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Ο ιδρυτής της εταιρίας
Σπύρος Σαρηγιάννης (1904-1990) 

 

Το πρώτο οδοντιατρικό κατάστηµα
Σαρηγιάννη το 1925 

The service company

Το νέο κεντρικό µας κτίριο στην Παιανία

      Η Sadent ιδρύθηκε ως οδοντιατρικά Σαρηγιάννη το 1925 από τον Σπύρο
Σαρηγιάννη (1904-1990). Ιδιοκτήτες σήµερα είναι οι Χρήστος, Μαρία, Σπύρος και
Εµµανουήλ Σαρηγιάννης. H εταιρία µας αντιπροσωπεύει πολλές από τις µεγαλύ-
τερες διεθνώς εταιρίες όπως οι Adec, Takara Belmont, NSK, Ivoclar-Vivadent 
κ.α. Στη Sadent παραµένουµε µια οικογενειακή επιχείρηση 3ης γενιάς µε πάνω
από 50 άτοµα µόνιµο προσωπικό και έχουµε την χαρά να έχουµε πελάτες έως
και τεσσάρων γενεών.
       Προτεραιότητα µας είναι η επένδυση στη συνεχή επιµόρφωση οδοντιάτρων
και οδοντοτεχνιτών, στη διοργανώση εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα και στη
στήριξη των οδοντιατρικών σχολών, των επιστηµονικών εταιριών και των οδο-
ντιατρικών συλλόγων όλης της Ελλάδος.
      Παράλληλα η Sadent αποτελεί τον πρώτο κατασκευαστή και εξαγωγέα ελ-
ληνικών οδοντιατρικών µηχανηµάτων. Η Sadent ήταν ο πρώτος έλληνας κα-
τασκευαστής που έλαβε µέρος στη διεθνή έκθεση IDS του 1983 στη Γερµανία.
Έχει εξοπλίσει χιλιάδες οδοντιατρεία του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, των ενόπλων δυνάµεων
καθώς και τις κλινικές του Ολυµπιακού χωριού και πολλών µεγάλων κρατικών
και ιδιωτικών νοσοκοµείων. Η Sadent επίσης έχει εξοπλίσει πανεπιστήµια στη
Λιβύη και κάνει εξαγωγές σε διάφορες χώρες.
       To 2011 µεταφέραµε τα κεντρικά µας από τα Μελίσσια στην Παιανία.Το νέο κτί-
ριο διαθέτει χώρο σεµιναρίων και εστίασης 100 ατόµων, εργαστήρια για πρακτική
εξάσκηση οδοντιάτρων και οδοντοτεχνιτών, 8 στηµένα ανεξάρτητα οδοντιατρεία
και 1 εργαστήριο προς επίδειξη και πολλά άλλα. Βρίσκεται στην Παιανία κοντά
στο αεροδρόµιο και στην έξοδο 18 της Αττικής οδού, και συγκεκριµένα στο 1ο
χλµ της λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου.   

H Sadent στη διεθνή έκθεση IDS 1983
Η Sadent εξόπλισε µε οδονιατρικά µηχανήµατα 
την κλινική των ολυµπιακών αγώνων του 2004



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ

Καλώντας στο κεντρικό µας τηλέφωνο 211-1022900 µόλις βγει η προαπάντηση παρακαλούµε πατήστε 

τα παρακάτω εσωτερικά νούµερα για την άµεση σας εξυπηρέτηση. To κεντρικό µας τηλέφωνο σας 

συνδέει µε τα στελέχη µας τόσο στα κεντρικά µας στην Παιανία, όσο και στο Γουδή. Σε περίπτωση που 

το τηλέφωνο είναι κατειληµµένο παρακαλώ αφήστε µήνυµα στον τηλεφωνητή που θα βγει αυτόµατα 

και θα σας καλέσουµε το συντοµότερο.

Τα κεντρικά στην Αθήνα είναι ανοικτά  ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 -17:00.

Το κατάστηµα της Θεσσαλονίκης είναι ανοιχτό ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00-16:00.  

Kαλέστε το 2310 968799 για τεχνική εξυπηρέτηση και πωλήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Πωλήσεις και παραγγελίες

 εσωτ. 208

Εµφυτεύµατα, µοσχεύµατα, µεµβράνες εσωτ. 201

Υλικά και αναλώσιµα εσωτ. 200

 Παραγγελίες και εξυπηρέτηση καταστηµάτων οδοντιατρικών εσωτ. 221

Παραγγελίες ανταλλακτικών για µηχανήµατα ή χειρολαβές εσωτ. 130

Παραγγελίες οδοντοτεχνικών ειδών εσωτ. 205

Tεχνική υποστήριξη

Επισκευές χειρολαβών, µηχανηµάτων, µικροσυσκευών, κλιβάνων εσωτ. 130

Trios, ψηφιακές ακτινογραφίες, κάµερες  εσωτ. 146

Παραδόσεις / εγκαταστάσεις οδοντιατρικών µηχανηµάτων  εσωτ. 131

Λογιστήριο – παραλαβές παραγγελιών

Λογιστήριο / ταµείο / πληρωµές συναλλαγµατικών και επιταγών 

(πλην εµφυτευµάτων)  εσωτ. 129

Λογιστήριο / ταµείο / παραδόσεις εµφυτευµάτων  εσωτ. 201

Λογιστήριο / παραδόσεις και παραλαβές παραγγελιών και καρτέλες πελατών εσωτ. 122                                               

                
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε µέρους του καταλόγου

www.sadent.com sadentaebe

Trios, 3d printers, οδοντιατρικά µηχανήµατα, oδοντιατρικά laser, µικροσκόπια, µικροσυσκευές, χειρολαβές, 

εργαστηριακά µοτέρ, ψηφιακές ακτινογραφίες, CBCT, πανοραµικά, ακτινογραφικά, κοµπρεσέρ, 

χειρ. αναρροφήσεις

• ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ. Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900 • ΓOYΔH: Tετραπόλεως 4-8,  Tηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608   
• ΘEΣΣAΛONIKH: N. Tέλογλου 5, T.K.: 546 36 • Tηλ. 2310 968.799  • e-mail: info@sadent.com

www.sadent.com

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συμβουλεύσετε τους ασθενείς σας από το να τους 
δείξετε τα δικά τους δόντια και τη στοματική τους κατάσταση. Το 3Shape Trios* σας 
βοηθά να αποκτήσετε μεγαλύτερη πειθώ και να βελτιώσετε το ποσοστό αποδοχής 
των προτεινόμενων σχεδίων θεραπείας. Θα δείτε ότι οι ασθενείς σας θα 
είναι πιο ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με τις υπηρεσίες σας και θα 
συνεισφέρουν στην επιτυχία του ιατρείου σας. 
Τι καλύτερο;

*  To 80% των δημοσιευμένων μελετών δείχνουν ότι οι ασθενείς προτιμούν την ψηφιακή από τη συμβατική αποτύπωση και το 88% των δημοσιεύσεων δείχνουν 
ότι το 88% των οδοντιάτρων προτιμούν την ψηφιακή από τη συμβατική αποτύπωση.

Δείτε περισσότερα στο http://www.sadent.com

Καλύτερη φροντίδα για τους ασθενείς σας
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NobelParallel™ Conical Connection
To NobelParallel Conical Connection είναι αξιόπιστο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή 
του. Παρέχει εξαιρετική ευελιξία, που θα εκτιμήσετε είτε είστε έμπειρος είτε ξεκινάτε την 
ενασχόληση σας με την εμφυτευματολογία. Με τον πλήρως τεκμηριωμένο σχεδιασμό του, το 
εμφύτευμα παρέχει υψηλή αρχική σταθερότητα, επιτρέποντας καθολική χρήση σε όλους τους 
τύπους οστού και σε ευρύ φάσμα ενδείξεων. Ξεκινήστε τη θεραπεία περισσότερων ασθενών 
καλύτερα.

Visit nobelbiocare.com/nobelparallel

Απλά 
αξιόπιστα...

Τηλ.: 211 10.22.900 (εσωτ. 212)

www.sadent.com



NobelParallel™ Conical Connection
To NobelParallel Conical Connection είναι αξιόπιστο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή 
του. Παρέχει εξαιρετική ευελιξία, που θα εκτιμήσετε είτε είστε έμπειρος είτε ξεκινάτε την 
ενασχόληση σας με την εμφυτευματολογία. Με τον πλήρως τεκμηριωμένο σχεδιασμό του, το 
εμφύτευμα παρέχει υψηλή αρχική σταθερότητα, επιτρέποντας καθολική χρήση σε όλους τους 
τύπους οστού και σε ευρύ φάσμα ενδείξεων. Ξεκινήστε τη θεραπεία περισσότερων ασθενών 
καλύτερα.

Visit nobelbiocare.com/nobelparallel

Απλά 
αξιόπιστα...

Τηλ.: 211 10.22.900 (εσωτ. 212)

www.sadent.com

Η χημεία των επιφανειών στην οποία
τα κύτταρα δεν μπορούν να αντισταθούν

Oι νέες επιφάνειες Xeal και TiUltra. Δύο καινοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες 
τεχνογνωσίας μας στην εφαρμοσμένη ανοδίωση. Έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία
και την τοπογραφία της επιφάνειας από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμφυτεύματος

για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών σε κάθε επίπεδο.
Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration™.

G
M

T
 6

06
34

 G
B

 ©
 N

o
b

el
 B

io
ca

re
 S

er
vi

ce
s 

A
G

, 
20

19
. 

A
ll 

ri
g

ht
s 

re
se

rv
ed

. 
N

o
b

el
 B

io
ca

re
, 

th
e 

N
o

b
el

 B
io

ca
re

 lo
g

o
ty

p
e 

an
d

 a
ll 

o
th

er
 t

ra
d

em
ar

ks
 a

re
, 

if
 n

o
th

in
g

 e
ls

e 
is

 s
ta

te
d

 o
r 

is
 e

vi
d

en
t 

fr
o

m
 t

he
 c

o
nt

ex
t 

in
 a

 c
er

ta
in

 c
as

e,
 t

ra
d

em
ar

ks
 o

f 
N

o
b

el
 B

io
ca

re
. 

P
le

as
e 

re
fe

r 
to

 n
o

b
el

b
ic

ar
e.

co
m

/t
ra

d
em

ar
ks

 f
o

r 
m

o
re

 in
fo

rm
at

io
n.

 P
ro

d
uc

t 
im

ag
es

 a
re

 n
o

t 
ne

ce
ss

ar
ily

 t
o

 s
ca

le
. 

D
is

cl
ai

m
er

: 
S

o
m

e 
p

ro
d

uc
ts

 m
ay

 n
o

t 
b

e 
re

g
ul

at
o

ry
 c

le
ar

ed
/r

el
ea

se
d

 f
o

r 
sa

le
 in

 a
ll 

m
ar

ke
ts

. 
P

le
as

e 
co

nt
ac

t 
th

e 
lo

ca
l N

o
b

el
 B

io
ca

re
 s

al
es

 o
�

ce
 f

o
r 

cu
rr

en
t 

p
ro

d
uc

t 
as

so
rt

m
en

t 
an

d
 

av
ai

la
b

ili
ty

. 
F

o
r 

p
re

sc
ri

p
ti

o
n 

us
e 

o
nl

y.
 C

au
ti

o
n:

 F
ed

er
al

 (
U

ni
te

d
 S

ta
te

s)
 la

w
 r

es
tr

ic
ts

 t
hi

s 
d

ev
ic

e 
to

 s
al

e 
b

y 
o

r 
o

n 
th

e 
o

rd
er

 o
f 

a 
lic

en
se

d
 d

en
ti

st
. 

S
ee

 I
ns

tr
uc

ti
o

ns
 F

o
r 

U
se

 f
o

r 
fu

ll 
p

re
sc

ri
b

in
g

 in
fo

rm
at

io
n,

 in
cl

ud
in

g
 in

d
ic

at
io

ns
, 

co
nt

ra
in

d
ic

at
io

ns
, 

w
ar

ni
ng

s 
an

d
 p

re
ca

ut
io

ns
.

• ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλμ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900
• ΓOYΔH: Tετραπόλεως 4-8,  Tηλ.: 211 10.22.900, 210 77.77.608
• ΘEΣΣAΛONIKH: N. Tέλογλου 5, T.K.: 546 36 • Tηλ. 2310 968.799
• e-mail: info@sadent.com  
www.sadent.com
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NobelReplace®Conical Connection

  Το τεκμηριωμένο ριζόμορφο σώμα εμφυτεύματος με 
ισχυρή κωνική σύνδεση.
  Το NobelReplace CC συνδυάζει το αυθεντικό ριζόμορφο 
σώμα εμφυτεύματος με ισχυρή κωνική σύνδεση, προσφέ-
ροντας σε εσάς και τους ασθενείς σας μια αισθητική λύση 
για ένα ευρύ φάσμα ενδείξεων. Το σώμα του εμφυτεύματος 
μιμείται το σχήμα της φυσικής ρίζας δοντιού και έχει σχεδι-
αστεί για να παρέχει υψηλή αρχική σταθερότητα (ακόμα και 
σε μαλακό τύπο οστού) και να υποστηρίζει το πρωτόκολλο 
της άμεσης λειτουργίας.
•  Ενισχυμένη οστεοενσωμάτωση. Η μοναδική επιφάνεια 

TiUnite με αυλακώσεις διατηρεί τη σταθερότητα του εμ-
φυτεύματος μέσω του γρήγορου σχηματισμού οστού και 
προάγει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

•  Τυποποιημένο πρωτόκολλο.Το τυποποιημένο και φιλι-
κό προς τον επεμβαίνοντα χειρουργικό πρωτόκολλο, με 
χρωματικά κωδικοποιημένα εξαρτήματα, απλοποιεί τη 
παρασκευή του φρεατίου. 

