Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED

Βluephase Style

• Ευρύ µήκος
κύµατος 380-515nm για τον
αποτελεσµατικό φωτοπολυµερισµό
όλων των συστατικών των ρητινών
• Μικρή εργονοµική χειρολαβή,
εύχρηστη για όλους
• Άκρο πολυµερισµού διαµέτρου 10mm
• Υψηλή ένταση φωτός 1100mW/cm2
• Ασύρµατη και ενσύρµατη λειτουργία

Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED

Elipar™ DeepCure-LED

• Περισσότερο εστιασµένη και οµοιόµορφη δέσµη φωτός
• Προβλέψιµος, αξιόπιστος πολυµερισµός ακόµη και
στον πυθµένα της κοιλότητας
• Σηµαντικά καλύτερο βάθος πολυµερισµού ακόµα και
όταν η ιδανική τοποθέτηση φωτός είναι δύσκολη
• Βελτιστοποιηµένος σχεδιασµός ρύγχους που επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών
• Υψηλής απόδοσης µοντέλο 1.470 mW/cm²
Κωδικός: 76973

∆ονητής αµαλγάµατος

∆ονητής γύψου

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

LINEΑ TAC
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Moνός δονητής γύψου
Κωδικός : WHIΕΜ31377 ΤΙΜΗ: 95 €

Ιταλικός δονητής αµαλγάµατος µε αναλογική
ρύθµιση χρόνου και καπάκι κατάλληλος για κάψουλες
αµαλγάµατος και άλλων υλικών.
Κωδικός: LINEM1032 TIMH: 220 €

Ηλεκτροτόµος

Συσκευή ανάµιξης αποτυπωτικών

Servotome

Pentamix™ Lite

Η συσκευή Pentamix lite σας εξασφαλίζει οµοιογενή
αποτυπώµατα ακριβείας άνευ κενών, σταθερή ροή,
οικονοµική και σταθερή δοσολογία και λήψη του
υλικού και λιγότερες αλλοιώσεις.

Ηλεκτροτόµος Γαλλίας 30 W µε 10 ηλεκτρόδια για αιµόσταση και κοπή µαλακών ιστών στην οδοντιατρική.
Κωδικός: SATEMF57210 TIMH: 950 €
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Συσκευή Αποτρύγωσης και σοδοβολής

Varios Combi

Συσκευή Αποτρύγωσης

Varios 370

Συσκευή αποτρύγωσης
µε τεχνολογία Ι piezo,
µε παροχή υγρών για
πέριο, ένδο και προσθετική.
Συνδυάζει και συσκευή
σοδοβολής και καθαρισµού των θυλάκων µε γλυκίνη.
Περιλαµβάνει 3 εργαλεία και 3 δοχεία.
Κωδικός: NSKEMY1002843 ΤΙΜΗ: 3.200€

Συσκευή αποτρύγωσης
µε τεχνολογία Ι piezo. Χωρίς φως.
Περιλαµβάνει 3 εργαλεία.
Κωδικός: NSKMHVARIOS370 ΤΙΜΗ: 750€

Συσκευή Αποτρύγωσης

Συσκευή Αποτρύγωσης

Varios 970

H νέα σειρά συσκευών
αποτρύγωσης της Satelec
µε πρωτοποριακό σχεδιασµό. ∆ιαθέτουν αποσπώµενες,
αποστειρώσιµες γυάλινες επιφάνειες, χρωµατική
φωτεινή κωδικοποίηση, δυνατότητα παροχής υγρών,
φωτισµό LED, σύστηµα εντοπισµού της τερηδόνας
B.LED. ∆ιατίθενται και ενσωµατωµένες.

• Varios 970 χωρίς φως
Κωδικός: NSKMHVAR970 ΤIMH: 1.400€
• Varios 970 µε φως LED
Κωδικός: NSKMHVARLUX970 ΤIMH : 1.600€

Συσκευή Αποτρύγωσης
Συσκευή πιεζοκρυστάλλων αποτρύγωσης, περιοδοντολογίας και ενδοδοντίας. Mικρή και εύχρηστη. Πολύ µεγάλη ποικιλία µικροεργαλείων
για αποτρύγωση, περιοδοντολογία, ενδοδοντία, αφαίρεση οδοντικής
ουσίας, αποκόλληση γεφυρών κ.α. Περιλαµβάνει 3 ξέστρα

Varios 350

• Ενσωµατωµένο χωρις φως Kωδικός: NSKMHVARIOS150ENS ΤΙΜΗ: 550€
• Ενσωµατωµένο µε φως Kωδικός: NSKMHVAR150LUX TIMH: 900€
• Ξεχωριστή συσκευή χωρίς φως Κωδικός: NSKMHVAR350 TIMH: 550€
• Ξεχωριστή συσκευή µε φως Κωδικός: NSKMHVARLUX350 TIMH: 900€

Xειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler

S970
Χειρολαβή αποτρύγωσης αέρος (airscaler)
τιτανίου µε φως για συνδέσµους NSK, ΚΑVO®,SIRONA®.
Eπιλογή έντασης. ∆έχεται άκρα για airscaler NSK
(ζητήστε µας κατάλογο)

Κωδικός: NSKEMS970 (διευκρινήστε σύνδεσµο)
ΤΙΜΗ: 590€ Περιλαµβάνει 3 ξέστρα.

Xειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

Νewtron

Mεγάλη ποικιλία άκρων για
περιοδοντολογία, ενδοδοντία,οδοντική χειρουργική,
προσθετική.
∆έχεται δοχείο για την παροχή υγρών και συνδέεται
στο δίκτυο νερού. Πολύ ελαφριά χειρολαβή (36 γραµ.)
και µνήµες. Περιλαµβάνει
3 ξέστρα.

AS2000
Οικονοµική χειρολαβή αποτρύγωσης χωρίς φως για απευθείας σύνδεση σε γραµµές αέρος (αερότορ ή λουφτµότορ)
µε πίεση 2,3 ατµόσφαιρες µε 2 τρύπες (Borden) ή 4 τρύπες
(Midwest). ∆έχεται τα δικά του ξέστρα airscaler AS2000.
Κωδικός: NSKEMAS2000 (borden ή midwest)
ΤΙΜΗ: 400€ περιλαµβάνει 3 ξέστρα.
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Συσκευή για έµφραξη ρ.σ

Εlements free

Συσκευή για έµφραξη ρ.σ

System B
Cordless

Η τελευταία λέξη στις συσκευές κάθετης συµπύκνωσης
της γουταπέρκας και έγχυσης θερµοπλαστικοποιηµένου
εµφρακτικού ριζικών σωλήνων µε µεγάλη ακρίβεια και
ευκολία στη χρήση. Ασύρµατη µε ψηφιακές ενδείξεις,
κατασκευασµένη απο υλικά υψηλής ποιότητας.
Κωδικός: SYBEM973-0500-TYPEF

• Ασύρµατo πιστόλι System B Cordless Pack για την κάθετη
συµπύκνωση της γουταπέρκας. ∆ιατίθεται µε 2
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
Κωδικός : SYBEM973-2000 Pack
• Ασύρµατo πιστόλι System B Cordless Fill Unit για την έγχυση
θερµοπλαστικοποιηµένου εµφρακτικού ριζικών σωλήνων.
∆ιατίθεται µε 2 επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
Κωδικός : SYBEM973-2002 Fill

Xειρολαβή Μ4

Συσκευή Θέρµανσης ρητινών

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

M4 Safety
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Συσκευή θέρµανσης ρητινών µε επιλογή θερµοκρασίας
από 40-50º C αποτελούµενη από τη µονάδα θέρµανσης
Κωδικός: RONAN20010 TIMH: 275€
και το δοχείο Κωδικός: RONAN20012 TIMH: 79€

Η χειρολαβή M4 δέχεται ρίνες χειρός τις οποίες κινεί µηχανικά
µε κίνηση 30 µοιρών αριστερά- 30 µοιρών δεξιά. ∆ιευκολύνει
την αρχική διάνοιξη των ριζικών σωλήνων εξασφαλίζοντας
ασφάλεια, άριστο έλεγχο και µεγάλο κέρδος χρόνου και κόπου.
Κωδικός: SYBEM25846

Μικροµότορ ενδοδοντίας

Elements

Το νέο µοτέρ Elements έχει σχεδιαστεί για
την νέα επαναστατική τεχνική µηχανικής
επεξεργασίας των ρ.σ TF Adaptive.
Επιτρέπει όµως και την χρήση µηχανοκινούµενων εργαλείων µε κίνηση 360º
καθώς και την χρήση της χειρολαβής
Sybron M4 για τη χρήση χειροκίνητων
εργαλείων µε µηχανοκίνηση 30º δεξιά-30º
αριστερά.
Το µοτέρ Elements, για την τεχνολογία ΤF
Adaptive χρησιµοποιεί έναν πατενταρισµένο αλγόριθµο για να συνδυάσει την
παραδοσιακή περιστροφική κίνηση 360
µοιρών όταν το µηχανοκίνητο εργαλείο
δεν δέχεται φορτίο, µε µια παλίνδροµη
ασύµµετρη κίνηση (reciprocation motion)
που ενεργοποιείται όταν το µηχανοκίνητο

