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Φυλλάδιο προσφορών Φυλλάδιο προσφορών

RELYX UNIVERSAL
3Μ

RELYX UNIVERSAL TRIAL KIT
3Μ

FILTEK UNIVERSAL
3Μ

RELYX UNICEM 2 AUTOMIX 
3Μ

PROTEMP 4 GARANT
3Μ

•  Ρητινωδώς τροποποιημένη, υβριδικού 
τύπου, υαλοϊονομερής κονία μόνιμης 
συγκόλλησης με ταχεία πήξη

Συσκευασία: 
 Σύριγγα 8,5gr 

•  Υλικό σύνθετης ρητίνης για προσωρινές 
αποκαταστάσεις ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, 
γεφυρών, με αυτόματη ανάμιξη

•  Διαθέσιμα χρώματα: Α1, Α2, Α3, A3.5, BL
•  Χρόνος πήξης από την έναρξη: 5min
•  Refill: Φύσιγγα 50ml και 16 ρύγχη ανάμειξης

ASTRINGENT
•  Η διαδικασία απώθησης ούλων γίνεται πλέον πολύ απλή
•  Το επίμηκες, λεπτό ρύγχος διευκολύνει τη χρήση και 

επιτρέπει την εφαρμογή του υλικού απευθείας στην 
ουλοδοντική σχισμή

•  Διατηρεί καθαρή και στεγνή την επιφάνεια του ούλου και 
δρα αιμοστατικά αφού περιέχει 15% χλωριούχο αργίλιο

•  Δρα σε λιγότερο από 2 λεπτά (50% εξοικονόμηση χρόνου 
σε σχέση με το νήμα)

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα κοινά πιστόλια ρητινών
•  Το υλικό κάθε τεμαχίου αρκεί για 1 έως 3 δόντια
•  Συσκευασία: 25 τεμάχια

•  Μοναδική ρητίνη με φαινόμενο χαμαιλεοντισμού
•  Μόλις 8 αποχρώσεις, 1 extra white και 1 opaque
•  Κατάλληλη για ιδιαίτερα αισθητικές μονοχρωματικές αποκαταστάσεις
•  Συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία Natural Match  

με την ανυπέρβλητη νανοτεχνολογία της 3M

KETAC CEM PLUS AUTOMIX

Ισχύει για το μήνα Μάιο Ισχύει για το μήνα Μάιο Ισχύει για το μήνα Μάιο
2+1

ΔΩΡΟ
3+1

ΔΩΡΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
     ΜΑΪΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
     ΜΑΪΟΥ

Διατίθεται σε αποχρώσεις:
 Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β1, Β2, D3, Extra White και Pink Opaque
Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα 4gr
 Καψουλάκια 0.20gr

•  Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
•  Χρησιμοποιείται είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό  

με το αυτοαδροποιούμενο Scotchbond Universal plus 
adhesive

•  -80% λιγότερη απώλεια υλικού εξαιτίας του νέου  
micro mixing tip

•  Νέος εργονομικός σχεδιασμός με -50% λιγότερα 
πλαστικά απόβλητα

•  Λεπτό και μακρύ άκρο επιμήκυνσης για εύκολη 
εφαρμογή στο ριζικό σωλήνα

•  Δυνατότητα χρήσης για όλες τις τεχνικές συγκόλλησης
• Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις: TR και A1

•  Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
•  Ακτινοσκιερή, με δεσμό υψηλής 

αντοχής που ενδείκνυται για 
συγκόλληση όλων των υλικών 
αποκατάστασης (αλουμίνια, ζιρκόνια, 
κεραμικά, άξονες)

•  Aυτοαδροποιούμενη και 
αυτοσυγκολλούμενη

•  Αποχρώσεις: Α2, Α3O, TR

Συσκευασία: 
  Σύριγγα 8,5gr και ρύγχη 

ανάμειξης

To kit περιέχει:
 3.4γρ relyx universal plus adhesive
 15 micro mixing tips
 5 ρύγχη επιμήκυνσης
 1.5ml scotchbond universal plus adhesive
 3ml scotchbond αδροποιητικό
 25 γαλάζια ρύγχη αδροποιητικού
 50 microbrushes

τιμή σύριγγας

42,96 €
57,28 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή φύσιγγας

94,01 €
125,34 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
4 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή πακέτου

180,70 €
334,60 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 RELYX UNIVERSAL TRIAL KIT

ΔΩΡΟ
ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ RELYX UNIVERSAL

τιμή πακέτου

361,40 €
425,40 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 RELYX UNIVERSAL TRIAL KIT

ΔΩΡΟ
25 ΤΕΜΑΧΙΑ ASTRINGENT

τιμή σύριγγας

102,59 €
153,90 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ
33,33%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή πακέτου

240,00 €
298,75 € 

Ισχύει από 20-27 Μαΐου

Ισχύει από 20-27 Μαΐου Ισχύει για το μήνα Μάιο

•  Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
•  Χρησιμοποιείται είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό 

με το αυτοαδροποιούμενο Scotchbond Universal 
plus adhesive

•  -80% λιγότερη απώλεια υλικού εξαιτίας του  
νέου micro mixing tip

•  Νέος εργονομικός σχεδιασμός με -50% λιγότερα 
πλαστικά απόβλητα

•  Λεπτό και μακρύ άκρο επιμήκυνσης για εύκολη 
εφαρμογή στο ριζικό σωλήνα

•  Δυνατότητα χρήσης για όλες τις τεχνικές 
συγκόλλησης

•  Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις: TR και A1

2+1 KETAC
ΔΩΡΟ

2+25 ASTRINGENT
ΔΩΡΟ

1+1 RELYX
ΔΩΡΟ

3+1
ΔΩΡΟ

SCOTCHBOND UNIVERSAL  
PLUS ADHESIVE
3Μ

EXPRESS XT PUTTY quick ή soft
3Μ

FILTEK ULTIMATE
3Μ

FILTEK UNIVERSAL
3Μ

EXPRESS XT LIGHT BODY PUTTY 
standard ή quick
3Μ

FILTEK SUPREME ULTRA FLOWABLE
3Μ

FILTEK ONE
3Μ

CLINPRO KIT
3Μ

FILTEK BULK FILL FLOWABLE
3Μ

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
De ntine: A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, 

C4D, WD, XWD
Bo dy: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, 

B1B, B2B, B3B, C1B, C2B, C3B, 
D2B, WB, XWB 

En amel: A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, 
D2E, WE, XWE

Translucent: CT, BT, GT, AT
3920 Συσκευασία:
 Σύριγγα 4gr

•  Μοναδική ρητίνη με φαινόμενο 
χαμαιλεοντισμού

•  Μόλις 8 αποχρώσεις,  
1 extra white και 1 opaque

•  Κατάλληλη για ιδιαίτερα 
αισθητικές μονοχρωματικές 
αποκαταστάσεις

•  Συνδυάζει μοναδικά την 
τεχνολογία Natural Match  
με την ανυπέρβλητη 
νανοτεχνολογία της 3M

•  Λεπτόρρευστο υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης,  
για τεχνικές 1 και 2 σταδίων

• Για το Standard – 36974  (κανονικής πήξης) 
 Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 2min
 Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 3:30min
• Για το Quick – 36976  (γρήγορης πήξης)
 Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1:30min
 Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2:30min
• Χρησιμοποιείται με πιστόλι 1:1
• Συσκευασία: 2x50ml φύσιγγες, 10 ρύγχη ανάμιξης

•  Ο πρώτος παγκοσμίως ακτινοσκιερός 
universal συγκολλητικός παράγοντας

•  Κατάλληλος για όλες τις διαδικασίες 
άμεσης και έμμεσης συγκόλλησης και 
όλες τις τεχνικές αδροποίησης.  
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί  
ως ένα universal primer για όλα  
τα υλικά αποκατάστασης

•  Πραγματικά ένα one bottle system που  
δε χρειάζεται ξεχωριστό σιλάνιο ή primer

•  Χωρίς μετεμφρακτική ευαισθησία
•  Δεν περιέχει παράγωγα BPA  

όπως το BisGMA
• 41294: Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
 Α1, Α2, Α3, C2
Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα 4gr
 Καψουλάκια  20τμχ x 0,25gr

•  Ρητίνη οπισθίων δοντιών 
μαζικής πλήρωσης κοιλοτήτων 

•  Με εύκολο σύστημα διάθεσης 
χωρίς την ανάγκη φινιρίσματος 
με συμβατική ρητίνη,  
το Filtek Bulk One θα αυξήσει 
την παραγωγικότητά σας 
επιτρέποντας ένα στάδιο 
τοποθέτησης μέχρι και 5mm

τιμή πακέτου

99,80 €
199,60 € 

Διατίθεται σε αποχρώσεις:
  Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β1, Β2, D3, 

Extra White και Pink Opaque
Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα 4gr
 Καψουλάκια 20τμχ x 0.20gr

Αποχρώσεις:
 Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4
Συσκευασία:
  3930  2x2gr σύριγγες 

και ρύγχη

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
 Α1, Α2, Α3, Universal
Συσκευασία:
  4862  2x2gr σύριγγες 

και ρύγχη

36972
  Συσκευασία: 250ml βάσης,  

250ml καταλύτης 
(κανονικής πήξης)

36973
  Συσκευασία: 250ml βάσης,  

250ml καταλύτης (ταχείας 
πήξης)

•  Ρητίνη υψηλής 
ποιότητας αισθητικών 
αποκαταστάσεων

•  Ευελιξία για μονοχρωματική 
ή διαστρωματική 
απόχρωση

•  Άριστο αισθητικό 
αποτέλεσμα - 
χαμαιλεοντισμός, υψηλής 
ποιότητας στίλβωση, 
χαμηλή συστολή 
πολυμερισμού 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 ΤΕΜΑΧΙΑ

50%

ΕΚΠΤΩΣΗ

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει από 20-27 Μαΐου

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει για το μήνα Μάιο

8+4
ΔΩΡΟ

8+4
ΔΩΡΟ

8+4
ΔΩΡΟ

1+1
ΔΩΡΟ

τιμή συσκευασίας

38,18 €
57,28 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
12 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

33,33%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή συσκευασίας

41,96 €
62,95 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
12 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

33,33%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή σύριγγας

43,54 €
65,32 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
12 ΣΥΡΙΓΓΕΣ
33,33%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή πακέτου

235,08 €
313,44 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή πακέτου

171,30 €
228,40 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

25%

ΕΚΠΤΩΣΗ

τιμή πακέτου

46,16 €
64,37 € 

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 CLINPRO KIT

ΔΩΡΟ
ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ CLINPRO

•  Λεπτόρρευστη ρητίνη μαζικών εμφράξεων κατάλληλη  
για χρήση ως ουδέτερο στρώμα

•  Νέα εργονομική σύριγγα και έγχυση χωρίς φυσαλίδες
•  Η συστολή πολυμερισμού που δημιουργείται μετά την 

τοποθέτηση του Filtek Bulk Fill Flowable σε κοιλότητες 
βάθους 4mm σε ένα στρώμα είναι ίδια ή και μικρότερη 
από αυτή που δημιουργείται με την τοποθέτηση 2mm 
παραδοσιακών ρητινών

•  Παχύρρευστο, υδρόφιλο, 
αποτυπωτικό υλικό 
βινυλοπολυσιλοξάνης, 
κανονικής ή ταχείας πήξης  
για ανάμιξη με το χέρι

•  Κατάλληλο για αποτυπώματα 
στεφανών, γεφυρών, ενθέτων 
και επενθέτων

•  Υλικό υψηλού ιξώδους,  
με επαρκή ακαμψία μετά  
την πήξη και εύκολη  
αφαίρεση από το στόμα

12637
  Refill: Σύριγγα 

αποφρακτικού 1,2ml και 
10 μαύρα ρύγχη

12636
  Kit: 2x1,2ml σύριγγες 

υλικού sealant, 3ml 
αδροποιητικού, 10 ρύγχη 
μαύρα και 10 ρύγχη 
γαλάζια

Ισχύει για το μήνα Μάιο

•  Φωτοπολυμεριζόμενο,  
φθοριούχο αποφρακτικό υλικό  
για οπές και σχισμές

•  Tεχνολογία αλλαγής χρώματος 
για οπτική ένδειξη τοποθέτησης. 
Αρχικά έχει ροζ χρώμα για 
να ξεχωρίζει εύκολα το 
σημείο εφαρμογής. Μετά τον 
φωτοπολυμερισμό αποκτά  
το χρώμα του δοντιού

• Χαμηλό ιξώδες για εύκολη ροή
•  Απελευθερώνει φθόριο και 

συγκολλάται στην αδαμαντίνη

3+1
ΔΩΡΟ

3+1
ΔΩΡΟ

1+CLINPRO
ΔΩΡΟ

τιμή πακέτου

130,58 €
154,00 € 

* ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  
SOFLEX REFILL 50τμχ

2+SOFLEX*
ΔΩΡΟ

τιμή πακέτου

127,32 €
150,74 € 

* ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  
SOFLEX REFILL 50τμχ

2+SOFLEX*
ΔΩΡΟ

•  Υλικό αποκαταστάσεων με υψηλή ρευστότητα
•  Νέα εργονομική σύριγγα και έγχυση χωρίς φυσαλίδες
•  Με τη μοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ
•  Αντοχή και αισθητική στις αποκαταστάσεις
•  Επιδιόρθωση εμμέσων αποκαταστάσεων, εμφράξεις  

οπών-σχισμών, πλήρωση υποσκαφών
•  Είναι θιξοτροπικό με υψηλή  

δυνατότητα λείανσης
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Φυλλάδιο προσφορών Φυλλάδιο προσφορών

AFFINIS SYSTEM 360  
MONOBODY
COLTENE

COLTENE ADHESIVE
COLTENE

PRESIDENT The Original  
System 360 HEAVY BODY
COLTENE

AFFINIS SYSTEM 360  
HEAVY BODY
COLTENE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ COLTENE
COLTENE

ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΙΣΚΑΡΙΑ
COLTENE

PRESIDENT The Original  
System 360 MONOBODY
COLTENE

UNIVERSAL MIXING TIPS
COLTENE

ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ
COLTENE

-25%

-25%

•  Συγκολλητικό δισκαρίων γενικής χρήσης 
•  Κατάλληλο για αποτυπωτικά υλικά με βάση τη σιλικόνη
•  Αποτρέπει το διαχωρισμό του αποτυπωτικού υλικού  

από το δισκάριο κατά την αφαίρεση του δισκαρίου  
από το στόμα

60019948   Συσκευασία: 
 2x380ml και 10 dynamic ρύγχη ανάμειξης

•  Υλικό heavy για χρήση 
με συσκευή αυτόματης 
ανάμειξης

• Ευκολία στη χρήση
•  Αποτύπωση με 

εξαιρετική ακρίβεια
• Χρόνος εργασία: 0’45’’
•  Χρόνος παραμονής στο 

στόμα: 2’00’’ 
• Πωλείται ανά τεμάχιο

•  Αποτυπωτικό 
heavy υλικό 
πολυβινυλοσιλοξάνης 
για συσκευές 
αυτόματης ανάμιξης.

