Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

Virtual®

• Άριστη προσαρµογή και µετατόπιση υγρασίας, εξαιρετική ισορροπία
φυσικών ιδιοτήτων
• Εξαιρετική αναγνωσιµότητα και ακρίβεια
• Ευέλικτοι χρόνοι εργασίας και γρήγορη φάση πήξης
• Άρωµα φρέσκιας µέντας
Αποχρώσεις:
Θαλασσί: Virtual Putty, Virtual Heavy Body και Virtual Monophase
Καραµελέ:Virtual Light Body και Virtual Extra Light Body
Συσκευασίες:
•Λεπτόρρευστο Refill σε 2 ιξώδη και 2 χρόνους πήξης 2Χ50ml και ρύγχη,
•Παχύρρευστο Putty σε 2 χρόνους πήξης 2Χ300ml.
•Virtual 380 για συσκευή αυτόµατης ανάµιξης
.

Aλγινικό

Υλικό καταγραφής δήξης για συστήµατα CAD/CAM

Virtual
CADbite

Orthofast
Yψηλής ακρίβειας, µε γεύση βερύκοκο και γρήγορο
χρόνο πήξης.
Συσκευασία: 500 γρ.
ROLEM293038 ΤΙΜΗ: 10,5€

Σιλικόνη προσθήκης για συστήµατα
CAD/CAM όπως τα NobelProcera®,
CEREC® και για συµβατικές τεχνικές καταγραφής δήξης για
έµµεσες αποκαταστάσεις. Το υλικό δεν ρέει, έχει µικρό χρόνο
πήξης (45'') και καλή σταθερότητα. Επιπλέον δίνει εξαιρετική
αναπαραγωγή λεπτοµερειών και επιτυγχάνει τελική σκληρότητα
32 shore D.
Συσκευασία : Refill 2x50ml και ρύγχη ανάµειξης Ref.607908.

Chromalg’x

Αλγινικό µε κανονικό χρόνο
πήξης µε γεύση βατόµουρο.
Συσκευασία : 500 γρ
ROLEM293040 ΤΙΜΗ: 10,5€

•
•
•
•
•

Yδρόφιλο υλικό µε θιξοτροπικές ιδιότητες
Eξαιρετική απόδοση ορίων
∆ύο χρόνοι πήξης
Γεύση βατόµουρο
Τέσσερις επιλογές λεπτόρρευστου: heavy, medium, lite, extra lite

Συσκευασίες:
• Splash παχύρρευστο Regular ή Fast,βαζάκια 2x250ml,Τιµή:62€
• Splash λεπτορρευστο Regular ή Fast,φυσιγγες 2x48ml και ρύγχη ανάµειξης,
ΤIMH: 28€

Υλικά καταγραφής δήξης
•

BITE REGISTRATION

Chocolate Bite µε γεύση σοκολάτας. Έχει υψηλό µέτρο ελαστικότητας (η
σκληρότητά του προσεγγίζει αυτή της γύψου). Iδανικό για καταγραφή δήξης.
Xρόνος πολυµερισµού: 1.30΄
• Vanilla Bite µε γεύση βανίλιας. Ίδιο µε chocolate bite αλλά µε χρόνο πολυµερισµού: 55΄΄.
• Clear Matrix διαφανές υλικό µε γεύση µέντας για καταγραφή δήξης και κατασκευή «µήτρας» για προσωρινές αποκαταστάσεις.
Xρόνος πολυµερισµού: 2.30΄.
Συσκευασία: 2 φύσιγγες συνολικά 96ml και ρύγχη
Κωδικός: DISEMSPE1186, DISEMSPE1105, DISEMSPD1104, ΤΙΜΗ: 29€
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Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

elite HD

Συσκευασίες:
• Παχύρρευστο 2x250ml
Κωδικός: ZHEEMC203**
ΤΙΜΗ: 56€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml και
ρύγχη σε διάφορες ρευστότητες
Κωδικός: ZHEEMC203**
ΤΙΜΗ: 38€

Αλγινικά

tropicalgin

• Συσκευασία για συσκευές
αυτόµατης ανάµιξης µε
2x380ml βάση-καταλύτη και
15 ρύγχη ανάµιξης
Κωδικός: ZHEEM2023**
ΤΙΜΗ:110€

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας,
µε γεύση µάνγκο, χρωµατική
αλλαγή και γρήγορο χρόνο
πήξης 2:35’.
Κωδικός: ZHEEMC302240
Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 9,40€

hydrogum 5
Αλγινικό υψηλής ακρίβειας
µε σταθερότητα διαστάσεων
5 ηµερών, µε γεύση εξωτικών
φρούτων και γρήγορο χρόνο
πήξης 1:50’.
Κωδικός: ZHEEMC302070
Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 10,50€

