/periodontal/


 

Τα μικροσκόπια Global A φέρνουν την επανάσταση στα οδοντιατρικά μικροσκόπια. 

Έχουν σχεδιαστεί με διεθνή πρότυπα για υψηλή ποιότητα, ευελιξία και απόδοση. 

Χωρίς οπτική ίνα, άρα με σταθερό φωτισμό και χωρίς ποτέ αντικατάσταση της 

οπτικής ίνας. Με νέο σύστημα βραχιόνων AXIS το οποίο προσδίδει την απολυτή 

εργονομία και σταθερότητα. Δίνουν τη δυνατότητα εύκολης και ακριβής κίνησης 

του μικροσκοπίου στην επιθυμητή θέση.  

Τα μικροσκοπία Global A series είναι συμπαγής, υψηλής αποδοτικότητας, εύκολα 

στη χρήση μικροσκόπια. Διαθέτει πολλές πρωτοποριακές λειτουργίες που 

μεγιστοποιούν την ποιότητα θεραπείας. 

. Η μεγαλύτερη επιλογή εξαρτημάτων σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το 

μικροσκόπιο σας σε κάθε κατάσταση θεραπείας. 

.Πολύ εστιακός φακός από 200mm έως 350mm 

. 50/50 Virtual Beamsplitters με δυναοτητα μονής ή διπλής θύρας. 

Η προαιρετικά  ενσωματωμένη κάμερα ή βιντεοκάμερα1080HD δίνει τη δυνατότητα 

παρουσίασης της διαδικασίας στον ασθενή και το βοηθητικό προσωπικό κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας 

Ευκολία Χρήσης 

Ο σχεδιασμός των χειριστηρίων του μικροσκοπίου βρίσκονται στη σωστή θέση 

καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του. Δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα στην προσαρμογή μας στα χειριστήρια του μικροσκοπίου. Ο 

ρυθμιστής μεγέθυνσης, ο επιλογέας του φίλτρου, και ο ροοστάτης μικροεστίασης 

βρίσκονται στη σωστή θέση και με τη σωστή απόσταση, έτσι ώστε η χρήση τους να 

μπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται η οπτική επαφή. 

.Δυνατότητα αναβάθμισης 

Δυνατότητα αναβάθμισης με εύκολο και γρήγορο τρόπο ακόμα και σε παλαιοτέρα 

μοντέλα του οίκου. 

 

 

 

 

 



 

Α6 

Προσφέρει 6 επίπεδα μεγέθυνσης. ανώτερης ποιότητας, γερμανικούς 

αποχρωματικούς φακούς και διαθέτει το φωτεινότερο φωτισμό LED της αγοράς 

100.000 LUX 

- 6 επίπεδα μεγέθυνσης με πεδίο όρασης:  3.2 , 6.4, 12.8 χιλ. 

- To μοναδικό με 3 βραχίονες με πολύ μικρό βάρος, ώστε να έχουμε εύκολα και 

γρήγορα την θέση που επιθυμούμε. 

- Ειδικό φίλτρο για αποφυγή πολυμερισμού των ρητινών και ειδικό χειρουργικό 

φίλτρο  

- Τρεις διαθέσιμες επιλογές τοποθέτησης: Τροχήλατο, Τοίχου, Οροφής  

- Μπορούν να συνδεθούν διάφορα αξεσουάρ όπως κάμερες, βοηθητική διόπτρα 

κεφαλής, φίλτρα laser, DSLD, HD CCD 

 



 

 

 

 



Α4 

Το Global A 4 με 4 επίπεδα μεγέθυνσης, αποχρωματικούς φακούς για ανώτερη 

οπτική,  φωτισμό LED 100.000 LUX  

- 4 επίπεδα μεγέθυνσης με πεδίο όρασης: 3.2, 5.1,8.0, 12.8 χιλ. 

- Φωτισμός LED + 100.000 LUX  

- Ειδικό φίλτρο για αποφυγή πολυμερισμού των ρητινών και ειδικό χειρουργικό 

φίλτρο  

- Τρεις διαθέσιμες επιλογές τοποθέτησης: Τροχήλατο, Τοίχου, Οροφής  

- Μπορούν να συνδεθούν διάφορα αξεσουάρ όπως κάμερες, βοηθητική διόπτρα 

κεφαλής, φίλτρα laser, DSLD, HD CCD 

 

 

 

 

 

 

 



 

Α3 

Το Global A 3 είναι η ιδανική επιλογή για τον Γενικό Οδοντίατρο με 3 επίπεδα 

μεγέθυνσης, αποχρωματικούς φακούς για ανώτερη οπτική,  φωτισμό LED 100.000 

LUX  

- 4 επίπεδα μεγέθυνσης με πεδίο όρασης: 3.2, 5.1,8.0, 12.8 χιλ. 

- Φωτισμός LED + 100.000 LUX  

- Ειδικό φίλτρο για αποφυγή πολυμερισμού των ρητινών και ειδικό χειρουργικό 

φίλτρο  

- Τρεις διαθέσιμες επιλογές τοποθέτησης: Τροχήλατο, Τοίχου, Οροφής  

- Μπορούν να συνδεθούν διάφορα αξεσουάρ όπως κάμερες, βοηθητική διόπτρα 

κεφαλής, φίλτρα laser, DSLD, HD CCD 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