•  Χρόνος ανάμειξης: 
0:,15 min

•  Χρόνος εργασίας 
1,30 min

•  Χρόνος στο στόμα 
2,00 min

• Πωλείται ανά τεμάχιο

•  Ανταλλακτικός προωθητήρας 
•  Μετατρέπει το απλό πιστόλι σας σε πιστόλι που μπορεί 

να δεχτεί φύσιγγες των 50 αλλά και των 75ml
• Κωδικός: 6985

•  Διαφανή πλαστικά 
δισκάρια που παρέχουν 
οπτική επαφή με το μέτρο 
καθόλη τη διάρκεια της 
αποτύπωσης

•  Με ειδικό σχεδιασμό 
που τα καθιστά ιδιαίτερα 
άκαμπτα

•  Με όρια που δεν 
τραυματίζουν τον 
βλεννογόνο

•  Το σχήμα του δισκαρίου 
μπορεί ελαφρώς να 
τροποποιηθεί για τις 
ανάγκες του περιστατικού 
με τη χρήση θερμότητας 

• Δεν κλιβανίζονται

•  Το μοναδικό ρύγχος ανάμειξης 
της Coltene για όλες τις εργασίες

•  Αντικαθιστά το κίτρινο ρύγχος 
των λεπτόρρευστων, το πράσινο 
ρύγχος των υλικών bite, το ροζ 
ρύγχος των μονοφασικών

•  Ευκολία στη χρήση καθώς 
χρειάζεται 55% λιγότερη πίεση 
στο πιστόλι κατά τη διαδικασία 
προώθησης του υλικού 

60019694   Συσκευασία:
  100 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

•  Δισκάρια με ειδικό 
σχεδιασμό που τα καθιστά 
ιδιαίτερα άκαμπτα

•  Με όρια που  
δεν τραυματίζουν  
τον βλεννογόνο

• Κλιβανίζονται 

•  Μονοφασικό υλικό 
φιλικό προς τους 
ιστούς

• Με ουδέτερη γεύση
•  Αφαιρείται εύκολα 

από το στόμα χωρίς 
να παραμορφώνεται 
ή να αφήνει 
υπολείμματα 

•  Έχει υψηλή 
ελαστικότητα 99.75%

•  Κατάλληλο για 
τεχνική αποτύπωσης 
ενός βήματος 

•  Πωλείται και ανά 
τεμάχιο 60019946   Συσκευασία: 

  2x380ml και 10 dynamic ρύγχη ανάμειξης

•  Μονοφασικό υλικό 
για χρήση με συσκευή 
αυτόματης ανάμειξης

•  Υλικό επιλογής  
για αποτύπωση  
σε περιστατικό  
με εμφυτεύματα 

•  Ευκολία στη χρήση
•  Εξαιρετική ακρίβεια 
• Χρόνος εργασία: 0’45’’
•  Χρόνος παραμονής  

στο στόμα: 2’30’’

-25%-25%

ανά τεμάχιο

76,55 €
102,07 € 

ανά τεμάχιο

64,13 €
85,50 € 

13,02 €

ανά τεμάχιο

76,55 €
102,07 € 

1,29 €

ο ανταλλακτικός 
προωθητήρας

16,25 €

το πιστόλι 

103,95 €

ανά τεμάχιο

64,13 €
85,50 € 

2,22 €

0,70 €

6487   Συσκευασία:
   refill:  2x380ml Affinis heavy body 

6482   Συσκευασία:
 2x380ml cartridge

Διατίθενται σε: 
 C6901  άνω γνάθο large
 C6902  κάτω γνάθο large
 C6903  άνω γνάθο medium 
 C6904  κάτω γνάθο medium 
 C6905  άνω γνάθο small
 C6906  κάτω γνάθο small
  C6907   μισό τεταρτημόριο 

(τεταρτημόριο 2 και 4)
  C6908   μισό τεταρτημόριο 

(τεταρτημόριο 1 και 3)
 C6909  μισό πρόσθιο

Διατίθενται σε: 
 C6950  άνω γνάθο large
 C6951  κάτω γνάθο large
 C6952  άνω γνάθο medium 
 C6953  κάτω γνάθο medium 
 C6954  άνω γνάθο small
 C6955  κάτω γνάθο small
  C6956  μισό τεταρτημόριο 

(τεταρτημόριο 1 και 3)
  C6957  μισό τεταρτημόριο 

(τεταρτημόριο 2 και 4)
 C6958  μισό πρόσθιο

4410   Συσκευασία:
 Φιαλίδιο 10ml

JET BLUE BITE
COLTENE

AFFINIS HEAVY BODY
COLTENE

AFFINIS PRECIOUS
COLTENE

AFFINIS PUTTY
COLTENE

SPEEDEX KIT
COLTENE

PRESIDENT  
The Original PUTTY
COLTENE

AFFINIS MONOBODY
COLTENE

HYDROPRINT
COLTENE

PRESIDENT  
The Original LIGHT BODY
COLTENE

-25%

-25%

-25%

•  Αποτυπωτικό υλικό για την καταγραφή της σύγκλεισης
•  Εξαιρετική ροή ακριβώς στο σημείο που θέλετε,  

σε προβλέψιμη ποσότητα και με ιδανικό σχήμα κορδονιού
•  Αφού πήξει γίνεται σκληρό σαν πέτρα για μεγαλύτερη 

ακρίβεια ενώ παραμένει αρκετά εύκαμπτο για εύκολη 
τελική διαμόρφωση ή περικοπή 

•  Διατίθεται σε μορφή fast: Χρόνος εργασίας 30sec
•  Χρόνος πήξης στο στόμα 40sec

6520   Συσκευασία:
  2x75ml φύσιγγες και 8 ρύγχη ανάμειξης 

•  Χαμηλής ρευστότητας σιλικόνη για λήψη τελικών 
αποτυπωμάτων με τη χρήση δισκαρίου

•  Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων
•  Υψηλή υδροφιλικότητα, αντοχή στο σχίσιμο 
•  Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’00’’
•  Συνολικός χρόνος εργασίας: 3’00’
•  Κατάλληλο για τεχνική μονής ή διπλής αποτύπωσης

•  Λεπτόρρευστη βυνιλοπολυσιλοξάνη σε φύσιγγα
•  Διαθέτει εξαιρετική ροή ώστε να αποτυπώνει εύκολα 

κρίσιμες λεπτομέρειες
•  Η διαβρεξιμότητα του υλικού επιτρέπει στην υγρή γύψο  

να παράξει ακριβή εκμαγεία 
•  Ο μοναδικός χρωματισμός χρυσό και ασήμι μειώνει 

δραστικά το φαινόμενο σκέδασης του φωτός  
βελτιώνοντας την ορατότητα στα όρια της παρασκευής

•  Διατίθεται σε regular kai light
•  Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’20’’
•  Συνολικός χρόνος εργασίας: 3’20’
•  Πωλούνται και ανά φύσιγγα

•  Σιλικόνη συμπύκνωσης για λήψη αποτυπωμάτων
•  Κατάλληλο για αποτύπωση σε δύο φάσεις και 

ταυτόχρονη αποτύπωση (σάντουιτς)
•  Εξαιρετική αναπαραγωγή λεπτομερειών
•  Συσκευασία: Putty 900ml, 140ml λεπτόρρευστο, 

60ml καταλύτης

•  Παχύρρευστο αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης 
υψηλού ιξώδους πολυμεριζόμενο με αντίδραση προσθήκης

•  Υψηλή υδροφιλικότητα και αντοχή στο σχίσιμο
•  Κατάλληλο για τεχνική μονής ή διπλής αποτύπωσης,  

για εκμαγεία μελέτης, ορθοδοντικά εκμαγεία και κλειδιά
• Χρόνος ανάμειξης: 0’30’’
•  Χρόνος εργασίας: 1’30’’
•  Χρόνος παραμονής στο στόμα: 3’00’’ 
• Συσκευασία: 2x300ml 

•  Αποτυπωτικό υλικό υψηλής ακρίβειας με αλγινική βάση
•  Διαθέτει εξαιρετική σταθερότητα και ελαστικότητα
•  Με άρωμα μέντας και χαμηλό ιξώδες
•  Εύκολο στην ανάμειξη, χωρίς σκόνη
•  Διατηρεί τις διαστάσεις του μετά την αποτύπωση  

για 3 μέρες
•  Συσκευασία: Σακούλα 454gr

•  Λεπτόρρευστη βινυλοπολυ-
σιλοξάνη σε φύσιγγα 

•  Υψηλή αντοχή και ελαστικότητα 
•  Έχει υδρόφιλες ιδιότητες  

και εξαιρετική ροή ακόμα  
και υπό πίεση

•  Όταν έρχεται σε επαφή 
με υγρασία, τα πρόσθετα 
μετακινούνται στην 
επιφάνεια του υλικού, ώστε 
να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
διαβρεξιμότητα.

•  Χρόνος εργασίας: 1’45’’
•  Χρόνος παραμονής στο  

στόμα: 2’00’’ 
•  Συσκευασία: 2x50ml φύσιγγα 

και 12 ρύγχη ανάμειξης

6547   Συσκευασία:
  2x75ml φύσιγγες και 8 ρύγχη ανάμειξης

•  Μονοφασικό αποτυπωτικό αθροιστικού τύπου  
σε φύσιγγες για πιστόλι τύπου 2:1/1:1 

•  Υλικό επιλογής για αποτύπωση εργασιών με εμφυτεύματα
•  Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’30’’
•  Συνολικός χρόνος εργασίας: 3’30’

-25%

-25%-25%

72,37 €
96,49 € 

η φύσιγγα

19,42 €
25,89 € 

η φύσιγγα

24,92 €

η φύσιγγα

23,02 €
30,69 € 

57,11 €
76,14 € 

49,71 €

η φύσιγγα

19,42 €
25,89 € 

η φύσιγγα

18,73 €
24,97 € 

9,47 €

6775   Συσκευασία:
  2x50ml φύσιγγες light και 12 ρύγχη 
6776   Συσκευασία:
  2x50ml φύσιγγες regular και 12 ρύγχη 

Διατίθεται σε: 
 putty soft  60019943
 putty super soft  60019944
 fast putty soft   60022166

Διατίθεται σε: 
 xtra light body   60019937
 light body   60019938
 regular body   60019939

6495   Συσκευασία:
  4x50ml φύσιγγες, 12 universal ρύγχη 

ανάμειξης και 12 ακρορρύγχια

Διατίθεται σε: 
 putty soft  6530
 fast putty soft  6531
 putty super soft  6535
Μέγιστο χρόνος επεξεργασία:
 putty soft - putty super soft 3’10’’
 fast putty soft 2’55’’

•  Παχύρευστο αποτυπωτικό 
υλικό αθροιστικού τύπου 
για ανάμιξη στο χέρι σε 
μορφή πάστα-πάστα

•  Υψηλή υδροφιλικότητα 
και αντοχή στο σχίσιμο

• Μη κολλώδες υλικό
•  Κατάλληλο για τεχνική 

μονής ή διπλής 
αποτύπωσης, για 
εκμαγεία μελέτης, 
ορθοδοντικά εκμαγεία  
και κλειδιά

• Συσκευασία: 2x300ml 

NEW NEW NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

•  Πιστόλι 1:1 και 1:2 της Coltene κατάλληλο για φύσιγγες 
σιλικόνης και καταγραφής δήξης

•  Μπορεί να δεχτεί φύσιγγες των 50 και των 75ml
• Κωδικός: 6900

ανά τεμάχιο ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο
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ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ  
CONVENTIONAL
COLTENE

ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ  
EDM
COLTENE

HyFlex CM
COLTENE

K-FILES MICROMEGA
MIKROMEGA

HyFlex EDM
COLTENE

ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ EDM
COLTENE

H-FILES MICROMEGA
MIKROMEGA

Hyflex REMOVER
COLTENE

GUTTA FLOW BIOSEAL
ROEKO

•  Κατάλληλοι για έμφραξη ριζικών σωλήνων που 
έχουν υποστεί επεξεργασία με τις ρίνες Hyflex EDM

• Ακτινοσκιεροί
•  Στην άκρη του κώνου η κωνικότητα ακολουθεί  

τις τιμές κατά ISO αλλά στη συνέχεια διαμορφώνεται 
ανάλογα με τα μεγέθη κατά EDM

• Μήκος: 28mm
• Συσκευασία: 60 τεμάχια

•  Έτοιμες προς χρήση κλιβανισμένες ρίνες K-files
• Μήκος 25mm

Διαθέσιμα μεγέθη: 
  Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, σετ 15/40 

και σετ 45/80

* Εξαιρούνται οι συσκευασίες Assorted * Εξαιρούνται οι συσκευασίες Assorted

•  Ρίνες NiTi με κατεργασία διάβρωσης με σπινθήρα
•  Έως και 700% υψηλότερη αντοχή και θραύση
•  Ειδικά σκληρυμένη επιφάνεια
•  Εξαιρετική ευκαμψία
•  Ελεγχόμενη μνήμη
•  Απαιτείται λιγότερη εργασία με ρίνες  

για την επιτυχία της θεραπείας
•  Διατίθενται σε μήκη 21 και 25mm
•  Συσκευασία: Set 3 τεμαχίων

•  Κατάλληλοι για χρήση σε ριζικούς σωλήνες που 
έχουν υποστεί επεξεργασία με τις ρίνες Hyflex EDM

•  Ιδιαίτερα απορροφητικοί
•  Στην άκρη του κώνου η κωνικότητα ακολουθεί  

τις τιμές κατά ISO αλλά στη συνέχεια διαμορφώνεται 
ανάλογα με τα μεγέθη κατά EDM

• Μήκος: 28mm
•  Συσκευασία: 100 τεμάχια

•  Έτοιμες προς χρήση κλιβανισμένες ρίνες H-files
•  Μήκος 25mm

Διαθέσιμα μεγέθη: 
  Νο8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, σετ 15/40 

και σετ 45/80

•  Κώνοι από φυσικό 
καουτσούκ

•  Οι conventional κώνοι 
είναι πιο κωνικοί 
από τους κλασσικούς 
κώνους. Για το λόγο 
αυτό είναι κατάλληλοι 
για χρήση σαν 
βοηθητικοί κώνοι σε 
τεχνικές συμπύκνωσης

•  Συσκευασία:  
100 τεμάχια

Διατίθενται σε μεγέθη: 
 XF  -extra fine 
 FF  -fine fine
 MF  -medium fine
 F   -fine 
 FM  -fine medium

 M  -medium
 XF-M  -extra fine – medium
 MC  -medium – large
 C  -large
 XC  -extra large

