ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ – ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
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Χειρουργικές κασετίνες
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Προσθετικά εμφυτευμάτων
Μοσχεύματα
Μεμβράνες
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Συγκολλητικοί παράγοντες
Αδροποιητικοί παράγοντες
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Σφήνες
Τεχνητά τοιχώματα
Μήτρες σελουλοΐτη, καλύπτρες αλουμινίου
Ταινίες, δίσκοι λείανσης
Πάστες στίλβωσης
Υλικό μικροαποτριβής
Σκόνες σοδοβολής, σκόνη γλυκίνης
Ελαστικά λείανσης
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Βινυλοπολυσιλοξάνες
Πολυαιθέρας
Κινητή προσθετική
Βοηθητικός εξοπλισμός προσθετικής
Υλικά κατασκευής προσωρινών
Υλικά απώθησης ούλων
Άξονες, υλικά κατασκευής προσωρινών
Αιμοστατικά
Κονίες συγκόλλησης

88
89 - 90
91
92
93 - 94
95
96
97
98 - 99
99

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ακτινογραφικά πλακίδια
Βοηθητικός εξοπλισμός ακτινογραφιών

100 - 101
101 - 102

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στοματικά διαλύματα
Βοηθητικός εξοπλισμός στοματικής υγείας

103 - 104
104

ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ
Ενέσιμα αναισθητικά
Βελόνες αναισθησίας

105 - 106
106

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Υλικά φθορίωσης
Δισκία αποκάλυψης πλάκας
Υλικά sealants, αντισηπτικές ταμπλέτες
Δώρα, παιχνίδια
Στεφάνες νεογιλών και μόνιμων γομφίων

107 - 108
108
109
110 - 111
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ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
Ελαστικά απομόνωσης
Eξοπλισμός απομόνωσης
Μηχανοκίνητες ρίνες
Ρίνες, νευροεξαγωγείς, gates, peeso
Εργαλεία πλάγιας και κάθετης συμπύκνωσης
MTA
Παράγοντες χήλησης - EDTA
Φυράματα τελικής έμφραξης ριζικ. σωλήνων
Χρωστική εντοπισμού ριζικών σωλήνων
Κώνοι γουταπέρκας και χάρτου
Endo aspirator, spray ψυχρού
Διαλύτες γουταπέρκας
Υδροξείδιο ασβεστίου
Υλικά προσωρινής πλήρωσης ριζικ. σωλήνων
Υγρά διακλυσμών
Σύριγγες, βελόνες, ρύγχη ενδοδοντίας
Endo station go
Broken tool remover – Endo removal system

Μάσκες
Πετσέτες
Ποτήρια
Τολύπια
Γάντια
Σιελαντλίες
Καλλύματα οδοντιατρικής έδρας, ερεισικέφαλα
Aerosolvex
Ρύγχη αναρρόφησης
Αντάπτορες
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Λεύκανση σπιτιού και ιατρείου
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Απευαισθητοποιητές
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Προστατευτικά καλύμματα συσκευών
Ρολά, φάκελοι, δείκτες αποστείρωσης
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αιμ. σπόγγοι, αναλγ. υλικά, γέλη επούλωσης
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Ράμματα
Σακουλάκια πάγου, εργαλεία χειρουργείου
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Παρειοκάτοχα, στοματοδιαστολείς
Γυαλιά, προσωπίδες, λούπες
Μικροεξοπλισμός οδοντιατρείων

129
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ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Διαμάντια, φρέζες, φρεζοθήκες
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Εργαλεία
Οδοντιατρική φωτογραφία
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BIOLINE

STARTER KIT
• η κασετίνα περιέχει:
X1020 ratchet 6.35 hex
D3410 marking drill
D1228 2.8 drill
D1236 3.65 drill
D1252 5.2 drill
X2610 2.42mm hex implant driver

700,00 €

D3412
D1220
D1232
D1242
X1210

PROFESSIONAL KIT
• η κασετίνα περιέχει:
X1021 torque ratchet 6.35 hex
D3410 marking drill
D1225 2.5 drill
D1232 3.2 drill
D1242 4.2 drill
D1034 3.75 - 4.2 countersink drill
D3142 drill extender
X1015 implant motor mount 2.42 hex short
X1008 prosthetics motor mount 1.25hex
X1215 prosthetics driver 1.25 hex long
X2615 implant driver 2.42 hex long
X2315 conical implant driver regular
X1029 X2 parallel pin long
X1006 prosthetic hand driver long

868,00 € με ΦΠΑ

drill extender
2.0 pilot drill
3.2 drill
4.2 drill
1.25mm hex prosthetic’s driver

BIOLINE

1600,00 €

X1014 implant motor mount 2.42 hex long
D1220 2 pilot drill
D1228 2.8 drill
D1236 3.65 drill
D1252 5.2 drill
D1056 5 - 6 countersink drill
GUPI guided space pin
X1025 depth probe till 16mm length
X1207 prosthetics driver 1.25 hex short
X2607 implant driver 2.42 hex short
X2810 slim implant driver 2.1 hex regular
X1028 X2 parallel pin short
OPKEY one-piece implant driver regular

1984,00 € με ΦΠΑ

ΔΩΡΟ με την αγορά 20 εμφυτευμάτων*
*μία φορά ανά επαγγελματικό ΑΦΜ
BIOLINE

SAFE KIT
• η κασετίνα περιέχει:
stopper drill ᴓ 2.0 L6
stopper drill ᴓ 2.0 L8
stopper drill ᴓ 2.0 L10
stopper drill ᴓ 2.0 L11.5
stopper drill ᴓ 2.0 L13

stopper drill ᴓ 2.8 L6
stopper drill ᴓ 2.8 L8
stopper drill ᴓ 2.8 L10
stopper drill ᴓ 2.8 L11.5
stopper drill ᴓ 2.8 L13

stopper drill ᴓ 3.2 L6
stopper drill ᴓ 3.2 L8
stopper drill ᴓ 3.2 L10
stopper drill ᴓ 3.2 L11.5
stopper drill ᴓ 3.2 L13

stopper drill ᴓ 3.65 L6
stopper drill ᴓ 3.65 L8
stopper drill ᴓ 3.65 L10
stopper drill ᴓ 3.65 L11.5
stopper drill ᴓ 3.65 L13

stopper drill ᴓ 4.2 L6
stopper drill ᴓ 4.2 L8
stopper drill ᴓ 4.2 L10
stopper drill ᴓ 4.2 L11.5
stopper drill ᴓ 4.2 L13

stopper drill ᴓ 5.2 L6
stopper drill ᴓ 5.2 L8
stopper drill ᴓ 5.2 L10
stopper drill ᴓ 5.2 L11.5
stopper drill ᴓ 5.2 L13

900,00 €

1116,00 € με ΦΠΑ

ΔΩΡΟ με την αγορά
15 εμφυτευμάτων *

ΔΩΡΟ με την αγορά 15 εμφυτευμάτων*
*μία φορά ανά επαγγελματικό ΑΦΜ

DRILLING PROTOCOL
ᴓ2.0
ᴓ3.3
ᴓ3.50
ᴓ3.75

ᴓ2.5

ᴓ2.8

ᴓ3.2 ᴓ3.65 ᴓ4.2

ᴓ4.8

ᴓ5.2
μαλακό οστό
σκληρό οστό

✓συνιστώμενη ροπή τοποθέτησης εμφυτεύματος:
35-65 ncm
✓ταχύτητα:
800-1200 σ.α.λ.

ᴓ4.2

✓συνιστώμενη ροπή σύσφιξης βιδών:
25-30 ncm

ᴓ5.0

✓συνιστώμενη ροπή σύσφιξης healing cap:
15 ncm

ᴓ6.0

άριστη αρχική σταθερότητα

Τεχνολογία BioFix
για τη βιολογική επεξεργασία των επιφανειών
Η χρήση ενός κοκκώδους, πολυφασικού φωσφορικού ασβεστίου ως τροποποιητή επιφάνειας εμφυτεύματος, όπως το BioFix, έχει
αναγνωριστεί και έχει γίνει αποδεκτή εδώ και πολλά χρόνια στην οδοντιατρική και ορθοπεδική αγορά. Το BioFix διαμορφώνει την υφή της
επιφάνειας με τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να αυξήσει την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το οστό, είτε να προπαρασκευάσει την
επιφάνεια πριν από την εφαρμογή μιας επίστρωσης όπως υδροξυαπατίτη ή πορώδους τιτανίου.
Οι συμβατικές τεχνικές αμμοβολής λειαντικών που χρησιμοποιούν αλουμίνιο ή καρβίδιο του πυριτίου αφήνουν πάντα υπολείμματα
λειαντικού ως μολυσματικό παράγοντα που είναι ενσωματωμένος στην επιφάνεια του εμφυτεύματος.
Το BioFix προσφέρει μια επιφάνεια χωρίς υπολείμματα μετά την επεξεργασία αυτής.
Στόχος της Bioline στη φόρμουλα BioFix είναι να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή μόλυνση του μετάλλου από τα υπολείμματα του λειαντικού
που ψεκάζεται στο εμφύτευμα τιτανίου κατά τη δημιουργία της επεξεργασμένης επιφάνειας.
Η επεξεργασία BioFix παρέχει το καθαρότερο και αποδοτικότερο αποτέλεσμα επιφανειών.

ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

40,00 €

49,60 € με ΦΠΑ

marking drill
D3410

25,00 €

31,00 € με ΦΠΑ

drive hex long
X1007
μήκος 15mm

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

drive hex 2.42mm
X2607
μήκος 7mm

40,00 €

49,60 € με ΦΠΑ

extension
D3412

25,00 €

31,00 € με ΦΠΑ

drive hex short
X1006
μήκος 7mm

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

drive hex 2.42mm
X2610
μήκος 10mm

40,00 €

80,00 €

49,60 € με ΦΠΑ

trephine
D2020
ᴓ 2-3mm
D2030
ᴓ 3-4mm
D2040
ᴓ 4-5mm
D2050
ᴓ 5-6mm

TDL11
TDL18

3 level drill
μήκος 11,5mm
μήκος 18mm

90,00 €

49,60 € με ΦΠΑ

drill
D1220
ᴓ 2.0mm
D1225
ᴓ 2.5mm
D1228
ᴓ 2.8mm
D1232
ᴓ 3.2mm
D1236
ᴓ 3.65mm
D1242
ᴓ 4.2mm
D1252
ᴓ 5.2mm
μήκος 16mm

190,00 €

111,60 € με ΦΠΑ

ratchet
X1020

40,00 €

99,20 € με ΦΠΑ

235,60 € με ΦΠΑ

torque ratchet
X1021

depth probe
X1025
50,00 €

62,00 € με ΦΠΑ

16,00 €

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

drive hex 2.42mm
X2615
μήκος 15mm

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

motor mount
short
X1015

19,84 € με ΦΠΑ

motor mount
long
X1014

BIOLINE

DIGITAL DENTISTRY
20,00 €

20,00 €

24,80 € με ΦΠΑ

digital lab analog
BIO-DAR

scan body
BIO-SBR

20,00 €

24,80 € με ΦΠΑ

t-base with hex
BIO-TBH

24,80 € με ΦΠΑ

20,00 €

24,80 € με ΦΠΑ

t-base non hex
BIO-TBN
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ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
BIOLINE

HEALING CAPS
Διάμετρος 3.8mm Standard
κωδικός H3802
H3803
H3804
H3805
H3806
H3807
ύψος 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm 6.00mm 7.00mm

19,00 €

21,47 € με ΦΠΑ

Διάμετρος 4.6mm Standard
κωδικός H4602
H4603
H4604
H4605
H4606
H4607
ύψος 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm 6.00mm 7.00mm
Διάμετρος 5.5mm Wide
κωδικός H5502
H5503
H5504
H5505
H5506
H5507
ύψος 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm 6.00mm 7.00mm
Διάμετρος 6.3mm Wide
κωδικός H6303
H6304
H6305
H6306
H6307
H6308
ύψος 3.00mm 4.00mm 5.00mm 6.00mm 7.00mm 8.00mm

αγοράζοντας 6 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 15,83 €

-16,66%
17,89 € με φπα
BIOLINE

STRAIGHT ABUTMENTS
Straight abutments
κωδικός A5908
A5909
A5911
A5912
ύψος 8.50mm 9.50mm 11.50mm 12.50mm

19,00 €

A5601
A5602
8.50mm 10.50mm

Straight shoulder abutments
κωδικός A4801
A4802
A4803
A4804
ύψος 8.50mm 9.50mm 10.50mm 11.50mm
shoulder 1.00mm 2.00mm 3.00mm 4.00mm

21,47 € με ΦΠΑ

A5001 A5002*
9.50mm 9.50mm
1.70mm 1.70mm
*non-hex

Straight shoulder narrow abutments
κωδικός A5300
A5301
A5302
ύψος 8.50mm 8.50mm 8.50mm
shoulder 0.50mm 1.50mm 2.50mm

Straight smooth abutments
A6006
A6008
A6011
6.00mm 8.00mm 11.00mm

Straight anatomic abutments
κωδικός A4601
A4602
A4603
A4604
ύψος 9.00mm 10.00mm 11.00mm 12.00mm
shoulder 1.00mm 2.00mm 3.00mm 4.00mm

Screw
S8324*

*περιέχεται στις
συσκευασίες abutment

αγοράζοντας 6 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 15,83 €

BIOLINE

ANGULATED ABUTMENTS
15o Standard abutment
κωδικός
ύψος

A3207
7.00mm

A3208
8.50mm

-16,66%
17,89 € με φπα

29,00 €

32,77 € με ΦΠΑ

A3209
A3211
9.00mm 11.00mm

15o Anatomic standard abutment
κωδικός A2400
ύψος
8.50mm
shoulder 0.80mm

A2401
A2402
A2403
9.50mm 10.50mm 11.50mm
1.00mm 2.00mm 3.00mm

25o Standard abutment
κωδικός
ύψος

angulated abutments
από 15ο έως 45o
παρέχουν λύσεις
για κάθε περιστατικό

A3407
7.00mm

A3409
A3411
9.00mm 11.00mm

35o Standard abutment
κωδικός
ύψος

A3509
9.00mm

25o Anatomic standard abutment
κωδικός A2601
A2602
A2603
A2604
ύψος
9.50mm 10.50mm 11.50mm 12.50mm
shoulder 1.00mm 2.00mm 3.00mm 4.00mm

45o Standard abutment
κωδικός
ύψος

A4509
9.00mm

αγοράζοντας 6 τεμάχια -16,66%
τιμή τεμαχίου: 24,17 € 27,31 € με φπα

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
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TEMPORARY PEEK ABUTMENTS
straight

19,00 €

21,47 € με ΦΠΑ

Peek anatomic straight abutment
κωδικός P4510
P4520
P4530
ύψος 9.00mm 10.00mm 11.00mm
shoulder 1.00mm 2.00mm 3.00mm

angulated

29,00 €

32,77 € με ΦΠΑ

Peek angulated abutment
κωδικός P3209
P3409
ύψος 9.00mm 9.00mm
μοίρες
15ο
25ο

τιμή τεμαχίου angulated: 24,17 €

27,31 € με φπα

αγοράζοντας 6 τεμάχια -16,66%
τιμή τεμαχίου straight: 15,83 € 17,89 € με φπα
BIOLINE

CASTABLE ABUTMENTS
κωδικός

C2003
non-hex

κωδικός

C2001
UCLA

C2004
hex

κωδικός

C1001
non-hex

19,00 €

C1002
hex

21,47 € με ΦΠΑ

BIOLINE

IMPRESSION COMPONENTS
Άξονας μεταφοράς για αποτύπωση με τεχνική ανοιχτού δισκαρίου
κωδικός T4012
διάμετρος 4.75mm
ύψος 12.00mm

άξονες
μεταφοράς
implant
analog
plastic caps

Άξονες μεταφοράς για αποτύπωση με τεχνική κλειστού δισκαρίου
κωδικός T3801
T3803
T3805
διάμετρος 4.75mm 4.75mm 4.75mm
shoulder 1.00mm 3.00mm 5.00mm

19,00 €

21,47 € με ΦΠΑ

19,00 €

23,56 € με ΦΠΑ

6,00 €

6,78 € με ΦΠΑ

Plastic cap
Implant analog
κωδικός T4402
T6404
διάμετρος 4.75mm
4.00mm
shoulder 10.00mm
12.75mm
* οι συσκευασίες των αξόνων μεταφοράς δεν περιέχουν το plastic cap
BIOLINE

BALL ATTACHMENTS
ball
attachments

κωδικός T1201
T1202
T1203
T1204
T1205
ύψος 1.00mm 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm

caps

39,00 €

44,07 € με ΦΠΑ

10,00 €

11,30 € με ΦΠΑ

κωδικός

T3001
T3002
T3003
metal cap extra soft soft
silicone cap

T3004
standard

BIOLINE

LOCATOR ATTACHMENTS
κωδικός PCA01 PCA02 PCA03 PCA04 PCA05 PCA06
ύψος 1.00mm 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm 6.00mm

locator
attachments
caps - ring

39,00 €

44,07 € με ΦΠΑ

10,00 €

11,30 € με ΦΠΑ

κωδικός PCΜC0 CN088 CN087 CN086 CN090
metal cap extra soft soft
standard hard

PCSSR
ring
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ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
BIOLINE

ANGULATED ATTACHMENTS
V.A.C

Versatile angulated connection base (V.A.C)
κωδικός VAC09-I VAC18-E VAC30-E
διάμετρος 4.60mm 4.60mm 4.60mm
γωνία
9o
18o
30o

49,00 €

55,37 € με ΦΠΑ
ball
attachment
power click
attachment

Ball attachment for V.A.C
κωδικός BVAC2-I BVAC3-I BVAC4-I BVAC5-I
ύψος 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm

10,00 €

11,30 € με ΦΠΑ

10,00 €

11,30 € με ΦΠΑ

Power click attachment for V.A.C
κωδικός PVAC2-I PVAC3-I PVAC4-I PVAC5-I
ύψος 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm

MULTI UNIT premium set
• Το premium set περιέχει ό,τι χρειάζεται για μία αποκατάσταση με multi unit:
Straight / angulated multi-unit abutment
Castable sleeve
Titanium sleeve
Healing cap
Transfer copy
Lab analog
Prosthetic’s screw
• Το straight premium set διατίθεται με multi unit ύψους 2, 3, 4 ή 5mm
• Το angulated premium set διατίθεται με multi unit 1 ή 3mm και με γωνία 18ο
ή 30ο

BIOLINE
straight

149,00 €

168,37 € με ΦΠΑ
angulated

189,00 €

213,57 € με ΦΠΑ

BIOLINE

MULTI UNIT ABUTMENTS, straight
multi unit

Multi-Unit straight abutment
κωδικός M0101 M0102 M0103 M0104 M0105
ύψος 1.00mm 2.00mm 3.00mm 4.00mm 5.00mm
Multi-Unit sleeve
κωδικός MPL01
plastic
castable

MTI01
titanium

Healing cap
κωδικός MOHC1

Transfer
MOTR1

69,00 €

77,97 € με ΦΠΑ
plastic sleeve

14,00 €

15,82 € με ΦΠΑ
titanium sleeve

MTIOS
short
titanium

healing cap
transfer

Analog
MOAN1

analog

screw

16,00 €

18,08 € με ΦΠΑ

6,00 €

6,78 € με ΦΠΑ

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

Screw
MOSC1

BIOLINE

MULTI UNIT ABUTMENTS, angulated
multi unit

Angulated multi-unit abutment
κωδικός MU18-1 MU18-3 MU30-1 MU30-3
γωνία
18O
18O
30O
30O
ύψος
1mm
3mm
1mm
3mm

plastic sleeve

14,00 €

15,82 € με ΦΠΑ
titanium sleeve

Multi-Unit sleeve
κωδικός MPLD
plastic
castable

MUTSDL
titanium

Healing cap
κωδικός MUHC1

Transfer
MUTRIC

MUTRIO

κλειστού
δισκαρίου

ανοιχτού
δισκαρίου

MUTSDH
short
titanium

healing cap
transfer
screw

16,00 €

18,08 € με ΦΠΑ

6,00 €

6,78 € με ΦΠΑ
analog

Screw
MOSC1

119,00 €

134,47 € με ΦΠΑ

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

Analog
MUANAD

ΒΟΕΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
Ti-OSS
Cancellous substitute
• Βόειο φυσικό οστικό μόσχευμα με πολυπορώδη δομή
• Κατασκευασμένο από 100% πορώδες οστό, χωρίς οποιοδήποτε σπογγώδες
τμήμα
• Επιτρέπει τη γρήγορη απορρόφηση του αίματος και τη μέγιστη ταχύτητα
αύξησης των αιμοφόρων αγγείων
• Οστεαγώγιμη επιφάνεια όμοια με αυτή του ανθρώπινου οστού
• Χρόνος επούλωσης 3 έως 6 μήνες
Ενδείξεις:
• Ανύψωση ιγμορείου
• Οστική αύξηση και ανάπλαση
• Διατήρηση μετεξακτικών φατνίων
• Περιοδοντικές οστικές απώλειες
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TI-OSS
σκόνη

49,00 €

55,37 € με ΦΠΑ
σκόνη 0.50gr

59,00 €

66,67 € με ΦΠΑ
σκόνη 1.00gr

89,00 €

100,57 € με ΦΠΑ

σύριγγα

0.25gr

58,00 €

Διαθέσιμες συσκευασίες:
• σκόνη
μέγεθος κόκκων 0.5 - 1.2mm
25-0512
Ti-oss 0.25gr (0.6cc)
05-0512
Ti-oss 0.50gr (1.2cc)
10-0512
Ti-oss 1.00gr (2.3cc)
μέγεθος κόκκων 1.2 - 1.7mm
25-1217
Ti-oss 0.25gr (0.6cc)
05-1217
Ti-oss 0.50gr (1.2cc)
10-1217
Ti-oss 1.00gr (2.3cc)

σκόνη 0.25gr

65,54 € με ΦΠΑ
0.50gr

75,00 €

84,75 € με ΦΠΑ

block

8^8*12mm

109,00 €

123,17 € με ΦΠΑ

• σύριγγα
μέγεθος κόκκων 0.5 - 1.2mm
S25-0512
Ti-oss 0.25gr (0,6cc)
S05-0512
Ti-oss 0.50gr (1.2cc)
μέγεθος κόκκων 1.2 - 1.7mm
S25-1217
Ti-oss 0.25gr (0,6cc)
S05-1217
Ti-oss 0.50gr (1.2cc)
• block
BLK8812

Ti-oss 8x8x12mm

Ti-OSS 0.2 - 1.0mm
Xenograft / bone graft material
• Βόειο φυσικό οστικό μόσχευμα
• Παράγωγο του Ti-oss που περιέχει μικρότερη ποσότητα πολυπορρότητας ανά
γραμμάριο
• Επιτρέπει τη γρήγορη απορρόφηση του αίματος και τη μέγιστη ταχύτητα
αύξησης των αιμοφόρων αγγείων
• Οστεαγώγιμη επιφάνεια όμοια με αυτή του ανθρώπινου οστού
• Χρόνος επούλωσης 3 έως 6 μήνες
Ενδείξεις:
• Οστική αύξηση και ανάπλαση
• Διατήρηση μετεξακτικών φατνίων
• Περιοδοντικές οστικές απώλειες
Διαθέσιμες συσκευασίες:
• σκόνη
μέγεθος κόκκων 0.2 - 1.0mm
25-0210
0.25gr (0.6cc)
05-0210
0.50gr (1.2cc)
10-0210
1.00gr (2.3cc)
*Το μόσχευμα Octabone έχει πλέον μετονομασθεί σε Ti-OSS 0.2-1.00mm

TI-OSS
0.25gr

44,00 €

49,72 € με ΦΠΑ
0.50gr

54,00 €

61,02 € με ΦΠΑ
1.00gr

79,00 €

89,27 € με ΦΠΑ
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ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
ADBONE TCP
• Πορώδες συνθετικό κεραμικό μόσχευμα που περιέχει 99,9% β-τριφωσφορικό
ασβέστιο (β-TCP)
Ενδείξεις:
Το adbone®TCP χρησιμοποιείται για την ανάπλαση οστικών ελλείψεων ή ως
υλικό οστικής αναγέννησης.
• Ανύψωση ιγμορείου
• Ανάπλαση φατνιακής ακρολοφίας
• Ανάπλαση οστού μετά από χειρουργική αφαίρεση όγκου ή κύστης
• Διατήρηση μετεξακτικών φατνίων

MEDBONE
0.50gr

44,00 €

49,72 € με ΦΠΑ
1.00gr

69,00 €

77,97 € με ΦΠΑ

Ιδιότητες:
• 100% συνθετικό & 100% απορροφήσιμο
• Διασύνδεση πόρων που δημιουργεί ανοιχτά εσωτερικά κανάλια
• Οστεοαγωγικό και οστεοκαθοδηγητικό
Πλεονεκτήματα:
• Δομή όμοια με αυτή του φυσικού οστού
• Υψηλό πορώδες και πυκνή δοκίδωση δομής που ευνοεί την ανάπτυξη νέου
οστικού ιστού
• Υψηλά βιοενεργό. Ενεργοποιεί τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών,
επιτρέποντας την πλήρη αντικατάστασή του από νέο ζωντανό οστούν κατά
την περίοδο επούλωσης, εντός 1-6 μηνών
• Ακτινοσκιερότητα που επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση της
οστεοενσωμάτωσης. Χάρη στο υψηλά υδρόφιλο προφίλ του, οι κόκκοι του
παρουσιάζουν υψηλή συνοχή, διατηρώντας έτσι τον όγκο της αρχικής
κοιλότητας

Διαθέσιμες συσκευασίες:
• Κάθε συσκευασία περιέχει 5 δόσεις, σε ατομικά αποστειρωμένα φιαλίδια
• Πωλείται ανά φιαλίδιο
• κόκκοι με διάσταση 0,1 - 0,5mm, σε όγκο 0,50g
• κόκκοι με διάσταση 0,1 - 0,5mm, σε όγκο 1,00g
• κόκκοι με διάσταση 0,5 - 1mm, σε όγκο 0,50g
• κόκκοι με διάσταση 0,5 - 1mm, σε όγκο 1,00g

ADBONE BCP
• Πορώδες συνθετικό κεραμικό μόσχευμα σχεδιασμένο για την ανάπλαση
οστικών αλλοιώσεων και ελλείψεων
• Σύνθεση: 75% Υδρόξυαπατίτης - 25% Τριφωσφορικό Ασβέστιο (β-TCP)
Ενδείξεις:
Το adbone®BCP χρησιμοποιείται για την ανάπλαση οστικών ελλείψεων ή ως
υλικό οστικής αναγέννησης.
• Ανύψωση ιγμορείου
• Ανάπλαση φατνιακής ακρολοφίας
• Ανάπλαση οστού μετά από χειρουργική αφαίρεση όγκου ή κύστης
• Διατήρηση μετεξακτικών φατνίων
Ιδιότητες:
• Λειτουργεί επαγωγικά στην οστική αναγέννηση
• Διασύνδεση πόρων που δημιουργεί ανοιχτά εσωτερικά κανάλια
• Αντικαθίσταται από νέο οστούν - διφασική απορρόφηση, χάρη στη σύνθεσή
του
Διαθέσιμες συσκευσίες:
• Κάθε συσκευασία περιέχει 5 δόσεις, σε ατομικά αποστειρωμένα φιαλίδια
• Πωλείται ανά φιαλίδιο
• κόκκοι με διάσταση 0,5 - 1mm, σε όγκο 0,50g
• κόκκοι με διάσταση 0,5 - 1mm, σε όγκο 1,00g

MEDBONE
0.50gr

44,00 €

49,72 € με ΦΠΑ
1.00gr

69,00 €

77,97 € με ΦΠΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
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SINOSS INJECT
• Eνέσιμη πάστα βιοενεργού συνθετικού οστικού μοσχεύματος για σχηματισμό
νέου οστού
• Διατηρεί τον όγκο της με βελτιωμένες ιδιότητες ελεγχόμενης απορρόφησης
• Ο νανοκρυσταλλικός υδροξυαπατίτης προσφέρει μία υψηλή βιοενεργή
αναγεννητική δράση
• Υποστηρίζει το σχηματισμό νέου ζωτικού οστού, διατηρεί τον όγκο και τη
μηχανική σταθερότητά του και σταδιακά αντικαθίσταται με νέο ώριμο οστό
• Το υψηλό ιξώδες επιτρέπει τέλεια διαμόρφωση, πλαστικότητα, τοποθέτηση και
πλήρη σύνδεση με την επιφάνεια του οστικού ελλείματος

NOVADENTO
0.50cc

79,00 €

89,27 € με ΦΠΑ
1.00cc

119,00 €

134,47 € με ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά
• Χειρισμός:
εξαιρετικά εύχρηστο στα χέρια του χειρουργού και στην περιοχή του μοσχεύματος
• Πλαστικότητα: είναι δυνατή η προσαρμογή του σχήματός του στον κενό χώρο και η διατήρησή του
μετά την εφαρμογή του
• Σταθερότητα: διατηρεί τον όγκο και τη μηχανική σταθερότητα και σταδιακά αντικαθίσταται με ώριμο
νέο οστό ενώ δεν αποδομείται στο στοματικό περιβάλλον
• Απορρόφηση: είναι ένα νανο-κρυσταλλικό ικρίωμα οστικού μοσχεύματος που απορροφάται και
αντικαθίσταται από την ανάπτυξη νέου οστού
• Οστεογένεση: τα πορώδη χαρακτηριστικά των νανοκρυστάλλων διευκολύνουν τη κυκλοφορία των
βιολογικών υγρών που είναι απαραίτητα για την έναρξη της επουλωτικής διαδικασίας
• Ακτινοσκιερό: επιτρέπει στον χειρουργό να οριοθετήσει οπτικά την τοποθέτηση και τη θέση του
μοσχεύματος
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Σύριγγα 0,5cc
Σύριγγα 1,0cc

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ
IBI

SMARTBONE

• Υβριδικό βιοενεργό οστικό μόσχευμα ιδανικό για περιπτώσεις οστικής
αναγέννησης σε αναπλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις
• Παράγεται από το συνδυασμό μιας βόειας ενασβεστιωμένης οστικής μήτρας με
βιοενεργά απορροφήσιμα πολυμερή και κυτταρικά θρεπτικά στοιχεία
• Βιοδιασπώμενα πολυμερή προσδίδουν στο SmartBone:
υψηλή αντοχή φόρτισης
υψηλή ογκομετρική σταθερότητα (> 95%)
προστατεύουν το οστό από την πρώιμη απορρόφηση
παρέχουν υψηλή σταθερότητα στη στερέωση των βιδών
• Κυτταρικά θρεπτικά στοιχεία
προάγουν την προσκόλληση και τον αποικισμό των κυττάρων του αίματος
προάγουν την οστεογενετική διαδικασία
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
μέγεθος κόκκων
0.25gr
59,00 €
0,25 - 1mm
0,25gr
66,67 € με ΦΠΑ
0,50gr
1,00gr
0.50gr
69,00 €
1 - 2mm

0,50gr
1,00gr

77,97 € με ΦΠΑ

1.00gr

109,00 €

123,17 € με ΦΠΑ

SMARTBONE ON DEMAND: εξατομικευμένο μόσχευμα σε μόλις 3 βδομάδες
Ο οδοντίατρος στέλνει μία CT Scan και μία μικρή περιγραφή της κλινικής εικόνας. Η IBI σχεδιάζει και κατασκευάζει το μόσχευμα
με βάση τις ανάγκες του περιστατικού. Ο οδοντίατρος παραλαμβάνει το μόσχευμα.
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
NOVADENTO

SINOSS ΜΕΜ
15*20mm

• Απορροφήσιμη μεμβράνη βραδείας διάσπασης

69,00 €

77,97 € με ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά
• βιοσυμβατή, μη πυρετογόνα και πλήρως απορροφήσιμη μετά την εμφύτευσή
της σε ζώντες ιστούς
• εγγενής απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου τύπου Ι προέλευσης ιπποειδών
• μακράς διάρκειας λειτουργία φραγμού, υψηλή σταθερότητα στη φάση 1ης
επούλωσης του τραύματος
• πάχος 0,3mm, βιοδιάσπαση μετά από 4 – 6 μήνες
• εξαιρετική ενσωμάτωση στους ιστούς και άριστη προσκόλληση στη βλάβη

20*30mm

95,00 €

107,35 € με ΦΠΑ
30*40mm

139,00 €

157,07 € με ΦΠΑ

Ενδείξεις
κατάλληλη για:
• οριζόντια και κάθετη αύξηση της ακρολοφίας
• κατευθυνόμενη οστική και ιστική ανάπλαση με ταυτόχρονη χρήση οστικού
μοσχεύματος
• περιοδοντικές οστικές βλάβες
• βλάβες οστικών οπών και απογυμνώσεων
Ιδιότητες
• ελεγχόμενη επούλωση τραύματος και διατήρηση της ακεραιότητας του
θρόμβου
• παρατεταμένη λειτουργία φραγμού σε εφαρμογές κατευθυνόμενης οστικής
και ιστικής ανάπλασης
• χρόνος απορρόφησης περίπου 6 μήνες
• εύκολος χειρισμός με ή χωρίς ενυδάτωση της μεμβράνης
• επιδέχεται κοπή σε σχήματα για την προσαρμογή στην περιοχή μόσχευσης
• αδρή και πορώδης δομή για την καθοδήγηση των κυττάρων

Πλεονεκτήματα
• Φυσική και αμιγής σύσταση κολλαγόνου
• Φυσική απορρόφηση κατά τις διαδικασίες επούλωσης του οργανισμού
• Βιοσυμβατή, χωρίς την πρόκληση αντιδράσεων ξένου σώματος
• Ελεγχόμενη λειτουργία φραγμού
• Μήτρα που προσομοιάζει τη φυσική δομή των μαλακών ιστών για την
καθοδήγηση κυττάρων και αιμοφόρων αγγείων
• Σταθερότητα και προστασία των οστικών μοσχευματικών υλικών
Διαθέσιμες συσκευασίες: μικρό μέγεθος: 15*20*0,3mm
μεσαίο μέγεθος: 20*30*0,3mm
μεγάλο μέγεθος: 30*40*0,3mm

SINOSSFLEECE
• Απορροφήσιμη μεμβράνη ταχείας διάσπασης
Χαρακτηριστικά:
• απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου ταχείας απορρόφησης (4 εβδομάδες)
• βιοσυμβατή και εύκολη στο χειρισμό με πολύ καλή αιμόσταση
• ιδανική για τη γρήγορη επούλωση πληγών

NOVADENTO

20,00 €

22,60 € με ΦΠΑ

Ενδείξεις:
• μικρά τραύματα στόματος, εξαγωγές ή βιοψίες
• κάλυψη περιοχών τοποθέτησης οστικών μοσχευμάτων
• κάλυψη ιγμορείου κατά την ανύψωση
• περιοδοντικές οστικές απώλειες
• επανόρθωση διάτρησης της μεμβράνης ιγμορείου (Schneider)
Πλεονεκτήματα:
• επιτάχυνση της επούλωσης τραύματος
• αντικαθίσταται με κοκκιώδη ιστό
• εύκολη τοποθέτηση, μπορεί να κοπεί, να στριφτεί ή να διπλωθεί
• παραμένει σταθερή ακόμη και αν υγρανθεί
• μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί, αφού δε γίνεται κολλώδης
• Συσκευασία: 5 μεμβράνες μεγέθους 22*27mm. Πωλείται και ανά τεμάχιο

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 16,00 € 18,08 € με φπα

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
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PTFE & Titanium PTFE ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
• Aποστειρωμένες, μη απoρροφήσιμες μεμβράνες κατασκευασμένες από
πολυμερές πολυτετραφθοροαιθυλενίου
• Ιδανικές για περιοδοντολογία καιεμφυτευματολογία
σε κάθε οδοντιατρική χειρουργική διαδικασία που απαιτεί μηχανικό
φραγμό
• Οι PTFE regenerative μεμβράνες χρησιμοποιούνται ως φραγμός στην
κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση
• Δεν είναι πορώδεις και δημιουργούν ένα εμπόδιο αδιαπέραστο για τα
βακτήρια
• Διατίθενται σε:
PTFE
μη ενισχυμένες 25*30mm
Titanium PTFE
ενισχυμένες με τιτάνιο ιατρικού τύπου
ενσωματωμένο ανάμεσα σε δύο φύλλα PTFE

MEDIPAC

195,00 €

17*24*8mm

220,35 € με ΦΠΑ

145,00 €

14*24mm

163,85 € με ΦΠΑ

155,00 €

20*25mm

175,15 € με ΦΠΑ
30*40mm

135,00 €

152,55 € με ΦΠΑ
25*30mm

90,00 €

101,70€ με ΦΠΑ

• Οι Titanium PTFE διακρίνονται σε 4 τύπους:
Posterior singles XL: 30*40mm
Anterior Singles:
14*24mm
Posterior Singles:
20*25mm
Buccal:
17*24*8mm

MEMBRANE FIXATION TOOLS

Titanium micro pins

Straight driver
for micro pins

καρφίδα (4mm)
σταθεροποίησης
μεμβρανών

ειδικό εργαλείο μεταφοράς
των micro pins

κατάλληλες κυρίως για
χρήση στην άνω γνάθο και
σε μαλακό οστό

εύκολη και απόλυτη
εφαρμογή με την κεφαλή της
micro pins

Titanium micro screws

Screwdriver

βίδα (4mm)
σταθεροποίησης
μεμβρανών

ειδικό εργαλείο για τις
βίδες σταθεροποίησης

η κεφαλή της βίδας έχει
διάμετρο 1,5 ή 2,5mm

διατίθεται με
αποσπώμενο ή όχι άκρο

συσκευασία 5 τεμαχίων

συσκευασία 10 τεμαχίων

120,00 €

148,80€ με ΦΠΑ

125,00 €

155,00€ με ΦΠΑ

80,00 €

99,20€ με ΦΠΑ

300,00 €

372,00€ με ΦΠΑ
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
3M

SINGLE BOND UNIVERSAL

3M

SINGLE BOND 2

109,29 €

αυτοαδροποιούμενο

62,65 €

123,50 € με ΦΠΑ

• Αυτοαδροποιούμενος, φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός
παράγοντας ολικής και επιλεκτικής αδροποίησης
• Τα φωσφορικά μεθακρυλικά μονομερή καθιστούν το υλικό πιο
όξινο συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτοαδροποιούμενης
συγκόλλησης, όπως και στην καλύτερη συγκόλληση στην
αδαμαντίνη και στα μεταλλικά και μη υαλοκεραμικά
υποστρώματα
• Το σιλάνιο που περιέχει συμβάλλει στην καλύτερη
συγκόλληση των υαλοκεραμικών επιφανειών
χωρίς τη χρήση primer
• Εύκολο άνοιγμα με το ένα χέρι
• 41266 Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

αγοράζοντας 3 συσκευασίες
τιμή συσκευασίας: 72,86 €
ULTIMATETM SE BOND
αυτοαδροποιούμενο

77,68 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενος μονοφασικός συγκολλητικός
παράγοντας με τεχνολογία νανοενισχυτικών συστατικών, για
άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις από σύνθετη ρητίνη,
compomer, μέταλλο και κεραμικό υλικό
• Χρησιμοποιείται ακόμη για την απευαισθητοποίηση των
αυχενικών περιοχών και για ενδοστοματική επιδιόρθωση
αποκαταστάσεων
• 51202 Συσκευασία: Φιαλίδιο 6ml

-33,33%

αγοράζοντας 4 συσκευασίες
-25%
τιμή συσκευασίας: 46,99 € 58,27 € με φπα

82,33 € με φπα
DENTONICS

ULTIMATETM BOND

54,90 €

36,25 €

62,04 € με ΦΠΑ

• Αυτοαδροποιούμενος, φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός
παράγοντας ολικής και επιλεκτικής αδροποίησης
• Ιδανικός για όλες τις σύνθετες ρητίνες, τα compomers και τις
ρητινώδεις κονίες
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απευαισθητοποιητής, σε
περιπτώσεις ευαισθησίας εκτεθειμένης ρίζας στο στόμα
• Μειώνει σημαντικά το χρόνο εργασίας
• 19-280 Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

PEAK UNIVERSAL BOND

ULTRADENT

40,96 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενος μονοφασικός συγκολλητικός παράγοντας
• Δημιουργεί ισχυρό χημικό δεσμό ανάμεσα στην οδοντίνη, την
αδαμαντίνη και όλων των υλικών αποκατάστασης
• Συμβάλει στην απευαισθητοποίηση των αυχενικών περιοχών
• Προστατεύει από τη δημιουργία δευτερογενούς τερηδόνας
• Δεν περιέχει διαλύτες
• 19-215 Συσκευασία: Φιαλίδιο 7ml

PQ1

21,95 €

ULTRADENT

22,50 €

24,80 € με ΦΠΑ

• Συγκολλητικός παράγοντας με χλωρεξιδίνη 0,2%
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση σε οδοντίνη,
αδαμαντίνη, πορσελάνη, μέταλλο, σύνθετη ρητίνη και
ζιρκόνιο
• Αξεπέραστο στην ελαχιστοποίηση της μετεμφρακτικής
ευαισθησίας
• 4553 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες

DENTONICS

25,43 € με ΦΠΑ

• Άριστη συγκόλληση σε οδοντίνη, αδαμαντίνη, χυτά μέταλλα,
πορσελάνη, σύνθετη ρητίνη και αμάλγαμα
• Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης - 61, 25 Mpa
• Περιέχει έκδοχο διαλύτη αιθυλικής αλκοόλης
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έμμεση φωτοπολυμεριζόμενη
συγκόλληση
• 0641 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες

CONNECT PLUS
• Συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς, φωτοπολυμεριζόμενος, χωρίς διαλύτες
• Κατάλληλος για συγκόλληση σύνθετων ρητινών σε αδαμαντίνη και οδοντίνη,
για ένθετα, επένθετα και όψεις
• Δημιουργεί ισχυρούς χημικούς και μηχανικούς δεσμούς με την αδροποιημένη
επιφάνεια του δοντιού
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

PERFECTION PLUS

29,80 €

33,67 € με ΦΠΑ

ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
CERKAMED

BLUE ETCH
2ml

2,20 €

2,49 € με ΦΠΑ
10ml

7,50 €
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CERKAMED

BLUE ETCH FLOW
νέα φόρμουλα
για καλύτερη ροή
κατά την τοποθέτηση

2ml

10ml

8,48 € με ΦΠΑ
monster
pack
3*10ml

7,50 €

8,48 € με ΦΠΑ

17,60 €

monster
pack

20,80 €

50ml

19,89 € με ΦΠΑ

23,50 € με ΦΠΑ
50ml

2,20 €

2,49 € με ΦΠΑ

17,60 €

19,89 € με ΦΠΑ

25,50 €

28,82 € με ΦΠΑ

25,50 €

28,82 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

*οι συσκευασίες των 3*10ml και των 50ml περιέχουν κενές σύριγγες των
5ml και την ειδική αντλία μεταφοράς υλικού

SCOTCHBOND

3M
ανά σύριγγα

ULTRAETCH

21,33 €

ULTRADENT
1,2ml

26,45€ με ΦΠΑ

5,90 €

6,67 € με ΦΠΑ
30ml

78,00 €

88,14 € με ΦΠΑ

• Φωσφορικό οξύ 35% για την αδροποίηση της αδαμαντίνης και
της οδοντίνης
• Νέα σύσταση τύπου gel, με χαμηλό ιξώδες
• Δε στεγνώνει και διατηρεί τη σύστασή του
• 41263 Συσκευασία: 2*3ml σύριγγες και 50 ρύγχη εφαρμογής

PERFECT ETCH

PERFECTION PLUS
ανά σύριγγα

• Παχύρρευστο διάλυμα, 35% φωσφορικού οξέως
• Ιδανική ρευστότητα, παραμένει εκεί που το τοποθετείτε
• Διεισδύει ακόμη και στις πιο μικρές εγκοπές των μασητικών
επιφανειών
• Αυτοπεριορίζει το βάθος αδροποίησης – μέσο βάθος 1,9μ μετά
από 15sec
• Γρήγορη και τέλεια αφαίρεση της αδροποίησης
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
0164 Ultra-Etch refill: 4*1,2ml σύριγγες
0685 Ultra-Etch Indispense: 30ml σύριγγα

ΡΥΓΧΗ

5,90 €

3,70 €

6,67 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Φωσφορικό οξύ 37%
Άριστη ρευστότητα για ευκολία στη χρήση
Δε στεγνώνει
Συσκευασία: 2*5ml σύριγγες και ρύγχη εφαρμογής

WELLDENT

4,59 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Γαλάζια: για αδροποιητικούς παράγοντες
Μαύρα: για φωτοπολυμεριζόμενα υλικά
Ροζ:
για ουδέτερα στρώματα
Συσκευασία: Πακέτο 25 τεμάχια

25G
20G
18G
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ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ & ΣΙΛΑΝΙΟ

Βήμα 1ο
τοποθετήστε το οξύ
Βήμα 2ο
ξεβγάλετε με νερό

YELLOW PORCELAIN ETCH & SILAN
• Χρησιμοποιείται στην επιδιόρθωση ακίνητων εργασιών (θήκες και γέφυρες)
• Σχεδιασμένο για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση πορσελάνης
• Κατάλληλο για την αδροποίηση ενθέτων, επενθέτων και εργασιών veneer
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.
• 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
Brush applicator: 10 ρύγχη με μικρό πινέλο στην κορυφή

CERKAMED
οξύ

16,50 €

18,65 € με ΦΠΑ
σιλάνιο

14,60 €

16,50 € με ΦΠΑ
kit

29,90 €

33,79 € με ΦΠΑ
brush
applicators

4,00 €

4,96 € με ΦΠΑ

brush applicators

Βήμα 3ο
τοποθετήστε το σιλάνιο

DENTONICS

PORCELAIN PRIMER
•
•
•
•
•
•

14,80 €

Σιλάνιο
Ιδανικό για επιδιόρθωση ακίνητων εργασιών
Primer για πορσελάνη και μέταλλο
Σχεδιασμένο για ενδοστοματική και εξωστοματική χρήση
Ιδανικό για ένθετα, επένθετα, veneer και ορθοδοντικά bracket
32-600 Συσκευασία: Φιαλίδιο 15ml

PORCELAIN ETCH & SILANΕ
• Αδροποίηση πορσελάνης και σιλάνιο
• Porcelain Etch: Παχύρρευστη αδροποίηση 9% υδροφθορικού οξέως
σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση της πορσελάνης
• Silane: Σιλάνιο ενός συστατικού το οποίο τοποθετείται στην πορσελάνη αφού
προηγηθεί αδροποίηση με το Porcelain Etch (αδροποίηση 90 δευτερόλεπτα,
σιλάνιο 1 λεπτό)
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
406 Porcelain Etch: 2*1,2ml σύριγγες αδροποίησης πορσελάνης
410 Silane: 2*1,2ml σύριγγες σιλάνιο

16,72 € με ΦΠΑ

ULTRADENT
οξύ
ανά σύριγγα
σιλάνιο
ανά σύριγγα

16,75 €

18,93 € με ΦΠΑ

13,98 €

15,80 € με ΦΠΑ

ΓΕΛΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ
• 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: 4*2ml σύριγγες
ανά σύριγγα

4,20 €

5,21 € με ΦΠΑ
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ΡΗΤΙΝΕΣ
3M

FILTEK ULTIMATE
αισθητικών αποκαταστάσεων

63,89 €

3M

FILTEK ONE
η κάψουλα

bulk, μαζικής πλήρωσης

72,20 € με ΦΠΑ

3,06 €

3,46 € με ΦΠΑ

• Ρητίνη υψηλής ποιότητας αισθητικών αποκαταστάσεων
• Ευελιξία για μονοχρωματική ή διαστρωματική απόχρωση
• Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα - χαμαιλεοντισμός, υψηλής
ποιότητας στίλβωση, χαμηλή συστολή πολυμερισμού
• Διαθέσιμες αποχρώσεις:
Dentine:
A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD, XWD
Body:
A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B, B3B, C1B,
C2B, C3B, D2B, WB, XWB
Enamel:
A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, D2E, WE, XWE
Translucent: CT, BT, GT, AT
• 3920 Συσκευασία: Σύριγγα 4gr
Dentin A1 + Enamel A3 → A1
Dentin A2 + Enamel A3 → A2
Dentin A3 + Enamel A3 → A3
Dentin A4 + Enamel A3 → A3.5
Dentin A1 + Enamel B2 →B1

Dentin A2 + Enamel B2 →B2
Dentin A3 + Enamel B2 →B3
Dentin W + Body XW →OM2
Dentin W + Enamel A2 →A0
*πάχος enamel 0,5mm

η σύριγγα

61,23 €

69,19 € με ΦΠΑ

• 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
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, C2
• Διαθέσιμες συσκευασίες 4866 Σύριγγα 4gr
4867 Κάψουλα 0,25gr

αγοράζοντας 5 σύριγγες -20%
τιμή συσκευασίας: 51,11 € 57,75 € με φπα
Z550
γενικής χρήσης

3M

39,95 €

3M

Z250

39,95 €

γενικής χρήσης

45,14 € με ΦΠΑ

• Νανοϋβριδική ρητίνη γενικής χρήσης, ιδανική για άμεσες
πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις 1ης έως 5ης ομάδας,
έμμεσες αποκαταστάσεις (ένθετα, επένθετα, όψεις) και
ανασύσταση κολοβώματος
• Σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα, άριστος χειρισμός, άριστη
αντίσταση στην αποτριβή, υψηλή αντίσταση στη θραύση,
μεγάλη ευκολία στη στίλβωση
• Διαθέσιμες αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β1, Β2, Β3, C2, D3, OA2, OA3
• 7050 Συσκευασία: Σύριγγα 4gr

45,14 € με ΦΠΑ

• Μικρόκοκκη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για πρόσθιες και
οπίσθιες αποκαταστάσεις
• Με πατενταρισμένο ενισχυτικό παράγοντα ζιρκονίου πυριτίου για ακτινοδιαφάνεια με ισχυρή αντίθεση, χωρίς την
προσθήκη βαρέων μετάλλων
• Διαθέσιμες αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, UD
• 6020 Συσκευασία: Σύριγγα 4gr

αγοράζοντας 5 σύριγγες -20%
τιμή συσκευασίας: 31,96 € 36,11 € με φπα
VALUX PLUS
γενικής χρήσης

3M

21,76 €

24,59 € με ΦΠΑ

• Ρητίνη αποκατάστασης πρόσθιων και οπίσθιων δοντιών
ενισχυμένη με ζιρκόνιο - πυρίτιο για φυσικό αποτέλεσμα και
αντοχή
• Ιδανική λύση για μεγάλο εύρος αποκαταστάσεων, για τεχνική
σάντουιτς, ένθετα και επένθετα
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β2, Β3, C2, UD
• 5540 Συσκευασία: Σύριγγα 4gr

αγοράζοντας 5 σύριγγες -20%
τιμή συσκευασίας: 17,41 € 19,67 € με φπα

αγοράζοντας 5 σύριγγες -20%
τιμή συσκευασίας: 31,96 € 36,11 € με φπα
3M

P60
οπισθίων αποκαταστάσεων

48,68 €

55,01 € με ΦΠΑ

• Συμπυκνωμένη σύνθετη ρητίνη για οπίσθιες αποκαταστάσεις
1ης και 2ης ομάδας, τεχνική σάντουιτς και ανασυστάσεις
• Εξελιγμένου βαθμού δυνατότητα στοιβαγμού και συμπύκνωσης
• Χαμηλή συστολή πολυμερισμού και άριστη αντίσταση στην
αποτριβή
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: A3, B2, C2
• 4720 Συσκευασία: Σύριγγα 4gr

αγοράζοντας 4 σύριγγες -25%
τιμή συσκευασίας: 36,51 € 41,26 € με φπα

ΡΗΤΙΝΕΣ
MASTER-FIL BULK

DENTONICS

bulk, μαζικής πλήρωσης

45,00 €
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SPECTRUM TPH3
γενικής χρήσης

50,85 € με ΦΠΑ

DENTSPLY

ΠΙΣΤΟΛΙ ΡΗΤΙΝΩΝ

WELLDENT

14,00 €

A1 - A2 - A3
A3.5 - B2

17,36 € με ΦΠΑ

4,60 €

5,20 € με ΦΠΑ
OA2

• Ρητίνη οπισθίων δοντιών μαζικής
πλήρωσης κοιλοτήτων
• Ιδανική για έμφραξη μεγάλων
αποκαταστάσεων εύκολα και γρήγορα
• Χωρίς την ανάγκη φινιρίσματος
• Η μοναδική ρητίνη που επιτρέπει ένα
στάδιο τοποθέτησης μέχρι και 6,5mm
• Απόχρωση: Universal
• 19-602 Συσκευασία: Σύριγγα 4,5gr

αγοράζοντας 3 σύριγγες
τιμή συσκευασίας: 30,00 €
NANOCERAM BRIGHT
γενικής χρήσης

• Μικροϋβριδική σύνθετη
4,90 €
ρητίνη 5ης γενιάς προσθίων 5,54 € με ΦΠΑ
και οπισθίων δοντιών
• Εξαιρετική αισθητική, αντοχή στην
αποτριβή, ευκολία στη στίλβωση
• Διαθέσιμα χρώματα:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, B2, OA2
• Συσκευασία: Κάψουλα 0,25gr

-33,33%
33,90 € με φπα
DMP

31,00 €

BRIGHT LIGHT MICRO
γενικής χρήσης

35,03 € με ΦΠΑ

• Νανοϋβριδική φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη
• Έχει εξαιρετικά χαμηλή συστολή κατά
τη διάρκεια του πολυμερισμού
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: A1, A2, A3,
A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OA2
• Συσκευασία: Σύριγγα 4gr

DMP

3Μ

193,90 €

219,11 € με ΦΠΑ

• Νανοϋβριδική ρητίνη γενικής χρήσης
• 7050TK Η κασετίνα περιέχει:
4 σύριγγες Α2, Α3, Α3.5, ΟΑ2
single bond 6ml
αδροποίηση 3ml
βοηθητικό εξοπλισμό

CHEMICAL CURE

19,90 €

• Μικροϋβριδική φωτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη
• Υψηλή αντοχή στη θραύση
• Διαθέσιμες αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, C2, C3, D3, OA2
• Συσκευασία: Σύριγγα 4,5gr

ΚΑΣΕΤΙΝΑ Ζ250

3Μ

195,10 €

220,46 € με ΦΠΑ

• Μικρόκοκκη σύνθετη ρητίνη γενικής
χρήσης για πρόσθιες και οπίσθιες
αποκαταστάσεις
• 6020TK Η κασετίνα περιέχει:
4 σύριγγες: Α2, Α3, Α3.5, Β2
single bond των 6ml
αδροποίηση 3ml
βοηθητικό εξοπλισμό

τιμή γνωριμίας -10%
τιμή γνωριμίας -10%
τιμή κασετίνας: 174,51 € 197,20 € με φπα τιμή κασετίνας: 175,59 € 198,42 € με φπα

DENTONICS

45,00 €

22,49 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 3 σύριγγες -38%
αγοράζοντας 3 σύριγγες -31%
τιμή συσκευασίας: 19,22 € 21,72 € με φπα τιμή συσκευασίας: 13,73 € 15,51 € με φπα
ΚΑΣΕΤΙΝΑ Ζ550

• Κατάλληλο για καψουλάκια ρητίνης όλων
των εταιριών
• Εργονομικό και εύκολο στη χρήση

50,85 € με ΦΠΑ

• Ακτινοσκιερή αυτοπολυμεριζόμενη
ρητίνη
• Η συσκευασία περιέχει επίσης το
αδροποιητικό και το συγκολλητικό που
χρειάζεται η ρητίνη
• Κατάλληλη για εμφράξεις ΙΙΙ και V oμάδας
• 14-400 Συσκευασία: 28gr ρητίνης,
7ml αδροποιητικό,
6ml συγκολλητικό

ΚΑΣΕΤΙΝΑ VALUX

3M

198,00 €

223,74 € με ΦΠΑ

• Ρητίνη αποκατάστασης πρόσθιων και
οπίσθιων δοντιών ενισχυμένη με
ζιργκόνιο - πυρίτιο για φυσικό
αποτέλεσμα και αντοχή
• Ιδανική λύση για μεγάλο εύρος
αποκαταστάσεων, για τεχνική
σάντουιτς, ένθετα και επένθετα
• 5540SB Η κασετίνα περιέχει:
9 σύριγγες σε χρώματα
Α1, 2*Α2, 2*Α3, Α3.5, Β3, C2, UD
single bond 6ml, 2*3ml αδροποιητικό
βοηθητικό εξοπλισμό
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ΡΗΤΙΝΕΣ FLOW
3M

FILTEK SUPREME ULTRA FLOWABLE
2 σύριγγες

FILTEK BULK FILL FLOWABLE

69,50 €

3M
2 σύριγγες

78,54 € με ΦΠΑ

9,03 €

20 ρύγχη

10,52 € με ΦΠΑ

Ζητήστε μας τις εποχιακές προσφορές

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 οπώνσχισμών, πλήρωση υποσκαφών
• Είναι θιξοτροπικό με υψηλή δυνατότητα λείανσης
• Αποχρώσεις : Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, B1, B2
• Συσκευασία: 3930
2*2gr σύριγγες και ρύγχη
3700Τ
20 ρύγχη
DENTONICS

FLOWABLE COMPOSITE

Ζητήστε μας τις εποχιακές προσφορές

• 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
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Universal
• Συσκευασία: 4862 2*2gr σύριγγες και ρύγχη
3740Τ 20 ρύγχη
DENTAL CENTRAL

DC FLOWFILL

12,70 €

15,50 €

14,35 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενη λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη
• Εξαιρετική ροή για εύκολη χρήση
• Διατίθεται σε χρώματα: Α1, Α2, Α3, Α3.5 και gingival
(απόχρωση ούλου)
• 19-414 Συσκευασία: Σύριγγα 2gr και 3 ρύγχη

8,48 €

20 ρύγχη

11,20 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

69,50 €

78,54 € με ΦΠΑ

17,52 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Λεπτόρρευστη νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη
Εξαιρετική ροή για εύκολη χρήση
Διατίθεται σε χρώματα: Α1, Α2, Α3, Α3.5
Συσκευασία: Σύριγγα 1,5gr και 3 ρύγχη

αγοράζοντας 5 σύριγγες -20%
τιμή συσκευασίας: 10,16€ 11,48 € με φπα
NANOCERAM BRIGHT FLOW

DMP

25,30 €

17,90 €

28,59 € με ΦΠΑ

• Λεπτόρρευστη νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β2
• Συσκευασία: Σύριγγα 2gr

DMP

BRIGHT LIGHT FLOW

20,23 € με ΦΠΑ

• Λεπτόρρευστη μικροϋβριδική σύνθετη ρητίνη
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Β2, ΟΑ2
• Συσκευασία: Σύριγγα 2gr

αγοράζοντας 3 σύριγγες -28%
τιμή συσκευασίας: 18,22 € 20,59 € με φπα

αγοράζοντας 3 σύριγγες -34%
τιμή συσκευασίας: 11,81 € 13,35 € με φπα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ FLOW ΡΗΤΙΝΕΣ
RAINBOW FLOW
• Φωτοπολυμεριζόμενη υγρή ρητίνη σε 5 αποχρώσεις
• Κατάλληλη για εμφράξεις δοντιών, για sealants και για
σήμανση ριζικών σωλήνων
• Συσκευασία: Σύριγγα 1gr

CERKAMED

14,94 €
ροζ
16,88 € με ΦΠΑ
μπλε
λιλά
πορτοκαλί
πράσινο

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ
ΔΟΣΕΙΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ BMS
ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΡΓΥΡΟ
• 70% άργυρο, 12% χαλκό, 18% κασσίτερο
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΡΓΥΡΟ
• 44,5% άργυρο, 25,5% χαλκό, 30% κασσίτερο
• Μονή δόση (400mg) και διπλή δόση (600mg)
• Κάθε συσκευασία περιέχει 50 τεμάχια, πωλούνται και ανά
κάψουλα

ΔΟΣΕΙΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ PERMITE
• Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση
• Αποτελεί συνδυασμό λεπτόκοκκου κράματος ρινισμάτων με σφαιρικό κράμα
• Σύνθεση: Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In 0.5%, Zn 0.2%
• Διατίεθεται σε μονή και διπλή δόση
• Συσκευασία: Δοχείο 500 τεμαχίων, πωλείται ανά κάψουλα

20
BMS DENTAL
44,5%
1η δόση
44,5%
2η δόση
70%
1η δόση
70%
2η δόση

0,73 €

0,82 € με ΦΠΑ

0,93 €

1,05 € με ΦΠΑ

0,89 €

1,01 € με ΦΠΑ

1,23 €

1,39 € με ΦΠΑ
SDI

1η δόση

1,41 €

1,59 € με ΦΠΑ
2η δόση

1,79 €

2,02 € με ΦΠΑ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ
COPAL PLUS
• Βερνίκι κάλυψης κοιλοτήτων
• Παρέχει έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ της οδοντίνης και της αποκατάστασης
• Δεν περιέχει χλωροφόρμιο
• 11-300 Συσκευασία: Φιαλίδιο 15ml

COPAL VARNISH
• Βερνίκι κοιλοτήτων
• Τοποθετείται κάτω από τις εμφράξεις
• Φράζει τα οδοντινοσωληνάρια, μειώνοντας την ευαισθησία
• Έτοιμο προς χρήση
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 50ml

DENTONICS

8,80 €

9,94 € με ΦΠΑ

HOFFMANN’S

16,90 €

19,10 € με ΦΠΑ

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ
RED DETECTOR
• 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