•  Ισχυρή κωνική σύνδεση. Η εσωτερική εξαγωνική κω-
νική σύνδεση προσφέρει υψηλή μηχανική αντοχή που 
εξασφαλίζει την απαιτούμενη σταθερότητα της αποκατά-
στασης για ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα.

•  Πρόσβαση σε καινοτόμες αποκαταστάσεις. Επωφεληθεί-
τε από καινοτόμες λύσεις, διαθέσιμες μόνο για την εσω-
τερική κωνική σύνδεση, όπως το χωρίς κονία κολόβωμα 
NobelProcera ASC (Angulated Screw Channel) και την 
επιεμφυτευματική στεφάνη FCZ (Full-Contour Zirconia)

•  Δύο επιλογές κολάρου. Επιλέξτε μεταξύ TiUnite στον αυ-
χένα ή 0,75 mm λείο κολάρο για διαφορετικές κλινικές 
ανάγκες και επιλογές θεραπείας.

•  Εξαιρετική αισθητική. Ενσωματωμένη μετατόπιση πλατ-
φόρμας, σχεδιασμένη για την αύξηση του όγκου των μα-
λακών ιστών για αισθητική περισσότερο φυσική. 
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Διατηρώντας την πρόσφυση των μαλακών ιστών 

  Το On1 concept διατηρεί τη δομή του συνδετικού 
ιστού ενώ προσφέρει πλήρη προσθετική και χειρουρ-
γική ευελιξία. Απλοποιεί την προσθετική διαδικασία 
μετακινώντας την πλατφόρμα από το επίπεδο του 
οστού στο επίπεδο των ιστών.
  Ένα σύστημα είναι τόσο ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος 
κρίκος του. Αυτός είναι ο λόγος που το On1 Concept® 
σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε ως πλήρες σύστημα. 
Μικρές αλλαγές σε οποιαδήποτε παράμετρο μπορεί 
να οδηγήσουν σε συνθήκες ακραίων φορτίων και πί-
εσης, οι οποίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε απο-
τυχία του εμφυτεύματος. 

Διατηρήστε ανέπαφη την άμεση πρόσφυση των μα-
λακών ιστών
  Η βάση On1 εδράζεται κατά τη διάρκεια της χει-
ρουργικής τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Η δομή 
του συνδετικού ιστού μένει άθικτη καθώς η βάση On1 
παραμένει in situ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 
προσθετικής διαδικασίας αλλά και καθ ‘όλη τη διάρ-
κεια της αποκατάστασης. Η διατήρηση της βάσης Οn1 
in situ προστατεύει από οστικές υφιζήσεις και βοηθά 
στη διατήρηση της υγείας των μαλακών ιστών.

Καλώς ήρθατε στην εποχή του Mucointegration ™
Η χημεία των επιφανειών στην οποία τα κύτταρα δεν μπορούν να αντι-
σταθούν
  Η Νοbel παρουσιάζει τις επιφάνειες Xeal και TiUltra - δύο νέες και-
νοτόμες επιφάνειες που προέρχονται από δεκαετίες τεχνογνωσίας μας 
στην εφαρμοσμένη ανοδίωση. Από το κολόβωμα μέχρι το άκρο του εμ-
φυτεύματος, έχουμε επαναπροσδιορίσει την χημεία και την τοπογραφία 
της επιφάνειας για να βελτιστοποιήσουμε την ενσωμάτωση των ιστών 
σε κάθε επίπεδο.
TiUltra
Περισσότερα από αδρότητα
  Η ιδανική ενσωμάτωση των ιστών δεν αφορά μόνο την αδρότητα της 
επιφάνειας, αλλά και το πώς αντιδρά κάθε επιφάνεια με τον παρακείμενο 
ιστό. Η TiUltra είναι μια υπερ-υδρόφιλη, πολλαπλών ζωνών, ανοδιωμένη 
επιφάνεια εμφυτεύματος, με σταδιακή τοπογραφία από το κολάρο έως 
το άκρο.
Xeal
Η πρωτοποριακή επιφάνεια για Mucointegration™
  Η ενσωμάτωση ιστών αρχίζει εδώ. Η πυκνή επαφή των μαλακών ιστών 
με το κολόβωμα μπορεί να λειτουργήσει ως φραγμός που προστατεύει 
το υποκείμενο οστό. Αυτή είναι η βάση για μακροπρόθεσμη υγεία και 
σταθερότητα των ιστών.
  Η νέα επιφάνεια Xeal είναι διαθέσιμη για τη Βάση On1 ™ και τα κολο-
βώματα Multi-unit.

On1 Concept®
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Η creos xenoprotect είναι απορροφήσιμη μεμβρά-
νη κολλαγόνου για πρωτόκολλα καθοδηγούμενης 
οστικής και ιστικής αναγέννησης.

Εξαιρετικός χειρισμός
•  Υψηλή διατήρηση των διαστάσεων όταν ενυδα-

τώνεται.
•  Κόβεται εύκολα (ακόμα και μετά τη διαβροχή) και 

δεν κολλάει στα εργαλεία.
•  Δυνατότητα επανατοποθέτησης in situ
•  Και οι δύο πλευρές μπορούν να τοποθετηθούν 

στη βλάβη

Μηχανική Αντοχή
•  Εξαιρετική συγκράτηση ραμμάτων
•  Δεν σχίζεται, καθιστώντας εύκολη τη χρήση ραμ-

μάτων ή τη σταθεροποίηση με καρφίδες

creos™ xenoprotect

Ευελιξία 
•  Διατίθεται σε φιαλίδιο, σύριγγα ή 

αποστειρωμένο μπολ για γρήγορη 
και εύκολη εφαρμογή.

•  Δύο μεγέθη κόκκων και ποικιλία 
συσκευασιών.

Ικρίωμα για οστική αναγέννηση
•  Το μη-συντηγμένο μοσχευματικό 

υλικό διατηρεί το χώρο για την 
οστική αναγέννηση.

•  Η σχέση Ca/P είναι παρόμοια με 
του ανθρώπινου οστού.

 Ασφάλεια 
•  Ποιοτικά ελεγμένες μέθοδοι 

επεξεργασίας για την απομά-
κρυνση των βόειων λιπιδίων και 
πρωτεϊνών.

•  Βιοσυμβατό.

Σχεδιασμένο να δίνει αποτελέσματα
•  Το νέο σχηματισμένο οστό ενσω-

ματώνεται με το creos xenogain 
ως βάση για την επιτυχή τοποθέ-
τηση του εμφυτεύματος.

•  Υδρόφιλο για γρήγορη ενυδάτωση.
•  Οστεοαγώγιμες  ιδιότητες.

creos xenogain - ένα ευρύ φάσμα μοσχευματικών υλικών βόειας 
προέλευσης για καθοδηγούμενη οστική αναγέννηση

 Κόκκοι 0.25g 0.5g 1g 2g

Φιαλίδιο
Λεπτοί  (0.2-1mm) N1110 N1120 N1130 N1140
Αδροί (1-2mm) N1111 N1121 N1131 N1141

Μπωλ
Λεπτοί  (0.2-1mm) N1110-B N1120-B N1130-B N1140-B
Αδροί (1-2mm) N1111-B N1121-B N1131-B N1141-B

Σύριγγα
Λεπτοί  (0.2-1mm) N1210 N1220 - -
Αδροί (1-2mm) N1211 N1221 - -

Μόσχευμα βόειας προέλευσης

Απορροφήσιμη μεμβράνη

Συσκευασίες: 15  χ 20 mm 
(N1520), 25 x 30mm (N2530), 
30 x 40mm (N3040)
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Ασφαλές, αξιόπιστο και προβλέψιμο κλινικό αποτέ-
λεσμα
Το maxgraft® είναι ένα αποστειρωμένο και ασφαλές 
προϊόν αλλομοσχεύματος από δότες ανθρώπινου 
οστού, το οποίο επεξεργάζεται η Cells + Tissuebank 
Austria. Χάρη στη διαδικασία καθαρισμού πολλαπλών 
βημάτων είναι ασφαλές και διατηρεί τα πλεονεκτήματα 
των μοσχευμάτων ανθρώπινου οστού. Το ανθρώπινο 
κολλαγόνο είναι υπεύθυνο για τη γρήγορη ενσωμά-
τωση, επούλωση και ευελιξία του μοσχεύματος. Η 
εξαιρετική ικανότητα βιολογικής αναγέννησης του 
maxgraft® παρέχει ένα προβλέψιμο κλινικό αποτέ-
λεσμα.

Γρήγορη ανακατασκευή τoυ οστού χωρίς τις επιπλο-
κές μιας δεύτερης χειρουργικής επέμβασης
Το maxgraft® είναι μια φυσική μήτρα ανθρώπινου 
οστού που χρησιμεύει ως ικρίωμα για την φυσική ανα-
γέννηση του οστού. Eίναι μια πραγματική εναλλακτική 
λύση για τη λήψη αυτομοσχεύματος. Μπορεί να απο-
φευχθεί μια δεύτερη χειρουργική θέση για τη συλλογή 

maxgraft®

cerabone Jason

Το cerabone της Botiss Γερμανίας είναι ένα αξιόπιστο, σταθερό σε 
διαστάσεις και ασφαλές οστικό μόσχευμα. Λόγω της υψηλής υδρο-
φιλικότητας της επιφάνειας του cerabone, η μίξη του με αίμα ή φυσι-
ολογικό ορό παρέχει ιδανική κολλητικότητα για τη διαμόρφωσή του. 
Το τρισδιάστατο δίκτυο πόρων επιτρέπει τη γρήγορη εναπόθεση και 
διείσδυση αίματος και πρωτεϊνών και λειτουργεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σαν δεξαμενή πρωτεϊνών και αυξητικών παραγόντων.
Η μοναδική διαδικασία παραγωγής βασίζεται στη θέρμανση σε υψη-
λές θερμοκρασίες που απομακρύνει όλα τα οργανικά συστατικά και 
τις πρωτεϊνες και εξαλείφει τον κίνδυνο ανοσολογικών αντιδράσεων. 
Γρήγορη ενσωμάτωση με σχηματισμό νέου οστού

Ενδείξεις
• Οριζόντια και κάθετη ανάπλαση       
• Διατήρηση ακρολοφίας 
• Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου
• Ανύψωση ιγμορείου
• Περιοδοντικές βλάβες

Πλεονεκτήματα
• Μακράς διαρκείας λειτουργία φραγμού από 3 έως 6 μήνες 
• Βιοσυμβατή – δεν αφαιρείται
•  Σταθερότητα – αντοχή σε δυνάμεις πολλαπλών κατευθύνσεων και 

σχίσιμο, επιδέχεται μεγάλο εύρος ραμμάτων και μηχανισμών συ-
γκράτησης

•  Ικανότητα κάλυψης – ευλύγιστη αλλά δυνατή, με εξαιρετική προσαρ-
μογή στα όρια της επιφάνειας

• Γρήγορη ενυδάτωση και εύκολος χειρισμός
• Ευκολία τοποθέτησης και προσαρμογής στην περιοχή μόσχευσης
•  Τρεις διαδεδομένες διαστάσεις, μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο 

σχήμα
•  Πολύ λεπτή αλλά και ανθεκτική με πάχος περίπου 0,05mm έως 

0,35mm

Ενδείξεις
• Μετεξακτικό φατνίο
• Βλάβες διάτρησης
• Βλάβες στο διχασμό των ριζών (κλάση Ι και ΙΙ)
• Οριζόντια αύξηση
• Υφίζηση σε εμφυτεύματα
• Ενδοστικές βλάβες (1-3 τοιχωμάτων)
• Διατήρηση ακρολοφίας
• Ανύψωση εδάφους ιγμορείου
• Προστασία της μεμβράνης του Schneider

Φυσικό βόειο οστικό μόσχευμα Μεμβράνη περικαρδίου για ΚΟΑ/ΚΑΙ

Αλλομόσχευμα

αυτόλογου οστού και ο σχετικός κίνδυνος μόλυνσης, επιπλοκών στη δότρια περιοχή, 
μετεγχειρητικoύ πόνου και απώλειας σταθερότητας του οστού.

Ενδείξεις
• Αύξηση της ακρολοφίας για μελλοντική τοποθέτηση εμφυτευμάτων
• Ανακατασκευή της ακρολοφίας για προσθετική θεραπεία
• Οστεώδη ελλείμματα
• Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου
• Ανύψωση ιγμορείου
• Περιοδοντικές βλάβες

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ SADENT ΑΕΒΕ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Φ.Ε.Κ 3761/11-10-2019
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collacone®

Το collacone είναι ένας φυσικός και απορροφήσιμος κώνος κολ-
λαγόνου, που έχει ως σκοπό τη προστασία της πληγής και τη στα-
διακή διαδικασία επούλωσης καθώς επίσης και μια φυσική μήτρα 
που παρέχει τη δομή για τη δημιουργία νέου οστού. Η επούλωση 
ενός μετεξακτικού φατνίου, μετά την αφαίρεση του δοντιού, χαρα-
κτηρίζεται από τη δημιουργία και ωρίμανση ενός θρόμβου αίματος, 
ακολουθούμενη από τη διήθηση των ινοβλαστών που αντικαθιστούν 
το πήγμα και τελικά δημιουργούν μια προσωρινή μήτρα, που επι-
τρέπει τη δημιουργία νέου οστίτη ιστού στο μετεξακτικό φατνίο. Το 
collacone προσφέρει εύκολη, βιοσυμβατή και προβλέψιμη θεραπευ-
τική διαδικασία διατήρησης της ακρολοφίας.

