Συγκολλητικός παράγοντας
• To πρώτο συγκολλητικό 5ης γενιάς ενός φιαλιδίου για όλες τις αποκαταστάσεις.
Σηµείο αναφοράς στην επιστηµονική βιβλιογραφία.
• Υψηλή δύναµη δεσµού ακόµα και µε αυτοπολυµεριζόµενα υλικά.
• Xρήση σε άµεσες & έµµεσες αποκαταστάσεις λόγω µικρού πάχους
φίλµ (10-15µm)

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Α∆ΡΟΠΟΙΗΣΗ

ONE-STEP

Συσκευασίες:
• Φιαλίδιο 4ml Κωδικός: BISEMU1101P ΤΙΜΗ: 45€
• Φιαλίδιο 6ml Κωδικός: BISEMU1102P ΤΙΜΗ: 62€

Συγκολλητικός παράγοντας πολλαπλών χρήσεων

ALL BOND UNIVERSAL

Συγκολλητικός παράγοντας βασισµένος στην αιθανόλη και το νερό ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο
στις άµεσες αποκαταστάσεις (εµφράξεις ρητίνης), όσο και στις έµµεσες αποκαταστάσεις (χρήση µε ρητινώδεις
κονίες χηµικά πολυµεριζόµενες, φωτοπολυµεριζόµενες ή και διπλού πολυµερισµού) και µάλιστα χωρίς
τη χρήση κάποιου ενεργοποιητή. Το βασικό του πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 3 τρόπους:
α) Ολική αδροποίηση (αδροποίηση της οδοντίνης και της αδαµαντίνης)
β) Επιλεκτική αδροποιήση(αδροποίηση των ορίων στην αδαµαντίνη).
γ) Χωρίς αδροποίηση που επιτρέπει στο γιατρό µεγάλη ευκολία χρήσης ειδικά σε περιοχές οι οποίες είναι
δυσπρόσιτες. Επίσης δεν δηµιουργεί µετεµφρακτικές ευαισθησίες και παρέχει υψηλή δύναµη δεσµού.
Συσκευασία:
Φιαλίδιο 6ml. Κωδικός: BISEMB7202P ΤIMH: 66€

Ζελέ αδροποίησης

UNI-ETCH

UNIVERSAL PRIMER

32% ορθοφωσφορικό οξύ
σε µορφή ηµι-ζελέ για
εύκολο χειρισµό.
Συσκευασίες:
• 1 σύριγγα 5 γρ. Κωδικός: BISEMΕ5502Ε ΤΙΜΗ: 12,5 €
• 4 σύριγγες των 5 γρ. Κωδικός: BISEME5502E ΤΙΜΗ: 40 €
• Μπουκάλι των 30 γρ. Κωδικός: BISEME5637E ΤΙΜΗ: 43 €

Αυτοαδροποιούµενος διπλού
πολυµερισµού συγκολλητικός
παράγοντας µε δυνατότητα ολικής
ή επιλεκτικής αδροποίησης.
Συσκευασία:
• 2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο.
Κωδικός: ΒISEMB4110P ΤΙΜΗ: 89€

Ζελέ επιλεκτικής αδροποίησης

SELECT HV

35% ορθοφωσφορικό οξύ για
επιλεκτική αδροποίηση. Eίναι
θιξοτροπικό µε έντονο µπλε χρώµα
και παραµένει στη θέση του χωρίς να
ρέει ώστε να επιτρέπει εύκολο
χειρισµό και ακρίβεια κατά τη
διάρκεια της αποκατάστασης.

Συσκευασίες:
• 4 σύριγγες των 5γρ. Κωδικός:
BISEME59010P ΤIMH: 44€
• 1 σύριγγα των 30ml και 30 ανταλλακτικές σύριγγες. Κωδικός:
BISEME59100P ΤIMH: 62€
• 1 ανταλλακτική σύριγγα των 30ml.
Κωδικός: BISEME59060P ΤΙΜΗ: 55€

Συγκολλητικός παράγοντας

Εvetric® Bond
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Συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυµερισµού

Φωτοπολυµεριζόµενος, µε νανοενισχυτικές ουσίες, αυτοαδροποιητικός,
κατάλληλος για άµεσες αποκαταστάσεις.
Πλεονεκτήµατα:
φωτο, χηµικά και διπλά πολυµεριζόµενες
•Ιδανικές ιδιότητες χειρισµού χάρη στη
σύνθετες ρητίνες.
δηµιουργία οµοιογενούς λεπτού
• Επιδιόρθωση θραυσµένων αποκαταστρώµατος.
στάσεων κατασκευασµένων από
σύνθετες ρητίνες ή compomer.
Ενδείξεις:
• Απευαισθητοποίηση ευαίσθητων
• Φωτοπολυµεριζόµενες άµεσες
αυχενικών τριτηµορίων
αποκαταστάσεις, συνθέτων ρητινών και
τροποποιηµένων ρητινωδών compomer. Συσκευασία:
• Άµεση ανασύσταση κολοβωµάτων µε
• Φιαλίδιο Evetric Bond 6 γρ Ref. 668075
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Συγκολλητικός παράγοντας