CERKAMED

10,80 €

12,20 € με ΦΠΑ
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ΚΟΝΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3M

KETAC UNIVERSAL

3M

KETAC MOLAR

κάψουλα

κάψουλα

2,84 €

3,18 €

3,21 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερές υλικό αυτοσυγκολλούμενο και ακτινοσκιερό
• Ουδέτερο στρώμα πριν από εμφράξεις ενός ή πολλαπλών
στρωμάτων
• Κατάλληλο για ανασύσταση κολοβωμάτων, αυχενικές
αποκαταστάσεις, αποκαταστάσεις νεογιλών και μονίμων μιας ή
πολλαπλών περιοχών
• Χρησιμοποιείται για πλήρωση οπών, σχισμών
• Απελευθερώνει φθόριο για 24 μήνες
• Χρόνος ανάμιξης σε μηχάνημα δόνησης: 10sec
• Αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5
• Κωδικός: 61087-88-89-95

3,59 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερές υλικό για οπίσθιες αποκαταστάσεις με υψηλό
ιξώδες
• Κατάλληλο για:
απόφραξη οπών-σχισμών
μόνιμες αποκαταστάσεις πρώτης ομάδας σε μη μασητικές
επιφάνειες
ημιμόνιμες οπίσθιες αποκαταστάσεις και εμφράξεις νεογιλών
ουδέτερο στρώμα εμφράξεων ρητινών
αποκαταστάσεις 5ης ομάδας
• Χρόνος ανάμιξης σε μηχάνημα δόνησης: 15sec
• Απόχρωση: Α1, Α3
• Κωδικός: 56420-30

αγοράζοντας 100 τεμάχια -10%
τιμή τεμαχίου: 2,56 € 2,89 € με φπα
3M

KETAC FIL

3M

KETAC SILVER

κάψουλα

κάψουλα

2,32 €

3,30 €

2,62 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερές εμφρακτικό υλικό για μόνιμες αποκαταστάσεις
3ης και 5ης ομάδας, για εμφράξεις νεογιλών δοντιών,
εμφράξεις αυχενικών διαβρώσεων και απόφραξη οπών και
σχισμών
• Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α2, Α3, Α3.5
• Χρόνος ανάμιξης σε μηχάνημα δόνησης: 10sec
• Κωδικός: 55030-50-100

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ KETAC

3M

3,73 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερές υλικό αποκατάστασης, ενισχυμένο με άργυρο
• Με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, ιδανικό για
ανασυστάσεις κολοβωμάτων πριν από την τοποθέτηση
στεφάνης, για αποκαταστάσεις 1ης και 5ης ομάδας και
εμφράξεις νεογιλών δοντιών
• Χρόνος ανάμιξης σε μηχάνημα δόνησης: 10sec
• Κωδικός: 37030

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ KETAC

54,81 €

3M

79,34 €

67,96 € με ΦΠΑ

98,38, € με ΦΠΑ

APLICAP™ ACTIVATOR

APLICAP™ APPLIER

• Τοποθετείτε κάθε κάψουλα της σειράς
Ketac στο activator και πατώντας τη
λαβή ενεργοποιείτε τα στοιχεία της
κάψουλας
• Στη συνέχεια η κάψουλα πρέπει να
τοποθετηθεί σε δονητή αμαλγάματος
• Κωδικός: 73040

• To applier είναι το πιστόλι διανομής όλων
των προϊόντων της σειράς Ketac
• Κωδικός: 73050

KETAC CONDITIONER

3M

10,72 €

13,29 € με ΦΠΑ

• Διάλυμα για την προεργασία της
οδοντίνης
• Αφαιρεί το στρώμα ξεσμάτων της
οδοντίνης που δημιουργείται κατά τη
διαδικασία παρασκευής του δοντιού
• 37470 Συσκευασία: φιαλίδιο 10ml

ΚΟΝΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
FILLBEST

BMS DENTAL
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3M

VITREMER

28,50 €

kit

32,21 € με ΦΠΑ

79,25 €

89,55 € με ΦΠΑ

υγρό

primer

79,24 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

79,25 €

89,55 € με ΦΠΑ

89,54 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερής κονία για εμφράξεις και αποκαταστάσεις
• Για κοιλότητες 5ης ομάδας (κυρίως για βλάβες διάβρωσης)
• Για κοιλότητες 3ης ομάδας, κοιλότητες οπισθίων σε νεογιλά
δόντια, για οπές και σχισμές
• Απελευθερώνει φθόριο
• Ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση
• Σε μία universal απόχρωση
• Συσκευασία: 15gr σκόνη, 8ml υγρό και βοηθητικός εξοπλισμός

σκόνη

109,12 €

123,31 € με ΦΠΑ

Ρητινωδώς τροποποιημένη υαλοϊονομερής κονία για εμφράξεις
Φωτοπολυμεριζόμενο και χημικά πολυμεριζόμενο υλικό
Απελευθερώνει φθόριο
Για κοιλότητες 3ης και 5ης ομάδας σε μόνιμα δόντια και 1ης και
2ης ομάδας σε νεογιλά
Διαθέσιμες αποχρώσεις: Α3 και μπλε
Διαθέσιμες συσκευασίες:
3303 ΜP kit:
3gr σκόνη και 2,5ml υγρό
3303 A3 σκόνη:
9gr, χρώμα Α3
3303
σκόνη:
9gr, χρώμα μπλε
3303 L
υγρό:
6,5ml
3303 P
primer:
6,5ml

ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ
SUPER SPLINT

HAGER WERKEN

97,00 €

120,28 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Ταινία ναρθηκοποίησης σε ρολό
Εξαιρετικά λεπτή και ευλύγιστη
Δε σχίζεται
Κόβεται στο απαιτούμενο μήκος
Πλάτος 4mm
Μπορεί να τοποθετηθεί σε πολλά στρώματα, το ένα πάνω στο
άλλο με σύνθετη ρητίνη
• 355849 Συσκευασία: Ρολό 3m

ΤΑΙΝΙΑ ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗΣ RIBBOND

RIBBOND

72,00 €

89,28 € με ΦΠΑ

• Με ενισχυμένες ίνες, αντίστοιχες
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
αλεξίσφαιρων γιλέκων
• Ιδανική για πολλές οδοντιατρικές εργασίες όπως:
ναρθηκοποίηση, ενδορριζικούς άξονες, γέφυρες σε μία
επίσκεψη, προσωρινές γέφυρες, αποκαταστάσεις ρητίνης σε
μεγάλες κοιλότητες, διατήρηση κλείσιμου διαστήματος και
σταθεροποίηση σε περίπτωση τραύματος
• Αξεπέραστη αντοχή στη θραύση
• Μπορεί να κοπεί με ειδικό ψαλίδι ή νυστέρι
• Δεν έχει μνήμη, είναι ασφαλής και βιοσυμβατή
• Δε διαλύεται ούτε αναπηδά κατά την τοποθέτηση
• Συγκολλείται σε σύνθετη ρητίνη και ακρυλικό
• Δεν έχει ημερομηνία λήξης
• Πάχος: 0,18mm, μήκος: 22cm
• Πλάτος: 1mm, 2mm και 3mm
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ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ υαλοϊονομερείς κονίες
DMG

IONOSIT
ανά σύριγγα

GLAS IONOLINER

DENTAL CENTRAL

2,98 €

GLASS IONOMER

21,60 €

3,37 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα
• Επανορθώνει τη συστολή πολυμερισμού
των ρητινών με ελεγχόμενη διαρροή
• Επιτυγχάνει εμφράξεις ρητίνης με
χαμηλές τάσεις
• Μειώνει τον σχηματισμό ρωγμών στα
όρια
• Απελευθερώνει φθόριο και
περιλαμβάνει βακτηριοκτόνα ιόντα
ψευδαργύρου
• Δημιουργεί υβριδική ζώνη με την
οδοντίνη και εξαλείφει την οδοντική
ευαισθησία
• Συσκευασία: 20*0,33gr σύριγγες

DENTONICS

22,90 €

24,41 € με ΦΠΑ

25,88 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερής
κονία κατάλληλη για ουδέτερο στρώμα
• Ακτινοσκιερή
• Καλή συγκόλληση με την οδοντίνη
• Συσκευασία: Σύριγγα 2ml και 3 ρύγχη
εφαρμογής

• Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερής
κονία κατάλληλη για ουδέτερο στρώμα
• Ακτινοσκιερή
• Προστατεύει από θερμικά ερεθίσματα
καθώς και από τη δημιουργία
δευτερογενούς τερηδόνας
• 10-775 Συσκευασία: Σύριγγα 4,5gr

3M

KETAC BOND
kit

GLASS IONOMER LINER

76,89 €

39,00 €

86,89 € με ΦΠΑ
σκόνη

DENTONICS

44,07 € με ΦΠΑ

35,61 €

40,24 € με ΦΠΑ
υγρό

21,00 €

23,73 € με ΦΠΑ

• Ακτινοσκιερό υαλοϊονομερές υλικό για ουδέτερο στρώμα
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
37330 Σκόνη: 10gr (κίτρινο χρώμα)
37320 Υγρό: 12ml
37390 Kit: (2*10gr σκόνη και 12ml υγρό)

VITREBOND PLUS

3M

148,50 €

167,81 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερές ακτινοσκιερό υλικό, διπλού πολυμερισμού, για
ουδέτερο στρώμα κάτω από αποκαταστάσεις σύνθετης
ρητίνης, αμαλγάματος και κεραμικού υλικού
• Μικρότερη μικροδιείσδυση και ευκολότερη σύνθεση
ανάμιξης: πάστα-πάστα
• Απελευθερώνει φθόριο και μειώνει τον κίνδυνο
μετεπεμβατικής ευαισθησίας
• 7571 Συσκευασία: Σύριγγα Clicker των 10gr

•
•
•
•

Υαλοϊονομερής κονία κατάλληλη για ουδέτερο στρώμα
Ακτινοσκιερή
Απελευθερώνει φθόριο και είναι βιοσυμβατή
Έχει αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες για τη
μείωση της μετεμφρακτικής ευαισθησίας
• 11-000 Συσκευασία: 15gr σκόνη και 15ml υγρό

GLASS IONOMER LC LINER

DENTONICS

49,50 €

55,94 € με ΦΠΑ

• Διπλού πολυμερισμού υαλοϊονομερής κονία κατάλληλη για
ουδέτερο στρώμα
• Κατάλληλη για σύνθετες ρητίνες, αμάλγαμα, μεταλλικές και
κεραμικές αποκαταστάσεις
• Ακτινοσκιερή
• Απελευθερώνει φθόριο και είναι βιοσυμβατή
• 11-050 Συσκευασία: 15gr σκόνη και 7ml υγρό

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ υδροξείδιο ασβεστίου
DENTONICS

CAVITY LINER LC
κατάλληλο για άμεση κάλυψη πολφού

ανά σύριγγα

12,50 €
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ULTRADENT

ULTRABLEND
κατάλληλο για άμεση κάλυψη πολφού

ανά σύριγγα

14,13 € με ΦΠΑ

• Υδροξείδιο ασβεστίου που χρησιμοποιείται ως ουδέτερο
στρώμα ή για κάλυψη πολφού στις αποκαταστάσεις σύνθετης
ρητίνης ή αμαλγάματος
• Φωτοπολυμεριζόμενο μεγάλης αντοχής, δε διαλύεται με την
πάροδο του χρόνου
• Περιέχει υδροξυαπατίτη και θειικό βάριο
• Προστατεύει αποτελεσματικά τον πολφό και είναι βιοσυμβατό
• 11-254 Συσκευασία: 4*1,5gr σύριγγες και 20 ρύγχη εφαρμογής

13,49 €

15,24 € με ΦΠΑ

• Υδροξείδιο ασβεστίου που χρησιμοποιείται ως ουδέτερο
στρώμα ή για κάλυψη πολφού στις αποκαταστάσεις σύνθετης
ρητίνης ή αμαλγάματος
• Φωτοπολυμεριζόμενο μεγάλης αντοχής που δε διαλύεται με
την πάροδο του χρόνου
• Δεν περιέχει φαινόλες ή σαλικυλικά, τα οποία είναι επιβλαβή
για τους ιστούς
• Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις: Opaque white και Dentin
• 0416 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες dentin
• 0417 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες opaque white

αγοράζοντας 4 σύριγγες -25%
τιμή συσκευασίας: 9,38€ 10,59 € με φπα
PERFECTION PLUS

PERFECTALINE
κατάλληλο για άμεση κάλυψη πολφού

18,90 €

KERR

LIFE

19,30 €

κατάλληλο για άμεση κάλυψη πολφού

21,36 € με ΦΠΑ

• Υδροξείδιο ασβεστίου, για άμεση ή έμμεση επικάλυψη
πολφού και ως βάση για όλα τα υλικά αποκατάστασης
• Αυτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό υλικό σε χρώμα οδοντίνης
• Συσκευασία: 13gr βάση, 11gr καταλύτης

21,81 € με ΦΠΑ

• Υδροξείδιο ασβεστίου, για άμεση ή έμμεση επικάλυψη
πολφού και ως βάση για όλα τα υλικά αποκατάστασης
• Συσκευασία: 12gr βάση, 12gr καταλύτης

ΒΙΟΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ
SEPTODONT

BIODENTINE
• Διατηρεί τη ζωτικότητα του πολφού σε βαθιές κοιλότητες και αποκαλύψεις
πολφού
• Εξαλείφει τον μετεμφρακτικό πόνο
• Χρησιμοποιείται ως υλικό αποκατάστασης οδοντίνης
Τρόπος Χρήσης
Ανοίξτε μια κάψουλα biodentine και προσθέστε 5 σταγόνες υγρού biodentine.
Ξανακλείστε την κάψουλα και τοποθετήστε την σε δονητή για 30’’. Στο τέλος
της διαδικασίας ξανανοίξτε την κάψουλα και αφαιρέστε το υλικό με την
πλαστική σπάτουλα. Το υλικό είναι έτοιμο για χρήση.
• Συσκευασία: 15 τεμάχια
(κάθε τεμάχιο περιέχει μία κάψουλα με σκόνη, ένα φιαλίδιο με υγρό και μία
πλαστική σπάτουλα)

ανά τεμάχιο

13,90 €

15,71 € με ΦΠΑ
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ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ
3M

CAVIT
Cavit G

BMS DENTAL

TEMPORARY FILLING

19,51 €

5,90 €

22,05 € με ΦΠΑ
Cavit W

6,67 € με ΦΠΑ

16,30 €

18,42 € με ΦΠΑ

• Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή
σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση
• Διατίθεται σε χρώμα γκρι (Cavit G) και λευκό (Cavit W)
• 44313G Συσκευασία: 28gr Cavit G
• 44130W Συσκευασία: 28gr Cavit W

•
•
•
•

Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
Πήζει γρήγορα με το σάλιο
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: 40gr

αγοράζοντας 4 Cavit G -25%
τιμή τεμαχίου: 14,63 € 16,53 € με φπα
DENTONICS

TEMPORARY FILLING MATERIAL

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 4,72€ 5,33€ με φπα
COLTOSOL

9,90 €

11,90 €

11,19 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Υλικό προσωρινής έμφραξης κοιλοτήτων
Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
Εξαιρετική σταθερότητα μέσα στην κοιλότητα
Πήζει γρήγορα με το σάλιο
Χρώμα: Ανοιχτό γκρι
11-402 Συσκευασία: 38gr

αγοράζοντας 2 τεμάχια -10%
τιμή τεμαχίου: 8,91€ 10,07 € με φπα
DENTONICS

LIGHT CURE TEMPORARY FILLING

13,45 € με ΦΠΑ

• 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

DuoTEMP

16,50 €

CERKAMED

ZINC OXIDE classic & ZINC OXIDE fast
classic

3,90 €

4,41 € με ΦΠΑ

fast

3,95 €

COLTENE

16,93 €

18,65 € με ΦΠΑ

• Έτοιμο προς χρήση φωτοπολυμεριζόμενο προσωρινό υλικό
• Κατάλληλο για κοιλότητες ενθέτων, επενθέτων και εμφυτεύματα
• Μετά τον φωτοπολυμερισμό παρουσιάζει ελαφρά διαστολή
δημιουργώντας αρνητική πίεση στα τοιχώματα της κοιλότητας
• Ιδανικό για μακροχρόνια παραμονή στην κοιλότητα
• Αφαιρείται εύκολα από την κοιλότητα
• 11-500 Συσκευασία: Σωληνάριο 4gr

COLTENE

19,13 € με ΦΠΑ

• Υλικό προσωρινής έμφραξης διπλού πολυμερισμού
• Χωρίς ευγενόλη
• Ενδεικτικό για μεγάλα σφραγίσματα ή όπου απαιτείται μεγάλη
παραμονή προσωρινού εμφρακτικού
• Εύκολη αφαίρεση
• Συσκευασία: Σωληνάριο 5gr

REINFORCED ZOE CEMENT

DENTONICS

22,50 €

25,43 € με ΦΠΑ

4,46 € με ΦΠΑ

• 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
• Διατίθεται σε μορφή classic και fast
• Χρόνος πήξης: 30 λεπτά (το classic) 1-7 λεπτά (το fast)
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 50gr

• Ενισχυμένη σκόνη οξειδίου του ψευδαργύρου, τύπου IRM
• Κατάλληλο για μακροχρόνια προσωρινή έμφραξη κοιλοτήτων
με εκτεθειμένα οδοντινοσωληνάρια
• Αφαιρείται εύκολα
• Έχει καταπραϋντική δράση στον πολφό
• 10-910 Συσκευασία: 50gr σκόνη και 15ml υγρό

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ
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LARIDENT

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ

PERFECTION PLUS

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ

4,60 €

1,50 €

5,70 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλα για τοποθέτηση υλικών,
αδροποιητικών, συγκολλητικών, sealants κ.α
• Διατίθενται σε μαύρο (regular) και λευκό (fine)
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

1,86 € με ΦΠΑ

• Στο στέλεχος εφαρμόζονται τα πινελάκια
για εύκολη μεταφορά υγρών

ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ALAN

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

2,20 €

32,60 €

2,49 € με ΦΠΑ

• Απορροφούν περίπου 20 φορές το βάρος τους σε νερό
• Διατίθενται σε 3 μεγέθη:
4mm – 5,5mm – 7mm
• Συσκευασία: Κουτί 3gr

LARIDENT

40,42 € με ΦΠΑ

• Ίνοξ θήκη, κατάλληλη για όλα τα μεγέθη σφαιριδίων βάμβακος
• Οι οπές στο επάνω μέρος της θήκης επιτρέπουν την εύκολη
έξοδο των σφαιριδίων ανά τεμάχιο
• Διαστάσεις: 40*40*50mm

MICROBRUSH
MICROBRUSH
• Για τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα, sealant κ.α
• Super Fine:
λευκό
• Fine:
κίτρινο
• Regular:
λιλά, μπλε
• Με εύκαμπτο λαιμό
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

AKZENTA

4,90 €

Super Fine

λευκό

6,08 € με ΦΠΑ

Fine

κίτρινο
Regular

λιλά
μπλε

αγοράζοντας 4 συσκευασίες -25%
τιμή συσκευασίας: 3,68 € 4,56 € με φπα
MICROBRUSH Super fine - Long

WELLDENT

BENDABLE MICROBRUSH

4,90 €

4,90 €

6,08 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Για τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα, sealant κ.α
Ιδιαίτερα λεπτό
Με εύκαμπτο μακρύ λαιμό
Iδανικό για ριζικούς σωλήνες
Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 4 συσκευασίες -25%
τιμή συσκευασίας: 3,68 € 4,56 € με φπα

WELLDENT

6,08 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Για τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα, sealant κ.α
Ιδιαίτερα λεπτό
Με εύκαμπτο λαιμό και fine τρίχα
Διατίθεται σε μπλε και ροζ χρώμα
Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 4 συσκευασίες -25%
τιμή συσκευασίας: 3,68 € 4,56 € με φπα
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ΧΑΡΤΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
BAUSCH

ΕΥΘΥ - 200μ
αρχική
συσκευασία
refill

BAUSCH

ΠΕΤΑΛΟ - 200μ

15,95 €

13,20 €

19,78 € με ΦΠΑ

16,37 € με ΦΠΑ

14,95 €

18,54 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

•
•
•
•

Χαρτί άρθρωσης ευθύ
Πάχος 200μ
Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε ή κόκκινο
Διαθέσιμες συσκευασίες:
ΒΚ01
300 τεμάχια, μπλε, αρχική συσκευασία
ΒΚ02
300 τεμάχια, κόκκινο, αρχική συσκευασία
ΒΚ1001 300 τεμάχια, μπλε, συσκευασία refill
ΒΚ1002 300 τεμάχια, κόκκινο, συσκευασία refill
BAUSCH

ΕΥΘΥ - 100μ
300 τεμάχια

Χαρτί άρθρωσης πέταλο
Πάχος 200μ
Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε ή κόκκινο
Διαθέσιμες συσκευασίες:
ΒΚ03
50 τεμάχια, μπλε
ΒΚ04
50 τεμάχια, κόκκινο

BAUSCH

ΠΕΤΑΛΟ - 100μ

16,20 €

14,80 €

20,09 € με ΦΠΑ
50 τεμάχια

18,35 € με ΦΠΑ

4,60 €

5,70 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

•
•
•
•

Χαρτί άρθρωσης ευθύ
Πάχος 100μ
Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε ή κόκκινο
Διαθέσιμες συσκευασίες:
BK51
300 τεμάχια, μπλε
ΒΚ52
300 τεμάχια, κόκκινο
ΒΚ57
50 τεμάχια, μπλε
ΒΚ58
50 τεμάχια, κόκκινο
BAUSCH

ΕΥΘΥ - 40μ

Χαρτί άρθρωσης πέταλο
Πάχος 100μ
Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε ή κόκκινο
Διαθέσιμες συσκευασίες:
ΒΚ53
50 τεμάχια, μπλε
ΒΚ54
50 τεμάχια, κόκκινο

BAUSCH

ΠΕΤΑΛΟ - 40μ

6,98 €

22,80 €

8,66 € με ΦΠΑ

• Χαρτί άρθρωσης ευθύ
• Πάχος 40μ
• Η μία πλευρά έχει χρώμα μπλε και η άλλη κόκκινο
ΒΚ63
200 τεμάχια

28,27 € με ΦΠΑ

• Χαρτί άρθρωσης πέταλο
• Πάχος 40μ
• Η μία πλευρά έχει χρώμα μπλε και η άλλη κόκκινο
ΒΚ81 Συσκευασία: 150 τεμάχια

ΡΟΛΟ - 40μ
• Χαρτί άρθρωσης ευθύ, πάχους 40μ, σε ρολό μήκους 15m
• Διατίθεται σε dispenser ή συσκευασία refill
• Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε ή κόκκινο
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
ΒΚ13
dispenser μπλε
BK14
dispenser κόκκινο
BK1013 refill μπλε
BK1014 refill κόκκινο

BAUSCH
dispenser

11,20 €

13,89 € με ΦΠΑ
refill

7,98 €

9,90 € με ΦΠΑ

ΧΑΡΤΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
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BAUSCH

ΡΟΛΟ - 12μ
dispenser

BAUSCH

ΡΟΛΟ - 8μ

14,80 €

dispenser

10,80 €

refill

18,35 € με ΦΠΑ
refill

13,39 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

ΕΥΘΥ- 63μ

PERFECTION PLUS

Χαρτί άρθρωσης ευθύ
Χρώμα μπλε
Σε ρολό μήκους 20m, πάχους 8μ
Διαθέσιμες συσκευασίες:
ΒΚ27
dispenser
BK1027 refill

ΧΑΡΤΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΕΤΑΛΟ - 71μ

6,20 €

PERFECTION PLUS

8,20 €

7,69 € με ΦΠΑ

• Χαρτί άρθρωσης ευθύ
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υγρή επιφάνεια χωρίς να
μουτζουρώνει
• Πάχος: 63μ
• Διαστάσεις: 90*20mm
• Η μία πλευρά έχει χρώμα μπλε και η άλλη κόκκινο
• Συσκευασία: 144 τεμάχια

10,80 €

13,39 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Χαρτί άρθρωσης ευθύ, μεταλλικό
Η μία πλευρά έχει χρώμα μαύρο και η άλλη κόκκινο
Σε ρολό μήκους 20m, πάχους 12μ
Διαθέσιμες συσκευασίες:
ΒΚ28
dispenser
BK1028 refill

14,80 €

18,35 € με ΦΠΑ

10,17 € με ΦΠΑ

• Χαρτί άρθρωσης πέταλο
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υγρή επιφάνεια χωρίς να
μουτζουρώνει
• Πάχος: 71μ
• Η μία πλευρά έχει χρώμα μπλε και η άλλη κόκκινο
• Συσκευασία: 72 τεμάχια

OccluSense
BAUSCH
• To μέλλον στον έλεγχο της σύγκλησης
αρχική τιμή: 1250,00 €+φπα
• Επιτέλους, η κλασσική και η ψηφιακή τεχνολογία συνδυάζονται για να
τιμή γνωριμίας -20.80%
αποτυπώσουν τις μασητικές δυνάμεις στις επιφάνειες σύγκλεισης
occlusense
• Η συσκευή Occlusense λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, που
990,00 €
1227,60 € με ΦΠΑ
διαρκούν ως 4 ώρες και χρησιμοποιώντας το τοπικό ασύρματο δίκτυο wifi
μεταφέρει τα δεδομένα στο i-pad μέσω της δωρεάν εφαρμογής της Apple
25 σένσορες
198,00 €
• Ο ηλεκτρονικός σένσορας πίεσης είναι 60 microns λεπτός, εύκαμπτος,
245,52 € με ΦΠΑ
χρωματισμένος
• Ο τεχνολογικά ανεπτυγμένος σένσορας πίεσης επιτρέπει την καταγραφή των
δυνάμεων μάσησης σε 256 σημεία, καταγράφοντας τόσο τη στατική όσο
και τη δυναμική σύγκλειση
• Οι επιφάνειες των δοντιών χρωματίζονται κόκκινες, όπως στην κλασσική
μέθοδο ελέγχου σύγκλεισης
• Το OccluSense -iPad-App παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής, αξιολόγησης,
οργάνωσης, σύγκρισης και εξαγωγής των καταγεγραμμένων εγγράφων
Μοντέλα που
• Το OccluSense -iPad-App είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε
υποστηρίζουν την εφαρμογή
από το Apple AppStore (www.occlusense.com/install)
12.9’’ iPad Pro
• Η αρχική συσκευασία περιλαμβάνει την συσκευή, τον φορτιστή, 25
10.5’’ iPad Pro
σένσορες,
9.7’’ iPad Pro
έναν
testsensor, 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ, ένα ΙΡ6 κατσαβίδι
iPad Air 1
και
το
εγχειρίδιο λειτουργίας
iPad Air 2
BAUSCH

FIX CLIP
5 τεμάχια

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

14,90 €

8,90 €

18,48 € με ΦΠΑ

• Αντικαθιστά τα μεταλλικά συγκρατητικά για
χαρτιά άρθρωσης
• Κλιβανίζεται
• Συσκευασία: 5 τεμάχια

ORIMED

11,04 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Ιδιαίτερα άνετο για τον ασθενή
Παρέχει ασφάλεια στον οδοντίατρο
Κλιβανίζεται
Μήκος: 16cm
Διατίθεται σε ευθύ και καμπυλωτό σχήμα
200-134 ευθύ
200-135 καμπυλωτό
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ΣΦΗΝΕΣ
DIRECTA

FENDER WEDGE

0,69 €

ανά τεμάχιο

DIRECTA

FENDER WEDGE Prep

• Πλαστική σφήνα με ενσωματωμένο μεταλλικό τοίχωμα για
προστασία του διπλανού δοντιού κατά την παρασκευή όμορου
κιβωτιδίου, σε κοιλότητες ΙΙ ομάδας
• Διατίθεται σε 4 μεγέθη: xsmall
small
medium
large
• Πωλείται ανά τεμάχιο

DIRECTA

FENDER MATE

1,80 € με ΦΠΑ

• Συνδυασμός σφήνας και μεταλλικού ελάσματος που
προστατεύει το διπλανό δόντι και τα ούλα σε μεγάλες
παρασκευές
• Διατίθεται σε 1 μέγεθος
• Πωλείται ανά τεμάχιο

DIRECTA

FENDER MATE prime

2,15 €

ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο

2,67 € με ΦΠΑ

• Το γρηγορότερο σε εφαρμογή τεχνητό τοίχωμα
• Συνδυασμός σφήνας και τεχνητού τοιχώματος με
προδιαμορφωμένο σημείο επαφής
• Διατίθεται σε 4 σχήματα:
αριστερό κλασσικό
αριστερό στενό
δεξί κλασσικό
δεξί στενό
• Πωλείται ανά τεμάχιο

1,20 €

1,49 € με ΦΠΑ

• Μοναδικός συνδυασμός τεχνητού τοιχώματος και σφήνας, για
εμφράξεις ΙΙ ομάδας σε παιδικά δόντια
• Διατίθεται σε 2 σχήματα:
long, πράσινο χρώμα
short, κίτρινο χρώμα
• Πωλείται ανά τεμάχιο

ANGER

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΣΦΗΝΕΣ

1,45 €

ανά τεμάχιο

0,86 € με ΦΠΑ

100 τεμάχια

9,60 €

11,90 € με ΦΠΑ

• Διαφανείς ανατομικά σχεδιασμένες πλαστικές σφήνες
• Το φως του πολυμερισμού διαπερνά τις σφήνες
• Διατίθενται σε 3 μεγέθη:
ultra slim
small
medium
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

ANGER

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ ΚΙΤ
200 τεμάχια

16,50 €

20,46 € με ΦΠΑ

• Έγχρωμες πλαστικές σφήνες
• Δεν τραυματίζουν τους ιστούς ούτε απορροφούν σάλιο όπως
οι ξύλινες
• Προσαρμόζονται εύκολα στη μορφολογία του δοντιού
• Συσκευασία: 200 τεμάχια
50 xsmall
50 small
50 medium
50 large

ΣΦΗΝΕΣ
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TOR VM

ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ TOR VM
• Ξύλινες σφήνες σε 7 διαφορετικά μεγέθη
• Συσκευασία: 100 τεμάχια ενός μεγέθους

1.181

4,90 €

6,08 € με ΦΠΑ

1.185

• Πορτοκαλί: Superthin - κοντές

1.182

1.186
• Λευκές:

1.183

1.184

• Γαλάζιες: Medium - κοντές

Thin - κοντές, αιχμηρές
1.187

• Πράσινες: Thin - κοντές
• Κίτρινες:

• Ροζ:

Medium - μακριές

• Μωβ:

Thick - μακριές

Thin - μακριές

KERRHAWE

ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ KERRHAWE
• Ξύλινες σφήνες σε 8 μεγέθη
05: τιρκουάζ
40: κίτρινο
10: πορτοκαλί
50: μπλε
20: άσπρο
60: ροζ
30: πράσινο
70: άσπρο
• Συσκευασία: 100 τεμάχια ανά μέγεθος
ή assorted από μεγέθη 10 έως 60

11,42 €

14,16 € με ΦΠΑ

KIT ΣΦΗΝΩΝ
ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, 100 τεμ.

TOR VM

ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, 200 τεμ.

4,90 €

8,80 €

6,08 € με ΦΠΑ

• Κit 1.080
• Συσκευασία 100 τεμαχίων
50 τεμάχια, λευκές,
thin, κοντές σφήνες
50 τεμάχια, γαλάζιες,
medium, κοντές σφήνες

TOR VM

10,91 € με ΦΠΑ

• Κit 1.083
• Συσκευασία 200 τεμαχίων
50 τεμάχια, λευκές,
thin, κοντές σφήνες
50 τεμάχια, κίτρινες,
thin, μακριές σφήνες
50 τεμάχια, γαλάζιες,
medium, κοντές σφήνες
50 τεμάχια, ροζ,
medium μακριές σφήνες

ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, 400 τεμ.

TOR VM

15,50 €

19,22 € με ΦΠΑ

• Κit 1.085
• Συσκευασία 400 τεμαχίων
100 τεμάχια, πορτοκαλί,
superthin, κοντές σφήνες
100 τεμάχια, λευκές,
thin, κοντές σφήνες
50 τεμάχια, κίτρινες,
thin, μακριές σφήνες

50 τεμάχια, γαλάζιες,
medium, κοντές σφήνες
50 τεμάχια, ροζ,
medium μακριές σφήνες
50 τεμάχια, μωβ,
thick μακριές σφήνες

31

ΠΡΟΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
TOR VM

ΠΡΟΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

15,80 €

1.0972

1.0976

1.0973

1.0971

1.0975

1.0974

19,59 € με ΦΠΑ

• Διατίθενται σε 2 διαφορετικά σχήματα: standard
με υπο-ουλική επέκταση
• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά μεγέθη: small
medium
large
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

αγοράζοντας 3 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 12,64 € 15,67 € με φπα
KIT ΠΡΟΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 1.298
• Περιέχει ένα συγκρατητικό δαχτυλίδι και 50 προκαμπυλωμένα ελάσματα
• 5 τεμάχια small
1.0971
• 15 τεμάχια small
1.0972
• 10 τεμάχια large
1.0973
• 5 τεμάχια large
1.0974
• 5 τεμάχια medium 1.0975
• 10 τεμάχια medium 1.0976
• Κωδικός: 1.298
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1.099-2
• Μεταφέρει με ασφάλεια το συγκρατητικό δαχτυλίδι και τις ελαστικές
σφήνες στο στόμα
• Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση
• Διαθέτει εργονομική σχεδίαση με ειδικά stop στην άκρη για καλύτερη
συγκράτηση
• Κλιβανίζεται
• Κωδικός: 1.099-2

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 1.099

TOR VM

DELTA RING 1.299

6,00 €

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΦΗΝΕΣ

TOR VM

20,00 €

24,80 € με ΦΠΑ

TOR VM

8,68 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλο για εμφράξεις δεύτερης ομάδας
• Με τη χρήση απλής σφήνας torvm και
σφήνας add-on εξασφαλίζεται η
σταθεροποίηση του προκαμπυλωμένου
τοιχώματος
• Κωδικός: 1.299
TOR VM

ADD-ON ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΕΣ ΣΦΗΝΕΣ

6,20 €

TOR VM

6,80 €

7,69 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλες για τη συγκράτηση των
προκαμπυλωμένων τοιχωμάτων
• Εύκολες στη χρήση
• Διατίθενται σε 2 μεγέθη
πάχους 2,5mm κωδ. 1.801
πάχους 2mm κωδ. 1.802
• Συσκευασία: 10 τεμάχια ενός χρώματος

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

7,00 €

7,44 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλο για εμφράξεις δεύτερης ομάδας
• Λόγω του μικρού του όγκου δεν ενοχλεί τον
ασθενή, ούτε τον οδοντίατρο κατά τη
διάρκεια της εργασίας
• Κωδικός: 1.099(5)

TOR VM

8,43 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλες για τη συγκράτηση των
προκαμπυλωμένων τοιχωμάτων
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το delta
ring 1.299
• Κωδικός: 1.861
• Συσκευασία: 40 τεμάχια

ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ APIS

32
TOR VM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ APIS
ελάσματα

ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΑPIS

6,80 €

8,43 € με ΦΠΑ

• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά σχήματα: standard
με ευπροσάρμοστη επέκταση
με υπο-ουλική επέκταση
• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά μεγέθη:
small
medium
large
• Συσκευασία: 12 τεμάχια
Standard σχήμα ελάσματος
1.301 (1)
1.302 (1)

1.303 (1)

Με ευπροσάρμοστη επέκταση στο κέντρο
1.301 (2)
1.302 (2)

1.303 (2)

Με υπο-ουλική επέκταση στο κέντρο
1.301 (3)
1.302 (3)

1.303 (3)

συγκρατητικό

9,40 €

11,66 € με ΦΠΑ

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ APIS
• Κατάλληλο για εμφράξεις δεύτερης ομάδας
• Λόγω του μικρού του όγκου δεν ενοχλεί τον ασθενή, ούτε τον οδοντίατρο
κατά τη διάρκεια της εργασίας

αγοράζοντας 3 συσκευασίες ελασμάτων apis -20%
τιμή συσκευασίας: 5,44 € 6,75 € με φπα
TOR VM

ΠΡΟΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝA ΤΟΙΧΩΜΑΤA APIS
• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά μεγέθη: small
medium
large
• Συσκευασία: 12 τεμάχια
1.311 - Small

1.312 - Medium

8,60 €

10,66 € με ΦΠΑ

1.313 - Large

αγοράζοντας 3 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 6,88 € 8,53 € με φπα
ΚΙΤ ΠΡΟΚΑΜΠΥΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ APIS 1.310
• Το kit περιέχει το ειδικό συγκρατητικό APIS και 18 ελάσματα APIS
• 6 τεμάχια small
1.311
• 6 τεμάχια medium 1.312
• 6 τεμάχια large
1.313

TOR VM

21,00 €

26,04 € με ΦΠΑ
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ σε σχήμα δακτυλίου
KERRHAWE

SUPERMAT KIT

kit

praxicap
ανά τεμάχιο

164,43 €

0,95 €

203,89 € με ΦΠΑ

• Κλιβανιζόμενο σύστημα συγκράτησης τεχνητών τοιχωμάτων
• Δεν απαιτείται συγκρατητήρας, δέχεται οποιαδήποτε ταινία
τεχνητού τοιχώματος μεταλλική ή διαφανής, διαμορφωμένη ή
ευθεία
• Άνεση για τον ασθενή καθώς στο στόμα παραμένουν μόνο οι
κοχλίες Supercap για να συγκρατούν το τοίχωμα
• Αποστειρώσιμο εργαλείο στους 140C
• Αρχική συσκευασία kit:
2150 Kit: εργαλείο τοποθέτησης, 14 supercap μεταλλικά
τοιχώματα, 6 supercap διαφανή τοιχώματα
KERRHAWE

SUPERCAP
2161 – 2162
2171 - 2172

0,97 €

1,20 € με ΦΠΑ

2181 - 2182

1,17 €

1,45 € με ΦΠΑ

• Κλιβανιζόμενο σύστημα συγκράτησης τεχνητών τοιχωμάτων
• Δεν απαιτείται συγκρατητήρας, δέχεται οποιαδήποτε ταινία
τεχνητού τοιχώματος μεταλλική ή διαφανής, διαμορφωμένη ή
ευθεία
• Άνεση για τον ασθενή καθώς στο στόμα παραμένουν μόνο οι
κοχλίες Supercap για να συγκρατούν το τοίχωμα
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
2161
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,025mm/5.0mm
2162
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,025mm/6,3mm
2181
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,038mm/5,0mm
2182
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,038mm/6,3mm
2171
50 τοιχώματα σελουλοΐτη 0,04mm/5mm
2172
50 τοιχώματα σελουλοΐτη 0,04mm/6,3mm

1,18 € με ΦΠΑ

με 2 πτερύγια
στα άκρα

με ένα κεντρικό
πτερύγιο

0,25 €

0,31 € με ΦΠΑ

ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ
• Βαρελάκια refill χωρίς το τεχνητό τοίχωμα
• Διατίθενται σε 2 μεγέθη: 5,6mm
6,7mm
• Συσκευασία: 100 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

TOR VM

• Ανατομικά προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα πάχους 0,05mm από
ανοξείδωτο ατσάλι, για την ανασύσταση οπισθίων δοντιών
• Κατάλληλα για συγκρατητικό tofflemire αλλά και το σύστημα Supermat
Για προγομφίους
1.501 χωρίς πτερύγιο
1.502 με 2 πτερύγια στα άκρα
1.505 με 1 κεντρικό πτερύγιο
• Συσκευασία: 12 τεμάχια

βαρελάκια
ανά τεμάχιο

PRAXICAP
• Κλιβανιζόμενο σύστημα συγκράτησης τεχνητών τοιχωμάτων
• Συμβατά με το σύστημα supermat της Kerr
• Δεν απαιτείται συγκρατητήρας
• Ιδιαίτερα εύκολα κατά την τοποθέτηση και άνετα για τον
ασθενή κατά τη χρήση
• 05025
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,025mm/5.0mm
κωδικός kerr 2161
• 06325
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,025mm/6,3mm
κωδικός kerr 2162
• 01050
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,038mm/5,0mm
κωδικός kerr 2181
• 01063
50 μεταλλικά τοιχώματα
0,038mm/6,3mm
κωδικός kerr 2182
• 15040
50 τοιχώματα σελουλοΐτη 0,04mm/5mm
κωδικός kerr 2171
• 16340
50 τοιχώματα σελουλοΐτη 0,04mm/6,3mm
κωδικός kerr 2172
• Συσκευασία: 50 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

CONTOURED MATRICES
χωρίς πτερύγιο

IDA

PRAXICAP

Για γομφίους
1.511 χωρίς πτερύγιο
1.512 με 2 πτερύγια στα άκρα
1.515 με 1 κεντρικό πτερύγιο

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΗΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ σε σχήμα δακτυλίου
ΣΥΣΤΗΜΑ AUTOMATRIX
AUTOMATE III
• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
• Στερεώνει στο δόντι τα τεχνητά τοιχώματα automatrix
• Αποστειρώνεται
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DENTSPLY
automatrix
ανά τεμάχιο

automate

285,00 €

353,40 € με ΦΠΑ

1,00 €

1,24 € με ΦΠΑ

AUTOMATRIX
• Προσφέρουν καθαρό πεδίο όρασης και εφαρμόζουν άριστα στο δόντι
• Κλιβανίζονται
• Διατίθενται σε 4 μεγέθη
• Medium Thin (ΜΤ):
Για τους περισσότερους προγόμφιους και γομφίους
• Medium Regular (ΜR): Για προγόμφιους και γομφίους
• Narrow Regular (NR): Για κοντούς προγόμφιους και γομφίους
• Wide Regular(WR):
Για μακριούς γομφίους

OMNI-MATRIX
• Ασηπτικό και μιας χρήσης, χωρίς πτερύγια
1101 πορτοκαλί: 6*0,025mm
1102 πράσινο: 6*0,04mm
1104 μωβ:
4*0,04mm παιδοδοντίας
1103 κόκκινο:
6*0,05mm διαφανές
• Συσκευασία: 48 τεμάχια

KIT ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ
• To κάθε kit περιέχει 40 δακτυλίους
5 τεμάχια για μεγάλους γομφίους
15 τεμάχια για κανονικούς γομφίους
15 τεμάχια για κανονικούς προγομφίους
5 τεμάχια για μικρούς προγομφίους
• Συσκευασία: 40 τεμάχια

LOOP MATRICES
• Τεχνητά τοιχώματα χωρίς τη χρήση συγκρατητικού
• Διαθέτουν ένα μικρό βρόγχο σχήματος Τ που σφίγγει ανάλογο με τη
μορφολογία του δοντιού
• Πάχος: 0,05mm
• Ύψος: 5mm (κωδ. 1.595) και 7mm (κωδ. 1.597)
• Συσκευασία: 6 τεμάχια

ULTRADENT
ανά τεμάχιο
1101-02-04

1,69 €

2,10 € με ΦΠΑ

ανά τεμάχιο
1103

2,06 €

2,55 € με ΦΠΑ

ANGER

19,00 €

23,56 € με ΦΠΑ

TOR VM

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ σε ρολό
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

HAHNENKRATT

1 μέτρο

1,70 €
• Ρολό μήκους: 1m
2,11 € με ΦΠΑ
3m
3 μέτρα
10m
• Πάχος:
0,03mm
4,70 €
5,83 € με ΦΠΑ
0,04mm
0,05mm
10 μέτρα
• Πλάτος:
5mm, 6mm, 7mm
12,20 €
15,13 € με ΦΠΑ

TOFFLEMIRE

HAHNENKRATT

9,90 €

12,28 € με ΦΠΑ

• Συγκρατητήρας τεχνητών τοιχωμάτων από ανοξείδωτο ατσάλι
• Κατάλληλο για όλα τα πλάτη μεταλλικής ταινίας
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ

DIRECTA

DIRECTA

PROXYPAL 3D

7,80 €

37,50 €

9,67 € με ΦΠΑ

• Πάχος: 0,05mm
• Διατίθενται σε ευθύ και καμπυλωτό σχήμα
• Συσκευασία: 100 τεμάχια
604090 ευθύ, 90*8mm
604091 καμπυλωτό, 76*8mm

• 3D διαφανής ταινία για εύκολη διαμόρφωση
της καμπυλότητας των εγγύς και άπω
τμημάτων των προσθίων δοντιών
• Η ταινία έχει προκαμπυλωμένο άκρο στη μία της πλευρά
• Ιδανική για εμφράξεις III και ΙV ομάδας
• Συσκευασία: 36 τεμάχια

PERFECTION PLUS

MATRIX STRIPS

46,50 € με ΦΠΑ

ANGER

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ σε ρολό

9,20 €

6,00 €

11,41 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Διαφανείς ταινίες σελοφάνης σε τεμάχια
Μήκος: 10cm
Πλάτος: 1cm
Πάχος: 0,05mm
Συσκευασία: 500 τεμάχια

7,44 € με ΦΠΑ

• Ταινίες σελοφάνης σε
ρολό σε πρακτικό διανομέα
• Διαφανείς
• Πλάτος: 8mm
• Πάχος: 0,05mm
• Μήκος: 15m

CERVICAL MATRICES
• Σύστημα τεχνητού τοιχώματος για την αυχενική περιοχή
• Σκληρό αλλά ευλύγιστο
• Διαφανές πολυεστερικό τοίχωμα που εφαρμόζεται σε ειδική λαβή
• Αρχική συσκευασία: 1 λαβή και 50 διαφανή τοιχώματα
• Συσκευασία refill: 50 διαφανή τοιχώματα

ANGER
kit

refill

6,90 €

8,56 € με ΦΠΑ

3,90 €

4,84 € με ΦΠΑ

ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ
ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• Διαθέσιμα μεγέθη από 1-20
• Το Νο1 είναι το μικρότερο και το Νο20 το μεγαλύτερο μέγεθος
• Συσκευασία 100 τεμαχίων
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

HAHNENKRATT
ανά τεμάχιο

0,33 €

0,41 € με ΦΠΑ

ΤΕΦΛΟΝ
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έως εξάντλησης αποθέματος
IsoTOOTH
• Κατάλληλο για την απομόνωση των παρακείμενων δοντιών σε διάφορες
οδοντιατρικές εργασίες
• Κατασκευασμένο από ένα αδρανές και εύκαμπτο υλικό
• Συγκρατείται στη θέση του από το σάλιο
• Ιδανικό για όψεις ρητίνης σε πρόσθια δόντια
• Συσκευασία: Ρολό 5 μέτρων

PERFECTION PLUS

12,90 €

16,00 € με ΦΠΑ

ΜΗΤΡΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤΗ
COFORM - ΓΩΝΙΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤΗ
• Έτοιμες προς χρήση, γωνίες σελουλοΐτη που χρησιμοποιούνται σαν καλούπια
για την τοποθέτηση της ρητίνης σε ανασυστάσεις κοπτικών γωνιών και χειλιών
• Διατίθενται σε συσκευασίες refill σε σειρές εγγύς και άπω γωνιών για τα
δόντια 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31-32, 41-42
• Διαθέσιμες συσκευασίες: kit: 128 τεμάχια
refill: 8 τεμάχια ενός σχήματος
εγγύς
άπω

11Μ
11D

12Μ
12D

13Μ
13D

21Μ
21D

22Μ
22D

23Μ
23D

κεντρικοί τομείς κάτω γνάθου
κωδικός LI-100 LI-110 LI-120 LI-130
mm 10,0 11,0 12,0 13,0

κυνόδοντες
κωδικός C-65 C-75 C-85 C-95 C-105
mm 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

πλάγιοι τομείς
κωδικός L-50 L-55 L-60 L-65
mm 5,0 5,5 6,0 6,5

kit

115,00 €

142,60 € με ΦΠΑ
refill

9,49 €

11,77 € με ΦΠΑ

31-32Μ 41-42Μ
31-32D 41-42D

ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΣΕΛΟΥΛΟΪΤΗ - kit 144 τεμάχια
• Διαφανείς στεφάνες σελουλοΐτη κατάλληλες για ανασύσταση δοντιών
• Το kit περιέχει: 40 τεμάχια για άνω κεντρικούς τομείς
16 τεμάχια για κάτω κεντρικούς τομείς
16 τεμάχια για πλάγιους τομείς
24 τεμάχια για κυνόδοντες
20 τεμάχια για προγομφίους
28 τεμάχια για γομφίους
• Διαθέσιμες συσκευασίες: kit: 144 τεμάχια
refill: 5 τεμάχια (ίδιου σχήματος και μεγέθους)

κεντρικοί τομείς άνω γνάθου
κωδικός I-65 I-70 I-75 I-80 I-85 I-90 I-95 I-100 I-105
mm 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

DIRECTA

γομφίοι
κωδικός M-90
mm
9,0

ANGER
kit

45,00 €

55,80 € με ΦΠΑ
η πεντάδα

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

προγομφίοι
κωδικός P-65 P-70 P-75 P-80 P-85
mm 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

M-95 M-100 M-105 M-110 M-115 M-120
9,5
10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

*όλα τα σχήματα διατίθενται σε R (δεξί) και L (αριστερό)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΑΣΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ
OCCLUSAL MATRICES

έως εξάντλησης αποθέματος

• Εύκολη μασητική διαμόρφωση των εμφράξεων για γομφίους και
προγομφίους
• Διαφανές πλαστικό που μπορεί να απολυμανθεί σε 5 μεγέθη: XS, S, M, L, XL
• Πολυμερίστε τη σφραγίδα αμέσως μετά την τοποθέτηση της πάνω στο δόντι
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Kit:
60 τεμάχια*
*30 τεμάχια γομφίων και 30 προγομφίων
σε 5 διαφορετικά μεγέθη

Refill: 10 τεμάχια ενός μεγέθους

ANGER
kit

18,00 €

22,32 € με ΦΠΑ
refill

3,80 €

4,71 € με ΦΠΑ
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SOFLEX TM

ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
3M

PROPHY STRIPS

36,12 €

EVE

11,90 €

44,79 € με ΦΠΑ

14,76 € με ΦΠΑ

TOR VM

ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

kit

1.050 1.051 1.052

1.055

8,80 €

10,91 € με ΦΠΑ
refill

3,00 €

3,72 € με ΦΠΑ

• Ταινίες λείανσης
• Με λεπτό και εύκαμπτο υπόστρωμα με
επικάλυψη οξειδίου του αλουμινίου
• Διαθέσιμες αδρότητες:
1954 medium / coarse
1956 fine / extra fine
1954N medium / coarse στενή
• Συσκευασία: 150 τεμάχια

αγοράζοντας 2 συσκευασίες -10%
τιμή συσκευασίας: 32,51 € 40.31 € με φπα

• Φτιαγμένες από πολύ εύκαμπτο
πολυεστέρα
• Με επικάλυψη οξειδίου του αργιλίου στη
μια
πλευρά τους
• Διατίθενται σε 2 συσκευασίες:
αδρόκοκκη / μεσαία
(60μ/40μ) (0,21/0,17mm)
λεπτόκοκκη / υπερλεπτόκοκκη
(20μ/7μ) (0,14mm/0,11mm)
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

• Ταινίες λείανσης
• Κάθε ταινία έχει δύο αδρότητες
• Διαθέσιμες αδρότητες:
1.050 coarse / medium
1.051 medium / fine
1.052 fine / extra fine
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
• 1050-1-2 refill: 25 τεμάχια
• 1.055 kit: 75 τεμάχια

ΤΑΙΝΙΕΣ STRIPPING
ROEKO STRIPS

ROEKO

PROXICUT SYSTEM

8,20 €

TOR VM
αρχική
συσκευασία

10,17 € με ΦΠΑ

25,00 €

31,00 € με ΦΠΑ
refill

• Mιας όψης ταινίες διαχωρισμού από ατσάλι
• Κατάλληλες για μικροαποτριβή όμορων επιφανειών σε
ορθοδοντική θεραπεία
• Διατίθενται σε πάχος 4 – 6 – 8mm
• Μήκος ταινίας: 135mm
• Συσκευασία: 12 τεμάχια

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

• Ιδανικό σε περιπτώσεις που δεν
υπάρχει πρόσβαση στις όμορες περιοχές
• Το πάχος της λεπίδας είναι μόνο 0,05 χιλιοστά εξαλείφοντας
κάθε πιθανότητα για οποιαδήποτε ζημιά στα σημεία επαφής
• Ασφαλέστερο και πιο άνετο για τον ασθενή σε σχέση με τις
ταινίες λείανσης
• Κλιβανίζεται
• Αρχική συσκευασία: 1 λαβή PROXICUT και 1 λεπίδα πριονισμού
• Συσκευασία refill:
12 λεπίδες πριονισμού ή 12 λεπίδες
λείανσης

ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΥΓΙΑΣ
ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΥΓΙΑΣ
• Διάτρητες μεταλλικές ταινίες
• Κατάλληλες για την αφαίρεση εξωτερικών δυσχρωμιών στις μεσοδόντιες
περιοχές
• Δε φθείρουν την αδαμαντίνη
• 1.386 Συσκευασία: 12 τεμάχια

TOR VM

2,90 €

3,60 € με ΦΠΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
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3M

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SOFLEX
• Σύστημα τελειοποίησης και στίλβωσης
• Διατίθεται σε χάρτινη και πλαστική μορφή
• Σε δύο μεγέθη: 9,5mm και 12,7mm διάμετρο
• Σε τέσσερις αδρότητες: coarse, medium, fine, superfine
• Συσκευασία refill: 50 τεμάχια μιας αδρότητας και ενός μεγέθους

22,77 €

28,23 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 2 συσκευασίες -10%
τιμή συσκευασίας: 20,49 € 25,41 € με φπα

χρησιμοποιούνται με το
mandrel 95RA
βλέπε σελίδα 139

3M

KIT ΔΙΣΚΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ SOFLEX
• Τα kit περιέχουν δίσκους λείανσης σε 2 διαφορετικά μεγέθη:
9,5mm και 12,7mm διάμετρο
• Οι δίσκοι διατίθενται σε χάρτινη ή πλαστική μορφή και σε 4 διαφορετικές
αδρότητες: coarse, medium, fine, superfine
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
2385P: 240 χάρτινοι δίσκοι:
30τεμ ανά αδρότητα και μέγεθος
240 πλαστικοί δίσκοι:
30τεμ ανά αδρότητα και μέγεθος
15 ταινίες λείανσης coarse/medium
15 ταινίες λείανσης coarse/medium μικρού πλάτους
15 ταινίες λείανσης fine/super fine + 1 μαντρέλ
1980: 240 χάρτινοι δίσκοι:
30τεμ ανά αδρότητα και μέγεθος + 1 μαντρέλ
2380: 240 πλαστικοί δίσκοι:
30τεμ ανά αδρότητα και μέγεθος + 1 μαντρέλ

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FLEXI-D
• Εύκαμπτοι δίσκοι στίλβωσης (μιας χρήσεως) που είναι επιστρωμένοι στη μία
τους πλευρά με οξείδιο του αργιλίου. Αποδίδουν, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, μια φυσική κι αισθητική στιλπνότητα
• Διατίθενται σε 4 αδρότητες χρωματικά κωδικοποιημένες και σε 2 διαμέτρους
(10, 14mm)
μείωση

χρησιμοποιούνται με το
mandrel 95RA
βλέπε σελίδα 139

χρησιμοποιούνται με το
mandrel 1.111
βλέπε σελίδα 139

χρησιμοποιούνται με το
mandrel 1.111
βλέπε σελίδα 139

λείανση

στίλβωση

kit 2385P

254,76 €

315,90 € με ΦΠΑ
kit 1980

97,00 €

120,28 € με ΦΠΑ
kit 2380

94,93 €

117,71 € με ΦΠΑ

EVE
kit

34,45 €

42,72 € με ΦΠΑ

refill

6,90 €

8,56 € με ΦΠΑ

υψηλή
στιλπνότητα

• Kit Flexi D10: 25 δίσκοι διαμέτρου 10mm από κάθε αδρότητα+μαντρέλ
• Kit Flexi D14: 25 δίσκοι διαμέτρου 14mm από κάθε αδρότητα+μαντρέλ
• Refill συσκευασία: 20 δίσκοι λείανσης ενός μεγέθους και αδρότητας

ΚΥΠΕΛΛΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TOR VM
• Διάμετρος: 12mm
• Διατίθενται σε 4 αδρότητες:
coarse
medium
fine
extra fine
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
refill:40 τεμάχια μίας αδρότητας
kit: 40 τεμάχια (10 ανά αδρότητα) και 1 mandrel

KIT ΤΑΙΝΙΩΝ & ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TOR VM
• Το kit περιέχει 48 κύπελλα λείανσης, 75 ταινίες λείανσης και 1 mandrel
• Κύπελλα λείανσης: διάμετρος: 14mm
• Διατίθενται σε 4 αδρότητες:
12 τεμάχια coarse, 12 medium, 12 fine, 12 extra fine
• Ταινίες λείανσης: 75 τεμάχια
25 extra fine/fine, 25 fine/medium, 25 medium/coarse

TOR VM
kit

8,50 €

10,54 € με ΦΠΑ

refill

7,30 €

9,05 € με ΦΠΑ

TOR VM

14,90 €

18,48 € με ΦΠΑ
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ΠΑΣΤΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
DIRECTA

CCS ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

DIRECTA

PROPHYCARE PRO

17,95 €

23,50 €

22,26 € με ΦΠΑ

• Φθοριούχος πάστα στίλβωσης σε 4 αδρότητες χρωματικά
κωδικοποιημένες
• Φθοριώνει καθώς στιλβώνει, δεν πιτσιλάει, δεν περιέχει λάδι
και ξεπλένεται εύκολα
• Με ειδική φόρμουλα για να μην διαχωρίζεται και με μεγάλη
διάρκεια ζωής
RDA 250: αδρόκοκκη για πολύ τραχεία καi αποχρωματισμένη
αδαμαντίνη
RDA 170: μέτρια για παχύ στρώμα πλάκας και
αποχρωματισμένη αδαμαντίνη
RDA 120: λεπτόκοκκη για λεπτομερή απομάκρυνση της
πλάκας
RDA 40: υπερλεπτόκοκκη για τελική στίλβωση δοντιών και
εμφράξεων
• Συσκευασία: Σωληνάριο 60ml

PROPHYPASTE

PERFECTION PLUS

29,14 € με ΦΠΑ

• Πάστα που καθαρίζει, στιλβώνει, αφαιρεί χρωστικές και
απευαισθητοποιεί τα δόντια
• Περιέχει έναν απευαισθητοποιητικό παράγοντα που κλείνει τα
οδοντινοσωληνάρια και ανακουφίζει τα υπερευαίσθητα δόντια
• Είναι ιδανική για μετά τη ριζική απόξεση
• Περιέχει 0,1% φθόριο, που ενισχύει την επαναμεταλλικοποίηση
• Περιέχει καστορέλαιο που ενυδατώνει το ξηρό στόμα και έχει
pH (5-6)
• Δεν διαχωρίζεται, δεν πιτσιλά, δεν υγροποιείται και έχει απαλή
γεύση μέντας
• Συσκευασία: Σωληνάριο 60ml

PROPHYPASTE ECO+

PERFECTION PLUS

7,95 €

8,60 €

9,86 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Πάστα στίλβωσης και καθαρισμού
Περιέχει μόνο φυσικές αρωματικές ύλες
Μέσης αδρότητας, θιξοτροπική για εύκολη εφαρμογή
Γεύση: Μέντα
Συσκευασία: Δοχείο 250gr

CLEAN POLISH

10,66 € με ΦΠΑ

KERR

Πάστα στίλβωσης και καθαρισμού
Περιέχει μόνο φυσικές αρωματικές ύλες
Αδρόκοκκη, θιξοτροπική για εύκολη εφαρμογή
Γεύση: Πορτοκάλι
Συσκευασία: Δοχείο 300gr

PROPHYPLUS

11,10 €

PERFECTION PLUS
ανά τεμάχιο

13,76 € με ΦΠΑ

0,26 €

0,32 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Εμπλουτισμένη με ελαφρόπετρα πάστα στίλβωσης
Κατάλληλη για χρήση σε δόντια και εμφράξεις
RDA 43,8
Σωληνάριο: 50gr

•
•
•
•

Πάστα στίλβωσης και καθαρισμού
Σε ατομικές δόσεις 2gr που περιέχουν φθόριο
Σύνθεση που δεν πιτσιλάει
Διατίθεται σε 2 διαφορετικές αδρότητες: μέσης αδρότητας και
αδρόκοκκη
• Γεύση: Κεράσι
• Συσκευασία: 200 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

αγοράζοντας 25 τεμάχια
-20%
τιμή τεμαχίου: 0,21 € 0,26 € με φπα

ΠΑΣΤΕΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
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DENTONICS

DIAMOND POLISHING PASTE

DIAMOND POLISH MINT

ULTRADENT

19,90 €

ανά σύριγγα

24,68 € με ΦΠΑ

18,00 €

22,32 € με ΦΠΑ

• Λεπτόκοκκη πάστα στίλβωσης από καθαρή σκόνη διαμαντιού
για υψηλή στίλβωση
• Κατάλληλη για ενδοστοματική και εξωστοματική χρήση
• Δεν πιτσιλάει, ξεπλένεται εύκολα και δε χρωματίζει τους ιστούς
• Ιδανική για στίλβωση ρητίνης, πορσελάνης και αμαλγάματος
• 32-500 Συσκευασία: Σωληνάριο 3gr

• Πάστα στίλβωσης πορσελάνης και ρητίνης, με γεύση μέντα
• Μικροκρυσταλλικοί κόκκοι διαμαντιού οι οποίοι παρέχουν
αξεπέραστη γυαλάδα στην πορσελάνη ή στη σύνθετη ρητίνη
• Για σύνθετη ρητίνη 0,5μm και για πορσελάνη 1,0μm
• 5540 Συσκευασία: 2*1,2ml σύριγγες 0,5μm (για ρητίνη)
• 5541 Συσκευασία: 2*1,2ml σύριγγες 1,0μm (για πορσελάνη)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
WELLDENT