Πλεονεκτήματα:
• Φυσικός κώνος κολλαγόνου
• Απορροφάται μέσα σε 2 με 4 εβδομάδες
•  Σταθεροποίηση του αιματικού θρόμβου και αποτελεσματική τοπική 

αιμόσταση
•  Διατηρείται ακέραιο παρουσία αίματος και κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής
• Προστασία της πληγής
• Μήτρα τριών διαστάσεων για ανάπτυξη του ιστού
• Ελεγχόμενη διαδικασία επούλωσης
• Αιμοστηπτική επίδραση
Συσκευασία: 12 αποστειρωμένοι μεμονωμένοι κώνοι  

Φυσικός κώνος κολλαγόνου

Εμφύτευμα κλασικής αισθητικής

Το I.C.E. αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της μοναδι-
κής ικανότητας της Alpha-Bio Tec να μετατρέπει την 
επιστημονική καινοτομία σε ένα αποτελεσματικό προϊ-
όν εμφυτευματολογίας.

Το εμφύτευμα I.C.E. είναι ιδανικό για τους γιατρούς που 
απαιτούν ακρίβεια, αξιοπιστία και ασφάλεια. Σχεδια-
σμένο να είναι εύχρηστο και να εγγυάται την ομαλή το-
ποθέτηση, το I.C.E. παρέχει τέλεια εφαρμογή και τέλεια 
αποτελέσματα.

Το I.C.E. ενδείκνυται για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα 
κλινικών περιστατικών και τύπων οστού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο σε απλά περιστατικά όσο και σε 
άμεσες φορτίσεις, άμεσες εμφυτεύσεις και ανυψώσεις 
ιγμορείου. 

Το I.C.E. διατίθεται σε πολλές διαμέτρους και μήκη και 
έχει για προσθετική πλατφόρμα την πλέον διαδεδομένη 
εσωτερική εξαγωνική σύνδεση

Βασικά Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού Πλεονεκτήματα

Μία πλατφόρμα για όλες τις διαμέτρους - Platform 
switching

Απλή διαδικασία αποκατάστασης

Αντίστροφη κωνικότητα στη περιοχή του κολλάρου 
- Μικροσπέιρωμα - Αδρή επιφάνεια που φτάνει στη 
κορυφή

Υψηλότερο BIC στο φλοιώδες οστό - Βελτιωμένη κα-
τανομή πίεσης - Μικρότερες απορροφήσεις - Μακρο-
χρόνια αισθητικά αποτελέσματα

Κωνικό σώμα εμφυτεύματος που συμπυκνώνει σαν 
οστεοτόμος

Υψηλή πρωτογενής σταθερότητα - Ομαλή τοποθέτηση

Σχεδιασμός διπλού σπειρώματος με βήμα 2mm - Σχε-
διασμός μεταβαλλόμενου σπειρώματος - Προφίλ σπει-
ρώματος 60° με τραπεζοειδές σχήμα 0,3mm 

Εύκολη, γρήγορη και ελεγχόμενη τοποθέτηση - Εξαι-
ρετική πρόσφυση στο οστό

Πολύ στενό ακροεμφυτευματικό τμήμα με αποτελε-
σματικές αυλακώσεις κοπής, οξύαιχμες σπείρες και 
επίπεδο τελείωμα 

Ομαλή αρχική διείσδυση και υψηλή πρωτογενής στα-
θερότητα ακόμα και σε άμεση εμφύτευση 

I.C.E. (Implant Classical Esthetics)
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Μοναδικό χαρακτηριστικό επικέντρωσης και πρόσφυσης 
του ακροεμφυτευματικού τμήματος, έντονο και βαθύ 
σπείρωμα, αυλακώσεις συμπύκνωσης 

Υψηλή και σταθερή πρωτογενής σύνδεση
Εύκολη πλοήγηση και διείσδυση
Yψηλή κοπτική ικανότητα

Ειδικές αυλακώσεις κοπής, μικροσπείρωμα και αλλαγή 
πλατφόρμας

Μειωμένη πίεση στο φλοιώδες οστό

Βελτιωμένη διατήρηση του οστού

Υψηλή αρχική σταθερότητα

Καινοτόμος σχεδιασμός σπειρώματος με διπλές 
μικροσπείρες και οξύαιχμη γωνίωση

Υψηλή κοπτική ικανότητα 

Υψηλή αρχική σταθερότητα σε μαλακό και σε σκληρό τύπο οστού

Μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής (ΒΙC)

Χαρακτηριστικά σχεδιασμού και πλεονεκτήματα εμφυτεύματος

www.alpha-bio.net

Simplantology σε όλα όσα κάνουμε!
Η Alpha-BioTec ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδοντιάτρων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις νέες τεχνολογίες, συνεργα-

ζόμενη με κορυφαίους ειδικούς και επενδύοντας στην έρευνα, στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οικονομικά αποδοτικές λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες της εμφυτευματολογίας και 
σας παρέχουν αποδεδειγμένη κλινική επιτυχία.

THE  NE X T  SENS ATION
by Alpha-Bio Tec.



ΣΥ
ΓΚ

Ο
Λ

Λ
Η

ΤΙ
Κ

Α
 Σ

ΥΣ
ΤΗ

Μ
ΑΤ

Α
 -

 Α
Δ

Ρ
Ο

Π
Ο

ΙΗ
ΣΗ

141414

Συγκολλητικός παράγοντας πολλαπλών χρήσεων

Συγκολλητικός παράγοντας

Συγκολλητικός παράγοντας

Ζελέ αδροποίησης Συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυμερισμού

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: 74€

• 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) 

Συσκευασίες:
Φιαλίδιο 4ml Κωδικός: BISEMU1101P ΤΙΜΗ: 51€

Ο 3M™ Scotchbond™ Universal είναι ο πρώτος ακτινο-
σκιερός, universal συγκολλητικός παράγοντας.

Ενδείξεις
•  Συγκόλληση όλων των ρητινωδών εμφρακτικών υλι-

κών, κολοβωμάτων, sealant και ρητινωδών κονιών
•  Συγκολλητικό σύστημα για την 3M™ RelyX™ Universal 

Ρητινώδη Κονία

•  Επιδιόρθωση όλων των άμεσων και έμμεσων αποκα-
ταστάσεων

• Primer για όλα τα αποκαταστατικά υλικά
•  Απευαισθητοποίηση και αποτελεσματική κάλυψη της 

οδοντίνης

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml                 
Κωδικός: 41294

32% ορθοφωσφορικό οξύ
σε μορφή ημι-ζελέ για
εύκολο χειρισμό.

Αυτοαδροποιούμενος διπλού
πολυμερισμού συγκολλητικός
παράγοντας με δυνατότητα ολικής 
ή επιλεκτικής αδροποίησης. 

Συσκευασία: 
• 2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο.
Κωδικός: ΒISEMB4110P ΤΙΜΗ: 99€  

Συσκευασίες:
• 1 σύριγγα 5 γρ. Κωδικός: BISEMΕ5632EM ΤΙΜΗ: 14€
• Μπουκάλι των 30 γρ. Κωδικός: BISEME5637E ΤΙΜΗ: 52€

ALL BOND UNIVERSAL

ONE-STEP

Single Bond™ Universal Plus

UNI-ETCH UNIVERSAL PRIMER

Ζελέ αδροποίησης

SELECT HV

35% ορθοφωσφορικό οξύ για επιλεκτική αδρο-
ποίηση. Eίναι θιξοτροπικό με έντονο μπλε χρώ-
μα και παραμένει στη θέση του χωρίς να ρέει 
ώστε να επιτρέπει εύκολο χειρισμό και ακρί-
βεια κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. 

Συσκευασίες:
•  1 σύριγγα των 5 γρ. 

Κωδικός: BISEME59011P ΤIMH: 15€
•  1 ανταλλακτική σύριγγα των 30ml. 

Κωδικός: BISEME59060P ΤΙΜΗ: 67€
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Συγκολλητικός παράγοντας

Ζελέ αδροποίησης

Συγκολλητικός παράγοντας

Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων

Adhese® Universal
VivaPen®

Total Etch

Syntac®

Geristore

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.
• Πολυμερισμός μόνο σε 3’’ με το νέο σύστημα προϊόντων 3S PowerCure

Συσκευασίες:
• Adhese Universal System Vivapen 1x2ml/100 cannulas Ref. 754798
• Adhese Universal Vivapen Refill 1x2ml Ref. 665156

37% Ορθοφωσφορικό οξύ σε μορφή ζελέ.

Συσκευασίες : 
• Total Εtch Jumbo με μία σύριγγα 30 γρ. Ref. 558530AN
• Total etch Refill  με δύο σύριγγες 2 γρ. Ref. 550588AN

Το κλασικό συγκολλητικό σύστημα ολικής αδρο-
ποίησης για ισχυρό χημικό δεσμό μεταξύ συνθέ-
των 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. 
• Refill Heliobond Ref. 532907 1x6γρ.
•  Assortment Ref. 532891 με Syntac,
  1x adhesive & primer 2x3 γρ, 1x Heliobond 6γρ.

Το Geristore είναι ένα  αυτοσυγκολλούμενο, ρητινώδες τροπο-
ποιημένο υαλοϊονομερές  το οποίο έχει περισσότερες από δεκα-
επτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά υψηλός παράγων βιοσυμβατότητας το 
κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού και υποουλικές αποκατα-
στάσεις. Είναι το μόνο ρητινώδες υαλοϊονομερές υλικό σε μορφή 
πάστα-πάστα και είναι ευκολότερο στη χρήση από αυτά που είναι 
σκόνη-υγρό. Είναι βιοσυμβατό με τους μαλακούς ιστούς και τα 
δόντια. Είναι υδρόφιλο και συγκολλάται παρουσία υγρασίας αίμα-
τος και μαλακών ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω 
του χαμηλού θερμικού συντελεστή και της βιοσυμβατότητας του, 
μπορεί να έρθει σε επαφή με τα ούλα.

Ενδείξεις
• Αποκαταστάσεις 5ης ομάδας ή άλλων επιφανειών μικρής αποτριβής 
•  Υλικό βάσης ή επικάλυψης για στεφάνες, γέφυρες, αμαλγάματα, ρητί-

νες, συγκολλούμενα ένθετα, επένθετα ή πολυμερισμένες με θερμότητα 
ρητίνες 

• Συγκόλληση χυτευμένων στεφανών ή γεφυρών
• Ενδιάμεσο εμφρακτικό υλικό για νεογιλά δόντια.
• Συγκόλληση ενθέτων/επενθέτων από χρυσό   
• Τοποθέτηση συγκολλούμενων αμαλγαμάτων
• Επιδιόρθωση πορσελάνης 
• Συγκόλληση ορθοδοντικών δακτυλίων και αγκυλίων.
• Συγκόλληση γεφυρών Μaryland
• Αισθητική προσωρινή αποκατάσταση σε σπασμένα φύματα

• Ανάστροφες εμφράξεις
• Κατάγματα δοντιών
• Συγκόλληση μεταλλικών στεφανών
• Επιδιόρθωση ορίων του αμαλγάματος
•  Υποουλικές αποκαταστάσεις, σπασμένες ρίζες, βαθιές βλάβες από τερη-

δόνα, βλάβες από ριζική απορρόφηση 
• Ανάστροφες εμφράξεις και διατρήσεις ριζών    
• Αποκατάσταση και απόφραξη στηριγμάτων επενθέτων οδοντοστοιχιών
• Άμεση κάλυψη πολφού

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης 10 γρ. 
Κωδικό: DNMEM031457500 
ΤΙΜΗ: 85,1€ σε χρώμα Α2
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Ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων

Λεπτόρρευστη ρητίνη μαζικής πλήρωσης

Ρητίνη αισθητικών μονοχρωματικών αποκαταστάσεων

Ρητίνη οπισθίων αποκαταστάσεων μαζικής πλήρωσης

Συμπυκνώσιμη σύνθετη ρητίνη για οπίσθιες αποκαταστάσεις με δυνατότητα 
στιβαγμού. Μικρός χρόνος πολυμερισμού, χαμηλή συστολή πολυμερισμού, 
άριστη αντίσταση στην αποτριβή και υψηλού βαθμού αντοχή του υλικού.
Αποχρώσεις:  A3, B2, C2
Συσκευασία: Σύριγγες 4 γρ. Κωδικός: 4720**

Η λεπτόρρευστη ρητίνη μαζικής πλήρωσης για γρήγορες και ανθεκτικές αποκαταστάσεις.
Σε 4 αποχρώσεις A1, A2, A3, Universal.
Συσκευασία: 2 σύριγγες των 2 γρ. Κωδικός: 4862**

Σχεδιασμένη για αισθητικές μονο-
χρωματικές αποκαταστάσεις. Με την 
χρήση μόνο 8 αποχρώσεων και μίας 
αδιαφάνειας μπορει να καλύψει τις 
19 κλασικές αποχρώσεις. Tεχνολογία 
NaturalMatch που προσφέρει ασθητική 
και μείωση της τάσης συστολής. 

Αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3, 5, Α4, Β1, 
 Β2, D3, XW (Extra White).

