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 Το Rootform είναι από τα καλύτερα 

εμφυτεύματα δύο κομματιών στην αγορά. 

 Είναι morse κωνικής σύνδεσης και όχι 

απλής, αυτό σημαίνει ότι η βίδα δεν 

ξεβιδώνει και το κολόβωμα παραμένει 

σταθερό χωρίς καμία μικροβιακή διείσδυση. 

 Αυτού του τύπου τα εμφυτεύματα έχουν 

δείξει σχεδόν μηδενική περιοδοντίτιδα. 

 Σε αυτό βοηθάει και το μεγάλο switch 

platform των Rootform, όπως φαίνεται και 

στην εικόνα, που δίνει χώρο για τη 

δημιουργία οστού πάνω στον αυχένα του 

εμφυτεύματος και γύρω από το κολόβωμα, 

δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο στρώμα 

προστασίας εναντίον των μικροβίων. 



Διαθέτουμε το καλύτερο 

πτερυγοειδές εμφύτευμα 

της αγοράς, με ειδική 

ανατομία για το μαλακό 

οστό και ειδικό μυτερό 

άκρο για την αγκύρωση του 

εμφυτεύματος στο 

πτερυγοειδής πέταλο. 

 Ακόμη διαθέτει 

προσθετική multi unit για 

να αποφευχθεί η χρήση 

κονίας και κατώτερων 

προσθετικών συνδέσεων. 

Σίγουρα τα καλύτερα tissue level εμφυτεύματα στην αγορά. 

Έχουν σύνδεση multi unit και όχι εσωτερικού-εξωτερικού εξαγώνου με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κοχλιούμενο 

και όχι με κονίες. Το multi unit σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διορθώσει δυσπαραλληλότητες έως 60 Μοίρες. 

Έχουν μικρή διάμετρο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ατροφικές γνάθους αποφεύγοντας μοσχεύματα, και παράλληλα δεν 

κινδυνεύουν να σπάσουν επειδή δεν είναι κενά στο εσωτερικό τους το μόνο κενό που έχουνε είναι η βίδα για το multi unit. 

Έχουν μεγάλη επιφάνεια οστεοενσωμάτωσης και ειδικές σπείρες δίκην μαχαίρας που κάνουν εύκολη την τοποθέτηση χωρίς 

μεγάλες επιφάνειες τριβής. 

Όπως βλέπετε και στην εικόνα, η εμφυτευματολογία με τα multi-unit συνήθως είναι τριών κομματιών· εδώ το πρωτόκολλο είναι 

απλό και είναι μόνο δύο κομματιών. 

Ακόμα με αυτά τα λεπτά ισχυρά εμφυτεύματα μπορούμε εύκολα να κάνουμε bypass του κάτω φατνιακού νεύρου. 



PHOTOS HENRI DIEDERICH   Αυτές οι πλάκες με το multi unit είναι 

εμφυτεύματα και δεν έχουν σχέση με 

τις παλιές πλάκες οστεοσύνθεσης. Η 

εσωτερική τους επιφάνεια είναι 

αδροποιημένη και στερεώνονται με 

mini implants, οπότε το τελικό 

αποτέλεσμα είναι να έχουμε 

οστεοενσωμάτωση. Όπως και τα 

φυσιολογικά εμφυτεύματα επιδέχονται 

και τη χρήση οστικών μοσχευμάτων. 

Σε μερικούς μήνες θα είναι διαθέσιμο 

προϊόν στην αγορά. 

Εφευρέτης είναι ο Χένρι Ντίντριχ 

 Η TRATE διαθέτει και την πατενταρισμένη τηλεσκοπική σύνδεση, 

η οποία δεν χρειάζεται ούτε βίδες ούτε κονίες. Όπως βλέπουμε και 

στην εικόνα υπάρχει ένα ειδικό καπάκι που κολλιέται στο εσωτερικό 

της θήκης. 

 Αυτή η σύνδεση υπάρχει και στα εμφυτεύματα ενός κομματιού, 

αλλά και στα εμφυτεύματα δύο κομματιών. 

 Η TRATE διαθέτει τα πιο γνωστά εμφυτεύματα ενός κομματιού τα 

οποία έχουν τηλεσκοπική σύνδεση αλλά και λαιμό, που μπορεί να 

λυγίσει έως 15 μοίρες για να βελτιωθούν οι  δυσπαραλληλότητες. 

 Τα πλεονεκτήματα αυτών των εμφυτευμάτων είναι πολλά όπως 

πραγματοποίηση χειρουργείων χωρίς τομές, επειδή τα εμφυτεύματα 

είναι ισχυρά και λεπτά, αλλά και εύκολη παράκαμψη του κάτω 

φατνιακού νεύρου. 

 Το ότι είναι λεπτά και ισχυρά, τα κάνει κατάλληλα για ατροφικές 

γνάθους και αποφυγή οστικών μοσχευμάτων. 

 Δεν σπάνε κάτω από μεγάλες δυνάμεις έχουνε πολύ χαμηλή 

μικροβιακή συγκέντρωση, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση abutment 

εμφυτεύματος, αλλά είναι ένα κομμάτι το εμφύτευμα. 



Η εταιρεία Rhein 83 είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 

συνδέσμων και δοντιών και εμφυτευμάτων. 

 Είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει τα μικρότερα 

locator στην αγορά σε διάφορα ύψη και είναι τα μόνα 

locator τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

επένθετη, αλλά και την ίδια στιγμή και για ακίνητη 

προσθετική, αν το θελήσει ο οδοντίατρος. 

 Ακόμη αυτά τα locator μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και σε δόντια. 