•  Εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων
•  Σύστημα ψυχρής πλήρωσης και σφραγιστικό σε ένα
•  Εξαιρετικές ιδιότητες ροής, ακτινοσκιερό
•  Τέλεια προστασία από επαναμόλυνση χάρη  

στη διαστολή και τη στεγανή σφράγιση
•  Προσκόλληση στον κώνο γουταπέρκας  

και στο τοίχωμα της οδοντίνης
Διαθέσιμες συσκευασίες: 
  Αρχικό kit: Σύριγγα 5ml και 12 ρύγχη ανάμειξης
  Refill: Σύριγγα 5ml 

•  Ρίνες έως και 300% πιο ανθεκτικές στην καταπόνηση 
σε σχέση με άλλες ρίνες NiTi

•  Απόλυτος έλεγχος της ρίνας μέσα στο ριζικό κανάλι 
μειώνοντας τον κίνδυνο της διάτρησης

•  Ιδανικό για πολλαπλή χρήση αφού το σχήμα 
επανέρχεται μετά την αποστείρωση

•  Διατίθενται σε μήκη 21, 25 και 31mm
• Συσκευασία: Set 6 τεμαχίων

•  Ρίνες για την ασφαλή και 
αποτελεσματική αφαίρεση 
γουταπέρκας

•  Ασφαλής και αποτελεσματική 
αφαίρεση γουταπέρκας

•  Σέβεται την ανατομία  
του ριζικού σωλήνα

•  Αποτελεσματικό χωρίς  
τη χρήση διαλύτη

•  Ασφαλές στη χρήση,  
χωρίς κοπτικό άκρο

• Μήκος 23mm
•  Συσκευασία: 5 τεμάχια

73,87 €

τιμή συσκευασίας

7,75 €
10,33 € 

τιμή συσκευασίας

7,75 €
10,33 € 

τιμή τεμαχίου

17,93 €
22,41 € 

τιμή τεμαχίου

10,62 €
13,28 € 

τιμή συσκευασίας

36,26 €
48,34 € 

τιμή συσκευασίας

42,50 €
56,66 € 

refill

113,67 €
142,09 € 

kit

157 €

18,08 €

Διατίθεται σε μεγέθη:
  20/05, onefile 25, 40/04, 50/03, 

60/02 και assorted

Διατίθεται σε μεγέθη:
  20/05, onefile No25, 40/04, 50/03, 

60/02 και assorted

CUTTING KNIFE
COLTENE

TEMPOSIL 2
COLTENE

PARACORE KIT
COLTENE

SOLOCEM
COLTENE

COLTOSOL
COLTENE

COOLTEMP
COLTENE

PARACORE REFILL
COLTENE

DUOTEMP
COLTENE

PSI
COLTENE

-25%

• Μαχαιρίδιο Coltene
•  Κατάλληλο για την κατασκευή αύλακας διαφυγής στα 

αποτυπώματα πριν τη χρήση του λεπτόρρευστου υλικού
• Κωδικός: 4420

•  Υλικό προσωρινής κονίας PVS για διαφορετικές 
επιφάνειες

•  Παρέχει άριστη μικρο-μηχανική συγκράτηση  
σε διαφορετικές επιφάνειες όπως μέταλλο,  
ζιρκόνιο και οδοντίνη  

•  Απλή εφαρμογή, εύκολη αφαίρεση και σύντομος 
χρόνος πήξης

•  Διατίθεται σε αποχρώσεις dentin και white 
• Συσκευασία: Σύριγγα 5ml 

•  Προσωρινό εμφρακτικό μη φωτοπολυμεριζόμενο
• Χωρίς ευγενόλη
•  Ακτινοσκιερό με κρεμώδη σύσταση αφαιρείται εύκολα 

σε μεγάλα κομμάτια
•  Επιτυγχάνεται ιδανική επιφανειακή σκληρότητα 

κατάλληλη και για προσωρινές εμφράξεις οπισθίων
• Συσκευασία βάζο 38 gr

•  Υλικό σύνθετης ρητίνης για κατασκευή προσωρινών 
στεφανών και γεφυρών

•  Λόγω μιας βελτιστοποιημένης ελαστικής φάσης το υλικό 
αφαιρείται εύκολα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα 
από στόμα

•  Χαμηλή θερμοκρασία πολυμερισμού
•  Εξαιρετική στιλβωτική ικανότητα
• Χαμηλή συρρίκνωση 
•  Δίνει προσωρινές εργασίες υψηλής αισθητικής και ακρίβειας 

•  Υλικό προσωρινής έμφραξης διπλού πολυμερισμού
• Χωρίς ευγενόλη
•  Ενδεικτικό για μεγάλα σφραγίσματα ή όπου απαιτείται 

μεγάλη παραμονή προσωρινού εμφρακτικού
• Εύκολη αφαίρεση
• Συσκευασία: Σωληνάριο 5gr

•  Υλικό δύο συστατικών για την καταγραφή των 
σημείων υπερπιέσεως με βάση μια πολυσιλοξάνη 
πολυμεριζόμενη με αντίδραση συμπύκνωσης

•  Χειροκίνητη ανάμειξη, σύσταση μεσαίας ρευστότητας 
• Χρώμα: ανοιχτό πράσινο 
•  Κατάλληλο για αναγνώριση των σημείων υπερπιέσεως 

σε οδοντοστοιχίες
•  Καθορισμός της αναγκαιότητας για αναγομώσεις
•  Έλεγχος της ακρίβειας εφαρμογής των ενθέτων, 

στεφανών, γεφυρών και χυτών αγκίστρων
•  Χρόνος ανάμειξης: 0’30’’, χρόνος εργασία: 1’30’’,  

χρόνος παραμονής στο στόμα: 3’00’’

•  Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
•  Παρέχει άριστη μόνιμη συγκόλληση χωρίς τη χρήση 

πρόσθετου συγκολλητικού
•  Χαμηλή συστολή πολυμερισμού 
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα
•  Σε σύριγγα quickmix που παρέχει ευκολία στη χρήση 

και εξοικονόμηση χρόνου

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
60011392   Slow dentin refill:
  2x5ml paracore dentin slow, 20 mixing tip 

short super fine
60011392   Slow trans refill:
  2x5ml paracore trans slow, 20 mixing tip 

short super fine

•  Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυμερισμού ενισχυμένη με ύαλο
•  Ολοκληρωμένο σύστημα συγκολλητικού και κονίας 
•  Διαθέσιμες αποχρώσεις: dentin, white και trans
•  Ακτινοσκιερό υλικό 
•  Το μοναδικό υλικό που είναι κατάλληλο για: 
 - στερέωση αξόνων με κονία
 - κατασκευή ψευδοκολοβώματος
 -  στερέωση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων με κονία
 - αποκατάσταση τύπου mono-block

-25%

80,41 €
107,22 € 

13,51 €

30,58 €

201,51 €

111,22 €

11,88 €

ανά σύριγγα

37,15 €
49,54 € 

16,38 €

Διαθέσιμα χρώματα: 
 A1, A2, A3.5 
Διαθέσιμες συσκευασίες:
  5815  Φύσιγγα 50ml σε απόχρωση A1 
  5805  Φύσιγγα 50ml σε απόχρωση Α2 
  5810  Φύσιγγα 50ml σε απόχρωση Α3.5

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
4440  Αρχικό kit:
 55ml βάση και 20ml καταλύτη

Διαθέσιμες αποχρώσεις:
 Dentin, Trans, White opaque
Διαθέσιμες συσκευασίες: 
 60019840  Σύριγγα 10.5gr trans 
 60014061  Σύριγγα 10.5gr white opaque
 60014062  Σύριγγα 10.5gr dentin

οι 4 συσκ. -25%οι 4 συσκ. -25%

NEW -20%

τα 5τμχ. -20% τα 5τμχ. -20%

NEW

•  Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυμερισμού ενισχυμένη με ύαλο
•  Ολοκληρωμένο σύστημα συγκολλητικού και κονίας 
•  Διαθέσιμες αποχρώσεις: dentin, white και trans
• Ακτινοσκιερό υλικό 
•  Το μοναδικό υλικό που είναι κατάλληλο για:
 - στερέωση αξόνων με κονία
 - κατασκευή ψευδοκολοβώματος
 -  στερέωση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων με κονία
 - αποκατάσταση τύπου mono-block

Συσκευασία: 
60013753   Slow intro kit: 
 2x5ml paracore dentin slow, 2x5ml paracore trans slow, 
  3ml parabond non rinse conditioner, 3ml parabond adhesive A, 
 3ml parabond adhesive B, 20 mixing tip short super fine, 50 
 brushes και 1 mixing well

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

47,40 €

οι 4 συσκ. -25% οι 4 συσκ. -25%
* *

NEW
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FLEXI DAM
COLTENE

HYGENIC FIESTA WINGED  
complete kit
HYGENIC

ELASTI DAM
HYGENIC

FIESTA DENTAL DAM
HYGENIC

SIMPLE DAM kit
HYGENIC

FLEXI DAM FRAMED,  
non latex
COLTENE

HYGENIC DENTAL DAM
HYGENIC

WEDJETS
HYGENIC

HYGENIC FIESTA WINGLESS  
complete kit
HYGENIC

To kit περιέχει: 
  1 συσκευασία φύλλα απομόνωσης medium green, 36 τεμάχια 
 9 αρπάγες Fiesta 9W χωρίς πτερύγια 
 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A
 1 πλαστικό πλαίσιο κωδ.H01414
 1 οδηγό διάνοιξης 
 1 ελαστικό σταθεροποιητικό νήμα (λεπτό, κίτρινο)
 1 αρπαγοφόρο
 1 τρύπανο
Κωδικός kit: H02778

•  Ελαστικά απομόνωσης με άρωμα φρούτων
•  Κάθε κουτί περιέχει ελαστικά χρώματος μωβ, 

μπλε και ροζ
• Πάχος: Medium
•  Διαστάσεις: 6’’x6’’ (152x152cm)
• Συσκευασία: 36 τεμάχια

To kit περιέχει:
  36 ελαστικά απομόνωσης πράσινο medium - 6“x6“ (152x152 mm) 

Elasti-Dam (H11625)
 4 αρπάγες: 2, 9, 12A, 13A
 1 πλαίσιο πλαστικό (H01414)
 1 αρπαγοφόρο
 1 τρύπανο
 1 ελαστικό σταθεροποιητικό νήμα (λεπτό, κίτρινο)
 CD με οδηγίες χρήσης
Κωδικός kit: H02900

•  Ελαστικός απομονωτήρας χωρίς latex με 
ενσωματωμένο πλαίσιο (το πλαίσιο είναι εύκαμπτο 
και σχεδιασμένο σε ένα βολικό μέγεθος εργασίας 
10cmx10,5cm)

•  Εύκολη τοποθέτηση στο στόμα 
•  Μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο
• Χωρίς πούδρα
• Χρώμα: Μωβ
• Συσκευασία: 20 τεμάχια

To kit περιέχει: 
 1 συσκευασία φύλλα απομόνωσης medium green, 36 τεμάχια
 9 αρπάγες Fiesta 9W χωρίς πτερύγια
 W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56 
 1 πλαστικό πλαίσιο κωδ.H01414
 1 οδηγό διάνοιξης - template
 1 ελαστικό σταθεροποιητικό νήμα (λεπτό, κίτρινο)
 1 αρπαγοφόρο
 1 τρύπανο
Κωδικός kit: H02790

Διατίθεται στους παρακάτω κωδικούς: 
 Η02147  medium -green
 H03530  medium -blue
 H02148  heavy -green
 H07315  heavy -blue
 H00541  extra heavy -dark
 H00524  medium light -παιδικό μέγεθος

FIESTA KIT Αρπάγες  
με πτερύγια
HYGENIC

FIESTA Αρπάγες  
χωρίς πτερύγια
HYGENIC

HYGENIC Αρπάγες  
χωρίς πτερύγια
HYGENIC

HYGENIC Αρπάγες  
με πτερύγια
HYGENIC

FIESTA KIT Αρπάγες  
χωρίς πτερύγια
HYGENIC

ΑΡΠΑΓΕΣ BRINKER
HYGENIC

FIESTA Αρπάγες  
με πτερύγια
HYGENIC

BRINKER KIT 
HYGENIC

HYGENC KIT Αρπάγες  
με πτερύγια
HYGENIC

•  Το kit περιέχει τις  
9 βασικότερες αρπάγες

•  Οι αρπάγες fiesta έχουν 
χρωματική κωδικοποίηση 
και είναι ματ

•  Με αυτές ο οδοντίατρος 
καλύπτει σχεδόν το σύνολο 
των περιστατικών του

•  Kit με 9 αρπάγες 
με χρωματική 
κωδικοποίηση

•  Σε ματ απόχρωση, 
χωρίς να γυαλίζουν, 
ιδανικές για 
οδοντιατρική 
φωτογράφηση

•  Αρπάγες με χρωματική κωδικοποίηση
•  Σε ματ απόχρωση, χωρίς να γυαλίζουν,  

ιδανικές για οδοντιατρική φωτογράφηση • Αρπάγες για απώθηση ούλων

•  Αρπάγες για 
απώθηση ούλων

•  Το kit περιέχει τις  
9 βασικότερες αρπάγες

•  Με αυτές ο οδοντίατρος 
καλύπτει σχεδόν 
το σύνολο των 
περιστατικών του

•  Αρπάγες με χρωματική κωδικοποίηση
•  Σε ματ απόχρωση, χωρίς να γυαλίζουν,  

ιδανικές για οδοντιατρική φωτογράφηση

11,03 €
13,79 € 

11,03 €
13,79 € 

•  Ελαστικός απομονωτήρας, χωρίς latex
•  Προστατεύει από αλλεργική αντίδραση ασθενείς 

και οδοντιάτρους
•  Εξαιρετικά ελαστικός, μπορεί να επιμηκυνθεί 

περισσότερο από 1.000% πριν να σκισθεί
• Δεν έχει πούδρα
• Διαστάσεις: 6’’x6’’ (152x152mm)
• Συσκευασία: 30 τεμάχια

Διατίθεται σε 2 χρώματα: 
 μωβ (κωδ. Η09945)
 πράσινο (κωδ. Η09946)

•  Το elasti-dam θεωρείται το πιο ελαστικό φύλλο 
ελαστικού απομονωτήρα

•  Διατίθεται σε medium και heavy
• Χωρίς πούδρα
• Χρώμα: πράσινο
•  Διαστάσεις: 6’’x6’’ (152x152mm)
• Συσκευασία: 36 τεμάχια

•  Ελαστικά απομόνωσης 
κατασκευασμένα 
από λάτεξ φυσικού 
καουτσούκ

• Ιδιαίτερα ανθεκτικά 
•  Προστατεύει τον ασθενή 

από την αναρρόφηση 
ή την κατάποση ξένων 
αντικειμένων

•  Συσκευασία: 36 τεμάχια 
(κανονικό μέγεθος) 
52 τεμάχια (παιδικό 
μέγεθος)