Συσκευασία: σύριγγες 4 γρ.
Κωδικός: 6570**
Συσκευασία: Kάψουλες 20x0,20 γρ. 
Κωδικός: 6575**

•  Η μοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ προσφέρει 
αντοχή στις αποτριβές και άριστη λείανση, στίλ-
βωση και ακτινοσκιερότητα

•  Χαμηλή ογκομετρική συστολή και μειωμένες δυ-
νάμεις πολυμερισμού

• Αυξημένη αδιαφάνεια για βελτιωμένη αισθητική

•  Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι 5 mm πάχος 
(Bulk)

• Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, C2
• Νέας τεχνολογίας κάψουλα για εύκολη πρόσβαση
Συσκευασίες: Σύριγγες 4 γρ. Κωδικός: 4866**,
20 κάψουλες των 0,2 γρ. Κωδικός: 4867**

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

Φαινόμενο χαμαιλεοντισμού,
άριστη αντοχή στην αποτριβή.
Χρώματα: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, C2, D3, Ιncisal,
Universal dentin

Συσκευασίες:
• Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες

Filtek™ Z550

Filtek™ Universal

Filtek™ P60

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Filtek™ One

Filtek™

Ultimate

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για 
πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.
• Φαινόμενο χαμαιλεοντισμού 
• Μειωμένη συστολή πολυμερισμού 
• Άριστη οριακή εφαρμογή 
• Δεν κολλάει στα εργαλεία 
•  Χρώματα : A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

B2, B3, C2, D3, OA2, OA3 
Συσκευασίες:
• Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες

Filtek™ Z250

Η νανοτεχνολογία της 3Μ συνδυάζει άριστη αντοχή 
και φυσική  λάμψη.
Άριστη αισθητική, χαμαιλεοντισμός, ευελιξία για 
μονοστρωματική η διαστρωματική τεχνική, χαμη-
λή αποτριβή και συστολή.
Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1, Α2, Α3, Α4, Β3, C4, W
Αποχρώσεις σώματος: Α1, Α2, Α3 

Α3.5, Α4, Α6, Β1, Β2, Β3, Β5, C1, C2, C3, D2,  
D3, W, XW 
Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, B1, B2,  
D2 ,W
Αποχρώσεις ημιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT
Συσκευασίες: Σύριγγες 4 γρ. 
Κωδικός: 3920** και κασετίνες

Συμπυκνώσιμη σύνθετη ρητίνη
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Nανοϋβριδική ρητίνη

Καθολικής χρήσης με νανοχρωστικές που δημιουργούν το φαινόμενο του χαμαι-
λεοντισμού. Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα των 400% Al.
Συσκευασίες:
• Κασετίνα 8x3,5 γρ. Ref. 640102 περιέχει A1, A2, A3,  A3,5, B2, C2, T, A3.5 Dentin
• Σύριγγες 3,5 γρ. σε A1,A2, A3, A3.5, A3.5 Dentin, B2, B2 Dentin, B3, C2, T. 
• Kασετίνα 4Χ3,5 γρ. 2ΧΑ2, 2ΧΑ3, 1Χ Evetric Bond 6γρ. Ref. 668409

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή νανοϋβριδική ρητίνη καθολικής χρήσης. 
• Θαυμάσια, γρήγορη στίλβωση, υψηλή και μακροχρόνια λάμψη
•  Πολύ λείες επιφάνειες, υψηλή αντοχή στην αποτριβή, εξαιρετικά χαμηλή συστολή
Αποχρώσεις οδοντίνης: Α2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin
Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3
Απόχρωση υψηλής φωτοδιαπερατότητας κοπτικού άκρου: T
Αποχρώσεις λεύκανσης: Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I

Ρητίνη για αποκαταστάσεις οπισθίων σε στρώσεις 4mm που φωτοπολυμερίζεται 
μόλις σε 3’’ με τη συσκευή φωτοπολυμερισμού Ivoclar Βluephase PowerCure
Συσκευασίες: σύριγγες 3 γρ. & κάψουλες
20Χ 0.2 γρ. σε χρώματα IVA, IVB, IVW

Λεπτόρρευστη ρητίνη για αποκαταστάσεις οπισθίων σε στρώσεις 4mm που φωτο-
πολυμερίζεται μόλις σε 3’’ με τη συσκευή φωτοπολυμερισμού Ivoclar Βluephase 
PowerCure
Συσκευασίες: σύριγγες 2 γρ. & κάψουλες 20Χ 0.2 γρ. σε χρώματα IVA, IVB, IVW

Λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη, φωτ/μενη, ακτινοσκιερή, νανοϋβριδική.
• Ο χαμαιλεοντισμός καθιστά τις μικρές αποκαταστάσεις αόρατες.
• Σταθερό όπου απαιτείται με ασύγκριτη ακτινοσκιερότητα.
• Αποχρώσεις οδοντίνης: A2 Dentin,B2 Dentin, A3.5 Dentin
• Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3
• Απόχρωση κοπτικού άκρου: T, Ι
• Αποχρώσεις λεύκανσης: Bleach XL, Bleach L, Bleach M
Συσκευασίες: Σύριγγα  2 γρ., Κάψουλες 20 Χ 0,2 γρ.

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη καθολικής χρήσης για εξαιρετικά υψηλές αισθητικές 
απαιτήσεις διαθέσιμη σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και διαφορετικών επιπέ-
δων φωτοδιαπερατότητας. Ιδανική για την τεχνική της διαστρωμάτωσης. Παρουσι-
άζει άριστες ιδιότητες  στίλβωσης, φυσική αδιαφάνεια, φθορισμό και οπαλινότητα.
•   Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, ΙVA5, ΙVA6, Β1, B2, C3, D2,  

Λεύκανσης L & XL
•  Αποχρώσεις αδαμαντίνης: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, 

D3, Λεύκανσης L & XL
•  Aποχρώσεις διαφάνειας: Τrans 30, Trans 20, Opal
Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ., μικροσύριγγες Cavifill 10 X 0,2 γρ.

Συσκευασίες:
Σύριγγα 3 γρ., κάψουλες 20χ0,2 γρ.

Evetric

Tetric EvoCeram®

Νανοϋβριδική ρητίνη

Nανοϋβριδική ρητίνη μονής τοποθέτησης

Ρευστή ρητίνη μονής τοποθέτησης 

Ρευστή ρητίνη

Nανοϋβριδική ρητίνη

Tetric PowerFill

Tetric PowerFlow

Tetric EvoFlow®

IPS Empress Direct®



Νανόκοκκη ρητίνη

Ρητίνη οπισθίων

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων 

 ∆ίσκοι και ταινίες λείανσης ρητινών

Μικροϋβριδική ρητίνη

Λεπτόρρευστη μικροϋβριδική ρητίνη

Χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη

Μικροΰβριδική ρητίνη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις 
• Μαλακή σύσταση για εύκολο χειρισμό
• Υψηλή διαφάνεια στις αποχρώσεις αδαμαντίνης
• Υψηλή αντοχή στην αποτριβή
• Ακτινοσκιερότητα
• Δεν κολλάει στα εργαλεία
• Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1/Α2/Α3/Α3,5/B2
•  Αποχρώσεις αδαμαντίνης: Α1/Α2/Α3/Α3,5/A4/B1/B2/B3/C2/C3/ Incisal

Συσκευασία: Σύριγγα 4γρ. 
Κωδικός: GCDEM31396**
TIMH: 22€

Φωτοπολυμεριζόμενη μικροϋβριδική ρητίνη υψηλής αντοχής για όλες 
τις χρήσεις για αποκαταστάσεις όλων των ομάδων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαστρωματική τεχνική με την AELITE 
AESTHETIC ENAMEL.
Αποχρώσεις: A1, A2 , Α3, Α3.5, Β1.
Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ.
Κωδ.: BISEMH812**  ΤΙΜΗ: 34,5€

Φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή ρητίνη με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας.
Αποχρώσεις: A1, A2 , A2-αδιαφάνεια, A3, Α 3.5, A5, B1, B3, C2, C3, D3, 
αδιαφάνεια λευκό, διαφάνεια 
Συσκευασίες: Σύριγγα Aeliteflo1,5 γρ.
Κωδ.: BISEMH67***F
TIMH: 17€

Συμπυκνώσιμη χημικά πολυμεριζόμε-
νη ρητίνη με φθόριο και εύκολο χειρι-
σμό για ανασύσταση κολοβωμάτων και 
αποκαταστάσεις οπισθίων.
Συσκευασία: 25γρ.+ 25γρ., φιαλίδιο 6ml 
BondLink Bond Enhancer, 25 ρύγχη 
Centrix +plugs, 10 mixing sticks 

Κωδικός: DNMEM030616025
Τιμή: 139€

Δίσκοι και ταινίες σε πολλές 
αδρότητες και συσκευασίες, 
δύο διάμετροι δίσκων 9.5 και 
12.7mm, εύχρηστα μαντρέλ 
Pop-on.

AELITE AESTHETIC ENAMEL

Sof-Lex™

Suprafil+

AELITEFLO

Φωτοπολυμεριζόμενη ενισχυμένη νανόκοκκη ρητίνη που χρη-
σιμοποιείται σαν στρώμα αδαμαντίνης για αποκαταστάσεις όλων 
των ομάδων. Αποχρώσεις αδαμαντίνης: A1, A2, A3, A3.5, A4, Β1, 
Β2, B3, Β4, D2, D4, Λεύκανσης W Αποχρώσεις κοπτικού άκρου: 
λευκό, διάφανο.
Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ.
Κωδ.: BISEMH852**  ΤΙΜΗ: 45€

AELITE LS POSTERIOR

Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη οπισθίων χαμηλής συστολής πολυμε-
ρισμού με συρρίκνωση μόνο 1,4% και υψηλή αντοχή. Μειώνει αισθη-
τά τις τάσεις που μεταφέρονται στο δόντι λόγω του πολυμερισμού. Εί-
ναι ακτινοσκιερή. Η αυξημένη περιεκτικότητα σε ενισχυτικές ουσίες 
αποδίδει εξαιρετικά σημεία επαφής, εξαιρετική δυνατότητα διαμόρ-
φωσης της μασητικής επιφάνειας και άριστες όμορες επιφάνειες. 
Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B1.
Συσκευασία: Σύριγγα 4 γρ. 
Κωδ.: BISEMH721** TIMH: 38€
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AELITE ALL PURPOSE

  



Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων

Υλικό βάσης διπλού πολυμερισμού    

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων

Παράγοντας διαβροχής εργαλείων

• Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων
•  Διαμορφώνεται εύκολα, δεν κολλάει στα εργαλεία παρέχοντας εύκολο 

χειρισμό
• Βάθος πολυμερισμού 5mm
• Απόχρωση διαφανής
• Ιδανικό για χρήση κάτω από αισθητικές αποκαταστάσεις

Συσκευασία: 2 σύριγγες των 5 γρ.έκαστη. 
Κωδικός: BISEMA1727P ΤΙΜΗ 52€ 

Παράγοντας διαμόρφωσης  και διαβροχής εργαλείων για ρητίνες Φωτο-
πολυμεριζόμενη μικρόκοκκη ρητίνη, χαμηλής ρευστότητας που βοηθά 
να τοποθετήσετε και να διαμορφώσετε τις ρητίνες διαβρέχοντας καλύ-
τερα το εργαλείο σας. 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: 27€ 

Multicore Flow

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωμάτων σε ζω-
ντανά και ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Προαιρετικά φωτο-
πολυμερίζεται. 4 διαφορετικές αποχρώσεις: light, medium, white 
και blue. 
Συσκευασία: Φύσιγγα 50 γρ. (απαιτεί τη χρήση του
ειδικού πιστoλιού Ivoclar DS 24)
Σύριγγα 10 γρ. αυτόματης ανάμιξης χειρός (smartmix)

TheraBase
Yλικό βάσης, διπλού πολυμερισμού, αυτοσυ-
γκολλούμενο με απελευθέρωση ασβεστίoυ. 
Eπιτυγχάνει χημική συγκόλληση με την δομή 
του δοντιού απελευθερώνοντας και επα-
ναφορτίζοντας ιόντα ασβεστίου χάρη στην 
τεχνολογία THERA της Bisco. Η απελευθέ-
ρωση ασβεστίου δημιουργεί αλκαλικό PH, 
ευεργετικό για την ζωτικότητα του πολφού. 
Είναι ισχυρότερο και πιο ανθεκτικό από άλλα 
υλικά βάσης όπως  υαλοϊονομερή και υαλοϊ-
ονομερή τροποποιημένα με ρητίνη. Είναι αδι-
αφανές και επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση 
στις ακτινογραφίες.
Κωδικός: BISEMH35010P
Τιμή: 73€

LIGHT-CORE

MODELING RESIN

•  Διπλού πολυμερισμού υβριδική ρητίνη με χαμηλή συρρίκνωση κατάλληλη 
για συγκόλληση αξόνων και κατασκευή κολοβωμάτων

• Εξαιρετική ρευστότητα, εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες, θιξοτροπική
• Υψηλή αντοχή, υψηλή συγκόλληση, εύχρηστη
• Ακτινοσκιερή
• Απόχρωση: Α1 

Συσκευασίες:
•  CORE-FLO DC Lite με χαμηλό ιξώδες που δεν απαιτεί πιστόλι, βάση/κα-

ταλύτης 8γρ. Κωδικός: BISΑEMA17801P ΤΙΜΗ: 52€

•  CORE-FLO DC με υψηλό ιξώδες που απαιτεί χρήση πιστολιού, βάση/κα-
ταλύτης 8γρ. Κωδικός: BISEMA23011P  TIMH 52€

•  Αρχική συσκευασία CORE FLO DC LITE που περιλαμβάνει 2 σωληνάρια 
του υλικού ανασύστασης CORE FLO DC LITE (8γρ. έκαστο) σε αποχρώσεις 
Natural / A1 και Opaque White και 1 συγκολλητικό παράγοντα διπλού 
πολυμερισμού Universal Primer™ Parts A&B (6ml έκαστο φιαλίδιο)  
ΤΙΜΗ 160€

CORE-FLO DC
CORE-FLO DC Lite
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Υαλοϊονομερή αποκαταστατικά

Υλικό προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων

Υλικά προσωρινών εμφράξεων

Φωτοπολυμεριζόμενο προσωρινό
εμφρακτικό ενός συστατικού

Υλικό προσωρινών έμφραξεων

Υλικό προσωρινών αποκαταστάσεων

Συσκευασίες:
• Cavit G 28γρ.(44313) 
• Cavit W 28γρ.(44130)

Ενδείξεις: Βαθιές παρασκευές ενθέτων με παράλληλα τοιχώματα, ανα-
στρέψιμη έμφραξη των κοιλοτήτων πρόσβασης των βιδών σε επιεμφυ-
τευματικές υπερκατασκευές, αναγόμωση προκατασκευασμένων προσω-
ρινών πολυκαρβονικών ή μεθακρυλικών στεφανών.
Αποχρώσεις: Διαφανής και Universal

Συσκευασίες: Σύριγγες 3x2,5 γρ. ή κάψουλες 30x0,25γρ.

