∆ιπλού πολυµερισµού κονία

Παράγοντας διαβροχής εργαλείων

DUO-LINK UNIVERSAL
DUO-LINK

MODELING RESIN
Παράγοντας διαµόρφωσης και διαβροχής εργαλείων για ρητίνες
Φωτοπολυµεριζόµενη µικρόκοκκη ρητίνη, χαµηλής ρευστότητας
που βοηθά να τοποθετήσετε και να διαµορφώσετε τις ρητίνες διαβρέχοντας καλύτερα το εργαλείο σας.
Mε την Modeling resin εξασφαλίζετε καλύτερη διαµόρφωση της
ρητίνης σας χωρίς να κολλάει στα εργαλεία. Σε αντίθεση µε τον
συγκολλητικό παράγοντα που συχνά χρησιµοποιείται για τον ίδιο
σκοπό δεν περιέχει διαλυτικό και έτσι δεν επηρεάζει την σύσταση
και αντοχή της ρητίνης. Συσκευασία: 2 σύριγγες έκαστη 1,5 γρ.
Κωδικός: BISEMG9316P ΤΙΜΗ: 23€

Ενδείκνυνται για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης για γέφυρες,
ένθετα, επένθετα και άξονες κατασκευασµένα από µέταλλο, ρητίνη,
πορσελάνη, κεραµικά υλικά, ζιρκονία, αλουµίνα,κ.τ.λ. Xρησιµοποιείται ανά περίπτωση µε το το Z-prime(ενισχυτικός παράγοντας για
Ζιρκονία,αλουµίνα,µέταλλα)και το Porcelain primer (ενισχυτικός
παράγοντας πορσελάνης)
Παρέχουν υψηλή δύναµή δεσµού, ακτινοσκιερότητα, λεπτό πάχος
φιλµ, εύκολη αφαίρεση της περίσσειας (Duo Link Universal),
κατάλληλη και για χρήση µε CAD/CAM (Duo Link Universal).
Συσκευασίες DUOLINK UNIVERSAL :
Σύριγγα διπλής ανάµιξης βάση/καταλύτη 8γρ.
Κωδικός: BISEMA197MWP ( απόχρωση milky white)
και BISEMA19030P (απόχρωση universal) TIMH: 59€
Συσκευασίες DUOLINK :
Σύριγγα διπλής ανάµιξης βάση/καταλύτη 8γρ.
Κωδικός: BISEMA19010P ΤΙΜΗ: 55€

Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης

Συσκευασία: 1 σιλάνιο (3ml), 1 σύριγγα υδροφθωρικό
οξύ 9.5% (5γρ.), 1 σύριγγα Barrier Gel (5γρ.),
σιλάνιο Ζιρκονίας-µετάλλων-αλουµίνας
Z-Prime™ Plus (2ml),1 φιαλίδιο Porcelain Bonding
Resin(6ml),1 Opaquer καταλύτη (3ml),
1 Opaquer βάσης(3ml).
Κωδικός: BISEMB22300K TIMH: 79€

Xηµικά πολ/µενη κονία ηµιµόνιµων συγκολλήσεων

Telio CS Implant

Z PRIME PLUS

KΟΝΙΕΣ

Z PRIME PLUS

To Ζ-prime plus είναι ένας ενισχυτικός
παράγοντας που αυξάνει την δύναµη του
δεσµού της ρητινώδους κονίας στις
έµµεσες αποκαταστάσεις. Χρησιµοποιείται
για την επεξεργασία επιφανειών από
ζιρκονία και αλουµίνα και άλλους τύπους
κραµµάτων, ρητινών και ενδοδοντικών
αξόνων. Χρησιµοποιείται µε όλους τους
τύπους των ρητινωδών κονιών.
Συσκευασία: 2 ml

Κωδικός: BISEMB6002P ΤΙΜΗ: 22€

Χηµικά πολυµεριζόµενη κονία µε δυνατότητα φωτοπολυµερισµού για ηµιµόνιµη συγκόλληση επιεµφυτευµατικών
αποκαταστάσεων σε στηρίγµατα από τιτάνιο, χρυσό και
ζιρκονία. Παραµονή στο στόµα για 6 µήνες και πλέον.

Συσκευασίες:

Σύριγγες αυτόµατης ανάµιξης 6γρ., ∆ιαφανής Ref. 637510,
Αδιαφανής Ref. 637509

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

RelyX™ Temp Ε / ΝΕ
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Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου για προσωρινή συγκόλληση
στεφανών και γεφυρών. Προσφέρει πολύ µικρό πάχος στρώµατος και πολύ καλή
πρόσφυση στο δόντι σε συνδυασµό µε εύκολη αφαίρεση της προσωρινής
αποκατάστασης. ∆ιατίθεται µε ή χωρίς ευγενόλη.
Συσκευασίες:
RelyX™ Temp Ε 25γρ. βάσης και 18γρ.καταλύτη σε µορφή πάστας. Κωδικός: 35014
RelyX™ Temp NΕ 36γρ. βάσης και 16γρ.καταλύτη σε µορφή πάστας. Κωδικός: 56660
( 211 1022900 εσωτ. 211 • 2310 968799 | : www.sadent.com
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.

Αυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού

Κονία όψεων πορσελάνης

BisCem
CHOICE 2
Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία για ταχεία συγκόλληση υψηλής αντοχής!
• ∆εν χρειάζεται χρήση αδροποίησης και συγκολλητικού
παράγοντα
• Λεπτό πάχος φιλµ συγκολλητικής κονίας (22µm)
• Eξαιρετική αντοχή συγκόλλησης
• Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα µε ταυτόχρονη απελευθέρωση φθορίου
• Εύκολη αποµάκρυνη των περισσειών
• Χρησιµοποιείται για συγκόλληση µεταλλοκεραµικών
και ολοκεραµικών αποκαταστάσεων, αξόνων όλων
των τύπων, ενθέτων-επενθέτων
Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάµειξης βάση / καταλύτης 8 γρ.
Κωδικός: BISEMD45011P ΤΙΜΗ: 64,5€

Φωτοπολυµεριζόµενη κονία για συγκόλληση όψεων
πορσελάνης και ρητίνης. Αποδίδει χρωµατική σταθερότητα
µε υψηλή αντοχή. Περιέχει ενισχυτικές ουσίες 79% κ.ο.
και 75% κ.β. Έχει λεπτόρρευστη σύσταση για να µην
εξασκεί τάσεις κατά την τοποθέτηση των όψεων.
∆ηµιουργεί πολύ λεπτό φιλµ κάτω από τις αποκαταστάσεις.
Αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Β1, Β3, C2, D2, διαφάνεια, ανοιχτό
λευκό, ανοιχτό αδιαφανές, φυσικό αδιαφανές.
Αρχική συσκευασία Choice 2: 3 σύριγγες Χ 4.5 γρ διαφάνεια,
1 Χ Α2, 1 Χ Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml,
αδροποίηση Uni-etch 5γρ, υδροφθορικό οξύ 5 γρ, σιλάνιο δύο
φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, βουρτσάκια.
Κωδικός : BISEMC3900K TIMH: 215 €
∆οκιµαστικές πάστες 2γρ. Κωδικός : BISEMC412**C TIMH: 15 €

Ρητινώδης κονία διπλού πολυµερισµού

Αισθητική ρητινώδης κονία

RelyX™ Ultimate

• eCEMENT DC Αισθητική
ρητινώδης κονία διπλού
πολυµερισµού για αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου.
Συσκευασία: Σύριγγα
αυτόµατης ανάµιξης 8γρ.
Κωδικός: BISEMC52340P
ΤΙΜΗ:69€
• eCEMENT LC Αισθητική
ρητινώδης κονία φωτοπολυµεριζόµενη για συγκόλληση

όψεων πορσελάνης.∆ιατίθεται στις εξής αποχρώσεις:
A1, διαφάνεια, Milky Bright.
Συσκευασία: Σύριγγα 4,5γρ.
Κωδικός: BISEMC52***P
ΤΙΜΗ:34€
• eCEMENT try-in
δοκιµαστική πάστα
Συσκευασία: Σύριγγα 2γρ.
Κωδικός: BISEMC531**P
ΤΙΜΗ:17€

Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία

SpeedCem Plus
Aυτοπολυµεριζόµενη, αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία µε δυντατότητα
φωτοπολυµερισµού. Ιδανικός συνδυασµός απόδοσης και ευκολίας. Η σύνθεσή της
έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε αποκαταστάσεις
οξειδίου του ζιρκονίου, µέταλλο-κεραµικές και για τη συγκόλληση των
επιεµφυτευµατικών αποκαταστάσεων. ∆ίνει υψηλή ακτινοσκιερότητα και εύκολο
καθαρισµό περισσειών.
Συσκευασία: Σύριγγα 9γρ διπλής ανάµιξης σε χρώµατα διαφανές, αδιαφανές, κίτρινο.
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Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.