•  Μια εναλλακτική λύση στη χρήση των αρπαγών 
•  Το ελαστικό σταθεροποιητικό νήμα Wedjets® παρέχει 

εύκολη και γρήγορη συγκράτηση του απομονωτήρα
• Δεν απαιτούνται αρπάγες
•  Διατίθεται σε μέγεθος small (κίτρινο χρώμα)
• Μήκος νήματος: 2.1m

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

heavy

27,18 €
medium

24,69 €16,36 €

152,03 € 480,25 €

41,55 €

71,97 €14,04 €

152,03 € 286,24 €

22,38 €

480,25 €104,97 €

74,49 € 25,42 €

extra heavy

23,92 €16,36 €
heavy

23,21 €
medium

20,82 €

NEWNEWNEW

NEWNEWNEW

NEW

Η02701  Το kit περιέχει: 
 για άνω προγομφίους
  για προγομφίους και  

άνω τομείς
  για μικρούς άνω γομφίους  

και νεογιλά δόντια
 για κάτω γομφίους 
8A   για μικρούς γομφίους  

ή με μη πλήρη ανατολή 
 για πρόσθια δόντια 

12A  για γομφίους άνω  
και κάτω δεξιά 

13A  για γομφίους άνω  
και κάτω αριστερά

14A  για μεγάλους γομφίους  
με μη πλήρη ανατολή

2   για προγομφίους  
και άνω τομείς

2A   για προγομφίους  
και άνω τομείς

4   για μικρούς άνω γομφίους 
και νεογιλά δόντια

7  για κάτω γομφίους 
8A   για μικρούς γομφίους  

ή με μη πλήρη ανατολή 

9  για πρόσθια δόντια 
12A   για γομφίους άνω  

και κάτω δεξιά 
13A   για γομφίους άνω  

και κάτω αριστερά
14A   για μεγάλους γομφίους  

με μη πλήρη ανατολή

212 για πρόσθια δόντια
W00  για άνω και κάτω 

προγομφίου και πρόσθια 
δόντια

W2  για προγομφίους  
και άνω τομείς

W2A  για προγομφίους  
και άνω τομείς

W3 για μικρούς γομφίους
W7 για κάτω τομείς

W8 για άνω προγομφίους
W8A  για μικρούς γομφίους  

με μη πλήρη ανατολή
W9 για πρόσθια δόντια
W14  για γομφίους με ανώμαλο 

σχήμα ή με μη πλήρη 
ανατολή

W14A  για μεγάλους γομφίους  
με μη πλήρη ανατολή

W56 για γομφίους

W2   για προγομφίους  
και άνω τομείς

W2A   για προγομφίους  
και άνω τομείς

W3  για μικρούς γομφίους
W7  για κάτω τομείς 
W8  για άνω προγομφίους

W8A   για μικρούς γομφίους  
με μη πλήρη ανατολή

W9  για πρόσθια δόντια 
W14A   για μεγάλους γομφίους  

με μη πλήρη ανατολή
W56  για γομφίους 

00   για άνω και κάτω προγομφίους 
και πρόσθια δόντια 

1  για άνω προγομφίους
2   για προγομφίους  

και άνω τομείς
2A   για προγομφίους  

και άνω τομείς
3  για μικρούς γομφίους
4   για μικρούς άνω γομφίους  

και νεογιλά δόντια
7  για κάτω γομφίους 
8  για άνω γομφίους 

8A   για μικρούς γομφίους  
ή με μη πλήρη ανατολή 

9  για πρόσθια δόντια 
12A   για γομφίους άνω  

και κάτω δεξιά 
13A   για γομφίους άνω  

και κάτω αριστερά
14   για γομφίους με ανώμαλο 

σχήμα ή με μη πλήρη ανατολή
14A   για μεγάλους γομφίους  

με μη πλήρη ανατολή

B1  για κάτω γομφίους 
B2 για γομφίους άνω αριστερά 
B3 για γομφίους άνω δεξιά
B4  για πρόσθια δόντια  

και κυνόδοντες

B5  για αποκαταστάσεις  
5ης ομάδας σε όλα τα δόντια

B6   για αποκαταστάσεις  
5ης ομάδας σε όλα τα δόντια

Η09966  Το kit περιέχει:  
2   για προγομφίους  

και άνω τομείς
2A   για προγομφίους  

και άνω τομείς
4   για μικρούς άνω γομφίους 

και νεογιλά δόντια
7  για κάτω γομφίους 
8A   για μικρούς γομφίους  

ή με μη πλήρη ανατολή 
9  για πρόσθια δόντια 

12A   για γομφίους άνω  
και κάτω δεξιά 

13A   για γομφίους άνω  
και κάτω αριστερά

14A   για μεγάλους γομφίους  
με μη πλήρη ανατολή

  μία βάση για αρπάγες  
για καλύτερη οργάνωση  
στο χώρο του ιατρείου

W2   για προγομφίους  
και άνω τομείς

W2A   για προγομφίους  
και άνω τομείς

W3  για μικρούς γομφίους
W7  για κάτω τομείς 
W8  για άνω προγομφίους
W8A   για μικρούς γομφίους  

με μη πλήρη ανατολή

W9  για πρόσθια δόντια 
W14A  για μεγάλους γομφίους  

με μη πλήρη ανατολή
W56  για γομφίους 
  μία βάση για αρπάγες  

για καλύτερη οργάνωση  
στο χώρο του ιατρείου

Η01054   Το kit περιέχει  
6 αρπάγες

B1  για κάτω γομφίους 
B2 για γομφίους άνω αριστερά 
B3 για γομφίους άνω δεξιά
B4  για πρόσθια δόντια  

και κυνόδοντες

B5  για αποκαταστάσεις  
5ης ομάδας σε όλα τα δόντια

B6   για αποκαταστάσεις  
5ης ομάδας σε όλα τα δόντια

τα 5τμχ. -20% τα 5τμχ. -20%

NEW
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BRILLIANT COMPONEER KIT
COLTENE

SHAPEGUARD ΓΙΑ ΖΙΡΚΟΝΙΟ
DIATECH

BRILLIANT COMPONEER preparation & finishing kit
DIATECH

SHAPEGUARD ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΕΣ
DIATECH

SHAPEGUARD ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
DIATECH

-15% -15%

•  Σπειροειδές σύστημα λείανσης ζιρκονίου σε 2 αδρότητες
• Το πράσινο είναι για αρχική αδρή λείανση 
• Το πορτοκαλί για λείανση
• Το γκρι για λείανση υψηλής στιλπνότητας 
• Κλιβανίζονται

• Σπειροειδές σύστημα λείανσης ρητινών σε 2 αδρότητες
• Το μωβ είναι για αρχική αδρή λείανση 
• Το πράσινο για τελική λείανση μεγάλης στιλπνότητας
• Κλιβανίζονται

•  Σπειροειδές σύστημα λείανσης κεραμικών σε 3 αδρότητες
• Το κεραμιδί είναι για αρχική αδρή λείανση 
• Το πράσινο για λείανση
• Το γκρι για λείανση υψηλής στιλπνότητας 
• Κλιβανίζονται

•  Το kit περιέχει όλες τις απαραίτητες φρέζες για όλη τη διαδικασία 
τοποθέτησης ενός brilliant componeer

-15%

ανά τεμάχιο

11,07 €
13,02 € 

49,65 €

ανά τεμάχιο

50,87 €
kit

1.353,25 €

ανά τεμάχιο

10,60 €
12,47 € 

ανά τεμάχιο

10,60 €
12,47 € 

CANAL PRO CHX 2% 
COLTENE

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ OSTBY
COLTENE

ΑΡΠΑΓΟΦΟΡΟΣ
COLTENE

ΤΡΥΠΑΝΟ
COLTENE

EDTA 17%
COLTENE

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΣΕ ΣΧΗΜΑ U
COLTENE

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
COLTENE

CANAPRO SyringeFill
COLTENE

ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΚΛΥΣΜΩΝ  
ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ
COLTENE

•  Διάλυμα διγλυκονικής 
χλωρεξιδίνης 2%

•  Κατάλληλη για έκπλυση 
ριζικών σωλήνων

•  Αποτελεσματικό σε 
μικροοργανισμούς  
όπως το E.faecalis

• Σε σχήμα Ο
• Διάμετος 152mm
• Ακτινοδιαπερατό

•  Ο κορυφαίος αρπαγοφόρος HYGENIC
•  Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας 

ανοξείδωτο χάλυβα
• Ελαφρύς, με άνετο κράτημα
•  Έχει ματ φινίρισμα για μείωση της κούρασης  

των ματιών
• Κλιβανίζεται

•  Διάλυμα EDTA 17% (ph 8,5) 
•  Δρα ως λιπαντικό σε στενούς 

ριζικούς σωλήνες μειώνοντας 
το κίνδυνο θραύσης 
μικροεργαλείων

•  Κατάλληλο για την αφαίρεση 
του ρυπαρού επιχρίσματος 
στο τέλος της επεξεργασίας 
των ριζικών σωλήνων

•  Ανοίγει τα οδοντοσωληνάρια 
παρέχοντας καλύτερη 
πρόσφυση των φυραμάτων 
και των υλικών έμφραξης

•  Καινοτόμο σύστημα για το γέμισμα των συρίγγων 
με διαλύματα CanalPro

•  Η αντλία προσαρμόζεται στα μπουκάλια CanalPro
•  Η σύριγγα μπορεί να βιδώσει πάνω στο στόμιο 

εξαλείφοντας τον κίνδυνο απώλειας υλικού
•  Εξοικονόμηση χρόνου
•  Εύκολος χειρισμός ακόμη και με το ένα χέρι 

• Βελόνα με λοξοτόμηση 
•  Λεπτή NiTi βελόνα η οποία μπορεί 

ακολουθήσει τη μορφολογία του 
ριζικού σωλήνα

•  Δεν σφηνώνει στον ριζικό σωλήνα
•  Διατίθεται σε διάμετρο 27G (0.4mm) 

και 30G (0.3mm)
• Συσκευασία: Κουτί 100 τεμαχίων 

•  Το κορυφαίο τρύπανο HYGENIC
•  Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας  

ανοξείδωτο χάλυβα τύπου Ainsworth
• Διαθέτει 5 τρύπες
• Με εύχρηστη λαβή
• Κλιβανίζεται

Διατίθενται σε 2 διαφορετικά μεγέθη
 μικρό:  127mm
 μεσαίο:  152mm

• Σε σχήμα Π
• Κλιβανίζονται 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
 60019659  Μπουκάλι 100ml
 60019658  Μπουκάλι 500ml

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
 60019654  Μπουκάλι 100ml
 60019651  Μπουκάλι 500ml

•  Διατίθεται σε small (127mm) και medium (152mm)
• Ακτινοδιαπερατό

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

25,80 €

500ml

52,94 €
100ml

18,79 €

203,77 €

19,32 €

500ml

69,23 €
100ml

20,46 €

97,66 €

ανά τεμάχιο 30G

0,40 €
ανά τεμάχιο 27G

0,34 €

9,49 €

35,26 €

• Σύστημα άμεσων όψεων σύνθετης ρητίνης
•  Προκατασκευασμένα κελύφη σύνθετης ρητίνης για την αισθητική  

αποκατάσταση προσθίων δοντιών
•  Τέλειο αποτέλεσμα σε μία μόνο επίσκεψη, χωρίς την ανάμειξη  

οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
•  Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης  

με τα πλεονεκτήματα της τεχνικής έμμεσων όψεων
•  Επιτρέπει επιμέρους διορθώσεις εξίσου εύκολα και αποτελεσματικά  

όπως και πλήρεις αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών
•  Εξαιρετική συγκόλληση λόγω μικροσυγκράτησης
•  Ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή χάρη στην ελαστικότητα  

που είναι παρόμοια με την οδοντίνη
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: bleach translucent, translucent
• Διατίθεται σε 3 μεγέθη: small, medium, large
•  Κατάλληλο για τα δόντια 11 - 12 - 13 - 14 - 21 - 22 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 41 - 42 - 43
• Οι όψεις μπορούν να εξατομικευτούν εύκολα

Το kit περιέχει: 
  28 όψεις, 4 σωληνάρια Brilliant ever glow, συγκολλητικό παράγοντα One coat 7 universal, 

εργαλεία τοποθέτησης, λάστιχα γυαλίσματος και διάφορα παρελκόμενα
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PARAPOST FIBER LUX
COLTENE

PARAPOST XP
COLTENE

FILL-UP!
COLTENE

BRILLIANT NG, BRILLIANT NG KIT
COLTENE

ΤΡΥΠΑΝΑ ΓΙΑ FIBER LUX  
& PARAPOST
COLTENE

ONE COAT ACTIVATOR
COLTENE

•  Άξονες υαλονημάτων  
κατάλληλοι για αισθητικές,  
μη μεταλλικές αποκαταστάσεις

•  Διαφανείς, η φωτοδιαπερατότητα 
επιτρέπει τη χρήση 
φωτοπολυμεριζόμενων κονιών 
και υλικών ανασυστάσεων

•  Κυλινδρικό σχήμα, με δύο 
κεφαλές στην κορυφή για 
άριστη συγκράτηση με το υλικό 
ανασύστασης

• Άξονες τιτανίου γενικής χρήσης 
•  Κατάλληλοι για άμεσες τεχνικές κατασκευής 

κολοβώματος και πλήρως χυτών αποκαταστάσεων
•  Με ειδικό σχεδιασμό για άριστη συγκόλληση και 

συγκράτηση 
• Τρύπανα για τους άξονες της Coltene 
• Parapost XP και Fiber lux
• Ιδιαίτερα ανθεκτικά
• Με χρωματική κωδικοποίηση ανά μέγεθος
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

•  Ενεργοποιητής σε συνδυασμό με τον συγκολλητικό 
παράγοντα ONE COAT 7 UNIVERSAL

•  Απαραίτητος για χρήση FILL UP σε βαθιές κοιλότητες

•  Νανοϋβριδική ρητίνη γενικής χρήσης
•  Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νανομετρικά σωματίδια υπάρχει ελάχιστη 

συστολή πολυμερισμού και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα λείανσης
•  Το σύστημα Duo Shade επιτρέπει την απόδοση δύο αποχρώσεων  

από την ίδια σύριγγα, απλοποιώντας τη διαδικασία επιλογής χρώματος 
• Διατίθεται σε αποχρώσεις dentin και enamel

• Νανοϋβριδική ρητίνη γενικής χρήσης
•  Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε νανομετρικά σωματίδια υπάρχει ελάχιστη  

συστολή πολυμερισμού και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα λείανσης
• Διατίθεται σε αποχρώσεις dentin και enamel
• Αρχικό kit: 6x4gr ρητίνης σε αποχρώσεις
 dentin   A1/B1, A2/B2, A3/D3, 
 enamel A1/B1, A2/B2, A3/D3, 
 2.5ml etchant gel S, 5ml one coat bond S