Έτοιμο προς χρήση προσωρινό
εμφρακτικό χωρίς ευγενόλη-
Υψηλής σκλήρηνσης και ταχείας
πήξεως. Ερμητική έμφραξη-
Δεν προκαλεί ερεθισμό στον πολφό.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 30 γρ. Κωδ.: GCDEM0122373 ΤΙΜΗ: 8,1€

Ketac™ Cavit™

Temfil II

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

/ υγρό

PERFECTEMP ΙΙ

•  Tο πρώτο  και  μοναδικό προσωρινό  υλικό  με δυνατότητα φθο-
ρισμού 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 4:1

Συσκευασία: 50ml. και 15 ρύγχη ανάμιξης
Κωδικός: DISEMSPD130X  TIMH: 96,8€

  

acrytemp 

Telio Inlay

Ακρυλική αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για ανθεκτικές μεταβατικές απο-
καταστάσεις σε αποχρώσεις Α2 και Α3
Συσκευασία: Φύσιγγα 76 γρ.για πιστόλια 4:1 και 15 ρύγχη ανάμιξης
Κωδικός: ZHEEMC7002** TIMH: 86,7€
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∆ιπλού πολυμερισμού κονία Aυτοσυγκολλούμενη κονία διπλού πολυμερισμού

Ενισχυτικός παράγοντας για ρητινώδεις κονίες

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

DUO-LINK UNIVERSAL

Ενδείκνυται για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης για γέφυρες, έν-
θετα, επένθετα και άξονες κατασκευασμένα από μέταλλο, ρητίνη, 
πορσελάνη, κεραμικά υλικά, ζιρκονία, αλουμίνα, κ.τ.λ. Xρησιμο-
ποιείται ανά περίπτωση με το  το Z-prime (ενισχυτικός παράγοντας 
για Ζιρκονία, αλουμίνα, μέταλλα)και το Porcelain primer (ενισχυ-
τικός παράγοντας πορσελάνης). 
Παρέχει υψηλή δύναμή δεσμού, ακτινοσκιερότητα, λεπτό πάχος 
φιλμ, εύκολη αφαίρεση της περίσσειας και είναι κατάλληλη και 
για χρήση με CAD/CAM.

Συσκευασίες:
• Σύριγγα διπλής ανάμιξης βάση/καταλύτη 8 γρ.
Κωδικός: BISEMA197MWP ( απόχρωση milky white) 
 και BISEMA19030P (απόχρωση universal)  TIMH: 63€
• Aρχική συσκευασία Duo Link Universal που περιλαμβάνει 
1 ρητινώδη κονία Duo Link Universal 8γρ.,1 συγκολλητικό
παράγοντα All Bond Universal 6ml, 1 σιλανιο Ζιρκονίας
Z-prime 2ml,1 σιλάνιο 3ml
Κωδικός: BISEMA19620K ΤΙΜΗ: 141€

• Πολύ χαμηλός κίνδυνο μετεγχειρητικής ευαισθησίας.
•  Μοναδικές χημικές ιδιότητες αυτο-συγκόλλησης για εξαιρετικά υψηλή 

δύναμη δεσμού
•  Περιορισμένες δυσχρωμίες, διασφαλίζοντας ένα μακράς διαρκείας 

αισθητικό αποτέλεσμα.

Προτεινόμενες Εφαρμογές:
 Η Κονία RelyX™ Unicem προορίζεται για μόνιμη συγκόλληση με: 
•  Ολοκεραμικά, ένθετα, επένθετα, στεφάνες και γέφυρες, άξονες, γέφυ-

ρες Maryland.
•  Εξ ολοκλήρου κεραμικές, συνθετικές ή μεταλλικές αποκαταστάσεις σε 

στηρίγματα εμφυτευμάτων.

Αποχρώσεις: Translusent, A2 Universal, A3O
Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμειξης 8,5 γρ. και 15 ρύγχη
Κωδικός: 5684* 

Διατίθεται επίσης σε πρακτικό Σύστημα Εφαρμογής Aplicap™ / 
Maxicap™ από την 3M

To Ζ-prime plus είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας 
που αυξάνει την δύναμη  του δεσμού της ρητινώδους 
κονίας στις  έμμεσες αποκαταστάσεις. Χρησιμοποιεί-
ται 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: 25€  

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου για προσωρινή συγκόλληση στεφανών και γεφυρών. Προ-
σφέρει πολύ μικρό πάχος στρώματος και πολύ καλή πρόσφυση στο δόντι σε συνδυασμό με 
εύκολη αφαίρεση της προσωρινής αποκατάστασης. Διατίθεται με ή χωρίς ευγενόλη.

Συσκευασίες:
RelyX™ Temp Ε  25 γρ. βάσης και 18 γρ.καταλύτη σε μορφή πάστας. Κωδικός: 35014
RelyX™ Temp NΕ  36 γρ. βάσης και 16 γρ.καταλύτη σε μορφή πάστας. Κωδικός: 56660

RelyX™ Unicem

Z PRIME PLUS

RelyX™ Temp Ε / ΝΕ
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Αυτοσυγκολλούμενη κονία διπλού πολυμερισμού Κονία όψεων πορσελάνης

BisCem

Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης 
και ρητίνης. Αποδίδει χρωματική σταθερότητα με υψηλή αντοχή. Πε-
ριέχει ενισχυτικές ουσίες 79% κ.ο. και 75% κ.β. Έχει λεπτόρρευστη 
σύσταση για να μην εξασκεί τάσεις κατά την τοποθέτηση των όψεων. 
Δημιουργεί 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 
5 γρ., υδροφθορικό οξύ 5 γρ., σιλάνιο δύο φιαλιδίων 12ml, porcelain 
bonding resin 6ml, βουρτσάκια.
Κωδικός: BISEMC3900K TIMH: 228€

Δοκιμαστικές πάστες 2 γρ. Κωδικός: BISEMC412**C  TIMH: 16€ 

Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία για ταχεία συγκόλ-ληση υψη-
λής αντοχής!

•  Δεν χρειάζεται χρήση αδροποίησης και συγκολλητικού παρά-
γοντα

• Λεπτό πάχος φιλμ συγκολλητικής κονίας (22μm)
• Eξαιρετική αντοχή συγκόλλησης
•  Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα με ταυτόχρονη απελευθέ-ρωση 

φθορίου
• Εύκολη απομάκρυνη των περισσειών
•  Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μεταλλοκεραμικών και ολο-

κεραμικών αποκαταστάσεων, αξόνων όλων των τύπων, ενθέ-
των-επενθέτων

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμειξης βάση / καταλύτης 8 γρ.
Κωδικός: BISEMD45011P ΤΙΜΗ: 69€

Αυτοσυγκολλούμενη κονία διπλού πολυμερισμού 

TheraCem 
Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού.
• Aποκτά αλκαλικό pH μετά τη συγκόλληση
• Aπελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
•   Δίνει ισχυρή συγκόλληση με τη ζιρκονία χωρίς να απαιτεί 

συγκολλητικό παράγοντα 
• Πολύ εύκολη αφαίρεση περισσειών
• Διαθέτει υψηλή ακτινοσκιερότητα

Συσκευασία: 8 γρ. 
Κωδικός BISEMD46501P TIMH 79€

H νέα βραβευμένη κονία
που πρέπει να δοκιμάσετε!

CHOICE 2

Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία

Aυτοπολυμεριζόμενη, αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία με δυνατό-
τητα φωτοπολυμερισμού. Ιδανικός συνδυασμός απόδοσης και ευκολίας. 
Η σύνθεσή της έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη 
για χρήση σε αποκαταστάσεις οξειδίου του ζιρκονίου, μέταλλο-κεραμι-
κές και για τη συγκόλληση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. 
Δίνει υψηλή ακτινοσκιερότητα  και εύκολο καθαρισμό περισσειών.
 
Συσκευασία: Σύριγγα 9 γρ. διπλής ανάμιξης σε χρώματα διαφανές, αδι-
αφανές, κίτρινο.

SpeedCEM® Plus



Πάστα καθαρισμού του σάλιου Γέλη καθαρισμού του σάλιου

Αισθητική ρητινώδης κονία

Ρητινώδης κονία γενικής χρήσης

Variolink® Εsthetic

Multilink® Automix

Monobond Etch & Prime

Ivoclean ZirClean

Αισθητική ρητινώδης κονία, κατάλληλη για τη μόνιμη συγκόλληση απο-
καταστάσεων υψηλών απαιτήσεων από υαλοκεραμικό, υαλοκεραμικό 
διπυριτικού λιθίου και ρητίνη (ένθετα, επένθετα και όψεις). Διατίθεται 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:
Διατίθεται σε κασετίνες, μεμονωμένες σύριγγες και σε δοκιμαστικές πάστες 
χρώματος.

Yλικό προετοιμασίας υαλοκεραμικών ενός συστατικού πριν από την συγκόλληση με ρητινώδεις κονίες.  Αδροποιήση και σιλανο-
ποίηση σε ένα εύκολο στάδιο. Ταυτόχρονα, απομακρύνει υπολείμματα σάλιου από την επιφάνεια.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 γρ. Ref. 673026

Kαθαρίζει αποτελεσματικά εκτός στόματος τις επι-
φάνειες συγκόλλησης των κεραμικών και των με-
ταλλικών προσθετικών αποκαταστάσεων, μετά από 
τη δοκιμή στο στόμα. 
Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 γρ. Κωδικός: IVO637568AN

Για τον καθαρισμό των επιφανειών συγκόλλησης των ζιρκονίων, των 
κεραμικών και μεταλλικών αποκαταστάσεων μετά από την ενδοστο-
ματική δοκιμή.
Συσκευασία: Σύριγγα 5 γρ. με 15 ρύγχη μιας χρήσης 
Κωδικός: BISEMB7351P ΤΙΜΗ: 21€

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 2,5 γρ.
•  Multilink Automix Try-In Paste : νέες πάστες δοκιμής σε όλες τις απο-

χρώσεις σε συρ. 1,7 γρ.

Αποχρώσεις: 
Αδιαφανές, Κίτρινο, Διαφανές, Λευκό.

Αδροποίηση και προετοιμασία σε ένα στάδιο

Κ
Ο

Ν
ΙΕ

Σ

232323



 

Ketac™ Cem Radiopaque
Ketac™ Cem Easymix

IRM®

•  Μόνιμη συγκόλληση ενθέ-
των, επενθέτων, στεφανών 
και γεφυρών από κεραμικά 
συστήματα εξ ολοκλήρου από 
αλουμίνα και ζιρκονία με ενι-
σχυμένο σκελετό

•  Μόνιμη συγκόλληση ενδοδο-
ντικών αξόνων και ορθοδοντι-
κών μηχανημάτων κατασκευ-
ασμένων από μέταλλο

• Επίστρωση κοιλοτήτων
•  Διατίθεται και σε Easymix για εύκολο χείρισμό και σεκάψουλες 

Aplicap και Maxicap
Συσκευασίες:
• Ketac cem Radiopaque 33 γρ. σκόνης και 12ml υγρού,
Κωδικός: 37200 
• Ketac cem Easymix 30 γρ. σκόνης και 12ml υγρού,
Κωδικός: 56900 

Oξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλη. Xρήση ως ουδέτερο στρώμα 
και ως αποκαταστατικό μεταβατικό υλικό.  

Συσκευασία: 40 γρ. σκόνη και 15ml υγρό.
Kωδικός: DECEM60661500

Ρητινωδώς τροποποιημένη υαλοϊονομερής κονία

Ουδέτερο στρώμα

•  Μόνιμη συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών και γεφυρών 
από κεραμικά συστήματα εξ ολοκλήρου από αλουμίνα και ζιρκονία με 
ενισχυμένο σκελετό

•  Μόνιμη συγκόλληση ενδοδοντικών αξόνων και ορθοδοντικών μηχα-
νημάτων κατασκευασμένων από μέταλλο

Συσκευασίες:
Σετ 16 γρ. σκόνης και 9ml υγρού, Κωδικός: 3505 

Yδροξειδίου του ασβεστίου, χημικά πολυμεριζόμενο, ακτινοσκιερό, δεν 
εμποδίζει τον πολυμερισμό ακρυλικών και σύνθετων ρητινών. 