εργαλείο δέχεται φορτίο. Αποτέλεσµα της
συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι ο
κλινικός να λαµβάνει τα πλεονεκτήµατα
και των δύο κινήσεων εκεί που χρειάζονται (περιστροφική και παλίνδροµη,
ασύµµετρη κίνηση). Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας
µηχανική επεξεργασία του ριζικού
σωλήνα µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια,
τις λιγότερες δυνατές θραύσεις εργαλείων
και τον καλύτερο δυνατό καθαρισµό των
ξεσµάτων από τον ρ.σ.
Περιλαµβάνει: Κονσόλα µε ψηφιακή
οθόνη και προγράµµατα, ηλεκτρικό
µικροµότορ, γωνιακή ενδοδοντίας 8:1,
ποδοδιακόπτη.
Κωδικός: SYBEM815-1502
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Συσκευή για την αφαίρεση του βιοφίλµ

Εντοπιστής ακρορριζίου

Perio-Μate

Apex ID

Η νέα συσκευή για την περιοδοντολογία Periomate
σας βοηθά να αφαιρέσετε το βιοφίλµ σε µόλις 20’’ µε την
χρήση ειδικής σκόνης γλυκίνης. ∆ιαθέτει ηµιδιαφανές
πλαστικό άκρο για καθαρισµό των θυλάκων που σας
δίνει καλή ορατότητα και είναι ανώδυνο για τον ασθενή.
Κωδικός: ΝSKEMPERIOM ΤΙΜΗ: 740€

Eντοπιστής τελευταίας γενιάς
που σας εξασφαλίζει τη
µεγαλύτερη ακρίβεια και
αξιοπιστία στις µετρήσεις σας
Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό
ριζικό σωλήνα. Μέτρηση µε γράφηµα
σε έγχρωµη οθόνη LED και ηχητικά σήµατα. Επιλέξτε
εσείς το σηµείο ¨0¨ και µετρήστε µε ακρίβεια ακόµα
και σε δύσκολες συνθήκες.
Κωδικός: SYBEM972-0090

Σοδοβολή

Εντοπιστής ακρορριζίου

Prophy-mate Neo

Nέα γνήσια ιαπωνική συσκευή σοδοβολής NSK.
∆ιαθέτει δύο αποσπώµενα ρύγχη 60° και 80° περιστροφή
360° σε δυο σηµεία, εργαλεία καθαρισµού και 5 φακελάκια FLASH pearl.
H σύνθεση του FLASH pearl δεν κάνει ζηµιά στην αδαµαντίνη σε αντίθεση µε τις συνηθισµένες δικαρβονικές
σόδες. Kατάλληλη για ταχυσύνδεσµους NSK®, Kavo®,
Bien Air®, Sirona®, W&H® TIMH: 649€
Κωδ. NSKEMPMNG* διευκρινήστε ταχυσύνδεσµο

Μικροµότορ Ενδοδοντίας

Endomate TC2

H επόµενη γενιά στους
εντοπιστές µε λειτουργία
smartlogic που σας
εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη
ακρίβεια και αξιοπιστία στις
µετρήσεις σας. Λειτουργεί σε υγρό και στεγνό ριζικό
σωλήνα. Μέτρηση µε γράφηµα σε έγχρωµη οθόνη LED
και ηχητικά σήµατα. Συνδυάζεται ιδανικά µε τα µικροµότορ
ενδοδοντίας NSΚ και µετράει παράλληλα µε τη διεύρυνση
του ρ.σ από το µοτέρ.
Κωδικός: ΝSKEMIPEX2 TIMH: 740€

Μικροµότορ Ενδοδοντίας

Endomate DT

Aσύρµατο µοτέρ ενδοδοντίας µε ψηφιακή οθόνη και ακριβή
ρύθµιση στροφών και ροπών. Aυτόµατη αριστερόστροφη
κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου
σε περίπτωση ενσφήνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. ∆υνατότητα σύνδεσης µε εντοπιστή ακρορριζίου.
Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.
Κωδικός: NSKEMENDOMATETC2 TIMH: 790€

Mοτέρ ενδοδοντίας µε ψηφιακή οθόνη
και ακριβή ρύθµιση και διατήρηση σταθερών τιµών στροφών και ροπής. ∆υνατότητα λειτουργίας µε ρεύµα ή και
µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Mειωτική χειρολαβή
µικροµότορ µε mini κεφαλή αποστειρώσιµη σε αυτόκαυστο. Aυτόµατη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για
αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφήνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. ∆υνατότητα
σύνδεσης µε εντοπιστή ακρορριζίου.
Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.
Κωδικός: NSKEMENDOMATEDT TIMH: 690€
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