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

WELLDENT

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, τρίχινα

ανά τεμάχιο

• Κατάλληλα για χρήση με πάστα
στίλβωσης
• Συσκευασία: 100 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

0,16 €

0,20 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 0,14 € 0,17 € με φπα
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, νάιλον
• Κατάλληλα για χρήση με πάστα
στίλβωσης
• Συσκευασία: 100 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

WELLDENT

ανά τεμάχιο

0,27 €

• Κατάλληλα για χρήση με πάστα
στίλβωσης
• Συσκευασία: 100 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

0,33 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 0,24 € 0,30 € με φπα
WELLDENT

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ, pencil sharp

ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο

0,27 €

0,27 €
• Κατάλληλα για χρήση με πάστα
0,33 € με ΦΠΑ
στίλβωσης
• Με αιχμηρή κορυφή σε σχήμα μολυβιού
• Με νάιλον τρίχα
• Συσκευασία: 100 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

0,33 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 0,24 € 0,30 € με φπα
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΣΤΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 0,24 € 0,30 € με φπα
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΙΑ ΠΑΣΤΑΚΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο

0,35 €

2,00 €

0,43 € με ΦΠΑ

• Πλαστικό δαχτυλίδι μέσα στο οποίο τοποθετείται η
πάστα στίλβωσης
• Ευκολία στη χρήση

2,48 € με ΦΠΑ

• Μεταλλικό δαχτυλίδι μέσα στο οποίο τοποθετούνται
οι ατομικές δόσεις πάστας στίλβωσης
• Ευκολία στη χρήση

ΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΑΠΟΤΡΙΒΗΣ
OPALUSTRE
•
•
•
•

Υλικό μικροαποτριβής που αφαιρεί τις επιφανειακές λευκές και καφέ κηλίδες
Παρέχει ελάχιστα επεμβατική θεραπεία για τη φθορίαση
Παρέχει αποτελέσματα από το πρώτο ραντεβού
Συσκευασία: Σύριγγα 1,2ml

ULTRADENT

28,50 €

35,34 € με ΦΠΑ
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ΣΚΟΝΕΣ ΣΟΔΟΒΟΛΗΣ
EMS

AIR FLOW

AIR FLOW PLUS

24,75 €

28,00 €

30,69 € με ΦΠΑ

• Σκόνη σοδοβολής
• Η airflow κλασσική σκόνη είναι ένα μίγμα αέρα ειδικά
επεξεργασμένης σκόνης διττανθρακικού νατρίου και νερού
• Εξουδετερώνει την παραγωγή οξέων που προκαλούν τα
βακτήρια
• Καταπολεμά την τερηδόνα
• Γεύση: Κεράσι
• Συσκευασία: Μπουκάλι 300gr

AIRCLEAN PULVER

DENTAL CENTRAL

22,80 €

34,72 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Σκόνη σοδοβολής που περιέχει χλωρεξιδίνη (0.3%)
Σύνθεση: Βάση ερυθριτόλης
Μέσο μέγεθος κόκκου ~14μ
Ιδανική για στίλβωση δοντιών και για αφαίρεση μέτριων ή
ελαφριών χρωστικών
• Αφαιρεί το βιουμενίου από περιοδοντικούς θύλακους μέχρι
4mm σε δόντια και εμφυτεύματα
Συσκευασία: Μπουκάλι 120gr

PROPHYCARE
έως εξάντλησης αποθέματος

28,27 € με ΦΠΑ

• Σκόνη σοδοβολής
• Ιδανική για στίλβωση δοντιών και για αφαίρεση μέτριων ή
ελαφριών χρωστικών
• Διαθέσιμες γεύσεις: Λεμόνι και τροπικά φρούτα
• Συσκευασία: Μπουκάλι 300gr

EMS

DIRECTA

23,00 €

28,52 € με ΦΠΑ

• Σκόνη σοδοβολής
• Απομακρύνει τις χρωστικές από όλες τις οδοντικές επιφάνειες
ακόμη και από οπές και σχισμές
• Κατάλληλη για κάθε συσκευή σοδοβολής
• Γεύση: Λεμόνι
• Συσκευασία: Μπουκάλι 250gr

ΣΚΟΝΗ ΓΛΥΚΙΝΗΣ
CLINPRO GLYCINE PROPHY POWDER
• Σκόνη γλυκίνης
• Το υλικό που αντικαθιστά την απλή σκόνη σοδοβολής
• Το μοναδικό που αφαιρεί το βιοφίλμ πλάκας σε θυλάκους βάθους έως 5mm
• Αφαιρεί το υπερουλικό βιοφίλμ πλάκας και τις χρωστικές
• Υλικό ασφαλές για τις εμφράξεις, τα εμφυτεύματα, τα sealants και τα brackets
• Υδατοδιαλυτό με ευχάριστη γεύση, σε αντίθεση με τις σκόνες σοδοβολής
• Ιδανικό για συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας και περιεμφυτευματίτιδας
• 67008 Συσκευασία: Μπουκάλι 160gr

3M

30,23 €

37,49 € με ΦΠΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΔΟΒΟΛΗΣ
PROTECTIVE PADS
• Προστατευτικά επιθέματα για ασθενείς
• Τέλεια προστασία του προσώπου του ασθενή
• Κατάλληλα σε εργασίες όπως σοδοβολή, λεύκανση ιατρείου, στίλβωση
• Διατίθεται σε ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα
• Εύκολο στη χρήση
• Συσκευασία: Κουτί 20 τεμαχίων

CERKAMED

8,80 €

10,91 € με ΦΠΑ

ΛΕΙΑΝΣΗ
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3M

SOFLEX ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΙΣ ΔΙΣΚΟΙ

EVE

DIACOMP PLUS TWIST RA

kit

ανά τεμάχιο

39,61 €

8,80 €

49,12 € με ΦΠΑ
μπεζ

52,78 €

65,45 € με ΦΠΑ
προ-στίλβωση, (μπεζ)

•
•
•
•
•
•
•
•

10,91 € με ΦΠΑ

ροζ

70,05 €

86,86 € με ΦΠΑ

στίλβωση, (ροζ)

Δίσκοι σπειροειδούς στίλβωσης, ενισχυμένοι με διαμάντια
Κατάλληλοι για ρητίνες, υαλοϊονομερή υλικά και μέταλλα
Εφαρμόζονται υπό οποιαδήποτε γωνία
Κλιβανίζονται
Διαθέσιμες συσκευασίες
5092IM Κit: 5 δίσκοι μπεζ, 5 δίσκοι ροζ και ένα μαντρέλ 95RA
5090
Συσκευασία refill: 15 μπεζ, δίσκοι προ-στίλβωσης
5091
Συσκευασία refill: 15 ροζ, δίσκοι στίλβωσης

• Σύστημα εύκαμπτων δίσκων τελειοποίησης και στίλβωσης
ρητινών
• Διάμετρος: 14mm
• Διατίθεται σε 2 αδρότητες μέσης αδρότητας (ροζ)
λείανσης (γκρι)
• Κλιβανίζεται

EVE

ARKANSAS
• Για αερότορ και μικρομότορ
• Σε τρία διαφορετικά σχήματα: στρογγυλό, κυπαρίσσι, φλόγα
• Για λείανση σύνθετων ρητινών
• Κλιβανίζονται

ανά τεμάχιο

1,35 €

1,67 € με ΦΠΑ

EVE BRACKET
• Κατάλληλο για την αφαίρεση της ρητίνης από τις οδοντικές επιφάνειες μετά
την ολοκλήρωση της ορθοδοντικής θεραπείας
• Κλιβανίζεται
• Στροφές λειτουργίας: 5.000 – 7.000 min-1
max. 20.000 min-1

για ζιρκόνιο

EVE
ανά τεμάχιο

1,30 €

1,61 € με ΦΠΑ

EVE

DIACERA
• Στιλβωτικά διαμαντιού κατάλληλα για ζιρκόνιο
• Πράσινο (μεσαία αδρότητα): για λείανση και προστίλβωση
• Πορτοκαλί (λεπτόκοκκο): για στίλβωση υψηλής στιλπνότητας
• Κλιβανίζονται
• Στροφές λειτουργίας: 7.000 – 12.000-1
max. 20.000-1

ανά τεμάχιο

4,40 €

5,46 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 3,52 € 4,36 € με φπα
EVEBRUSH
• Βουρτσάκια για φινίρισμα σε μέταλλα, πορσελάνη και ρητινώδη υλικά
• Διαποτισμένα με λειαντικό
• Διαστάσεις: 6*5,5mm
• RPM: μεγ. 10.000 min-1
• Συσκευασία: 10 τεμάχια (πωλούνται και ανά τεμάχιο)

EVE
ανά τεμάχιο

4,30 €

5,33 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 3,44 € 4,27 € με φπα
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ΛΕΙΑΝΣΗ
EVE

COMPOSOFT
για ρητίνες

ανά τεμάχιο

kit

10,60 €

CS11g

CS11f

για πορσελάνη

1,10 €

13,14 € με ΦΠΑ

EVE

DIAPOL
kit

54,00 €

1,36 € με ΦΠΑ

66,96 € με ΦΠΑ

ανά τεμάχιο

6,30 €

7,81 € με ΦΠΑ

EVE

EVEFLEX
για αμάλγαμα
χρυσό
ρητίνες

kit

11,60 €

14,38 € με ΦΠΑ

ανά τεμάχιο

1,20 €

1,49 € με ΦΠΑ

CS2Bg

CS7g

W16Dg

W17Dg

W18Dg

AF11

AF7

AF3K

CS2Bm

CS7m

W16Dmf

W17Dmf

W18Dmf

BV11

BV7

BV3K

CS2Bf

CS7f

W16D

W17D

W18D

GH11

GH7

GH3K

• Διατίθενται σε 3 αδρότητες
άσπρο (αδρόκοκκο)
μπλε (μέσης αδρότητας)
ροζ (λεπτόκοκκο)
• Ιδανικά για λείανση ρητινών
• Κλιβανίζονται
• Στροφές λειτουργίας: 5.000 – 8.000-1
max. 20.000-1
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
kit: 9 τεμάχια
refill: ανά τεμάχιο

• Διατίθενται σε 3 αδρότητες
μπλε(αδρόκοκκο)
ροζ (μέσης αδρότητας)
μπεζ (λεπτόκοκκο)
• Ιδανικά για λείανση πορσελάνης
• Κλιβανίζονται
• Στροφές λειτουργίας: 7.000 – 12.000-1
max. 20.000-1
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
kit: 9 τεμάχια
refill: ανά τεμάχιο

• Διατίθενται σε 3 αδρότητες
μαύρο (αδρόκοκκο)
κεραμιδί (μέσης αδρότητας)
πράσινο (λεπτόκοκκο)
• Ιδανικά για λείανση χρυσού,
αμαλγάματος και ρητινών
• Κλιβανίζονται
• Στροφές λειτουργίας: 7.000 – 12.000-1
max. 20.000-1
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
kit: 9 τεμάχια
refill: ανά τεμάχιο

αγοράζοντας 5 τεμάχια refill -20% αγοράζοντας 5 τεμάχια refill -20%
τιμή τεμαχίου: 5,04 € 6,25 € με φπα
τιμή τεμαχίου: 0,96 € 1,19 € με φπα

PROPHYCLEAN
• Στιλβωτικό αδαμαντίνης που αφαιρεί και τις χρωστικές της. Αποτελείται από
μήτρα ρητίνης που περιέχει μη επιθετικό αποτριπτικό. Το υλικό είναι
μαλακότερο από την αδαμαντίνη, με αποτέλεσμα να μην της προκαλεί
φθορές
• Αφαιρεί χρωστικές από καφέ, τσάι, κρασί
ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές των
δοντιών
• Περιέχει πρόσθετα που του επιτρέπουν
να στιλβώνει το δόντι
• Κουμπώνει σε μικρομότορ και κλιβανίζεται
• Στροφές λειτουργίας: max. 10.000 min-1

EVE
ανά τεμάχιο

6,20 €

7,69 € με ΦΠΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα

“

διαστάσεις 15*15cm

“

“
“
“

“
“

σφιχτή πρόσφυση στο δόντι
ιδιαίτερα ελαστικά

“

σε πράσινο χρώμα,
με άρωμα μέντας
ή σε μπλε χρώμα, χωρίς άρωμα

“

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

διαθέσιμα σε πάχος medium

“
“

“
“
“
“
“

σχεδιασμένα για να παρέχουν
την απόλυτη χρωματική
αντίθεση

υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα

“
“

διαστάσεις 15*15cm

σφιχτή πρόσφυση στο δόντι
ιδιαίτερα ελαστικά

“

“

διαθέσιμα σε πάχος medium και heavy

10,80 €

13,39 € με ΦΠΑ
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
SANCTUARY

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
• Ελαστικά απομόνωσης από λάτεξ
• Πάχος: Medium
• Υποαλλεργικά, χωρίς πούδρα
• Διαστάσεις: 15*15cm
• Σφιχτή πρόσφυση στο δόντι, ιδιαίτερα ελαστικά
• Με άρωμα μέντα
• Χρώμα ροζ
• Συσκευασία: 36 τεμάχια

10,80 €

13,39 € με ΦΠΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
• Εξαιρετικής αντοχής ελαστικά απομόνωσης χωρίς πούδρα
• 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)
• Σφιχτή πρόσφυση στο δόντι, ιδιαίτερα ελαστικό
• Διαστάσεις: 15*15cm
• Συσκευασία: 36 φύλλα

CERKAMED

11,90 €

14,76 € με ΦΠΑ

PERFECTION PLUS

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
• Διαστάσεις: 15*15cm
• Χρώμα πράσινο για μεγαλύτερη αντίθεση με το δόντι
• Πάχος: 2 μεγέθη: medium
heavy
• Συσκευασία: 36 τεμάχια

12,90 €

16,00 € με ΦΠΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, χωρίς λάτεξ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, χωρίς λάτεξ

SANCTUARY

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, χωρίς λάτεξ

19,00 €

19,60 €

23,56 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Υποαλλεργικά, κατασκευασμένα από πολυισοπρένιο
Διαστάσεις: 15*15cm
Διαθέσιμα σε πάχος medium
Σφιχτή πρόσφυση στο δόντι
Ιδιαίτερα ελαστικά
Κάθε τρύπα στο ελαστικό μπορεί να διασταλεί έως 10 φορές το
μέγεθός της
• Με άρωμα μέντας
• Συσκευασία: 15 τεμάχια

PERFECTION PLUS

24,30 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Διαστάσεις: 15*15cm
Χρώμα γαλάζιο για μεγαλύτερη αντίθεση με το δόντι
Πάχος: medium
Κατάλληλα για χρήση σε ασθενείς με αλλεργία στο latex
Συσκευασία: 20 τεμάχια

αγοράζοντας 5 συσκευασίες
-20%
τιμή συσκευασίας: 15,68 € 19,44 € με φπα

ΤΡΥΠΑΝΑ - ΑΡΠΑΓΟΦΟΡΟΙ
CERKAMED

ΤΡΥΠΑΝΟ
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ORIMED

ΤΡΥΠΑΝΟ

80,00 €

42,00 €

99,20 € με ΦΠΑ

52,08 € με ΦΠΑ

• Δυνατότητα διάνοιξης τρύπας 6
διαφορετικών μεγεθών
• Μεταλλικό
• Κλιβανίζεται
• Μήκος: 16cm
• Εξαιρετικά ανθεκτικό
CERKAMED

ΑΡΠΑΓΟΦΟΡΟΣ

• Δυνατότητα διάνοιξης τρύπας 5
διαφορετικών μεγεθών
• Μεταλλικό
• Κλιβανίζεται
• Μήκος: 17cm
• Κωδικός: J144
ORIMED

ΑΡΠΑΓΟΦΟΡΟΣ

46,00 €

32,00 €

57,04 € με ΦΠΑ

39,68 € με ΦΠΑ

• Για εύκολη μεταφορά της
αρπάγης στο στόμα
• Μεταλλικός
• Κλιβανίζεται
• Μήκος: 17,5cm
• Κωδικός: J146

• Μεταλλικός
• Κλιβανίζεται
• Μήκος: 17cm

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
ORIMED

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

CERKAMED

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

14,61 €

20,50 €

18,12 € με ΦΠΑ

25,42 € με ΦΠΑ

• Σε σχήμα Π
• Κλιβανίζεται
• Κωδικός: 200-047

• Κλιβανίζονται
• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά
μεγέθη
μικρό: 90*90mm
μεσαίο: 110*110mm
μεγάλο: 140*140mm
LARIDENT

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ κλειστού τύπου

8,90 €

DIRECTA

11,90 €

11,04 € με ΦΠΑ

14,76 € με ΦΠΑ

• Πλαστικό
• Σε σχήμα Π
• Κλιβανίζεται

• Πλαστικό
• Σε σχήμα Ο
• Κλιβανίζεται

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΠΑΓΕΣ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΠΑΓΕΣ

CERKAMED

46,00 €

57,04 € με ΦΠΑ

• Μεταλλική και κλιβανιζόμενη
• Διαθέτει 12 θέσεις
• Βοηθάει στην οργάνωση του ιατρείου και στην ευκολότερη και
ταχύτερη εργασία

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΠΑΓΕΣ

TOR VM

26,00 €

32,24 € με ΦΠΑ

• Μεταλλική και κλιβανιζόμενη
• Διαθέτει 12 θέσεις
• Βοηθάει στην οργάνωση του ιατρείου και στην ευκολότερη και
ταχύτερη εργασία
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ΑΡΠΑΓΕΣ
PERFECTION PLUS

ΑΡΠΑΓΕΣ

6,50 €

2

8

για προγομφίους

9

για γομφίους
άνω γνάθου

12Α

για πρόσθια
δόντια

για δεξιούς
γομφίους
κάτω γνάθου

8A

για γομφίους
με κατεστραμμένη
μύλη ή υπό ανατολή

13A

για αριστερούς
γομφίους
κάτω γνάθου

00

για προγομφίους
άνω και κάτω
γνάθου

14

για γομφίους
μικρού μεγέθους
υπό ανατολή

8,06 € με ΦΠΑ

7

για γομφίους
κάτω γνάθου

14Α

για γομφίους
μεγάλου
μεγέθους υπό
ανατολή

CERKAMED

ΑΡΠΑΓΕΣ

18,50 €

3

5

για μικρούς
γομφίους
κάτω γνάθου

00

για πρόσθια
και προγομφίους
μικρού μεγέθους

για γομφίους
άνω γνάθου

12A

για δεξιούς
γομφίους
κάτω γνάθου

W8A

για γομφίους
με κατεστραμμένη
μύλη ή υπό ανατολή

13A

για αριστερούς
γομφίους
κάτω γνάθου

210

για πρόσθια
δόντια

27

για προγομφίους
ή γομφίους
μικρού μεγέθους

212

22,94 € με ΦΠΑ

για πρόσθια
δόντια

29

για προγομφίους
ή γομφίους
μικρού μεγέθους

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SET ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
RUBBER DAM SET mini
• Ολοκληρωμένη κασετίνα για απομόνωση
• Το σετ περιέχει:
τρύπανο
αρπαγοφόρο
4 αρπάγες
μεταλλικό πλαίσιο medium 11*11cm
• Το kit περιέχει τις παρακάτω αρπάγες:
12Α για τα δόντια 26, 27, 28, 46, 47, 48
13Α για τα δόντια 16, 17, 18, 36, 37, 38
210 για τα δόντια 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43
208 για τα δόντια 14, 15, 24, 25, 34, 35, 44, 45

CERKAMED

360,00 €

446,40 € με ΦΠΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
RUBBER DAM LIQUID

CERKAMED

RUBBER DAM CORD
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CERKAMED

10,90 €

ανά σύριγγα

13,52 € με ΦΠΑ

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενο υγρό κατάλληλο για την προστασία των
ούλων σε εργασίες όπως: λεύκανση, μικροαποτριβή,
αδροποίηση, διαδικασία απομόνωσης
• Δραστική ουσία: Ρητίνη ουρεθάνης και ανόργανα συστατικά
• Αρχικά καθαρίστε και στεγνώστε τα ούλα. Με τη χρήση των
κατάλληλων μέσων (π.χ. στοματοδιαστολέα ή χειλεοδιαστολέα )
ακινητοποιήστε τα χείλη και τη γλώσσα, ώστε να αποφεύγεται η
επαφή με το υγρό. Εφαρμόστε το RUBBER DAM LIQUID κατά
μήκος της περιοχής εφαρμογής με πάχος περίπου 1,5-2 mm.
Φωτοπολυμερίστε το υγρό για 15 δευτερόλεπτα
χρησιμοποιώντας λυχνία πολυμερισμού και προχωρήστε στην
εκτέλεση της οδοντιατρικής θεραπείας. Μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας, σηκώστε το πολυμερισμένο RUBBER DAM
LIQUID χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο και αφαιρέστε το.
• Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες και ρύγχη εφαρμογής

RUBBER DAM TEMPLATE

CERKAMED

• Νήμα σταθεροποίησης ελαστικού απομονωτήρα
• Το νήμα τοποθετείται στο μεσοδόντιο ανάμεσα στο τελευταίο
εκτεθειμένο και στο πρώτο προς απομόνωση δόντι
• Περίπου 4 εκατοστά νήματος είναι αρκετά για τη σωστή
σταθεροποίηση
• Αφού ολοκληρωθεί η απομόνωση, η περίσσεια του νήματος
μπορεί να αφαιρεθεί με τη χρήση ενός ψαλιδιού
• Μήκος: 1,2m
Μπλε:
thin
Πράσινο: medium
Κόκκινο: thick

RUBBER DAM NAPKINS

9,80 €

6,90 €

12,15 € με ΦΠΑ

• Οδηγός για διάνοιξη της τρύπας στο ελαστικό απομόνωσης στο
σωστό σημείο
• Περιέχει τις θέσεις για όλα τα δόντια του οδοντικού φραγμού
• Τοποθετήστε το ελαστικό απομόνωσης πάνω στον οδηγό και
σημειώστε το κατάλληλο σημείο για τη διάνοιξη της τρύπας
• Στη συνέχεια τρυπήστε με το τρύπανο το ελαστικό απομόνωσης
• Ο οδηγός επαναχρησιμοποιείται
• Στη συσκευασία περιέχεται ΔΩΡΟ και
ο ειδικός μαρκαδόρος για να σημειώνετε
πάνω στο ελαστικό απομόνωσης

CERKAMED

8,56 € με ΦΠΑ

• Πετσέτες για χρήση κάτω από το ελαστικό απομόνωσης
• Απορροφούν την υγρασία
• Προστατεύουν το ευαίσθητο δέρμα από την επαφή
με το ελαστικό απομόνωσης
• Άριστη απορροφητικότητα
• Ένα μέγεθος
• Συσκευασία: 36 τεμάχια

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Ιδιαίτερα λεπτός και μακρύς λαιμός, με γωνία 45 μοιρών
• Μήκος λαιμού 25mm
• Πάχος ενεργού τμήματος όταν είναι κλειστό – 1mm
• Μέγιστο βάθος αφαίρεσης σπασμένου εργαλείου – 1,5mm
• Κωδικός: F214-ENDO

ORIMED

89,03 €

110,40 € με ΦΠΑ

Pac-Taper
by Pac-Dent

Προτεινόμενες ρυθμίσεις
CX και C1
Speed 300 - Torque 3.5Ncm

C2 και A1

Speed 300 - Torque 1.5Ncm

A2 και A3

Speed 300 - Torque 2.5Ncm

σύρμα κατασκευασμένο
από Αμερικάνικο κράμα
νικελίου-τιτανίου

ιδανικό για
ενασβεστιωμένους
ριζικούς σωλήνες και
αφαίρεση γουταπέρκας
Διαθέσιμες συσκευασίες
CX 19mm
C1, C2, A1, A2, A3 25mm
και συσκευασία assorted

Πρωτόκολλο εργασίας Pac-Taper
• αποστειρώστε τις ρίνες πριν από κάθε χρήση
• υπολογίστε το μήκος εργασίας με εργαλείο χειρός
02/10
• ρυθμίστε το μοτέρ ενδοδοντίας σας όπως
αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα
• χρησιμοποιήστε ελάχιστη κάθετη δύναμη και μην
πιέζετε προς τα κάτω τη ρίνη μέσα στο ριζικό
κανάλι
• φτάστε τη ρίνη μέχρι το μήκος εργασίας και
αφήστε τη να περιστραφεί εκεί μόνο για ένα
δευτερόλεπτο
• πριν χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο νούμερο
ρίνης κάντε καλούς διακλυσμούς
• να χρησιμοποιείτε πάντα παράγοντες χήλησης

35,90 €

με φπα 44,52 €

Για στενούς ή με κάμψη
σωλήνες
• επεξεργαστείτε τα ανώτερα 2/3 του
σωλήνα με χειροκίνητο 02/10 και
02/15
• στη συνέχεια φτάστε στο ίδιο μήκος
με το CX
• υπολογίστε το μήκος εργασίας με
χειροκίνητη ρίνη 02/10 σε
συνδυασμό με εντοπιστή
ακρορριζίου ή ακτινογραφία
• χρησιμοποιώντας το C1 αφαιρέστε
πλευρικά την οδοντίνη για
καλύτερη δίοδο των επόμενων
ρινών
• συνεχίστε την επεξεργασία κατά
σειρά με τα C2, A1, A2, A3
φτάνοντας μέχρι τη διεύρυνση που
επιθυμείτε

Pac-File

by Pac-Dent

σύρμα κατασκευασμένο
από Αμερικάνικο κράμα
νικελίου-τιτανίου
ανώτερη αντοχή σε
θραύση που
προκαλείται από
κυκλική κόπωση
οι σπείρες
ευθειάζονται όταν
δεχθούν υπερβολική
αντίσταση

οι σπείρες
επανέρχονται στο
αρχικό τους σχήμα με
τον κλιβανισμό
οι ρίνες έχουν
κωνικότητα 04 και
μεγέθη από 15 έως 40
διαθέσιμα μήκη ρινών
21, 25 και 31mm
διαθέσιμα μεγέθη
04/15, 20, 25, 30, 35, 40
και assorted 04/15-40

Πρωτόκολλο εργασίας Pac-File
• αποστειρώστε τις ρίνες πριν από κάθε χρήση
• υπολογίστε το μήκος εργασίας με εργαλείο χειρός 02/10
• δημιουργήστε ένα apical glide path με εργαλείο χειρός 02/15
• ρυθμίστε το μοτέρ ενδοδοντίας σας στις παρακάτω
ενδείξεις RPM 500, Torque 2.5-3 Ncm
• αρχίστε την επεξεργασία με Pac-File 04/15
• χρησιμοποιήστε ελάχιστη κάθετη δύναμη και μην πιέζετε
προς τα κάτω τη ρίνη μέσα στο ριζικό κανάλι
• φτάστε τη ρίνη μέχρι το μήκος εργασίας και αφήστε τη να
περιστραφεί εκεί μόνο για ένα δευτερόλεπτο
• πριν χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο νούμερο ρίνης κάντε
καλούς διακλυσμούς
• να χρησιμοποιείτε πάντα παράγοντες χήλησης

37,90 €
με φπα 47,00 €

51

ΡΙΝΕΣ - ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
PERFECTION PLUS

K-FILES

για τα
21, 25, 28mm
για τα
Νο6, Νο8
στα 25mm
και για τα
31mm

5,50 €

9,50 €

6,82 € με ΦΠΑ

11,78 € με ΦΠΑ

7,50 €

9,30 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη
Στα 25mm:
Νο 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
και σετ 15/40, σετ 45/80
Στα 21 και στα 28mm:
Νο 10, 15, 20 και σετ 15/40
Στα 31mm:
Νο 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 και σετ 15/40, σετ 45/80
• Πλακέτα 6 τεμαχίων
PERFECTION PLUS

HEDSTROM

SPHEREDENT

K-FILES NiTi

• Εργαλεία νικελίου – τιτανίου
• Κατάλληλα για στενούς σωλήνες και σωλήνες με μεγάλη κάμψη
• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, σετ 15/40, σετ 45/80
• Πλακέτα 6 τεμαχίων
• Μήκος: 25mm

αγοράζοντας 6 πλακέτας
τιμή πλακέτας: 7,92 €

GAPADENT

REAMERS

5,50 €

5,50 €

6,82 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 σετ 15/40, σετ 45/80
• Πλακέτα 6 τεμαχίων
• Μήκος: 25mm

-16,66%
9,82 € με φπα

6,82 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 σετ 15/40, σετ 45/80
• Πλακέτα 6 τεμαχίων
• Μήκος: 25mm
GAPADENT

ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
• Διαθέσιμα μεγέθη:

0,55 €

ανά τεμάχιο

#0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
• Συσκευασία: Καρτέλα 10 τεμαχίων

0,68 € με ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ
LENTULO

WELLDENT
η τετράδα

4,79 €

5,94 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη: 25, 30, 35, 40 και σετ
25/40
• Κατάλληλα για προώθηση πάστας μέσα
στους ριζικούς σωλήνες
• Μήκος: 25mm
• Συσκευασία: 4 τεμάχια

GATES

PERFECTION PLUS
ανά τεμάχιο

2,60 €

3,22 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη:
No1, No2, No3, No4, No5, No6
• Συσκευασία: 6 τεμάχια
• Διατίθενται και ανά τεμάχιο

PEESO

PERFECTION PLUS
ανά τεμάχιο

2,60 €

3,22 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη:
No1, No2, No3, No4, No5, No6
• Συσκευασία: 6 τεμάχια
• Διατίθενται και ανά τεμάχιο

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
SPHEREDENT

ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
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ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

SPHEREDENT

ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο

1,20 €

1,20 €

1,49 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη:
15, 20, 25, 30, 35, 40
• Μήκος: 25mm
• Εργαλεία νικελίου-τιτανίου
• Συσκευασία: 6 τεμάχια, πωλούνται και ανά τεμάχιο

ΠΛΑΓΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

1,49 € με ΦΠΑ

• Διαθέσιμα μεγέθη:
15, 20, 25, 30, 35, 40
• Μήκος: 25mm
• Εργαλεία νικελίου-τιτανίου
• Συσκευασία: 6 τεμάχια, πωλούνται και ανά τεμάχιο
ORIMED

ORIMED

ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΛΑΒΗ

11,80 €

11,80 €

14,63 € με ΦΠΑ

• Με μεταλλική λαβή
• 3 διαθέσιμα μεγέθη:
Κ278 Small:
0,3mm
Κ279 Medium: 0,4mm
Κ280 Large:
0,5mm

14,63 € με ΦΠΑ

• Με μεταλλική λαβή
• 3 διαθέσιμα μεγέθη:
Κ290 Small:
0,3mm
Κ291 Medium: 0,4mm
Κ292 Large:
0,5mm

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΙΝΩΝ
WELLDENT

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΙΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΙΝΩN mini

DENTAL PACIFIC

14,00 €

14,00 €

17,36 € με ΦΠΑ

• Μετρητής μήκους ενδοδοντικών
μικροεργαλείων
• Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο (134 oC)

17,36 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Δαχτυλίδι από ανοξείδωτο ατσάλι
Μετρητής μήκους ενδοδοντικών μικροεργαλείων
Εύκολος στη χρήση
Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο (134 oC)

MEMORY LEAVES
• Σιλικονούχες μαργαρίτες
• Τοποθετούνται στις μηχανοκίνητες ρίνες για να μπορεί ο οδοντίατρος να
γνωρίζει πόσες φορές έχει χρησιμοποιήσει κάθε μικροεργαλείο
• Μετά τη χρήση κόβετε ένα από τα φύλλα της μαργαρίτας
• Κλιβανίζονται
• Συσκευασία: 96 τεμάχια σε 6 διαφορετικά χρώματα

IDA

26,00 €

32,24 € με ΦΠΑ
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MTA
CERKAMED

BIO MTA+
mini

24,40 €

standard

44,64 € με ΦΠΑ

maxi

pro

49,00 €

41,00 €

46,33 € με ΦΠΑ

37,00 €

• 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+

33,00 €

37,29 € με ΦΠΑ
pro

57,00 €

64,41 € με ΦΠΑ

• 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
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
mini:
3 δόσεις των 0,14gr MTA+ 1ml υγρό
standard: 6 δόσεις των 0,14gr MTA+ 1ml υγρό
maxi:
10 δόσεις των 0,14gr MTA+ 1ml υγρό
pro:
10 δόσεις των 0,14gr ΜΤΑ+ 1ml υγρό και μπλοκ
δοσομέτρησης ΜΤΑ

MTA APPLICATOR PREMIUM
έως εξάντλησης αποθέματος

45,88 € με ΦΠΑ

standard

maxi

69,00 €

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
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
mini:
3 δόσεις των 0,14gr MTA+ 1ml υγρό
standard: 6 δόσεις των 0,14gr MTA+ 1ml υγρό
maxi:
10 δόσεις των 0,14gr MTA+ 2ml υγρό
pro:
10 δόσεις των 0,14gr ΜΤΑ+ 2ml υγρό και μπλοκ
δοσομέτρησης ΜΤΑ

MATRIX MTA+

18,95 €

21,41 € με ΦΠΑ

77,97 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

MTA APPLICATOR

mini

39,50 €

27,57 € με ΦΠΑ

55,37 € με ΦΠΑ

CERKAMED

MTA+

MTA APPLICATOR μιας χρήσης
51,00 €

6,80 €

63,24 € με ΦΠΑ

8,43 € με ΦΠΑ

• Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
• Ιδιαίτερα ελαφρύ και εύκολο στη χρήση
• Διατομή στομίου 0,8mm ή 1,2mm

• Μιας χρήσης, δεν κλιβανίζεται
• Διατίθεται σε 2 διαφορετικές διαμέτρους
όσον αφορά το πρόσθιο τμήμα του
0,8mm ή 0,99mm

CERKAMED

27,00 €

33,48 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ MTA

CERKAMED
συσκευασία

37,50 €

46,50 € με ΦΠΑ

• 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

• Εξειδικευμένα οδοντιατρικά εργαλεία για εφαρμογή του MTA+
• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
• Συσκευασία: Το πακέτο περιέχει 2 εργαλεία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΗΛΗΣΗΣ
CERKAMED

ENDO PREP GEL 17%
2ml
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5ml

4,60 €

5,20 € με ΦΠΑ

CERKAMED

ENDO PREP CREAM 15%
2ml

9,50 €

5ml

5,90 €

10,74 € με ΦΠΑ

13,60 €

6,67 € με ΦΠΑ

15,37 € με ΦΠΑ

10ml

10ml

14,50 €

19,80 €

16,39 € με ΦΠΑ

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

ENDO SOLUTION 17%

CERKAMED
50ml

22,37 € με ΦΠΑ

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

ENDO SOLUTION PREMIUM 17%

CERKAMED

120ml

6,80 €

7,68 € με ΦΠΑ

120ml

11,50 €

18,00 €

13,00 € με ΦΠΑ

20,34 € με ΦΠΑ

200ml

17,00 €

19,21 € με ΦΠΑ

• Παράγοντας χήλησης EDTA 17% σε υγρή μορφή
• Μαλακώνει τους ιστούς και κάνει πιο εύκολη τη
χημικομηχανική επεξεργασία
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 50ml
Μπουκάλι 120ml
Μπουκάλι 200ml

• Παράγοντας χήλησης, διάλυμα EDTA 17% και
επιφανειοδραστικές ουσίες
• Μαλακώνει τους ιστούς και κάνει πιο εύκολη τη χημικομηχανική
επεξεργασία
• Συσκευασία: Μπουκάλι 120ml

DENTONICS

RC LUBE, σε σύριγγα
3ml

7,50 €

8,48 € με ΦΠΑ

RC LUBE, σε δοχείο

DENTONICS

12gr

δοχείο 18gr

16,50 €

24,50 €

18,65 € με ΦΠΑ

• Παράγοντας χήλησης, EDTA 17%
σε μορφή κρέμας
• Υδατοδιαλυτό
• Μαλακώνει τους ιστούς και κάνει
πιο εύκολη τη χημικομηχανική επεξεργασία
• Λιπαίνει τους ιστούς και μειώνει τον κίνδυνο θραύσης
μικροεργαλείων στο ριζικό σωλήνα
• Διαθέσιμες συσκευασίες: 49-002 2 σύριγγες 12gr
49-004 5 σύριγγες 3ml

27,69 € με ΦΠΑ

• Παράγοντας χήλησης, EDTA 17%
σε μορφή κρέμας
• Υδατοδιαλυτό
• Μαλακώνει τους ιστούς και κάνει
πιο εύκολη τη χημικομηχανική επεξεργασία
• Λιπαίνει τους ιστούς και μειώνει τον κίνδυνο θραύσης
μικροεργαλείων στο ριζικό σωλήνα
• Συσκευασία: 49-018 δοχείο 18gr
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SYNTEX

ΦΥΡΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ με βάση την εποξυ-αμινική ρητίνη
CERKAMED

DENTSPLY

AH PLUS JET

42,00 €

92,00 €

47,46 € με ΦΠΑ

• 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 37oC
• Συσκευασία: Σύριγγα 10gr και βοηθητικός εξοπλισμός

AH-26

DENTSPLY

103,96 € με ΦΠΑ

• Φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων σε μορφή πάστα /
πάστα σε σύριγγα αυτόματης ανάμιξης
• Βασίζεται στη χημεία των εποξυ-αμιδικών ρητινών
• Μεγάλης διάρκειας εμφρακτικές δυνατότητες
• Μεγάλη σταθερότητα και διατήρηση των διαστάσεων
• Πολύ καλή πρόσφυση στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
• Δυνατότητα για ενδοστοματική απευθείας χρήση λόγω του
ειδικού ρύγχους ανάμιξης που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια
στην εφαρμογή, οικονομία υλικού και ταχύτητα στην τοποθέτηση
και στην χρήση
• Συσκευασία: Σύριγγα 15gr

AH PLUS

DENTSPLY

89,50 €

115,83 €

101,14 € με ΦΠΑ

• Eποξυ-αμινική ρητίνη με άριστη πρόσφυση στα τοιχώματα του
ριζικού σωλήνα
• Δεν ερεθίζει τους ιστούς και είναι ακτινοσκιερό
• Έχει ήπια αντιβακτηριακή δράση τις πρώτες 48 ώρες από την
τοποθέτησή του αποτρέποντας μετεμφρακτικές φλεγμονές
• Συσκευασία: 8gr σκόνη και 7,5gr κρέμα

130,89 € με ΦΠΑ

• Φύραμα για εμφράξεις ριζικών σωλήνων με ενισχυμένη σύνθεση
πάστα-πάστα
• Βασίζεται στη χημεία των εποξυ-αμιδικών ρητινών
• Εύκολη ανάμειξη
• Γρήγορο στη χρήση
• Συσκευασία: 1 σωληνάριο πάστα βάσης Α 4ml
1 σωληνάριο πάστα καταλύτη Β 4ml

ΦΥΡΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ με βάση το υδροξείδιο ασβεστίου
APEXIT PLUS
• Ακτινοσκιερή, μη συρρικνούμενη πάστα έμφραξης ριζικών σωλήνων, με βάση
το υδροξείδιο του ασβεστίου
• Κατάλληλη για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων μαζί με γουταπέρκα
• Εξαιρετική ανοχή των ιστών
• Άριστη απόφραξη του ριζικού σωλήνα λόγω της μικρής διαστολής πήξης
• Η σύσταση και η ροή του υλικού του επιτρέπουν να προσαρμόζεται πλήρως
ακόμα και σε σωλήνες με μορφολογικές ιδιαιτερότητες
• Μεγάλος χρόνος εργασίας (3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου)
• Συσκευασία: Σύριγγα 6gr

IVOCLAR VIVADENT

31,10 €

35,14 € με ΦΠΑ

ΒΙΟΕΝΕΡΓΟ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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BIOROOT RCS
• Βιοενεργό πυριτικό εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων
• Η σκόνη περιέχει πυριτικό ασβέστιο, οξείδιο ζιρκονίου και έκδοχα ενώ το
υγρό περιέχει χλωριούχο ασβέστιο και έκδοχα
• Κατάλληλο για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων σε συνδυασμό με κώνους
γουταπέρκας σε ζωντανό ή νεκρωτικό πολφό καθώς και σε επανάληψη
ενδοδοντικής θεραπείας
• Βιοσυμβατό
• Η απουσία μονομερών ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
παρενεργειών στους ιστούς
• Έχει αλκαλικό ρΗ>11 και είναι ακτινοσκιερό
• Εμποδίζει τη μικροβιακή ανάπτυξη η οποία οδηγεί σε κλινικές αποτυχίες
• Η κρυσταλλοποίηση του υλικού στο εσωτερικό των οδοντινοσωληναρίων
δημιουργεί ερμητική έμφραξη
• Δεν προκαλεί χρωστικές στα δόντια και μειώνει τη μετεμφρακτική
ευαισθησία
• Ενεργοποιεί την οστική αναγέννηση, προάγει την περιοδοντική επούλωση
• Συσκευασία: Μπουκάλι 15gr σκόνης και 35 μονές δόσεις υγρού

SEPTODONT

184,50 €

208,49 € με ΦΠΑ

ΦΥΡΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ με βάση το οξειδίου ψευδαργύρου
RootPLUS

PERFECTION PLUS

29,00 €

Ν-METHASONE

DENTONICS

ENDOMETHASONE N

46,00 €

SEPTODONT

65,30 €

32,77 € με ΦΠΑ

51,98 € με ΦΠΑ

73,79 € με ΦΠΑ

• Οξειδίου ψευδαργύρου και ευγενόλης,
για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων σε
συνδυασμό με γουταπέρκα
• Συμβατό με όλες τις τεχνικές έμφραξης
των ριζικών σωλήνων
• Ακτινοσκιερό
• Σχηματίζει φιλμ πάχους 6μm
• Δε συρρικνώνεται μετά την πήξη του
• Συσκευασία: 8gr βάση, 3.5gr καταλύτης

• Ακτινοσκιερό υλικό τελικής έμφραξης
ριζικών σωλήνων
• Εξαιτίας της ιδιαίτερης σύνθεσής του έχει
αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες για τη μείωση της
μετεμφρακτικής ευαισθησίας
• Συμβατό με όλες τις τεχνικές έμφραξης
ριζικών σωλήνων
• Δεν απορροφάται ούτε συρρικνώνεται
μετά την πήξη του
• 12-685 Συσκευασία: 14gr σκόνη και
10ml υγρό

• Υλικό οξειδίου ψευδαργύρου και
ευγενόλης, για μόνιμη έμφραξη ριζικών
σωλήνων σε συνδυασμό με γουταπέρκα
• Συμβατό με όλες τις τεχνικές έμφραξης
των ριζικών σωλήνων
• Ακτινοσκιερό για την εύκολη, άμεση και
μακρόχρονη επανεξέτασή του
• Δεν απορροφάται ή συρρικνώνεται μετά
την πήξη του
• Έχει αντισηπτική και αντιφλεγμονώδη
δράση για τη μείωση της μετεμφρακτικής
ευαισθησίας
• Συσκευασία: 14gr φιαλίδιο σκόνης και 1
κουταλάκι μέτρησης

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
CANAL DETECTOR
• 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

CERKAMED

8,90 €

10,06 € με ΦΠΑ

ΚΩΝΟΙ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 02

CERKAMED
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ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 02,marked

CERKAMED

5,60 €

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 02 KIT

6,20 €

6,33 € με ΦΠΑ

CERKAMED
κλασσικοί

7,01 € με ΦΠΑ

11,90 €

13,45 € με ΦΠΑ
marked

12,50 €

• Ακτινοσκιεροί, με χρωματική
κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80
• Τεμάχια: 120

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 04 & 06

• Με διαγράμμιση στα 16mm, 18mm,
19mm, 20mm, 22mm και 24mm
• Ακτινοσκιεροί, με χρωματική
κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80
• Τεμάχια: 120

CERKAMED

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ protaper

CERKAMED

7,50 €

• Ακτινοσκιεροί, με χρωματική
κωδικοποίηση κατά ISO
• Κάθε συσκευασία περιέχει τα μεγέθη
από 15 έως 50
• Διατίθεται σε απλή ή marked μορφή
• Τεμάχια: 240

ΡΑΒΔΙΑ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ

7,60 €

8,48 € με ΦΠΑ

• Ακτινοσκιεροί, με χρωματική
κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, assorted 20/45
• Τεμάχια: 60

14,13 € με ΦΠΑ

22,00 €

8,59 € με ΦΠΑ

• Ακτινοσκιεροί, με χρωματική
κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
F1, F2, F3 και assorted F1/F3
• Τεμάχια: 60

CERKAMED

24,86 € με ΦΠΑ

• Ακτινοσκιερά
• Διατίθενται σε regular ή soft
• Κατάλληλα για χρήση με πιστόλι τελικής
έμφραξης ριζικών σωλήνων
• Τεμάχια: 100

ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 02

CERKAMED

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 02,marked

4,40 €

CERKAMED

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 02 KIT

4,95 €

4,97 € με ΦΠΑ

CERKAMED
κλασσικοί

5,59 € με ΦΠΑ

8,00 €

9,04 € με ΦΠΑ
marked

9,90 €

11,19 € με ΦΠΑ

• Με χρωματική κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80
• Τεμάχια: 200

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 04 & 06

• Με διαγράμμιση στα 18mm, 19mm,
20mm, 22mm και 24mm
• Με χρωματική κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80
• Τεμάχια: 200
CERKAMED

• Με χρωματική κωδικοποίηση
κατά ISO
• Κάθε συσκευασία περιέχει τα μεγέθη από
15 έως 50
• Διατίθεται σε απλή ή marked μορφή
• Τεμάχια: 400

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ protaper

6,50 €

6,50 €

7,35 € με ΦΠΑ

• Με χρωματική κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, assorted 20/45
• Τεμάχια: 100

CERKAMED

7,35 € με ΦΠΑ

• Με χρωματική κωδικοποίηση κατά ISO
• Διαθέσιμα νούμερα:
F1, F2, F3 και assorted F1/F3
• Τεμάχια: 100
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ENDO ASPIRATOR PRO
• Σύστημα αναρρόφησης υγρών από το ριζικό σωλήνα
• Συνδέεται στην απλή αναρρόφηση όπως η σιελαντλία, μειώνει το χρόνο
εργασίας έως και 10 φορές και την ποσότητα κώνων χάρτου έως 80%
• Χρησιμοποιείται με τα elastic applicator ή τα capillary tip
• Η αρχική συσκευασία περιέχει:
μία λαβή
δέκα elastic applicators
πέντε ελαστικούς σωλήνες με βίδωμα luer lock
τρεις συνδέσεις με βίδωμα luer lock
πέντε μαγνήτες
ένα ρύγχος καθαρισμού

CERKAMED

ENDO ASPIRATOR
• 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
• Η αρχική συσκευασία περιέχει:
ένα endo aspirator
ένα elastic applicator

CERKAMED

76,00 €

94,24 € με ΦΠΑ

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

capillary tip

elastic applicator

• Αγοράζοντας 5 τεμάχια δώρο αντάπτορας για
σύνδεση με τη χειρουργική αναρρόφηση

SPRAY ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
•
•
•
•
•

Spray ψυχρού για οδοντιατρική χρήση
Κατάλληλο για δοκιμασία ζωτικότητας πολφού
Mε άρωμα μέντα ή πορτοκάλι
Θερμοκρασία: -50οC
Συσκευασία: Φιαλίδιο 200ml

5,90 €

7,32 € με ΦΠΑ

SPRAY ΨΥΧΡΟΥ MONOART

EURONDA

AKZENTA

TOP COOL

8,20 €

5,40 €

10,17 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Spray ψυχρού για οδοντιατρική χρήση
Για δοκιμή ζωτικότητας πολφού
Θερμοκρασία: -50οC
Συσκευασία: Φιαλίδιο 200ml

6,70 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Spray ψυχρού για οδοντιατρική χρήση
Κατάλληλο για τεστ ζωτικότητας
Με άρωμα πορτοκάλι
Θερμοκρασία: -50οC
Συσκευασία: Φιαλίδιο 200ml

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ

• 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

6,60 €

7,46 € με ΦΠΑ

• 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

9,80 €

11,07 € με ΦΠΑ

• Έλαια πορτοκαλιού
• Φυτικό προϊόν όπως το Eucalyptol, με
αποτελεσματικότητα δράσης όπως το
Methylene Chloride
• Μη τοξικό, βιοσυμβατό
• Με ευχάριστο άρωμα πορτοκαλιού
• Φιαλίδιο 10ml

18,90 €

21,36 € με ΦΠΑ
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CALCIPAST

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
CERKAMED

CALCIPAST+I

2,1gr

CERKAMED

CALCIPAST FORTE

2,1gr

11,95 €

CERKAMED
2,1gr

13,95 €

14,95 €

13,50 € με ΦΠΑ

15,76 € με ΦΠΑ

16,89 € με ΦΠΑ

• 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 θερμοηλεκτρικά ερεθίσματα
• Συσκευασία: 4*2,1gr σύριγγες

• Υδροξείδιο ασβεστίου σε μορφή πάστας,
εμπλουτισμένο με θειικό βάριο και
ιωδοφόρμιο
• Υδροξείδιο του ασβεστίου 10%,
ιωδοφόρμιο 30%
• Κατάλληλο για προσωρινή πλήρωση των
ριζικών σωλήνων ανάμεσα στα ραντεβού
της ενδοδοντικής θεραπείας
• Ακτινοσκιερό εξαιτίας του θειικού
βαρίου που περιέχει
• Βοηθά στην ξήρανση του ριζικού
σωλήνα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά
στην αντιμετώπιση επίμονης φλεγμονής
• Έχει ΡH: 12
• Διεγείρει την ανοικοδόμηση των
κατεστραμμένων ιστών και τη
δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης
• Μειώνει τη φλεγμονή
• Έχει αντιβακτηριακή δράση, λειτουργεί
ως μυκητοκτόνο, ιοκτόνο
• Το ιωδοφόρμιο που περιέχεται κάνει το
στέγνωμα και τη βακτηριοκτόνο δράση
πολύ ισχυρότερη
• Συνιστάται για θεραπεία ιδιαίτερα
μολυσμένων ριζικών σωλήνων
• Συσκευασία: 4*2,1gr σύριγγες

• Υδροξείδιο ασβεστίου σε μορφή πάστας,
εμπλουτισμένο με θειικό βάριο,
ιωδοφόρμιο και παραχλωροφενόλη
• Υδροξείδιο του ασβεστίου 10% ,
ιωδοφόρμιο 73%, παραχλωροφενόλη 2%
• Κατάλληλο για προσωρινή πλήρωση των
ριζικών σωλήνων ανάμεσα στα ραντεβού
της ενδοδοντικής θεραπείας
• Ακτινοσκιερό εξαιτίας του θειικού
βαρίου που περιέχει. Εμφανίζεται στις
ακτινογραφίες
• Βοηθά στην ξήρανση του ριζικού
σωλήνα. Αντιμετωπίζει την επίμονη
φλεγμονή
• Διεγείρει την ανοικοδόμηση των
κατεστραμμένων ιστών και δημιουργεί
δευτερογενή οδοντίνη
• Έχει αντιβακτηριακή δράση
• Συσκευασία: 4*2,1gr σύριγγες

αγοράζοντας 4 σύριγγες, παίρνετε δώρο 10 τεμάχια elastic applicators
τιμή δώρου: 3,90 € 4,84 € με φπα

HYDROCAL

CERKAMED
10gr

5,95 €

6,72 € με ΦΠΑ

• 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

ELASTIC APPLICATORS

CERKAMED
η δεκάδα

3,90 €

4,84 € με ΦΠΑ

CAPILLARY TIPS

WELLDENT
η δεκάδα

3,90 €

4,84 € με ΦΠΑ

• 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

• Κατάλληλα για τοποθέτηση υγρών και
κρεμών στο ριζικό σωλήνα
• Διάφανα και ιδιαίτερα εύκαμπτα,
• Κατάλληλα για τα: Endo Prep Cream,
Calcipast, Endo Aspirator κ.α
• Συσκευασία: 10 τεμάχια

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 3,12 € 3,87 € με φπα

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 3,12 € 3,87 € με φπα

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
DENTONICS

CALCIUM HYDROXIDE PASTE
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ULTRADENT

ULTRACAL XS

1gr

1,2ml

8,90 €

ULTRACAL

10,06 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

35% υδροξείδιο του ασβεστίου σε πάστα
Υψηλό ρΗ 12,5
Ακτινοσκιερό
606 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες
ULTRADENT

NAVITIP
• Υδροξείδιο ασβεστίου σε μορφή πάστας
• Κατάλληλο για προσωρινή πλήρωση των ριζικών σωλήνων
ανάμεσα στα ραντεβού της ενδοδοντικής θεραπείας
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολφοτομή, έμμεση και άμεση
κάλυψη πολφού
• Ακτινοσκιερό
• Δημιουργεί δευτερογενή οδοντίνη και έχει υψηλό pH>12
• 11-280 Συσκευασία: 4*1gr σύριγγες και 8 ρύγχη τοποθέτησης

11,13 €

12,58 € με ΦΠΑ

32,95 €

40,86 € με ΦΠΑ

• Εύκαμπτα ρύγχη από ανοξείδωτο ατσάλι για την προώθηση
υλικών ακόμη και σε κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες
• 5112 Λευκό: 20 τεμάχια, 17mm 29ga
• 5113 Κίτρινο: 20 τεμάχια, 21mm 30ga
• 5114 Μπλε: 20 τεμάχια, 25mm 30ga
• 5115 Πράσινο: 20 τεμάχια, 27mm 29ga

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
CERKAMED

IODOFORM

CERKAMED

GLUCO-CHEX 2% GEL

30gr

10ml

23,90 €

9,60 €

27,01 € με ΦΠΑ

• Καθαρό ιωδοφόρμιο σε σκόνη
• Μακράς διαρκείας βακτηριοκτόνο, ενεργεί ελαφρώς ως
αναισθητικό και δεν ερεθίζει τους περιακρορριζικούς ιστούς
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 30gr

ΕΥΓΕΝΟΛΗ

CERKAMED
10ml

5,60 €

6,33 € με ΦΠΑ

ΕΥΓΕΝΟΛΗ

10,85 € με ΦΠΑ

• Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2%
• Περιέχει λιπαντικούς παράγοντες μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο
θραύσης μικροεργαλείων κατά τη χημικομηχανική επεξεργασία
• Σε συνδυασμό με σκόνη υδροξειδίου του ασβεστίου
(HYDROCAL) για τη δημιουργία κρέμας κατάλληλης ως υλικό
προσωρινής έμφραξης ριζικών σωλήνων
• Συσκευασία: Σύριγγα 10ml
DENTONICS

ΠΙΠΕΤΑ

CERKAMED

0,48 €

30ml

12,90 €

0,60 € με ΦΠΑ

14,58 € με ΦΠΑ

20ml

10,00 €

11,30 € με ΦΠΑ

• Καθαρή ευγενόλη
• Το φιαλίδιο διαθέτει δοσομετρητή
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Φιαλίδιο 10ml
Φιαλίδιο 20ml

• Καθαρή ευγενόλη
• Διαθέτει αντισηπτικές και αναλγητικές
ιδιότητες
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 30ml

• Κατάλληλη για μεταφορά υγρών
• Ευκολία χρήσης
• Ακρίβεια στη δοσομέτρηση
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ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ
CERKAMED

CHLORAXID 2%
200gr

CERKAMED

CHLORAXID 5,25%

3,50 €

200gr

6,30 €

400gr

4,34 € με ΦΠΑ
400gr

7,81 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

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
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 200gr
Μπουκάλι 400gr

CERKAMED
200gr

CERKAMED

CHLORAXID EXTRA 5,25%

5,50 €

200gr

9,50 €

400gr

6,82 € με ΦΠΑ
400gr

6,60 €

8,18 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

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
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 200gr
Μπουκάλι 400gr

CHLORAXID EXTRA 2%

3,60 €

4,46 € με ΦΠΑ

6,10 €

7,56 € με ΦΠΑ

11,80 €

11,78 € με ΦΠΑ

14,63 € με ΦΠΑ

• 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
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 200gr
Μπουκάλι 400gr

LABARAK
• Έτοιμο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για διακλυσμούς
• Η δράση του προϊόντος βασίζεται στο υποχλωριώδες νάτριο το οποίο
προκαλεί την παραγωγή ενεργού χλωρίου (active chlorine) στην περιοχή
έγχυσης, πετυχαίνοντας την απολύμανση του ριζικού σωλήνα και τη νέκρωση
του εναπομείναντος ιστού
• Είναι φιλικό προς τον ασθενή διότι η δυσάρεστη γεύση της χλωρίνης
καλύπτεται από τη δροσερή γεύση δυόσμου
• Σύνθεση: NaOCl 2,65% το οποίο αντιστοιχεί σε Cl2 2,5% w/v
• Συσκευασία: Μπουκάλι 400ml

ΑΔΗΦΑΡΜ

2,26 €

2,80 € με ΦΠΑ

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΣΕ ΓΕΛΗ
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CERKAMED

CHLORAXID GEL
• Αντικαθιστά τα υγρά διακλυσμών. Το gel σε αντίθεση με τα υγρά διακλυσμών
δεν μπορεί εύκολα να προωθηθεί έξω από το ακρορρίζιο
• Οι συσκευασίες extra περιέχουν και επιφανειοδραστικές ουσίες
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Σύριγγα 2ml, Chloraxid gel 2%
Σύριγγα 2ml, Chloraxid gel 5,25%
Σύριγγα 2ml, Chloraxid gel 2% extra
Σύριγγα 2ml, Chloraxid gel 5,25% extra

2%

4,20 €

5,21 € με ΦΠΑ
5,25%

4,20 €

5,21 € με ΦΠΑ
2% extra

5,90 €

7,32 € με ΦΠΑ
5,25% extra

6,30 €

7,81 € με ΦΠΑ

ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ
GLUCOCHEX 2%

CERKAMED

R4

200gr

SEPTODONT
13ml

9,50 €

50,20 €

11,78 € με ΦΠΑ

56,73 € με ΦΠΑ

400gr

15,50 €

19,22 € με ΦΠΑ

• Διάλυμα με βάση τη διγλυκονική
χλωρεξιδίνη
• Κατάλληλο για τον καθαρισμό των
ριζικών σωλήνων
• Εξίσου αποτελεσματικό με το
υποχλωριώδες νάτριο
• Δρα για 48 ώρες
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 13ml

• 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
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 200gr
Μπουκάλι 400gr

ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ & ΑΚΕΤΟΝΗ
ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

CERKAMED
200gr

7,90 €

9,80 € με ΦΠΑ

CANAL CLEAN

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ
CERKAMED
45ml

8,90 €

11,04 € με ΦΠΑ

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ

CERKAMED
200gr

6,95 €

8,62 € με ΦΠΑ
400gr

12,80 €

15,87 € με ΦΠΑ

• 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

• Διάλυμα ισοπροπυλικής αλκοόλης
40% και ακετόνης 40%
• Κατάλληλo για την έκπλυση των
ριζικών σωλήνων
• Επιταχύνει το στέγνωμα του σωλήνα
πριν από την τελική έμφραξη
• Η ισοπροπυλική αλκοόλη στεγνώνει
τους ιστούς των δοντιών σε σύντομο
χρονικό διάστημα
• Μπορεί να διεισδύσει και σε στενούς
παράπλευρους ριζικούς σωλήνες
• Αφαιρεί με ευκολία από τον ριζικό
σωλήνα το ιωδοφόρμιο
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 45ml

• 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
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Μπουκάλι 200gr
Μπουκάλι 400gr
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ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ
CERKAMED

ENDO PACK

WELLDENT

COLOR SYRINGES

ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο

0,35 €

0,28 €

0,43 € με ΦΠΑ

• 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
• 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%
• Χωρητικότητα: 5ml
WELLDENT

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1.2ml

0,35 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Σύριγγες με χρωματική κωδικοποίηση
Εύκολη αναγνώριση κατά τη διάρκεια της εργασίας
Με σπείρωμα luer-lock για βίδωμα της βελόνας πάνω στη σύριγγα
Διαθέσιμα χρώματα: Κόκκινο, γαλάζιο και κίτρινο
Χωρητικότητα: 10ml

αγοράζοντας 30 τεμάχια -33,33%
τιμή τεμαχίου: 0,19 € 0,23 € με φπα
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ULTRADENT

ULTRADENT

12,50 €

ανά τεμάχιο

15,50 € με ΦΠΑ

0,25 €

0,31 € με ΦΠΑ

• Διαφανείς πλαστικές σύριγγες με σπείρωμα Luer Lock για
ασφάλεια
• Χρησιμοποιούνται για τον διακλυσμό ριζικών σωλήνων
• Χωρητικότητας 1,2ml
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

• Διαφανείς πλαστικές σύριγγες με σπείρωμα Luer Lock για
ασφάλεια
• Χρησιμοποιούνται για τον διακλυσμό ριζικών σωλήνων
• Διαθέσιμα μεγέθη: Σύριγγες των 1,2ml και των 5ml
• 0124 Συσκευασία: 20 τεμάχια 1,2ml
• 0201 Συσκευασία: 10 τεμάχια 5ml

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ
ENDO TOP, βελόνες τυφλού άκρου

CERKAMED

ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ

ανά τεμάχιο

WELLDENT
single vent - ανά τεμάχιο

0,38 €

0,35 €

0,47 € με ΦΠΑ

0,43 € με ΦΠΑ
double vent - ανά τεμάχιο

• 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 σε blister συσκευασίες,
πωλούνται και ανά τεμάχιο