η πεντάδα

76,18 €
τιμή τεμαχίου

7,79 €

refill

56,64 €
kit

156,86 €

kitσύριγγα

89,81 €10,84 €

47,08 €

τιμή τεμαχίου

22,97 €

PARABOND ADHESIVE - PARABOND non-rinse conditioner
COLTENE

BRILLIANT EVERGLOW FLOW
COLTENE

BRILLIANT EVERGLOW
COLTENE

ONE COAT UNIVERSAL
COLTENE

ONE COAT BOND SL
COLTENE

BRILLIANT FLOW
COLTENE

ParaBond Adhesive
•  Χημικά πολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα για 

αδαμαντίνη και οδοντίνη
• Δε χρειάζεται φωτοπολυμερισμό
•  Αποτελείται από το Parabond Adhesive A (κόκκινο 

φιαλίδιο) και το Parabond Adhesive B (κίτρινο φιαλίδιο) 
τα οποία αναμειγνύονται σε αναλογία 1:1

•  Συσκευασία:  3ml Parabond Adhesive A και 3ml 
Parabond Adhesive B

ParaBond Non-Rinse Conditioner
•  Το Conditioner (πράσινο φιαλίδιο) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη θέση του φωσφορικού οξέως
• Δε χρειάζεται ξέβγαλμα
• Συσκευασία: 3ml Parabond Non-Rinse Conditioner

•  Σύνθετη ρητίνη ρευστής σύστασης
•  Έχει ταυτόχρονα καλή ρευστότητα 

και εξαιρετική σταθερότητα 
•  Τέλεια θιξιτροπική ιδιότητα
•  Αυξημένη αντοχή στην αποτριβή 

και βελτιωμένη διατήρηση 
στιλπνότητας

•  Άριστη διαβρεξιμότητα  
στην προετοιμασμένη επιφάνεια 
του δοντιού

 •  Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός 
συγκολλητικός παράγοντας  
γενικής χρήσεως

• Υπερσυμπυκνωμένος
• Ενός συστατικού
• Τοποθέτηση σε ένα βήμα
• Δεν κυλάει, δε στάζει
• Ιδιαίτερα οικονομικός
• 7430  Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

•  Αυτοαδροποιούμενος φωτοπολυμεριζόμενος 
συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης,  
ενός συστατικού 

•  Κατάλληλο για αυτοαδροποίηση, ολική αδροποίηση  
και επιλεκτική αδροποίηση

•  Εύκολη συγκόλληση σε υλικά όπως οξείδιο ζιρκονίου, 
κεραμικά υλικά, σύνθετο υλικό, χρυσό και τιτάνιο  
χωρίς να χρειάζεται primer ή σιλανοποίηση

•  Εξαιρετικά οικονομικό: έως 300 εφαρμογές ανά φιάλη
•  Το βελτιστοποιημένο σταγονόμετρο προσφέρει 

εντυπωσιακά ακριβή, καθαρή δοσολόγηση  
και εφαρμογή χωρίς να στάζει

•  Εξαιρετικές τιμές συγκόλλησης σε αδαμαντίνη  
και οδοντίνη

•  Ελαχιστοποιημένη μετεπεμβατική ευαισθησία
• Άριστη σφράγιση ορίων
• 60019539  Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

τελική τιμή 
συσκευασίας

(20 κάψουλες)

38,00 €
76,00 € 

τελική τιμή 
σύριγγας

26,00 €
51,99 € 

τελική τιμή 
σύριγγας

20,47 €
30,71 € 

kit

114,42 €

kit

108,39 €
non-rinse conditioner

39,23 €
adhesive

78,47 €

93,41 €

τιμή σύριγγας

7,20 €
9,00 € 

11,52 €

Διαθέσιμα χρώματα: 
 Α1/Β1, Α2/Β2, Α3/D3, Α3.5/Β3, Super White

• Ρητίνη λεπτόρρευστη σε σύριγγα
•  Περιέχει προπολυμερισμένα σωματίδια νανομετρικών διαστάσεων  

που ελαχιστοποιούν τη συρρίκνωση και παράγουν τη βέλτιστη σύσταση  
για άριστο χειρισμό και μοντελοποίηση

• Δεν κολλάει στα εργαλεία
• Λειαίνεται εύκολα και γρήγορα
• Συσκευασία: Σύριγγα 2.3gr

•  Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης 
κατάλληλη για όλες τις ομάδες 
κοιλοτήτων

•  Παρέχει λαμπερά μακροχρόνια 
αποτελέσματα 

•  Ιδανική για αισθητικές 
αποκαταστάσεις μιας 
απόχρωσης 

•  Αυξημένη αντοχή στην 
αποτριβή και βελτιωμένη 
διατήρηση στιλπνότητας

 •  Άριστη διαβρεξιμότητα στην 
προετοιμασμένη επιφάνεια  
του δοντιού

Διαθέσιμα χρώματα: 
Opaque:  OBL, OA1, OA2, ΟΑ3, OA4
Βασικά χρώματα:  BL, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, A4/C4
Διαφάνειες: 
 Trans, BL Trans
Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα 3gr
 Κάψουλα 0.2gr

Διαθέσιμα χρώματα: 
 Opaque: OA2, OA3
 Βασικά χρώματα: BL, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, A4/C4
Διαφάνειες: 
 Trans
Διαθέσιμες συσκευασίες:
  Αρχικό kit: 4x2gr ρητίνης σε αποχρώσεις A1/B1,  

A2/B2, A3/D3, A3.5/B3
 Refill Σύριγγα 2gr

NEW NEW NEW

NEWNEW

NEW

NEWNEW

NEW

NEW

τα 5τμχ. -20%

Διαθέσιμα μεγέθη:
 Νο3, Νο4, Νο4.5, Νο5, Νο5.5, Νο6

Διατίθενται σε 6 μεγέθη: 
 Νο3 - 0.90mm Νο4 - 1.00mm
 Νο4.5 - 1.14mm Νο5 - 1.25mm
 Νο5.5 - 1.40mm Νο6 - 1.50mm
Refill: 10 άξονες ενός μεγέθους, πωλούνται και ανά τεμάχιο

Διατίθεται σε 6 μεγέθη: 
 Νο3 - 0.90mm Νο4 - 1.00mm
 Νο4.5 - 1.14mm Νο5 - 1.25mm
 Νο5.5 - 1.40mm Νο6 - 1.50mm
Refill: 5 άξονες ενός μεγέθους

7054  Συσκευασία: 
 Φιαλίδιο 3ml one coat activator και 50 microbrush

•  Μεσαίου ιξώδους, διπλού 
πολυμερισμού σύνθετη ρητίνη 
μαζικής πλήρωσης 

• Υλικό κατάλληλο για:
 κοιλότητες ομάδας Ι και ΙΙ
 επικάλυψη κοιλοτήτων
 ανασυστάσεις κολοβωμάτων 
•  Απεριόριστο πάχος στρώματος 

της έμφραξης, καθώς το Fill-Up! 
είναι διπλού πολυμερισμού

•  Εγγυημένος πλήρης 
πολυμερισμός ακόμη και σε 
πολύ βαθιές κοιλότητες

•  Πολυμερίζεται με φως για μόλις 
5 δευτερόλεπτα

•  Απόχρωση: Universal  
(VITA™ A2–A3)

•  Γρήγορη και απλή εφαρμογή με 
σύριγγα αυτόματης ανάμειξης

• Ελάχιστη τάση συστολής
•  Βέλτιστη σφράγιση των ορίων 

με τον αντίστοιχο συγκολλητικό 
παράγοντα ParaBond

•  Εύκολη στίλβωση υψηλής 
στιλπνότητας

•  Ελκυστική αισθητική κάτω από 
όλες τις συνθήκες φωτισμού 
χάρη στο φθορισμό

•  Περιέχει αντιβακτηριακό οξείδιο 
του ψευδαργύρου

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
60019973 Intro kit: 
  2x4.5gr Fill-Up! universal, 5ml One coat 7 universal,  

3ml One coat, 7.0 activator, 
  8 mixing tip short fine και 6 mixing tip short super fine 
60019341 Refill:
 4.5gr Fill-Up! Universal

Διαθέσιμα χρώματα: 
 Dentin BL, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, A4/C4, C2/C3
 Enamel  BL, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, A4/C4, C2/C3
 Transparent
Συσκευασία:
 Σύριγγα 4gr

4+2
ΔΩΡΟ

Ισχύει για το μήνα Μάιο

Ισχύει για το μήνα Μάιο

5+5
ΔΩΡΟ
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3+1
ΔΩΡΟ

3+1
ΔΩΡΟ

3+1
ΔΩΡΟ

OPTIM1 4LT
SCICAN

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ -  
BIOSONIC UC40
COLTENE

ΥΛΙΚΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - BIOSONIC UC31
COLTENE

•  Απολυμαντικό επιφανειών Optim 1 από την SciCan
•  Αποδεδειγμένα αποτελεσματικό ακόμα και σε 

ισχυρότερους ιούς από τον covid-19
•  Δεν αραιώνεται έτοιμο προς χρήση
Συσκευασία: 
 Μπουκάλι 4 λίτρα

•  Απολυμαντικό υπερήχων UC40 Universal Ultrasonic
•  Γενικό διάλυμα υπερήχων που παρέχει μια μοναδική  

και αποτελεσματική φόρμουλα για τον καθαρισμό  
και την απολύμανση των οδοντιατρικών εργαλείων

•  Διαθέτει 3-σε-1 ιδιότητες καθαρισμού αποδεδειγμένων 
διαλυμάτων BioSonic, ενζύμων και προστασίας  
από τη διάβρωση, επιτρέποντας την αποτελεσματική 
απομάκρυνση των σκληρυμμένων υπολειμμάτων  
από αίμα και σάλιο

•  Χωρίς αλδεϋδη, χωρίς φωσφορικά, χωρίς αμμωνία
• Παράγει 50 λίτρα διαλύματος
Συσκευασία: 
 Μπουκάλι 1lt

•  Υλικό για τη δημιουργία αντιδιαβρωτικού 
διαλύματος για χρήση με λουτρό υπερήχων

•  Κάθε μονοδόση μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
για τη δημιουργία διαλύματος 2-4 λίτρων

•  Αναμιγνύεται εύκολα σε κρύο και ζεστό νερό  
χωρίς να απαιτείται ανάδευση

UC 31   Συσκευασία: 
 Κουτί διανομής με 20 μονοδόσεις

• Συσκευή με περίβλημα ανθεκτικό σε φθορές και λεκέδες
• Ιδιαίτερα μοντέρνα εμφάνιση
• Σύνδεση USB
• Ανοξείδωτο δοχείο
• Διαθέτει ειδική βαλβίδα για γρήγορο άδειασμα του κάδου
• Πολλά προγράμματα καθαρισμού
• Θερμαινόμενος κάδος
• Χωρητικότητα: 5.7lt
• Διαστάσεις: 34.5x27.6x25.4cm
• Απόδοσης 160W - (Μη θερμαινόμενο)
• Απόδοσης 440–560W - (θερμαινόμενο)

•  Ρύγχη αναρρόφησης με μαλακό άκρο που 
δεν τραυματίζει

•  Κατασκευασμένα από μαλακό πλαστικό TPE
•  Η φαρδιά και επίπεδη άκρη προστατεύει τη 

γλώσσα και την παρειά
•  Διαθέτει χρωματικά κωδηκοποιημένα tips 

ανάλογα την σκληρότητα τους
 Sensitive Comfort, πολύ μαλακό άκρο
 Comfort, μαλακό άκρο 
 Solid Comfort, σκληρό άκρο

37,12 € 28,46 €

1.515,19 €

51,95 €

PLANUS & PLANUS LAB
KENDA

NOBILIS
KENDA

ZIRCOVIS
KENDA

C.G.I
KENDA

YELLOW LINE KIT
KENDA

UNICUS
KENDA

MAXIMUS
KENDA

VACUSOFT KIT 
ROEKO

ΛΟΥΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - BIOSONIC UC150
COLTENE

PROPHY KIT
KENDA

AMALGAM
KENDA

•  Σύστημα λείανσης 2 σταδίων για ακρυλικό
  1ο στάδιο 150-63μ (coarse) πράσινο 

2ο στάδιο 12.8-6.5μ (fine) γκρι
•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Για σύνδεση HP - ευθεία χειρολαβή
•  Ταχύτητα: 5000 - 7500RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 1 σταδίου για πορσελάνη,  
κεραμικά υλικά και ρητίνη

 1ο στάδιο 32-8μ (fine) βιολετί
•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 7500 - 10000RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 2 σταδίων για ζιρκόνιο 
  1ο στάδιο 69-32μ (medium) μπλε 

2ο στάδιο 32-8μ (fine) γαλάζιο
•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 7500 - 10000RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 1 σταδίου 
για ακρυλικό

  1ο στάδιο 150-63μ (medium) 
κίτρινο

•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση HP - ευθεία 

χειρολαβή
•  Ταχύτητα: 7500 - 10000RPM 

(max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 1 σταδίου για πορσελάνη,  
κεραμικά υλικά και ρητίνη

•  Ιδανικό για αισθητικές αποκαταστάσεις
•  Χρησιμοποιείται μετά το Nobilis
 1ο στάδιο 8-4μ (extra fine) πορτοκαλί
• Κλιβανίζεται στους 135°C
• Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 5000 - 7500RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 1 σταδίου για φυσικά δόντια
 1ο στάδιο 75-22,8μ (medium) μπλε
•  Αφαιρεί τις χρωστικές χωρίς τη χρήση πάστας  

στίλβωσης. Πολύ πιο ανθεκτικό σε σχέση  
με τα απλά λαστιχάκια στίλβωσης.