Adhese® Universal

VivaPen®

Συγκολλητικός παράγοντας ενός φιαλιδίου, καθολικής χρήσης,
φωτοπολυµεριζόµενος άµεσων και έµµεσων αποκαταστάσεων.
• Οικονοµική συσκευασία – µέχρι 190 εφαρµογές σε µονήρη δόντια
ανά VivaPen*.
• Καθολική χρήση για όλες τις τεχνικές συγκόλλησης και αδροποίησης.
• Προβλέψιµα αποτελέσµατα – υψηλή αντοχή δεσµού σε οδοντίνη
και αδαµαντίνη.
Συσκευασίες:
• Adhese Universal System Vivapen 1x2ml/100 cannulas Ref. 664504
• Adhese Universal Vivapen Refill 1x2ml Ref. 665156

Συγκολλητικός παράγοντας µε
ενισχυτικές ουσίες, φωτοπολυµεριζόµενος, ενός φιαλιδίου, για
αδαµαντίνη και οδοντίνη, για
τεχνική ολικής αδροποίησης.
• Για άµεσες φωτοπολυµεριζόµενες αποκαταστάσεις.
• Εξαιρετικά υψηλές τιµές αντοχής
δεσµού

ExciTE F ®

• Εξαιρετικά λεπτές ενισχυτικές
ουσίες.
• Oρατό γυαλιστερό στρώµα κατά
τη διάρκεια εφαρµογής.
• Χωρίς ακετόνη (βάση αλκοόλης).
Συσκευασίες :
• Φιαλίδιο 5γρ Ref. 630375,
• Μονοδόσεις DSC 0,1 γρ διπλού
πολυµερισµού

Συγκολλητικός παράγοντας

Syntac®

Το κλασικό συγκολλητικό σύστηµα ολικής
αδροποίησης για ισχυρό χηµικό δεσµό µεταξύ
συνθέτων ρητινών και οδοντικής ουσίας.
Ενδείξεις:
• Για άµεσες και έµµεσες αποκαταστάσεις.
Πλεονεκτήµατα
• Κλινικά δοκιµασµένο για πολλά χρόνια.
• Μειώνει τη µετεγχειρητική ευαισθησία.

• Άριστος, άµεσος δεσµός µεταξύ οδοντίνης/αδαµαντίνης και σύνθετης ρητίνης.
• Μακροχρόνια αντοχή δεσµού.
Συσκευασίες:
• Refill Primer Ref. 532893 1χ3γρ.
• Refill Adhesive Ref. 532892 1χ3γρ.
• Assortment Ref. 532891 µε Syntac, 1x
adhesive & primer 2x3 γρ, 1x Heliobond 6γρ.

Ζελέ αδροποίησης

Total Etch

37% Ορθοφωσφορικό οξύ σε µορφή ζελέ.
Συσκευασίες :
• Total Εtch Jumbo µε µία σύριγγα 30 γρ και δύο σύριγγες 2 γρ (συνολο 34γρ)
Ref. 558530AN
• Total etch Refill µε δύο σύριγγες 2 γρ Ref. 550588AN

Συγκολλητικός παράγοντας

Single Bond™ Universal

Ένας συγκολλητικός παράγοντας για συγκόλληση ολικής ή
µερικής αδροποίησης και αυτοαδροποιούµενη συγκόλληση
• Με το συνδυασµό του Single BondΤΜ Universal DCA
Dual Cure Activator, το Single BondΤΜ Universal Adhesive
είναι συµβατό µε όλες τις ρητινώδεις κονίες, µε υλικά
ανασύστασης κολοβωµάτων ακόµα και µε χηµικά πολυµερι
ζόµενες ρητίνες

• Εµπεριέχει το primer που απαιτείται για υαλοκεραµικά,
µεταλλικά και κεραµικά (oxide ceramics) υλικά.
• Ισχυρό δεσµό συγκόλλησης τόσο σε υγρή όσο και σε
στεγνή οδοντίνη.
• Πρακτικά µηδενική µετεµφρακτική ευαισθησία τόσο
µετά από ολική αδροποίηση όσο και µε την χρήση της
αυτοαδροποιούµενης τεχνικής.
Συσκευασία: φιαλίδιο 5 ml Κωδικός: 41266
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