ΚΟΝΙΕΣ

eCEMENT
H νέα RelyX Ultimate σας
εξασφαλίζει µέγιστη
συγκόλληση για υαλοκεραµικά
µε εξαιρετική αντοχή.
Εµπεριέχει ενεργοποιητή για
πολυµερισµό χωρίς τη χρήση
Αποχρώσεις :
φωτός για το Single Bond
A1, A3O, Bleach, Translusent Universal. ∆ιαθέτει φθορισµό
Συσκευασία:
κοντά σε αυτόν του φυσικού
Σύριγγα διπλής ανάµειξης
δοντιού και υψηλή αντίσταση
8,5 γρ και 15 ρύγχη
στην αποτριβή και πάστες
Κωδικός: 568**
δοκιµής.
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Αισθητική ρητινώδης κονία

Variolink® Εsthetic
Αισθητική ρητινώδης κονία,
κατάλληλη για τη µόνιµη προσκόλληση αποκαταστάσεων υψηλών
απαιτήσεων από υαλοκεραµικό,
υαλοκεραµικό διπυριτικού λιθίου
και ρητίνη (ένθετα, επένθετα και
όψεις). ∆ιατίθεται ως φωτοπολυµεριζόµενη VariolinkEsthetic LC µόνο
για αποκαταστάσεις µε µικρό πάχος
υλικού <2 χιλ και ικανοποιητική
διαφάνεια και ως Variolink Esthetic
DC διπλού πολυµερισµού.
Πλεονεκτήµατα:
•Εξαιρετική χρωµατική σταθερότητα, χάρη στον κατοχυρωµένο, ενεργό
φωτοεκκινητή Ivocerin, ο οποίος
είναι 100% ελεύθερος αµινών

•Ισορροπηµένο και απλό χρωµατικό σύστηµα
•Φυσικός φθορισµός
•Εύκολη και ακριβής αποµάκρυνση περίσσειας
•Ευέλικτη σύσταση – ιδανικός
συνδυασµός ρευστότητας και
σταθερότητας
•Εντυπωσιακή ακτινοδιαγνωστική
Αποχρώσεις:
Φωτεινό+, Φωτεινό, Ουδέτερο,
Ζεστό, Ζεστό+
Συσκευασίες:
∆ιατίθεται σε κασετίνες, µεµονωµένες σύριγγες και σε δοκιµαστικές
πάστες χρώµατος.

Ρητινώδης κονία γενικής χρήσης

Multilink
Automix

Αποχρώσεις:
Αδιαφανές, Κίτρινο, ∆ιαφανές, Λευκό.

®

Ενδείξεις:
Συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων (ενθέτων, επενθέτων, στεφανών,
γεφυρών, ενδορριζικών αξόνων) κατασκευασµένων από:
• Μέταλλο και µεταλλοκεραµικά υλικά.
• Oλοκεραµικά υλικά (πυριτικά)
• Ενισχυµένα ολοκεραµικά υλικά (οξειδίου του ζιρκονίου και
οξειδίου του αλουµινίου).
• Σύνθετη ρητίνη και σύνθετες ρητίνες ενισχυµένες µε ίνες (FRC).
Πλεονεκτήµατα:
• Υψηλή αντοχή δεσµού σε όλες τις επιφάνειες
• Εύκολη αφαίρεση περίσσειας.
• Μήτρα σύνθετης ρητίνης βασισµένη στη Variolink II, τη ρητινώδη
κονία µε την ηγετική θέση παγκοσµίως
• Χηµικά πολυµεριζόµενο υλικό µε δυνατότητα φωτοπολυµερισµού.
• Τροποποιητής µε αδροποιητικούς ενεργοποιητές (Self-etching primer).
Συσκευασία:
• System Pack : 1 σύριγγα Multilink automix 9 γρ,
1 Monobond plus 5 γρ, 1 Multilink primer Α+Β 6 γρ, 1 Liquid Strip 2,5gr
• Multilink Automix Try-In Paste : νέες πάστες δοκιµής σε όλες τις
αποχρώσεις σε συρ. 1,7gr

ΚΟΝΙΕΣ

Αδροποίηση και προετοιµασία σε ένα στάδιο

Monobond Etch & Prime
Yλικό προετοιµασίας υαλοκεραµικών ενός συστατικού πριν από την προσκόλληση
µε ρητινώδεις κονίες.
Αδροποιήση και σιλανοποίηση σε ένα εύκολο στάδιο. Ταυτόχρονα, αποµακρύνει
υπολείµµατα σάλιου από την επιφάνεια.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 5γρ. Ref. 673026

Υαλοϊονοµερής κονία συγκολλήσεων
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Vivaglass CEM

Η Vivaglass CEM είναι µια αισθητική υαλοϊονοµερής κονία, σχεδιασµένη για συµβατική συγκόλληση αποκαταστάσεων, κατασκευασµένων από µέταλλο, µεταλλοκεραµική ή µεταλλοακρυλικά, καθώς και για
ολοκεραµικές αποκαταστάσεις υψηλής αντοχής.
Συσκευασία: 30 γρ σκόνη, 10 ml υγρό, παρελκόµενα σε µία απόχρωση
γενικής χρήσης Ref. 562256
( 211 1022900 εσωτ. 210 • 2310 968799 | : www.sadent.com

Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Φωτογραφίες και τιµές είναι ενδεικτικές & διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.