•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 7500 - 10000RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 2 σταδίων για αμάλγαμα  
και πολύτιμα μέταλλα

  1ο στάδιο 75-22,8μ (medium) καφέ 
2ο στάδιο 8-3μ (fine) πράσινο

•  Κλιβανίζεται στους 135°C
• Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 5000 - 7500RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 3 σταδίων για ρητίνη, 
compomers και υαλοϊονομερή υλικά

  1ο στάδιο 150-63μ (coarse) λευκό 
2ο στάδιο 75-22.8μ (medium) πράσινο 
3ο στάδιο 8-3μ (ultra fine) ροζ

•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 3000 - 7500RPM (max 10000)

•  Σύστημα λείανσης 1 σταδίου για ρητίνη  
και κεραμικά υλικά

 1ο στάδιο 8-3μ (ultra fine) μπεζ
•  Κλιβανίζεται στους 135°C
•  Για σύνδεση RA - μικρομότορ
•  Ταχύτητα: 5000 - 7500RPM (max 10000)

Συσκευασία: 
 Kit 12 τεμαχίων (RA)
 Kit 6 τεμαχίων (HP)

Διατίθεται σε kit:
 3 τεμαχίων assorted
 3 τεμαχίων φλόγα
  3 τεμαχίων κουκουνάρι
  3 τεμαχίων σπειροειδές

Συσκευασία:
 Kit 12 τεμαχίων

Συσκευασία:
 Kit 6 τεμαχίων

Συσκευασία:
 Kit 6 τεμαχίων

Συσκευασία:
 Kit 6 τεμαχίων Συσκευασία:

 Kit 6 τεμαχίων

Συσκευασία:
 Kit 12 τεμαχίων

Συσκευασία:
 Kit 12 τεμαχίων

Συσκευασία:
 Kit 3 τεμαχίων

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

kit

18,34 €

kit (LAB)

15,17 €
kit

19,71 €

kit

15,15 €

kit

27,51 €

kit

9,66 €

kit

30,26 €

kit

19,71 €

kit

19,71 €

kit

27,51 €

Διαθέσιμες συσκευασίες
Vacusoft starter kit:
 2  ρύγχη αναρρόφησης
 5  Sensitive Comfort Tips (Μπλε)
 5  Comfort Tips (Πράσινα)
 5  Solid Comfort Tips (Μαύρα)

Vacusoft base refill:
 2 γκρι ρύγχη αναρρόφησης
Vacusoft tips refill-50:
 50 ανταλλακτικά tips μίας σκληρότητας
Vacusoft tips refill-200:
 200 ανταλλακτικά tips μίας σκληρότητας

NEW NEW NEW

tips 200 
η συσκευασία

103,81 €
138,41 € 

tips 50 
η συσκευασία

30,53 €
40,71 € 

vacusoft base  
συσκευασία

13,70 €
18,26 € 

vacusoft set

24,12 €
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ΔΩΡΕΑΝ
παίρνετε

τη συσκευή SYMPRESS II

CanalPro™ Jeni

Jeni - Ready - Go!

•  Σύστημα ψηφιακής υποβοήθησης για παρασκευή ριζικού σωλήνα που ελέγχει την κίνηση της ρίνης 
σε διαστήματα χιλιοστών του δευτερολέπτου

•  Το προφίλ κίνησης της ρίνης προσαρμόζεται συνεχώς στην ξεχωριστή ανατομία του ριζικού σωλήνα
•  Η σύσταση διακλυσμού υποδεικνύεται από ένα ηχητικό σήμα
•  Λόγω του ενσωματωμένου συστήματος εντοπισμού ακρορριζίου και της πλήρως μονωμένης 

γωνιακής χειρολαβής, είναι δυνατή η συνεχής μέτρηση του μήκους εργασίας σε πραγματικό χρόνο
•  Το CanalPro Jeni διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 7”, υψηλής αντίθεσης σε οριζόντιο φορμάτ
•  Xρησιμοποιείται με τα HyFlex CM, HyFlex EDM, MicroMega One Curve, MicroMega 2Shape

Απέκτησέ την

με την αγορά
ΔΩΡΟ

30 BRILLIANT EVERGLOW
(σύριγγες ή κάψουλες)

Ζητήστε μας 
προσφορά

Αγοράζοντας
6485 AFFINIS HEAVY BODY STARTER KIT (1)

8 Συσκευασίες  
(επιλογή από 6482 AFFINIS MONOBODY - 6487 AFFINIS HEAVY BODY)

3 Συσκευασίες  
(επιλογή από 6775 AFFINIS PRECIOUS LIGHT BODY - 6776 AFFINIS PRECIOUS REGULAR BODY)

3,36 €
4,20 € 

11,95 €
14,94 € 

BLUE ETCH
CERKAMED

BLUE ETCH FLOW
CERKAMED

YELLOW PORCELAIN ETCH & SILAN
CERKAMED

INOX - ΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
CERKAMED

RAINBOW FLOW
CERKAMED

• Φωσφορικό οξύ 36%
• Άριστες θιξοτροπικές ιδιότητες
• Ρευστό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
•  Γίνεται περισσότερο παχύρρευστο  

όσο παραμένει μέσα στην προς 
αδροποίηση κοιλότητα

•  Δε ρέει από την επιφάνεια  
τοποθέτησής του. Παραμένει και δρα 
μόνο στο σημείο που εφαρμόζεται

•  Δεν πήζει ούτε στεγνώνει μέσα  
στη σύριγγα

•  Έχει πολύ καλή πρόσφυση  
στην αδαμαντίνη

• Χρώμα: Μπλε

• Φωσφορικό οξύ 36%
•  Tο αδροποιητικό gel έχει άριστες 

θιξοτροπικές ιδιότητες
•  Ιδανικό για οδοντιάτρους που επιθυμούν  

flow αδροποιητικό
•  Κατάλληλο για αδροποίηση σε δυσπρόσιτα 

σημεία, όπως οπές και σχισμές για 
τοποθέτηση sealants

• Δεν πήζει ούτε στεγνώνει μέσα στη σύριγγα
•  Άριστη πρόσφυση στην αδαμαντίνη και 

εύκολη αφαίρεση κατά το ξέπλυμα
• Χρώμα: Βιολετί

• Χρησιμοποιείται στην επιδιόρθωση ακίνητων εργασιών (θήκες και γέφυρες)
• Σχεδιασμένο για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση πορσελάνης
• Κατάλληλο για την αδροποίηση ενθέτων, επενθέτων και εργασιών veneer

•  Το Inox είναι ένα παχύρρευστο gel με βάση  
τη γλυκερίνη

•  Xρησιμοποιείται για την κάλυψη των σύνθετων 
ρητινών πριν από τον φωτοπολυμερισμό

•  Eμποδίζεται η επαφή με το οξυγόνο  
και δε σχηματίζεται στρώμα αναστολής  
του πολυμερισμού από αυτό

• Εύκολη τοποθέτηση
•  Πλεονεκτήματα χρήσης του Inox: 

Ο πλήρης πολυμερισμός κάνει τη ρητίνη
 - σκληρότερη με μεγαλύτερη αντοχή
 - ομαλότερη για καλύτερο φινίρισμα
 -  περισσότερο αισθητική αφού εμποδίζει  

τον αποχρωματισμό της
• Συσκευασία: 4x2ml σύριγγες

•  Φωτοπολυμεριζόμενη υγρή ρητίνη  
σε 5 αποχρώσεις

•  Κατάλληλη για εμφράξεις δοντιών, 
για sealants και για σήμανση 
ριζικών σωλήνων

• Συσκευασία: Σύριγγα 1gr

-20%

-20%

-15%

-20%

-20%

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα των 2ml
 Σύριγγα των 10ml
 Monster pack (8+2 δώρο σύριγγες των 2ml)
 3 σύριγγες των 10ml*
 Σύριγγα των 50ml* 

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα των 2ml
 Σύριγγα των 10ml
 Monster pack (8+2 δώρο σύριγγες των 2ml)
 Σύριγγα των 50ml* 

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Kit:  2ml υδροφθορικό οξύ, 2ml σιλάνιο και ρύγχη εφαρμογής
 Σιλάνιο:  2ml σιλάνιο και ρύγχη εφαρμογής
 Yellow Porcelain Etch:  2ml υδροφθορικό οξύ 9,5% και ρύγχη εφαρμογής

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Απομονώστε το πεδίο εργασίας από την υγρασία χρησιμοποιώντας φύλλα απομόνωσης. Απλώστε στην περιοχή της σπασμένης 
πορσελάνης μικρή ποσότητα υδροφθορικού οξέως. Αφήστε το υλικό για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ξεπλύνετε. 
Τοποθετήστε στην ίδια περιοχή μικρή ποσότητα σιλανίου. Μην ξεπλύνετε! Στεγνώστε μόνο με αέρα. Η επιφάνεια της πορσελάνης 
είναι έτοιμη για την εφαρμογή του συστήματος συγκόλλησης.

Χρώματα:
 ΡΟΖ
 ΜΠΛΕ
 ΛΙΛΑ
 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
 ΠΡΑΣΙΝΟ

*  οι συσκευασίες των 3x10ml και των 50ml περιέχουν κενές σύριγγες των 5ml  
και την ειδική αντλία μεταφοράς υλικού

* η συσκευασία των 50ml περιέχει 3 κενές σύριγγες των 5ml και την ειδική αντλία 
μεταφοράς υλικού

1,76 €
2,20 € 

2ml 

6,00 €
7,50 € 

10ml 

1,76 €
2,20 € 

2ml 

14,08 €
17,60 € 

monster pack

6,00 €
7,50 € 

10ml

14,03 €
16,50 € 

οξύ

16,64 €
20,80 € 

3x10ml 

14,08 €
17,60 € 

monster pack

12,41 €
14,60 € 

σιλάνιο

20,40 €
25,50 € 

50ml 

20,40 €
25,50 € 

50ml 

25,42 €
29,90 € 

kit

ανά σύριγγα 

COLTENE

COLTENE

COLTENE
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13,86 €
18,00 € 

ENDO SOLUTION 17%
CERKAMED

ENDO PREP CREAM 15%
CERKAMED

ENDO PREP GEL 17%
CERKAMED

ENDO SOLUTION PREMIUM 17%
CERKAMED

•  Παράγοντας χήλησης EDTA 
17% σε υγρή μορφή

•  Μαλακώνει τους ιστούς 
και κάνει πιο εύκολη τη 
χημικομηχανική επεξεργασία

• Παράγοντας χήλησης ΕDΤΑ 15% και υπεροξείδιο ουρίας 10% σε μορφή κρέμας
•  Σκεύασμα διαλυτικού παράγοντα κατάλληλο για χρήση κατά τη χημικoμηχανική  

παρασκευή του ριζικού σωλήνα
•  Συμβάλλει στη γρήγορη διάνοιξη στενών ριζικών σωλήνων και μειώνει σημαντικά  

τον κίνδυνο θραύσης μικροεργαλείων

• Παράγοντας χήλησης EDTA 17% σε μορφή γέλης
•  Σκεύασμα διαλυτικού παράγοντα κατάλληλο για χρήση κατά τη χημικoμηχανική  

παρασκευή του ριζικού σωλήνα
•  Συμβάλλει στη γρήγορη διάνοιξη στενών ριζικών σωλήνων και μειώνει σημαντικά  

τον κίνδυνο θραύσης μικροεργαλείων
• Διάφανο, ιδανικό για όσους εργάζονται με μικροσκόπιο

•  Παράγοντας χήλησης, 
διάλυμα EDTA 17% και 
επιφανειοδραστικές ουσίες

•  Μαλακώνει τους ιστούς και κάνει 
πιο εύκολη τη χημικομηχανική 
επεξεργασία

• Συσκευασία: Μπουκάλι 120ml

-15%

-15%

-15%

-23%

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα 2ml
 Σύριγγα 5ml
 Σύριγγα 10ml

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Σύριγγα 2ml
 Σύριγγα 5ml
 Σύριγγα 10ml

5,78 €
6,80 € 

50ml

5,02 €
5,90 € 

2ml

3,91 €
4,60 € 

2ml

9,78 €
11,50 € 

120ml

11,56 €
13,60 € 

5ml

8,08 €
9,50 € 

5ml

14,45 €
17,00 € 

200ml 

16,83 €
19,80 € 

10ml 

12,33 €
14,50 € 

10ml 

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Μπουκάλι 50ml
 Μπουκάλι 120ml
 Μπουκάλι 200ml

CALCIPAST
CERKAMED

SYNTEX
CERKAMED

HYDROCAL
CERKAMED

IODOFORM
CERKAMED

ΕΥΓΕΝΟΛΗ
CERKAMED

ZINC OXIDE classic  & 
ZINC OXIDE fast
CERKAMED

CANAL DETECTOR
CERKAMED

• Υδροξείδιο ασβεστίου σε μορφή πάστας
•  Κατάλληλο για προσωρινή πλήρωση των ριζικών σωλήνων 

ανάμεσα στα ραντεβού της ενδοδοντικής θεραπείας
•  Χρησιμοποιείται και για άμεση ή έμμεση κάλυψη του πολφού
•  Παραμένει μαλακό (δε σκληραίνει) ύστερα από την τοποθέτησή 

του στο ριζικό σωλήνα, προκαλώντας μια μακράς διάρκειας 
απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου

•  Έχει ΡH: 12,5-13
•  Είναι ακτινοσκιερό εξαιτίας του θειικού βαρίου που περιέχει
•  Βοηθά στην ξήρανση του ριζικού σωλήνα. Αντιμετωπίζει την 

επίμονη φλεγμονή
•  Σε περιπτώσεις άμεσης κάλυψης πολφού βοηθά στη δημιουργία 

δευτερογενούς οδοντίνης
• Διεγείρει την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων ιστών
• Μειώνει τη φλεγμονή και έχει αντιβακτηριακή δράση
• Προστατεύει τον πολφό από τα θερμο-ηλεκτρικά ερεθίσματα
• Συσκευασία: 4x2,1gr σύριγγες

•  Υλικό για την τελική έμφραξη των ριζικών σωλήνων 
με βάση την εποξυ-αμινική ρητίνη

•  Σε συσκευασία διπλής σύριγγας έτοιμο για χρήση
• Ερμητική τελική έμφραξη των ριζικών σωλήνων
• Βιοσυμβατό, ακτινοσκιερό, με ομοιογενή δομή
•  Κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί με κώνους 

γουταπέρκας
• Χρόνος πήξης: 1 ώρα στους 37°C
• Συσκευασία: Σύριγγα 10gr και βοηθητικός εξοπλισμός

-15%

-15%

-20%

-20%

-15% -10% -20%

35,70 €
42,00 € 

4,76 €
5,95 € 

19,12 €
23,90 € 

8,50 €
10,00 € 

20ml

3,56 €
 3,95 € 

fast

7,12 €
8,90 € 

4,76 €
5,60 € 

10ml

3,51 €
3,90 € 

classic

•  Καθαρό ιωδοφόρμιο σε σκόνη
•  Μακράς διαρκείας βακτηριοκτόνο, ενεργεί 

ελαφρώς ως αναισθητικό και δεν ερεθίζει 
τους περιακρορριζικούς ιστούς

•  Συσκευασία: Φιαλίδιο 30gr

• Καθαρή ευγενόλη 
•  Το φιαλίδιο διαθέτει δοσομετρητή

•  Σκόνη οξειδίου του 
ψευδαργύρου με ελαφρώς 
αντιβακτηριακή δράση που 
βελτιώνει την επούλωση 
πληγών

•  Aναμειγνύεται με ευγενόλη  
σε γυάλινη πλάκα

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
υλικό προσωρινής έμφραξης, 
ουδέτερο στρώμα, κονία για 
προσωρινή συγκόλληση

•  Χρόνος πήξης:  
30 λεπτά (το classic)  
1-7 λεπτά (το fast)

• Συσκευασία: Φιαλίδιο 50gr
Διατίθεται σε μορφή:
 classic
 fast 

•  Υδροξείδιο ασβεστίου σε σκόνη, κατάλληλο για 
προσωρινή πλήρωση ριζικών σωλήνων αλλά και άμεση  
ή έμμεση κάλυψη του πολφού