Συσκευασία: σωληνάρια πάστα βάσης 13 γρ., και πάστα καταλύτη
11γρ. σε χρώμα Ivory.
Kωδικός: DECEM61105606

Προτεινόμενες Εφαρμογές
•  Πρακτικά για όλες τις ενδείξεις με χρήση 

ρητινώδους κονίας
• Όψεις
• Υπερεπένθετο
• Ένθετα/Επένθετα
• Στεφάνες
• Γέφυρες
• Άξονες ενδοδοντίας
• Maryland γέφυρες
• Ένθετες και επένθετες γέφυρες

•  Πρακτικά για όλα τα υλικά ακόμα και 
υαλοκεραμικά, ζιρκονία, μέταλλο και 
ρητινώδη υλικά.

Δοκιμαστικά kit: RelyX™ Universal  
3,4 γρ. κονίας, συγκολλητικός παράγο-
ντας SBU Plus 1,5 ml, αδροποίηση SBU 
Etchant 3ml
Κωδικοί: 56969 (TR), 56970 (A1)
Ανταλλακτικές συσκευασίες: RelyX™ 
Universal  3,4 γρ. κονίας
Κωδικοί:  56971 (TR), 56972 (A1), 56973 
(A3OP), 56974 (WO)

RelyX™ Luting

Dycal®

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

Υαλοϊονομερής κονία συγκολλήσεων

Ουδέτερο στρώμα και αποκαταστατικό
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RelyX™ Universal



 
Πλαστικά ∆ισκάρια

Perfectray

Mεταλλικά ∆ισκάρια

Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

THERACAL LC

Temporary
Cement

Express™ & Express™ XT

Ρητινωδώς τροποποιημένο πυριτικό ασβέστιο, φωτοπολυμεριζόμενο,  μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα ουδέτερα στρώματα όπως τα Dycal®, υαλονομε-
ρείς κονίες, υδροξειδία του ασβεστίου κ.τ.λ. Επίσης ενδύκνειται για άμεση κάλυψη πολφού σε μικρές αποκαλύψεις λόγω του γεγονότος ότι περιέχει στη 
σύσταση του ασβέστιο. Η απελευθέρωση ασβεστίου και το αλκαλικό pH έχουν σημαντική θεραπευτική δράση και βοηθούν στην ανάπτυξη δευτερογενούς 
οδοντίνης. Προστατεύει και απομονώνει τον πολφό. 
Συσκευασίες:
1 σύριγγα του 1 γρ. Κωδικός: BISEMH3301P  ΤΙΜΗ: 21,75€
4 σύριγγες του 1 γρ. Κωδικός: BISEMH33014P TΙΜΗ:  65,25€

Προσωρινή κονία συγκόλλησης χωρίς ευγενόλη με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου.

Συσκευασία: 40 γρ. βάση πάστα, 14 γρ. καταλύτη, 1 μπλόκ ανάμειξης. 
Κωδικός: GCDEM0127699 ΤΙΜΗ: 19,9€

Tα Express και τα Express XT προσφέ-
ρουν υψήλης ακρίβειας αποτυπώματα.
Διατίθενται σε μια πολύ μεγαλή ποικι-
λία προιόντων για χρήση με συσκευή 
Pentamix ή για χρήση με πιστόλι Garant.

Διάτρητα μεταλλικά δισκάρια για αποτύπωση. Διατίθενται σε
6 μεγέθη για άνω-κάτω φραγμό. 
TIMH: 5,9€

Διάτρητα διαφανή πλαστικά δισκάρια για αποτύπωση small,
medium, large (άνω-κάτω φραγμού)
Κωδικός: DNMEMSPD14**  TIMH:1,5€
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Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας 

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας 

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακριβείας

Υλικά καταγραφής δήξης

BITE REGISTRATION

•   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 Καραμε-
λέ:Virtual Light Body και Virtual Extra Light Body 

Συσκευασίες:
•  Λεπτόρρευστο Light Body Refill σε 2 ιξώδη και 2 χρόνους πήξης 2Χ50ml 

και ρύγχη,
• Παχύρρευστο Putty σε 2 χρόνους πήξης 2Χ300ml.
• Virtual 380 για συσκευή αυτόματης ανάμιξης

Η υδρόφιλη σύσταση του Siliperfect-AD II επιτρέπει την αυξημένη ακρί-
βεια και το μειωμένο κίνδυνο σχηματισμού κενών λόγω της παρουσίας 
σάλιου.
Οι μηχανικές ιδιότητες του πολυμερισμένου υλικού είναι εξαιρετικές και 
επιτυγχάνει υψηλής ακριβείας αποτύπωση των λεπτομερειών. Διατίθεται 
σε δύο χρόνους πήξης.

Συσκευσίες:
 • Παχύρρευστο 2x250ml
Κωδικός: GCDEM011623*  ΤΙΜΗ: 50€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml + ρύγχη
Κωδικός: GCDEM011623*  TIMH: 35€ 

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

Συσκευασίες:
• Splash παχύρρευστο Regular ή Fast, βαζάκια 2x250ml, Τιμή: 78€
•  Splash λεπτορρευστο Regular ή Fast, φύσιγγες 2x48ml και ρύγχη 

ανάμειξης, ΤIMH: 37€

•  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 πο-
λυμερισμού: 55”.

•  Clear Matrix διαφανές υλικό με γεύση μέντας για καταγραφή δήξης και κα-
τασκευή «μήτρας» για προσωρινές αποκαταστάσεις. Xρόνος πολυμερισμού: 
2.30’.

Συσκευασία:
2 φύσιγγες συνολικά 96ml και ρύγχη
Κωδικός: DISEMSPE1186, DISEMSPE1105, DISEMSPD1104, ΤΙΜΗ: 33,1€

Virtual®
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Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

elite HD+ 

hydrorise 

Συσκευασίες:
•  Παχύρρευστο 2x250ml 

Κωδικός: ZHEEMC203** ΤΙΜΗ: 67,2€
• Παχύρρευστο 4 Χ 450ml

Κωδικός: ΖΗΕΕC2030** ΤΙΜΗ: 202,6€
•  Λεπτόρρευστο 2x50ml και ρύγχη σε διάφορες ρευστότητες

Κωδικός: ZHEEMC203** ΤΙΜΗ: 48€ 
•  Συσκευασίες για συσκευές αυτόματης ανάμιξης με 2x380ml 

βάση-καταλύτη και15 ρύγχη ανάμιξης
Κωδικός: ZHEEM2023** ΤΙΜΗ: από 128€

Για αποτύπωση εμφυτευμάτων

Hydrorise Implant Heavy body
•  Συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανά-

μιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207090 ΤΙΜΗ: 191,9€

Hydrorise Implant light body
•  Συσκευασία λεπτόρρευστου 2x50ml βάση 

- καταλύτη + 12 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207091 ΤΙΜΗ: 62,9€

Hydrorise Implant Medium body
•  Συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανά-

μιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207092 ΤΙΜΗ: 191,9€

 

zetaplus
intro kit

Αποτυπωτικό ευγενολούχο φύραμαΣιλικόνη αποτύπωσης

Σιλικόνη συμπύκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας δια-
στάσεων.
Συσκευασία:
900ml παχύρρευστο, 140ml λεπτόρρευστο, 60ml καταλύτης
Κωδικός: ZHEEMC100730 TIMH: 41,3€

Eυγενολούχο φύραμα για λήψη αποτυπωμάτων ακριβείας
Συσκευασία:
2 σωληνάρια (βάση 50 γρ. και καταλύτης 60 γρ.)
Κωδικός: TELEMKELLPAS ΤΙΜΗ: 31,4€

hydrorise
implant

Συσκευασίες:
• Παχύρρευστο 300ml βάσης + 300ml καταλύτη

Κωδικός: ZHEEMC2070** TIMH: 87,5€
• Παχύρρευστο 4 Χ 450ml 

Κωδικός: ΖΗΕΕC2070**  ΤΙΜΗ: 234,6€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml + ρύγχη

Κωδικός: ZHEEMC20700* ΤΙΜΗ: 52,3€
•  Συσκευασία για συσκευές αυτόματης ανάμιξης 2x380ml 

βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20704* ΤΙΜΗ: 128,6€

Kelly’s



 Aπώθηση ούλων ανώδυνα και απολύτως αναίμακτα

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

• Απολύτως ατραυματική μέθοδος που δεν βλάπτει το προσπεφυκός επιθήλιο
•  Απλή & γρήγορη εφαρμογή σε σχέση με το νήμα (κέρδος > 10’ σε κάθε απο-

τύπωμα)
• 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

Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υψηλής ακρίβειας για μονοφασική τεχνική απο-
τύπωσης. Διατίθεται σε συσκευασίες για ανάμιξη με το χέρι και για συσκευές 
Pentamix.

Συσκευασίες:
•  Impregum Soft (31755),  2 βάσεις 

των 120ml και  2 καταλύτες των 15ml
•  Impregum Penta (31644),  2 βάσεις 

των 300ml και  2 καταλύτες των 60ml
•  Impregum Penta Soft (31730), 2 

βάσεις των 300ml και  2 καταλύτες 
των 60ml

•  Ιmpregum Super Quick  1 βάση 
των 300ml και  1 καταλύτης των 
60ml για medium (69386) και 
heavy (69410) ιξώδη και 2 σύριγ-
γες των 50ml + 5 ρύγχη + 5 ενδο-
στοματικές σύριγγες για ιξώδες 
light body (69380).

Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υψηλής ακρίβειας για μονοφασική τεχνική
αποτύπωσης. Διατίθεται σε συσκευασία για συσκευές Pentamix.

Συσκευασίες:
• Monophase Penta Ref 31796, 1 βάση των 300ml και 1 καταλύτης των 60ml
• Monophase Soft Penta Ref 31798,  1 βάση των 300ml και 1 καταλύτης των 60ml

Expasyl™

Impregum™ Soft,
Penta/Soft, Super Quick

Monophase Penta

Aquasil Ultra+
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Ένα αποτυπωτικό με εκτενή έρευνα που το κατατάσσει στα κο-
ρυφαία όσον αφορά στην ακρίβεια και στην αντοχή στην από-
σχιση. Διατίθεται σε 2 χρόνους και 4 ρευστότητες.
Συσκευασία: 
•  Παχύρευστο (250+250ml) και λεπτόρρευστο (2 Χ 50ml  

και 6 ρύγχη)
Κωδικός: DECEM6787**
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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.

Αλγινικό

Συσκευασία: 500 γρ. 
Κωδικός: ZHEEMC302145
TIMH: 12,9€

οrthoprint

Αλγινικό

Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 14€

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας
µε σταθερότητα διαστάσεων
5 ηµερών, µε γεύση εξωτικών
φρούτων και γρήγορο χρόνο
πήξης 1:50’.
Κωδικός: ZHEEMC302070    

hydrogum 5

Αλγινικό

Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 12,9€

Αλγινικό 500 γρ. κατάλληλο
για λήψη αποτυπωµάτων για
ορθοδοντικές εργασίες και
εκµαγεία µελέτης, γεύση βανίλια 
και γρήγορο χρόνο πήξης 1:50’ 

Αιµοστατικό τζελ

Νήµα απώθησης ούλων Νήµα απώθησης ούλων

elite Cord 

Αιµοστατικός παράγοντας

Νήµα απώθησης ούλων µε ειδική πλέξη η οποία  επιτρέπει κατά 
την τοποθέτηση του στην ουλοδοντική σχισµή να παραµένει στη 
θέση του χωρίς να σπάει η να παραµορφώνεται. Είναι κατασκευ-
ασµένο από 100% βαµβάκι και διατίθεται σε 5 µεγέθη: 000,00,0,1,2. 
Συσκευασία:  275cm Κωδικός: ZHEEMC6100**  TIMH: 18€   

MX300

Αλγινικό υψηλής ακρίβειας,
µε γεύση µάνγκο, χρωµατική
αλλαγή και γρήγορο χρόνο
πήξης 2:35’.
Κωδικός: ZHEEMC302240  

tropicalgin

100% βαµβάκι µε ειδική πλέξη για να 
συµπιέζεται εύκολα,να είναι απορροφητι-
κό και να παραµένει στην θέση.
Συσκευασία περίπου 244cm
Κωδικός: # 000 TIMH: 20,5€ 
Κωδικός: # 00 TIMH: 18,5€ 
Κωδικός: # 0 # 1 # 2 # 3 TIMH: 16,95€ 

Ultrapak

Viscostat: 20% θειικός σίδηρος, επιτυγχάνει
βαθιά αιµόσταση και αναστέλλει την
αιµορραγία σε δευτερόλεπτα.
Συσκευασία: Σύριγγα 30ml 
Κωδικός: ULTEM645 Τιµή: 53€
Viscostat Clear: 25% χλωριούχο αργίλιο
εξαλείφει προσωρινά την
ήπια αιµοραγία χωρίς να χρωµατίζει.
Ενδεδειγµένo για την αισθητική ζώνη.
Συσκευασία: Σύριγγα 30ml 
Κωδικός: ULTEM6408 Τιµή: 54€    

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού

• Υδατικό διάλυµα 15,5% θειικού σιδήρου 
   µε pH ~1,0
• Αναστέλλει την αιµορραγία σε δευτερόλεπτα 
• Εµποδίζει την επιµόλυνση µε ουλικό υγρό 
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί για φορµο
   κρεσόλη στις πολφοτοµές
Κωδικός: ULTEM111 ΤΙΜΗ: 42,95€

Astringedent® 

Νέα συσκευή αυτόµατης ανάµιξης 
αλγινικού µε ψηφιακή οθόνη και 
υψηλή ταχύτητα 3600 rpm 
ΤΙΜΗ: 1097€
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Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti              

Τα εργαλεία TF Adaptive στηρίζονται στα δοκιμασμένα και τεκμηριωμένα TF και είναι κατασκευασμένα με τη διαδικασία της συστροφής και της 
θερμικής επεξεργασίας R Phase. Έτσι σε αντίθεση με τα συνηθισμένα εργαλεία Νi-Τi που είναι κατασκευασμένα με τροχισμό έχουν 2-3 φορές 
μεγαλύτερη αντοχή στην κυκλική κόπωση και 70% μεγαλύτερη ευκαμψία. Τα εργαλεία TF Adaptive μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα 
κλασικά μικρομότορ ή γωνιακές ενδοδοντίας που κάνουν περιστροφική κίνηση ή ακόμα καλύτερα με το μικρομότορ Sybron Elements και την 
κίνηση Αdaptive. Η επαναστατική κίνηση Adaptive του μοτέρ ενδοδοντίας Elements είναι βασισμένη σε ένα πατενταρισμένο έξυπνο αλγόριθμο 
ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με το σύστημα μηχανοκινούμενων εργαλείων TF Adaptive. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο μηχα-
νοκινούμενο εργαλείο TF Adaptive να μεταβάλλει την κίνησή του κατά την ενδορριζική περιστροφή του, ανάλογα με το μέγεθος της αντίστασης 
που δέχεται κατά την μηχανική διεύρυνση. Αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο κάνει αυτόματα είτε περιστροφική είτε ασύμμετρη παλίνδρομη κίνηση 
(reciprocation), ανάλογα με τις δυνάμεις που ασκούνται μέσα στον ριζικό σωλήνα. Τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης είναι η εξαιρετική αφαί-
ρεση των ρινισμάτων οδοντίνης με την περιστροφική κίνηση και η ελαχιστοποίηση του φαινομένου του “βιδώματος” του εργαλείου μέσα στο 
ριζικό σωλήνα με την ασύμμετρη παλίνδρομη κίνηση.

