Υαλοϊονοµερή αποκαταστατικά

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ketac™
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Υλικά προσωρινών εµφράξεων

Cavit™

• Nέο υαλοϊονοµερές εµφρακτικό Ketac Universal
• Υαλοϊονοµερές Ketac Molar σε κάψουλες
ή σκόνη / υγρό
• Αισθητικό υαλοϊονοµερές Ketac Fil Plus σε
κάψουλες ή σκόνη / υγρό
• Υαλοϊονοµερές µε ενίσχυση αργύρου Ketac
Silver σε κάψουλες

• Αποδεδειγµένα επιτυχηµένο εµφρακτικό υλικό για προσωρινές
εµφράξεις
• Απλό στην εφαρµογή του µε εργαλεία έµφραξης
• Σύντοµος και χωρίς κένα πολυµερισµός σε υγρό περιβάλλον και
δηµιουργία ορίων µε καλή απόφραξη
Συσκευασίες:
Cavit 28γρ.(44030), Cavit G 28γρ.(44313) και Cavit W 28γρ.(44130)

Υλικό προσωρινών αποκαταστάσεων

acrytemp

Υλικό προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων

perfec
temp10
• Tο πρώτο και µοναδικό προσωρινό υλικό µε δυνατότητα φθορισµού για καλύτερη προσοµοίωση µε τους
οδοντικούς ιστούς
•
•
•
•

Xρώµατα A2, A3,5
Xρόνος εργασίας 1:30΄΄
Συνολικός χρόνος 4:30΄΄
Συστολή
πολυµερισµού 3,4%
• Χρήση µε πιστόλι 10:1

Ακρυλική αυτοπολυµεριζόµενη
ρητίνη για ανθεκτικές µεταβατικές
αποκαταστάσεις σε Α2 και Α3
Συσκευασία: Φύσιγγα 76 γρ.
για πιστόλια 4:1 και 15 ρύγχη
ανάµιξης
Κωδικός: ZHEEMC7002** TIMH: 77€

Υλικά προσωρινών εµφράξεων

Συσκευασία: 50ml. και 15 ρύγχη ανάµιξης
Κωδικός: DISEMSPD130X TIMH: 75,9 €

Φωτοπολυµεριζόµενο προσωρινό εµφρακτικό
ενός συστατικού

Telio CS Inlay

Filtek™ Z500
Cimavit

• Έτοιµο για χρήση και γρήγορο στην αφαίρεση • ∆εν κολλά στα
εργαλεία • Συµπυκνώσιµο • Eρµητική έµφραξη έως και 4 εβδοµάδες • Iκανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσµα
Συσκευασία : Φιαλίδιο 28 γρ. Κωδ.: ROLEM213859 TIMH: 9,9 €

Υλικό προσωρινών έµφραξεων

Ενδείξεις: Βαθιές παρασκευές ενθέτων µε παράλληλα
τοιχώµατα, αναστρέψιµη έµφραξη των κοιλοτήτων
πρόσβασης των βιδών σε επιεµφυτευµατικές υπερκατασκευές, αναγόµωση προκατασκευασµένων προσωρινών
πολυκαρβονικών ή µεθακρυλικών στεφανών.
Αποχρώσεις : ∆ιαφανής και Universal
Συσκευασίες: Σύριγγες 3x2,5 γρ. ή κάψουλες 30x0,25γρ.

Temfil II
Έτοιµο προς χρήση προσωρινό
εµφρακτικό χωρίς ευγενόληΥψηλής σκλήρηνσης και ταχείας
πήξεως.Ερµητική έµφραξη-∆εν προκαλεί ερεθισµό
στον πολφό.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 30γρ. Κωδ.: GCDEM12464 ΤΙΜΗ:7,90€

( 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.