•  Συνιστάται η ανάμειξη του με απεσταγμένο νερό  
ή φυσιολογικό ορό 

•  Έχει μεγάλης διάρκειας αντιβακτηριακή δράση
•  Συσκευασία: Δοχείο 10gr

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 Φιαλίδιο 10ml
 Φιαλίδιο 20ml

• Χρωστική εντοπισμού ριζικών σωλήνων
•  Μπλε του μεθυλενίου 2%
•  Εισβάλλει στα στόμια των ριζικών σωλήνων 

χρωματίζοντάς τα μπλε
•  Εντοπίζονται οι ρωγμές από κατάγματα
•  Μετά την τοποθέτηση του canal detector,  

ξεπλένετε με άφθονο νερό 
•  Συσκευασία: Σύριγγα 2ml

10,16 €
11,95 € 

ανα σύριγγα
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BTR PEN
CERKAMED

RUBBER DAM -  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

•  Στυλό με βρόγχο στο πρόσθιο τμήμα του  
για την αφαίρεση σπασμένων μικροεργαλείων  
από το ριζικό σωλήνα

•  Η ελαστική βελόνα που καταλήγει στον βρόγχο διατίθεται 
σε 3 διαμέτρους μόλις 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm παρέχοντας 
ευκολότερη πρόσβαση και καλύτερη ορατότητα

•  Η βελόνα έχει αντοχή στον εφελκυσμό για ασφάλεια  
κατά τη διάρκεια της εργασίας

•  Εργονομική και άνετη λαβή, με αυλακώσεις  
για εύκολη συγκράτηση

•  Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας  
χειρουργικό ανοξείδωτο ατσάλι

-23%

577,50 €
750,00 € 

9,52 €
11,90 € 

BIO MTA+ mini
CERKAMED

ΜΤΑ+ mini
CERKAMED

RUBBER DAM LIQUID
CERKAMED

-15% -20%

20,74 €
24,40 € 

5,20 €
6,50 € 

ανά σύριγγα

•  Πήζει σε μόλις 2 ώρες
•  Απόλυτα βιοσυμβατό και εξαιρετικά πλαστικό
•  3 φορές ισχυρότερο από τα υπόλοιπα  

ανταγωνιστικά προϊόντα
•  Κατάλληλο για διατρήσεις, πολφοτομές, 

ακρορριζεκτομές, άμεση κάλυψη πολφού  
και θεραπεία σε δόντια με αδιάπλαστο ακρορρίζιο

•  Συσκευασία: 3 δόσεις των  
0,14gr MTA+ 1ml υγρό

•  Ενδοδοντική κονία που περιέχει υδροξείδιο ασβεστίου, 
πυρίτιο, σίδηρο, αλουμίνιο, νάτριο, κάλιο, βισμούθιο, 
οξείδια μαγνησίου, φωσφορικά ασβεστίου

•  Κατάλληλο για διατρήσεις δοντιών, θεραπεία δοντιών  
με ατελή ανάπτυξη ριζών και ακρορριζεκτομή

•  Το σωματίδιο MTA+ είναι 3 φορές μικρότερο από 
τα σωματίδια ΜΤΑ που παράγονται από άλλους 
κατασκευαστές

•  Συσκευασία: 3 δόσεις των  
0,14gr MTA+ 1ml υγρό

•  Φωτοπολυμεριζόμενο υγρό για την προστασία  
των ούλων σε εργασίες όπως λεύκανση, μικροαποτριβή, 
αδροποίηση, διαδικασία απομόνωσης

•  Δραστική ουσία: Ρητίνη ουρεθάνης και ανόργανα 
συστατικά

•  Συσκευασία: 4x1,2ml σύριγγες και ρύγχη εφαρμογής

ΜΠΛΟΚ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
CERKAMED

ΜΤΑ+ APPLICATOR
CERKAMED

ΜΤΑ+ TOOLS
CERKAMED

-23% -15%

20,79 €
27,00 € 

31,45 €
37,00 € 

31,88 €
37,50 € 

•  Το MATRIX MTA+ έχει το κατάλληλο σχήμα για τη 
δημιουργία δόσεων του ΜΤΑ+, για άμεση εφαρμογή  
στο σημείο της βλάβης

•  Μειώνει τον χρόνο εργασίας και διευκολύνει  
τον οδοντίατρο

•  Στις πλευρές του έχει αυλάκια με διαμέτρους:  
0,7mm - 0,8mm - 0,9mm - 1,0mm

• Κλιβανίζεται

-15%

-15%

Συσκευασία:
BTR Pen: 
  1 στυλό BTR, 1 BTR calibrator, 5 βελόνες διαμέτρου 0.3mm με βρόγχο,  

3 ελατήρια (1 μαλακό, 1 μεσαίο, 1 σκληρό) και 3 BTR-pen O-ring

-20%

CERKAMED

•  Εξαιρετικής αντοχής ελαστικά απομόνωσης χωρίς πούδρα
•  Σφιχτή πρόσφυση στο δόντι, ιδιαίτερα ελαστικό
• Διαστάσεις: 15x15cm
• Συσκευασία: 36 φύλλα
Διατίθενται σε 3 διαφορετικά χρώματα:
  Πράσινο: με άρωμα μέντας, (διατίθεται σε πάχος medium ή heavy)
  Μαύρο: με άρωμα μέντας, (διατίθεται σε πάχος medium)
  Μπλε: χωρίς άρωμα, (διατίθεται σε πάχος medium ή heavy)

•  Οδοντιατρικό εργαλείο κατάλληλο για εύκολη 
εφαρμογή ΜΤΑ+

•  Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
•  Το εργαλείο διατίθεται σε 2 διαφορετικές διαμέτρους 

όσον αφορά το πρόσθιο τμήμα του 0,8mm ή 1,2mm
•  Μετά τη χρήση το εργαλείο πρέπει να ξεπλένεται  

με νερό, ώστε να αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα 
του ΜΤΑ+ 

•  Εξειδικευμένα οδοντιατρικά εργαλεία  
για εφαρμογή του MTA+

•  Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
•  Συσκευασία: Το πακέτο περιέχει 2 εργαλεία

16,11 €
18,95 € 

CHLORAXID 2% - 200gr
CERKAMED

CHLORAXID EXTRA 5,25% - 200gr
CERKAMED

CHLORAXID 5,25% - 400gr
CERKAMED

CHLORAXID 5,25% - 200gr
CERKAMED

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ
CERKAMED

CHLORAXID EXTRA 2% - 400gr
CERKAMED

-15%

-15%

-20%

-15%

-20%

-30%

•  Υποχλωριώδες νάτριο 
(5,25% ενεργό χλώριο) και 
επιφανειοδραστικές ουσίες

•  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες 
βελτιώνουν τις παρακάτω ιδιότητες:

   -  Καλύτερη διείσδυση: Λόγω μειωμένης 
επιφανειακής τάσης διεισδύει τέλεια  
στα οδοντινοσωληνάρια, αφαιρώντας  
το οργανικό τμήμα του επιχρίσματος

   -  Καλύτερη σταθερότητα: Η μοναδική 
σύνθεση εγγυάται την ακριβή 
συγκέντρωση των δραστικών ουσιών, 
ακόμη και σε αυξημένη θερμοκρασία. 
Ιδανικό υγρό για χρήση με υπερήχους

   -  Παρατεταμένη διάρκεια: Η δράση του 
σκευάσματος στον ριζικό σωλήνα χρονικά 
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αντίστοιχα 
προϊόντα

• Συσκευασία: Μπουκάλι 200gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο με 5,25% ενεργό χλώριο
•  Κατάλληλο για διακλυσμούς
•  Αφαιρεί τα νεκρά υπολείμματα του πολφού
•  Προλαμβάνει τις δυσχρωμίες που μπορεί να συμβούν  

σε δόντια στα οποία δεν έγιναν σωστοί διακλυσμοί
•  Συνιστάται για ξέπλυμα ριζικών σωλήνων σε δόντια  

με φλεγμονή
•  Συσκευασία: Μπουκάλι 400gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο με 2% ενεργό χλώριο
•  Κατάλληλο για διακλυσμούς
•  Αφαιρεί τα νεκρά υπολείμματα του πολφού
•  Προλαμβάνει τις δυσχρωμίες που μπορεί να συμβούν  

σε δόντια στα οποία δεν έγιναν σωστοί διακλυσμοί
•  Συνιστάται για ξέπλυμα ριζικών σωλήνων σε δόντια  

με φλεγμονή
•  Συσκευασία: Μπουκάλι 400gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο 
(5,25% ενεργό χλώριο) και 
επιφανειοδραστικές ουσίες

•  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες 
βελτιώνουν τις παρακάτω ιδιότητες:

   -  Καλύτερη διείσδυση: Λόγω μειωμένης 
επιφανειακής τάσης διεισδύει τέλεια  
στα οδοντινοσωληνάρια, αφαιρώντας  
το οργανικό τμήμα του επιχρίσματος

   -  Καλύτερη σταθερότητα: Η μοναδική 
σύνθεση εγγυάται την ακριβή 
συγκέντρωση των δραστικών ουσιών, 
ακόμη και σε αυξημένη θερμοκρασία. 
Ιδανικό υγρό για χρήση με υπερήχους

   -  Παρατεταμένη διάρκεια: Η δράση του 
σκευάσματος στον ριζικό σωλήνα χρονικά 
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αντίστοιχα 
προϊόντα

• Συσκευασία: Μπουκάλι 400gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο (2% ενεργό 
χλώριο) και επιφανειοδραστικές 
ουσίες

•  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες 
βελτιώνουν τις παρακάτω ιδιότητες:

  -  Καλύτερη διείσδυση: Λόγω μειωμένης 
επιφανειακής τάσης διεισδύει τέλεια  
στα οδοντινοσωληνάρια, αφαιρώντας  
το οργανικό τμήμα του επιχρίσματος

   -  Καλύτερη σταθερότητα: Η μοναδική 
σύνθεση εγγυάται την ακριβή 
συγκέντρωση των δραστικών ουσιών, 
ακόμη και σε αυξημένη θερμοκρασία. 
Ιδανικό υγρό για χρήση με υπερήχους

   -  Παρατεταμένη διάρκεια: Η δράση του 
σκευάσματος στον ριζικό σωλήνα χρονικά 
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αντίστοιχα 
προϊόντα

• Συσκευασία: Μπουκάλι 200gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο με 5,25% ενεργό χλώριο
•  Κατάλληλο για διακλυσμούς
•  Αφαιρεί τα νεκρά υπολείμματα του πολφού
•  Προλαμβάνει τις δυσχρωμίες που μπορεί να συμβούν  

σε δόντια στα οποία δεν έγιναν σωστοί διακλυσμοί
•  Συνιστάται για ξέπλυμα ριζικών σωλήνων σε δόντια  

με φλεγμονή
•  Συσκευασία: Μπουκάλι 200gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο (2% ενεργό 
χλώριο) και επιφανειοδραστικές 
ουσίες

•  Οι επιφανειοδραστικές ουσίες 
βελτιώνουν τις παρακάτω ιδιότητες:

  -  Καλύτερη διείσδυση: Λόγω μειωμένης 
επιφανειακής τάσης διεισδύει τέλεια  
στα οδοντινοσωληνάρια, αφαιρώντας  
το οργανικό τμήμα του επιχρίσματος

  -  Καλύτερη σταθερότητα: Η μοναδική 
σύνθεση εγγυάται την ακριβή 
συγκέντρωση των δραστικών ουσιών, 
ακόμη και σε αυξημένη θερμοκρασία. 
Ιδανικό υγρό για χρήση με υπερήχους

  -  Παρατεταμένη διάρκεια: Η δράση του 
σκευάσματος στον ριζικό σωλήνα χρονικά 
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αντίστοιχα 
προϊόντα

• Συσκευασία: Μπουκάλι 400gr

•  Υποχλωριώδες νάτριο με 2% ενεργό χλώριο
•  Κατάλληλο για διακλυσμούς
•  Αφαιρεί τα νεκρά υπολείμματα του πολφού
•  Προλαμβάνει τις δυσχρωμίες που μπορεί να συμβούν  

σε δόντια στα οποία δεν έγιναν σωστοί διακλυσμοί
•  Συνιστάται για ξέπλυμα ριζικών σωλήνων σε δόντια  

με φλεγμονή
•  Συσκευασία: Μπουκάλι 200gr

CHLORAXID EXTRA 5,25% - 400gr
CERKAMED

-20%

CHLORAXID EXTRA 2% - 200gr
CERKAMED

-15%

CHLORAXID 2% - 400gr
CERKAMED

-20%

•  Κατάλληλη για χρήση κατά τη 
διάρκεια της ενδοδοντικής 
θεραπείας

•  Ως υγρό διακλυσμών εναλλάξ 
με το υποχλωριώδες νάτριο. 
Αυξάνει την ικανότητα του 
υποχλωριώδους άλατος 
να διεισδύει ακόμα και σε 
ριζικούς σωλήνες πολύ μικρής 
διαμέτρου

•  Ως υγρό που επιταχύνει το 
στέγνωμα του ριζικού σωλήνα

•  Ως προϊόν που αφαιρεί 
προσωρινά φυράματα 
εμπλουτισμένα με ιωδοφόρμιο 
από τους ριζικούς σωλήνες

• Συσκευασία: Μπουκάλι 200gr

2,98 €
3,50 € 

5,28 €
6,60 € 

5,19 €
6,10 € 

5,04 €
6,30 € 

4,68 €
5,50 € 

9,44 €
11,80 € 

3,06 €
3,60 € 

6,65 €
9,50  € 

6,32 €
7,90 € 
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Φυλλάδιο προσφορών Φυλλάδιο προσφορών

ALUSTAT
CERKAMED

GLUCOSITE ΥΓΡΟ ή GEL
CERKAMED

BEST CORD NANO
CERKAMED

ALUSTAT FOAM
CERKAMED

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΓΙΑΤΡΟΥ
CERKAMED

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΝΗΜΑΤΟΣ
CERKAMED

ALUSTAT GEL
CERKAMED

FLUOR DEFENDER
CERKAMED

RED DETECTOR
CERKAMED

-15%

-20%

-20%

-20%

-20%

-15%

•  Χλωρεξιδίνη κατάλληλη για χρήση σε περιοδοντικούς 
θυλάκους

•  Περιέχει διγλυκονική χλωρεξιδίνη και υπεροξείδιο του 
υδρογόνου

•  Μειώνει τη φλεγμονή που προκαλείται από υπολείμματα 
τροφής 

•  Το προϊόν τοποθετείται στην ουλοδοντική σχισμή 
μετατοπίζοντας τη σύριγγα κατά μήκος της γραμμής 
των ούλων. Στο τέλος ο ασθενή ξεπλύνει τη στοματική 
κοιλότητα με άφθονο νερό 