Περιστροφική κίνηση όταν θέλετε. Ασύμμετρη παλίνδρομη κίνηση όταν την χρειάζεστε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADAPTIVE

Περιστροφική κίνηση: 
600°δεξιόστροφα και 

0° αριστερόστροφα όταν 
το εργαλείο δεν δέχεται αντίσταση.

Ασύμμετρη παλίνδρομη
κίνηση (reciprocation):

370° δεξιόστροφα  και έως 50° 
αριστερόστροφα  όταν το εργαλείο

δέχεται αντίσταση

Μοτέρ e-motion:
Διαθέτει έχρωμη οθόνη αφής για εύκολη 

πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και βάση 
δεδομένων για 24 συστήματα μηχανοκινούμε-
νων ρινών. Περιλαμβάνει την υβριδική κίνηση 

Adaptive. 

Κωδικός Μοτέρ

815-1702  Μοτέρ Ενδοδοντίας e-motion/ περιλαµβάνει µοτέρ,γωνιακή 8:1,ποδοδιακόπτη.

 
 

 Μηχανοκινούμενα εργαλεία TF Adaptive: ΤΙΜΗ: 70,9€ για τις κάτωθι συσκευασίες.

817-3003  TF Adaptive Κιτ Στενών Ριζικών σωληνών 23mm/
Περιλαµβάνει 3τµχ. K-files (08,10,15) ,3 τµχ.
TFA µηχανοκινούµενα εργαλεία(SM1,SM2,SM3). 

 

817-3007  TF Adaptive Κιτ Στενών Ριζικών σωληνών
27mm/Περιλαµβάνει 3τµχ. K-files (08,10,15) ,3 τµχ.
TFA µηχανοκινούµενα εργαλεία(SM1,SM2,SM3).

 

817-4003

 

TF Adaptive Κιτ Μεσαίων/Μεγάλων Ριζικών σωληνών 
 23mm/Περιλαµβάνει 3 τµχ. K-files( 08,10,15) ,3 τµχ. 
TFA µηχανοκινούµενα εργαλεία (ML1,ML2,ML3).

 
 817-4007

 

TF Adaptive Κιτ µεσαίων/µεγάλων Ριζικών σωληνών 
27mm/Περιλαµβάνει 3 τµχ. K-files( 08,10,15) ,3 τµχ.
TFA µηχανοκινούµενα εργαλεία (ML1,ML2,ML3). 

 
 

 

817-4203 TF Adaptive Εργαλείο SM1 23mm-κουτί 4 τµχ.

817-4207  TF Adaptive Εργαλείο SM1 27mm-κουτί 4 τµχ.

817-6253  TF Adaptive Εργαλείο SM2 23mm-κουτί 4 τµχ.

817-6257  TF Adaptive Εργαλείο SM2 27mm-κουτί 4 τµχ

817-4353  TF Adaptive Εργαλείο SM3 23mm-κουτί 4 τµχ.

817-4357  TF Adaptive Εργαλείο SM3 27mm-κουτί 4 τµχ.

817-8253  TF Adaptive Εργαλείο ML1 23mm-κουτί 4 τµχ.

817-8257  TF Adaptive Εργαλείο ML1 27mm-κουτί 4 τµχ.

817-6353  TF Adaptive Εργαλείο ML2 23mm-κουτί 4 τµχ.

817-6357  TF Adaptive Εργαλείο ML2 27mm-κουτί 4 τµχ

817-4503 TF Adaptive Εργαλείο ML3 23mm-κουτί 4 τµχ.

817-4507 TF Adaptive Εργαλείο ML3 27mm-κουτί 4 τµχ.
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Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti              

Χειροκίνητα εργαλεία συμπύκνωσης

Υψηλή κοπτική ικανότητα
Σχεδιασμένα με τριγωνική διατομή και ειδική πατεντα-
ρισμένη θερμική επεξεργασία,τα ZenFlex εξασφαλί-
ζουν υψηλή κοπτική ικανότητα που σας επιτρέπουν να 

φτάσετε στο μήκος εργασίας ακόμα και σε ριζικούς σωλήνες με 
δύσκολη ανατομία.

Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης 
Η μέγιστη διάμετρος της έλικας του 1mm και το μη 
κοπτικό άκρο,ελαχιστοποιούν την πιθανότητα της με-
τατόπισης του ριζικού σωλήνα και εξασφαλίζουν την 

δομική ακεραιότητα του δοντιού.

Εξαιρετική αντοχή
Η εξαιρετική αντοχή στην ροπή στρέψης και την κυ-
κλική κόπωση ελαχιστοποιούν την πιθανότητα της 

θραύσης του εργαλείου και της μετατόπισης του ριζικού σωλήνα.

 Εξαιρετική ελαστικότητα
To ειδικά θερμικά-επεξεργασμένο σχήμα του εργα-
λείου εξασφαλίζει εξαιρετική ελεγχόμενη μνήμη και 

ευκαμψία πάνω από 90o Tο ZenFlex διατηρεί το προκαμπυλομένο 
σχήμα του με αποτέλεσμα την ευκολότερη εισαγωγή του εργαλεί-
ου ακόμη και στις πιο δύσκολες ανατομίες του ριζικού σωλήνα.

 Αντίστοιχοι κώνοι γουταπέρκας ZenFlex
Διατίθενται αντίστοιχου μεγέθους και κωνικότητας με 
τα μηχανοκινούμενα εργαλεία κώνοι γουταπέρκας 
που καλύπτουν όλα τα κλινικά περιστατικά.

Συσκευασίες: Διατίθενται σε κωνικότητες 04 και 06 και σε 
μεγέθη από 20 έως 55 σε μεμονωμένα κουτάκια  και σε ασσορτί 
κουτάκια μεγέθους 20-45 σε κωνικότητες 04 και 06.
Κουτί 6τμχ.

Τα εργαλεία Buchanan έχουν ένα άκρo νικελοτιτανίου και ένα ανοξείδωτου
ατσαλιού και χρησιμοποιούνται για κάθε τεχνική θερμής ή ψυχρής συμπύκνωσης.
Kωδικός: SYBEM974-00** TΙΜΗ: 79,6€ έκαστο

Υψηλή αντοχή.Παρασκευή ελάχιστης παρέμβασης.
Ιδανική ισορροπία μεταξύ αντοχής και ευκαμψίας.Τα ZenFlex σος επιτρέπουν την επίτευξη 
του μήκους εργασίας μειώνοντας τον κίνδυνο της θραύσης του εργαλείου και διατηρώντας 
την δομική ακεραιότητα του δοντιού.

ZenFlex

Τιμή: 40,2€



Ενδοδοντικά µικροεργαλεία χείρος 

Φυράµατα 

• Sealapex: υδροξείδιο του ασβεστίου χωρίς ευγενόλη για
γρήγορη επούλωση και διαµόρφωση των σκληρών ιστών.
Συσκευασία 12γρ. βάση/12γρ.καταλύτη Κωδικός: SYBEM18432 ΤIMH: 37€
• Tubli-Seal: οξείδιο του ψευδαργύρου µε ευγενόλη µε ανοικτό χρώµα και ακτινοσκιερό.
Συσκευασία 15γρ. βάση/5γρ. καταλύτη Κωδικός: SYBEM00340 ΤIMH: 52€
• Pulp Canal Sealer: οξείδιο του ψευδαργύρου µε ευγενόλη, µη τοξικό, πολύ  ακτινοσκιερό.
∆ιατίθεται και στην έκδοση PC Sealer EWT µε µεγάλο χρόνο εργασίας.
Συσκευασία 10,5γρ.σκόνη/4ml υγρό Κωδικός: SYBEM24746 ΤIMH: 92,3€

• Νευροεξαγωγοί 6τµχ ΤΙΜΗ: 3,2€  
• Lentulo µε ελατήριο 4τµχ ΤΙΜΗ: 12,6€  
• Gates Glidden 6τµχ ΤΙΜΗ: 14,8€  
• Peeso Reamers  6τµχ ΤΙΜΗ: 14,8€ 

• Κ-Files /Hedstrom Files/Reamers 
6τµχ. µεγέθη εώς 80, ΤΙΜΗ: 14,3€
• Triple-Flex,εργαλεία από ανοξείδωτο
ατσάλι εύκαµπτα, 6τµχ., ΤΙΜΗ: 19,2€
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Mηχανοκίνητα εργαλεία NiTi

Σας παρουσιάζουμε τα Traverse™ μηχανοκινούμενα εργαλεία διαβα-
τότητας. Πριν από 125 χρόνια, η Kerr κατασκεύασε τα K-files και τώρα 
σας παρουσιάζει τα εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας - Traverse, που 
απλοποιούν την διαδικασία, εμπνέουν εμπιστοσύνη, είναι ασφαλή και 
αποτελεσματικά.

Αντοχή στην καταπόνηση & παραμόρφωση / αντίσταση στη θραύση
Η μοναδική τεχνολογία “Μεταβλητής Θερμικής επεξεργασίας” των 
ρινών Traverse εξασφαλίζουν υψηλότερη αντοχή στην στρέψη συ-
γκριτικά με άλλα μηχανοκινούμενα εργαλεία διαβατότητας στην αγορά.

Προσπελάστε τις ενασβιεστιώσεις και την δύσκολη ανατομία.
Η τριγωνική διατομή και η περιστροφική κίνηση συμβάλουν απο-
τελεσματικά στην αντιμετώπιση των εμποδίων που παρουσιάζονται 
στον ριζικό σωλήνα.
 
Απλοποίηση διαδικασίας & Μείωση χρόνου εργασίας
Συγκριτικά με τα παραδοσιακά εργαλεία χειρός, τα Traverse απαι-
τούν λιγότερα εργαλεία για την προσπέλαση του ριζικού σωλήνα σε 
όλο μήκος εργασίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώ-
νοντας τον χρόνο εργασίας.

Μη κοπτικό άκρο για καλύτερο έλεγχο
Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα της μεταβολής σχήματος και διάτρη-
σης του ριζικού σωλήνα. Η βελτιωμένη αντοχή του εργαλείου στην 
στρέψη μειώνει την πιθανότητα θραύσης και παρέχει μεγαλύτερο 
έλεγχο της παρασκευής.

Μέγιστη διάμετρος εγκάρσιας διατομής έλικας
Με μέγιστη διάμετρο έλικας μόνο 1mm, τα Traverse διατηρούν πε-
ρισσότερο την δομική ακεραιότητα του δοντιού συγκριτικά με τις 
ρίνες με συνεχόμενη η σταδιακή κωνικότητα. 