IRRIGATION NEEDLE TIPS

WELLDENT

0,45 €
• Double vent: διαθέτει δύο αντιδιαμετρικές
0,56 € με ΦΠΑ
πλευρικές εξόδους και τυφλό ατραυματικό άκρο
• Single vent: διαθέτει μία πλευρική έξοδο και τυφλό
ατραυματικό άκρο
• Πάχος βελόνας: Διατίθενται σε 27G και 30G, μήκος
βελόνας: 25mm
• Συσκευασία: Κουτί 100 τεμαχίων σε blister
συσκευασίες, πωλούνται και ανά τεμάχιο
ENDO EZE irrigator tip

ULTRADENT

ανά τεμάχιο

0,30 €

0,37 € με ΦΠΑ

• Έχει λοξοτόμηση ώστε τα υγρά διακλυσμών να
βγαίνουν πλάγια μειώνοντας τον κίνδυνο προώθησης
των διαλυμάτων πέρα από το ακρορρίζιο
• Διατίθεται σε 27G και 30G
• Με μοναδικό άκρο το οποίο δεν βουλώνει
• 0207 Συσκευασία: 100 τεμάχια

20 τεμάχια

13,95 €

17,30 € με ΦΠΑ

• Με λοξοτόμηση ώστε τα υγρά διακλυσμών να βγαίνουν
πλάγια
• Λεπτή βελόνα με αμβλύ άκρο 27G (διάμετρος 0,40mm)
• Το άκρο δε βουλώνει
• Συσκευασία: 20 τεμάχια
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ENDO STATION 2

CERKAMED

ENDO STATION 3

19,80 €

CERKAMED
διαφανής

24,55 € με ΦΠΑ

CERKAMED

CORD BOX
έως εξαντλήσεως αποθέματος

19,60 €

24,30 € με ΦΠΑ

42,00 €

52,08 € με ΦΠΑ
χρωματιστή

48,00 €

59,52 € με ΦΠΑ

• Εργονομική βάση χρήσιμη για κάθε
ιατρείο, εύκολη στη χρήση ακόμη και με
το ένα χέρι
• Παρέχει άριστη οργάνωση στον χώρο
εργασίας
• Στη βάση μπορούν να τοποθετηθούν:
1 μπουκάλι Cerkamed 200gr
6 σύριγγες
6 βελόνες τυφλού άκρου
• Η συσκευασία περιέχει μόνο τη βάση

• Εργονομική βάση χρήσιμη για κάθε
ιατρείο, εύκολη στη χρήση ακόμη και με
το ένα χέρι
• Παρέχει άριστη οργάνωση στον χώρο
εργασίας
• Στη βάση μπορούν να τοποθετηθούν:
3 μπουκάλια Cerkamed 200gr
6 κουτιά κώνων χάρτου ή κώνων
γουταπέρκας,
9 βελόνες τυφλού άκρου
12 σύριγγες και 2 κουτιά elastic
applicators
• Η συσκευασία περιέχει μόνο τη βάση
διαφανές

GUTTA BOX 2*3

CERKAMED

GUTTA BOX 2*6

2*3 θέσεων

13,00 €

ΘΗΚΗ ΡΙΝΩΝ

WELLDENT

24,50 €

30,38 € με ΦΠΑ

κίτρινο

CERKAMED

πορτοκαλί

μπλε

GUTTA BOX 12

2*6 θέσεων

ΣΤΑΤΩ ΡΙΝΩΝ

LARIDENT
στατώ

9,90 €

CERKAMED

19,20 €

26,04 € με ΦΠΑ

• Θήκη για αποθήκευση κώνων
γουταπέρκας και κώνων χάρτου
• Παρέχει απόλυτη οργάνωση στον χώρο
εργασίας
• Κομψός σχεδιασμός
• Χωρητικότητας 2*6 θέσεων

πράσινο

12 θέσεων

21,00 €

16,12 € με ΦΠΑ

• Θήκη για αποθήκευση κώνων
γουταπέρκας και κώνων χάρτου
• Παρέχει απόλυτη οργάνωση στον χώρο
εργασίας
• Κομψός σχεδιασμός
• Χωρητικότητας 2*3 θέσεων

• Βάση τοποθέτησης για τα νήματα
απώθησης ούλων της Cerkamed και τα
εργαλεία απώθησης ούλων
• Στη θήκη χωράνε 5 νήματα απώθησης
ούλων και 3 εργαλεία τοποθέτησης
νημάτων
• Ιδιαίτερα κομψή κατασκευή και απόλυτα
εργονομική
• Παρέχει άριστη οργάνωση στον χώρο
εργασίας
• Η συσκευασία περιέχει μόνο τη βάση

23,81 € με ΦΠΑ

• Θήκη για αποθήκευση κώνων
γουταπέρκας και κώνων χάρτου
• Παρέχει απόλυτη οργάνωση στον χώρο
εργασίας
• Κομψός σχεδιασμός
• Χωρητικότητας 12 θέσεων

ΘΗΚΗ ΚΩΝΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

WELLDENT

19,90 €

24,68 € με ΦΠΑ

12,28 € με ΦΠΑ
10

σφουγγαράκια

1,20 €

1,49 € με ΦΠΑ

• Προσφέρει καλύτερη οργάνωση και
ευκολία κατά τη διάρκεια της εργασίας
• Διαθέτει 72 θέσεις
• Διατίθεται σε χρώματα:
ίνοξ
μπλε
κόκκινο
• Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο (134 oC)

• Κατάλληλο για τοποθέτηση
μικροεργαλείων κατά τη διάρκεια της
εργασίας
• Κλιβανίζεται σε αυτόκαυστο (134 oC)
• Στο στατώ ρινών προσαρμόζονται ειδικά
κλιβανιζόμενα ανταλλακτικά
σφουγγαράκια

• Θήκη 6 θέσεων
• Παρέχει καλύτερη οργάνωση
κατά τη διάρκεια της θεραπείας
• Διατίθεται σε μπλε και κόκκινο χρώμα
• Κλιβανίζεται: 135οC
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BROKEN TOOL REMOVER - ENDO REMOVAL SYSTEM
CERKAMED

BTR - BROKEN TOOL REMOVER

αρχική τιμή BTR Pen: 750,00 €+φπα
τιμή γνωριμίας -14%
BTR

tips 0.3mm

tips 0.4mm

tips 0.5mm

645,00 €

799,80 € με ΦΠΑ

45,00 €

55,80 € με ΦΠΑ

50,00 €

62,00 € με ΦΠΑ

55,00 €

68,20 € με ΦΠΑ

• 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
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
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
BTR Pen tips refill: 5 βελόνες με βρόγχο (διατίθενται σε διάμετρο 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm)

ENDO REMOVAL SYSTEM

CERKAMED

016-002 - κοίλο

105,00 €

130,20 € με ΦΠΑ

• Συνολικό μήκος: 205mm
• Μήκος ενεργού τμήματος: 7mm
• Πλάτος ενεργού τμήματος: 0,6mm

016-001 - κυρτό

105,00 €

130,20 € με ΦΠΑ

• Συνολικό μήκος: 205mm
• Μήκος ενεργού τμήματος: 7mm
• Πλάτος ενεργού τμήματος: 0,6mm

218-180
•
•
•
•

490,00 €

607,60 € με ΦΠΑ

Συνολικό μήκος: 170mm
Μήκος ρύγχους: 30mm
Διάμετρος με κλειστά τα άκρα: 0,8mm
Δύναμη πίεσης: 300-400 g

015-205

85,00 €

105,40 € με ΦΠΑ

• Συνολικό μήκος: 205mm
• Μήκος ενεργού τμήματος: 30mm
• Διάμετρος ενεργού τμήματος: 0,5mm

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΞΗΣ
VINYLBITE
• Υλικό καταγραφής δήξης
• Για ακριβές δάγκωμα
• Χρόνος εργασίας: 30sec
• Χρόνος στο στόμα: 45sec
• Χρώμα: Λιλά
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες και 12 ρύγχη ανάμειξης

VPS BITE REGISTRATION
• Υλικό καταγραφής δήξης
• Για ακριβές δάγκωμα
• Δε ρέει από το σημείο τοποθέτησής του
• Διατίθεται σε regular και fast
• Χρόνος εργασίας: 105sec (regular) και 30sec (fast)
• Χρόνος στο στόμα: 60sec (regular και fast)
• Χρώμα: Γαλάζιο
• Υψηλή τελική σκληρότητα: 60 Shore A
• 20-427 Συσκευασία: Φύσιγγα 50ml regular set και 3 ρύγχη ανάμειξης
• 20-437 Συσκευασία: Φύσιγγα 50ml fast set και 3 ρύγχη ανάμειξης
IMPRINT 4 BITE
• Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, πολύ ταχείας πήξης για
καταγραφή δήξης
• Εξαιρετική ροή για υψηλή ακρίβεια αποτύπωσης
• Χρόνος ανάμειξης και τοποθέτησης: 20sec
• Χρόνος πήξης: (από την έναρξη) 60sec
• Υψηλή τελική σκληρότητα
• 71529 Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες, 5 garant ρύγχη ανάμειξης και 5 garant
ενδοστοματικά ρύγχη

IMPRESS+ BITE REGISTRATION
• Υλικό καταγραφής δήξης
• Για ακριβές δάγκωμα
• Διατίθεται σε regular και fast
• Χρόνος εργασίας: 180sec για το regular
30sec για το fast
• Χρώμα: Ανοιχτό μπλε
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες και 6 ρύγχη ανάμειξης

OCCLUFAST ROCK
• A-σιλικόνη για την καταγραφή της σύγκλισης
• Σκληρότητα 95 shore- A hardness
• Ιδανική ρευστότητα
• Τέλεια εφαρμογή στη στοματική επιφάνεια
• Χρόνος παραμονής στο στόμα: 60sec
• Καταπληκτική τελική σκληρότητα και σταθερότητα διαστάσεων
• Χρώμα: Mωβ
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες και 12 ρύγχη ανάμειξης
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BMS DENTAL
ανά φύσιγγα

13,90 €

17,24 € με ΦΠΑ

DENTONICS
ανά φύσιγγα

13,50 €

16,74 € με ΦΠΑ

3M

ανά φύσιγγα

25,38 €

31,47 € με ΦΠΑ

PERFECTION PLUS
ανά φύσιγγα

14,90 €

18,48 € με ΦΠΑ

ZHERMACK
ανά φύσιγγα

20,50 €

25,42 € με ΦΠΑ
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ΑΛΓΙΝΙΚΑ
ITALGIN
• Αλγινικό με χρωματική κωδικοποίηση
• Παρέχει υψηλής ακρίβειας αποτύπωση
• Υψηλή ελαστικότητα
• Ελεύθερο από μόλυβδο και κάδμιο
• Κατάλληλο για κινητή προσθετική, κατασκευή ναρθήκων, λήψη
αποτυπώματος αντίθετου φραγμού, παιδοδοντιατρική, ορθοδοντική κ.α.
• Διατηρεί τις διαστάσεις του για 100 ώρες
• Συσκευασία: Σακούλα 450gr

BMS DENTAL

5,80 €

7,19 € με ΦΠΑ
χρόνος εργασίας

110sec

παραμονή στο στόμα

30sec

συνολικός χρόνος

140sec

αγοράζοντας 4 τεμάχια -25%
τιμή τεμαχίου: 4,35 € 5,39€ με φπα
ORTHOPRINT

ZHERMACK

HYDROGUM 5

11,30 €

12,30 €

14,01 € με ΦΠΑ

15,25 € με ΦΠΑ

χρόνος εργασίας

65sec

χρόνος εργασίας

65sec

παραμονή στο στόμα

45sec

παραμονή στο στόμα

45sec

συνολικός χρόνος

110sec

συνολικός χρόνος

110sec

• Ιδανικό για λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή
ορθοδοντικών εργασιών
• Γρήγορη απορρόφηση του νερού σε 5sec
• Εύκολη και ομογενοποιημένη ανάμιξη και συμπαγής λεία
επιφάνεια
• Τελικό αποτύπωμα χωρίς ύπαρξη φυσαλίδων
• Αυξημένη ελαστικότητα, θιξοτροπικό και ελεύθερο σκόνης
• Άρωμα βανίλιας, χρώμα κίτρινο
• Ελαστική ανάκτηση 98%, αντοχή και παραμόρφωση 1,2Mpa
• Συσκευασία: Σακούλα 500gr

• Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, κατασκευή
προσωρινών γεφυρών και στεφανών, κινητές προσθετικές
εργασίες, εκμαγεία μελέτης και στους ανταγωνιστές σε ακίνητη
ή κινητή προσθετική εργασία
• Γρήγορη απορρόφηση του νερού σε 5sec
• Εύκολη ομογενοποιημένη ανάμιξη και συμπαγής λεία επιφάνεια
• Τελικό αποτύπωμα χωρίς ύπαρξη φυσαλίδων
• Υψηλή σταθερότητα, θιξοτροπικό και ελεύθερο σκόνης
• Άρωμα εξωτικών φρούτων, χρώμα μωβ
• Ελαστική ανάκτηση 98%, αντοχή και παραμόρφωση 1,2Mpa
• Διατηρεί τις διαστάσεις του για 5 μέρες
• Συσκευασία: Σακούλα 453gr

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 9,04 € 11,21 € με φπα
TROPICALGIN

ZHERMACK

ZHERMACK

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 9,84 € 12,20 € με φπα
KROMOPAN

11,30 €

8,25 €

14,01 € με ΦΠΑ

χρόνος εργασίας

95sec

παραμονή στο στόμα

60sec

συνολικός χρόνος

10,23 € με ΦΠΑ
χρόνος εργασίας

235sec

• Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για κατασκευή
προσωρινών γεφυρών και στεφανών, για κινητές προσθετικές
εργασίες, για εκμαγεία μελέτης κ.α
• Γρήγορη απορρόφηση του νερού, ομογενοποιημένη ανάμιξη
• Τελικό αποτύπωμα χωρίς ύπαρξη φυσαλίδων
• Χρωματικά κωδικοποιημένα στάδια εργασίας
• Θιξοτροπικό, ελεύθερο σκόνης, άρωμα μάνγκο
• Ελαστική ανάκτηση 99%, αντοχή και παραμόρφωση 1,4Mpa
• Συσκευασία: Σακούλα 453gr

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 9,04 € 11,21 € με φπα

LASCOD

•
•
•
•
•
•
•

105sec

παραμονή στο στόμα

30sec

συνολικός χρόνος

135sec

Αλγινικό με χρωματική κωδικοποίηση μωβ - ροζ - λευκό
Εύκολο στην ανάμιξη
Θιξοτροπικό
Υψηλή ακρίβεια: 20 micron
Μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων (έως 168 ώρες)
Γεύση μέντας
Συσκευασία: 500gr

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
SILIBEST

BMS DENTAL
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BMS DENTAL

SILILIGHT

14,88 €

6,80 €

18,45 € με ΦΠΑ

BMS DENTAL

CATALYST GEL
60ml

8,43 € με ΦΠΑ

• Παχύρρευστη σιλικόνη συμπύκνωσης
για λήψη αποτυπωμάτων
• Εξαιρετική αναπαραγωγή
λεπτομερειών
• Δεν εκλύει τοξικές ουσίες κατά τη
διάρκεια και μετά τη θεραπεία
• Σκληρότητα μετά από 24 ώρες Shore
A65, πολύ υψηλό ιξώδες
• Συσκευασία: Δοχείο 900ml

• Λεπτόρρευστη σιλικόνη κατάλληλη για
τη λήψη τελικών αποτυπωμάτων
• Εξαιρετική αναπαραγωγή λεπτομερειών
• Σκληρότητα μετά από 24 ώρες Shore
A45
• Χαμηλό ιξώδες
• Συσκευασία: Σωληνάριο 140ml

6,20 €

7,69 € με ΦΠΑ

• Καταλύτης σε σωληνάριο για σιλικόνες
συμπύκνωσης
• Συσκευασία: Σωληνάριο 60ml

αγοράζοντας 1 silibest, 1 sililight και 1 catalyst gel -10%
τιμή συσκευασίας: 25,09 € 31,11 € με φπα
BONASIL PUTTY

DMP

BONASIL LIGHT

18,30 €

DMP

ACTIVATOR PASTE

9,90 €

22,69 € με ΦΠΑ

8,20 €

12,28 € με ΦΠΑ

• Παχύρρευστο αποτυπωτικό υλικό
συμπύκνωσης για υψηλής ακρίβειας
αποτυπώματα
• Άρωμα μέντας
• Χρόνος εργασίας: 60sec
• Χρόνος μέσα στο στόμα: 90sec
• Συσκευασία: Δοχείο 900ml

• Λεπτόρρευστη σιλικόνη συμπύκνωσης
υψηλής ρευστότητας για άριστα
αποτυπώματα με τέλεια ελαστικότητα
• Άρωμα μέντας
• Χρόνος εργασίας: 75sec
• Χρόνος μέσα στο στόμα: 180sec
• Συσκευασία: Σωληνάριο 140ml

DMP

10,17 € με ΦΠΑ

• Καταλύτης σιλικόνης συμπύκνωσης για
παχύρρευστο και λεπτόρρευστο
• Συσκευασία: Σωληνάριο 60ml

αγοράζοντας 3 bonasil putty, 3 bonasil light και 3 activator paste
τιμή πακέτου: 78,60 € 97,46 € με φπα
ZETA PLUS

ZHERMACK

ORANWASH

26,00 €

INDURENT GEL

13,39 €

32,24 € με ΦΠΑ

• Παχύρρευστη σιλικόνη-C ιδανική για την
τεχνική της μιας φάσεως ή του διπλού
αποτυπώματος, με άρωμα μέντας
• Διατίθεται σε: regular, πράσινο κουτί
soft,
κίτρινο κουτί
• Χρόνος ανάμιξης: 30sec
• Χρόνος εργασίας: 75sec
• Χρόνος παραμονής στο στόμα: 195sec
• Συσκευασία: Δοχείο 900ml

ZHERMACK

10,80 €

16,60 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•
•
•

Λεπτόρρευστη σιλικόνη συμπύκνωσης
Τέλεια ροή στους μαλακούς ιστούς
Υδρόφιλη, με άρωμα πορτοκάλι
Διατίθεται σε: L, χαμηλό ιξώδες
VL, πολύ χαμηλό ιξώδες
Χρόνος ανάμιξης: 30sec
Χρόνος εργασίας: 90sec
Χρόνος παραμονής στο στόμα: 210sec
Συσκευασία: Σωληνάριο 140ml

ZHERMACK

13,39 € με ΦΠΑ

• Καταλύτης κατάλληλος για χρήση με το
Zeta Plus και το Oranwash
• Συσκευασία: Σωληνάριο 60ml

αγοράζοντας 1 zeta plus, 1 oranwash και 1 indurent gel 37,00 €

45,88 € με φπα
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ΒΙΝΥΛΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΕΣ

EXPRESS STD PUTTY

3M

67,01 €

κωδ. 7312

EXPRESS XT PUTTY Quick

3M

76,42 €

κωδ. 36973

EXPRESS XT PUTTY Soft
κωδ. 39672

3M

76,42 €

83,09 € με ΦΠΑ

94,76 € με ΦΠΑ

94,76 € με ΦΠΑ

• Παχύρρευστο, υδρόφιλο, αποτυπωτικό
υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, κανονικής
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
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη):
1:30min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min
• 7312 Συσκευασία: 305ml βάσης,
305ml καταλύτη

• Παχύρρευστο, υδρόφιλο, αποτυπωτικό
υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, 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
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη):
30sec
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα):
1:30min
• 36973 Συσκευασία: 250ml βάσης,
250ml καταλύτης

• Παχύρρευστο, υδρόφιλο, αποτυπωτικό
υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, κανονικής
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
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη):
1:30min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min
• 36972 Συσκευασία: 250ml βάσης,
250ml καταλύτης

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 53,61 € 66,48 € με φπα τιμή συσκευασίας: 61,14 € 75,81 € με φπα τιμή συσκευασίας: 61,14 € 75,81 € με φπα
EXPRESS XT LIGHT BODY Standard ή Quick
κωδ. 36974 - κανονικής πήξης
κωδ. 36976 - ταχείας πήξης

3M
ανά φύσιγγα

27,85 €

34,53 € με ΦΠΑ

• 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: 2*50ml φύσιγγες, 10 ρύγχη ανάμιξης

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 22,28 € 27,63 € με φπα

EXPRESS LIGHT BODY Regular ή Fast ή Medium
κωδ. 7301 - fast
κωδ. 7302 - regular
κωδ. 7322 - medium

3M
ανά φύσιγγα

31,99 €

39,67 € με ΦΠΑ

• Λεπτόρρευστο υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, για τεχνικές 1 και 2
σταδίων
• Regular – 7302
Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1:30min
Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min
• Medium – 7322
Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1min
Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min
• Fast – 7301
Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1min
Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 3:30min
• Χρησιμοποιείται με πιστόλι 1:1
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες, 10 ρύγχη ανάμιξης

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 25,59 € 31,73 € με φπα

ΒΙΝΥΛΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΕΣ
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BMS DENTAL

VINYLBEST
• Παχύρρευστη σιλικόνη για λήψη τελικών αποτυπωμάτων
• Εξαιρετική αναπαραγωγή λεπτομερειών και σταθερότητα διαστάσεων
• Υψηλή υδροφιλικότητα, αντοχή στο σχίσιμο, μη κολλώδες υλικό
• Χρόνος ανάμειξης: 30’’
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 1’00’’
• Χρόνος παραμονής μέσα στο στόμα: 1’30’’
• Κατάλληλο για τεχνική μονής ή διπλής αποτύπωσης
• Συσκευασία: 2*300ml

36,00 €

44,64 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 1 vinylbest και 2 φύσιγγες vinylight -10%
τιμή συσκευασίας: 57,42 € 71,20 € με φπα

VINYLIGHT

BMS DENTAL
ανά φύσιγγα

13,90 €

17,24 € με ΦΠΑ

• Λεπτόρρευστη σιλικόνη για λήψη
τελικών αποτυπωμάτων με τη χρήση
δισκαρίου
• Πολύ υψηλό ιξώδες και εξαιρετική
αναπαραγωγή λεπτομερειών
• Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων,
υψηλή υδροφιλικότητα, αντοχή στο
σχίσιμο
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 1’15’
• Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’30’’
• Κατάλληλο για τεχνική μονής ή διπλής
αποτύπωσης
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες + 12
ρύγχη ανάμειξης

VINYLHEAVY

BMS DENTAL
ανά φύσιγγα

VINYLMONO

BMS DENTAL

ιδανικό για εμφυτεύματα

13,90 €

13,90 €

17,24 € με ΦΠΑ

• Χαμηλής ρευστότητας σιλικόνη για
λήψη τελικών αποτυπωμάτων με τη
χρήση δισκαρίου
• Πολύ υψηλό ιξώδες και εξαιρετική
αναπαραγωγή λεπτομερειών
• Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων,
υψηλή υδροφιλικότητα, αντοχή στο
σχίσιμο
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 1’00’
• Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’00’’
• Κατάλληλο για τεχνική μονής ή διπλής
αποτύπωσης
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες + 12
ρύγχη ανάμειξης

ανά φύσιγγα

17,24 € με ΦΠΑ

• Μέσης ρευστότητας σιλικόνη για λήψη
τελικών αποτυπωμάτων με τη χρήση
δισκαρίου
• Πολύ υψηλό ιξώδες και εξαιρετική
αναπαραγωγή λεπτομερειών
• Εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων,
υψηλή υδροφιλικότητα, αντοχή στο
σχίσιμο
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 1’00’
• Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’00’’
• Κατάλληλο για τεχνική μονής
αποτύπωσης
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες + 12
ρύγχη ανάμειξης
DMP

BONASIL A+ PUTTY
• Παχύρρευστη σιλικόνη για λήψη τελικών αποτυπωμάτων
• Σταθερότητα διαστάσεων
• Χρόνος εργασίας: 2’00’’
• Χρόνος παραμονής στο στόμα: 2’30’’
• Συνολικός χρόνος: 4’30’’
• Συσκευασία: Δοχείο 2*280ml

BONASIL A+ LIGHT - REGURAL - HEAVY - MONO
• Λεπτόρρευστη σιλικόνη κατάλληλη για λήψη τελικών αποτυπωμάτων με τη
χρήση δισκαρίου
• Εξαιρετική αναπαραγωγή των λεπτομερειών
• Δεν εκλύει τοξικές ουσίες κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία
• Διατίθεται σε μορφή light, regular, heavy και μονοφασική
• Συσκευασία: 2*50ml φύσιγγες + 10 ρύγχη ανάμειξης

39,00 €

48,36 € με ΦΠΑ

DMP
ανά φύσιγγα

14,43 €

17,89 € με ΦΠΑ
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ΒΙΝΥΛΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΕΣ
3M

IMPRINT 4 PENTΑ
• Αποτυπωτικό υλικό putty βινυλοπολυσιλοξάνης, που με την τέλεια ισορροπία των
χαρακτηριστικών του σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο
• Επαρκής χρόνος εργασίας για τον οδοντίατρο
• Υψηλή υδροφιλικότητα για μεγάλη ακρίβεια, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον
• Γρήγορη πήξη του υλικού μέσα στο στόμα, για πραγματική εξοικονόμηση χρόνου
• Κλινικά αποδεδειγμένη αντοχή στον διαμετρικό εφελκυσμό
• Νέα χρώματα, εύκολα ορατά
• Γεύση μέντας, ευχάριστη στον ασθενή
HEAVY

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2:00min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2:00min
• 71484 Συσκευασία: 2*300ml πάστα
βάσης, 2*60ml καταλύτη

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2:00min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής
σύριγγας: μέχρι 1:00min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2:00min
• 71488 Συσκευασία: 4*50ml φύσιγγες
και ρύγχη εφαρμογής

REGULAR

91,76 € με ΦΠΑ

HEAVY SUPER QUICK

PUTTY RF

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1:15min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 1:15min
• 71485 Συσκευασία: 2*300ml πάστα
βάσης, 2*60ml καταλύτη

IMPRINT 4 GARANT
• Αποτυπωτικό υλικό λεπτόρρευστης βινυλοπολυσιλοξάνης, που με την τέλεια
ισορροπία των χαρακτηριστικών του σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο
• Επαρκής χρόνος εργασίας για τον οδοντίατρο
• Υψηλή υδροφιλικότητα για μεγάλη ακρίβεια, ακόμη και σε υγρό περιβάλλον
• Γρήγορη πήξη του υλικού μέσα στο στόμα, για πραγματική εξοικονόμηση χρόνου
• Κλινικά αποδεδειγμένη αντοχή στον διαμετρικό εφελκυσμό
• Νέα χρώματα, εύκολα ορατά
• Γεύση μέντας, ευχάριστη στον ασθενή

LIGHT

αρχική τιμή: 92,50 €+φπα
τιμή γνωριμίας -20%
74,00 €

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1:30min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2:30min
• 71486 Συσκευασία: 2*300ml πάστα
βάσης, 2*60ml καταλύτη

3M

αρχική τιμή ανά φύσιγγα: 31,38 €+φπα
τιμή γνωριμίας -20%
ανά φύσιγγα

25,10 €

31,12 € με ΦΠΑ

LIGHT SUPER QUICK

ULTRA LIGHT SUPER QUICK

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1:15min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας:
μέχρι 0:35min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 1:15min
• 71490 Συσκευασία: 4*50ml φύσιγγες και
ρύγχη εφαρμογής

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1:15min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας:
μέχρι 0:35min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 1:15min
• 71491 Συσκευασία: 4*50ml φύσιγγες και
ρύγχη εφαρμογής

REGULAR SUPER QUICK

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ
ανά σύριγγα

1,79 €

2,22 € με ΦΠΑ

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2:00min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής
σύριγγας: μέχρι 1:00min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2:00min
• 71487 Συσκευασία: 4*50ml φύσιγγες
και ρύγχη εφαρμογής

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1:15min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας:
μέχρι 0:35min
• Χρόνος πήξης (στο στόμα): 1:15min
• 71489 Συσκευασία: 4*50ml φύσιγγες και
ρύγχη εφαρμογής

• Εύκολη πλήρωση, εύκολη διανομή,
εργονομικός σχεδιασμός
• Ακριβής εφαρμογή
• 67 % λιγότερη απώλεια υλικού στα ρύγχη
ανάμειξης σε σύγκριση με τα
παραδοσιακά πιστόλια διανομής
• 71505 Συσκευασία: 20 σύριγγες

ΒΙΝΥΛΟΠΟΛΥΣΙΛΟΞΑΝΕΣ
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3M

EXPRESS XT PENTΑ
• Aποτυπωτικό υλικό γρήγορης πήξης, βινυλοπολυσιλοξάνης, υψηλού ιξώδους για τεχνικές αποτύπωσης 1 και
2 σταδίων για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα

PENTA H

PENTA PUTTY

• Χρόνος εργασίας, με την ανάμιξη: 2:00min • Χρόνος εργασίας, με την ανάμιξη: 1:30min
• Χρόνος πήξης,μέσα στο στόμα: 3:30min
• Χρόνος πήξης, μέσα στο στόμα: 2:30min
• 36894 Συσκευασία: 300ml πάστα βάσης
• 36895 Συσκευασία: 300ml πάστα βάσης
και 60ml πάστα καταλύτη
και 60ml πάστα καταλύτη

64,58 €

80,08 € με ΦΠΑ

PENTA PUTTY QUICK

• Χρόνος εργασίας, με την ανάμιξη: 1:15min
• Χρόνος πήξης, μέσα στο στόμα: 2:30min
• 36896 Συσκευασία: 300ml πάστα βάσης
και 60ml πάστα καταλύτη

αγοράζοντας 5 συσκευασίες: -20%
τιμή συσκευασίας: 51,66 € 64,06 € με φπα

ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑΣ
IMPREGUM PENTA & PENTA SOFT

3M

3M

MONOPHASE & MONOPHASE SOFT

31644 300ml βάση 60ml καταλύτης

31796 300ml βάση 60ml καταλύτης

107,82 €

αρχική τιμή: 141,13 €+φπα

133,70 € με ΦΠΑ

τιμή γνωριμίας -20%
112,90 €

αγοράζοντας 4 συσκευασίες: -25%

140,00 € με ΦΠΑ

τιμή συσκευασίας: 80,87 €

31730 300ml βάση 60ml καταλύτης

31798 300ml βάση 60ml καταλύτης

142,33 €

αρχική τιμή: 112,46 €+φπα

176,49 € με ΦΠΑ

• Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υλικό για μονοφασική τεχνική
αποτύπωσης, ιδανικό για εμφυτεύματα
• Χρόνος εργασίας, μαζί με την ανάμιξη: 2:45min
• Χρόνος πήξης, μέσα στο στόμα: 6:00min
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
31644 Impregum penta:
2*300ml βάση, 2*60ml καταλύτη
31730 Impregum penta soft: 2*300ml βάση, 2*60ml καταλύτη

IMPREGUM SOFT

3M

αρχική τιμή: 45,75 €+φπα
τιμή γνωριμίας -20%
120ml βάση
15ml
καταλύτης

100,28 € με φπα

τιμή γνωριμίας -20%
•
•
•
•
•

89,97 €
Αποτυπωτικό υλικό πολυαιθέρα με γεύση μέντας 111,56 € με ΦΠΑ
Ευδιάκριτου χάρη στο λαμπερό χρώμα του υλικού
Εξαιρετική ακρίβεια αποτύπωσης, ιδανικό για εμφυτεύματα
To Soft Monophase απομακρύνεται ευκολότερα από το στόμα
Διαθέσιμες συσκευασίες:
31796 Monophase:
300ml βάση, 60ml καταλύτη
31798 Monophase soft: 300ml βάση, 60ml καταλύτη

PERMADYNE GARANT 2:1

3M

ανά φύσιγγα

38,54 €

47,79 € με ΦΠΑ

36,60 €

45,38 € με ΦΠΑ

• Πολυαιθερικό, αποτυπωτικό υλικό ακριβείας για τη μονοφασική
τεχνική αποτύπωσης
• Υδρόφιλο και θιξοτροπικό, ιδανικό για λήψη αποτυπώματος για
εμφυτεύματα, στεφάνες, γέφυρες κ.α
• Χρόνος εργασίας, με την ανάμιξη: 2:45min
• Χρόνος πήξης, μέσα στο στόμα: 6:00min
• 31755 Συσκευασία: 2*120ml βάσης και 2*15ml καταλύτης

• Λεπτόρρευστο πολυαιθερικό αποτυπωτικό υλικό ακριβείας για
την τεχνική αποτύπωσης σε ένα στάδιο
• Ανάμειξη χωρίς φυσαλίδες, χρησιμοποιείται με πιστόλι 1:1
• Υδρόφιλο και θιξοτροπικό για αποτυπώματα στεφανών,
γεφυρών, ενθέτων, επενθέτων και λειτουργικών αποτυπωμάτων
• Χρόνος εργασίας, με την ανάμιξη: 2:00min
• Χρόνος πήξης, μέσα στο στόμα: 5:30min
• 30412 Συσκευασία: 4*50ml φύσιγγες και 20 ρύγχη ανάμειξης
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ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
DENTSPLY

VISCO-GEL

BAUSCH

BIO INK FLOW

132,55 €

29,90 €

164,36 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Πλαστικό ακρυλικό για προσωρινή επίστρωση οδοντοστοιχιών
Παραμένει στο στόμα μέχρι 2 μήνες, δεν ερεθίζει τους ιστούς
Χρησιμοποιείται σαν tissue conditioner κάτω από οδοντοστοιχίες
Παραμένει ελαστικό έως 2 εβδομάδες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτυπωτικό υλικό λήψης
λειτουργικών αποτυπωμάτων σε ασθενείς που δεν ανέχονται τα
συμβατικά αποτυπωτικά
• Συσκευασία: Σκόνη 120gr, υγρό 90ml, βερνίκι 15ml
DENTONICS

PRESSURE INDICATOR PASTE

37,08 € με ΦΠΑ

• Ειδικό πράσινο μελάνι που τοποθετείται απευθείας πάνω από το
βλεννογόνο
• Τοποθετώντας στη συνέχεια την οδοντοστοιχία στο στόμα
χρωματίζει τα σημεία υπερπίεσης
• Υψηλό ιξώδες
• ΒΚ205 Συσκευασία: 1ml bio ink flow, 10 μαύρα ρύγχη
τοποθέτησης, 50 πινελάκια εφαρμογής,
1 στέλεχος για πινελάκια
WELLDENT

ΚΟΥΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

31,25 €

9,90 €

38,75 € με ΦΠΑ

12,28 € με ΦΠΑ

• Έτοιμη για χρήση πάστα υπερπίεσης για οδοντοστοιχίες
• Δείχνει την ακριβή θέση, το σχήμα, το πάχος και το μέγεθος των
περιοχών πίεσης μιας οδοντοστοιχίας
• Προλαμβάνει τις φλεγμονές των ιστών
• Δεν επηρεάζονται οι διαστάσεις του από τη θερμοκρασία
• 20-600 Συσκευασία: Δοχείο 64gr
BMS DENTAL

ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

• Ολοκληρωμένο κουτί οδοντοστοιχιών
• Διαθέτει οδοντόβουρτσα και καθρέφτη
• Διαστάσεις: 11,6*9,3*3,8cm

αγοράζοντας 11 τεμάχια -9,09%
τιμή τεμαχίου: 9,00 € 11,16 € με φπα
ΡΑΒΔΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

6,80 €

18,90 €

8,43 € με ΦΠΑ

23,44 € με ΦΠΑ

• Κερί προσθετικής κατάλληλο για
λήψη δαγκώματος
• Σημείο τήξης: 61°C
• Διαστάσεις: 19*9cm
• Διατίθεται σε hard ή soft
• Συσκευασία: 450gr

• Θερμοπλαστικό αποτυπωτικό υλικό
για τμηματική θέρμανση των ορίων
• Μαλακώνει εύκολα και ομοιόμορφα
• Θερμοκρασία επεξεργασίας 58-62 οC
• Συσκευασία: 15 ραβδία

EVE TECHNIC

EVE
kit

27,90 €

34,60 € με ΦΠΑ
H332K

H334K

H336K

H338

HOFFMANN’S

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΡΕΖΑ

VERDENT
ανά τεμάχιο

9,90 €

12,28 € με ΦΠΑ

ανά τεμάχιο

2,15 €

2,67 € με ΦΠΑ
H332Km

H332Kf

H334Km

H334Kf

H336Km

H336Kf

H338m

H338f

• Σιλικονούχα στιλβωτικά για μείωση, λείανση και στίλβωση υψηλής στιλπνότητας των
οδοντιατρικών ακρυλικών
πράσινο: για μείωση
γκρι: για λείανση
μπεζ: για στίλβωση
• Για ευθεία χειρολαβή, στροφές: 5.000-7.000 min-1, κλιβανίζονται
• Διαθέσιμες συσκευασίες: kit: 12 τεμάχια
refill: ανά τεμάχιο

• Για ευθεία, εργαστηριακή χειρολαβή
• Σχήμα κουκουνάρι
• Κατάλληλη για μερικές και ολικές
οδοντοστοιχίες
• Ιδανική για το ακρυλικό αλλά και το
μεταλλικό σκελετό
• Το μπλε χρησιμοποιείται για αφαίρεση
και το κόκκινο για φινίρισμα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
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ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΡΡΥΓΧΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
1

πράσινο

5

1:1

γαλάζιο

8

1:1

ρύγχη 1 - 7

0,39 €

0,48 € με ΦΠΑ
για υλικά bite

2

ροζ

για υλικά
κατασκευής προσωρινών

6

1:1

για συσκευές penta

9

καφέ κλειστού τύπου
1:1

για υλικά μονοφασικά

κίτρινο

penta κίτρινο

για κονίες

7

1:1

4

γαλάζιο
πορτοκαλί

0,70 €

0,87 € με ΦΠΑ

καφέ ανοιχτού τύπου
1:1

ακρορρύγχια

για υλικά
ανασύστασης ή ενδοδοντίας

για λεπτόρρευστη σιλικόνη

1,05 €

1,31 € με ΦΠΑ
για συσκευές penta

3

penta
κόκκινο

0,19 €

0,24 € με ΦΠΑ

4:1

για υλικά κατασκευής
προσωρινών

A

Β

Γ

αγοράζοντας 50 ρύγχη (1-7) -20%
τιμή τεμαχίου: 0,31 € 0,38 € με φπα

Δ
αγοράζοντας 100 ακρορρύγχια
τιμή τεμαχίου: 0,17 €

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
• Διατίθεται σε 2 είδη:
1:1 και 1:2: κατάλληλο για φύσιγγες σιλικόνης και καταγραφής
δήξης

-10%
0,21 € με φπα
WELLDENT

39,00 €

48,36 € με ΦΠΑ

1:4 και 1:10: κατάλληλο για υλικά κατασκευής προσωρινών και
κονίες σε φύσιγγα

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΩΝ
• Μοναδική πατέντα
• Συνδέει δύο φύσιγγες λεπτόρρευστων
• Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να μεταφέρετε το υλικό από μία μισοτελειωμένη
φύσιγγα σε μία νέα με περισσότερο υλικό
• Μειώνει σημαντικά το κόστος της προσθετικής, αφού πλέον μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το σύνολο του υλικού μιας φύσιγγας

5,90 €

7,32 € με ΦΠΑ

FLEXIMETER STRIPS
• Ελαστικές ταινίες κατάλληλες για τον έλεγχο του χώρου κατά τη διάρκεια του
τροχίσματος
• Πάχος 1mm, 1,5mm, 2mm
• Συσκευασία: 3 τεμάχια (ένα ανά μέγεθος)
• BK254 Κλιβανίζονται στους 134°C

BAUSCH

SpotIT
• Εντοπιστής όμορων πρόωρων επαφών σε στεφάνες και γέφυρες
• Αποτελείται από ένα μικρό τόξο με μπλε χορδή
• Διατίθεται σε ευθύ και γωνιώδες
• Συσκευασία: 18 τεμάχια
• Πωλείται και ανά τεμάχιο

DIRECTA

τα 3 τεμάχια

5,20 €

6,45 € με ΦΠΑ

ανά τεμάχιο

1,70 €

2,11 € με ΦΠΑ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
BMS DENTAL

ORIMED

ΜΕΤΑΛΛΙΚA ΔΙΣΚΑΡΙA

4,30 €

5,30 €

5,33 € με ΦΠΑ

• Με σιρίτι στα όρια για να μην
τραυματίζουν
• Διάτρητα
• Κλιβανίζονται
• Για άνω και κάτω γνάθο
• 5 διαφορετικά μεγέθη
xsmall, small, medium, large, xlarge

ΜΙΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ

5,30 €

6,57 € με ΦΠΑ

• Με σιρίτι στα όρια για να μην
τραυματίζουν
• Χωρίς τρύπες
• Κλιβανίζονται
• Για άνω και κάτω γνάθο
• 5 διαφορετικά μεγέθη
small, medium, large, xlarge, xxlarge

BITE TRAYS

DENTAL PACIFIC

4,30 €

6,57 € με ΦΠΑ

• Με κινητή λαβή
• Ιδανικό για λήψη αποτυπώματος σε
ασθενείς με έντονο αντανακλαστικό
• Κλιβανίζεται
• Για άνω και κάτω γνάθο
• Ένα μέγεθος
• Κωδικός: OP7

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για bite trays

9,50 €

5,33 € με ΦΠΑ

• Κλιβανίζονται
• 3 διαφορετικά μεγέθη
Κωδικοί ανά τεταρτημόριο
Τεταρτημόρια Τεταρτημόρια
1-3
2-4
small
SX1
DX1
medium
SX3
DX3
large
SX5
DX5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΑΡΙΟ 1/3 ΤΟΞΟΥ

9,50 €

11,78 € με ΦΠΑ

ΔΙΣΚΑΡΙΟ
• Με το συγκεκριμένο δισκάριο
λαμβάνονται ταυτόχρονα
τελικό μέτρο
μέτρο αντίθετου φραγμού
δάγκωμα
• Επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου
εργασίας και του κόστους

11,78 € με ΦΠΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
• Ειδικό δίχτυ που τοποθετείται στα
δισκάρια Bite Trays
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 7,60 € 9,42 € με φπα
EDENTOLOUS TRAYS ΚΙΤ

BMS DENTAL

EDENTOLOUS TRAYS SET

WELLDENT

65,00 €

ανά set

80,60 € με ΦΠΑ

4,00 €

4,96 € με ΦΠΑ

• Διάτρητα δισκάρια για ολικές νωδές οδοντοστοιχίες
• Κλιβανιζόμενα στους 134οC
• Συσκευασία: 24 τεμάχια και ένας μετρητής μεγέθους

•
•
•
•

Διάτρητα δισκάρια για ολικές νωδές οδοντοστοιχίες
Κλιβανιζόμενα στους 134οC
Διατίθενται σε 3 μεγέθη small, medium και large
Πωλούνται ανά set. Κάθε set περιέχει 1 δισκάριο άνω
και ένα κάτω γνάθου, ίδιου μεγέθους

ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
• Πλαστικά δισκάρια κατάλληλα για λήψη αποτυπωμάτων επιεμφυτευματικών
εργασιών με την τεχνική του ανοιχτού δισκαρίου
• Η βάση του δισκαρίου μπορεί να σπάσει τμηματικά ώστε να δημιουργηθούν οι
κατάλληλοι χώροι για τους άξονες αποτύπωσης
• Ανατομικά σχεδιασμένα, με αποστρογγυλεμένα άκρα για να μην τραυματίζουν
• Διαθέσιμα μεγέθη:
411
large άνω γνάθου
417
για τεταρτημόρια 1 και 3
412
large κάτω γνάθου
418
για τεταρτημόρια 2 και 4
413
medium άνω γνάθου
419
πρόσθιο μισό άνω γνάθου
414
medium κάτω γνάθου 420
πρόσθιο μισό κάτω γνάθου
415
small άνω γνάθου
416
small κάτω γνάθου

PREMIUM PLUS
ανά τεμάχιο

0,60 €

0,74 € με ΦΠΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ
DENTAL PACIFIC

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ
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WELLDENT

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ 3 σε 1

ανά τεμάχιο

1

0,50 €

ανά τεμάχιο

2

0,50 €

0,62 € με ΦΠΑ

0,62 € με ΦΠΑ

3

• ΟΛΟΚΛΗΡΑ: Large:
Medium:
Small:
• ΜΙΣΑ:
Αριστερό ή δεξί:
Πρόσθιο μισό:

4

• Πλαστικά δισκάρια με δίχτυ ώστε να λαμβάνεται ταυτόχρονα τελικό αποτύπωμα,
αποτύπωμα αντίθετου φραγμού και δάγκωμα
• Διατίθενται σε 5 διαφορετικά σχέδια:
1. μισό πρόσθιο τμήμα
2. ολόκληρο οδοντικό τόξο
3. οπίσθιο τμήμα τεταρτημόριο
4. οπίσθιο 2/3 τμήμα τεταρτημόριου
5. ολόκληρο τεταρτημόριο

κίτρινο
μπλε
πράσινο
γαλάζιο
γαλάζιο

αγοράζοντας 10 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 0,40 € 0,50 € με φπα

VPS TRAY ADHESIVE

3Μ

αγοράζοντας 10 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 0,40 € 0,50 € με φπα

POLYETHER TRAY ADHESIVE

22,05 €

18,39 €

2,20 €

2,73 € με ΦΠΑ

σπάθη

0,75 €

0,93 € με ΦΠΑ

• Του οδοντιατρικού οίκου BMS
Dental
• Η διάμετρος του μπολ είναι 12cm
• Εργονομικός σχεδιασμός

21,33 € με ΦΠΑ

• Εξασφαλίζει τη
συγκόλληση του
αποτυπωτικού υλικού
με το δισκάριο
• Για πολυαιθέρα
• 69409 Φιαλίδιο 17ml

ΜΠΟΛ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ
mini

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

medium

3,50 €

4,34 € με ΦΠΑ

BAUSCH

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΓΥΨΟΣ

4,50 €

5,58 € με ΦΠΑ

maxi

5,90 €

15,80 €

19,59 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Του οδοντιατρικού οίκου BMS Dental
Σκληρή γύψος τύπου 3 (moldano)
Κίτρινου χρώματος, γρήγορης πήξης
Χαμηλού συντελεστή διαστολής
Συσκευασία: Δοχείο 5 κιλών

ARTI SPOT 2

15,90 €

BAUSCH

19,00 €

19,72 € με ΦΠΑ

• Δείκτης χρώματος σε spray
• Ψεκάστε από απόσταση 3-5cm τη θήκη
εσωτερικά και εφαρμόστε τη στο κολόβωμα
• Άμεσα εμφανή τα σημεία επαφής
• Ξεπλένεται και αφαιρείται εύκολα με νερό
• Διαθέσιμα χρώματα: πράσινο ή κόκκινο
• BK288 Συσκευασία: Φιαλίδιο 75ml

BMS DENTAL
5 κιλά

7,32 € με ΦΠΑ

• Διατίθεται σε 4 διαστάσεις
mini:
διάμετρος 11cm, ύψος 7,5cm
medium: διάμετρος 12,5cm, ύψος 9cm
large:
διάμετρος 14cm, ύψος 11,2cm
maxi:
διάμετρος 16,5cm, ύψος 15,4cm

ARTI SPRAY

• Εξασφαλίζει τη συγκόλληση του
αποτυπωτικού υλικού με το
δισκάριο
• Για βινυλοπολυσιλοξάνες και
αλγινικά
• 25-000 Φιαλίδιο 30ml

EURONDA
large

DENTONICS

17,20 €

22,80 € με ΦΠΑ

• Εξασφαλίζει τη
συγκόλληση του
αποτυπωτικού υλικού με
το δισκάριο
• Για βινυλοπολυσιλοξάνες
• 7307 Φιαλίδιο 17ml

μπολ

TRAY ADHESIVE

3Μ

27,34 € με ΦΠΑ

ΜΠΟΛ ΚΑΙ ΣΠΑΘΗ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ

5

23,56 € με ΦΠΑ

• Χρώμα επαφής για τον έλεγχο της έδρασης
θηκών, στεφανών, ενθέτων κ.α
• Αφήνει ένα λεπτό στρώμα πάχους 3μ
• Χρώμα: κόκκινο
• ΒΚ86 Συσκευασία: Μπουκάλι 15ml
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ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

έως εξαντλήσεως αποθέματος

ANGER
kit

η πεντάδα

2,50 €

2,83 € με ΦΠΑ

SWEDENT

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ
η πεντάδα

39,00 €

kit με οδηγούς

2,90 €

76,00 €

kit

73,00 €

44,07 € με ΦΠΑ

3,60 € με ΦΠΑ 94,24 € με ΦΠΑ 90,52 € με ΦΠΑ

• Ακρυλικές στεφάνες για κατασκευή
προσωρινών θηκών σε 54
διαφορετικά σχήματα και μεγέθη για
όλα τα δόντια

• Ακρυλικές στεφάνες για κατασκευή
προσωρινών θηκών
• 60 διαφορετικά σχήματα και μεγέθη
• Συσκευασίες:
Κit: 180 τεμάχια
Kit: 180 τεμάχια με οδηγούς καλουπιών
Refill: 5 τεμάχια (ίδιου σχήματος και μεγέθους)

• Συσκευασίες: Κit: 144 τεμάχια
Refill: 5 τεμάχια (ίδιου σχήματος και μεγέθους)
XS
S
M
L
XL XXL
τομείς κάτω 501 502 503 504 505

τομείς κάτω, short

S
65

M
66

L
67

XL
68

XXL
69

κεντρικοί τομείς άνω δεξιά 111 112 113 114 115 116

τομείς κάτω, long

64

63

62

61

60

10 101 100

κεντρικοί τομείς άνω αριστερά 121 122 123 124 125 126
πλάγιοι τομείς άνω δεξιά 211 212 213 214 215
πλάγιοι τομείς άνω αριστερά 221 222 223 224 225
κυνόδοντες δεξιά 311 312 313 314 315 316
κυνόδοντες αριστερά 321 322 323 324 325 326
προγόμφιοι 401 402 403 404 405

XXS XS

κεντρικοί τομείς άνω δεξιά 14

13

12

11

κεντρικοί τομείς άνω αριστερά 15

16

17

18 119 102 103

πλάγιοι τομείς άνω δεξιά

24

23

22

21

20

πλάγιοι τομείς άνω αριστερά

25

26

27

28

29 200

κυνόδοντες δεξιά 34

33

32

31

30 301 300

κυνόδοντες αριστερά 35

36

2

37

38

39 302 303

γομφίοι δεξιά 611 612 613 614 615

προγόμφιοι, μικρό μέγεθος

54

53

52

51

50

γομφίοι αριστερά 621 622 623 624 625

προγόμφιοι, μεγάλο μέγεθος

44

43

42

41

40

3M

PROTEMP 4 GARANT
kit

φύσιγγα

141,10 €

121,90 €

3M

PROTEMP II
kit

135,31 €

159,44 € με ΦΠΑ 137,75 € με ΦΠΑ

152,90 € με ΦΠΑ

καταλύτης

17,66 €

21,90 € με ΦΠΑ

πιστόλι 1:10, 1:4

• Εξελιγμένο και σύγχρονο υλικό σύνθετης ρητίνης για
προσωρινές αποκαταστάσεις ενθέτων, επενθέτων, στεφανών,
γεφυρών, με αυτόματη ανάμιξη
• Υψηλού βαθμού ακρίβεια εφαρμογής, σταθερότητα
διαστάσεων και βιοσυμβατότητα
• Διαθέσιμα χρώματα: Α1, Α2, Α3, A3.5, BL
• Χρόνος πήξης από την έναρξη: 5min
• 46954 – 6 – 7 Refill: Φύσιγγα 50ml και 16 ρύγχη ανάμειξης
• 46953
Kit: Φύσιγγα 50ml A2 και πιστόλι εφαρμογής

αγοράζοντας 4 συσκευασίες: -25%
τιμή συσκευασίας: 91,43 € 103,31€ με φπα
TEMPORARY CROWN & BRIDGE MATERIAL

DENTONICS

68,50 €

77,41 € με ΦΠΑ

• Υλικό σύνθετης ρητίνης για προσωρινές αποκαταστάσεις
ενθέτων, επενθέτων, στεφανών κ.α σε μορφή ανάμιξης με το
χέρι
• Υψηλού βαθμού ακρίβεια εφαρμογής, σταθερότητα
διαστάσεων και βιοσυμβατότητα
• Χρόνος πήξης από την έναρξη: 7 λεπτά
• Απόχρωση: Α3
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
• 46100 Kit: 2 βάσεις 28gr και 1 διπλή πάστα καταλύτη 2,4gr
• 46430 Καταλύτης 2,4gr

LANG

JET TOOTH SHADE ACRYLIC
σκόνη

29,92 €

33,81 € με ΦΠΑ

υγρό

29,92 €

33,81 € με ΦΠΑ

πιστόλι 1:1, 1:2

• Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για κατασκευή προσωρινών
στεφανών και γεφυρών
• Εύκολο σε διαμόρφωση και στίλβωση, με φυσικό εφέ φθορισμού
• Ελαφρώς εξώθερμο, δε δημιουργεί ευαισθησίες στα δόντια
• Υψηλή σταθερότητα και αντοχή
• Διαθέσιμα χρώματα: Α1, Α2, Α3
• Χρησιμοποιείται με πιστόλι ανάμειξης 1:1, 1:2
• 60-200-1-3 Συσκευασία: Φύσιγγα 50ml

• Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό για κατασκευή προσωρινών
στεφανών και γεφυρών
• Αποτελείται από σκόνη και υγρό
• Χρόνος πήξης: 6-9min
• Διατίθεται στις αποχρώσεις: 62/Α2, 66/Α3
• Συσκευασία: Σκόνη 45gr και υγρό 120ml

ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ
BEST CORD NANO
εμποτισμένο με αιμοστατικό

CERKAMED
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ULTRADENT

ULTRAPAK

16,90 €

#000

20,96 € με ΦΠΑ

ΝΗΜΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ALAN

20,50 €

9,90 €

25,45 € με ΦΠΑ
#00

ALAN

12,28 € με ΦΠΑ

18,50 €

22,94 € με ΦΠΑ
#0, 1, 2, 3

16,95 €

21,02 € με ΦΠΑ

• 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
• Διαθέσιμα μεγέθη:
#000.0, #000, #00, #0, #1, #2
• Το μοναδικό παγκοσμίως
σε μέγεθος 000.0
• Μήκος: 254cm

• Νήματα απώθησης ούλων
• Παραμένουν στη θέση τους όταν
συμπιέζονται εξαιτίας της ειδικής τους
πλέξης
• Κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι
• Διαθέσιμα μεγέθη:
#000, #00, #0, #1, #2, #3
• Μήκος: 244cm

•
•
•
•
•

Νήματα απώθησης ούλων
Ιδιαίτερα απορροφητικά
Κατασκευασμένα από 100% βαμβάκι
Διαθέσιμα μεγέθη: #00, #0, #1, #2
Μήκος: 300cm

ΠΑΣΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ
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
• 56945 Συσκευασία: 100 τεμάχια, πωλούνται και ανά τεμάχιο

3M
ανά τεμάχιο

2,48 €

3,08 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

CERKAMED

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

21,00 €

18,00 €

26,04 € με ΦΠΑ

• Από ανοξείδωτο ατσάλι
• Διατίθεται σε 3 διαφορετικά σχήματα:
με αιχμηρό άκρο διαμέτρου 1,5mm
με αποστρογγυλεμένο άκρο διαμέτρου 1,5mm
με αποστρογγυλεμένο άκρο διαμέτρου 3,0mm
• Κλιβανίζεται

ORIMED

22,32 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Από ανοξείδωτο ατσάλι
Κλιβανίζεται
Διατίθεται σε 2 σχήματα:
Κωδικός: L200 αιχμηρό
Κωδικός: L300 τετραγωνισμένο
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ΑΞΟΝΕΣ
3M

ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ 3M

VERDENT

ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ VERDENT

intro kit

intro kit

282,88 €

98,00 €

319,65 € με ΦΠΑ
refill

129,00 €

145,77 € με ΦΠΑ

110,74 € με ΦΠΑ

τρυπάνι

refill

18,46 €

19,90 €

22,89 € με ΦΠΑ

• Διαφανείς ενδορριζικοί άξονες σύνθετης ρητίνης, ενισχυμένοι
με υαλονήματα, ακτινοδιαπερατοί
• Με ελαστικότητα, πολύ κοντινή με αυτή του φυσικού δοντιού
• Μεγέθη: 1.1 – 1.3 – 1.6 – 1.9mm
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
56860
Ιntro Kit: 5 άξονες ανά μέγεθος (Νο1, 2, 3), 1
τρυπάνι ανά μέγεθος, 1 τρυπάνι Universal,
20 ρύγχη επιμήκυνσης
56872
Refill 10 αξόνων (Νο0)
56861–3 Refill 10 αξόνων (Νο1, 2, 3)

22,49 € με ΦΠΑ

τρυπάνι

13,80 €

17,11 € με ΦΠΑ

• Ενδορριζικοί άξονες υαλονημάτων
• Με μεγάλη ελαστικότητα, πολύ κοντινή με αυτή του φυσικού
δοντιού
• Μεγέθη: 1 – 1.2 – 1.4 – 1.6mm
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Intro Kit: 20 άξονες (5 ανά μέγεθος) και 4 τρύπανα (1 ανά
μέγεθος)
Refill:
Συσκευασία 5 αξόνων ανά μέγεθος
Τρύπανα: Διαθέσιμα ανά τεμάχιο σε 4 διαφορετικά μεγέθη

56873
Τρυπάνι αξόνων Νο0
56864–6 Τρυπάνι αξόνων (Νο1, 2, 3)
56867
Τρυπάνι Universal

ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ
• Διατίθενται σε συσκευασία kit και refill
• To kit περιέχει 40 άξονες μήκους 20mm και 6 τρυπάνια
4*0.8mm
8*1.0mm
8*1.2mm
8*1.4mm
8*1.7mm
4*2mm
• Το refill περιέχει 6 άξονες ενός μεγέθους
• Διαθέσιμα μεγέθη για το refill: 1mm – 1.2mm – 1.4mm ή 1.7mm
WELLDENT

ΕΠΙΧΡΥΣΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
kit

93,00 €

105,09 € με ΦΠΑ

195,00 €

220,35 € με ΦΠΑ

kit

0,46 €

110,00 €

0,52 € με ΦΠΑ

refill

28,50 €

32,21 € με ΦΠΑ

WELLDENT

ΑΞΟΝΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ανά τεμάχιο

• Το kit περιλαμβάνει 240 άξονες διαφόρων μεγεθών και 2
βιδολόγους
• Οι άξονες πωλούνται και ανά τεμάχιο
• Short:
1–2–3–4–5–6
• Medium: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
• Long:
1–2–3–4–5–6
• Extra long: 4 – 6
• Η συσκευασία refill περιέχει 12 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

DENTAL CENTRAL
kit

124,30 € με ΦΠΑ

ανά τεμάχιο

1,52 €

1,72 € με ΦΠΑ

• Το kit περιλαμβάνει 120 άξονες διαφόρων μεγεθών και 2
βιδολόγους
• Οι άξονες πωλούνται και ανά τεμάχιο
• Short:
1–2–3–4–5–6
• Medium: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
• Long:
1–2–3–4–5–6
• Extra long: 4 – 6
• Η συσκευασία refill περιέχει 12 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ
• Κατάλληλοι για το βίδωμα ενδορριζικών αξόνων
• Διατίθενται σε θηλυκό και αρσενικό σχήμα

PERFECTION PLUS

5,00 €

6,20 € με ΦΠΑ

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - BURN OUT
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DIRECTA

ANGER

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

8,90 €

6,60 €

11,04 € με ΦΠΑ

8,18 € με ΦΠΑ

• Κατασκευασμένοι από καθαρό
πλαστικό
• Διαθέτουν στο άνω άκρο μεγάλη
κεφαλή, για αποτελεσματικότερη
συγκράτηση του υλικού και εύκολη
αφαίρεση από το στόμα
• Συσκευασία: 60 τεμάχια

PATTERN RESIN LS

GC

• Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
προπλάσματος χυτών ενδορριζικών
αξόνων
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

SPEIKO

KALLOCRYL

96,00 €

σκόνη

108,48 € με ΦΠΑ

31,60 €

39,18 € με ΦΠΑ

• Ρητίνη μοντελαρίσματος με ελάχιστη συστολή πολυμερισμού
• Κατάλληλη για: Ενδορριζική αποτύπωση, εφαρμογή συνδέσμων
ακριβείας, κωνικές και τηλεσκοπικές στεφάνες, εκτεταμένες
προσθετικές εργασίες επί εμφυτευμάτων, τεχνικές μεταφοράς
και αποτύπωσης εμφυτευμάτων, τεχνικές κατασκευής
στεφανών και γεφυρών, ένθετα και επένθετα, οδοντοστοιχίες
• Συσκευασία: Σκόνη 100gr, υγρό 105ml

υγρό

19,40 €

24,05 € με ΦΠΑ

• Ψυχρό ακρυλικό για ενδοστοματική χρήση
• Για κατασκευή ενθέτων, στεφανών, αξόνων (αποτύπωση χυτού
άξονα), σώμα γέφυρας, στερέωση μερών γέφυρας, αγκίστρων
• Σκληραίνει σε 5-8min χωρίς κατάλοιπα καύσης για βέλτιστο
αποτέλεσμα χύτευσης
• Συσκευασία: Σκόνη 100gr και υγρό 80ml

EDENTA

ΕΝΔΟΜΥΛΙΚΕΣ ΚΑΡΦΙΔΕΣ TRISTAR
• Σε τρία μεγέθη
πράσινο / 0,5mm
κόκκινο / 0,6mm
κίτρινο / 0,8mm
• Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 25 τεμάχια ενός μεγέθους και 1 τρυπάνι