• Συσκευασία: Σύριγγα 2ml

•  Νήματα εμποτισμένα 
με αιμοστατικό διάλυμα 
χλωριούχου αργιλίου 

• Διαθέτουν ειδικό νυστέρι 
στο καπάκι για εύκολο 
διαχωρισμό τους σε 
τεμάχια και στο πλαϊνό 
μέρος της συσκευασίας 
υπάρχει υποδεκάμετρο 

•  Το μοναδικό παγκοσμίως 
σε μέγεθος 000.0

• Μήκος: 254cm

•  Αιμοστατικό αφρός χλωριούχου αργιλίου 15% 
•  Εφαρμόζεται εύκολα και με ακρίβεια  

στην περιοχή της αιμορραγίας 
•  Δεν προκαλεί ερεθισμούς των ούλων,  

ούτε αποχρωματίζει τους ιστούς 
•  Καταπραΰνει και δεν ερεθίζει, χάρη  

στα φυσικά συστατικά του 
•  Διατηρεί καθαρό το πεδίο εργασίας,  

χωρίς τον σχηματισμό θρόμβου
•  Αναγκαίος χρόνος εφαρμογής: 2:00min
•  Τοποθετείται με τα ειδικά ρύγχη  

black mini tip της Cerkamed
•  Συσκευασία: 4x0,8gr σύριγγες  

και 4 ρύγχη τοποθέτησης

•  Προσφέρει άνεση και ασφάλεια κατά τη διάρκεια  
της εργασίας

• Προστατεύει από λοιμώξεις
•  Διαθέσιμα χρώματα σκελετού: μπλε, πράσινο, λιλά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φοριέται και πάνω από τα γυαλιά οράσεως

Διατίθεται σε:
 προσωπίδα light 
 & προσωπίδα με κροκοδειλάκι
Αρχική συσκευασία: Περιέχει τον σκελετό  
και 4 προστατευτικά φύλλα

• Από ανοξείδωτο ατσάλι
• Κλιβανίζεται

•  Αιμοστατική γέλη 25% χλωριούχο αργίλιο
•  Δε ρέει από το σημείο εφαρμογής, καθιστώντας 

αποδοτική την εφαρμογή του
•  Εφαρμόζεται τοπικά για 30sec και στη συνέχεια 

ξεπλένεται με νερό 

• Βερνίκι φθορίου
•  Βελτιώνει την αντοχή της αδαμαντίνης,  

συμβάλλει στην πρόληψη της τερηδόνας
•  Σύσταση: 0,1% fluorosilane, ΗΕΜΑ
•  Ο ασθενής δεν επιτρέπεται να φάει ή να ξεπλύνει  

για 45 λεπτά μετά τη θεραπεία
•  Όταν ένα φιαλίδιο ανοιχτεί παραμένει ενεργό  

μέχρι και 6 μήνες
•  Συσκευασία: 3 φιαλίδια του 1ml, microbrush  

και μία δαχτυλόκουκλα

• Χρωστική εντοπισμού τερηδόνας
• Ροδαμίνη Β 1%
•  Περιέχει κόκκινη χρωστική ουσία, η οποία εισβάλλει 

στους τερηδονισμένους ιστούς και τους χρωματίζει 
κόκκινους

•  Διευκολύνει τον οδοντίατρο στη γρήγορη και ασφαλή 
εργασία αφού γίνεται εύκολος ο διαχωρισμός υγιών 
και μη ιστών

• Συσκευασία: Σύριγγα 2ml

Διαθέσιμες συσκευασίες:
 σύριγγα 5ml
 σύριγγα 10ml

Διαθέσιμα μεγέθη: 
 #000.0, #000, #00, #0, #1, #2

εμποτισμένο με αιμοστατικό

Διατίθεται σε 3 διαφορετικά σχήματα:
 με αιχμηρό άκρο διαμέτρου 1,5mm
 με αποστρογγυλεμένο άκρο διαμέτρου 1,5mm
 με αποστρογγυλεμένο άκρο διαμέτρου 3,0mm

-20%

-25%

-15%

•  Αιμοστατικό υγρό, 25% χλωριούχο αργίλιο
•  Το υγρό βγαίνει σταγόνα-σταγόνα  

για μεγαλύτερη οικονομία
•  Μειώνει το τοπικό οίδημα και σταματά  

τις τοπικές αιμορραγίες
•  Ιδανικό για εμπότιση νήματος απώθησης ούλων
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 10ml

5,27 €
6,20 € 

13,52 €
16,90 € 

gel

2,32 €
2,90 € 

υγρό

1,52 €
1,90 € 

ανά σύριγγα

5,70 €
7,60 € 

16,80 €
21,00 € 

με κροκοδειλάκι

12,33 €
14,50 € 

light

12,33 €
14,50 € 

10ml

13,28 €
16,60 € 

5ml

8,96 €
11,20 € 

9,18 €
10,80 € 

7,12 €
8,90 € 

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ
CERKAMED

EUCALYPTOL
CERKAMED

ENDO ASPIRATOR
CERKAMED

GLUCOCHEX 2%
CERKAMED

METHYLENE CHLORIDE
CERKAMED

ENDO PACK
CERKAMED

ENDO TOP
CERKAMED

ORANGE GUTTANE
CERKAMED

ELASTIC APPLICATORS
CERKAMED

-15%

-20%

-20%

-20%

-30%

• Εκχύλισμα ευκαλύπτου
•  Υγρό για την αφαίρεση γουταπέρκας  

από τον ριζικό σωλήνα
•  Αντικαθιστά το χλωροφόρμιο
•  Κατάλληλο για επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας
•  To Eucalyptol έχει έντονη αντιβακτηριακή δράση
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 10ml

•  Μειώνει το χρόνο εργασίας (ακόμη και 10 φορές)
•  Μειώνει έως 80% την ποσότητα κώνων χάρτου 
•  Συνδέεται με την απλή αναρρόφηση όπως η σιελαντλία
•  Χρησιμοποιείται με τα elastic applicator ή τα capillary tip

•  Διγλυκονική χλωρεξιδίνη, 
για έκπλυση των ριζικών 
σωλήνων

•  Πιο αποτελεσματικό, σε 
σχέση με το υποχλωριώδες 
νάτριο, απέναντι σε 
μικροοργανισμούς όπως  
το E.faecalis 

•  Ιδανική για δόντια με 
φλεγμονή πολφού και σε 
περιπτώσεις επανάληψης 
ενδοδοντικής θεραπείας

•  Δεν προκαλεί 
αποχρωματισμό των δοντιών

• Διαλύτης γουταπέρκας
• Καθαρό διχλωρομεθάνιο
•  Υπερτερεί σε σχέση με το χλωροφόρμιο διότι είναι 

λιγότερο επιβλαβές, έχει λιγότερο διεισδυτική οσμή, 
αφαιρείται πολύ εύκολα από τον ριζικό σωλήνα  
και έχει μικρότερη ευαισθησία στο φως

• Φιαλίδιο 10ml

•  Οι σύριγγες έχουν 
ετικέτα με το όνομα 
του προϊόντος και με 
διαφορετικό χρώμα 
ανάλογα  
με το σκεύασμα

•  Ευκολία στην εργασία 
και ελαχιστοποίηση 
πιθανότητας λάθους

•  Με σπείρωμα luer-lock 
που επιτρέπει το 
βίδωμα της βελόνας 
πάνω στη σύριγγα

• Χωρητικότητα: 5ml

• Διαλύτης γουταπέρκας
• Έλαια πορτοκαλιού
•  Φυτικό προϊόν όπως το Eucalyptol, με 

αποτελεσματικότητα δράσης όπως το Methylene Chloride
• Μη τοξικό, βιοσυμβατό
•  Με ευχάριστο άρωμα πορτοκαλιού
• Φιαλίδιο 10ml  

•  Κατάλληλα για τοποθέτηση 
υγρών και κρεμών στο ριζικό 
σωλήνα

•  Εύκαμπτα, ιδανικά για χρήση σε 
κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες

•  Κατάλληλα για τα:  
Endo Prep Cream, Calcipast, 
Endo Aspirator κ.α

• Συσκευασία: 10 τεμάχια

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
 Μπουκάλι 200gr
 Μπουκάλι 400gr

Διαθέσιμες συσκευασίες: 
 Μπουκάλι 200gr
 Μπουκάλι 400gr

Η αρχική συσκευασία περιέχει:
 ένα endo aspirator
 ένα elastic applicator

Οι σύριγγες πωλούνται ανά 
τεμάχιο και είναι διαθέσιμες 
για τα σκευάσματα
Glucochex 2%
Κιτρικό οξύ
Endo Solution
Endo Solution Premium  
Chloraxid 2%
Chloraxid 5,25%
Chloraxid Extra 2%
Chloraxid Extra 5,25%

• Διάλυμα κιτρικού οξέος 40%
•  Αφαιρεί το στρώμα 

επιχρίσματος που 
δημιουργείται κατά τη 
διάρκεια της χημικομηχανικής 
επεξεργασίας του ριζικού 
σωλήνα

•  Ενισχύει τον μηχανικό 
καθαρισμό του ριζικού 
σωλήνα

•  Το κιτρικό οξύ είναι ουσία 
κοινή στη φύση και απολύτως 
ασφαλής για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον

•  Ανακινήστε καλά πριν τη 
χρήση

•  Κατάλληλες για διακλυσμούς σε ριζικούς σωλήνες  
και θυλάκους 

•  Το αποστρογγυλεμένο άκρο μειώνει τον κίνδυνο  
ακούσιας βλάβης των ιστών

•  Ιδιαίτερα ανθεκτικές βελόνες που παρέχουν ευελιξία  
και αντοχή στην κάμψη

•  Πάχος βελόνας 30G, μήκος βελόνας 25mm
•  Συσκευασία: Κουτί 100 τεμαχίων

-20%

-15%

-15%

400gr

10,88 €
12,80 € 

τιμή πεντάδας

10,00 €
12,50 € 

5,28 €
6,60 € 

400gr

13,18 €
15,50 € 

200gr

8,08 €
9,50  € 

ανά τεμάχιο

0,28 €
0,35 € 

8,33 €
9,80 € 

τιμή 100άδας

30,40 €
38,00 € 

η δεκάδα

2,73 €
3,90 € 

15,12 €
18,90 € 

200gr

5,91 €
6,95 € 

τα 5τμχ. -20%
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HD01
D PERFECT

REAMERS
D PERFECT

K-FLEX
D PERFECT

K-FILES
D PERFECT

GATES
D PERFECT

K-FILES NT
D PERFECT

H-FILES
D PERFECT

PEESO
D PERFECT

C-FILES
D PERFECT

• Πλακέτα 6 τεμαχίων

Διαθέσιμα μεγέθη στα 25mm
  Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70,  

80 σετ 15/40, σετ 45/80

Διαθέσιμα μεγέθη:
 No1, No2, No3, No4, No5, No6

Διαθέσιμα μεγέθη:
 No1, No2, No3, No4, No5, No6

•  Ρίνες K-files πιο εύκαμπτες από τις κλασσικές
•  Μειωμένος κίνδυνος για δημιουργία σκαλοπατιού  

ή διάτρηση σε ριζικούς σωλήνες με κάμψη
• Πλακέτα 6 τεμαχίων

• Συσκευασία: 6 τεμάχια
• Διατίθενται και ανά τεμάχιο

• Συσκευασία: 6 τεμάχια
• Διατίθενται και ανά τεμάχιο

•  Μηχανοκίνητες ρίνες ελεγχόμενης 
μνήμης σχήματος

• Εξαιρετικά ευλύγιστες
•  Οι ρίνες μπορούν να προκαμφθούν 

όμοια με αυτές από ανοξείδωτο 
ατσάλι

•  490% πιο ανθεκτικές στην θραύση 
από κυκλική κόπωση, λόγω της 
ικανότητάς τους να ευθειάζονται 
οι σπείρες τους όταν δεχθούν 
υπερβολική αντίσταση

•  Οι σπείρες επανέρχονται στο αρχικό 
τους σχήμα με την επίδραση της 
θερμότητας (κατά την αποστείρωση 
τους στο αυτόκαυστο ή με τον 
αποστειρωτήρα άλατος)

• Συσκευασία: 6 τεμάχια
τιμή πακέτου

71,40 €
95,20 € 

τιμή πακέτου

16,50 €
22,00 € 

τιμή πακέτου

27,50 €
55,00 € 

K-FILES 21,25
τιμή πακέτου

27,50 €
55,00 € 

K-FILES n6-8 και μήκη 31
τιμή πακέτου

37,50 €
75,00 € 

τιμή πακέτου

47,50 €
95,00 € 

τιμή 12άδας

15,60 €
31,20 € 

τιμή πακέτου

27,50 €
55,00 € 

τιμή πακέτου

16,50 €
22,00 € 

τιμή 12άδας

15,60 €
31,20 € 

Διαθέσιμα μήκη: 
 21, 25, 31mm 
Διαθέσιμα μεγέθη: 
  SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, 

F5 και assorted SX-F3

Διαθέσιμα μήκη 
  21, 25, 31mm 

Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 σετ 15/40, σετ 45/80 

Διαθέσιμα μεγέθη στα 25mm
  Νο6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 σετ 15/40, 

σετ 45/80 

• Πλακέτα 6 τεμαχίων • Πλακέτα 6 τεμαχίων

•  Εργαλεία νικελίου - τιτανίου
•  Κατάλληλα για στενούς ριζικούς σωλήνες και σωλήνες 

με έντονη κάμψη
• Πλακέτα 6 τεμαχίων

•  Εξαιρετικά ανθεκτικά 
μικροεργαλεία, από 
ανοξείδωτο χάλυβα

•  Κατάλληλα για κεκαμμένους 
ή ενασβεστιωμένους 
ριζικούς σωλήνες

•  Διαθέτουν υψηλή αντοχή 
στην κάμψη, λόγω ιδιαίτερης 
θερμικής κατεργασίας 
σκλήρυνσης

•  Το ανενεργό κοπτικό άκρο, 
οδηγεί με ασφάλεια κατά 
μήκος του ριζικού σωλήνα

•  Συσκευασία: Πλακέτα  
6 τεμαχίων

Διατίθεται σε μήκη:
  18, 21 και 25mm

Μεγέθη:
 6, 8, 10, 15, 20 και σετ 8-15

Διαθέσιμα μεγέθη στα 25mm
  Νο8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 

70, 80 σετ 15/40, σετ 45/80 

 Διαθέσιμα μεγέθη στα 25mm
 Νο15, 20, 25, 30, 35, 40

οι 4 συσκ. -25% οι 10 συσκ. -50%

οι 4 συσκ. -25%

οι 10 συσκ. -50%

οι 4 συσκ. -25%

τα 12 τμχ. -50%

οι 10 συσκ. -50%

οι 10 συσκ. -50%

τα 12 τμχ. -50%
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