Σιλικόνη αποτύπωσης

Αλγινικό

zetaplus
οrthoprint
Σιλικόνη συµπύκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας διαστάσεων. Συσκευασία: 900ml παχύρρευστο,
140ml λεπτόρρευστο, 60 ml καταλύτης
Κωδικός: ZHEEMC100730 TIMH: 34€

Αλγινικό 500 γρ. κατάλληλο για λήψη αποτυπωµάτων για
ορθοδοντικές εργασίες και εκµαγεία µελέτης, γεύση βανίλια
και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50’
Συσκευασία: 500γρ. Κωδικός: ZHEEMC302145
TIMH: 10,50€

Νήµα απώθησης ούλων

Mεταλλικά ∆ισκάρια

hi-tray metal

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ

elite Cord
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Νήµα απώθησης ούλων µε ειδική πλέξη η οποία επιτρέπει
κατά την τοποθέτηση του στην ουλοδοντική σχισµή να παρα
µένει στη θέση του χωρίς να σπάει η να παραµορφώνεται.
Είναι κατασκευασµένο από 100% βαµβάκι και διατίθεται σε
5 µεγέθη: 000,00,0,1,2.
Συσκευασία: 275cm Κωδικός: ZHEEMC6100** TIMH: 14,9€

∆ιάτρητα µεταλλικά δισκάρια
για αποτύπωση. ∆ιατίθενται σε
5 µεγέθη για άνω-κάτω φραγµό.
Κωδικός: ZHEEMD5** TIMH: 7,5€

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού

Πλαστικά ∆ισκάρια

alghamix II

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού
Alghamix II
TIMH: 380€

hi-tray light clear

∆ιάτρητα διαφανή πλαστικά δισκάρια για αποτύπωση Small,
medium, large (άνω-κάτω φραγµού)
Κωδικός:ZHEEMD5C*** TIMH:1,35€
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Aπώθηση ούλων ανώδυνα και απολύτως αναίµακτα

Expasyl™

• Απολύτως ατραυµατική µέθοδος που δεν βλάπτει το προσπεφυκός επιθήλιο
• Απλή & γρήγορη εφαρµογή σε σχέση µε το νήµα (κέρδος > 10’ σε κάθε
αποτύπωµα)
• Τέλεια αιµόσταση, ανώδυνη εφαρµογή
• Αξιόπιστο αποτέλεσµα στην αποτύπωση
Συσκευασίες :
• Ανταλλακτικές φύσιγγες φράουλα 20 τεµάχια Κωδικός: ROLEM261001
• Ανταλλακτικά ρύγχη 40 τεµάχια Κωδικός: ROLEM261040
• Πιστόλι εφαρµογής Κωδικός: ROLEM260900

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

Impregum™ Soft
Impregum™ Penta/Soft

Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υψηλής ακρίβειας για
µονοφασική τεχνική
αποτύπωσης. ∆ιατίθεται σε
συσκευασίες για ανάµιξη
µε το χέρι και για συσκευές Pentamix.
Συσκευασίες:
• Impregum Soft Ref.
31755, 2 βάσεις των 120ml

και 2 καταλύτες των 15ml
• Impregum Penta Ref.
31644, 2 βάσεις των 300ml
και 2 καταλύτες των 60ml
• Impregum Penta Soft
Ref. 31730, 2 βάσεις των
300ml και 2 καταλύτες των
60ml

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

Express™ & Express™ XT
Tα Express και τα Express XT προσφέρουν υψήλης ακρίβειας
αποτυπώµατα. ∆ιατίθενται σε µια πολύ µεγαλή ποικιλία προιόντων για
χρήση µε συσκευή Pentamix η για χρήση µε πιστόλι Garant.

Kelly’s
Eυγενολούχο φύραµα για λήψη αποτυπωµάτων ακριβείας
Συσκευασία: 2 σωληνάρια (βάση 50γρ και καταλύτης 60 γρ)
Κωδικός: TELEMKELLPAS ΤΙΜΗ: 29,9 €

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

Imprint™ 4
• Γρήγορη πήξη του υλικού µέσα στο στόµα, για πραγµατική εξοικονόµηση
χρόνου.
• Επαρκής χρόνος επεξεργασίας του υλικού για εργασία χωρίς άγχος.
• Υψηλή υδροφιλικότητα για µεγάλη ακρίβεια, ακόµα και σε υγρό
περιβάλλον.
• Κλινικά αποδεδειγµένη αντοχή στο διαµετρικό εφελκυσµό.
• Νέα χρώµατα, εύκολα ορατά. Γεύση µέντας, ευχάριστη στον ασθενή.
Συσκευασίες: παχύρευστο για συσκευές αυτόµατης ανάµιξης
µε 2 βάσεις 300 ml και 2 καταλύτες 60 ml, λεπτόρρευστο
µε 4 φύσιγγες των 50ml
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