20,95 €

25,98 € με ΦΠΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ
CORE BUILD-UP DC

DENTONICS

ΚΩΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ

ANGER
kit

αρχική τιμή: 125,00 €+φπα
τιμή γνωριμίας -30%

12,80 €

15,87 € με ΦΠΑ

σύριγγα 25ml

refill

3,80 €

4,71 € με ΦΠΑ

87,50 €

98,88 € με ΦΠΑ
πιστόλι 1:1 για
σύριγγα 25ml

89,00 €

110,36 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•
•

Υλικό για ανασυστάσεις κολοβωμάτων
Διπλού πολυμερισμού (χημικού και φωτοπολυμεριζόμενου)
Ιδανικό για ζωντανά και νεκρά δόντια
Περιορισμένη ανάπτυξη θερμότητας
Απόχρωση: A2
Χρησιμοποιείται με το πιστόλι 1:1 για σύριγγες των 25ml
19-152 Συσκευασία: Σύριγγα 25ml ( ή 50gr)

size 40
2mm

size 60
4mm

size 70
5mm

size 80
6mm

size 100
8mm

size 120
10mm

4mm

6mm

7mm

8mm

10mm

12mm

• Διαφανείς
• Τοποθετείται η ρητίνη στον κώνο, προσαρμόζεται στο προς
ανασύσταση δόντι και φωτοπολυμερίζεται
• Διατίθεται σε kit και σε συσκευασίες refill
• Το kit περιέχει 36 τεμάχια, 6 ανά μέγεθος
• Συσκευασία refill: 10 τεμάχια ενός μεγέθους
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ΑΙΜΟΣΤΑTIKA
CERKAMED

ALUSTAT FOAM
ανά σύριγγα

CERKAMED

ALUSTAT GEL

7,60 €

5ml

4,00 €

10ml

9,42 € με ΦΠΑ
10 ρύγχη

ULTRADENT

VISCOSTAT CLEAR
1,2ml

ULTRADENT

VISCOSTAT
1,2ml

54,00 €

30ml

• 25% Χλωριούχο αργίλιο
• Αναστέλλει την ήπια αιμορραγία στην
αισθητική περιοχή
• Δεν αφήνει υπολείμματα, δεν
χρωματίζει και ξεπλένεται με ευκολία
• Δεν επηρεάζει τη συγκόλληση
• Δεν δημιουργείται πήγμα, δεν
προσκολλούνται υπολείμματα
αιμοστατικού στην παρασκευή – πολύ
σημαντικό για την αισθητική ζώνη
• Δεν χρωματίζει τους μαλακούς ή
σκληρούς ιστούς
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
6409 4*1.2ml σύριγγες και 20 ρύγχη
6408 Σύριγγα 30ml

6,20 €

7,69 € με ΦΠΑ

16,60 €

• 25% χλωριούχο αργίλιο
• Δε ρέει από το σημείο εφαρμογής,
καθιστώντας αποδοτική την εφαρμογή
του
• Εφαρμόζεται τοπικά για 30sec και στη
συνέχεια ξεπλένεται με νερό
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
σύριγγα 5ml
σύριγγα 10ml

11,24 €

66,96 € με ΦΠΑ

CERKAMED

20,58 € με ΦΠΑ

13,94 € με ΦΠΑ
30ml

11,20 €

13,89 € με ΦΠΑ

4,96 € με ΦΠΑ

• 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: 4*0,8gr σύριγγες και
4 ρύγχη τοποθέτησης

ALUSTAT ΥΓΡΟ

• 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

ASTRINGEDENT

8,75 €

ULTRADENT

42,95 €

10,85 € με ΦΠΑ

53,26 € με ΦΠΑ

53,00 €

65,72 € με ΦΠΑ

• Αιμοστατικό gel 20% θειικού σιδήρου
• Αναστέλλει την αιμορραγία και τη ροή
του ουλικού υγρού σε δευτερόλεπτα
• Φιλικό προς τους σκληρούς και μαλακούς
ιστούς
• Το gel δεν στάζει και δεν ρέει, έτσι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τοπικά
• Χρησιμοποιείται αντί για φορμοκρεσόλη
στις πολφοτομές
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
1087 2*1.2ml σύριγγες και 5 ρύγχη
0645 Σύριγγα 30ml

• Αιμοστατικό διάλυμα 15,5% θειικού
σιδήρου
• Ιδανικό για έλεγχο αιμορραγίας και
απώθηση των ούλων
• Χρησιμοποιείται αντί για
φορμοκρεσόλη στις πολφοτομές
• 0111 Συσκευασία: Φιαλίδιο 30ml

RACESTYPTINE
• Χλωριούχο αλουμίνιο για τοπική αιμόσταση με αντισηπτικές ιδιότητες
• Προκαλεί συρρίκνωση της επιπολής στοιβάδας των ελευθέρων ούλων
• Για την ουλική εξίδρωση και αιμορραγία
• Για την ουλική υφίζηση με την εισαγωγή του νήματος
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 13ml

SEPTODONT

33,60 €

37,97 € με ΦΠΑ

ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ
3M

DURELON
σκόνη 20gr

19,71 €

22,27 € με ΦΠΑ
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DENTONICS

POLYCARBOXYLATE

CARBOXYLAT CEMENT

16,00 €

ανά σύριγγα

18,08 € με ΦΠΑ

7,72 €

HOFFMANN’S

σκόνη

υγρό

29,90 €

8,72 € με ΦΠΑ

33,79 € με ΦΠΑ

25,20 €

28,48 € με ΦΠΑ

kit

kit

78,01 €

30,50 €

88,15 € με ΦΠΑ

• Καρβοξυλική κονία ταχείας πήξης για
ανάμιξη με το χέρι, για μόνιμες
συγκολλήσεις ενθέτων, επενθέτων,
στεφανών, γεφυρών (εκτός από
μεταλλικούς σκελετούς τιτανίου)
• Διαθέτει ελεύθερο Ph και
απελευθερώνει φθόριο
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
38059 Kit: Σκόνη 20gr,
4 σύριγγες υγρού
38236 3*20gr σκόνη
38265 12 σύριγγες υγρού

34,47 € με ΦΠΑ

• Πολυκαρβοξυλική κονία, ιδανική για
συγκόλληση θηκών, στεφανών, ενθέτων,
επενθέτων, αξόνων
• Διατηρεί σταθερές διαστάσεις
• Επιτυγχάνει άριστη συγκόλληση με
ελάχιστο πάχος κονίας (φιλμ 13-18μ)
• Βιοσυμβατή, κατάλληλη για χρήση σε
ευαίσθητα δόντια και για παρασκευές
κοντά στον πολφό
• 10-200 Συσκευασία: 25gr σκόνη και 15ml
υγρό

• Πολυκαρβοξυλική κονία, ιδανική για
συγκόλληση θηκών, στεφανών, ενθέτων,
επενθέτων, αξόνων
• Διατηρεί σταθερές διαστάσεις
• Υπο-αλλεργική με ταχεία πήξη
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Kit: 35gr σκόνη και 15ml υγρό
Σκόνη 100gr
Υγρό 40ml

ΟΞΥΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ
ZINC PHOSPHATE CEMENT

DENTONICS

HOFFMANN’S

PHOSPHATE CEMENT

12,60 €

σκόνη

14,24 € με ΦΠΑ

29,80 €

33,67 € με ΦΠΑ

υγρό

18,20 €

20,57 € με ΦΠΑ
kit

25,30 €

28,59 € με ΦΠΑ

• Οξυφωσφορική κονία, ιδανική για συγκόλληση θηκών,
στεφανών, ενθέτων, επενθέτων, αξόνων
• Μόνιμη κονία πολύ υψηλής δύναμης (131 MPa συμπιεστική
δύναμη)
• Παρέχει εξαιρετική μόνωση ενάντια σε θερμικά ερεθίσματα
• 10-000 Συσκευασία: 32gr σκόνη, 17,5ml υγρό

• Οξυφωσφορική κονία, ιδανική για συγκόλληση θηκών,
στεφανών, ενθέτων, επενθέτων, αξόνων
• Διατηρεί σταθερές διαστάσεις και είναι υπο-αλλεργική
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 5min
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Kit: 35gr σκόνη και 15ml υγρό
Σκόνη 100gr
Υγρό 40ml

ΚΩΝΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΣ
ENDO-LUCENT
• Ειδικοί κώνοι προώθησης υλικών στους ριζικούς σωλήνες
• Γεμίζουν τέλεια έναν ριζικό σωλήνα με κονία. Τοποθετήστε την κονία στο
ριζικό σωλήνα. Στη συνέχεια εισάγετε το endo-lucent μέσα στο σωλήνα
κάνοντας κινήσεις αριστερά δεξιά. Το ελαφρώς κωνικό σχήμα του συμβάλλει
στο γέμισμα του σωλήνα με το υλικό δίχως φυσαλίδες
• Συσκευασία: 60 τεμάχια (15 small, 15 medium, 15 large, 15 xlarge)

ANGER

12,50 €

15,50 € με ΦΠΑ
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ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ
KETAC CEM RADIOPAQUE
37230
• Υαλοϊονομερής κονία, ακτινοσκιερή, με απελευθέρωση φθορίου, για μόνιμες
συγκολλήσεις ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, ορθοδοντικών
178,02 €
μηχανημάτων, ενδορριζικών αξόνων κατασκευασμένων από μέταλλο
201,16 € με ΦΠΑ
• 37200 Συσκευασία: 33gr σκόνη, 12ml υγρό, μπλοκ ανάμειξης
και δοσομετρητής
• 37230 Συσκευασία: 3*33gr σκόνη, 3*12ml υγρό, 1 μπλοκ ανάμειξης και 1 δοσομετρητής

3M
37200

99,11 €

111,99 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 1 σκόνη και 1 υγρό (τμήμα πολυσυσκευασίας 37230)
τιμή 1 σκόνης και 1 υγρού: 59,34 € 67,05 € με φπα
KETAC CEM EASYMIX

3M

FUJI I

89,72 €

GC

CEMBEST

BMS DENTAL

23,50 €

kit

101,38 € με ΦΠΑ

26,56 € με ΦΠΑ

115,74 €

130,79 € με ΦΠΑ
σκόνη 35gr

73,44 €

82,99 € με ΦΠΑ
υγρό 20ml

44,04 €

49,77 € με ΦΠΑ

• Υαλοϊονομερής κονία, ακτινοσκιερή, με
απελευθέρωση φθορίου, για μόνιμες
συγκολλήσεις ενθέτων, επενθέτων,
στεφανών, γεφυρών, ορθοδοντικών
δακτυλίων
• Σύσταση σε κόκκους για εύκολη
ανάμιξη, μικρό πάχος στρώματος υλικού
• 56900 Συσκευασία: 30gr σκόνη, 12ml
υγρό, μπλοκ ανάμειξης και
δοσομετρητής

• Υαλοϊονομερής κονία για μόνιμη
συγκόλληση
• Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης
μετεμφρακτικής ευαισθησίας
• Άριστη στεγανοποίηση περιεμφρακτικού
χώρου
• Μακροχρόνια απελευθέρωση φθορίου
• Ακτινοσκιερή, με απόχρωση ανοιχτό
κίτρινο
• Συσκευασία: 35gr σκόνης, 20ml υγρό

• Υαλοϊονομερής κονία για μόνιμη
συγκόλληση
• Κατάλληλη για στεφάνες, γέφυρες,
ένθετα, επένθετα και άξονες
• Ακτινοσκιερή και βιοσυμβατή
• Προστατεύει τον πολφό
απελευθερώνοντας φθόριο
• Χρόνος εργασίας (περιλαμβάνει και το
χρόνο ανάμιξης): 3min
• Συνολικός χρόνος έως την πήξη: 7:30min
• Συσκευασία: 35gr σκόνη, 20ml υγρό και
βοηθητικός εξοπλισμός

ΡΗΤΙΝΩΔΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ
RELYX LUTING

3M

173,63 €

196,20 € με ΦΠΑ

KETAC CEM PLUS AUTOMIX

3M
ανά σύριγγα

56,83 €

64,22 € με ΦΠΑ

GC

FUJI PLUS
kit

140,13 €

158,35 € με ΦΠΑ

σκόνη 15gr

71,96 €

υγρό 7ml

46,23 €

81,31 € με ΦΠΑ 52,24 € με ΦΠΑ
κάψουλα

3,53 €

3,99 € με ΦΠΑ

• Ρητινωδώς τροποποιημένη, υβριδικού
τύπου, υαλοϊονομερής κονία μόνιμης
συγκόλλησης ταχεία πήξης
• Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων,
στεφανών, γεφυρών, αξόνων
• Ακτινοσκιερό υλικό που απελευθερώνει
φθόριο, με χαμηλού βαθμού διαλυτότητα
• 3505 Συσκευασία: Σκόνη 16gr, υγρό 9ml

αγοράζοντας 3 τεμάχια -33,33%
τιμή τεμαχίου: 115,75 € 130,80 € με φπα

• Ρητινωδώς τροποποιημένη, υβριδικού
τύπου, υαλοϊονομερής κονία μόνιμης
συγκόλλησης με ταχεία πήξη
• Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων,
στεφανών, γεφυρών, αξόνων
• Ακτινοσκιερό υλικό που απελευθερώνει
φθόριο, με χαμηλού βαθμού διαλυτότητα
• 3536 Συσκευασία: 3 σύριγγες 8,5gr και
36 ρύγχη ανάμειξης

αγοράζοντας 3 τεμάχια -15%
τιμή τεμαχίου: 48,30 € 54,58 € με φπα

• Ρητινοτροποποιημένη υαλοϊονομερής
συγκολλητική κονία
• Άριστη μόνιμη συγκόλληση με μέταλλο,
ρητίνη και σιλανοποιημένη πορσελάνη
• Μειώνει τις μετεμφρακτικές ευαισθησίες
• Ακτινοσκιερή, με χαμηλή διαλυτότητα
• Aπόχρωση σκόνης Α3
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Kit: σκόνη 15gr, υγρό 7ml και
καθαριστικό κοιλότητας 6,5ml
Κάψουλες: Kουτί με 50 κάψουλες,
πωλούνται ανά τεμάχιο

ΡΗΤΙΝΩΔΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ
RELYX UNICEM 2 AUTOMIX

3M
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RELYX UNICEM APLICAP

166,48 €

3M
ανά τεμάχιο

188,12 € με ΦΠΑ

6,95 €

RELYX ULTIMATE

3M

221,43 €

250,22 € με ΦΠΑ

7,85 € με ΦΠΑ
ρύγχη
επιμήκυνσης

18,17 €

22,53 € με ΦΠΑ

• Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
• Ακτινοσκιερή, με δεσμό υψηλής αντοχής
που ενδείκνυται για συγκόλληση όλων
των υλικών αποκατάστασης (αλουμίνια,
ζιρκόνια, κεραμικά, άξονες)
• Aυτοαδροποιούμενη και
αυτοσυγκολλούμενη
• Με μικρό κίνδυνο μετεπεμβατικής
ευαισθησίας
• Αποχρώσεις: Α2, Α3O, TR
• 56846-7-8
Συσκευασία: Σύριγγα 8,5gr
και ρύγχη ανάμειξης
• 56919

Refill: 15 ρύγχη ανάμειξης

26,02 €

• Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού,
ακτινοσκιερή, αυτοαδροποιούμενη και
αυτοσυγκολλούμενη
• Με δεσμό υψηλής αντοχής που
ενδείκνυται για συγκόλληση όλων των
υλικών αποκατάστασης (αλουμίνια,
ζιργκόνια, κεραμικά, άξονες)
• Απελευθερώνει φθόριο
• Με μικρό κίνδυνο μετεπεμβατικής
ευαισθησίας
• Διαθέσιμα χρώματα: Α2, Α3O, TR
• 56816–7–8–9 Συσκευασία: 50 τεμάχια,
πωλείται και ανά τεμάχιο
• 77550
Συσκευασία: 10 ρύγχη
επιμήκυνσης

32,26 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 3 σύριγγες -33,33%
τιμή σύριγγας: 110,99 € 125,42 € με φπα

αγοράζοντας 4 τεμάχια -25%
τιμή τεμαχίου: 5,21 € 5,89 € με φπα

DUAL CORE RESIN CEMENT

DENTONICS

αρχική τιμή: 75,00 €+φπα
τιμή γνωριμίας -35%
48,75 €
55,09 € με ΦΠΑ

• Ενισχυμένη αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού
πολυμερισμού
• Μόνιμη συγκόλληση για ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες,
εργασίες τύπου Meryland, άξονες, όψεις, επιεμφυτευματικές
εργασίες κ.α
• Βιοσυμβατή κονία που δε διαλύεται από τα στοματικά υγρά
• Σε σύριγγα automix, χωρίς να χρειάζεται χειρανάμειξη
• Ακτινοσκιερή, με υψηλή αντοχή στην αποτριβή
• Χρώμα: Απόχρωση δοντιού, universal
• 10-820 Συσκευασία: Σύριγγα 10gr

RESIN CEMENT

• Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού
σε μορφή Automix
• Μόνιμη συγκόλληση των ολοκεραμικών,
ρητινωδών και μεταλλικών ενθέτων,
επενθέτων, στεφανών και γεφυρών,
Meryland εργασιών, αξόνων,
ολοκεραμικών όψεων και όψεων από
ρητίνη καθώς και ολοκεραμικών
ρητινωδών – μεταλλικών
επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων
• Πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα λόγω
της μειωμένης προσρόφησης υγρών
• Ακτινοσκιερή, με υψηλή αντοχή στην
αποτριβή
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους
τύπους έμμεσων αποκαταστάσεων
• Διαθέσιμα χρώματα: Α1, Α30, Β0,5, TR
• 56887–88–89–90
• Συσκευασία: Σύριγγα 8,5gr και ρύγχη
ανάμειξης

αγοράζοντας 4 σύριγγες -25%
τιμή σύριγγας: 166,07 € 187,66 € με φπα
DENTONICS

αρχική τιμή: 69,00 €+φπα
τιμή γνωριμίας -35%
44,85 €
50,68 € με ΦΠΑ

• Ενισχυμένη αυτοσυγκολλούμενη και αυτοπολυμεριζόμενη
ρητινώδης κονία
• Μόνιμη συγκόλληση για ένθετα, επένθετα, στεφάνες, γέφυρες,
εργασίες τύπου Meryland, άξονες, όψεις, επιεμφυτευματικές
εργασίες κ.α
• Βιοσυμβατή κονία που δε διαλύεται από τα στοματικά υγρά
• Η μοναδική κονία που διαθέτει ένα μοναδικό μηχανισμό
σκλήρυνσης δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο διάρκειας 6080sec η κονία συγκρατεί εξαιρετικά την προς συγκόλληση
εργασία αλλά παρέχει εύκολη αφαίρεση των ποσοτήτων
περίσσειας. Στο δεύτερο στάδιο μετά από 120sec η κονία
παρέχει τέλεια συγκόλληση
• Χρώμα: Απόχρωση δοντιού, universal
• 10-820 Συσκευασία: Σύριγγα 7ml
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ΚΟΝΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
TEMPORARY CEMENT extra strength
• Κονία προσωρινής συγκόλλησης οξειδίου του
ψευδαργύρου
• Χωρίς ευγενόλη
• Ελαχιστοποιεί την ευαισθησία
• Εύκολη απομάκρυνση της περίσσειας
• Καλή συγκράτηση ακόμη και για μεγάλη χρονική περίοδο, όπως στις
περιπτώσεις των επιεμφυτευματικών εργασιών
• 10-932 Συσκευασία: Σύριγγα 7ml και ρύγχη ανάμειξης

DENTONICS

αρχική τιμή: 48,00 €+φπα
τιμή γνωριμίας -20%
38,40 €
43,39 € με ΦΠΑ

ΚΟΝΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
RELYX TEMP NE

3M

RELYX TEMP E

3M

36,30 €

45,90 €

41,02 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

51,87 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου χωρίς ευγενόλη
Για προσωρινή συγκόλληση θηκών, γεφυρών
Συσκευασία: 25gr βάση, 18gr πάστα ενεργοποίησης
56660 RelyxTemp NE

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου, με ευγενόλη
Για προσωρινή συγκόλληση θηκών, γεφυρών
Συσκευασία: 25gr βάση, 18gr πάστα ενεργοποίησης
35014 Relyx Temp E

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 29,04 € 32,82 € με φπα

DC EUGENOLFREECEM

DENTAL CENTRAL

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 36,72 € 41,49 € με φπα

TEMPORARY CEMENT NE

18,60 €

32,00 €

21,02 € με ΦΠΑ

• Για προσωρινή συγκόλληση θηκών, γεφυρών
• Εκτός από υδροξείδιο του ασβεστίου το προϊόν περιέχει και
υδροξυαπατίτη, με αποτέλεσμα να παραμένει ελαστικό και να
αφαιρείται εύκολα
• Χωρίς ευγενόλη
• Συσκευασία: 25gr βάση, 25gr καταλύτης

KERR

TEMP BOND NE

24,68 €

27,89 € με ΦΠΑ

• Κονία προσωρινής συγκόλλησης
οξειδίου του ψευδαργύρου
• Χωρίς ευγενόλη
• Συσκευασία: 50gr βάση, 15gr
επιταχυντής, μπλοκ ανάμειξης

DENTONICS

36,16 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Κονία προσωρινής συγκόλλησης οξειδίου του ψευδαργύρου
Χωρίς ευγενόλη
Ελαχιστοποιεί την ευαισθησία
Εύκολη απομάκρυνση της περίσσειας
Καλή συγκράτηση αλλά ταυτόχρονα και εύκολη αφαίρεση της
προσθετικής εργασίας
• 10-922 Συσκευασία: Σύριγγα 7ml και ρύγχη ανάμειξης
KERR

TEMP BOND E

TEMP BOND CLEAR

24,68 €

45,50 €

27,89 € με ΦΠΑ

• Κονία προσωρινής συγκόλλησης
οξειδίου του ψευδαργύρου
• Με ευγενόλη
• Συσκευασία: 50gr βάση, 15gr
επιταχυντής, μπλοκ ανάμειξης

KERR

51,42 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•
•

Διαφανής προσωρινή κονία
Διπλού πολυμερισμού
Διατίθεται σε σύριγγα automix
Ευκολία στο χειρισμό
Εξαιρετική μηχανική συγκράτηση
Εύκολη αφαίρεση
Συσκευασία: Σύριγγα 6gr

ΜΑΣΚΕΣ
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ΜΑΣΚΕΣ FFP2
• Μάσκες προστασίας FFP2, με λάστιχο earloop
• Παρέχουν υψηλή προστασία από το αερόλυμα που δημιουργείται κατά τη
διάρκεια των οδοντιατρικών εργασιών
• Διατίθεται σε χρώματα λευκό, μαύρο, ροζ
• Συσκευασία: Κουτί 10 τεμαχίων

SOFT

άσπρο
ροζ
μαύρο

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΜΑΣΚΕΣ EURONDA, 4 φύλλα προστασίας
• Μίας χρήσης, υποαλλεργικές μάσκες προσώπου με 4 στρώματα:
1. μαλακό, υδατοαπωθητικό ύφασμα για προστασία από σκόνη και υγρασία
2. φίλτρο PFE και BFE > 99%
3. πολυμερικό φίλτρο για εξαιρετική αντοχή στα υγρά, 160 mmHg
4. άνετη non wooven βαμβακερή επένδυση για επιπλέον απορρόφηση του
ιδρώτα και της υγρασίας
• Ιδανικές για προστασία από σκόνη και αερόλυμα αναπνοής
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

EURONDA

γαλάζιο

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΜΑΣΚΕΣ EURONDA, 3 φύλλα προστασίας
• Μίας χρήσης, υποαλλεργικές μάσκες προσώπου με 4 στρώματα:
1. μαλακό, υδατοαπωθητικό ύφασμα για προστασία από σκόνη και υγρασία
2. φίλτρο PFE και BFE > 99%
3. άνετη non wooven βαμβακερή επένδυση για επιπλέον απορρόφηση του
ιδρώτα και της υγρασίας
• Ιδανικές για προστασία από σκόνη και αερόλυμα αναπνοής
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

EURONDA

γαλάζιο

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΜΑΣΚΕΣ BMS DENTAL, 3 φύλλα προστασίας
• Μιας χρήσης προστατευτικές μάσκες με earloop (ελαστικούς βρόγχους
αυτιού)
• Με 3 φύλλα προστασίας
• Χωρίς latex
• Χρώμα: Γαλάζιο
• BFE (βακτηριακή απόδοση διήθησης)>99%
• Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία: ΕΝ 14683
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

BMS DENTAL

γαλάζιο

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ
• Βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση του ιατρείου
• Κομψή κατασκευή
• Διαστάσεις: 20*11*12cm

WELLDENT

13,20 €

16,37 € με ΦΠΑ
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ΠΕΤΣΕΤΕΣ
SOFT

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

TOWEL UP!

έως εξαντλήσεως αποθέματος

1,95 €

mini

2,42 € με ΦΠΑ

4,10 €
πορτοκαλί πράσινο
5,08 € με ΦΠΑ
μωβ
άσπρο
φούξια
μαύρο
maxi
ροζ
κίτρινο
15,58 €
μπλε
γαλάζιο
19,32 € με ΦΠΑ
μπορντώ
λαχανί
σκούρο πράσινο
•
•
•
•

2 φύλλα απορροφητικού χαρτιού
1 φύλλο πολυαιθυλενίου
Διαστάσεις: 33*45cm
Διαθέσιμες συσκευασίες:
mini: 125 τεμάχια
maxi: 500 τεμάχια
• Στη συσκευασία maxi υπάρχει δυνατότητα επιλογής ως και 4
διαφορετικών χρωμάτων

κίτρινο
γαλάζιο
μπλε
πράσινο
σκούρο πράσινο

άσπρο

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ, σε ρολό

12,60 €

μωβ
ροζ
κίτρινο

15,62 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Πετσέτες με λαιμόκοψη
Ιδιαίτερα απορροφητικές
Διαστάσεις: 40*60cm
Συσκευασία: 200 τεμάχια

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ σε ρολό
πράσινο
γαλάζιο

•
•
•
•
•
•

1 φύλλο απορροφητικού χαρτιού
1 φύλλο πολυαιθυλενίου
Με λαιμόκοψη
Διαστάσεις: 50*60cm
Ιδιαίτερα απορροφητικές
Συσκευασία: Ρολό 80 τεμάχια

ροζ
μωβ
μπορντώ
πορτοκαλί

• Εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας πετσέτες,
ενισχυμένες με αδιάβροχο στρώμα πολυαιθυλενίου
• Μικρή συσκευασία, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο συρτάρι
• Διαθέτει αυτοκόλλητο στην άνω πλευρά για να ανοίγει πολλές
φορές
• Οι πετσέτες βγαίνουν από τη συσκευασία μία-μία χωρίς να
τσαλακώνονται
• 100% καθαρός πολτός
• Διαστάσεις: 33*45cm
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

SOFT

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

EURONDA

BMS DENTAL

8,80 €

SOFT

πράσινο
γαλάζιο
κίτρινο
ροζ
μωβ

•
•
•
•
•
•

7,80 €

9,67 € με ΦΠΑ

Αδιάβροχες πετσέτες σε ρολό
1 φύλλο απορροφητικού χαρτιού
1 φύλλο πολυαιθυλενίου
100% καθαρός πολτός
Διαστάσεις: 53*60cm
Συσκευασία: Ρολό 80 τεμαχίων

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ

10,91 € με ΦΠΑ

SOFT

1 φύλλο απορροφητικού χαρτιού
1 φύλλο πολυαιθυλενίου
100% καθαρός πολτός
Περφορέ, για να κόβεται εύκολα σε τεμάχια
Πλάτος: 29cm
Μήκος: 50m

1,98 €

2,46 € με ΦΠΑ

ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΠΕΤΣΕΤΕΣ BABY TOWEL σε ρολό
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EURONDA

SOFT

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

6,50 €

mini

8,06 € με ΦΠΑ

4,30 €

5,33 € με ΦΠΑ

γαλάζιο
ροζ

maxi

16,34 €

20,26 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Με υψηλής απορροφητικότητας χαρτί
Με φύλλο πολυαιθυλενίου
Χαρούμενα σχέδια
Κατάλληλη για χρήση σε παιδοδοντιατρικούς ασθενείς
Διαστάσεις: 35*40cm
Συσκευασία: Ρολό 100 τεμάχια

•
•
•
•

1 φύλλο απορροφητικού χαρτιού
1 φύλλο πολυαιθυλενίου
Διαστάσεις: 33*45cm
Διαθέσιμες συσκευασίες:
mini: 125 τεμάχια
maxi: 500 τεμάχια

EURONDA

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
• Υψηλής αντοχής στον ατμό και τα υγρά
• Δεν περιέχουν χλώριο και διοξίνες
• Διαστάσεις: 28*18cm
• Συσκευασία: 250 τεμάχια

9,00 €

11,16 € με ΦΠΑ

πράσινο
πορτοκαλί
μωβ
ροζ
γαλάζιο
κίτρινο

*δεν έχει αδιάβροχο φύλλο πολυαιθυλενίου

αγοράζοντας 6 συσκευασίες
τιμή συσκευασίας: 7,50 €

-16,66%
9,30 € με φπα

ΘΗΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΩΝ
ΘΗΚΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ
15,50 €

19,22 € με ΦΠΑ

ΘΗΚΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ EURONDA

ΘΗΚΗ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

17,00 €

21,08 € με ΦΠΑ

άσπρο

• Κατάλληλη για τις κλασσικές πετσέτες
διαστάσεων 33*45cm
• Διαφανής
• Διαστάσεις: 18*13,5*20cm (Π*Β*Υ)

• Ιδιαίτερα κομψή
• Κατάλληλη για τις κλασσικές πετσέτες
διαστάσεων 33*45cm
• Διαστάσεις: 19,5*16*17cm (Π*Β*Υ)

• Εργονομική
• Κατάλληλη για τις κλασσικές πετσέτες
διαστάσεων 33*45cm
• Διαστάσεις: 19,5*16*17cm (Π*Β*Υ)
• Διαθέσιμα χρώματα:
διαφανές
διαφανές μπλε
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ΠΟΤΗΡΙΑ

ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ

BMS DENTAL

ΠΟΤΗΡΙΑ FLORAL

100 τεμάχια

EURONDA

ΠΟΤΗΡΙΑ SMILY

100 τεμάχια

1,95 €

50 τεμάχια

3,40 €

2,42 € με ΦΠΑ

AKZENTA

1,58 €

4,22 € με ΦΠΑ

1,96 € με ΦΠΑ

50 τεμάχια
μπορντώ

1,30 €

1,61 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Πλαστικά ποτήρια ασθενών
Με αποστρογγυλεμένα άκρα
Χωρητικότητα: 200ml
Συσκευασία: 100 τεμάχια*
*τα ποτήρια χρώματος μπορντώ είναι
της εταιρίας Akzenta και σε
συσκευασία 50 τεμαχίων
μαύρο
σκούρο μπλε
γαλάζιο
λιλά
πράσινο
λευκό

•
•
•
•
•
•

Πλαστικά ποτήρια ασθενών
Με αποστρογγυλεμένα άκρα
Υψηλής ποιότητας
Χωρητικότητα: 200ml
Διαθέτουν πρωτότυπο σχέδιο Floral
Συσκευασία: 100 τεμάχια

κίτρινο
φούξια
κόκκινο
ροζ
πορτοκαλί
lime
μπορντώ*

ροζ
λαχανί
γαλάζιο
λιλά

•
•
•
•
•

Πλαστικά ποτήρια ασθενών
Με αποστρογγυλεμένα άκρα
Υψηλής ποιότητας
Χωρητικότητα: 200ml
Μπορεί να συνδυαστούν με τις μάσκες
SMILY
• Εξαιρετικά σταθερά όταν γεμίζουν με
νερό
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΙΝΟΧ
• Εργονομικός σχεδιασμός
• Επιτοίχιος
• Άριστη αισθητική
• Διαστάσεις: 8*8*36cm (Π*Β*Υ)

LARIDENT

39,00 €

48,36 € με ΦΠΑ

ίνοξ

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ EURONDA
• Εξαιρετικά ανθεκτικός
• Επιτοίχιος
• Χωράει τουλάχιστον 70
ποτήρια 200ml ή 90
ποτήρια 166ml
• Λευκό χρώμα με διαφανές
στέλεχος
• Με την άριστη ποιότητα της
Euronda

EURONDA

18,50 €

22,94 € με ΦΠΑ

άσπρο

ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΑΛΙΟΥ
DRYDENT PAROTID

DIRECTA

13,50 €

16,74 € με ΦΠΑ

• Υπερ-απορροφητικά επιθέματα που τοποθετούνται πάνω από
τους πόρους των παρωτίδων
• Παγιδεύουν την ανεπιθύμητη υγρασία αποδίδοντας ένα στεγνό
πεδίο εργασίας
• Ελέγχουν της υγρασίας ακόμα και πλήρως
διαβρεγμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη:
small (40*36*2mm)
large (50*43*2mm)
• Συσκευασία: Κουτί 50 τεμαχίων

DRYDENT SUBLINGUAL

DIRECTA

24,50 €

30,38 € με ΦΠΑ

• Υπερ-απορροφητικά επιθέματα που τοποθετούνται πάνω από
τους υπογλώσσιους και υπογνάθιους αδένες
• Τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα
• Μειώνει σημαντικά το αντανακλαστικό της κατάποσης
• Η σιελαντλία μπορεί να τοποθετηθεί επάνω του,
μειώνοντας την εκμύζηση του μαλακού ιστού
• Διαθέσιμα μεγέθη: small (30*50*2mm)
large (38*60*2mm)
• Συσκευασία: Κουτί 50 τεμαχίων (small)
40 τεμαχίων (large)

ΤΟΛΥΠΙΑ
ΤΟΛΥΠΙΑ EURONDA

EURONDA
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ΤΟΛΥΠΙΑ BMS

BMS DENTAL

6,20 €

5,40 €

7,01 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Τολύπια βάμβακος
Από 100% καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι
Χωρίς κυτταρίνη
Διαθέσιμα μεγέθη
Νο-1 (παιδικό μέγεθος) - 8mm
Νο-2 (κανονικό μέγεθος) - 10mm
• Συσκευασία: 300gr

ALAN

4,50 €

6,10 € με ΦΠΑ

• Τολύπια από καθαρό βαμβάκι, ιδιαίτερα
απορροφητικά
• Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή
οδηγία 93/42/CEE Norm
• Διαθέσιμα μεγέθη
Νο-1 (παιδικό μέγεθος) - 8mm
Νο-2 (κανονικό μέγεθος) - 10mm
Νο-3 (μεγάλο μέγεθος) - 12mm
• Δεν τραυματίζουν τον βλεννογόνο
• Συσκευασία: 300gr

αγοράζοντας 6 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 4,50 €
ALAN

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΟΛΥΠΙΑ ALAN

5,09 € με ΦΠΑ

• Τολύπια βάμβακος
• Διαθέσιμα μεγέθη
Νο-1 (παιδικό μέγεθος) - 8mm
No-2 (κανονικό μέγεθος) - 10mm
• Απορροφούν πολλαπλάσιες φορές το
βάρος τους
• Συσκευασία: 500 τεμάχια

-16,66%
5,09 € με φπα

ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

6,20 €

9,90 €

7,01 € με ΦΠΑ

• Τολύπια βάμβακος
• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο-1 (παιδικό μέγεθος) - 8mm
No-2 (κανονικό μέγεθος) - 10mm
• Απορροφούν πολλαπλάσιες φορές το βάρος τους
• Διαθέσιμα χρώματα: κίτρινο, πράσινο, ροζ, μπλε, λιλά
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
500 τεμάχια (ανά χρώμα, Νο1)
400 τεμάχια (ανά χρώμα, Νο2)

κίτρινο
πράσινο
ροζ
μπλε
λιλά

ALAN

11,19 € με ΦΠΑ

• Απορροφούν το σάλιο και μειώνουν τη ροή του
• Κρατάνε το στόμα ανοικτό και απομακρύνουν την παρειά
• Ιδανικά για ορθοδοντική, αισθητική οδοντιατρική και
παιδοδοντία
• Μήκος τολυπίου: 8cm
• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο1 (διάμετρος 8mm)
Νο2 (διάμετρος 10mm)
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 3 συσκευασίες -33,33%
τιμή συσκευασίας: 6,60€ 7,46 € με φπα

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΟΛΥΠΙΩΝ

WELLDENT

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΤΟΛΥΠΙΩΝ ELEPHANT

9,00 €

10,90 €

11,16 € με ΦΠΑ

13,52 € με ΦΠΑ

λευκό
μπλε

• Magic Roll: Με αυτόματη εξαγωγή τολυπίων (λευκό ή μπλε)
• Classic Roll: Με συρταράκι στο πρόσθιο τμήμα (λευκό ή μπλε)
LARIDENT

ΔΟΧΕΙΟ ΤΟΛΥΠΙΩΝ

12,50 €

15,50 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Με inox καπάκι
Κατασκευασμένο από plexiglass
Διάμετρος: 12cm
Ύψος: 10cm
Ιδιαίτερα πρακτικό

WELLDENT

• Αυτόματη παροχή τολυπίων με ένα πάτημα
• Διαθέσιμες σε 4 διαφορετικά χρώματα

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΟ ΤΟΛΥΠΙΩΝ

γκρι
ροζ
μπλε
πράσινο

WELLDENT

6,80 €

8,43 € με ΦΠΑ

• Εύκολο στη χρήση πλαστικό
σύστημα συγκράτησης τολυπίων
• Διατηρεί στεγνό το πεδίο εργασίας
• Συσκευασία: 20 τεμάχια

αγοράζοντας 5 συσκευασίες -20%
τιμή συσκευασίας: 5,44 € 6,75 € με φπα
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ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ FILOSKIN με πούδρα
• Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης από λάτεξ
• Ελαφρώς πουδραρισμένα
• Λεία επιφάνεια σε δάχτυλα και παλάμη
• Εξαιρετικά ελαστικά
• Ανθεκτικά - δεν σκίζονται
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

FILOSKIN

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ SOFT TOUCH με πούδρα
• Μίας χρήσης, ελαφρώς πουδραρισμένα, κατασκευασμένα από 100% φυσικό
λάστιχο, αμφιδέξια, σε κρεμώδες λευκό χρώμα, μη αποστειρωμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

SOFT TOUCH

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ AURELIA με πούδρα
• Μίας χρήσης, ελαφρώς πουδραρισμένα, κατασκευασμένα από 100% φυσικό
λάστιχο, αμφιδέξια, σε κρεμώδες λευκό χρώμα, μη αποστειρωμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

AURELIA

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ FILOSKIN χωρίς πούδρα
• Εξεταστικά γάντια μιας χρήσης από λάτεξ
• Χωρίς πούδρα
• Λεία επιφάνεια σε δάχτυλα και παλάμη
• Εξαιρετικά ελαστικά
• Ανθεκτικά - δεν σκίζονται
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

FILOSKIN

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ SOFT TOUCH χωρίς πούδρα
• Μίας χρήσης, χωρίς πούδρα, κατασκευασμένα από 100% φυσικό λάστιχο,
αμφιδέξια, σε κρεμώδες λευκό χρώμα, μη αποστειρωμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

SOFT TOUCH

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ AURELIA χωρίς πούδρα
• Μίας χρήσης, χωρίς πούδρα, κατασκευασμένα από 100% φυσικό λάστιχο,
αμφιδέξια, σε κρεμώδες λευκό χρώμα, μη αποστειρωμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

AURELIA

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ
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ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ με πούδρα
• Εξεταστικά γάντια βινυλίου, ελαφρώς πουδραρισμένα, σε κρεμώδες λευκό
χρώμα, κατάλληλα για ιατρική χρήση
• Αντιαλλεργικά, αμφιδέξια, κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να
παρουσιάσουν αλλεργία στο latex
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

SOFT TOUCH

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ χωρίς πούδρα
• Εξεταστικά γάντια βινυλίου, χωρίς πούδρα, σε κρεμώδες λευκό χρώμα,
κατάλληλα για ιατρική χρήση
• Αντιαλλεργικά, αμφιδέξια, κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται να
παρουσιάσουν αλλεργία στο latex
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

SOFT TOUCH

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ
• Εξεταστικά γάντια μπλε χωρίς πούδρα, κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιo,
αμφιδέξια, μη αποστειρωμένα
• Yποαλλεργικά με λεπτό τελείωμα δαχτύλων για να πιάνει εύκολα και λεπτά
αντικείμενα
• Μεγαλύτερη αντίσταση σε χημικές ουσίες σε σχέση με άλλα υλικά
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

AURELIA

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΑΥΡΑ
• Εξεταστικά γάντια μαύρα χωρίς πούδρα, κατασκευασμένα από 100% νιτρίλιo,
αμφιδέξια, μη αποστειρωμένα
• Yποαλλεργικά με λεπτό τελείωμα δαχτύλων για να πιάνει εύκολα και λεπτά
αντικείμενα
• Μεγαλύτερη αντίσταση σε χημικές ουσίες σε σχέση με άλλα υλικά
• Διαθέσιμα μεγέθη: Xsmall, Small, Medium, Large, Xlarge
• Συσκευασία: Πακέτο 100 τεμαχίων

AURELIA

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ
• Χειρουργικά γάντια ελαφρώς πουδραρισμένα, μίας χρήσης, αμφιδέξια, από
φυσικό latex, σε κρεμώδες λευκό χρώμα, αποστειρωμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

SOFT TOUCH
ανά ζευγάρι

0,42 €

0,45 € με ΦΠΑ

Γ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
• Χειρουργικά γάντια χωρίς πούδρα, μίας χρήσης, αμφιδέξια, από φυσικό latex,
σε κρεμώδες λευκό χρώμα, αποστειρωμένα
• Διαθέσιμα μεγέθη: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

SOFT TOUCH
ανά ζευγάρι

0,48 €

0,51 € με ΦΠΑ

95

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ
EURONDA

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ EURONDA
• Οι κορυφαίες σιελαντλίες Euronda
• Μήκος: 15cm
• Το tip στην άκρη αφαιρείται
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

2,30 €

2,85 € με ΦΠΑ

πορτοκαλί
κίτρινο
lime
πράσινο

διαφανές
μπλε
λιλά
φούξια

BMS DENTAL

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ BMS DENTAL
• Μήκος: 15cm
• Το tip στην άκρη αφαιρείται
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

1,95 €

2,42 € με ΦΠΑ

διαφανές
μπλε
πράσινο
πορτοκαλί

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ
• Διαφανής θήκη για σιελαντλίες
• Διαθέτει καπάκι
• Χωράει περίπου 250 τεμάχια
• Κατάλληλη για σιελαντλίες μήκους 15cm (κανονικές) και 13cm (παιδικές)
• Διαστάσεις: 16*14*11cm (Π*Β*Υ)

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ SWEFLEX

ORSING

ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ SWEFLEX

LARIDENT

15,00 €

18,60 € με ΦΠΑ

SWEDENT

6,50 €

28,39 €

8,06 € με ΦΠΑ

• Η ιδιαίτερη σχεδίαση της σιελαντλίας βοηθάει στο να
μπλοκάρει τη γλώσσα
• Τοποθετείται στη γλωσσική πλευρά των δοντιών και συμβάλλει
στην απομόνωση της περιοχής
• Διατηρεί την περιοχή εργασίας στεγνή από τα σάλια
• Συσκευασία: 100 τεμάχια και 5 αντάπτορες

35,20 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Υπεραποτελεσματική σιελαντλία
Διαθέτει υψηλή ικανότητα αναρρόφησης
Έχει ανατομικό σχέδιο και κρατά τη γλώσσα στην θέση της
Δεν χρειάζεται αντάπτορα
Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 3 συσκευασίες ΔΩΡΟ
ένας κλιβανιζόμενος αντάπτορας 6.5mm αξίας 4,96 €
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ

ORSING

6,90 €

8,56 € με ΦΠΑ

• Διάμετρος: 6,5mm
• Αντάπτορας μιας χρήσης που συνδέει τη σιελαντλία σαλίγκαρο
με την υποδοχή που προορίζεται για την τοποθέτηση της
απλής σιελαντλίας
• Δεν κλιβανίζεται
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟ

ORSING

1,10 €

1,36 € με ΦΠΑ

• Αντάπτορας μιας χρήσης που συνδέει 2
σιελαντλίες σαλίγκαρο με την υποδοχή που
προορίζεται για την τοποθέτηση της απλής
σιελαντλίας
• Δεν κλιβανίζεται

ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙ
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SOFT

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ JUMBO

ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ - κανονικό μέγεθος

14,20 €

1,90 €

17,61 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλο σε συνδυασμό με απολυμαντικό spray για τον
καθαρισμό των επιφανειών του ιατρείου (πάγκοι, έδρα κ.α)

• Μήκος: 400m
• Ύψος: 29cm
• Ιδιαίτερα απορροφητικό και εξαιρετικά οικονομικό

SOFT

2,36 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλο σε συνδυασμό με απολυμαντικό spray για τον
καθαρισμό των επιφανειών του ιατρείου (πάγκοι, έδρα κ.α)
• Μήκος: 52m
• Ύψος: 25cm
• Βάρος: 500gr
• Ιδιαίτερα απορροφητικό

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ
• Αναλώσιμα καλύμματα οδοντιατρικής έδρας από μη υφασμένο υλικό
πολυπροπυλενίου, υπο-αλλεργικό, που «αναπνέει» ώστε να εξασφαλίζει
απόλυτη προστασία και υγιεινή για τον ασθενή
• Κάθε σετ αποτελείται από:
κάλυμμα κεφαλωτού
κάλυμμα πλάτης
κάλυμμα καθίσματος
• Χάρη στις ελαστικές ραφές που διαθέτει εφαρμόζει σε οποιαδήποτε μάρκα
καρέκλας

EURONDA

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

ΕΡΕΙΣΙΚΕΦΑΛΑ
ΕΡΕΙΣΙΚΕΦΑΛΑ EURONDA
• Κατασκευασμένα από κυτταρίνη στην εξωτερική τους επιφάνεια και
αδιάβροχο φύλλο πολυαιθυλενίου στην εσωτερική
• Διαστάσεις: 28*30cm
• Συσκευασία: 250 τεμάχια

ΕΡΕΙΣΙΚΕΦΑΛΑ AKZENTA
• Καλύπτουν το μαξιλαράκι της οδοντιατρικής καρέκλας
• Μιας χρήσης, αδιάβροχα
• Διαθέσιμες διαστάσεις:
33*25cm (όλα τα χρώματα)
25*25cm (άσπρο, μπλε, λαχανί)
• Συσκευασία: Κούτα 500 τεμάχια, πωλούνται και ανά τεμάχιο
• Κάθε κούτα περιέχει ερεισικέφαλα μίας διάστασης και ενός χρώματος

EURONDA

20,80 €

25,79 € με ΦΠΑ

άσπρο
πράσινο
μπλε

AKZENTA
ανά τεμάχιο

0,10 €

0,12 € με ΦΠΑ

άσπρο
μπλε
λαχανί
πορτοκαλί
μωβ

αγοράζοντας 1 κούτα
-30%
τιμή τεμαχίου: 0,07 € 0,09 € με φπα

ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
EURONDA

ΡΥΓΧΗ - Ø11mm

98
EURONDA

ΡΥΓΧΗ - Ø16mm

ανά τεμάχιο

ΡΥΓΧΗ - Ø16mm

ανά τεμάχιο

1,45 €

ανά τεμάχιο

1,45 €

1,80 € με ΦΠΑ

0,90 €

1,80 € με ΦΠΑ

μπλε
γκρι

WELLDENT

1,12 € με ΦΠΑ

μπλε
ροζ

μπλε
πράσινο

πράσινο
πορτοκαλί
κίτρινο

• Κλιβανιζόμενα ρύγχη χειρουργικής
αναρρόφησης
• Διάμετρος: 11mm
• Μήκος: 14,7cm
• Διαθέσιμα χρώματα: Μπλε, γκρι
• Συσκευασία: 10 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

• Κλιβανιζόμενα ρύγχη χειρουργικής
αναρρόφησης
• Διάμετρος: 16mm
• Μήκος: 11,4cm
• Συσκευασία: 10 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

• Κλιβανιζόμενα ρύγχη χειρουργικής
αναρρόφησης
• Διάμετρος: 16mm
• Η κάμψη στην κορυφή βοηθά στο να
λειτουργούν και ως παρειοκάτοχα
• Διατίθενται σε 2 χρώματα: μπλε, πράσινο
• Μήκος: κοντό 12cm και κανονικό 13,5cm
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

ASPIRATOR TUBE
ASPIRATOR TUBE μιας χρήσης - Ø11mm

ORSING

ASPIRATOR TUBE κλιβανιζόμενα - Ø11mm

100 τεμάχια

25 τεμάχια

4,80 €

9,70 €

5,95 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Μιας χρήσης ευθέα ρύγχη αναρρόφησης
Ιδανικά για εργασία σε μικρά στόματα
Ρύγχη μήκους 13,5cm και διαμέτρου 11mm
Το άκρο έχει γωνία 45⁰
Συσκευασία: 100 τεμάχια

πράσινο
ροζ
άσπρο
λιλά
πορτοκαλί
μπλε

αγοράζοντας 11 συσκευασίες -9,09%
τιμή συσκευασίας: 4,36 € 5,41 € με φπα
ΡΥΓΧΟΣ HYGOSURGE

ORSING

12,03 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Ευθέα ρύγχη αναρρόφησης
Ιδανικά για εργασία σε μικρά στόματα
Ρύγχη μήκους 14cm και διαμέτρου 11mm
Το ένα άκρο έχει γωνία 45⁰ και το άλλο
καταλήγει σε σχήμα S
• Χρώμα: λευκό με πράσινη ρίγα
• Συσκευασία: 25 τεμάχια

ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ASPIRATOR TUBE

ανά τεμάχιο

0,80 €

7,00 €

ΣΤΟΜΙΟ HYGOTIP

ORSING
ανά τεμάχιο

0,80 €

0,99 € με ΦΠΑ

• Προσαρμόζεται σε Aspirator Tube
• Κλιβανίζεται
• Κατάλληλο για εργασία σε παιδιά

8,68 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Κλιβανιζόμενο ρύγχος χειρουργικής αναρρόφησης
Κουμπώνει στα aspirator tube
Διάμετρος 11mm
Apex: 3,6mm
Μήκος: 105mm

ORSING
100 τεμάχια

0,99 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

ORSING

Γωνίες κατάλληλες για χρήση με το aspirator tube
Μιας χρήσης
Χρώμα: λευκό
Συσκευασία: 100 τεμάχια

ΣΤΟΜΙΟ HYGOJET

ORSING
ανά τεμάχιο

0,80 €

0,99 € με ΦΠΑ

• Προσαρμόζεται σε Aspirator Tube
• Κλιβανίζεται
• Βοηθάει στη συγκράτηση της γλώσσας και της παρειάς
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ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
IDA

SURGITIP

DENTAL PACIFIC

VERITIP

17,00 €

ανά τεμάχιο

21,08 € με ΦΠΑ

0,90 €

1,12 € με ΦΠΑ

• Μιας χρήσης ατομικά συσκευασμένα αποστειρωμένα ρύγχη
χειρουργικής αναρρόφησης
• Άνοιγμα ρύγχους 2,5mm
• Μήκος: 20cm
• Συσκευασία: 100 τεμάχια και
5 αντάπτορες 16mm και 5 αντάπτορες 11mm

• Μιας χρήσης ατομικά συσκευασμένα αποστειρωμένα ρύγχη
χειρουργικής αναρρόφησης
• Άνοιγμα ρύγχους 2,5mm
• Μήκος: 20cm
• Συσκευασία: 20 τεμάχια και
2 αντάπτορες (ένας 16mm και ένας 11mm)

αγοράζοντας 100 τεμάχια -40%
τιμή τεμαχίου: 0,54€ 0,67 € με φπα
ORSING

ΡΥΓΧΟΣ HYGOSURGE XL

αγοράζοντας 4 συσκευασίες -25%
τιμή συσκευασίου: 12,75 € 15,81 € με φπα
ORSING

MICROTIP

ανά τεμάχιο

25 τεμάχια

0,80 €

5,50 €

0,99 € με ΦΠΑ

• Κλιβανιζόμενο ρύγχος αναρρόφησης
• Κουμπώνει απευθείας στη χειρουργική αναρρόφηση των
11mm
• Διάμετρος 11mm
• Apex: 3,6mm
• Μήκος: 165mm

6,82 € με ΦΠΑ

• Κλιβανιζόμενο tip που εφαρμόζει στο Hygosurge και το
Hygosurge XL
• Ιδανικό για χειρουργική και ενδοδοντία
• Apex: 1,7mm
• Συσκευασία: 25 τεμάχια

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
έως εξάντλησης αποθέματος
ADAPTAPAL
• Εργονομικός και ευλύγιστος αντάπτορας κατάλληλος για τη σιελαντλία και τη
χειρουργική αναρρόφηση
• Μειώνει την ένταση στον ώμο, τον αυχένα, τον αγκώνα, τον βραχίονα και τον
καρπό καθώς αποφεύγετε να κρατάτε το βάρος του ανελαστικού στελέχους
της χειρουργικής αναρρόφησης
• Κάμπτεται εύκολα κάνοντας την εργασία πιο άνετη
• Κατασκευασμένος από πολυμερές υλικό, αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο
έως τους 121°C (Αποστείρωση έως 30 φορές γιατί μετά μπορεί να
παρουσιάσει μικρορωγμές).
• Διατίθεται σε:
Πράσινο: από Ø6,3mm σε Ø4mm
συνδέει το σωλήνα της απλής αναρρόφησης με σιελαντλία σαλίγκαρο
Μπλε: από Ø11mm σε Ø6,3mm
συνδέει το σωλήνα Ø11mm με την απλή σιελαντλία
Κίτρινο: από Ø11mm σε Ø11mm
συνδέει το σωλήνα Ø11mm με το aspirator tube

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 6,5mm

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 11mm
4,00 €

4,96 € με ΦΠΑ

• Μετατρέπει τη διάμετρο της απλής
σιελαντλίας σε κατάλληλη για την
τοποθέτηση σιελαντλίας σαλίγκαρο
• Κουμπώνει και στον αντάπτορα 11mm
• Κλιβανίζεται

DIRECTA
ανά τεμάχιο

5,40 €

6,70 € με ΦΠΑ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 16mm
4,00 €

4,96 € με ΦΠΑ

• Μετατρέπει τη διάμετρο 11mm σε
κατάλληλη για τοποθέτηση απλής
σιελαντλίας
• Κουμπώνει στον αντάπτορα 16mm
• Κλιβανίζεται

4,50 €

5,58 € με ΦΠΑ

• Μετατρέπει τη διάμετρο 16mm σε 11mm
• Kλιβανίζεται

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
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CARESTREAM

INSIGHT FILM (F-SPEED)
• Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινγραφικό φιλμ
• Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου
έκθεσης στην ακτινοβολία από τα φιλμ ταχύτητας D
• Μεγαλύτερη ευκρίνεια στη διάγνωση
• Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας
• Τα φιλμ εμφανίζονται με το χέρι ή σε μικρά αυτόματα εμφανιστήρια
• Διατίθεται στους παρακάτω τύπους:
Μονό Film IP-21
• Διαστάσεις: 3,1*4,1cm
• 116 3401 Πακέτο Super Poly-Soft 150 τεμαχίων

Διπλό Film IP-22
• Το διπλό φιλμ δίνει με μια ακτινοβόληση - χωρίς να αυξηθεί ο χρόνος έκθεσης
- δύο ακτινογραφίες
• Ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο οδοντίατρος χρειάζεται το αντίγραφο μιας
ακτινογραφίας για τα ασφαλιστικά ταμεία ή όταν συνεργάζεται με κάποιον
συνάδελφό του σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών
• Διαστάσεις: 3,1*4,1cm
• 179 8628 Πακέτο Super Poly-Soft 130 τεμαχίων

Παιδικό Film IP-01
• Διαστάσεις: 2,2*3,5cm
• 867 5332 Πακέτο Super Poly-Soft 100 τεμαχίων

Film σε Clinasept συσκευασία
• Ενδοστοματικό φιλμ με αδιάβροχο προστατευτικό περίβλημα
• Διαστάσεις: 3,1*4,1cm
• 153 9931 Πακέτο 100 τεμαχίων

AGFA FILM
• Συνδυάζουν την ταχύτητα των φιλμ τύπου Ε και την ποιότητα του τύπου D
• Διαστάσεις:
3*4cm (μέγεθος ενηλίκων)
2*3cm (παιδικό μέγεθος)
• Διαθέσιμες συσκευασίες: 150 τεμάχια (μέγεθος ενηλίκων)
100 τεμάχια (παιδικό μέγεθος)
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

T-MAT G/RA FILM
• Ειδικά κατασκευασμένο φιλμ για πανοραμικές ακτινογραφίες
• Ορθοχρωματικό (πράσινης ευαισθησίας) ακτινογραφικό φιλμ για χρήση με
ορθοχρωματικές ενισχυτικές πινακίδες όπως οι KODAK LANEX Screens
• Έχει διπλή φωτοευαίσθητη επίστρωση
• Έχει υψηλή ταχύτητα 400
• Είναι μεγάλης ευαισθησίας με υψηλό δείκτη αντίθεσης (contrast)
• Τα φιλμ εμφανίζονται με το χέρι ή σε αυτόματα εμφανιστήρια
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
• 198 7627 Πακέτο των 50 φύλλων, διαστάσεις 12,7*30,5cm
• 521 5603 Πακέτο των 100 φύλλων, διαστάσεις 15*30cm

IP-21
ανά τεμάχιο

IP-22
ανά τεμάχιο

IP-01
ανά τεμάχιο

0,55 €

0,68 € με ΦΠΑ

0,94 €

1,17 € με ΦΠΑ

0,72 €

0,89 € με ΦΠΑ

0,88 €

Clinasept

1,09 € με ΦΠΑ

AGFA

ενηλίκων
ανά τεμάχιο
παιδικό
ανά τεμάχιο

0,29 €

0,36 € με ΦΠΑ

0,52 €

0,64 € με ΦΠΑ

CARESTREAM
198 7627

122,98 €

152,50 € με ΦΠΑ
521 5603

213,22 €

264,39 € με ΦΠΑ
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ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
MEDEX
ανά τεμάχιο
• Χωρίς ακτινογραφικά υγρά, σκοτεινό θάλαμο και περίπλοκες τεχνικές
0,77 €
0,95 € με ΦΠΑ
• Παρέχουν ολοκάθαρες λεπτομέρειες στις ακτινογραφίες
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
• Μετά την έκθεση στην ακτινοβολία, κρατήστε το άκρο 2 με το υγρό και αναδιπλώστε το μέχρι να
σπάσει το διάφραγμα και όλο το υγρό να περάσει στο άκρο 1. Κρατώντας το πλακίδιο από το
πάνω μέρος του, αρχίστε να μαλάσετε από πάνω προς τα κάτω, επαναλαμβάνοντας την κίνηση
αυτή για 50 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Αφού ολοκληρωθεί η εμφάνιση και η στερέωση,
αναποδογυρίστε το φιλμ και "σπρώξτε" το υγρό μέχρι να γυρίσει στην αρχική του θέση. Ανοίξτε
το άκρο που περιέχει το φιλμ τραβώντας τα άκρα του, βγάλτε το φιλμ και ξεπλύνετε με νερό.
• Συσκευασία: 50 τεμάχια, πωλούνται και ανά τεμάχιο
αγοράζοντας 50 τεμάχια
-5%
τιμή τεμαχίου: 0,73 € 0,91 € με φπα

ΕΜΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ DEMAT
• Developer (εμφανιστικό), πράσινο μπουκάλι
• Fixer (μονιμοποιητικό), πορτοκαλί μπουκάλι
• Δε χρειάζονται αραίωση
• Γρήγορη δράση
• Συσκευασία: 1 λίτρο

DEMAT

5,60 €

6,94 € με ΦΠΑ

CARESTREAM

ΕΜΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ KODAK
• Ταχείας επεξεργασίας υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης
• Developer, εμφανιστικό, μπουκάλι με μπλε καπάκι
• Fixer, μονιμοποιητικό, μπουκάλι με κόκκινο καπάκι
• Έτοιμα προς χρήση
• Εμφανίζουν την ακτινογραφία σε μόλις 30 δευτερόλεπτα
• Αρκούν 15 δευτερόλεπτα στο εμφανιστικό και 15 δευτερόλεπτα στο
μονιμοποιητικό (οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και αφορούν εμφάνιση
ακτινογραφίας σε θερμοκρασία δωματίου 20οC
• Συσκευασία: 500ml
ΠΟΔΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• Με επένδυση μολύβδου πάχους 0,3mm
• Με την αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής της Euronda
• Διατίθεται σε 2 μεγέθη:
παιδική (480*530mm), βάρος 1,7kg
ενηλίκων (610*685mm), βάρος 2,8kg

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ

EURONDA

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ

6,83 €

8,47 € με ΦΠΑ

EURONDA
ενηλίκων

παιδική

135,00 €

167,40 € με ΦΠΑ

PERFECTION PLUS

165,00 €

99,00 €

204,60 € με ΦΠΑ

• Πλαστικός σκοτεινός θάλαμος για εμφάνιση ενδοστοματικών
ακτινογραφιών
• Διαθέτει 4 δοχεία τοποθέτησης υγρών
• Στην κορυφή έχει διαφανές πλαστικό πορτοκαλί προστατευτικό
φίλτρο
• Διαστάσεις: 32*44*29cm

149,00 €

184,76 € με ΦΠΑ

122,76 € με ΦΠΑ

• Εξωτερικές διαστάσεις: 35,5*23cm
• Διαστάσεις φωτιζόμενου τμήματος: 29,5*20cm

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
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DENTAL CENTRAL

ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ

PERFECTION PLUS

0,62 €

ανά τεμάχιο

46,50 €

0,77 € με ΦΠΑ

57,66 € με ΦΠΑ

• Για οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες
• 6 θέσεις ανά τεμάχιο
• Με ειδικά λευκά σημεία για
καταγραφή απαραίτητων
πληροφοριών, όπως στοιχεία ασθενή,
αριθμό δοντιού, ημερομηνία
• Συσκευασία: 100 τεμάχια
• Πωλούνται και ανά τεμάχιο

BITE WINGS

PAC DENT

• Διαφανείς ζελατίνες για την αποθήκευση
ακτινογραφιών
• Διάτρητο για εύκολο διαχωρισμό ανά
τεμάχιο
• Με ειδικά λευκά σημεία για καταγραφή
απαραίτητων πληροφοριών, όπως στοιχεία
ασθενή, αριθμό δοντιού, ημερομηνία
• Συσκευασία: Ρολό 1000 τεμαχίων

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

WELLDENT

7,90 €

12,50 €

9,80 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Πτερύγια για ακτινογραφίες δήξεως
Μαλακό υλικό μιας χρήσεως
Μικρού όγκου, δεν ενοχλούν
Κολλάνε στην οπίσθια επιφάνεια του ακτινογραφικού
πλακιδίου καθιστώντας εύκολη τη λήψη ακτινογραφίας δήξεως
• Συσκευασία: 500 τεμάχια

15,50 € με ΦΠΑ

• Μιας χρήσης καλύμματα που προστατεύουν από
διασταυρούμενη μόλυνση
• Εύκολα στη χρήση
• Διαθέσιμα μεγέθη και συσκευασίες:
size 0 (22mm*35mm) – 100 τεμάχια
size 1 (24mm*40mm) – 100 τεμάχια
size 2 (31mm*41mm) – 100 τεμάχια

αγοράζοντας 3 συσκευασίες
-33,33%
τιμή συσκευασίας: 8,33 € 10,33 € με φπα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
• Κατάλληλο για απλές ακτινογραφίες
• Το kit περιέχει:
5 μεταλλικούς βραχίονες στήριξης
4 βάσεις προσθίων
8 βάσεις οπισθίων
2 βάσεις endo
5 βάσεις δήξεως
5 δακτυλίους

WELLDENT

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΡΣΟΡΑ
• Μιας χρήσης καλύμματα για ψηφιακούς κέρσορες
• Διαστάσεις: 20,5*4,4cm
• Διατηρούν τον κέρσορα καθαρό από σάλια και αίμα
• Περιορίζουν τον κίνδυνο διασταυρούμενης λοίμωξης
• Συσκευασία: 500 τεμάχια

WELLDENT

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

SWEDENT

59,50 €

73,78 € με ΦΠΑ

16,90 €

20,96 € με ΦΠΑ

X-RAY STAIN REMOVER

HAGER WERKEN

4,90 €

17,50 €

6,08 € με ΦΠΑ

• Από ανοξείδωτο ατσάλι

21,70 € με ΦΠΑ

• Υγρό για την αφαίρεση λεκέδων
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό
• Αφαιρεί τα χημικά ακτίνων Χ, ιώδιο,
σκουριά κ.α
• Συσκευασία: Μπουκάλι 100ml
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INTERMED

CHLORHEXIL 0.20%

INTERMED

CHLORHEXIL EXTRA

11,38 €

13,83 €

14,11 € με ΦΠΑ

• Αντιμικροβιακή προστασία και ανακούφιση της
στοματικής κοιλότητας
• Περιεκτικότητα σε χλωρεξιδίνη 0.20%, χωρίς
παρουσία οινοπνεύματος
• Προσφέρει δραστικό έλεγχο και εξουδετέρωση των
μικροοργανισμών της στοματοφαρυγγικής
κοιλότητας, αποτελεσματική καταπολέμηση της
ουλοδοντικής μικροβιακής πλάκας, άμεση
ανακούφιση και προστασία της στοματικής
κοιλότητας από ερεθισμούς και φλεγμονές
• 1045 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 9,67 € 11,99 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 8,54 € 10,58 € με φπα
UNISEPT DENTAL CLEANSER

INTERMED

17,15 € με ΦΠΑ

• Εντατική προστασία και φροντίδα της στοματικής
κοιλότητας
• Περιέχει χλωρεξιδίνη 0,20%, τρικλοζάνη 0,1% και
CPC 0,05% παρέχοντας αντιμικροβιακή προστασία
μακράς διάρκειας
• Ιδανικό για περιπτώσεις χειρουργικών ή
γναθοχειρουργικών επεμβάσεων και εμφυτευμάτων
• Ανακουφίζει και προστατεύει από ερεθισμούς και
φλεγμονές
• Χωρίς οινόπνευμα, με υπέροχη γεύση βοτάνων
• 1344 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 11,76 € 14,58 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 10,37 € 12,86 € με φπα
UNISEPT MOUTHWASH

11,38 €

INTERMED

11,38 €

14,11 € με ΦΠΑ

14,11 € με ΦΠΑ

• Στοματικό διάλυμα καθημερινής χρήσης το οποίο
συνδυάζει όλα τα οφέλη της πολλαπλής δράσης του
ενεργού οξυγόνου με την ισχυρή και μακράς
διάρκειας αντισηπτική προστασία που προσφέρει η
χλωρεξιδίνη και το CPC, συμβάλλοντας έτσι στην
καθημερινή βελτίωση της υγιεινής της στοματικής
κοιλότητας και στην καταπολέμηση των αιτιών της
κακοσμίας
• Με υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,8%, χλωρεξιδίνη
0,055% & χλωριούχο ακετυλπυριδίνιο 0,05% (CPC)
• 1256 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

• Καθημερινό στοματικό διάλυμα
• Αντιμικροβιακή προστασία, ανακούφιση του πόνου
και επιτάχυνση της επούλωσης τραυμάτων και
πληγών της στοματικής κοιλότητας που οφείλονται
σε οδοντιατρικές επεμβάσεις, ορθοδοντικές
εφαρμογές, τεχνητές οδοντοστοιχίες, άφθες
(αφθώδης στοματίτιδα), ουλίτιδες
• Ιδανικό για ουλίτιδα εγκυμοσύνης, κακοσμία και
ξηροστομία
• Με ενεργό οξυγόνο, χωρίς οινόπνευμα
• 1372 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 9,67 € 11,99 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 8,54 € 10,58 € με φπα
ACTISEPT MOUTHWASH

INTERMED

9,99 €

12,39 € με ΦΠΑ

• Καθημερινό φθοριούχο στοματικό διάλυμα με ήπια
αντισηπτική δράση
• Με τον μοναδικό συνδυασμό αιθέριων ελαίων:
menthol, thymol, eucalyptol, methyl salicylate,
cetylpyridinium chloride
• Χωρίς την παρουσία οινοπνεύματος, δεν καίει
• Με υπέροχη γεύση πορτοκάλι
• 1252 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 8,49 € 10,53 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 7,49 € 9,29 € με φπα

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 9,67 € 11,99 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 8,54 € 10,58 € με φπα
BABYDERM MOUTHWASH

INTERMED

10,57 €

13,11 € με ΦΠΑ

• Φθοριούχο στοματικό διάλυμα καθημερινής
χρήσης, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει
κάλυψη των αναγκών της στοματικής κοιλότητας
των παιδιών
• Περιέχει φθόριο που ενδυναμώνει τα δόντια
• Λόγω της ειδικής του σύστασης αναστέλλει τη
δημιουργία της μικροβιακής πλάκας, ακόμη και
στις πιο δύσκολες περιοχές που δεν φτάνει η
οδοντόβουρτσα
• Περιποιείται τα ευαίσθητα παιδικά ούλα
• 1893 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 8,98 € 11,14 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 7,93 € 9,83 € με φπα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
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PERIOFIX
• Χλωρεξιδίνη 0,20% και υαλουρονικό οξύ
• Συνδυάζει τις αντισηπτικές ιδιότητες της χλωρεξιδίνης, με τις επουλωτικές
ιδιότητες του υαλουρονικού οξέος
• Ιδανικό για χειρουργεία περιοδοντίου, οδοντικά εμφυτεύματα, εξαγωγές,
περιεμφυτευματίτιδες, θεραπείες ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας
• 1852 Συσκευασία: Μπουκάλι 1,5lt

12,40 €

15,38 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 1 μπουκάλι
-15%
τιμή μπουκαλιού: 10,54 € 13,07 € με φπα
αγοράζοντας 4 μπουκάλια
-25%
τιμή μπουκαλιού: 9,30 € 11,53 € με φπα

TS-1 tongue cleaner
Vacuum cleaner
• Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού γλώσσας
• Προσαρμόζεται στην σιελαντλία, αφού πρώτα αφαιρεθεί το στόμιό της
• Σε συνδυασμό με το TS1 gel επιτυγχάνει έναν αποτελεσματικό καθαρισμό της
γλώσσας μειώνοντας αποτελεσματικά τη στοματική κακοσμία
• Η θεραπεία μπορεί να συνεχιστεί από τον ασθενή στο σπίτι με τη χρήση του
tongue vacuum cleaner σε συνδυασμό με το ειδικό στέλεχος
• Συσκευασία: 5 tongue vacuum cleaner και 5 στελέχη
TS1 gel
• Ειδικό καθαριστικό gel που βελτιώνει την ολίσθηση του tongue vacuum cleaner
• Παρέχει στον ασθενή μία αίσθηση φρεσκάδας
• Το περιεχόμενο κάθε μπουκαλιού αρκεί για περίπου 120-150 εφαρμογές
• Συσκευασία: 75ml
ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ
kit

ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ

9,90 €

12,28 € με ΦΠΑ
TS1 gel

5,20 €

6,45 € με ΦΠΑ

SILICONE FLOSS

18,90 €

1,00 €

23,44 € με ΦΠΑ
refill

TS1
η πεντάδα

1,24 € με ΦΠΑ

7,50 €

9,30 € με ΦΠΑ

3,20 €

3,97 € με ΦΠΑ

• Κωνικά, με ειδική ανατομική λαβή
• Για καθαρισμό μεσοδόντιων διαστημάτων
και ορθοδοντικών μηχανισμών
• Μεγέθη: 0,6–0,7–0,8–1,0–1,2mm
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
kit: 50 τεμάχια (10 ανά μέγεθος)
refill: 5 τεμάχια ενός μεγέθους

• Οδοντικό νήμα σε ρολό
• Μήκος 50 μέτρα
• Με άρωμα μέντα

CERKAMED

GLUCOSITE υγρό ή gel
υγρό

1,90 €

2,36 € με ΦΠΑ
gel

SEPTOPACK

• Οδοντικό νήμα από μαλακή σιλικόνη
που δεν τραυματίζει τα ούλα
• Συσκευασία: 12 τεμάχια

SEPTODONT

48,30 €

54,58 € με ΦΠΑ

2,90 €

3,60 € με ΦΠΑ

• 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

• Αυτοπολυμεριζόμενη περιοδοντική κονία που περιέχει ίνες
εντός της μάζας της
• Χρησιμοποιείται στην περιοδοντολογία για προστατευτική
ουλική επικάλυψη σε εντοπισμένη περιοδοντίτιδα
• Στην οδοντική χειρουργική χρησιμοποιείται ως υλικό
προσωρινής έμφραξης και ως υλικό απώθησης ούλων σε
περίπτωση αυχενικών τερηδόνων
• Συσκευασία: Δοχείο 60gr
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ARTIKAMINE 1:100.000

τύπου forte

ΑΔΗΦΑΡΜ

SEPTANEST 1:100.000

22,34 €

23,68 € με ΦΠΑ

• Μεγάλης διάρκειας και βάθους τοπική αναισθησία, λόγω της
υψηλής περιεκτικότητας σε υδροχλωρική αρτικαΐνη, η οποία
και παρουσιάζει εξαιρετική τοπική ανοχή και χαμηλή
νευροτοξικότητα
• Ικανοποιητική αγγειοσύσπαση για χειρουργικές επεμβάσεις
• Μοναδική συσκευασία σε blister
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

• Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%, με επινεφρίνη 1:100.000
• Για επώδυνες επεμβάσεις
• Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και
στελεχιαία
• Οι φύσιγγες είναι άσηπτα γεμιζόμενες
• Σε blister μορφή, φύσιγγες 1,7ml
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΑΔΗΦΑΡΜ

SEPTANEST 1:200.000

22,34 €

23,68 € με ΦΠΑ

• Μεγάλης διάρκειας και βάθους τοπική αναισθησία, λόγω της
υψηλής περιεκτικότητας σε υδροχλωρική αρτικαΐνη, η οποία
και παρουσιάζει εξαιρετική τοπική ανοχή και χαμηλή
νευροτοξικότητα
• Ικανοποιητική αγγειοσύσπαση για χειρουργικές επεμβάσεις
• Μοναδική συσκευασία σε blister
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

• Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%, με επινεφρίνη 1:200.000
• Για συνήθεις επεμβάσεις με χαμηλή περιεκτικότητα
αγγειοσυσπαστικού
• Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και
στελεχιαία
• Οι φύσιγγες είναι άσηπτα γεμιζόμενες
• Σε blister μορφή, φύσιγγες 1,7ml
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΑΔΗΦΑΡΜ

LIGNOSPAN SPECIAL

23,62 €

SEPTODONT

23,62 €

25,04 € με ΦΠΑ

• Λιδοκαϊνη 2%, με επινεφρίνη 1:80.000
• Τοπικό αναισθητικό για μέσης διάρκειας οδοντιατρικές πράξεις
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις προσθετικές καθώς και στις
χειρουργικές επεμβάσεις
• Το αναισθητικό με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε
επινεφρίνη
• Μοναδική συσκευασία σε blister
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

SEPTODONT

22,34 €

23,68 € με ΦΠΑ

LIDONET

SEPTODONT

22,34 €

23,68 € με ΦΠΑ

ARTIKAMINE 1:200.000

τύπου forte

25,04 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Λιδοκαΐνη 2%, με αδρεναλίνη 1:80.000
Για επεμβάσεις μεγάλης έκτασης και επιφάνειας
Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και στελεχιαία
Oι φύσιγγες είναι άσηπτα γεμιζόμενες
Σε blister μορφή, φύσιγγες 1,8ml
Συσκευασία: 50 τεμάχια

οι τιμές των αναισθητικών καθορίζονται από τον Ε.Ο.Φ
και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ
ΑΔΗΦΑΡΜ

MEPIVAKATE

SCANDONEST 3%

22,34 €

Υδροχλωρική μεπιβακαΐνη 3%, χωρίς αγγειοσυσπαστικό
Με γρήγορο onset
Διάρκεια αναισθησίας: 30-45 λεπτά με ικανοποιητικό βάθος
Κατάλληλο για ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικών συμβαμάτων
Μοναδική συσκευασία σε blister
Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ

23,68 € με ΦΠΑ

• Υδροχλωρική μεπιβακαΐνη 3%, χωρίς αγγειοσυσπαστικό
• Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και
στελεχιαία
• Η απουσία αγγειοσυσπαστικού παράγοντα καθιστά το
Scandonest 3% κατάλληλο για τοπική αναισθησία σε
περιπτώσεις υπερτασικών, γηριατρικών ασθενών και
παιδοδοντία
• Οι φύσιγγες είναι άσηπτα γεμιζόμενες
• Σε blister μορφή, φύσιγγες 1,8ml
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΚΟΥΤΙ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΔΗΦΑΡΜ

XYLEPAK

SEPTODONT

22,34 €

23,68 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•
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ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ

9,92 €

2,50 €

10,52 € με ΦΠΑ

• Επιφανειακή αναισθησία με έναν ψεκασμό
• Αναισθητικό spray υψηλής περιεκτικότητας σε λιδοκαΐνη
• Αντισηψία στην περιοχή του ψεκασμού λόγω του δραστικού
cetrimide
• Κάθε συσκευασία αρκεί για έως 600 ψεκασμούς
• Γεύση φράουλα
• Συσκευασία: 40gr

3,10 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

2,50lt χωρητικότητα
Με ειδικό καπάκι ασφαλείας για ερμητικό κλείσιμο όταν γεμίσει
Απαραίτητο για την ορθή διαχείριση των αιχμηρών αντικειμένων
Βάσει νόμου η ύπαρξη του σε κάθε οδοντιατρείο είναι
υποχρεωτική

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
ΒΕΛΟΝΕΣ CK-JECT

CK JECT

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

• Αποστειρωμένες βελόνες μιας χρήσης
• Διαθέσιμα μεγέθη:
παιδικές:
30G (0,30mm) x 12mm
εμπότισης:
27G (0,40mm) x 25mm
εμπότισης:
30G (0,30mm) x 25mm
στελεχιαίες:
27G (0,40mm) x 40mm
• Ατραυματική διείσδυση λόγω στρογγυλοποιημένης εγκοπής
• Συσκευασία: Κουτί 100 τεμαχίων

αγοράζοντας 6 συσκευασίες
-16,66%
τιμή συσκευασίας: 5,42 € 6,73 € με φπα

ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT

SEPTODONT

13,00 €

16,12 € με ΦΠΑ

• Επιχρισμένες με σιλικόνη αποστειρωμένες βελόνες μιας χρήσης
• H χρωματικά κωδικοποιημένη σφραγίδα γύρω από το πλαστικό
προστατευτικό περίβλημα εγγυάται τη στειρότητα της βελόνας
• Το χρώμα της σφραγίδας δηλώνειτη διάμετρο της βελόνας
παιδικές: 10mm, 30G
εμπότισης: 25mm, 27G
εμπότισης: 25mm, 30G
στελεχιαίες: 35mm, 27G
• Συσκευασία: Κουτί 100 τεμαχίων
• Διατίθενται και για σύριγγες Αμερικάνικου τύπου

ΥΛΙΚΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ
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WELLDENT

ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ
ανά τεμάχιο

IMICRYL

GEL ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ POLIMO

0,37 €

12,50 €

0,46 € με ΦΠΑ

• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά μεγέθη: small
medium
large
• Κάθε μέγεθος έχει διαφορετικό χρώμα για εύκολη
κωδικοποίηση
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 300 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 0,25 €

-33,33%
0,31 € με φπα

14,13 € με ΦΠΑ

• Με όξινο ph (Ph3,5)
• Ιδανικό για περιπτώσεις ευαισθησίας μετά τη λεύκανση ή σε
ασθενείς με έντονη ξηροστομία
• Διαθέσιμες γεύσεις:
φράουλα
κεράσι
πορτοκάλι
σοκολάτα
τσιχλόφουσκα
• Συσκευασία: 517gr (505ml)
CERKAMED

FLUOR DEFENDER
• 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

8,90 €

10,06 € με ΦΠΑ

ΔΙΣΚΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
RONDELLS BLUE

DIRECTA

HAGER WERKEN

MIRA-2-TON

18,50 €

καρτέλα

22,94 € με ΦΠΑ

3,95 €

4,90 € με ΦΠΑ
φιαλίδιο

17,95 €

22,26 € με ΦΠΑ

• Αποκαλυπτικά οδοντικής πλάκας
• Προεμποτισμένα μπλε βύσματα
• Χρωματίζουν κόκκινη την πλάκα που είναι νεότερη των 3
ημερών και μπλε την πλάκα που είναι στο στόμα για
περισσότερο από 3 ημέρες
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

• Υγρό ή μασώμενα δισκία που χρωματίζουν την οδοντική πλάκα
• Χρωματίζουν την παλιότερη οδοντική πλάκα μπλε και τη
νεότερη ροζ
• Βοηθάνε στην ενεργοποίηση του οδοντιατρικού ασθενή
• Χωρίς ερυθροζίνη, χωρίς γλουτένη
• Τα υπολείμματα χρώματος φεύγουν με απλό βούρτσισμα
• Kάθε δισκίο μπορεί να σπάσει στη μέση και αρκεί για 2
εφαρμογές
• Διαθέσιμες συσκευασίες: 605765 Καρτέλα 10 δισκίων
605655 Φιαλίδιο 60ml

ΥΛΙΚΟ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
CALCIPAST+I
• Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου με ιωδοφόρμιο
• Εμπλουτισμένο με θειικό βάριο
• Ιδανικό για τελική έμφραξη ριζικών σωλήνων νεογιλών δοντιών
• Συσκευασία: 4*2,1gr σύριγγες και ρύγχη εφαρμογής

CERKAMED
ανά σύριγγα

13,95 €

15,76 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 4 σύριγγες, ΔΩΡΟ 10 τεμάχια elastic applicators αξίας 4,84€
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ΥΛΙΚΑ SEALANTS
CLINPRO
• Φωτοπολυμεριζόμενο, φθοριούχο αποφρακτικό υλικό για οπές και σχισμές
• Αποτελεσματική προστασία για την έγκαιρη πρόληψη της τερηδόνας αλλά
και την μακροπρόθεσμη προστασία από αυτή
• 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
• 12637 Συσκευασία: Σύριγγα αποφρακτικού 1,2ml και 10 μαύρα ρύγχη
• 12636 Kit: 2*1,2ml σύριγγες υλικού sealant, 3ml αδροποιητικού, 10 ρύγχη
μαύρα και 10 ρύγχη γαλάζια
DENTONICS

PIT & FISSURE SEALANT
ανά σύριγγα

3Μ
σύριγγα 1,2ml

44,54 €

kit

50,33 € με ΦΠΑ

ULTRADENT

ULTRASEAL XT PLUS

9,54 €

17,64 €

19,93 € με ΦΠΑ

ανά σύριγγα

22,00 €

10,78 € με ΦΠΑ

24,86 € με ΦΠΑ

• Φωτοπολυμεριζόμενο αποφρακτικό υλικών για οπές και σχισμές
• Υψηλού βαθμού σταθερότητα και άριστη πρόσφυση στην
αδαμαντίνη
• Χαμηλό ιξώδες για εύκολη ροή
• Διατίθεται σε αποχρώσεις opaque και clear
12-155
Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες clear και 9gr
αδροποιητικού
12-156
Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες opaque και 9gr
αδροποιητικού

• Φωτοπολυμεριζόμενο αποφρακτικό υλικό για οπές και σχισμές
αδαμαντίνης
• Γρήγορη και ασφαλής έμφραξη
• Περιέχει ενισχυτικές ουσίες 58% - σταθερό και με μεγάλη
διάρκεια
• Απελευθερώνει φθόριο, είναι ακτινοσκιερό και θιξοτροπικό
• Διατίθεται σε αποχρώσεις opaque white και clear
0726 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες opaque white
0565 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες clear

αγοράζοντας 4 σύριγγες, ΔΩΡΟ 9gr αδροποιητικού

ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

WELLDENT

ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

36,00 €

58,00 €

44,64 € με ΦΠΑ

• Εκμαγείο επίδειξης που συνοδεύεται από οδοντόβουρτσα
• Αποτελεσματική απεικόνιση όλων των λεπτομερειών
• Ιδανικό για την ενεργοποίηση του οδοντιατρικού ασθενή και
την κατανόηση του σωστού τρόπου βουρτσίσματος
• Μήκος οδοντόβουρτσας: 19,5cm

HAGER WERKEN

71,92 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Εκμαγείο μεγάλων διαστάσεων
Αποτελεσματική απεικόνιση όλων των λεπτομερειών
Συνοδεύεται από αντίστοιχου μεγέθους οδοντόβουρτσα
Ιδανικό για την ενεργοποίηση του οδοντιατρικού ασθενή και
την κατανόηση του σωστού τρόπου βουρτσίσματος
• Μήκος οδοντόβουρτσας: 21,5cm

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
• Δισκία διαλυόμενα στο νερό
• Έχουν ήπια αντισηπτική δράση
• Κάθε κουτί περιέχει 1000 δισκία
• Διαθέσιμα αρώματα: πορτοκάλι
θυμόλη
μέντα
• Κατάλληλα για πλύσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία

PERFECTION PLUS

13,90 €

17,24 € με ΦΠΑ

τα 20
τεμάχια

5,00 €

6,20 € με ΦΠΑ
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ΔΩΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
IDA

ΓΟΜΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
ανά τεμάχιο

WELLDENT

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΔΩΡΟ ΚΛΕΨΥΔΡΑ

0,50 €

ανά τεμάχιο

0,62 € με ΦΠΑ

1,30 €

1,61 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλη για δώρο σε μικρούς ασθενείς
• Διατίθεται σε μπλε και ροζ χρώμα
• Χρόνος κλεψύδρας: 2 λεπτά

• Γόμες σε διάφορα χρώματα
• Κατάλληλες για δώρα σε μικρούς ασθενείς
• Άοσμες

αγοράζοντας 60 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 0,33 €

-33,33%

AKZENTA

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
ανά τεμάχιο

αγοράζοντας 10 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 1,17 € 1,45 € με φπα

0,41 € με φπα

HAGER WERKEN

ΘΗΣΑΥΡΟΚΟΥΤΑΚΙΑ

0,40 €

ανά τεμάχιο

0,50 € με ΦΠΑ

• Χρώματα: μπλε, πορτοκαλί
κίτρινο, ροζ
• Εμποτισμένες με οδοντόκρεμα
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

0,42 €

0,52 € με ΦΠΑ

• Θησαυροκουτάκια
• Κατάλληλα για να βάζετε μέσα τα νεογιλά δόντια και να τα
δίνετε στους μικρούς ασθενείς
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-50%
τιμή τεμαχίου: 0,20 € 0,25 € με φπα
ΘΗΚΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

DENTAL PACIFIC
10 τεμάχια

ΘΗΚΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ - ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

4,50 €

WELLDENT
5 τεμάχια

5,58 € με ΦΠΑ

• Θήκες σε σχήμα δοντιού
• Ιδανικές για τα νεογιλά δόντια που έχουν εξαχθεί

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ - ΚΑΡΑΒΑΚΙΑ

• Τουβλάκια τύπου lego
• Κατάλληλα για να μπαίνουν μέσα τα νεογιλά δόντια και να
δίνονται στους μικρούς ασθενείς

HAGER WERKEN
10 τεμάχια

HAGER WERKEN

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

3,20 €

10 τεμάχια

3,97 € με ΦΠΑ

• Παιδικά παιχνίδια
• Κατάλληλα για δώρα σε παιδιά
• Αυτοκινητάκια, καράβια

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

• Παιδικά δαχτυλίδια
• Κατάλληλα για δώρα σε παιδιά
• Ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 2,88 € 3,57 € με φπα

ΖΩΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΣ

1,50 €

1,86 € με ΦΠΑ

HAGER WERKEN
10 τεμάχια

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 2,25 € 2,79 € με φπα

ΖΩΑ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ

HAGER WERKEN

2,50 €

10 τεμάχια

3,10 € με ΦΠΑ

• Ζώα της φάρμας
• Κατάλληλα για δώρα σε παιδιά
• Άλογα, χήνες, κότες, αγελάδες κ.α

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 2,25 € 2,79 € με φπα

2,50 €

3,10 € με ΦΠΑ

• Ζώα της ζούγκλας
• Κατάλληλα για δώρα σε παιδιά
• Λιοντάρια, ελέφαντες, ζέβρες κ.α

αγοράζοντας 100 τεμάχια
-10%
τιμή τεμαχίου: 2,25 € 2,79 € με φπα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ 3Μ
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ
• Στεφάνες από ανοξείδωτο χάλυβα
• Μακροπρόθεσμη αποκατάσταση νεογιλών γομφίων
• Προδιαμορφωμένες, σε κωδωνοειδές σχήμα
• Ειδικά σχεδιασμένες για την εξοικονόμηση του χρόνου τοποθέτησης
• Αποδίδουν επακριβώς την ανατομικότητα των δοντιών για καλύτερη
εφαρμογή και απόδοση
• Προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις εμφράξεις
αμαλγάματος πολλαπλών επιφανειών
• Απαραίτητες για παιδοδοντιατρικά περιστατικά

3Μ

616,81 €

kit

697,00 € με ΦΠΑ

6,55 €

ανά τεμάχιο

7,40 € με ΦΠΑ

• Αρχικό σετ για νεογιλούς γομφίους
ND96 Σετ με 96 στεφάνες (2 στεφάνες ανά σχήμα και μέγεθος)

Ανταλλακτικά νεογιλών γομφίων
1ος νεογιλός γομφίος άνω αριστερά
κωδικός
εγγύς-άπω διάμετρος σε mm

1ος νεογιλός γομφίος άνω δεξιά

DUL2

DUL3

DUL4

DUL5

DUL6

DUL7

DUR2

DUR3

DUR4

DUR5

DUR6

DUR7

7.2

7.6

8.0

8.4

8.8

9.2

7.2

7.6

8.0

8.4

8.8

9.2

2ος νεογιλός γομφίος άνω αριστερά
κωδικός
εγγύς-άπω διάμετρος σε mm

2ος νεογιλός γομφίος άνω δεξιά

EUL2

EUL3

EUL4

EUL5

EUL6

EUL7

EUR2

EUR3

EUR4

EUR5

EUR6

EUR7

9.2

9.6

10.0

10.4

10.8

11.2

9.2

9.6

10.0

10.4

10.8

11.2

1ος νεογιλός γομφίος κάτω αριστερά
κωδικός

εγγύς-άπω διάμετρος σε mm

1ος νεογιλός γομφίος κάτω δεξιά

DLL2

DLL3

DLL4

DLL5

DLL6

DLL7

DLR2

DLR3

DLR4

DLR5

DLR6

DLR7

7.3

7.7

8.1

8.5

8.9

9.3

7.3

7.7

8.1

8.5

8.9

9.3

2ος νεογιλός γομφίος κάτω αριστερά
κωδικός
εγγύς-άπω διάμετρος σε mm

2ος νεογιλός γομφίος κάτω δεξιά

EUL2

ELL3

ELL4

ELL5

ELL6

ELL7

ELR2

ELR3

ELR4

ELR5

ELR6

ELR7

9.4

9.8

10.2

10.6

11.0

11.4

9.4

9.8

10.2

10.6

11.0

11.4

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ
• Στεφάνες από ανοξείδωτο χάλυβα
• Προσωρινές και μεταβατικού τύπου αποκαταστάσεις μόνιμων γομφίων
• Προδιαμορφωμένες, σε κωδωνοειδές σχήμα και ειδικά διαμορφωμένες για
την εξοικονόμηση του χρόνου τοποθέτησης
• Αποδίδουν επακριβώς την ανατομικότητα των δοντιών για καλύτερη
εφαρμογή και απόδοση
• Προσφέρουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής συγκριτικά με τις εμφράξεις
αμαλγάματος πολλαπλών επιφανειών

3Μ
kit

633,77 €

716,16 € με ΦΠΑ

7,02 €

ανά τεμάχιο

7,93 € με ΦΠΑ

• Αρχικό σετ για μόνιμους γομφίους
PO96 Σετ με 96 στεφάνες (4 στεφάνες ανά σχήμα και μέγεθος)

Ανταλλακτικά μονίμων γομφίων
άνω αριστερά

άνω δεξιά

κωδικός

6UL2

6UL3

6UL4

6UL5

6UL6

6UL7

6UR2

6UR3

6UR4

6UR5

6UR6

6UR7

εγγύς-άπω διάμετρος σε mm

10.7

11.1

11.5

11.9

12.3

12.8

10.7

11.1

11.5

11.9

12.3

12.8

κάτω αριστερά

κάτω δεξιά

κωδικός

6LL2

6LL3

6LL4

6LL5

6LL6

6LL7

6LR2

6LR3

6LR4

6LR5

6LR6

6LR7

εγγύς-άπω διάμετρος σε mm

10.8

11.2

11.6

12.0

12.4

12.9

10.8

11.2

11.6

12.0

12.4

12.9
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ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
BMS DENTAL

BMS HOME WHITENING 16%
• Υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 16% (~ 5,6% υπεροξείδιο υδρογόνου)
• Κατάλληλο για λεύκανση στο σπίτι
• Ελάχιστος χρόνος παραμονής στο στόμα ανά εφαρμογή: 1 ώρα
• Συνιστώμενος χρόνος παραμονής στο στόμα ανά εφαρμογή: 3 ώρες ή όλη τη
νύχτα
• Η συσκευασία περιέχει:
4 σύριγγες λευκαντικού υλικού 3ml
2 φύλλα για κατασκευή νάρθηκα λεύκανσης
1 θήκη αποθήκευσης

25,50 €

31,62 € με ΦΠΑ

*η προσφορά ισχύει και σε συνδυασμό με το BMS WHITE 38%

αγοράζοντας 2* συσκευασίες
-5%
τιμή συσκευασίας: 24,23 € 30,04 € με φπα
OPALESCENCE PF 10% & 16%
• Υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
• Με σύνθεση PF (νιτρικό κάλιο και φθόριο) για πρόληψη της τερηδόνας,
ενδυνάμωση της αδαμαντίνης και ελαχιστοποίηση της ευαισθησίας
• Περιέχει 20% νερό για την αποφυγή της αφυδάτωσης και τη χρωματική
υποτροπή
• Πατενταρισμένη, κολλώδης, παχύρρευστη σύνθεση έτσι ώστε να παραμένει
στον νάρθηκα και να τον συγκρατεί στην θέση του
• Σε 2 συγκεντρώσεις: 10% & 16% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
• Σε 3 γεύσεις: πεπόνι, μέντα και άγευστο
Opalescence PF Doctor kit:
8*1,2ml σύριγγες λεύκανσης, 2 φύλλα 0,9mm, 1 θήκη ναρθηκών, 30ml
οδοντόκρεμα, 1,2ml σύριγγα LC Block-out (ρητίνη για δημιουργία χώρων στο
νάρθηκα)
Opalescence PF Patient kit:
8*1,2ml σύριγγες λεύκανσης, 1 θήκη ναρθηκών, 30ml οδοντόκρεμα
Opalescence PF Refill:
4*1,2ml σύριγγες λεύκανσης

ULTRADENT
doctor kit

69,00 €

85,56 € με ΦΠΑ
patient kit

64,00 €

79,36 € με ΦΠΑ
refill

28,95 €

35,90 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 5 συσκευασίες doctor kit
-20%
τιμή συσκευασίας: 55,20 € 68,45 € με φπα
αγοράζοντας 5 συσκευασίες patient kit
-20%
τιμή συσκευασίας: 51,20 € 63,49 € με φπα
OPALESCENCE GO 6%
• 6% υπεροξείδιο του υδρογόνου, με γεύση μέντας ή πεπόνι
• Λεύκανση για το σπίτι σε έτοιμα προγεμισμένα δισκάρια
• Περιέχει νιτρικό κάλιο και φθόριο για ενδυνάμωση της αδαμαντίνης,
προστασία από την τερηδόνα και ελαχιστοποίηση της ευαισθησίας
• Χρόνος εφαρμογής: 1 - 1.5 ώρα
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολοκληρωμένη θεραπεία λεύκανσης ή σε
συνδυασμό με τη λεύκανση που έχει προηγηθεί στο ιατρείο
• 4639 10 δισκάρια άνω και 10 δισκάρια κάτω γνάθου (μέντα)
• 3593 10 δισκάρια άνω και 10 δισκάρια κάτω γνάθου (πεπόνι)

UNIDENT 16% ή 22%
• Υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 16% ή 22%, κατάλληλο για λεύκανση στο σπίτι
• Το Unident 16% πρέπει να εφαρμόζεται στα δόντια για 30 λεπτά, 2 φορές τη
μέρα, για διάστημα 1 ή 2 εβδομάδων
• Το Unident 22% πρέπει να εφαρμόζεται στα δόντια για 30 λεπτά, 1 φορά τη
μέρα, για διάστημα 1 ή 2 εβδομάδων
• Συσκευασία: 3*2.5ml σύριγγες λευκαντικού

ULTRADENT

71,50 €

88,66 € με ΦΠΑ

INTERMED

30,00 €

37,20 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 1 συσκευασία
-12,5%
τιμή συσκευασίας: 26,25 € 32,55 € με φπα
αγοράζοντας 4 συσκευασίες
-25%
τιμή συσκευασίας: 22,50 € 27,90 € με φπα

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
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BMS DENTAL

BMS WHITE 38%
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου 38%
• Διαθέτει σύριγγα αυτόματης ανάμειξης για εύκολη και γρήγορη χρήση
• Έως 8 αποχρώσεις πιο λευκά σε μόλις 30 λεπτά
• Τα προς λεύκανση δόντια πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Προστατέψτε τα ούλα με το BMS WHITE BM (περιέχεται στη συσκευασία)
• Εφαρμόστε το λευκαντικό υλικό απευθείας πάνω στην επιφάνεια των δοντιών
• Αφήστε το υλικό πάνω στα δόντια για 20-30 λεπτά
• Η χρήση λάμπας ή λυχνίας πολυμερισμού επιταχύνει τη διαδικασία, χωρίς να
είναι όμως απαραίτητη
• Αφαιρέστε το προϊόν με γάζα
• Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
• Στο τέλος αφαιρέστε το προϊόν που χρησιμοποιείται για την προστασία των
ούλων και ξεπλύνετε με άφθονο νερό
• Η συσκευασία περιέχει: 2*2,5ml σύριγγες λευκαντικού
6 ρύγχη ανάμειξης
2*1,5gr σύριγγες προστασίας ούλων
4 ρύγχη εφαρμογής

34,00 €

42,16 € με ΦΠΑ

*η προσφορά ισχύει και σε συνδυασμό με το BMS HOME WHITENING 16%
δε χρειάζεται λυχνία λεύκανσης

αγοράζοντας 2* συσκευασίες
-5%
τιμή συσκευασίας: 32,30 € 40,05 € με φπα
OPALESCENCE BOOST
• 40% υπεροξείδιο του υδρογόνου
• Λεύκανση δοντιών σε 40 λεπτά - 2 εφαρμογές των 20 λεπτών
• Ενεργοποιείται χημικά, δεν χρειάζεται φως και έχει ουδέτερο pH
• Περιέχει PF (νιτρικό κάλιο και φθόριο) για ενδυνάμωση της αδαμαντίνης,
προστασία από την τερηδόνα και ελαχιστοποίηση της ευαισθησίας
• Ανάμιξη από σύριγγα σε σύριγγα ώστε να διατηρείται φρέσκο το υλικό
πριν από κάθε εφαρμογή
• Το κόκκινο χρώμα βοηθά στη σωστή τοποθέτηση και αφαίρεση του υλικού
Νέα απομόνωση σε πράσινο χρώμα (OpalDam Green) περιλαμβάνεται πλέον
στην συσκευασία για ευδιάκριτη απομόνωση
4751: Opalescence Boost για 2 ασθενείς:
2*1.2ml διπλές σύριγγες Opalescence Boost, 1*1.2ml σύριγγα OpalDam
Green, 1 IsoBlock στοματοδιαστολέας, 5 ρύγχη Micro 20g, 5 ρύγχη Micro FX
20g
4750: Opalescence Boost για 4 ασθενείς:
4*1.2ml διπλές σύριγγες Opalescence Boost, 2*1.2ml σύριγγες OpalDam
Green, 2 IsoBlock στοματοδιαστολείς, 2 Luer Vacuum Adapters, 2 ρύγχη
Surgical Suction, 10 ρύγχη Micro 20g, 10 ρύγχη Micro FX 20g
4754: Opalescence Boost - οικονομική συσκευασία:
20*1.2ml διπλές σύριγγες Opalescence Boost

δε χρειάζεται λυχνία λεύκανσης

88,00 €

109,12 € με ΦΠΑ
4 ασθενείς

159,95 €

198,34 € με ΦΠΑ
οικονομική
συσκευασία

640,00 €

793,60 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 1 σύριγγα (αποτελεί τμήμα της οικονομικής συσκευασίας 4754)
τιμή σύριγγας: 32,00 € 39,68 € με φπα
UNIDENT 35%
• Υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 35%
• Κατάλληλο για λεύκανση στο ιατρείο
• Το υλικό πρέπει να παραμένει πάνω στα δόντια για 20-30 λεπτά. Στη συνέχεια
απομακρύνεται με γάζα
• Η συσκευασία περιέχει:
3*2.5ml σύριγγες λευκαντικού
1*1.4g (2.5ml) σύριγγα προστασίας ούλων
3 ρύγχη τοποθέτησης

δε χρειάζεται λυχνία λεύκανσης

ULTRADENT
2 ασθενείς

INTERMED

35,00 €

43,40 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 1 συσκευασία
-12,5%
τιμή συσκευασίας: 30,63 € 37,98 € με φπα
αγοράζοντας 4 συσκευασίες
-25%
τιμή συσκευασίας: 26,25 € 32,55 € με φπα
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ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ULTRADENT

OPALESCENCE QUICK PF 45%
• 45% υπεροξείδιο του καρβαμιδίου
• Λεύκανση με νάρθηκες για την αίθουσα αναμονής του ιατρείου
• Περιέχει νιτρικό κάλιο και φθόριο που βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας,
ενδυνάμωση της αδαμαντίνης και την ελαχιστοποίηση της ευαισθησίας
• Τοποθετείται σε νάρθηκα χωρίς προστασία των ούλων
• Χρόνος εφαρμογής: 30 λεπτά
• 5346 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες και 4 ρύγχη τοποθέτησης

53,95 €

66,90 € με ΦΠΑ

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ULTRADENT

OPALESCENCE ENDO
• 35% υπεροξείδιο του υδρογόνου για ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια
• Μετά την τοποθέτηση, ο ασθενής φεύγει και επιστρέφει στο ιατρείο σε 1-3
ημέρες, αξιολογείται το αποτέλεσμα και επανατοποθετείται υλικό αν
χρειαστεί
• 1323 Συσκευασία: 2*1,2ml σύριγγες Opalescence® Endo

72,95 €

90,46 € με ΦΠΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
RUBBER DAM LIQUID
• Φωτοπολυμεριζόμενο υγρό για την προστασία των ούλων σε εργασίες όπως
λεύκανση, μικροαποτριβή, αδροποίηση, διαδικασία απομόνωσης
• Δραστική ουσία: Ρητίνη ουρεθάνης και ανόργανα συστατικά
• Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες και ρύγχη εφαρμογής

ISOBLOCK
• Εξαιρετικά άνετο για τη μείωση της κούρασης της κροταφογναθικής
άρθρωσης
• Αμφίπλευρη υποστήριξη με ταυτόχρονη απομάκρυνση της γλώσσας
• Πολύ αποτελεσματικό για τη λεύκανση στο ιατρείο
• Μιας χρήσης

CERKAMED
ανά σύριγγα

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

ULTRADENT

1,60 €

1,98 € με ΦΠΑ

ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΡΘΗΚΩΝ
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BART MEDICAL

VACUUM FORMER
• Συσκευή κενού για κατασκευή όλων των τύπων νάρθηκα
• Αθόρυβη, με όμορφο Ιταλικό design
• Απενεργοποιείται μόνη της μετά από 10 λεπτά αδράνειας
• Κατάλληλη για φύλλα νάρθηκα έως και 5mm πάχους
• Έχει ταχύτατη και ομοιόμορφη θέρμανση του φύλλου νάρθηκα
• Διαστάσεις: 24*28*33cm (Π*Β*Υ)
• Αναρρόφηση: 250mbar
• Βάρος: 5,5kg

590,00 €

731,60 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας το Vacuum former, παίρνετε ΔΩΡΟ 200 φύλλα για νάρθηκα αξίας 248,00 €
ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ - Soft
• Διαστάσεις 125*125mm
• Τετράγωνα
• Soft και διαφανή
• 1mm
για λεύκανση
• 1,5mm για λεύκανση και βρουξισμό
• 2mm
για βρουξισμό
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ - Hard
• Διαστάσεις 125*125mm
• Τετράγωνα
• Hard και διαφανή
• Διατίθενται σε πάχος 1mm, 2mm και 3mm
• Ιδανικά για βρουξισμό αλλά και κατασκευή μήτρας omnivac
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
• Φύλλα νάρθηκα διπλού στρώματος
• Τετράγωνα
• Πάχος 4mm
• Διαστάσεις 125*125mm
• Κατάλληλα για κατασκευή αθλητικού νάρθηκα
• Διαθέσιμα χρώματα: πράσινο
(μονόχρωμο φύλλο)
κίτρινο
(μονόχρωμο φύλλο)
κόκκινο
(μονόχρωμο φύλλο)
μπλε/λευκό (δίχρωμο φύλλο)
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
• 0,9mm για την κατασκευή ναρθηκών για λεύκανση
226 25 τεμάχια πάχους 0,9mm
• 1,5mm για την κατασκευή ναρθηκών λεύκανσης σε ασθενείς με βρουξισμό
227 20 τεμάχια πάχους 1,5mm
• 2,0mm για την κατασκευή ναρθηκών βρουξισμού
284 20 τεμάχια πάχους 2,0mm
• Πωλούνται ανά τεμάχιο

BART MEDICAL

1,00 €

1,0mm

1,24 € με ΦΠΑ

1,50 €

1,5mm

1,86 € με ΦΠΑ

2,00 €

2,0mm

2,48 € με ΦΠΑ

BART MEDICAL

1,50 €

1,0mm

1,86 € με ΦΠΑ

2,40 €

2,0mm

2,98 € με ΦΠΑ

3,00 €

3,0mm

3,72 € με ΦΠΑ

BART MEDICAL
μονόχρωμο

5,50 €

6,82 € με ΦΠΑ
δίχρωμο

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

ULTRADENT
0,9mm

1,36 €

1,69 € με ΦΠΑ
1,5mm

1,95 €

2,42 € με ΦΠΑ
2,0mm

2,60 €

3,22 € με ΦΠΑ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΨΑΛΙΔΙ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
• Το ψαλίδι Ultra-Trim χρησιμοποιείται για το λεπτομερές κόψιμο και την
ακριβή διαμόρφωση του νάρθηκα μεταξύ των μεσοδόντιων θηλών, κατά την
τελική του διαμόρφωση

ULTRADENT

LC BLOCK-OUT RESIN
• Ρητίνη για τη δημιουργία χώρων σε νάρθηκες
• Φωτοπολυμεριζόμενη, με μεθακρυλική βάση
• Μπλε χρώματος ρητίνη η οποία τοποθετείται σε εκμαγεία για τη δημιουργία
χώρων (reservoirs) στους νάρθηκες λεύκανσης
• Χρησιμοποιείται και για την επισκευή κενών και ρωγμών στα εκμαγεία
• 0242 Συσκευασία: Σύριγγα 1,2ml

ULTRADENT

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ χωρίς τρύπες

WELLDENT

0,65 €

μεγάλο μέγεθος

53,95 €

66,90 € με ΦΠΑ

6,40 €

7,23 € με ΦΠΑ

LARIDENT

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ διάτρητες

0,68 €

μεγάλο μέγεθος

0,81 € με ΦΠΑ

• Θήκες για νάρθηκες λεύκανσης, ορθοδοντικά μηχανήματα,
μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες
• Διάφορα χρώματα*
• Διαστάσεις: 8*7,5*4cm

*τα χρώματα των θηκών στη φωτογραφία είναι ενδεικτικά

αγοράζοντας 11 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 0,59 €
ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ χωρίς τρύπες

• Θήκες για νάρθηκες λεύκανσης, ορθοδοντικά μηχανήματα,
μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες
• Διατίθενται σε χρώματα: μπλε
lime
πράσινο
πορτοκαλί
φούξια
• Διαστάσεις: 8*7*4cm

-9,09%

αγοράζοντας 11 τεμάχια
τιμή τεμαχίου: 0,62 €

0,73 € με φπα

WELLDENT

0,55 €

μικρό μέγεθος

0,84 € με ΦΠΑ

0,68 € με ΦΠΑ

• Θήκες για νάρθηκες λεύκανσης
• Διάφορα χρώματα
• Διαστάσεις: 8*7,5*2,5cm
*τα χρώματα των θηκών στη φωτογραφία είναι ενδεικτικά

αγοράζοντας 11 τεμάχια
-9,09%
τιμή τεμαχίου: 0,50 € 0,62 € με φπα

ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ OPALESCENCE
μικρό μέγεθος

-9,09%
0,77 € με φπα

ULTRADENT

2,10 €

2,60 € με ΦΠΑ

• Προστατεύουν τον νάρθηκα όταν δεν τον φοράει ο ασθενής
• Το λεπτό σχήμα τους βοηθά στην τοποθέτηση τους στην τσέπη
ή στην τσάντα
• Εσωτερικές διαστάσεις: 7,5*7*1,5cm

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ
ULTRADENT

OPALESCENCE ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ
140ml
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INTERMED

UNIDENT WHITENING

11,95 €

6,02 €

14,82 € με ΦΠΑ
30ml

7,46 € με ΦΠΑ

4,30 €

5,33 € με ΦΠΑ

• Μοναδική σύνθεση, γρήγορη απελευθέρωση φθορίου
• Προσφέρει την υψηλότερη απορρόφηση φθορίου από την
αδαμαντίνη
• Προστατεύει τα δόντια από νέους λεκέδες και δυσχρωμίες
• Η ιδανική οδοντόκρεμα για χρήση κατά την διάρκεια της
λευκαντικής θεραπείας και μετά για την διατήρηση του
αποτελέσματος
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
401 Σωληνάριο 140ml
402 Σωληνάριο 30ml

• Λευκαντική οδοντόκρεμα ειδικά σχεδιασμένη για καθημερινή
χρήση
• Διατηρεί το φυσικό λευκό χρώμα των δοντιών
• Αφαιρεί τις επιφανειακές δυσχρωμίες και ενδυναμώνει την
αδαμαντίνη
• Μειώνει την οδοντική ευαισθησία χάρη στο φθόριο
• Προλαμβάνει την τερηδόνα λόγω του ενεργού οξυγόνου
• Καταπολεμάει την κακοσμία
• Συσκευασία: Σωληνάριο 100ml

LUXURIUS SMILE KIT
• Πρακτικό kit για λευκότερα δόντια και λαμπερό χαμόγελο
• Ιδανικό για να δίνεται στον ασθενή μετά από θεραπεία λεύκανσης
• To kit περιέχει:
Unident Whitening toothpaste: Λευκαντική οδοντόκρεμα
(σωληνάριο 100ml) ειδικά σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση
Actisept Whitening: Καθημερινό φθοριούχο στοματικό διάλυμα
(φιαλίδιο 60ml) με ήπια αντισηπτική δράση
Οδοντόβουρτσα εντατικού καθαρισμού και μεσοδόντιο βουρτσάκι

INTERMED

8,78 €

10,89 € με ΦΠΑ

ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ
ULTRA-EZ

ULTRADENT
ανά σύριγγα

CALMODENT

INTERMED

5,74 €

8,94 €

7,12 € με ΦΠΑ

• Απευαισθητοποιητικός παράγοντας, 3% νιτρικό κάλιο, 0,25%
φθοριούχο νάτριο
• Σταδιακής απελευθέρωσης ζελέ νιτρικού καλίου και φθορίου
που χρησιμοποιείται για την άμεση αντιμετώπιση της
ευαισθησίας που προκαλείται από αποτριβή από την
οδοντόβουρτσα, θερμικές μεταβολές, λεύκανση ή αποκάλυψη
των ριζών
• Χρόνος εφαρμογής: 15 λεπτά έως 1 ώρα
• 1007 Συσκευασία: 4*1,2ml σύριγγες UltraEz

11,09 € με ΦΠΑ

• Φθοριούχος γέλη για την καταπολέμηση της οδοντικής
υπερευαισθησίας
• Πρόληψη του τερηδονισμού των δοντιών
• Κατάλληλη για ομοιοπαθητική
• Περιέχει φθοριούχο κασσίτερο και οργανικό φθόριο
(1450ppm F-)
• Συσκευασία: Σωληνάριο 6gr

αγοράζοντας 4 σωληνάρια
-25%
τιμή τεμαχίου: 6,71 € 8,32 € με φπα

PROTECT LIGHT SEAL
• Απευαισθητοποιητικός παράγοντας: Βερνίκι 1% φθοριούχου κάλιου, ΗΕΜΑ
• Κατάλληλο για χρήση σε τροχισμένα δόντια, σε ασθενείς με ευαισθησία στο
κρύο, κάτω από υλικά αποκατάστασης ή μετά από αποτρύγωση
• Λόγω της περιεκτικότητας σε φθόριο επαναμεταλλικοποιεί την οδοντίνη
• Εφαρμόζεται με microbrush, στεγνώνεται με απαλό ρεύμα αέρα ύστερα από
30sec και δε χρειάζεται φωτοπολυμερισμό
• Το περιεχόμενο παραμένει ενεργό για 6 μήνες από την πρώτη χρήση
• Συσκευασία: 3 φιαλίδια του 1ml και microbrush

CERKAMED

12,60 €

14,24 € με ΦΠΑ

119

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
BMS DENTAL

CLEANMED READY
δε χρειάζεται αραίωση

1 λίτρο

10,80 €

BMS DENTAL

CLEANMED READY SOFT
δε χρειάζεται αραίωση

1 λίτρο

11,45 € με ΦΠΑ
5 λίτρα

39,80 €

5 λίτρα

42,19 € με ΦΠΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Ψεκάστε τις επιφάνειες από απόσταση 30cm. Αφήστε το
απολυμαντικό να δράσει για 30’’. Με ένα στεγνό χαρτί
σκουπίστε την επιφάνεια.
• Κατάλληλο ενάντια σε pseudomonas aeruginosa, E. coli,
εντερόκοκκο, σταφυλόκοκκο, aureus MRSA, μυκοβακτηρίδιο
φυματίωσης, clostridium difficile, ιοκτόνο, HIV-1, H1N1 του ιού
της γρίπης Α, ιού ηπατίτιδος C, του ιού της γρίπης Β, της
πολιομυελίτιδας τύπου 1 και μυκητοκτόνο
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 1lt και ψεκαστικό στόμιο
Μπουκάλι 5lt

δε χρειάζεται αραίωση

25,90 €

27,45 € με ΦΠΑ

70% οινόπνευμα

• Έτοιμο για χρήση, δε χρειάζεται αραίωση

7,90 €

8,37 € με ΦΠΑ

χωρίς οινόπνευμα

• Για αλκοολ-ευαίσθητες επιφάνειες, έτοιμο για χρήση, δε
χρειάζεται αραίωση

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Ψεκάστε τις επιφάνειες από απόσταση 30cm. Αφήστε το
απολυμαντικό να δράσει για 30’’. Με ένα στεγνό χαρτί
σκουπίστε την επιφάνεια.
• Κατάλληλο ενάντια σε pseudomonas aeruginosa, E. coli,
εντερόκοκκο, σταφυλόκοκκο, aureus MRSA, μυκοβακτηρίδιο
φυματίωσης, clostridium difficile, ιοκτόνο, HIV-1, H1N1 του ιού
της γρίπης Α, ιού ηπατίτιδος C, του ιού της γρίπης Β, της
πολιομυελίτιδας τύπου 1 και μυκητοκτόνο
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 1lt και ψεκαστικό στόμιο
Μπουκάλι 5lt

FLOOR CLEAN
• Απολυμαντικό επιφανειών με 70% αιθυλική αλκοόλη, έτοιμο για χρήση
• Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε αιθυλική αλκοόλη είναι κατάλληλο για
χρήση σε χώρους με υψηλό μικροβιακό φορτίο όπως σε ένα οδοντιατρείο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον οδοντιατρικό πάγκο, την οδοντιατρική έδρα
αλλά ακόμη και για το πάτωμα του οδοντιατρείου.
• Κατάλληλο ενάντια σε pseudomonas aeruginosa, E. coli, εντερόκοκκο,
σταφυλόκοκκο, aureus MRSA, μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης, clostridium
difficile, ιοκτόνο, HIV-1, H1N1 του ιού της γρίπης Α, ιού ηπατίτιδος C, του ιού
της γρίπης Β, της πολιομυελίτιδας τύπου 1 και μυκητοκτόνο
• Διαθέσιμες συσκευασίες: 5 μπουκάλια των 500ml και ένα ψεκαστικό στόμιο
Mπουκάλι 5lt

CERKAMED
2.5 λίτρα

23,00 €

24,38 € με ΦΠΑ
5 λίτρα

35,00 €

37,10 € με ΦΠΑ

70% οινόπνευμα

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΦΡΕΖΩΝ
CLEANMED INSTRUMENTS
αραιώνεται

BMS DENTAL

13,90 €

14,73 € με ΦΠΑ

• Απολυμαντικό εργαλείων, φρεζών, ενδοδοντικών
μικροεργαλείων κ.α
• Δεν περιέχει αλδεΰδες και φαινόλες
• Αραιώνεται και δίνει διάλυμα 2% ή 4%
• Ιοκτόνος δράση σε 5 λεπτά και μυκητοκτόνος δράση σε
15 λεπτά
• Ανανεώστε το διάλυμα του απολυμαντικού ημερησίως ή
ανά βδομάδα ανάλογα με το επίπεδο χρήσης
• Συσκευασία: Μπουκάλι 1lt

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΦΡΕΖΩΝ
δε χρειάζεται αραίωση

BOSSKLEIN

16,40 €

17,38 € με ΦΠΑ

• Απολυμαντικό για εφαρμογή σε φρέζες, διαμάντια,
περιστροφικά εργαλεία και στιλβωτικά έτοιμο προς χρήση
• 99.9% βιοδιασπώμενο, χωρίς αλδεΰδες
• Με εξαιρετικές μικροβιολογικές ιδιότητες και ευρύτατο φάσμα
αντιμικροβιακής δράσης
• Φάσμα δράσης: MRSA, H1N1, E-COLI, Pseudomonas
aeruginosa, Enterococcus hirae, Mycobacterium TB, C-diff, HIV1, Human B Virus, Staphylococcus aureus, Hepaptitis C,
Aspergillus niger, Candida albicans
• Συσκευασία: Μπουκάλι 2lt

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
αραιώνεται
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BMS DENTAL

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
• Για τον καθαρισμό χειρουργικής αναρρόφησης και πτυελοδοχείου
• Δεν αφρίζει και είναι αποτελεσματικό σε ένα ευρύ φάσμα μικροβίων
• Δεν περιέχει φαινόλες, αλδεΰδες, χλώριο και έχει αλκαλική βάση

11,90 €

12,61 € με ΦΠΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Προσθέστε 50ml απολυμαντικού υγρού σε 950ml χλιαρού νερού. Ρουφήξτε
το υγρό με τη χειρουργική και την απλή αναρρόφηση και ρίξτε λίγο μέσα στο
πτυελοδοχείο. Αφήστε το 10 λεπτά για να δράσει και στη συνέχεια ξεπλύνετε
με καθαρό νερό.
• Συσκευασία: Μπουκάλι 1lt

αραιώνεται

δε χρειάζεται αραίωση

BOSSKLEIN

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
• Συμπυκνωμένο απολυμαντικό υγρό, ειδικό για απολύμανση και καθαρισμό σε
λουτρό υπερήχων
• Βυθίστε τα μικροεργαλεία για τουλάχιστον 15 λεπτά, μην τα ξεπλύνετε με
νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν σε χαρτί
• Φάσμα δράσης: MRSA, H1N1, E-Coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
hirae, Mycobacterium TB, C-diff, HIV-1, Human B Virus, Staphylococcus aureus,
Aspergillus niger, Candida albicans
• Προτεινόμενη αραίωση: 2%
• Συσκευασία: Μπουκάλι 1lt

14,30 €

15,16 € με ΦΠΑ

BMS DENTAL

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ
• Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό αποτυπωμάτων, δεν περιέχει αλδεΰδες
• Κατάλληλο για αλγινικό, σιλικόνες συμπύκνωσης, βινυλοπολυσιλοξάνες,
πολυαιθέρα, γύψο

9,90 €

10,49 € με ΦΠΑ

TΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Αρχικά καθαρίστε το αποτύπωμα από αίματα και σάλια με τη χρήση καθαρού
νερού. Ψεκάστε το αποτύπωμα και αφήστε το να στεγνώσει.
• Καθαρίζει και απολυμαίνει σε 5 λεπτά
• Βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο και μυκητοκτόνο
• Συσκευασία: Μπουκάλι 1lt και ψεκαστικό στόμιο

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
CLEANMED HAND GEL
• Αντισηπτικό gel με αλκοόλη 70%
• Άμεση αντιβακτηριδιακή προστασία χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού
• Περιέχει ειδικούς αντιβακτηριδιακούς παράγοντες
• Στιγμιαίος καθαρισμός και αντιμικροβιακή προστασία των χεριών
• Διαθέσιμες συσκευασίες: Μπουκάλι 500ml με dispenser
Μπουκάλι 5lt

HAND CLEAN
• Αντισηπτικό υγρό με αλκοόλη 70%
• Άμεση αντιβακτηριδιακή προστασία χωρίς τη χρήση νερού ή σαπουνιού
• Περιέχει ειδικούς αντιβακτηριδιακούς παράγοντες
• Στιγμιαίος καθαρισμός και αντιμικροβιακή προστασία των χεριών
• Συσκευασία: 5 μπουκάλια των 500ml και ένα dispenser

BMS DENTAL
5lt

38,90 €

41,23 € με ΦΠΑ

500ml

6,50 €

6,89 € με ΦΠΑ

CERKAMED

23,00 €

24,38 € με ΦΠΑ
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ
DENTONICS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ

DIRECTA

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΣΚΑΡΙΩΝ

14,90 €

32,90 €

18,48 € με ΦΠΑ

40,80 € με ΦΠΑ

• Καθαριστικό για δισκάρια αποτύπωσης
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εύκολο
στη χρήση
• Σε 1lt χλιαρού νερού ρίξτε 2 με 3
κουταλιές από το καθαριστικό
• 22-000 Συσκευασία: Κουτί 454gr