 Σε αυτό το σύστημα είναι δυνατόν να διορθωθεί 

δυσπαραλληλότητα δοντιών έως 80° με 90° μοίρες. 

 Είναι το μοναδικό σύστημα στο οποίο μπορούνε κάτω 

από κάποιες συνθήκες να συνδέσουμε δόντια με 

εμφυτεύματα. 

 Οι επιλογές είναι αναρίθμητες και σε μπολ attachment 

και σε άλλα είδη συνδέσμων. 

 Το μοναδικό Multiunit Abutment στην 
αγορά, που δεν χρειάζεται οπή για την βίδα 

του. 
 ΕΤΣΙ ΛΥΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ. 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ!!! 



 Κάποια έξυπνα εργαλεία της εταιρείας είναι οι 

προκατασκευασμένες μπάρες και έτσι μπορούμε 

να αποφύγουμε τα πολύπλοκα και απρόβλεπτα 

πρωτόκολλα. 

 Υπάρχει εργαλείο στο οποίο μπορούμε να 

μετράμε με ακρίβεια το ύψος των multi unit που 

θα χρειαστούμε. 

 Και όπως βλέπετε και στην τελευταία εικόνα η 

εταιρεία εμφυτευμάτων μας, ύστερα από ειδική 

συμφωνία που έκανε με τη Rhein 83, η τελευταία 

μπορεί να παράγει όλα της τα attachment για όλα 

τα εμφυτεύματα μας. 

 Φυσικά κατόπιν παραγγελίας σας μπορούμε να 

σας παρέχουμε attachment για οποιαδήποτε τύπο 

εμφυτεύματος. 
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MADE IN FRANCE 

 Το σύστημα ορθοδοντικής french designers aligners ήρθε για να λύσει όλα τα προβλήματα που 
είχατε με τα παλαιότερα συστήματα που χρησιμοποιούσατε. 

 Οι νάρθηκες ορθοδοντικής και το σχέδιο θεραπείας του προϊόντος μας γίνονται στη Γαλλία και 
συγκεκριμένα στο Παρίσι. 

 Το τελικό σχέδιο θεραπείας δεν πραγματοποιείται από τον οδοντοτεχνίτη της εταιρείας, αλλά από 
ομάδα ορθοδοντικών οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία στις θεραπείες με τα ορθοδοντικά 
ναρθηκάκια. 

 Στην αρχή της θεραπείας σας, το team των ορθοδοντικών θα σας καθοδηγήσει για το τι είδους 
θεραπεία θα πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής σας, αφού σας προσφέρουμε δωρεάν έλεγχο των 
φωτογραφιών του υποψηφίου ασθενή. 

 Έχετε έναν πολύ απλό λογαριασμό ҅Whatsapp ҆ με την εταιρεία μας και από αυτόν το λογαριασμό 
λύνονται όλες σας οι απορίες και γίνεται όλο το πλάνο της θεραπείας και δια μέσου του ίδιου 
λογαριασμού, λαμβάνετε το σχέδιο θεραπείας μέσα στο 3D software της εταιρείας. 

 Το σύστημά μας είναι από τα λίγα που, στα χέρια ενός έμπειρου ορθοδοντικού, μπορεί να 
θεραπεύσει σχεδόν το 100% των ορθοδοντικών ασθενών. 

 Έχετε άπειρο αριθμό ναρθήκων για να θεραπεύσετε το περιστατικό σας. 
 Το σύστημα μας έχει αναπτύξει ειδικά pressure points μέσα στα aligner, που μειώνουν τον αριθμό 

των attachments στα πρόσθια δόντια σχεδόν στο μηδέν!!! 
 Η εταιρεία μας είναι η οικονομική πολυτέλεια, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στο ιατρείο σας να 

επεκτείνει τη φήμη του και την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 
 Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο website μας ή τηλεφωνήστε μας. 

Luxurious is affordable 



TRA  
 
 
 
 

Το universal σύστημα  guided surgery από την CARDIO-
DENTAL κατάλληλο για πολλά συστήματα εμφυτευμάτων, όπως 
και για τα εμφυτεύματα της   

 Η εταιρεία μας προσφέρει το ψηφιακό 
σχεδιασμό της θέσης των εμφυτευμάτων, 

 
 Τον σχεδιασμό και την εκτύπωση του 

νάρθηκα, όπως και  
 

 Τον σχεδιασμό και την εκτύπωση 
προσωρινών εργασιών για την τοποθέτησή 
τους πάνω στα εμφυτεύματα αμέσως μετά 
το χειρουργείο. 



 Διαθέτουμε όλα τα προϊόντα της medipac στις καλύτερες τιμές για 

τους πελάτες μας κατόπιν παραγγελίας. 

 Εκτός από τα ράμματα όλων των ειδών, διαθέτουμε και τις μη 

απορροφήσιμες μεμβράνες της εταιρείας από το πρωτοποριακό υλικό 

PTFE, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία για την τοποθέτηση αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 



HEADQUARTERS  FOR  GREECE  BULGARIA  CYPRUS  AND  MALTA 
CHARISI 50, P.C. 54639, THESSALONIKI, GREECE    
 

+302311118200 THESSALONIKI, GREECE AND MALTA 
+35722007134  NIKOSIA - CYPRUS 
+35924903625  SOFIA - BULGARIA 
 
ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 
 http://www.cardiodental.net/  
ΓΙΑ   ΤΙΜΕΣ   ΚΑΙ   ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ   ΑΠΟΡΙΑ   ΣΤΕΙΛΤΕ   ΜΑΣ   ΜΗΝΥΜΑ  
info.cardiodental@gmail.com 
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