• Καθαριστικό για δισκάρια
αποτύπωσης
• Ιδανικό για κάθε οδοντιατρείο
• Προσθέστε 80gr σκόνης από το
καθαριστικό σε 1lt νερό
• Συσκευασία: Κουτί 850gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
DENTONICS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
• Καθαριστικό σε σκόνη κατάλληλο για χρήση σε αυτόκαυστο
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τον καθαρισμό του θαλάμου και των σωληνώσεων
από τα άλατα του νερού
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Γεμίστε το ρεζερβουάρ του κλιβάνου με απιονισμένο νερό και τοποθετήστε 3
κουταλάκια σκόνης καθαρισμού μέσα στην καμπίνα του κλιβάνου. Ολοκληρώστε
ένα κύκλο κλιβανισμού και στη συνέχεια αδειάστε όλο το νερό από το
ρεζερβουάρ. Τέλος με ένα πανί σκουπίστε το εσωτερικό μέρος της καμπίνας
• 41-160 Συσκευασία: Κουτί

38,50 €

47,74 € με ΦΠΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ
BMS DENTAL

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

αρχική

BMS DENTAL

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ SOFT

13,00 €

αρχική

11,90 €

refill

13,78 € με ΦΠΑ
refill

12,61 € με ΦΠΑ

70% οινόπνευμα

• Κατάλληλα για απολύμανση οδοντιατρικών επιφανειών και
συσκευών
• Βακτηριοκτόνο / Ιοκτόνο: Pseudomonas aeruginosa, E.Coli,
Enterococcus, Staphylococcus, Aureus, MRSA, HIV1, H1N1, Ιός
της ηπατίτιδας C, Ιός της γρίπης, Ιός της πολιομυελίτιδας,
Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, Aspergillus, C.albicans
• Διαστάσεις: 200*200mm
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
αρχική συσκευασία: 200 τεμάχια σε κουτί
refill: 200 τεμάχια σε σακούλα

9,50 €

10,07 € με ΦΠΑ

7,80 €

8,27 € με ΦΠΑ

χωρίς οινόπνευμα

• Κατάλληλα για απολύμανση οδοντιατρικών επιφανειών και
συσκευών, ακόμη και των αλκοολ-ευαίσθητων
• Βακτηριοκτόνο / Ιοκτόνο: Pseudomonas aeruginosa, E.Coli,
Enterococcus, Staphylococcus, Aureus, MRSA, HIV1, H1N1, Ιός
της ηπατίτιδας C, Ιός της γρίπης, Ιός της πολιομυελίτιδας,
Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, Aspergillus, C.albicans
• Διαστάσεις: 200*200mm
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
αρχική συσκευασία: 200 τεμάχια σε κουτί
refill: 200 τεμάχια σε σακούλα

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
αρχική
• Απολυμαντικά μαντηλάκια με άρωμα λεμόνι για εφαρμογή σε επιφάνειες,
έπιπλα και οδοντιατρικό εξοπλισμό
• Φάσμα δράσης: MRSA, H1N1, E-COLI, Pseudomonas aeruginosa,
refill
Enterococcus hirae, Mycobacterium TB, C-diff, HIV-1, Human B virus,
Staphylococcus aureus, Hepaptitis C, Asperfillus niger, Candida albicans
• Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες EN14476, EN13727, EN14204, EN13704, EN13624
• Διαστάσεις: 180*130mm
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
αρχική συσκευασία: 100 τεμάχια σε κουτί
refill: 100 τεμάχια σε σακούλα

BOSSKLEIN

6,25 €

6,63 € με ΦΠΑ

4,80 €

5,09 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
• Μιας χρήσης προστατευτικά
• Ιδανικά για χειρολαβές, συσκευές υπερήχων αλλά και για μολύβια ή στυλό
που χρησιμοποιούνται από τον γιατρό ή το βοηθητικό προσωπικό κατά τη
διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας
• Κατασκευασμένα από latex
• Ευκολία στην τοποθέτηση
• Περιορίζουν τη διασπορά λοίμωξης
• Συσκευασία: 500 τεμάχια
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SOGEVA
ανά τεμάχιο

0,10 €

0,12 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 500 τεμάχια
-20%
τιμή τεμαχίου: 0,08 € 0,10 € με φπα
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΡΟΛΟ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ

WELLDENT

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΑ ΣΕΛΟΦΑΝΗΣ

WELLDENT

18,90 €

35,00 €

23,44 € με ΦΠΑ

• Μιας χρήσης ταινία κατάλληλη για όλες τις οδοντιατρικές
επιφάνειες
• Μειώνει τη διασπορά λοιμώξεων
• Κάθε ρολό διαθέτει 1200 τεμάχια διαστάσεων 10*15cm
• Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις: διαφανές λευκό
διαφανές μπλε

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΤΗ, 32cm
μεγάλο μέγεθος

PREMIUM PLUS

28,00 €

43,40 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Διαστάσεις βάσης: 24*12cm
Διάμετρος κυλινδρικού τμήματος 17,5cm
Εύκολο στη χρήση
Κομψή κατασκευή

WELLDENT

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΤΗ, 8cm

14,90 €

μικρό μέγεθος

34,72 € με ΦΠΑ

• Καλύμματα για τις λυχνίες πολυμερισμού
• Μεγάλου μήκους, καλύπτουν ολόκληρη τη συσκευή και όχι
μόνο τη πρόσθιο τμήμα της
• Εμποδίζουν τη διασπορά λοιμώξεων
• Μήκος: 32*5cm
• Συσκευασία: 500 τεμάχια

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ

WELLDENT

18,48 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Καλύμματα για τις λυχνίες πολυμερισμού
Εμποδίζουν τη διασπορά λοιμώξεων
Μήκος: 8cm
Συσκευασία: 200 τεμάχια

WELLDENT

ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ

9,00 €

σύριγγα

11,16 € με ΦΠΑ

38,00 €

47,12 € με ΦΠΑ
ανταλλακτικά

19,90 €

24,68 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Καλύμματα για τις αερο-υδροσύριγγες
Εμποδίζουν τη διασπορά λοιμώξεων
Ένα μέγεθος
Συσκευασία: 500 τεμάχια

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΕΡΟ-ΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ

• Ανοξείδωτη και αποστειρώσιμη
• Η συσκευασία περιλαμβάνει μία μεταλλική αερο-υδροσύριγγα
και 2 μεταλλικά ανταλλακτικά ρύγχη
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΡΥΓΧΗ
• Διαθέσιμα χρώματα: μπλε, πράσινο, κίτρινο, μωβ
• Συσκευασία: 250 τεμάχια
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ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
BMS DENTAL

ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
5cm

7,5cm

9,90 €

SOGEVA

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
86*165mm

14,80 €

90*230mm

8,20 €

9,90 €

12,28 € με ΦΠΑ

18,35 € με ΦΠΑ

10,17 € με ΦΠΑ

12,28 € με ΦΠΑ

10cm

15cm

140*250mm

188*330mm

19,70 €

24,43 € με ΦΠΑ

29,60 €

15,60 €

36,70 € με ΦΠΑ

• Για αυτόκαυστους κλιβάνους
• Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου και φύλλο
πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου
• Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης
• Διατίθεται σε πάχος: 5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm
• Μήκος: 200 μέτρα

19,34 € με ΦΠΑ

26,50 €

32,86 € με ΦΠΑ

• Για αεροστεγές κλείσιμο των εργαλείων και αποφυγή μολύνσεων
• Συσκευασία: 200 τεμάχια
• Σε 4 διαστάσεις: 86*165mm
90*230mm
140*250mm
188*330mm

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΘΟΝΩΝ
REVAL SCREEN CLEANER KIT
έως εξαντλήσεως αποθέματος
• Σετ καθαρισμού οθονών LCD, TV, Notebook, Pad
• Αντιστατικό, καθαριστικό spray, χωρίς οινόπνευμα και αμμωνία για την οθόνη
της τηλεόρασης της οδοντιατρικής έδρας, του tablet ή του υπολογιστή
• Απομακρύνει τη σκόνη, τα αποτυπώματα και προλαβαίνει τον στατικό
ηλεκτρισμό
• Εμπεριέχει πανί καθαρισμού οθονών
• 1907 Μπουκάλι 7ml

INTERMED

4,50 €

4,77 € με ΦΠΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΡΟΛΟ - ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

DENTAL CENTRAL

ΤΑΙΝΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

6,60 €

22,00 €

8,18 € με ΦΠΑ

• Ταινία δείκτης 19mm που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση
της αποστείρωσης εργαλείων και λοιπών αντικειμένων
• Κατάλληλο για χρήση σε αυτόκαυστο
• Συσκευασία: Ρολό 55m

TEST BOWIE & DICK

BMS DENTAL
ανά τεμάχιο

3,05 €

BMS DENTAL

27,28 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Χημικός δείκτης για την εξακρίβωση της αποστείρωσης
Δείκτης αποστείρωσης ατμού
Κατάλληλο για χρήση σε αυτόκαυστο
Συσκευασία: 250 τεμάχια

HELIX TEST

BMS DENTAL

44,00 €

54,56 € με ΦΠΑ

3,78 € με ΦΠΑ

• Ειδικός δείκτης για την εξακρίβωσης της σωστής λειτουργίας
του αυτόκαυστου
• Κατάλληλο για αυτόκαυστο κατηγορίας Β
• Ελέγχει τη διείσδυση του ατμού και την αφαίρεση του αέρα σε
πορώδη υλικά
• Κάθε συσκευασία περιέχει ένα τεμάχιο

• Ειδικός δείκτης για την εξακρίβωσης της σωστής λειτουργίας
του αυτόκαυστου
• Κατάλληλο για αυτόκαυστο κατηγορίας Β
• Ελέγχει τη διείσδυση του ατμού και την αφαίρεση του αέρα σε
υλικά με σωληνώσεις και καλώδια
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ
ROEKO

GELATAMP
20 τεμάχια

GELATAMP BLISTER

15,50 €

ROEKO

HEMOCOLLAGENE

0,81 €

17,52 € με ΦΠΑ
50 τεμάχια
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0,92 € με ΦΠΑ

SEPTODONT

57,70 €

65,20 € με ΦΠΑ

31,63 €

35,74 € με ΦΠΑ

• Αιμοστατικοί σπόγγοι
• Ο σπόγγος απορροφά αίμα 55-75 φορές
το βάρος του χωρίς να διογκώνεται
• Πλήρης απορρόφηση μέσα σε 4
βδομάδες
• Δε χρειάζεται να ξανανοιχτεί το τραύμα
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
κουτί 20 τεμαχίων
κουτί 50 τεμαχίων

• Αιμοστατικοί σπόγγοι σε blister
συσκευασία
• Ο σπόγγος απορροφά αίμα 55-75 φορές
το βάρος του χωρίς να διογκώνεται
• Πλήρης απορρόφηση μέσα σε 4
βδομάδες
• Δε χρειάζεται να ξανανοιχτεί το τραύμα
• Συσκευασία : κουτί 20 τεμαχίων,
πωλείται ανά τεμάχιο

• Αποστειρωμένος, πλήρως
απορροφήσιμος, αιμοστατικός σπόγγος
από μη μετουσιωμένο λυοφιλοποιημένο
κολλαγόνο που σταματά την αιμορραγία
όταν τοποθετείται σε καθαρό φατνίο με ή
χωρίς συμπίεση
• Μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης
ξηρού φατνίου
• Συσκευασία: Κουτί 24 σπόγγων μιας
χρήσεως (διαστάσεις 15*15*8mm)

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ALVEOGYL

SEPTODONT

TCA dent

38,45 €

16,50 €

43,45 € με ΦΠΑ

• Αναισθητική, αναλγητική πάστα για τη θεραπεία του ξηρού
φατνίου
• Κατάλληλη για μετεξακτική κάλυψη του φατνίου
• Συσκευασία: Δοχείο 10gr

CERKAMED

18,65 € με ΦΠΑ

• 35% τριχλωρο-οξικό οξύ
• Για καυτηρίαση έλκους της στοματικής κοιλότητας και
αντιμετώπιση της γαγγραινώδους στοματίτιδας
• Άμεση ανακούφιση από τον πόνο
• Συσκευασία: Φιαλίδιο 10ml

ΓΕΛΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
RESO-PAC

HAGER WERKEN

15,30 €

18,97 € με ΦΠΑ

• Άοσμο υδρόφιλο σκεύασμα που χρησιμοποιείται κυρίως
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις και εξαγωγές
δοντιών
• Επικάλυψη με βάση την κυτταρίνη
• Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στο τραύμα, τα ράμματα
και τα σημεία πίεσης, με σκοπό να προστατεύσει την
περιοχή από βακτήρια αλλά και να επιταχύνει
σημαντικά την επούλωση
• Παραμένει στην υπό θεραπεία περιοχή για
30 ώρες και στη συνέχεια αυτοδιαλύεται
• Συσκευασία: Σωληνάριο 25gr

Hy+Al GEL

INTERMED

26,00 €

32,24 € με ΦΠΑ

• Επουλωτική γέλη φραγμού που ενισχύει την αντοχή των
μαλακών ιστών της στοματικής κοιλότητας και ελέγχει τους
μικροοργανισμούς που επηρεάζουν την πορεία της επούλωσης
• Ιδανικό για χειρουργικές εξαγωγές, χειρουργεία οδοντικών
εμφυτευμάτων και περιοδοντικές χειρουργικές επεμβάσεις
(τοποθετείται εντός των θυλάκων)
• 1666 Συσκευασία: 6 σύριγγες

αγοράζοντας 3 συσκευασίες
-33,33%
τιμή συσκευασίας: 17,33 € 21,49 € με φπα
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ΕΝΔΥΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
BANDANA
• Προσαρμόσιμη bandana για οδοντιάτρους
• Ιδιαίτερα κομψή, κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ανθεκτικό ύφασμα
• Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο, χειρ. πράσινο, ροζ, γαλάζιο, πορτοκαλί

SOFT

ΣΚΟΥΦΙΕΣ

EURONDA
ανά τεμάχιο

SOFT

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ

6,80 €

5,90 €

8,43 € με ΦΠΑ

• Σκούφιες μιας χρήσης με λάστιχο γύρω-γύρω
• Διαθέσιμα χρώματα: πράσινο
άσπρο
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

ΠΟΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

14,80 €

18,35 € με ΦΠΑ

7,32 € με ΦΠΑ

• Χρώμα: Μπλε
• Συσκευασία: 100 τεμαχίων

PERFECTION PLUS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΔΙΑ

28,00 €

29,68 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

• Μη αποστειρωμένη
• Non wooven
• Αδιάβροχη

Ποδιά πολλαπλών χρήσεων
Αδιάβροχη
Πλένεται έως 75 φορές
Ένα μέγεθος
Ολόσωμη, με μανσέτα στα μανίκια

Η τιμή και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω Covid-19

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
• Αυτοκόλλητος αντιμικροβιακός τάπητας, ιδανικός για ιατρεία και νοσοκομεία
• Τοποθετείται στην είσοδο στην είσοδο του ελεγχόμενου χώρου και
απολυμαίνει τα παπούτσια των εισερχόντων
• Διαστάσεις: 90*45cm
• Συσκευασία: 30 φύλλα

SOFT

11,40 €

14,14 € με ΦΠΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ - ΜΑΝΙΚΙΑ
SOFT

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

50*75cm

σιέλ
ανά τεμάχιο

0,72 €

1,40 €

0,89 € με ΦΠΑ

1,74 € με ΦΠΑ

75*90cm

λευκό
ανά τεμάχιο

0,92 €

1,14 € με ΦΠΑ

• Αποστειρωμένα χειρουργικά πεδία μιας χρήσεως 2ply
• Non woven
• Διατίθενται σε 2 διαφορετικά μεγέθη:
μικρό μέγεθος: 50*75cm
μεγάλο μέγεθος: 75*90cm
• Συσκευασμένα ανά τεμάχιο

EURONDA

1,00 €

•
•
•
•

Μανίκι αποστειρωμένο με αυτοκόλλητη ταινία
Κατάλληλο για καλώδια και κορδόνια
Διάσταση: 120*7cm
Χρώμα: Σιέλ ή λευκό

1,24 € με ΦΠΑ
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ΝΥΣΤΕΡΙΑ - ΛΑΒΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ
SOFT

ΝΥΣΤΕΡΙΑ - ΛΕΠΙΔΕΣ

DENTAL PACIFIC

ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ

ανά τεμάχιο

10-11-12-15
ανά τεμάχιο

0,48 €

0,12 €

0,60 € με ΦΠΑ

0,15 € με ΦΠΑ
15C
ανά τεμάχιο

0,19 €

• Διαθέσιμα νούμερα: 10, 11, 12, 15, 15C
• Αποστειρωμένα μιας χρήσης
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

0,24 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

Η λεπίδα είναι ήδη στη θέση της και έτοιμη προς χρήση
Συσκευασμένα ανά τεμάχιο
Διαθέσιμα νούμερα: 10, 11, 12, 15
Συσκευασία: 10 τεμάχια

ΛΑΒΗ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ
• Κατάλληλη για νυστέρια: Νο10, 11, 12, 12d, 13, 15, 15c
• Ευθεία, μήκος: 12,5cm
• Κωδικός: D101
• Κατάλληλη για νυστέρια: Νο10, 11, 12, 12d, 13, 15, 15c
• Ευθεία, μήκος: 15cm
• Κωδικός: D103
• Κατάλληλη για νυστέρια: Νο10, 11, 12, 12d, 13, 15, 15c
• Κεκαμμένη, μήκος: 15cm
• Κωδικός: D104

ORIMED
D101

4,95 €

6,14 € με ΦΠΑ
D103 - D104

8,30 €

10,29 € με ΦΠΑ

ΓΑΖΕΣ
ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

SOFT

ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ, non woven

1,80 €

1,20 €

2,03 € με ΦΠΑ

•
•
•
•

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ

1,36 € με ΦΠΑ

• Επιθέματα γάζας μη αποστειρωμένα
• Από μη υφασμένο υλικό (non woven) τεσσάρων αναδιπλώσεων
(4ply)
• Υποαλλεργικά, με μεγάλη και γρήγορη απορροφητικότητα
• Διαστάσεις: 5*5cm - 4ply
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

Διαστάσεις: 5*5cm
Ιδιαίτερα απορροφητικές
Μη αποστειρωμένες
Συσκευασία: 100 τεμάχια

αγοράζοντας 11 συσκευασίες
τιμή συσκευασίας: 1,64 €

SOFT

-9,09%

αγοράζοντας 11 συσκευασίες
τιμή συσκευασίας: 1,09 €

1,85 € με φπα
SOFT

ΘΗΚΗ ΓΑΖΩΝ

LARIDENT

18,50 €

10 τεμάχια

22,94 € με ΦΠΑ

0,69 €

0,78 € με ΦΠΑ
100 τεμάχια

6,18 €

6,98 € με ΦΠΑ

• Αποστειρωμένη υδρόφιλη γάζα βάμβακος από άριστης
ποιότητας νήματα
• Υψηλής απορροφητικότητας, μίας χρήσεως και αποστειρωμένη
με αιθυλενοξείδιο
• Διαστάσεις: 15*15cm - 8ply
• Διαθέσιμες συσκευασίες: 10 τεμάχια
100 τεμάχια

-9,09%
1,23 € με φπα

• Εργονομική θήκη για μη αποστειρωμένες γάζες
• Κατάλληλη για τις γάζες 5*5cm
• Χρώμα: Λευκό
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ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ
Silk
κωδικός

βελόνα

USP

μήκος

1620

16mm 3/8

6/0

1621

16mm 3/8

1622

κουτί

τιμή*

με φπα

45cm

2,21 €

2,50 €

5/0

45cm

1,43 €

1,62 €

16mm 3/8

4/0

75cm

1,37 €

1,55 €

1623

16mm 3/8

3/0

75cm

1,37 €

1,55 €

1632

19mm 3/8

4/0

75cm

1,30 €

1,47 €

1633

19mm 3/8

3/0

75cm

1,30 €

1,47 €

24
τεμάχια

SILK
ράμμα μη απορροφήσιμο,
πολύκλωνο, πλεκτό,
μαύρο χειρουργικό, από
μετάξι, επικαλυμμένο με
κερί

*ανά τεμάχιο

Propylen
κωδικός

βελόνα

USP

μήκος

6621

16mm 3/8

5/0

45cm

6622

16mm 3/8

4/0

45cm

6631

19mm 3/8

5/0

45cm

6632

19mm 3/8

4/0

45cm

κουτί

24
τεμάχια

τιμή*

με φπα

1,82 €

2,06 €

1,82 €

2,06 €

1,82 €

2,06 €

1,82 €

2,06 €

PROPYLEN
ράμμα μη απορροφήσιμο,
μονόκλωνο, γαλάζιο
χειρουργικό από
πολυπροπυλένιο

*ανά τεμάχιο

Polyamid
κωδικός

βελόνα

USP

μήκος

4621

16mm 3/8

5/0

45cm

4622

16mm 3/8

4/0

45cm

4623

16mm 3/8

3/0

45cm

4632

19mm 3/8

4/0

45cm

κουτί

24
τεμάχια

τιμή*

με φπα

1,69 €

1,91 €

1,63 €

1,84 €

1,63 €

1,84 €

1,50 €

1,70 €

POLYΑMID
ράμμα μη απορροφήσιμο,
μονόκλωνο, γαλάζιο
χειρουργικό από
πολυαμίδιο (νάιλον)

*ανά τεμάχιο

Profimed
κωδικός

βελόνα

USP

μήκος

PR611

12mm 3/8

5/0

45cm

PR620

16mm 3/8

6/0

45cm

PR622

16mm 3/8

4/0

45cm

PR623

16mm 3/8

3/0

PR632

19mm 3/8

4/0

κουτί

τιμή*

με φπα

6,45 €

7,29 €

6,45 €

7,29 €

5,85 €

6,61 €

45cm

5,85 €

6,61 €

45cm

5,85 €

6,61 €

24
τεμάχια

Profimed
100% καθαρό PTFE,
άριστη βιοσυμβατότητα,
με μονόκλωνη υφή που
αποτρέπει την ανάπτυξη
βακτηρίων,
ιδανικό για μοσχεύματα

*ανά τεμάχιο

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΡΑΜΜΑΤΑ
P.G.A

η απορρόφηση του ράμματος
ολοκληρώνεται σε διάστημα
50 – 90 ημερών

κωδικός

βελόνα

USP

μήκος

9621

16mm 3/8

5/0

45cm

9622

16mm 3/8

4/0

45cm

9633

19mm 3/8

3/0

75cm

κουτί
24
τεμάχια

τιμή*

με φπα

1,95 €

2,20 €

1,95 €

2,20 €

2,21 €

2,50 €
*ανά τεμάχιο

PGA
ράμμα συνθετικό,
απορροφήσιμο, πλεκτό,
πολύκλωνο, ιώδες
χειρουργικό,
πολυγλυκολικού οξέος με
επικάλυψη

Neosorb rapid (RPGLA)
κωδικός

βελόνα

USP

μήκος

NR621

16mm 3/8

5/0

45cm

NR622

16mm 3/8

4/0

45cm

η απορρόφηση του ράμματος
ολοκληρώνεται σε διάστημα 42 ημερών

κουτί
24
τεμάχια

τιμή*

με φπα

NEOSORB RAPID (RPGLA)
ράμμα ταχύτερης
3,53 €
3,12 €
απορρόφησης, συνθετικό,
3,38 €
2,99 €
πλεκτό, πολύκλωνο
ιώδες χειρουργικό
*ανά τεμάχιο
πολυγλακτίνης με
επικάλυψη

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΟΥ
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SOGEVA

EASY ICE

EURONDA

MONOART ICE

ανά τεμάχιο

ανά τεμάχιο

0,65 €

0,69 €

0,81 € με ΦΠΑ

• Σακούλα από πολυαιθυλένιο, η οποία με τον κατάλληλο
χειρισμό παγώνει άμεσα (4º/-8ºC)
• Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης
• Έχει έγκριση CE
• Διαστάσεις: 14*18cm

0,86 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Μιας χρήσης σακούλα πάγου
Ενεργοποιείται με την πίεση
Φτάνει στους -1°C μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Παραμένει κρύα για 45 λεπτά
Διαστάσεις: 18,5*14,5cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ
• Μεγέθη: 5 – 10 – 20ml
• Κατάλληλες για χειρουργικά περιστατικά και ενδοδοντικές θεραπείες
• Απλές, δε διαθέτουν σπείρωμα luer lock
• Μιας χρήσης

KIT CASTROVIEJO
• Kit 3 castroviejo
• Σε κομψή ξύλινη κασετίνα
• Περιέχει 3 εργαλεία: castroviejo ευθύ, castroviejo κυρτό, λαβίδα
• Μήκος: 18cm
• Κλιβανίζονται στους 134 °C

SOFT
5 - 10ml

0,18 €

0,22 € με ΦΠΑ
20ml

0,33 €

0,41 € με ΦΠΑ

DENTAL PACIFIC

159,00 €

197,16 € με ΦΠΑ

ORIMED

CASTROVIEJO
• Μήκος: 14cm
• Κλιβανίζεται στους 134°C
• Κωδικός: F139 ευθύ
• Κωδικός: F140 κυρτό

49,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

ORIMED

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ
• Κωδικός: F121

CRILE-WOOD 15cm

• Κωδικός: F122

MAYO-HEGAR 16cm

ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ
• Αποστειρώνεται
• Κατάλληλο για χειρουργικά περιστατικά
• Διαστάσεις: 25*13,5*3,5cm

19,20 €

23,81 € με ΦΠΑ

LARIDENT

14,00 €

17,36 € με ΦΠΑ
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ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ - ΣΤΟΜΑΤΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ
OPTRAGATE
• Απωθεί τα χείλη και τις παρειές απαλά και ομοιόμορφα
• Το μαλακό, εύκαμπτο υλικό προσαρμόζεται στις κινήσεις του στόματος με
ελεγχόμενο τρόπο και φοριέται άνετα από τους ασθενείς
• Παρέχει καθαρό πεδίο εργασίας και ικανοποιητική απομόνωση
• Διαθέτει ειδικές εσοχές για τον χαλινό του άνω και κάτω χείλους
• Χωρίς λάτεξ
• Διατίθεται σε 3 μεγέθη: παιδικό
small
regular
• Συσκευασία: Κουτί 80 τεμαχίων, πωλείται και ανά τεμάχιο
ΧΕΙΛΕΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ
• Χειλεοδιαστολέας από ανθεκτικό υλικό
• Αποστειρώνεται στους 121oC
• Διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέθη: small
medium
large

ΧΕΙΛΕΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ DIRECTA
• Χειλεοδιαστολέας από πολυκαρβονικό πλαστικό
• Αποστειρώνεται στον αυτόκαυστο
• Διατίθεται σε 2 μεγέθη: παιδικό
ενηλίκων
• Διατίθεται σε 3 χρώματα: μπλε
κόκκινο
διάφανο
ΧΕΙΛΕΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
• Χειλεοδιαστολέας 2 τεμαχίων
• Ιδανικό για λήψη φωτογραφίας
• Κλιβανίζεται στους 121οC

ΣΤΟΜΑΤΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
• Τοποθετείται ανάμεσα στις γνάθους για να κρατάει το στόμα ανοιχτό
• Διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέθη: small
medium
large
• Κάθε συσκευασία περιέχει 2 τεμάχια
• Ψυχρή απολύμανση (να μην αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο)

UMBRELLA
• Σύστημα απώθησης γλώσσας, χειλιών και παρειών που προσφέρει εξαιρετική
πρόσβαση, απομόνωση και άνεση
• Εύκολο στην τοποθέτηση
• Αντί να τραβάει ή να τεντώνει τα χείλη, βοηθάει τον ασθενή απαλά και
φυσικά να κρατάει το στόμα του ανοιχτό χάρη στον ανθεκτικό αλλά εύκαμπτο
σαν ελατήριο σχεδιασμό του. Παράλληλα του επιτρέπει να κλείνει πλήρως το
στόμα για τον έλεγχο της σύγκλεισης
• Προλαμβάνει την πυροδότηση του αντανακλαστικού του εμέτου στους
περισσότερους ασθενείς

IVOCLAR VIVADENT
ανά τεμάχιο

1,52 €

1,88 € με ΦΠΑ

WELLDENT

3,50 €

4,34 € με ΦΠΑ

DIRECTA

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

LARIDENT

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

WELLDENT

5,00 €

6,20 € με ΦΠΑ

ULTRADENT

8,50 €

10,54 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΓΥΑΛΙΑ STRETCH
• Αντιθαμβωτικά
• Εξαιρετικά μοντέρνο σχήμα
• Διατίθενται με διαφανή ή πορτοκαλί φακούς
• Βάρος: 26gr (ιδιαίτερα ελαφριά)

ΓΥΑΛΙΑ CUBE
• Αντιθαμβωτικά
• Μπορούνε να φορεθούν πάνω από γυαλιά
διόρθωσης όρασης
• Διατίθενται με διαφανή ή πορτοκαλί φακούς
• Βάρος: 37gr

ΓΥΑΛΙΑ EVOLUTION
• Αντιθαμβωτικά
• Κατάλληλα για τον γιατρό αλλά και τον ασθενή
• Διαθέτουν μη ολισθηρό λαστιχένιο τμήμα στο σημείο
της μύτης
• Διατίθενται με διαφανή ή πορτοκαλί φακούς
• Βάρος: 25gr (ιδιαίτερα ελαφριά)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ
• Δεν έχουν πλευρικό σκελετό παρέχοντας μεγάλο και καθαρό πεδίο όρασης
και εργασίας
• Ανθεκτικά και οικονομικά
• Το κόκκινο γυαλί προστατεύει από το φως της συσκευής φωτοπολυμερισμού

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΥΑΛΙΑ
• Ανθεκτικά
• Μοντέρνος σχεδιασμός
• Πορτοκαλί για προστασία από το φως των συσκευών φωτοπολυμερισμού
• Ιδιαίτερα ελαφριά, μόλις 26gr

παιδικό μέγεθος

ΓΥΑΛΙΑ BABY ORANGE
• Γυαλιά προστασίας για τους μικρούς ασθενείς
• Πορτοκαλί χρώμα που προστατεύει ακόμη και από
το μπλε φως του πολυμερισμού
• Βάρος 23gr
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EURONDA
διαφανή

15,80 €

19,59 € με ΦΠΑ
πορτοκαλί

17,80 €

22,07 € με ΦΠΑ

EURONDA
διαφανή

16,80 €

20,83 € με ΦΠΑ
πορτοκαλί

17,80 €

22,07 € με ΦΠΑ

EURONDA
διαφανή

15,80 €

19,59 € με ΦΠΑ
πορτοκαλί

15,80 €

19,59 € με ΦΠΑ

WELLDENT
διαφανή

4,80 €

5,95 € με ΦΠΑ
κόκκινα

8,80 €

10,91 € με ΦΠΑ

CERKAMED

20,90 €

25,92 € με ΦΠΑ

EURONDA

11,80 €

14,63 € με ΦΠΑ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ γιατρού
• 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

CERKAMED
προσωπίδα

14,50 €

15,37 € με ΦΠΑ

7,80 €

refill

8,27 € με ΦΠΑ

• Αρχική συσκευασία: Περιέχει τον σκελετό και 4 προστατευτικά φύλλα
• Συσκευασία Refill:
Περιέχει 4 προστατευτικά φύλλα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ γιατρού, με συγκρατητικό κροκοδειλάκι
• Προσφέρει άνεση και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εργασίας
• Προστατεύει από λοιμώξεις
• Διαθέσιμα χρώματα σκελετού: μπλε, πράσινο, λιλά
• Με συγκρατητικό κροκοδειλάκι στο πλάι για μεγαλύτερη σταθερότητα
• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φοριέται και πάνω από τα γυαλιά οράσεως

CERKAMED
προσωπίδα

14,50 €

15,37 € με ΦΠΑ

7,80 €

refill

8,27 € με ΦΠΑ

• Αρχική συσκευασία: Περιέχει τον σκελετό και 4 προστατευτικά φύλλα
• Συσκευασία Refill:
Περιέχει 4 προστατευτικά φύλλα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ γιατρού
• Προσωπίδα που δένει στο μέτωπο
• Η πιο ελαφριά στην αγορά
• Ιδανική για όσους φοράνε γυαλιά
• Προστατεύει από το αερόλυμα
• Συσκευασία: Πακέτo 5 προσωπίδων
• Η διάφανη ασπίδα προστασίας στο πρόσθιο τμήμα δεν μπορεί να
αντικατασταθεί με refill

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ασθενή
• Προστατεύει τα μάτια του ασθενή κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής
εργασίας
• Ιδιαίτερα κομψή και εργονομική
• Δεν κουράζει λόγω του μικρού της βάρους
• Εξαιρετικά μοντέρνο σχήμα
• Χρώμα: Λευκό
• Αρχική συσκευασία: Περιέχει τον σκελετό και 8 προστατευτικά φύλλα
• Συσκευασία Refill: Περιέχει 8 προστατευτικά φύλλα

CERKAMED
η πεντάδα

10,00 €

10,60 € με ΦΠΑ

CERKAMED
προσωπίδα

9,20 €

9,75 € με ΦΠΑ
refill

7,00 €

7,42 € με ΦΠΑ

ΛΟΥΠΕΣ
ΛΟΥΠΕΣ
• Απόσταση εργασίας: 34cm
• Τρεις διαφορετικές μεγεθύνσεις: x2,5 – x3,0 – x3,5

DENTAL PACIFIC
x2,5

230,00 €

285,20 € με ΦΠΑ
x3.0

250,00 €

310,00 € με ΦΠΑ
x3.5

280,00 €

347,20 € με ΦΠΑ

ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΑ
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WELLDENT

ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΟ ΑΠΛΟ

ORIMED

ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ

4,50 €

4,90 €

5,58 € με ΦΠΑ

• Με μεταλλική αλυσίδα
• Μήκος αλυσίδας 46cm

6,08 € με ΦΠΑ

κόκκινο
πορτοκαλί
πράσινο
μωβ
κίτρινο
μπλε

• Μήκος αλυσίδας 44cm
• Σιλικόνης
PERFECTION PLUS

ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΟ ΣΠΙΡΑΛ

LARIDENT

ΚΙΤ 4 ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΩΝ

6,80 €

η τετράδα

8,43 € με ΦΠΑ

16,00 €

19,84 € με ΦΠΑ

κόκκινο
μπλε
πράσινο

κίτρινο
φούξια
γαλάζιο
πράσινο

• Πετσετοκάτοχο με καλώδιο σπιράλ

assorted

• Σε ατομικές συσκευασίες

ΙΓΔΙΑ
WELLDENT

ΓΥΑΛΙΝΟ ΙΓΔΙΟ

WELLDENT

ΙΓΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

1,40 €

small 5ml

1,74 € με ΦΠΑ

medium 15ml

3,00 €

4,00 €

3,72 € με ΦΠΑ

4,96 € με ΦΠΑ
large 25ml

5,00 €

• Διατίθεται σε 3 χρώματα:

DAPPEN DISHES

6,20 € με ΦΠΑ

• Με μεγάλη βάση για καλή σταθερότητα
• Διαθέσιμα μεγέθη: 5ml, 15ml, 25ml

μπλε
διαφανές
καφέ
WELLDENT

LARIDENT

ΙΓΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

4,75 €

6,50 €

5,89 € με ΦΠΑ

• Πλαστικά ιγδία για τοποθέτηση υλικών όπως sealants,
αμάλγαμα, συγκολλητικό παράγοντα, αδροποιητικό
• Kάθε συσκευασία περιέχει διάφορα χρώματα
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

8,06 € με ΦΠΑ

• Πλαστικά ιγδία μιας χρήσης για τοποθέτηση υλικών όπως
sealants, αμάλγαμα, συγκολλητικό παράγοντα, αδροποιητικό
• Διαστάσεις 7*5,5cm
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
• 50 κερωμένα φύλλα
• Διατίθενται σε 3 διαστάσεις:
5*5cm
7,6*7,6cm
7,6*12,7cm

WELLDENT

5*5cm

1,40 €

1,74 € με ΦΠΑ
7,6*7,6cm

1,65 €

2,05 € με ΦΠΑ
7,6*12,7cm

2,20 €

2,73 € με ΦΠΑ

αγοράζοντας 3 μπλοκ

-10%
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
WELLDENT

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

7,50 €

• Κλιβανιζόμενοι δακτύλιοι που τοποθετούνται στα εργαλεία για να είναι εύκολος ο
διαχωρισμός ανά σετ
• Διατίθενται σε μεγάλο (6mm) και μικρό μέγεθος (4mm)
• Κάθε συσκευασία περιέχει δακτυλίους ενός μόνο χρώματος
• Συσκευασία: 50 τεμάχια

9,30 € με ΦΠΑ

DIRECTA

ΤΑΙΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Αυτοκόλλητη και κλιβανιζόμενη
• Τοποθετείται στα εργαλεία για να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους ανά σετ
• Διατίθεται σε 8 διαφορετικά χρώματα:
λευκό, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, μαύρο, πορτοκαλί, καφέ
• Ρολό 3 μέτρων
• Το kit περιέχει 8 ρολά, ένα ανά χρώμα
• Πωλούνται και ανά ρολό

kit

83,50 €

103,54 € με ΦΠΑ
ανά ρολό

11,75 €

14,57 € με ΦΠΑ

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
• Σε σχήμα δοντιού με λαβή
• Διαστάσεις 14*27cm

MEGA MIRROR
• Καθρέφτης για τον ασθενή
• Κρατά τα παιδιά απασχολημένα
• Διάμετρος καθρέφτη: 6,35cm
• Μήκος: 39.37cm

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΛΟΪ
• Επιτοίχιο ρολόι σε σχήμα δοντιού
• Διαστάσεις 22x28cm
• Διαθέσιμα χρώματα: μπλε
πράσινο
μαύρο

ANGER

λευκό
κόκκινο
πορτοκαλί
πράσινο
μπλε

10,00 €

12,40 € με ΦΠΑ

ZIRC

μωβ
γαλάζιο
φούξια
πορτοκαλί
πράσινο

23,00 €

28,52 € με ΦΠΑ

ANGER

12,50 €

15,50 € με ΦΠΑ

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΕΣ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΕΣ
• Κατασκευασμένη από διαφανές plexiglass
• Η βάση χωράει 24 ρητίνες
• Κάθε τρύπα για τις ρητίνες έχει διάμετρο 3,5cm
• Διαστάσεις βάσης: 22*10cm
• Μέγιστο ύψος βάσης: 11cm

LARIDENT

29,90 €

37,08 € με ΦΠΑ

ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
WELLDENT

ΛΥΧΝΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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LARIDENT

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

4,90 €

λυχνία
με φιτίλι

5,50 €

6,08 € με ΦΠΑ

6,82 € με ΦΠΑ

0,70 €

φιτίλι

0,87 € με ΦΠΑ

• Λυχνία οινοπνεύματος των 100ml
• Διαθέτει μεταλλικό καπάκι
• Η αρχική συσκευασία περιέχει τη λυχνία και το φιτίλι

• Διαστάσεις: 9,5*7cm
• Πάχος: 5mm

BMS DENTAL

ΔΙΣΚΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
δίσκος

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

PERFECTION PLUS

12,50 €

5,90 €

15,50 € με ΦΠΑ
εξάρτημα

7,32 € με ΦΠΑ

5,50 €

6,82 € με ΦΠΑ

• Διαστάσεις 28,8*18,7*2,9cm
• Κατασκευασμένοι από αλουμίνιο
• Διαθέτουν εσωτερικό εξάρτημα για στήριξη εργαλείων σε
σχήμα Π

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ κωδ. 1211

•
•
•
•

Μιας χρήσης
Διαστάσεις: 18,3*28,4cm
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: 50 τεμάχια

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ κωδ. 1213
49,90 €

61,88 € με ΦΠΑ

• Κατασκευασμένη από πλαστικό
ανθεκτικό στην κρούση
• Διαστάσεις 41*30.9*2.5cm

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ κωδ. 1216
49,90 €

54,90 €

61,88 € με ΦΠΑ

• Κατασκευασμένη από πλαστικό
ανθεκτικό στην κρούση
• Διαστάσεις 41*30.9*2.5cm

68,08 € με ΦΠΑ

• Κατασκευασμένη από πλαστικό
ανθεκτικό στην κρούση
• Διαστάσεις 41*30.9*8cm

ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Θήκη με σφουγγαράκι εσωτερικά για ασφαλή μεταφορά προσθετικών
εργασιών
• Διαθέτει κούμπωμα ασφαλείας
• Διατίθεται σε μικρό και μεγάλο μέγεθος
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

PICK UP STICK
• Μιας χρήσης, λεπτό στέλεχος με μικρή ποσότητα κόλλας στο άκρο του
• Με νέο πρακτικό σύστημα διανομής
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές στην ίδια συνεδρία
• Διατηρεί τις ιδιότητες του και μετά την επαφή του άκρου του με σάλιο
• Το κολλώδες άκρο του συγκρατεί με ασφάλεια ένθετα, επένθετα, όψεις,
δακτυλίους, ορθοδοντικά άγκιστρα και κοσμήματα δοντιών
• Διατίθεται με ειδικά σχεδιασμένο διανομέα για εύκολο χειρισμό
• Κάμπτεται εύκολα για καλύτερη πρόσβαση
• Συσκευασία: 30 τεμάχια

LARIDENT
μεγάλη
ανά τεμάχιο
μικρή
ανά τεμάχιο

0,55 €

0,68 € με ΦΠΑ

0,45 €

0,56 € με ΦΠΑ

HAGER WERKEN

12,90 €

16,00 € με ΦΠΑ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 3lt

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1,25lt

39,00 €

19,20 €

48,36 € με ΦΠΑ

• Ιδανικό για όλα τα οδοντιατρικά εργαλεία
• Με εσωτερικό αφαιρούμενο δίχτυ για να
στραγγίζουν εύκολα τα εργαλεία
• Διαστάσεις 35*26*14cm
• Χωρητικότητα: 3lt

ΔΙΧΤΥ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ

• Ιδανικό για όλα τα οδοντιατρικά
εργαλεία
• Με εσωτερικό αφαιρούμενο δίχτυ για
να στραγγίζουν εύκολα τα εργαλεία
• Διαστάσεις 26*11*8cm
• Χωρητικότητα: 1,25lt

2,00 €

5,58 € με ΦΠΑ

• Με δίχτυ στη βάση του
• Διατίθεται σε 3 χρώματα:
λευκό
μαύρο
ροζ

ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
2,00 €

2,48 € με ΦΠΑ

ΨΗΚΤΡΑ

4,50 €

23,81 € με ΦΠΑ

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΥΓΧΩΝ

• Στο δίχτυ μπορούν να χωρέσουν περίπου
100 φρέζες
• Ιδανικό για να ξεπλένονται αλλά και να
στραγγίζουν οι φρέζες, χωρίς τον
κίνδυνο να χαθούν

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΦΡΕΖΩΝ

2,40 €

2,48 € με ΦΠΑ

• Μήκος: 20cm
• Διάμετρος: 20mm

2,98 € με ΦΠΑ

• Βούρτσα με λαβή για καθαρισμό
εργαλείων
• Κλιβανίζεται στον αυτόκαυστο

ΤΡΥΒΛΙΟ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ

2,10 €

3,00 €

απλό

2,60 € με ΦΠΑ

3,72 € με ΦΠΑ

5,60 €

6,94 € με ΦΠΑ

με χωρίσματα

16,90 €

20,96 € με ΦΠΑ

• Ιδιαίτερα ανθεκτική
• Αποτελεσματική ακόμη και για
αφαίρεση κονιών

• Κατάλληλο για την τοποθέτηση φρεζών
και μικροεργαλείων κατά τη διάρκεια
του κλιβανισμού
• Διατίθεται με ή χωρίς χωρίσματα
• Κατάλληλο για αυτόκαυστο και για
ξηρό κλίβανο

ΦΡΕΖΟΘΗΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΦΡΕΖΟΘΗΚΗ EURONDA

9,50 €

36 θέσεις

11,78 € με ΦΠΑ

ΦΡΕΖΟΘΗΚΗ ΓΙΓΑΣ

5,50 €

6,82 € με ΦΠΑ
72 θέσεις

• Ένα στολίδι για το χαμόγελο
• Ιδιαίτερα οικονομική λύση
• Διάμετρος: 2mm

19,90 €

24,68 € με ΦΠΑ

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

• Φρεζοθήκη 24 θέσεων κατάλληλη για
φρέζες αερότορ, μικρομότορ και φρέζες
εμφυτευμάτων
• Λόγω της σιλικόνης οι φρέζες
“κλειδώνουν” και δεν πέφτουν
• Μέγιστο ύψος φρέζας 37mm
• Κλιβανίζεται

• 36 ή 72 θέσεων
• Διατίθεται σε έξι διαφορετικά είδη
για αερότορ, 36 ή 72 θέσεων
για μικρομότορ, 36 ή 72 θέσεων
μεικτή, από 18 ή 36 θέσεις για
αερότορ & μικρομότορ
Κλιβανίζεται η βάση, όχι το καπάκι

• 132 θέσεις για φρέζες και διαμάντια
• Διαθέτει θέσεις για αερότορ,
μικρομότορ, gates, peeso, ελαστικά
λείανσης κ.α
• Στο κάτω μέρος υπάρχει συρτάρι με
θήκες
• Δεν κλιβανίζεται

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ VERDENT
886
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882
012

014

869
012

μήκος: 10mm

012

014

μήκος: 10mm

891

014

016

μήκος: 10mm

881

837L
012

014

012

μήκος: 12mm

014

μήκος: 8mm

862

μήκος: 8mm

860

807

012

μήκος: 8mm

μήκος

808R

012

016

3mm

5mm

858

012

μήκος: 3,5mm

859L

014

010

μήκος: 5mm

014

014

μήκος: 8mm

830

014

μήκος: 11,5mm

827

811
033

018
018

μήκος: 4,5mm

μήκος: 4mm

833

μήκος: 4mm

805

870
018

μήκος

016

023

3,4mm

4,2mm

0,3
016

0,4
018

834

014

016

μήκος
1,5mm

018

2,3mm

868Α
εγκοπή mm

εγκοπή mm

0,3
018

μήκος: 1,9mm

ανά τεμάχιο

2,40 €

2,98 € με ΦΠΑ
μήκος: 6mm

μήκος: 6mm

αγοράζοντας 5 τεμάχια
-20%
τιμή τεμαχίου: 1,92 € 2,38 € με φπα
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ VERDENT

801L

388
012

802L

με μακρύ λαιμό
014
016

μη κοπτικό άκρο

012

012

μήκος 8mm

888L

μήκος 10mm

802

815

010

012

μήκος: 3mm

018

μήκος: 3,5mm

865L

μήκος: 0,5mm

889L

863L

009

010
014

μήκος: 3mm

μήκος: 4mm

801

μήκος 11,5mm

811L
010
010

012
012
012
018
018
018

014
014
014
021
021
021

κωδικός

016
016
016

010

023
023
μήκος: 7mm

υπερλεπτόκοκκο

10-36μm

λεπτόκοκκο

27-76μm

μέσης αδρότητας

64-126μm

αδρόκοκκο

107-181μm

υπεραδρόκοκκο

151-213μm
018

ανά τεμάχιο

2,40 €

αγοράζοντας 5 τεμάχια
-20%
τιμή τεμαχίου: 1,92 € 2,38 € με φπα

2,98 € με ΦΠΑ

διάμετρος
Για παραγγελίες αναφέρετε
κωδικό, αδρότητα (χρώμα), διάμετρο

ΦΡΕΖΕΣ CARBIDE VERDENT
CB1S

CB2
RA
010
012
014
016

RA-L
018
021
023

012
014
016

FG
018
021

010
012
014
016

FG-XL
018
021
023

012
014
016

για τα RA και
FG

RA
010
014
018

018
021

για τα RA-L
και FG-XL

1,95 €

2,40 €

2,42 € με ΦΠΑ

1,95 €

2,98 € με ΦΠΑ

CB21

2,42 € με ΦΠΑ

CB23L
FG
010
014

μήκος: 3,4mm
μήκος: 4,2mm

μήκος: 6,0mm

1,95 €

FG
010
012

1,95 €

2,42 € με ΦΠΑ
FG:

FG
010
014
018

2,42 € με ΦΠΑ

για αερότορ

μήκος: 19mm

Ø1,6mm

RA:

για μικρομότορ

μήκος 22mm

Ø2,35mm

FG-XL: για αερότορ

μήκος: 25mm

Ø1,6mm

RA-L: για μικρομότορ

μήκος 26mm

Ø2,35mm

ΦΡΕΖΕΣ
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Αφαίρεσης αμαλγάματος Κοπής κεραμικών

330-331-332

FG
012
μήκος: 4,2mm

2,10 €

4,00 €

2,60 € με ΦΠΑ

Κοπής μετάλλου
RA
080

FG
012
μήκος: 3mm

24,50 €

4,96 € με ΦΠΑ

4,00 €

30,38 € με ΦΠΑ

4,96 € με ΦΠΑ

FG
010
μήκος: 4,2mm
κωδικός: H31PC

FG
008
μήκος: 2,8mm
κωδικός: H245PC

Επίχρυσες φρέζες κοπής μετάλλου EDENTA
FG
008
μήκος: 1,6mm
κωδικός: H7PC

FG
010
μήκος: 4,2mm
κωδικός: H31RPC

3,60 €

3,60 €

4,46 € με ΦΠΑ

3,60 €

4,46 € με ΦΠΑ

3,60 €

4,46 € με ΦΠΑ

4,46 € με ΦΠΑ

XXX
κωδικός φρέζας

012
016
021

διάμετρος

Για παραγγελίες αναφέρετε τον κωδικό, αν είναι για αερότορ ή μικρομότορ και το μέγεθος του κοπτικού τμήματος που επιθυμείτε.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ
RA: για μικρομότορ
016
μήκος: 9mm

FG: για αερότορ
016
μήκος: 9mm

8,90 €

HP: για ευθεία χειρολαβή
023
μήκος: 7mm

8,90 €

11,04 € με ΦΠΑ

8,90 €

11,04 € με ΦΠΑ

11,04 € με ΦΠΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ DENTAL CENTRAL

309186

309187

309183

309184

309258

309252

309259

309192

309147

309149

309158

309107

309112

309113

υπερλεπτόκοκκο λείανσης
λεπτόκοκκο λείανσης
τροχίσματος
αδρόκοκκο τροχίσματος

309159

309114

309179

309194

309177

309255

309290

309262

309254

309196

309202

309215

309156

309216

309225

309235

309175

309154

309101

309102

309121

309122

309128

309131

309139

309144

Τρόπος παραγγελίας διαμαντιών Dental Central
Για παραγγελίες διαμαντιών επιλέξτε ανάμεσα στους
κωδικούς που βρίσκονται κάτω από τα διαμάντια και
αρχίζουν με τον κωδικό 309…

ανά τεμάχιο

2,95 €

3,66 € με ΦΠΑ
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ΦΡΕΖΕΣ
EVE

ARKANSAS
• Διαθέσιμα για αερότορ και μικρομότορ
• Διαθέσιμα σχήματα: φλόγα
κυπαρίσσι
στρογγυλό

1,35 €

1,67 € με ΦΠΑ

EDENTA

ENDO ACCESS BUR
• Φρέζα μεγάλου μήκους και κωνική
• Ιδανική για την είσοδο στο μυλικό θάλαμο
• Το μη κοπτικό άκρο που διαθέτει προστατεύει από ενδεχόμενες υποπολφικές
διατρήσεις
• Απαραίτητη σε κάθε ενδοδοντική θεραπεία

10,50 €

13,02 € με ΦΠΑ

EDENTA

ENDOBURS
• Φρέζα μικρομότορ με μακρύ λαιμό
• Κατάλληλη για την εύρεση των στομίων των ριζικών σωλήνων
• 1500 - 2000 στροφές ανά λεπτό
• Διατίθεται σε 3 διαφορετικά μεγέθη: small (006), medium (008), large (010)

6,20 €

7,69 € με ΦΠΑ

PAC-ENDO KIT για διάνοιξη ενδοδοντικής θεραπείας
• Το kit περιέχει:
στρογγύλη φρέζα Ν10
στρογγύλη φρέζα Ν14
φρέζα κοπής μετάλλου
στρογγύλη φρέζα με μακρύ λαιμό
μακριά ευθεία φρέζα με κοπτικό άκρο
μακριά ευθεία φρέζα χωρίς κοπτικό άκρο

SOFT TISSUE TRIMMER
• Ιδανικό για διαμόρφωση μαλακών ιστών
• Λόγω της κεραμικής του βάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του
ηλεκτροτόμου ή του νυστεριού
• Διαχωρίζει τον ιστό, μειώνοντας την αιμορραγία και αποτρέποντας τη
νέκρωσή του
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αφαίρεση υπερπλασίας ούλων, αποκάλυψη
εμφυτευμάτων, διεύρυνση θυλάκου πριν την αποτύπωση
• Στροφές λειτουργίας: 300.000 – 500.000 σ.α.λ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
• Δίσκοι κοπής μετάλλου
από οξείδιο αλουμινίου
• Διαστάσεις: 22*0,2mm
• Συσκευασία: 100 τεμάχια, πωλούνται ανά τεμάχιο

76RA 95RA 77HP 1.111

ΜΑΝΤΡΕΛ
• Για μικρομότορ
76RA
95RA
1.111
• Για ευθεία χειρολαβή
77HP

PAC DENT

38,50 €

47,74 € με ΦΠΑ

EDENTA
ανά τεμάχιο

49,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

EVE
ανά τεμάχιο

1,65 €

2,05 € με ΦΠΑ

EVE

76RA 77HP

1,30 €

1,61 € με ΦΠΑ
95RA

3,30 €

4,09 € με ΦΠΑ
1.111

3,00 €

3,72 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΑΤΟΠΤΡΑ ECONOMY
• Υψηλή ποιότητα εικόνας
• Διατίθενται σε δύο κατηγορίες (απλά και μεγεθυντικά)
• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο4: παιδικό μέγεθος
Νο5: κανονικό μέγεθος
• Συσκευασίας: 12 τεμάχια

ΚΑΤΟΠΤΡΑ TOP VISION - ροδίου
• Κάτοπτρα ροδίου, με υψηλή ποιότητα εικόνας
• Ακριβής, καλά εστιασμένη αντανάκλαση
• Απεριόριστη αντοχή κατά την απολύμανση και αποστείρωση
• Αντοχή στη διάβρωση
• Διατίθενται σε δύο κατηγορίες (απλά και μεγεθυντικά)
• Διαθέσιμα μεγέθη:
Νο4: παιδικό μέγεθος
Νο5: κανονικό μέγεθος
• Συσκευασία: 12 τεμάχια
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HAHNENKRATT
μεγεθυντικά
ανά τεμάχιο

1,05 €

1,30 € με ΦΠΑ

απλά
ανά τεμάχιο

0,99 €

1,23 € με ΦΠΑ

HAHNENKRATT
μεγεθυντικά
ανά τεμάχιο

2,70 €

3,35 € με ΦΠΑ

απλά
ανά τεμάχιο

1,50 €

1,86 € με ΦΠΑ

ΚΑΤΟΠΤΡΑ MEGA FS - ροδίου
• Κάτοπτρα ροδίου
• Υψηλή ποιότητα αντανάκλασης και καλύτερη ποιότητα εικόνας
• Απεριόριστη αντοχή κατά την απολύμανση και αποστείρωση
• Αντοχή στη διάβρωση
• Εύκολα στη χρήση και βολικά λόγω του σχήματος
• Διαθέσιμο μέγεθος: Νο5
• Συσκευασία: 6 τεμάχια

HAHNENKRATT

ΚΑΤΟΠΤΡΑ MEGAstretch
• Εξαιρετικά καθαρή εικόνα
• Καμία παραμόρφωση
• Ξεκούραστα για το μάτι λόγω της υψηλής ευκρίνειας
• Λόγω σχήματος προστατεύουν αποτελεσματικότερα τη γλώσσα κατά τη
διάρκεια του τροχίσματος
• Απεριόριστη αντοχή κατά την απολύμανση και αποστείρωση
• Αντοχή στη διάβρωση
• Διαστάσεις: 22*38mm

HAHNENKRATT

MEGA Parallelometer
• Κάτοπτρα με παράλληλες γραμμές στην επιφάνειά τους
• Κατάλληλα για έλεγχο παραλληλότητας κατά τη διαδικασία του τροχίσματος
• Εξαιρετικά καθαρή εικόνα, δίχως καμία παραμόρφωση
• Ξεκούραστα για το μάτι λόγω της υψηλής ευκρίνειας
• Λόγω σχήματος προστατεύουν τη γλώσσα κατά τη διάρκεια του τροχίσματος
• Απεριόριστη αντοχή κατά την απολύμανση και αποστείρωση
• Αντοχή στη διάβρωση
• Διαστάσεις: 22*38mm

HAHNENKRATT

ΚΑΤΟΠΤΡΑ RELAX
• Ιδιαίτερα ελαφριά, με εργονομική λαβή
• Άνετα για τον ασθενή εξαιτίας του λείου φινιρίσματος
• Ανθεκτικά σε οξέα, κλιβανίζονται στους 134oC
• Διατίθενται σε 4 χρώματα
• Συσκευασία: 10 τεμάχια

HAHNENKRATT

ανά τεμάχιο

4,30 €

5,33 € με ΦΠΑ

δημιουργία
ενός ειδώλου

9,60 €

11,90 € με ΦΠΑ

δημιουργία
ενός ειδώλου

11,50 €

14,26 € με ΦΠΑ

δημιουργία
ενός ειδώλου

ανά τεμάχιο

4,50 €

5,58 € με ΦΠΑ

γαλάζιο
πράσινο
ροζ
μωβ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
HAHNENKRATT

ΛΑΒΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ
413

Κωδικός: 413

Οκτάγωνη λαβή κατόπτρου

Κωδικός: 422

Εξάγωνη, κοίλη λαβή κατόπτρου

Κωδικός: 430

Λαβή κατόπτρου με αυλακώσεις

422

1,90 €

2,20 €

2,36 € με ΦΠΑ

2,73 € με ΦΠΑ

430

460

2,90 €

3,60 € με ΦΠΑ

6,50 €

8,06 € με ΦΠΑ

Κωδικός: 460
Εργονομική λαβή κατόπτρου
Ιδιαίτερα ελαφριά

ΛΑΒΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ ERGOFORM
• Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη και ξεκούραστη εργασία
• Ιδιαίτερα ελαφριές
• Κατασκευασμένες από πλαστικό Peek, υλικό που χρησιμοποιείται
επίσης στα εμφυτεύματα και είναι ανθεκτικό μέχρι τους 134°C

HAHNENKRATT

3,20 €

3,97 € με ΦΠΑ

λευκό
κίτρινο
μπλε παστέλ
πράσινο παστέλ
ροζ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ ERGOFORM
• Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη και ξεκούραστη εργασία
• Ιδιαίτερα κομψός
• Κατασκευασμένος από πλαστικό Peek, υλικό που χρησιμοποιείται επίσης στα
εμφυτεύματα
• Κλιβανίζεται

μωβ παστέλ
μαύρο
σκούρο μπλε
τιρκουάζ
μπορντώ

HAHNENKRATT

6,90 €

8,56 € με ΦΠΑ

μπλε παστέλ
πράσινο παστέλ
ροζ
μωβ παστέλ
μαύρο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
HAHNENKRATT
καθρέφτης
• Χωρίς παραμόρφωση
• Αναπαραγωγή υψηλής αντίθεσης μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια
96,00 €
• Αποδίδουν έντονα και φυσικά τα χρώματα
119,04 € με ΦΠΑ
• Εξαιρετική φωτεινότητα
θήκη
• Μονής όψης καθρέφτες ροδίου με λαβή
• Ιδιαίτερα ανθεκτικοί έναντι όλων των ειδών απολύμανσης και αποστείρωσης
45,00 €
55,80 € με ΦΠΑ
(180°C), ακόμη και κατά
74
58
42
των όξινων προϊόντων
• Διατίθενται σε 3
σχήματα - μεγέθη
76
• Προστατευτική θήκη για
106
127,5
τους καθρέφτες
• Διαστάσεις:
285*240*100mm
• Κατάλληλη για 3 καθρέφτες
αγοράζοντας 3 καθρέφτες - ΔΩΡΟ η θήκη μεταφοράς
DENTAL CONTRASTOR
• Χρησιμοποιείται ως φόντο στην οδοντιατρική φωτογραφία
• Μιας χρήσης, ένα μέγεθος και εύκαμπτο
• Έχει ματ, μη αντανακλαστική επιφάνεια με ποσοστό αδιαφάνειας 99%. Οι
ιδιότητες αυτές εγγυώνται τέλεια αντίθεση και μαύρο φόντο
• Κατασκευασμένο από υλικό που κόβεται εύκολα
• Συσκευασία: 15 τεμάχια

CERKAMED

7,70 €

9,55 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ORIMED

ΚΑΤΟΠΤΡΑ
απλά

1,30 €

1,61 € με ΦΠΑ
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DENTAL PACIFIC

EXAKIT

ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

7,90 €

ροδίου

19,00 €

9,80 € με ΦΠΑ

2,50 €

23,56 € με ΦΠΑ

3,10 € με ΦΠΑ

• Κάτοπτρα απλά και ροδίου σε 3
διαφορετικά μεγέθη
C005 Νο4 απλό
C006 No4 ροδίου
C008 No5 απλό
C009 No5 ροδίου
C011 No6 απλό
C012 No6 ροδίου

• 10 αποστειρωμένα set εργαλείων μιας
χρήσης
• Κάθε set περιέχει: κάτοπτρο
ανιχνευτήρα
βαμβακολαβίδα

KIT ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
1,00 €

1,24 € με ΦΠΑ

• Διάμετρος κατόπτρου 24mm
• Κάθε συσκευασία περιέχει κάτοπτρα σε
χρώμα ροζ, λευκό, μπλε, κίτρινο
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

ΜΙΚΡΟΚΑΤΟΠΤΡΑ

ORIMED

C125

27,28 € με ΦΠΑ

22,00 €

C126
C127
• 5 σε 1 kit εργαλείων
• Μιας χρήσης
• Το kit περιλαμβάνει πλαστικό
κάτοπτρο, βαμβακολαβίδα,
ανιχνευτήρα, πετσέτα και ταψάκι

• Ιδανικά για ακρορριζεκτομές και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις

ΔΙΠΛΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΜΕ ΛΑΒΗ

αγοράζοντας 5 τεμάχια -20%
τιμή τεμαχίου: 0,80 € 0,99 € με φπα

ORIMED

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΦΟΡΟΣ

4,60 €

C117

C119

14,88 € με ΦΠΑ

• Κάτοπτρο διπλής όψης με λαβή

ΛΑΒΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ
C117

12,00 €

710-013

αγοράζοντας 5 τεμάχια

ORIMED

C120

22,00 €

5,70 € με ΦΠΑ

6,10 €

C119

PERFECTION PLUS

27,28 € με ΦΠΑ

J130

7,56 € με ΦΠΑ

7,60 €

C120

9,42 € με ΦΠΑ

ΘΗΚΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
TD2300

ORIMED

• Μεταλλικός
• Κλιβανίζεται
• Ιδιαίτερα ανθεκτικός

ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

12,50 €

115,26 €

15,50 € με ΦΠΑ

• Θήκη αμαλγάματος
• Με βαθιά κοιλότητα στο κέντρο για
εύκολη λήψη του αμαλγάματος
• Με αντιολισθητική βάση

ORIMED

142,92 € με ΦΠΑ

• Διαστάσεις: 2,8*18*28cm
• Για 17 εργαλεία
• Κωδικός 730-006
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ΕΡΓΑΛΕΙΟ DYCAL

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
4,90 €

ΠΕΝΣΑ
11,90 €

6,08 € με ΦΠΑ

34,50 €

Z110

14,76 € με ΦΠΑ

42,78 € με ΦΠΑ

• 13cm
• Για τοποθέτηση ουδέτερου στρώματος
κυρίως σε περιπτώσεις άμεσης κάλυψης

• Σετ 4 κλιβανιζόμενων εργαλείων
• Αφαιρούν την πέτρα από τα
εμφυτεύματα χωρίς να προκαλούν φθορά

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ

ΕΞΩΛΚΕΑΣ
31,16 €

J181

24,50 €

38,64 € με ΦΠΑ

30,38 € με ΦΠΑ

J191

• Το πρόσθιο τμήμα του έχει σχήμα σταυρού

• Διαθέτει 3 διαφορετικά tips
ORIMED

ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

HAGER WERKEN

CROWN CLICK DE LUXE

συρταρωτή

22,00 €

J105

130,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

161,20 € με ΦΠΑ

σπαστή

452209

33,00 €

J106

142,20 €

40,92 € με ΦΠΑ

• Σπαστή ή συρταρωτή με αναρρόφηση
• Με τη διαδικασία της αναρρόφησης αποτρέπεται η έγχυση
του αναισθητικού διαλύματος σε αγγείο
• Χωρητικότητα: 1,8ml
• Με δακτύλιο στο πίσω μέρος
• Κωδικός: J105 για τη συρταρωτή
• Κωδικός: J106 για τη σπαστή

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ IWANSON

452205

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ BOLEY

12,00 €

176,33 € με ΦΠΑ

• Μηχανικός εξωλκέας στεφανών και γεφυρών
• Εξαιρετικά αποτελεσματικός διότι μεταφέρει παλμικό κύμα
• 452205 Η αρχική συσκευασία περιέχει το πιστόλι και 3
διαφορετικά άκρα. Ένα για γέφυρες, ένα για θήκες, ένα
μικρό και ελαφρώς γωνιώδες και ένα με βρόγχο
• 452209 refill συσκευασία του ειδικού tip με τη συρμάτινη
θηλειά

ΣΠΑΘΗ ΓΥΨΟΥ

12,00 €

14,88 € με ΦΠΑ

7,90 €

14,88 € με ΦΠΑ

• Παχύμετρο
• Με ενδείξεις
από 0-10mm
• Κλιβανίζεται

• Παχύμετρο
• Με ενδείξεις
από 0-100mm
• Κλιβανίζεται

E157

E159

ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΕΡΙΟΥ

4,90 €

9,80 € με ΦΠΑ

• Σπάθη κατάλληλη
για την ανάμειξη
της γύψου
• Με ξύλινη λαβή
• Μήκος: 19cm
J171

6,08 € με ΦΠΑ

• 13cm
• Κλιβανίζεται

J165
ORIMED

ΕΝΔΟΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
720-003

• Χωρητικότητα: 1,8ml
• Προωθεί 0,05ml ανά click
• Γωνιακό άκρο

111,29 €

138,00 € με ΦΠΑ

720-004

• Χωρητικότητα: 1,8ml
• Προωθεί 0,06ml ανά click
• Γωνιακό άκρο

89,03 €

110,40 € με ΦΠΑ

720-005

• Χωρητικότητα: 1,8ml
• Προωθεί 0,06ml ανά click
• Ευθύ άκρο

66,77 €

82,79 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΛΑΒΙΔΕΣ
4,90 €

K103

7,20 €

6,08 € με ΦΠΑ

5,95 €

8,93 € με ΦΠΑ

7,38 € με ΦΠΑ

ευθύς

025-007
ευθύς
K101

ημικυκλικός

K104

025-004
αμβλύς

E137
Meriam
16cm

E148
16,5cm

E149
15cm

K107

αμβλύς δις κεκαμμένος

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΑΘΕΣ
12,00 €

6,90 €

14,88 € με ΦΠΑ

K141

K142

K139

710-014

1112
2111

222222

3,5 2 3 3

1111111
111111

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΑΣ
11,80 €

8,56 € με ΦΠΑ

N170
στενή

N171
μεσαία

ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ

N172
πλατιά

ΨΑΛΙΔΙ JOSEPH
6,90 €

12,80 €

8,56 € με ΦΠΑ

15,87 € με ΦΠΑ

14,63 € με ΦΠΑ

K279A

K171
small

ΨΑΛΙΔΙ IRIS

K172
medium

K173
large

K182
small

ΨΑΛΙΔΙ LE GRANDE
12,80 €

15,87 € με ΦΠΑ

D137
ευθύ
D139
κυρτό

D141
κυρτό

D142
σπαστό

K183
medium

ΨΑΛΙΔΙ FOX

12,80 €

15,87 € με ΦΠΑ

D148
ευθύ
13cm

D153
ευθύ
14cm

D155
κυρτό
14cm

ΨΑΛΙΔΙ DO NICI
12,80 €

15,87 € με ΦΠΑ

D143
10,5cm

K184
large

D151
κυρτό
13cm

12,80 €

15,87 € με ΦΠΑ

D176
13cm
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ
14,31 €

17,90 €

17,74 € με ΦΠΑ

πλευρά 1

κωδικός

σφαιρικό

L025-115

1,2mm

1,6mm

L025-116

2,0mm

2,5mm

L025-117

2,8mm

3,2mm

L025-120

1,6mm

2,5mm

πλευρά 1
σπάθη
παράλληλη

κωδικός

1,6mm

1,6mm

M025-120

2,0mm

2,0mm

M025-123

2,5mm

2,5mm

M025-124

3,0mm

3,0mm

πλευρά 1
σπάθη
παράλληλη
1,6mm

1,6mm

M025-135

2,0mm

2,0mm

M025-136

2,5mm

2,5mm

M025-137

3,0mm

3,0mm

πλευρά 1
σφαιρικό

SCULPT PLUS

1,0mm

2,0mm

M025-144

1,6mm

2,5mm

M025-145

2,5mm

3,2mm

PERFECTION PLUS

62,90 €

78,00 € με ΦΠΑ

ORIMED

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

6,36 €

7,89 € με ΦΠΑ

M333

M334

M349

M354

M355

M149
ORIMED

GRACEY

14,80 €

refill

18,35 € με ΦΠΑ

22,90 €

28,40 € με ΦΠΑ

έως εξάντλησης αποθέματος

• Σιλικονούχο εργαλείο για διαμόρφωση της
ρητίνης πριν από τον φωτοπολυμερισμό
• Με αντικολλητικό άκρο
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
αρχικό kit: 2 εργαλεία και 4 άκρα
συσκευασία refill: 4 ανταλλακτικά άκρα
*οι συσκευασίες refill διατίθενται με
άκρα soft ή hard

• Σετ 5 πλαστικών εργαλείων
• Η ρητίνη δεν κολλάει στα
εργαλεία
• Κλιβανίζονται

πλευρά 2
σπάθη
παράλληλη

M025-143

kit

025-410

πλευρά 2
σπάθη
κάθετη

M025-134

κωδικός

11,16 € με ΦΠΑ

πλευρά 2
σπάθη
κάθετη

M025-119

κωδικός

9,00 €

22,20 € με ΦΠΑ

πλευρά 2

σφαιρικό

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ

025-280

025-281

025-282

025-283

025-284

025-285

025-285A

1/2

3/4

5/6

7/8

9/10

11/12

13/14

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΟΔΟΝΤΑΓΡΕΣ - ΡΙΖΑΓΡΕΣ

A101

A102

A103

A104

A105

Α106

άνω τομείς και
κυνόδοντες

άνω τομείς και
κυνόδοντες

κάτω τομείς και
κυνόδοντες

άνω προγομφίους

κάτω προγομφίους

κάτω πρόσθια

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

29,80 €

29,80 €

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

Α107

Α108

Α109

Α110

Α111

Α112

κάτω προγομφίους
για παιδιά

άνω γομφίους
δεξιά

άνω γομφίους
αριστερά

κάτω γομφίους

κάτω γομφίους
για παιδιά

κάτω γομφίους
3ους γομφίους αριστερά

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

78,85 € με ΦΠΑ

29,80 €

29,80 €

29,80 €

29,80 €

29,80 €

63,59 €

Α113

Α114

Α115

Α116

Α117

Α118

κάτω γομφίους
3ους γομφίους δεξιά

ρίζες άνω γνάθου

ρίζες άνω γνάθου

άνω προγομφίους

ρίζες κάτω γνάθου

ρίζες κάτω γνάθου

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

29,80 €

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

Α119

Α120

Α121

Α122

Α123

Α124

ρίζες κάτω γνάθου

άνω τομείς και
κυνόδοντες

άνω προγομφίους

άνω τομείς και
κυνόδοντες

άνω γομφίους
αριστερά για παιδιά

άνω γομφίους
δεξιά για παιδιά

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

29,80 €

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

29,80 €
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ΟΔΟΝΤΑΓΡΕΣ - ΡΙΖΑΓΡΕΣ

Α125

Α126

Α127

Α128

Α129

Α130

ρίζες κάτω γνάθου

ιδιαίτερα λεπτές
ρίζες κάτω γνάθου

ιδιαίτερα λεπτές
ρίζες άνω γνάθου

ρίζες άνω γνάθου

ρίζες άνω γνάθου

ρίζες άνω γνάθου

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

Α131

Α132

Α133

Α134

Α135

Α136

άνω 3ους γομφίους

άνω 3ους γομφίους

άνω 3ους γομφίους
αριστερά

άνω 3ους γομφίους
δεξιά

κάτω γομφίους

ρίζες κάτω γνάθου

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

Α137

Α138

Α139

Α140

Α164

Α141

ρίζες κάτω γνάθου

ρίζες κάτω γνάθου
και κάτω τομείς

κάτω 3ους γομφίους

κάτω 3ους γομφίους

ρίζες κάτω γνάθου

κάτω γομφίους

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

συγκρατεί
το δόντι από
χαμηλά

29,80 €

29,80 €

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

συγκρατεί
το δόντι από
χαμηλά

Α142

Α143

Α144

Α145

Α146

Α147

άνω γομφίους
δεξιά

άνω γομφίους
αριστερά

ρίζες κάτω γνάθου

ρίζες κάτω γνάθου

κάτω γομφίους

κάτω γομφίους

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

29,80 €

29,80 €

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

29,80 €

36,95 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΔΟΝΤΑΓΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ
29,80 €
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ΟΔΟΝΤΑΓΡΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ

238,00 €

36,95 € με ΦΠΑ

31,16 €

295,12 € με ΦΠΑ

38,64 € με ΦΠΑ

ΣΕΤ 10
ΟΔΟΝΤΑΓΡΩΝ
ένα τεμάχιο
ανά κωδικό

Α101
Α104
Α105
Α108
Α109
Α110
Α118
Α129
Α132
Α139

Α148
άνω 3ους γομφίους

Α196

Α197

Α198

Α199

Α200

Α201

Α202

άνω τομείς

άνω τομείς

άνω γομφίους

ριζάγρα άνω
γνάθου

κάτω τομείς

κάτω γομφίους

ριζάγρα κάτω
γνάθου

ORIMED

BIEN

ORIMED

LINDO LEVIEN

15,88 €

18,50 €

19,69 € με ΦΠΑ

22,94 € με ΦΠΑ

Β221S 2mm
B222S 3mm
B223S 4mm
Β101 2mm
B102 3mm
B103 4mm Β104 Β105
B103/1 5mm 3mm 3mm

Β106 Β107
3mm 3mm

Β114/1
3mm

Β115/1
3mm
ORIMED

BIEN

Β221 2mm
B222 3mm
B223 4mm

ORIMED

WARWICK JAMES

15,88 €

15,88 €

19,69 € με ΦΠΑ

Β108 2mm
B109 3mm
B110 4mm
B112 5mm

Β111
3mm
με λοξοτομή

Β114
3mm

Β115
3mm

WINTER & BARRY

B156

HEIDBRINK
15,88 €

19,69 € με ΦΠΑ

WINTER

B163

Β116 Β117

19,69 € με ΦΠΑ

B164

BARRY

B167

B157

B158

CHOMPRET
19,08 €

16,20 €

23,66 € με ΦΠΑ

20,09 € με ΦΠΑ

B171 στενός
Β172 μεσαίος
Β173 πλατύς

B168
B174

B176
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LUXATORS FORTE

85,80 €

106,39 € με ΦΠΑ

F25

F32

F40

LUXATOR FORTE ELEVATOR
• Μοχλός με εξαιρετική αντοχή και ιδιαίτερα δυνατό άκρο
• Εργονομικό σχέδιο λαβής
• Μοναδικό γωνιώδες σχέδιο άκρου το οποίο αγκιστρώνεται στην οδοντίνη ή την οστεΐνη
για ελεγχόμενη και ασφαλέστερη εκμόχλευση του δοντιού
• Διατίθεται σε τρία μεγέθη: F25: 2,5mm
F32: 3,2mm
F40: 4,0mm

F32C

LUXATOR FORTE F32C με καμπύλη λεπίδα
• Νέος μοχλός με κεκαμμένη λεπίδα 3,2mm
• Βελτιώνει την πρόσβαση στο προς εξαγωγή
δόντι, για ελεγχόμενη κι ασφαλέστερη
εκμόχλευση
• Έχει εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί
την κόπωση

DIRECTA

LUXATOR PERIOTOME

85,80 €

L2S

L3S

106,39 € με ΦΠΑ

L5S

L3C

L5C

L3IC

L3CA

DE3

DE5

κωδικός

μέγεθος

είδος λεπίδας

κωδικός

μέγεθος

είδος λεπίδας

L-2S

2mm

ευθεία

DE3

1,5 - 3mm

διπλής ακμής

L-3S

3mm

ευθεία

DE5

3 - 5mm

διπλής ακμής

L-5S

5mm

ευθεία

L-3C

3mm

κεκαμμένη

L-5C

5mm

κεκαμμένη

L-3IC

3mm

ανάποδης καμπύλης

L-3CA

3mm

γωνιώδης

• Ένα ειδικού σχεδιασμού χειρουργικό
κοπτικό εργαλείο
• Η χρήση του αποτελεί ένα αξιόλογο
εναλλακτικό της τραυματικής εξαγωγής
με οδοντάγρα και είναι σχεδιασμένο
ειδικά ώστε η λεπίδα του να κόβει την
περιοδοντική μεμβράνη, ενώ απαλά
διευκολύνει το δόντι να βγει από το
φατνίο
• Εργονομικά σχεδιασμένο για άνεση και
έλεγχο κατά την χρήση του
• Το σχήμα και το μέγεθος της λαβής είναι
σχεδιασμένο να ελαχιστοποιεί την
δύναμη που χρειάζεται και το άκρο του
είναι εξαιρετικά λεπτό ώστε να μπορεί να
εισέλθει εύκολα μεταξύ οστού και ρίζας
με την ελάχιστη ζημιά
• Το ειδικά επεξεργασμένο Σουηδικό
ατσάλι που χρησιμοποιείται στην λεπίδα
του Luxator είναι εξαιρετικά ανθεκτικό
και διατηρεί την αντοχή του και την
κοπτική του ικανότητα ακόμα και μετά
από επαναλαμβανόμενες αποστειρώσεις
• Aποστειρώνεται στο αυτόκαυστo

LUXATOR ROOT PICKER
• Λαβίδα κατασκευασμένη από τιτάνιο
• Προσφέρει σταθερό πιάσιμο για αφαίρεση σπασμένων ριζών
• Το άκρο του προσφέρει σταθερό κράτημα των θραυσμάτων, τα
οποία βγάζει προς τα έξω με ασφαλή τρόπο
• Ιδανικό για συγκράτηση βιδών εμφυτευμάτων, abutments κ.α
• Διατίθεται με ευθύ ή κεκαμμένο άκρο

DIRECTA

72,81 €

90,28 € με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ORIMED

ORIBEST

23,85 €

29,57 € με ΦΠΑ

B201
2mm

B202
3mm

B203
4mm

B204
5mm

B214
3mm

B215
3mm

B216
3mm

B217
3mm

B218
4mm

B219
4mm
ORIMED

LUXATORS

35,77 €

44,35 € με ΦΠΑ

L701
1mm

L702
2mm

L703
2mm

L704
3mm

L707
5mm

L708
5mm

L709
2+3mm
periolux

L710
3+5mm
periolux

ΠΕΤΡΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

FRAC FINDER
22,90 €

28,40 € με ΦΠΑ

• Κατάλληλη για το ακόνισμα των
οδοντιατρικών εργαλείων
• Ακονίζει ξέστρα, μοχλούς κ.α
• Κατασκευάζεται από την Directa

L705
3mm

L711
2mm

L706
3mm

L712
3mm

L713
4mm

ΣΤΟΜΑΤΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ
37,00 €

45,88 € με ΦΠΑ

• Εργαλείο εύρεσης οδοντικών
καταγμάτων
• Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο
ύπαρξης επικρουστικού πόνου
• Κατασκευάζεται από την Directa

41,32 €

51,24 € με ΦΠΑ

G109 11cm
G110 14cm
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ORIMED

ΚΟΧΛΙΑΡΙΑ ΟΣΤΟΥ
9,00 €

9,00 €

11,16 € με ΦΠΑ

12,80 €

11,16 € με ΦΠΑ

14,50 €

15,87 € με ΦΠΑ

17,98 € με ΦΠΑ

Williger

Hemingway

Hemingway

Lucas

Η109 small
Η110 medium
Η111 large

H140 small
H141 medium
H142 large

025-238
025-239
025-240

025-241
025-242
025-243
025-244

ΛΑΒΙΔΕΣ ΙΣΤΩΝ
12,72 €

Ε118
12cm

13,50 €

Mosquito

F179 16cm ευθεία
F182 16cm κεκαμμένη

ΛΑΒΙΔΑ ΕΞΑΚΤΙΚΗΣ
12,80 €

47,32 € με ΦΠΑ

27,82 €

15,87 € με ΦΠΑ

G140 15cm
G140/1 12,5cm

F213
ευθύ

16,74 € με ΦΠΑ

ORIMED

ΠΕΡΙΟΤΟΜΟΙ

38,16 €

Luer

13,50 €

Pean

16,74 € με ΦΠΑ

F163 12cm ευθεία
F165 12cm κεκαμμένη
F171 14cm ευθεία
F173 14cm κεκαμμένη

ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΙ

small
medium
large
xlarge
ORIMED

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ

15,77 € με ΦΠΑ

Ε119
15cm

small
medium
large

34,50 € με ΦΠΑ

F214
κεκαμμένο
Ιδανικό για αφαίρεση
ακρορριζίων και
μικρών τμημάτων
ρίζας από το φατνίο
710-010

710-011

710-012

ORIMED

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΡΕΣ
15,20 €

24,50 €

18,85 € με ΦΠΑ

31,80 €

30,38 € με ΦΠΑ

39,43 € με ΦΠΑ

Willinger

Willinger

Freer

Freer

Molt

Seldin

Micro

G126
16cm

G126/1
14cm

G121
18cm
αιχμηρό/αμβλύ

G122
18cm
αιχμηρό/αιχμηρό

G123
18cm
αιχμηρό/αμβλύ

710-020
16cm

710-022
18cm

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
BONE CRUSHER
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BONE WELL

TEFLON INSERT MALLER

79,00 €

39,90 €

97,96 € με ΦΠΑ

59,00 €

49,48 € με ΦΠΑ

ORI-720-010
bone crusher
ᴓ40mm

73,16 € με ΦΠΑ

ORI-720-013
38x38mm

BONE CRUSHER

ORI-720-011
ᴓ25mm, 18cm

BONE INJECTION
219,00 €

75,00 €

271,56 € με ΦΠΑ

ORI-720-020
ᴓ16mm, 17cm

BONE SCRAPERS
129,00 €

93,00 € με ΦΠΑ

ORI-720-012
διατίθεται σε 3 μεγέθη
ᴓ4,4mm, 6mm ή 7mm
15cm

159,96 € με ΦΠΑ

ORI-720-142
curved

ORI-720-141
straight

ORIMED

SINUS LIFT ELEVATOR

Κυρτό
8
10
13
15
18

49,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

ORI-700-001
ᴓ2,8mm
15,5cm

8
10
13
15
18

49,00 €

8
10
13
15
18

8
10
13
15
18

49,00 €

59,00 €

8
10
13
15
18

59,00 €

8
10
13
15
18

59,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

60,76 € με ΦΠΑ

73,16 € με ΦΠΑ

73,16 € με ΦΠΑ

73,16 € με ΦΠΑ

ORI-700-002
ᴓ3,5mm
15,5cm

ORI-700-003
ᴓ4,3mm
15,5cm

ORI-700-004
ᴓ2,8mm
15,5cm

ORI-700-005
ᴓ3,5mm
15,5cm

ORI-700-006
ᴓ4,3mm
15,5cm

8
10
13
15
18

8
10
13
15
18

Κοίλο

8
10
13
15
18

8
10
13
15
18

49,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

ORI-700-013
ᴓ2,8mm
15,5cm

8
10
13
15
18

49,00 €

49,00 €

59,00 €

59,00 €

8
10
13
15
18

59,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

60,76 € με ΦΠΑ

73,16 € με ΦΠΑ

73,16 € με ΦΠΑ

73,16 € με ΦΠΑ

ORI-700-014
ᴓ3,5mm
15,5cm

ORI-700-015
ᴓ4,3mm
15,5cm

ORI-700-016
ᴓ2,8mm
15,5cm

ORI-700-017
ᴓ3,5mm
15,5cm

ORI-700-018
ᴓ4,3mm
15,5cm
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ

GRAFT PACKER & SPOON
49,00 €

60,76 € με ΦΠΑ

ORI-710-025
graft packer & spoon
17cm

ORIMED

SINUS
4mm

3mm

ORI-710-026
sinus
18cm
4mm

5mm

ORI-710-027
sinus
17cm
7mm

ORI-710-028
sinus
17cm
5mm

39,00 €

3mm

ORI-710-029
sinus
18,5cm
5mm

48,36 € με ΦΠΑ

ORI-710-030
sinus
18,5cm
3mm
ORIMED

SINUS
7mm

ORI-710-031
sinus
17,5cm

5mm

ORI-710-032
sinus
17,5cm

39,00 €

4mm

ORI-710-033
sinus
18,5cm
5mm

5mm 48,36 € με ΦΠΑ

ORI-710-034
sinus
16cm

ORI-710-035
sinus
17,5cm

7mm

5mm

ORIMED

BONE COMPACTOR

ORI-710-036
sinus
16,5cm

39,90 €

49,48 € με ΦΠΑ

5mm

CASTROVIEJO
39,90 €

49,48 € με ΦΠΑ

ORI-E202
straight

ORI-E203
curved
ORI-710-015
bone compactor
16,5cm

ORI-710-016
bone applicator
16,5cm

ORI-710-017
bone compactor
16cm

ORI-710-018
bone compactor
16cm

ORI-025-224
implant
periosteal
elevators

ΞΕΣΤΡΑ
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XPEDENT

ΞΕΣΤΡΑ για EMS - NSK - SATELEC
15,00 €

18,60 € με ΦΠΑ

• Για αφαίρεση υπερουλικής
τρυγίας και μικροβιακής πλάκας
• Τύπος ξέστρου: scaling
• Κωδικοί:
G1
για EMS
GN1 για NSK
GD1 για Satelec

18,00 €

22,32 € με ΦΠΑ

15,00 €

15,00 €

18,60 € με ΦΠΑ

• Με επίπεδο άκρο για
αφαίρεση μεγάλων
ποσοτήτων υπερουλικής
τρυγίας και πλάκας
• Τύπος ξέστρου: scaling
• Κωδικοί:
G2
για EMS
GN2 για NSK
GD2 για Satelec

18,60 € με ΦΠΑ

15,00 €

18,60 € με ΦΠΑ

• Για αφαίρεση της τρυγίας και
της μικροβιακής πλάκας σε
μεσοδόντιες περιοχές

• Για αφαίρεση όλης της
υπερουλικής τρυγίας και
της μικροβιακής πλάκας

• Τύπος ξέστρου: scaling
• Κωδικοί:
G3
για EMS
GN3 για NSK
GD3 για Satelec

• Τύπος ξέστρου: scaling
Κωδικοί:
G4
για EMS
GN4 για NSK
GD4 για Satelec

18,00 €

22,00 €

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

27,28 € με ΦΠΑ

• Τύπος ξέστρου: perl

• Για αφαίρεση της
υποουλικής τρυγίας και της
τρυγίας σε βαθείς θυλάκους
• Τύπος ξέστρου: perl

• Ξέστρο με αριστερή κλίση για
πρόσβαση σε διχασμό ριζών
και μεσοδόντια διαστήματα
• Τύπος ξέστρου: cavity

• Κωδικοί:
P1
για EMS
PN1 για NSK
PD1 για Satelec

• Κωδικοί:
P3
για EMS
PN3 για NSK
PD3 για Satelec

• Κωδικοί:
P2L
για EMS
PN2L για NSK
PD2L για Satelec

• Ξέστρο με δεξιά κλίση για
πρόσβαση στο διχασμό
των ριζών και τα
μεσοδόντια διαστήματα
• Τύπος ξέστρου: cavity
• Κωδικοί:
P2R για EMS
PN2R για NSK
PD2R για Satelec

• Για αφαίρεση της υποουλικής
τρυγίας

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

22,32 € με ΦΠΑ

29,00 €

• Για αφαίρεση σπασμένων
εργαλείων σε ριζικούς σωλήνες

• Για ασφαλή καθαρισμό
οδοντικών εμφυτευμάτων

• Τύπος ξέστρου: endodontics

• Τύπος ξέστρου: titanium
alloy periodontics

• Κωδικοί:
E4
για EMS
EN4 για NSK
ED4 για Satelec

55,00 €

35,96 € με ΦΠΑ

• Κωδικοί:
eICP για EMS
sICP για Satelec

68,20 € με ΦΠΑ

• Ανταλλακτικά tips για
καθαρισμό οδοντικών
εμφυτευμάτων
• Συσκευασία: 10 τεμάχια
• Κωδικός:
ICPpeek
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ΞΕΣΤΡΑ
XPEDENT

ΞΕΣΤΡΑ KAVO
22,00 €

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

27,28 € με ΦΠΑ

• Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας

• Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας και
τρυγίας σε μεσοδόντιες περιοχές

• Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας και
τρυγίας σε μεσοδόντιες περιοχές

• Συμβατό με:
• Κωδικός: GK1

• Συμβατό με:
• Κωδικός: GK2

• Συμβατό με:
• Κωδικός: GK3

Kavo Sonix
Τύπος ξέστρου: air scaler

22,00 €

Kavo Sonix
Τύπος ξέστρου: air scaler

Kavo Sonix
Τύπος ξέστρου: air scaler

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

22,00 €

27,28 € με ΦΠΑ

• Για αφαίρεση υπερουλικής, υποουλικής
τρυγίας και τρυγίας σε μεσοδόντιες
περιοχές
• Συμβατό με:
Kavo Sonix
• Κωδικός: GK5 Τύπος ξέστρου: air scaler

27,28 € με ΦΠΑ

• Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας και
τρυγίας σε μεσοδόντιες περιοχές

• Για αφαίρεση υπερουλικής τρυγίας και
τρυγίας σε μεσοδόντιες περιοχές

• Συμβατό με:
• Κωδικός: GC1

• Συμβατό με:
• Κωδικός: GC2

Kavo Piezolux
Τύπος ξέστρου: air scaler

Kavo Piezolux
Τύπος ξέστρου: air scaler

XPEDENT

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΞΕΣΤΡΑ
για EMS

για Satelec

για NSK

για EMS
Satelec, NSK
για Kavo

18,00 €

22,32 € με ΦΠΑ

21,00 €

26,04 € με ΦΠΑ
για EMS P2L/R

32,00 €

39,68 € με ΦΠΑ
για
eICP και sICP

για Kavo

για EMS
ειδικό για P2L/R

για
eICP και sICP

9,00 €

11,16 € με ΦΠΑ

• Κλιβανίζονται

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
LOCAPEX 6

IONYX
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ENDY NT2

IONYX

ENDY 6200

IONYX

αρχική τιμή: 440,00 €+φπα

αρχική τιμή: 1080,00 €+φπα

αρχική τιμή: 1750,00 €+φπα

τιμή γνωριμίας -30%

τιμή γνωριμίας -35%

τιμή γνωριμίας -40%

308,00 €

702,00 €

381,92 € με ΦΠΑ

870,48 € με ΦΠΑ

• Εντοπιστής ακρορριζίου 6ης γενιάς
• Εργονομικός, ακριβής, εύκολος στη
χρήση
• Διαθέτει ηχητική και φωτεινή ένδειξη
κατά την προσέγγιση στο ακρορρίζιο
• Κατάλληλο για στεγνό ή υγρό
περιβάλλον
• Λειτουργία με 2 μπαταρίες ΑΑ
• Αυτονομία 6 μηνών
• Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 5 λεπτά αδράνειας
• Πλήρως αυτοματοποιημένη συσκευή
• Όλες οι ενδείξεις είναι ψηφιακές
• Γωνία ορατότητας μεγαλύτερη από 160ο

• Ασύρματη συσκευή για μηχανική
διεύρυνση ριζικών σωλήνων
• Με 10 αναπρογραμματιζόμενες μνήμες
και πιο γρήγορη φόρτιση μπαταριών
• Ρύθμιση ταχύτητας: 100 – 500 rpm/min
• Ρύθμιση ροπής: 0,5 – 4N/cm
• Με δυνατότητα αυτόματης ανάστροφης
κίνησης που προστατεύει από τον
κίνδυνο θραύσης εργαλείων
• Πλήρης φόρτιση σε μόλις 2 ώρες
• Κάθε φόρτιση αρκεί για την επεξεργασία
τουλάχιστον 40 ριζικών σωλήνων
• Με Led φωτισμό
• Κατάλληλο για όλα τα συστήματα
μικροεργαλείων Ni Ti

1050,00 €

1302,00 € με ΦΠΑ

• Εντοπιστής ακρορριζίου με
ενσωματωμένο μικρομότορ, για
μηχανική διεύρυνση ριζικών σωλήνων
• Με 12 αναπρογραμματιζόμενες μνήμες
και πιο γρήγορη φόρτιση μπαταριών
• Ρύθμιση ταχύτητας: 100 – 500 rpm/min
• Ρύθμιση ροπής: 0,5 – 4N/cm
• Αυτόματη ανάστροφη κίνηση όταν το
μικροεργαλείο φτάσει στο επιθυμητό
όριο ροπής ή στο ακρορρίζιο
• Διατίθεται με γωνιακή χειρολαβή μικρής
κεφαλής
• Κατάλληλο για όλα τα συστήματα
μικροεργαλείων Ni Ti

ENDO MASTER
• Ασύρματο σύστημα 2 σε 1 για την κάθετη συμπύκνωση και έγχυση
θερμοπλαστικοποιημένης γουταπέρκας
• Ιδιαίτερα ελαφρύ
• Εύκολο στη χρήση

CERKAMED

1290,00 €

1599,60 € με ΦΠΑ

ΡΑΒΔΙΑ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ
• Διατίθενται σε regular και soft
• Συσκευασία: 100 τεμάχια

24,86 € με ΦΠΑ

GUN NEEDLE
• Οι βελόνες είναι 25G
• Συσκευασία: 6 τεμάχια

60,76 € με ΦΠΑ

ΜΙΚΡΟΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΡΑΣ
• Συσκευή κατάλληλη για
αποστείρωση μικροεργαλείων
• Η αρχική συσκευασία περιέχει τη συσκευή και τον χαλαζία 250gr
• Ο χαλαζίας πωλείται και χωριστά

22,00 €

49,00 €

LARIDENT
συσκευή

189,00 €

234,36 € με ΦΠΑ
χαλαζίας

12,50 €

15,50 € με ΦΠΑ
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
3M

PENTAMIX LITE - κωδ. 77903

3M

PENTAMIX 3 - κωδ. 77871

1215,00 €

αρχική τιμή: 665,00 €+φπα

1506,60 € με ΦΠΑ

τιμή γνωριμίας* -40%
399,00 €

494,76 € με ΦΠΑ

• Ανάμιξη σταθερής ποιότητας με ομοιογενές αποτέλεσμα χωρίς
φυσαλίδες
• Γρήγορη διαδικασία για εξοικονόμηση χρόνου
• Οικονομία και ακριβής διάθεση της σωστής ποσότητας υλικού
• Υγιεινή και καθαριότητα στην πλήρωση του δισκαρίου ή της
σύριγγας ελαστομερούς
• Αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης
• Αποδοτικότερη ροή της εργασίας για την αύξηση της
παραγωγικότητας
* η προσφορά ισχύει με την αγορά μίας συσκευασίας από τα
αποτυπωτικά της 3Μ: Imprint 4, Express, Impregum Penta, Impregum
penta soft, Monophase, Monophase penta soft

• Συσκευή με το ταχύτερο σύστημα αυτόματης ανάμιξη και το
μικρότερο μέθεγος
• Δίνει ομοιογενές αποτέλεσμα χωρίς φυσαλίδες
• Σύγχρονη και εργονομική σχεδίαση
• Οικονομία και ακριβής διάθεση της σωστής ποσότητας υλικού
• Υγιεινή και καθαριότητα στην πλήρωση του δισκαρίου ή της
σύριγγας ελαστομερούς
• Αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης
• Αποδοτικότερη ροή της εργασίας για την αύξηση της
παραγωγικότητας
Ζητήστε μας την ειδική προσφορά

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
LARIDENT

AIRSONIC MINI SANDBLASTER
kit

3M

CoJet

σκόνη

330,00 €

409,20 € με ΦΠΑ

σκόνη 40gr

20,90 €

20,83 €

25,92 € με ΦΠΑ

• Συσκευή για αποτριβή των συγκολλούμενων επιφανειών θηκών,
γεφυρών, ορθοδοντικών αγκυλίων, ενδορριζικών αξόνων
• Με ελεγχόμενη βαλβίδα πίεσης για ακριβή εφαρμογή της σκόνης
• Ιδανικό για μέταλλα και πορσελάνες
• Γενική προετοιμασία για καλύτερη συγκόλληση διάφορων υλικών
• Ιδανικό για τις μασητικές επιφάνειες, π.χ. για την αναγνώριση
σημείων επαφής
• Εύχρηστο, αφού εφαρμόζεται σε μερικά δευτερόλεπτα
• Διαθέσιμες συσκευασίες:
Kit To kit περιλαμβάνει τη συσκευή αμμοβολής,
το ρύγχος 60°, 20gr σκόνης και ένας αντάπτορας*
*διατίθενται αντάπτορες για ταχυσύνδεσμους:
Kavo, NSK, Sirona, Bien Air, W&H

Set CoJet

25,83 € με ΦΠΑ

530,04 €

657,25 € με ΦΠΑ

• Συγκολλητικό σύστημα επιδιόρθωσης και προετοιμασίας πριν τη
συγκόλληση
• Επιδιόρθωση όψεων κατασκευασμένων από σύνθετη ρητίνη ή
πορσελάνη
• Εξωστοματική προετοιμασία ένθετων, επένθετων, όψεων,
στεφανών και γεφυρών, καρφίδων και αξόνων για χημική
συγκόλληση
• Επιδιόρθωση με μεγάλη διάρκεια ζωής απευθείας στο ιατρείο
με μία συνεδρία
• Αξιόπιστος χημικός δεσμός
• 68420 Αρχική συσκευασία: 1 σύστημα μικροαμμοβολής
• 68411 Refill:
3 μπουκάλια αμμοβολής των 40gr

Σκόνη οξειδίου του αργιλίου: Μπουκάλι 500gr, μέγεθος κόκκων
50 ή 95μm

ΣΑΚΟΥΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

BMS DENTAL

BMS DENTAL

ΑΠΙΟΝΙΣΤΗΣ

450,00 €

235,00 €

558,00 € με ΦΠΑ

• Εξωτερικές διαστάσεις:
445*198*385mm
• Βάρος: 7,4kg

291,40 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Παράγει 100% απεσταγμένο νερό
Αυτόματο κλείσιμο με το πέρας της εργασίας
Χωρητικότητα: 4 λίτρα
Παράγει 4lt σε 7 ώρες
Βάρος : 3,5 κιλά

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Αποκτήστε το
ELIPARTM DEEP CURE-L
με όφελος
38,92%
Γρήγορος και ολοκληρωμένος φωτοπολυμερισμός
Δυνατότητα επιλογής πολυμερισμού για 5’’
Απλή λειτουργία με δύο πλήκτρα
Ευθυγραμμισμένη και ομοιόμορφη δέσμη φωτός
Αποτελεσματικός φωτοπολυμερισμός σε μεγάλο βάθος
Εργονομικό ρύγχος
Ένταση 1200mw/cm2
Εύρος φάσματος 430-480nm
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
3M

ELIPAR DEEP CURE-S

ΛΥΧΝΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

PREMIUM PLUS

1559,04 €

160,00 €

1933,21 € με ΦΠΑ

198,40 € με ΦΠΑ

• Ασύρματη συσκευή με περίβλημα
ανοξείδωτου χάλυβα
• Μήκος κύματος 430-480 nm
• Ένταση φωτός 1470mV/cm2
• Διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου
• Προεπιλεγμένοι χρόνοι 5, 10, 15, 20δευτ.
• Κλιβανιζόμενο ρύγχος μαύρο 10mm
• Παρέχει βέλτιστη ενδοστοματική εμβέλεια
λόγω της γεωμετρίας της συσκευής
• Έχει βάση φόρτισης με ενσωματωμένο
μετρητή έντασης φωτός και ένδειξη
φόρτισης μπαταρίας
• Φορτίζει πλήρως σε 90 λεπτά
• Βάρος 250gr

• Ένταση ακτινοβολίας: 1100-1200 mw/cm2
• Εύρος μήκους κύματος: 440~480nm
• Έξι διαφορετικοί χρόνοι φωτοπολυμερισμού: 5,
10, 15, 20, 25, 30sec
• Τρία προγράμματα: συνεχές, προοδευτικό,
παλμικό
• Δυνατότητα 100 φωτοπολυμερισμών ανά
φόρτιση
• Διαστάσεις: 24*2,7cm και βάρος: 160gr
• Διαθέσιμα χρώματα: γαλάζιο, μαύρο, λευκό,
μωβ, πράσινο

Ζητήστε μας την ειδική προσφορά

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ *

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ *
38,00 €

46,00 €

47,12 € με ΦΠΑ

• Κλιβανιζόμενη
• Γωνία 135ο

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ *
14,90 €

57,04 € με ΦΠΑ

• Γρήγορη φόρτιση
• Δυνατότητα 100 φωτοπολυμερισμών
μετά από κάθε φόρτιση

18,48 € με ΦΠΑ

• Προστατεύει ταυτόχρονα τον οδοντίατρο
και το βοηθητικό προσωπικό
• Διαστάσεις: 12,5*26*0.3cm
• Δεν κλιβανίζεται, καθαρίζεται μόνο με
απολυμαντικά επιφανειών

*ανταλλακτικά για τη συσκευή φωτοπολυμερισμού της Premium Plus

ROTOMIX
Κατόπιν παραγγελίας

ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
994,95 €

1233,74 € με ΦΠΑ

• Συσκευή ανάμειξης για κάψουλες
• Προσφέρει πλήρως ομοιογενές μείγμα,
χάρη στην αρχή της περιστροφικής
ανάμειξης
• Touchpad, εύκολο στη χρήση.
• Τάση 120V/60Hz
• Ο χρόνος ανάμειξης μειώνεται κατά
μέσο όρο 30%
• Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
247,00 €

400,00 €

306,28 € με ΦΠΑ

• Ψηφιακός
• Κατάλληλος για όλες τις κάψουλες
• Το σύστημα δόνησης καλύπτεται από
διάφανο προστατευτικό καπάκι
• Η δόνηση σταματά αμέσως μόλις το
καπάκι ανοιχτεί
• 4200 δονήσεις ανά λεπτό, βάρος 3kg
• Με λείες επιφάνειες για εύκολο
καθάρισμα

496,00 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

Ανάλυση εικόνας: 1,3 megapixels
Φωτισμός: 6 λευκά led
Τύπος σύνδεσης: USB
Μήκος καλωδίου: 2,5μέτρα
Διαστάσεις: 205*25*20mm
Bάρος: 57gr

Black Pearl

Boralina

Εγγύηση 1 έτους

Ισχύς

Black Pearl borden
13W

Black Pearl midwest
13W

Boralina
12W

Έξοδοι spray

2*1

2*1

2*1

Επίπεδο θορύβου

62 dBa

62 dBa

62 dBa

Διάμετρος κεφαλής

12 mm

12 mm

12 mm

Μέγεθος κεφαλής

13.8 mm

13.8 mm

14.5 mm

Στροφές ανά λεπτό

310.000

310.000

310.000

Φωτισμός

-

-

-

Ένταση φωτός

-

-

-

Κεραμικά ρουλεμάν

Όχι

Όχι

Όχι

Βάρος

50γρ

50γρ

61γρ

Σύνδεση

Καλώδιο 3 οπών

Καλώδιο 4 οπών

Unifix

Κωδικός

1600039-001

1600040-001

1600373-001

Τιμή

263,00€

263,00 €

360,00 €

Τιμή με φπα

326,12 €

326,12 €

446,40 €

ACCU-CHUCK
• Μηχανισμός κλειδώματος και περιστροφής φρέζας. Εξαφανίζει
τους κραδασμούς ανεξάρτητα από την ταχύτητα περιστροφής.
Παρέχει άνεση, σταθερότητα και ακρίβεια κατά τη διάρκεια της
εργασίας

ACCU-SPRAY Sep.1 system
• Εξαιρετικά ακριβές σύστημα νεφελοποίησης που αποτελείται από
ένα ξεχωριστό σύστημα ψεκασμού αέρα και νερού. Παρέχει
άριστη ψύξη στη φρέζα και στο σημείο τροχίσματος

SOFT PUSH
• Μοναδικός μηχανισμός αφαίρεσης φρέζας με την ποιότητα της
Bien Air. Δυνατότητα αλλαγής φρέζας με ελαφριά πίεση. Η
διαδικασία γίνεται γρήγορα και άνετα. Ο μηχανισμός soft push
εγγυάται σταθερό και ασφαλές κλείδωμα.

FREE MOVE
• Ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας. Χάρη στον
ταχυσύνδεσμο Unifix η χειρολαβή μπορεί να περιστρέφεται σε
σχέση με το καλώδιο, παρέχοντας άνεση και ευκολία κατά τη
διάρκεια του τροχίσματος*
*ισχύει για την χειρολαβή Boralina
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ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ BIEN AIR

Bora
Ισχύς

Εγγύηση 2 ετών

Bora LK
17W

Bora L
17W

Έξοδοι spray

2*3

2*3

2*3

Επίπεδο θορύβου

59 dBa

59 dBa

59 dBa

Διάμετρος κεφαλής

12.6 mm

12.6 mm

12.6 mm

Μέγεθος κεφαλής

14.5 mm

14.5 mm

14.5 mm

Στροφές ανά λεπτό

320.000

320.000

320.000

Φωτισμός

LED

LED

Απλός φωτισμός

Ένταση φωτός

≈17 klux

≈17 klux

≈10 klux

Ρουλεμάν

Κεραμικά

Κεραμικά

Κεραμικά

Βάρος

75γρ

72γρ

78γρ

Ταχυσύνδεσμος

Unifix

Multiflex LED

Unifix

Κωδικός

1600638-001

1600732-001

1600382-001

Τιμή

595,00€

595,00 €

565,00 €

Τιμή με φπα

737,80 €

737,80 €

700,60 €

Ισχύς

Prestige LED
12W

Prestige LK
12W

Prestige L
12W

Prestige

Εγγύηση 2 ετών

Bora LED
17W

Έξοδοι spray

2*3

2*3

2*3

Επίπεδο θορύβου

59 dBa

59 dBa

59 dBa

Διάμετρος κεφαλής

10.6 mm

10.6 mm

10.6 mm

Μέγεθος κεφαλής

13.3 mm

13.3 mm

13.3 mm

Στροφές ανά λεπτό

320.000

330.000

320.000

Φωτισμός

LED

LED

Απλός φωτισμός

Ένταση φωτός

≈17 klux

≈17 klux

≈10 klux

Ρουλεμάν

Κεραμικά

Κεραμικά

Κεραμικά

Βάρος

71γρ

68γρ

73γρ

Ταχυσύνδεσμος

Unifix

Multiflex LED

Unifix

Κωδικός

1600641-001

1600734-001

1600380-001

Τιμή

690,00 €

690,00 €

670,00 €

Τιμή με φπα

855,60 €

855,60 €

830,80 €

ACCU-CHUCK
• Μηχανισμός κλειδώματος και περιστροφής
φρέζας. Εξαφανίζει τους κραδασμούς
ανεξάρτητα από την ταχύτητα
περιστροφής. Παρέχει άνεση, σταθερότητα
και ακρίβεια κατά τη διάρκεια της
εργασίας.

ACCU-SPRAY with dualook - LED
• Εξαιρετικά ακριβές σύστημα
νεφελοποίησης που αποτελείται από τρία
ξεχωριστά συστήματα ψεκασμού αέρα και
νερού. Παρέχει άριστη ψύξη στη φρέζα και
στο σημείο τροχίσματος. Σε συνδυασμό με
το φως LED εγγυάται απεριόριστη
ενδοστοματική ορατότητα

SEALED HEADTM contamination control
• Μηχανισμός που αποτρέπει τη
διεύσδυση στοματικών υγρών στο
εσωτερικό της χειρολαβής. Αποτρέπει τον
κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης.
Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των
ρουλεμάν.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΡΟΥΛΕΜΑΝ
• Αυθεντικά ρουλεμάν με την εγγύηση της
Bien Air. Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής της
χειρολαβής. Μειώνουν το επίπεδο
θορύβου κατά τη διάρκεια της εργασίας

COOL TOUCHTM SAFETY
• Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
τεχνολογία ψύξης της κεφαλής της
χειρολαβής. Διατηρεί σταθερή τη
θερμοκρασία της χειρολαβής,
προστατεύοντας τους ασθενείς από
τραυματισμό από θερμικά εγκαύματα.

FREE MOVE
• Ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Χάρη στον ταχυσύνδεσμο Unifix
η χειρολαβή μπορεί να περιστρέφεται σε
σχέση με το καλώδιο, παρέχοντας άνεση
και ευκολία κατά τη διάρκεια του
τροχίσματος

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
BIEN AIR

UNIFIX
4HLW

BIEN AIR

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

125,00 €

4HL

169,00 €
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155,00 € με ΦΠΑ

161,00 €

209,56 € με ΦΠΑ 199,64 € με ΦΠΑ
3H - 4H

118,00 €

146,32 € με ΦΠΑ

• Ταχυσύνδεσμοι για σύνδεση των αερότορ της Bien Air με το
καλώδιο της οδοντιατρικής έδρας.
• Κατηγορίες ταχυσυνδέσμων ανάλογα τη σύνδεση στις αντίστοιχες
γραμμές - κορδόνια:
1600866-001 Unifix 4HLW για σύνδεση Midwest με φως και νερό
1600363-001 Unifix 4HL
για σύνδεση Midwest με φως
1600082-001 Unifix 4H
για σύνδεση Midwest
1600081-001 Unifix 3H
για σύνδεση Borden

• Μετρητής πίεσης για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των
χειρολαβών
• Απαραίτητος για κάθε ιατρείο
• Συνδέεται στο καλώδιο της έδρας
• Διατίθεται: για σύνδεση Borden (κωδ. 1600242-001)
για σύνδεση Midwest (κωδ. 1600243-001)

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑΣ
BIEN AIR

CA 1:5

BIEN AIR

CA 1:1

με φως

638,00 €

285,00 €

663,40 € με ΦΠΑ

χωρίς φως

χωρίς φως

555,00 €

489,00 €

688,20 € με ΦΠΑ

606,36 € με ΦΠΑ

Εγγύηση 2 ετών

Πολλαπλασιαστική χειρολαβή 1:5
Μέγιστη ταχύτητα: 200.000rpm
Διάμετρος κεφαλής: 9,8mm
Μέγεθος κεφαλής: 15,5mm
Βάρος: 90gr
Ένταση θορύβου: 58dBa
με φως
1600386-001
χωρίς φως
1600325-001

BIEN AIR

353,40 € με ΦΠΑ

535,00 €

791.12, € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•

ΕΥΘΕΙΑ 1:1

με φως

Εγγύηση 2 ετών

•
•
•
•
•
•

Εγγύηση 2 ετών

•
•
•
•

Γωνιακή χειρολαβή 1:1
Μέγιστη ταχύτητα: 40.000rpm
Διάμετρος κεφαλής: 9,8mm
Μέγεθος κεφαλής: 15,3mm
Βάρος: 86gr
Ένταση θορύβου: 57dBa
με φως
1600384-001
χωρίς φως
1600424-001

Ευθεία χειρολαβή 1:1
Με περιστρεφόμενο κλείδωμα
Για κοπτικά διαμέτρου 2,35mm
Κωδικός 1600383-001

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
CA 20:1 micro series

BIEN AIR

PM 1:1 external irrigation

855,00 €

315,00 €

1060,20 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μειωτική χειρολαβή 20:1
Μέγιστη ταχύτητα: 2.000rpm
Διάμετρος κεφαλής: 9,8mm
Μέγεθος κεφαλής: 13,5mm
Βάρος: 87gr
Ένταση θορύβου: 57dBa
Με εσωτερικό spray νερού
Mε φως
Κωδικός 1600692-001
Εγγύηση 1 έτους

BIEN AIR

390,60 € με ΦΠΑ

•
•
•
•
•

Ευθεία χειρολαβή 1:1
Με περιστρεφόμενο κλείδωμα
Για κοπτικά διαμέτρου 2,35mm
Με εξωτερικό spray νερού
Κωδικός 1600052-001

Εγγύηση 1 έτους
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ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
LUBRICARE 2
BIEN AIR
• Γρήγορη, αποτελεσματική και οικονομική συντήρηση χειρολαβών αρχική τιμή: 2600,00 €+φπα
• Η συσκευή επιτυγχάνει καθαρισμό και λίπανση για όλα τα airotor,
τιμή γνωριμίας -25%
micromotor και ταχυσυνδέσμους της Bien Air και των άλλων οδοντιατρικών
οίκων.
1950,00 €
2418,00 € με ΦΠΑ
• Η μοναδική συσκευή στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα 4
χειρολαβές
• Χάρη στα προεπιλεγμένα προγράμματα επιτυγχάνεται λίπανση και
καθαρισμός των αερότορ σε 20 δευτερόλεπτα και των μικρομότορ σε 40
δευτερόλεπτα
• Χρησιμοποιώντας σύστημα διπλών ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων και ενός
αγωγού καθαρού αέρα, το σύστημα μπορεί να παρέχει καθαρό αέρα χωρίς
μείγμα λαδιού. Πριν από τη λίπανση η συσκευή αφαιρεί το νερό από την
κεφαλή της χειρολαβής, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα της λίπανσης
• Καταναλώνει 4 φορές λιγότερο λιπαντικό ανά χειρολαβή, σε σχέση με τη
χειροκίνητη διαδικασία
• Η μπροστινή πόρτα μπορεί να αφαιρεθεί για καλύτερη και ευκολότερη
πρόσβαση
• Περιέχει ενσωματωμένο μηχανισμό αναρρόφησης λαδιού για μείωση του
αερολύματος
• Επίπεδη κονσόλα χειρισμού για ευκολότερο καθαρισμό της επιφάνειας
• Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Spraynet και το Lubrifluid μειώνοντας
κατά 99,99% το μικροβιακό φορτίο
• Διαστάσεις: πλάτος*μήκος*ύψος:300mm*300mm*365mm

LUBRIFLUID

BIEN AIR

BIEN AIR

SPRAYNET

35,00 €

LUBRIMED

35,00 €

43,40 € με ΦΠΑ

43,40 € με ΦΠΑ

• Λιπαντικό χειρολαβών κατάλληλο για όλες τις
χειρολαβές υψηλής και χαμηλής ταχύτητας
• Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα
• Κάθε συσκευασία διαθέτει και τα ειδικά στόμια
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή ως
τμήμα της συσκευής Lubricare 2
• Συσκευασία: 500ml

• Καθαριστικό χειρολαβών κατάλληλο για όλες
τις χειρολαβές υψηλής και χαμηλής ταχύτητας
• Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα
• Κάθε συσκευασία διαθέτει και τα ειδικά στόμια
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ή ως
τμήμα της συσκευής Lubricare 2
• Συσκευασία: 500ml

BIEN AIR

DISPENSER ΓΙΑ ΓΡΑΣΟ

BIEN AIR

32,30 €

ανά φύσιγγα

40,05 € με ΦΠΑ

4,50 €

5,58 € με ΦΠΑ

• Ειδικό dispenser για την τοποθέτηση
του γράσου στις οδοντιατρικές χειρολαβές
• Κατάλληλο για όλες τις χειρολαβές της Bien Air

• Γράσο για τα ρουλεμάν των οδοντιατρικών χειρολαβών
• Συσκευασία: 6 τεμάχια

LUBRIOIL

BMS DENTAL

13,90 €

17,24 € με ΦΠΑ

LARIDENT

TURBOCLEAN
turboclean

39,90 €

49,48 € με ΦΠΑ

• Λιπαντικό χειρολαβών κατάλληλο για όλες τις
χειρολαβές υψηλής και χαμηλής ταχύτητας
• Με αντισκωριακό παράγοντα που εμποδίζει τη
δράση μικροοργανισμών που προκαλούν
σκουριά στο εσωτερικό των χειρολαβών
• Έχει υψηλή διεισδυτική ικανότητα
• Συσκευασία: 500ml

refill

14,40 €

17,86 € με ΦΠΑ

• Κλιβανιζόμενο δοχείο για να στραγγίζουν οι
χειρολαβές από το λάδι λίπανσης
• Στη βάση του διαθέτει απορροφητικό υλικό
• Διαθέτει 8 οπές για χειρολαβές
• H αρχική συσκευασία περιέχει τη συσκευή
Turboclean και 5 απορροφητικά χαρτιά
• Refill: 20 απορροφητικά φύλλα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΤΕΡ
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CHIROPRO+ 3RD GEN

3.200,00 €

PURE SIMPLICUTY

3.968,00 € με ΦΠΑ

Αποθηκευμένα
χειρουργικά πρωτόκολλα
Φιλικός έλεγχος
ρυθμίσεων

Τελευταίας τεχνολογίας
micromotor

Πατενταρισμένο
σύστημα αντλίας

Αξιόπιστα κοπτικά
Κονσόλα που
καθαρίζεται εύκολα

•
•
•
•
•
•
•

Εύκολος στη χρήση
ποδοδιακόπτης

Μοτέρ για όλα τα περιστατικά χειρουργικής και εμφυτευμάτων
Μέγιστη ροπή: 80Ncm
Διαστάσεις συσκευής: 240mm*240mm*102mm
Η διεπαφή της κονσόλας είναι κατασκευασμένη από γυαλί και είναι εύκολο να καθαριστεί
Αποσπώμενο και αποστειρώσιμο κουμπί
Απλή επιλογή ρυθμίσεων χειρουργικού πρωτοκόλλου και ταχύτητας - ροπής σε μόλις 3-5 βήματα
Δεν απαιτείται βαθμονόμηση χάρη στην ελάχιστη απόκλιση ροπής από τον κινητήρα στην έξοδο (+/- 5%), καθιστώντας το Chiropro
3rd Gen δυνητικά το πιο ακριβές σύστημα εμφύτευσης στην αγορά
• Η αυτόματη ρύθμιση της ροπής, ανάλογα με την αντοχή του οστού κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, αποτρέπει την
παρεμπόδιση του τρυπανιού
• Η μέγιστη ισχύς ροπής που χρησιμοποιείται παραμένει ορατή στην οθόνη για καλύτερη τεκμηρίωση
• Βάρος: 2,2kg

ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

BIEN AIR

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΟΡΟΥ

340,00 €

60,00 €

421,60 € με ΦΠΑ

• Διαστάσεις: 430mm*250mm*350mm
• Κατάλληλη για μεταφορά του Ichiropro και Chiropro+

BIEN AIR

74,40 € με ΦΠΑ

• Ρυθμός ροής 30 έως 150ml/λεπτό
• Κατάλληλα για Ichiropro, Chiropro L και Chiropro+
• Συσκευασία: 10 αποστειρωμένα τεμάχια
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΤΕΡ
ICHIROPRO

4.550,00 €

ULTIMATE IMPLANTOLOGY
•
•
•
•

•
•
•
•

5.642,00 € με ΦΠΑ

Ο ιδανικός συνεργάτης για τα περιστατικά χειρουργικής και εμφυτευματολογίας
Ελεγχόμενο από μια εφαρμογή iPad υποστηρίζει κάθε βήμα στη διαδικασία του χειρουργείου.
Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα από δεκάδες διαφορετικά προγράμματα.
Σύνδεση με το CoDiagnostix (λογισμικό προγραμματισμού εμφυτευματολογίας της Dental
Wings), για βέλτιστη ανάλυση και διαχείριση των αρχείων των ασθενών
Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες.
Οι αναβαθμίσεις της εφαρμογής iChiropro παρέχονται δωρεάν από την Bien Air.
Το iPad δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
Συμβατά iPad: iPad Air 1, iPad Air 2, iPad Pro 9.7, iPad 5, iPad 6, iPad Air 3, iPad 7, iPad 8

Τι νέο διαθέτει η εφαρμογή
• Για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια κατά τη χρήση, οι πληροφορίες για την πυκνότητα του οστού του ασθενή, μπορούν να
επεξεργαστούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Οι ρυθμίσεις ταχύτητας και ροπής προσαρμόζονται στη συνέχεια αμέσως,
διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία προσαρμόζεται διαρκώς στις ανάγκες του περιστατικού.
• Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων αρχείων ασθενών, υποδεικνύοντας την παρουσία παραγόντων κινδύνου (πχ
κάπνισμα και οστεοπόρωση).
• Μία λεπτομερής αναφορά περιέχοντας βασικούς δείκτες όπως το ISQ, την πυκνότητα του οστού ειδικά για τη θέση του
εμφυτεύματος και τη δύναμη που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του είναι επίσης διαθέσιμη για κάθε επέμβαση.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
• Οι ρυθμίσεις και τα πρωτόκολλα των
κύριων συστημάτων εμφυτευμάτων
παγκοσμίως, ενσωματώνονται σε μία
βιβλιοθήκη που ενημερώνεται διαρκώς
• Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να
τροποποιηθούν εύκολα από τον χειρουργό
κατά τη διάρκεια της επέμβασης ανάλογα
με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε
περιστατικού

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
• Ελάχιστες ρυθμίσεις απαιτούνται κατά τη
διάρκεια της επέμβασης, μιας και οι
περισσότερες παράμετροι ρυθμίζονται εκ
των προτέρων
• Εισαγωγή δεδομένων προγραμματισμού
από το λογισμικό coDiagnostiX
• Οι πληροφορίες σχετικά με τα
εμφυτεύματα καταγράφονται από τον
σαρωτή bar code

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
• Μπορούν να προ-αποθηκευτούν ρυθμίσεις για τοποθέτηση 8
εμφυτευμάτων σε ένα περιστατικό
• Η εναλλαγή ανά εμφύτευμα μπορεί να γίνει με το πεντάλ του
ποδοδιακόπτη χωρίς να χρειάζεται να αγγίζετε την οθόνη του iPad
κατά τη διάρκεια της επέμβασης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΌΤΑΝ
ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
• Μία γρήγορη και εύχρηστη περιοχή
πλοήγησης επιτρέπει την άμεση πρόσβαση
στις πληροφορίες που απαιτούνται για
κάθε περιστατικό
• Η εφαρμογή περιλαμβάνει εικόνες και
αναδυόμενα παράθυρα με φωτογραφίες
από τις κασετίνες και τον εξοπλισμό των
βασικών εταιριών εμφυτευμάτων

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
• Τα δεδομένα της εργασίας αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο
κατά τη διάρκεια του περιστατικού
• Η ικανότητα της εφαρμογής να σκανάρει τα bar codes των
εμφυτευμάτων διασφαλίζει την απόλυτη ιχνηλασιμότητα
• Το περιεχόμενο του αρχείου μπορεί να εξαχθεί σε άλλες συσκευές