Ανώτερη μηχανική διαβατότητα
Με τα Traverse γίνεται πιο αποτελεσματική η τεχνική διεύρυνσης 
του ριζικού σωλήνα, δημιουργώντας ένα πιο κωνικό μονοπάτι 
διαβατότητας. Με αυτό τον τρόπο μειώνουν την καταπόνηση που 
δέχονται τα επόμενα εργαλεία διαμόρφωσης σε σύγκριση με τα μη-
χανοκινούμενα εργαλεία με κωνικότητα 02*

Συσκευασίες:
SYBEM818-2157 13/06/25mm
SYBEM818-2187 18/06/25mm
SYBEM818-2147 1τμχ. 25/08/17 mm + 3 τμχ. 13/06/25 mm
SYBEM818-2197 1τμχ. 25/08/17 mm + 3τμχ. 18/06/25 mm
SYBEM818-8256 25/08/17mm  (Orifice opener)
Κουτί 4τμχ. 
Τιμή: 56,6€

Traverse



Κουτί µε χρωµατική κωδικοποίηση,
ασορτί και µεµονωµένα µεγέθη από
15-80  200τµχ. ΤΙΜΗ: 4,4€

• Με κωνικότητα 4% και 6% σε µεγέθη
από 15-80 100τµχ. ΤΙΜΗ: 6,6€

 
 

Κουτί µε χρωµατική κωδικοποίηση,
ασορτί και µεµονωµένα µεγέθη από
15-80  120τµχ. ΤΙΜΗ: 7€

• Με κωνικότητα 4% και 6% σε µεγέθη
από 15-80 60τµχ. ΤΙΜΗ: 9,5€

Παράγοντας χήλησης

Φύραµα προσωρινής έµφραξης ριζικού σωλήνα

Φύραµα µόνιµης έµφραξης ρ.σ

Κώνοι χάρτου Κώνοι γουταπέρκας

Λάστιχα και πλαίσιο αποµόνωσης

•Λάστιχα 36τµχ διαστάσεων 15.2 x 15.2 cm και σε πάχος medium.
Κωδικός: GCDEM0127402  TIMH: 11,7€

• Κλιβανιζόµενο πλαστικό πλαίσιο αποµονωτήρα.
Kωδικός: PRPEMONE4866 ΤΙΜΗ: 9,9€

Endo Block

UltraCal XS

ΑΗ Plus Jet

Μετρητής ενδοδοντίας

Κλιβανιζόµενος µετρητής
ενδοδοντίας χρώµατος µπλε.
Κωδικός: PRPEMONE4888 ΤΙΜΗ: 12,8€

Βάση οργάνωσης ενδοδοντίας

Κλιβανιζόµενη βάση οργάνωσης 48 θέσεων
+ 4 φιαλιδίων 
Κωδικός: PRPEMONE4811ΤΙΜΗ:14,8€
Μεταλλικό κάλυµµα για την παραπάνω θήκη.
Κωδικός: PRPEMONE4830 ΤΙΜΗ: 7,4€
Θήκη για βάση οργάνωσης ενδοδοντίας 
Κωδικός PRPEMONE4821 ΤΙΜΗ:16€

Ρητινούχο φύραµα για
εµφράξεις ριζικών σωλήνων σε µορφή πάστα- πάστα σε
σύριγγα αυτόµατης ανάµιξης.
Συσκευασία: Refill: 2 σύριγγες των 15 γρ.
Κωδικός: DECEM60620118

Το UltraCal XS είναι µία πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου
30-35% σε πάστα µε ειδική σύνθεση η οποία είναι υδατική
και ακτινοσκιερή.
 • Αντιβακτηριδιακό 
• Υψηλό pH 12,5 
• Ακτινοσκιερό 
• Ακριβής τοποθέτηση χάρη στο ρύγχος NaviTip 
Συσκευασία: 4 σύριγγες x 1,2 ml (1,76 g) και 20 x 
NaviTips 29 ga (5 σε κάθε µήκος) 
Κωδικός: ULTEM1027P 
ΤΙΜΗ:  66,5€

Κώνοι γουταπέρκας

• Αντιβακτηριακή δράση. 
• Υδατοδιαλυτό για εύκολη αποµάκρυνση. 
Συσκευασία: Σύριγγα 10ml
Κωδικός: GCDEM3130548 ΤΙΜΗ: 24€

Συνεχόµενη
κωνικότητα και πολύ
λεπτό άκρο, σαν φτερό.
Συσκευασία: 
Κουτί 100 τµχ. σε µεγέθη
FF, M-F, F, F-M, M, M-L, L.
Τιµή: 38,2€

Autofit Feather tip
Gutta percha

ΕΝ
Δ

Ο
Δ

Ο
Ν

ΤΙ
Κ

Α
 Ε

Ρ
ΓΑ

Λ
ΕΙ

Α
 -

 Υ
Λ

ΙΚ
Α

333333



  211 1022900 εσωτ. 200  •  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.
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Συντηρητική παρασκευή, υψηλή αντοχή, δεν µεταφέρουν τάσεις
στη ρίζα και έτσι δεν υπάρχουν θραύσεις, βιοσυµβατοί,
ακτινοσκιεροί.

LEVEL ONE

•Κουτί 10 αξόνων σε κάθε ένα από τα µεγέθη 
ΤΙΜΗ: 40€
•Κουτί 10 αξόνων και ένα τρύπανο σε κάθε ένα από τα µεγέθη 
ΤΙΜΗ: 60€

0,80-1,00 - 1, 20 - 1,40 -1,60 mm

L 20mm

AH PLUS
Rοοt Canal Sealer

Φύραµα µόνιµης έµφραξης ριζικού σωλήναΦύραµα µόνιµης έµφραξης ριζικού σωλήνα

Αντισηπτικά ριζικών σωλήνων

 Άξονες ανθρακονηµάτων και υαλονηµάτων 

Το Eudent ED Sol είναι υδατικό διάλυµα 
EDTA 18%, χαµηλού ιξώδους, ενισχυµένο µε 
Cetrimonium bromide 1%, το οποίο µε την 
αντισηπτική του δράση βοηθάει στον έλεγχο 
των µικροοργανισµών του ριζικού σωλήνα. 
Φιάλη 500ml.
Τιµή: 35€

Το Eudent ED clean είναι υδατικό διάλυµα µε 
διγλυγονική χλωρεξιδίνη (Chlorhexidine 
Digluconate σε διάλυµα 2%) για τον 
καθαρισµό και την αντισηψία των ριζικών 
σωλήνων. Φιαλίδιο 200ml. 
Τιµή: 15€

Ρητινούχο φύραµα σε µορφή πάστα/πάστα. Bιοσυµβατό, 
ακτινοσκιερό, επιτυγχάνει άριστα αποτελέσµατα.
Συσκευασία: 2 σωληνάρια 4+4ml
Κωδικός: DECEM60620110

AH 26
SILVERFREE

Ρητινούχο φύραµα µε άριστη πρόσφυση στα τοιχώµατα του ρ.σ. 
∆εν ερεθίζει, δεν περιέχει άργυρο και είναι ακτινοσκιερό.
Συσκευασία: Σκόνη 8 γρ. και γέλη 10 γρ.
Κωδικός: DECEM60621101

Endo Ring

• Κλιβανιζόµενο εργονοµικό
δαχτυλίδι µε µετρητή και
ανταλλακτικά σφουγγαράκια
για µεταφορά των εργαλείων
στο χέρι σας.
Κωδικός: PRPEMONE088
Τιµή: 12€
• Ανταλλακτικά σφουγγαράκια 50τµχ.
Κωδικός: PRPEMONE803
Τιµή: 19,9€

FOX
0,90 - 1,00 - 1,20 mm

0,90 - 1,00 - 1,20 mm

L 18mm

ΕΝ
Δ

Ο
Δ

Ο
Ν

ΤΙ
Κ

Α
 Ε

Ρ
ΓΑ

Λ
ΕΙ

Α
 -

 Υ
Λ

ΙΚ
Α

343434



Euronda Spa - Via Chizzalunga 1, Sandrigo, Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111 - f (+39) 0444 656199 - m info@euronda.com - www.euronda.com

Ο νέος Ε8 της Euronda αποτελεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία των 
αυτοκαύστων B Class. Σας δίνει χωρητικότητα 24 λίτρων με 5 δισκάρια αλλά 
χάρη στην τεχνολογία του μειώνει σημαντικά την κατανάλωση νερού και 
ρεύματος σε σχέση ακόμα και με τον προηγούμενο αυτόκαυστο 18 λίτρων.
Διαθέτει θύρα κάρτας μνήμης SD για να αποθηκεύει τα δεδομένα των 
αποστειρώσεων, γεννήτρια ατμού, έγχρωμη οθόνη αφής και σύστημα 
αναγνώρισης του ακάθαρτου νερού. Θα σας εκπλήξει και με την ταχύτητα του  
με συνολικό χρόνο αποστείρωσης που ξεκινά από τα 18 μόλις λεπτά.

Ε8: Ένας μεγάλος αυτόκαυστος
σε μικρή τιμή!

Aυτόκαυστος B CLASS 24 LT
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Η7MF
(232)

Η245MF
(234)

Η34L
(139)

Η34
(138)

Μέγεθος 1/10mm 008 008 010 012 010 012

Μήκος (mm) 1.6 2.8 3.5  3.5 2.1  2.1

Τιµή (€) 4.10 4.10 5.50 5.50 5.50  5.50

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων κοπής στεφανώνΦρέζες κοπής µετάλλου/αµαλγάµατος/δοντιoύ

Μέγεθος 1/10mm 100      800         
Μήκος (mm) 1.6      1.7   

Η7
(232)

US No
330 

Τιµή (€) 2.90  2.90

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων carbide

US No
331 m

ax.FG 300.000 rpm
,

RA/CA 5.000-50.000rpm

881KS 881KS 882 882 368 379 379 379 834 834
012  014 012 014 018 016 018 023 016 021
 7.0 8.0 10.0 10.0 4.5 3.5 3.5 4.5 6.0 6.0
2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 8.00 11.30

     
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

∆ιαμάντια υψηλών ταχυτήτων ΝΤΙ Γερμανίας

811 830L 830L 830L 835 835 835 835 836KR 836KR 836KR 837KR 837KR 837KR 837KR   850L 850L 847KR
033 012 014 016 009 010 012 014 010 012 014 010 012 014 016 016 018 018
 4.2 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.5 11.5 8.0
4.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 5.50 5.50 3.80
    

 
  
 

  
 

    
 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

850  850 850 850 850 850 850  850KR  850KR  856 856 856 856  856 859 859 859 859L  
010 012 014  016 018  023 031  014 018 012  014  016 018   021 014 016 010 014
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  10.0 10.0 10.0  10.0 8.0  8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 11.5
2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 4.10 6.10 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

        
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 
  

  
  

 
 

801 801 801 801 801 801 805 805 805 805 805 805 807 807 807 807
Μέγεθος 1/10mm 009 010 012 014 016 018 009 010 012 014 016 018 010 012 014 016
Μήκος (mm) 1.0 1.0 1.2 1.6 1.6  1.6  3.0  3.5 3.5 4.0
Τιµή €: 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

Αδρότητα:
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
 

  
 

         

862 862 868A  868A 878 878 878 879 879 879 879  878K 878K 881 881 881 881 881
012 014 018  021 014  016 018 010  012 014 016  016 018 010 012 014 016 018
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0  10.0 10.0  10.0  8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

2.90 2.90 14.0 14.0 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
  
  

  
  

 T 0.3  T 0.4   
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H1
(001)
Cross cut

Μέγεθος 1/10mm 010 012 014 016 018 021 023

Τιµή (€) 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90

Μέγεθος 

1/10mm 023 027  031  035  040  050 016

Μήκος (mm)       10.0

Τιµή (€) 11.90 20.00   20.00 22.00 27.90 27.90 26.10

Η151

Ειδικά λάστιχα που απορροφούν τη θερµοκρασία από την επιφάνεια στίλβωσης. ∆ε χρειάζονται καταιονισµό νερού.

(199)
Ειδικής κοπής
υψηλών ταχυτήτων 
(FG)

Μέγεθος 1/10mm 015

Μήκος (mm) 11.0

Τιµή (€) 11.40

opt. 8.000 - 10.000 rpm µε ψεκασµό νερού

opt. 500-600 rpm χωρίς ψεκασµό νερού

max for Micromotor 160.000 rpm
(red)

H141A (001) Κοπής οστού Η162Α (408) Κοπής οστού

3.000 rpm

Λάστιχα στίλβωσης για όλα τα κεραµικά, ζιρκονία, ρητίνες CeraGlaze

Μέγεθος 1/10mm 050 030 060 100 050 030 060 100 050 030 060 100
10.0 6.0 9.0 4.7 10.0 6.0 9.0 4.7 10.0 6.0 9.0 4.7
P332 P333 P335 P336 P3032 P3033 P3035 P3036 P30032 P30033 P30035 P30036
13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56

Μήκος (mm) 
Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

Γερµανίας

 

Φρέζα γωνιακής χαµηλών ταχυτήτων carbide Χειρουργικές φρέζες ευθείας

∆ύο σταδίων, µε
διαµαντόσκονη. Κατάλληλα
και για στίλβωση φυσικών
δοντιών.

Ένδειξη: 200.000 rpm
Μήκους 8mm και µεγέθους 016 (1/10mm)
Σε διάφορες αδρότητες.

Λάστιχα στίλβωσης και λείανσης ρητινών DiaGloss

Μέγεθος 1/10mm 050 030 085 060 100 035
10.0 6.0 7.0 10.0 1.0 6.0

P1932 P1933 P1934 P1935 P1938 P1939
6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80

050 030 085 060 100 035
10.0 6.0 7.0 10.0 1.0 6.0

P19032 P19033 P19034 P19035 P19038 P19039
6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80

Μήκος (mm) 
Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

K847KR (546) K850 (199) K856 (198)
6.10 6.10 6.10

K881 (141) K802L (494)
6.10 6.10

Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

Μέγεθος 1/10mm 

Μήκος (mm) 6.0

012

Τιµή (€) 26.80

∆ιατίθενται σε στελέχη υψηλών
ταχυτήτων FGXL/FGXXL,
χαµηλών ταχυτήτων RAL/RAXL
και ευθείας  HP.

H254A
(415)
Καθολικής
χρήσης

Φρέζες για ζιρκονία που έχει υποστεί σύντηξη
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Ανιχνευτήρες διαφόρων τύπων µονού ή διπλού άκρου

Βαµβακολαβίδες  σε διάφορα µεγέθη

22.011.03

24.101.08

TIMH: 13,9€

TIMH: 5,97€

24.709.45 24.709.41 24.709.39

TIMH: 16,28€

• Κάτοπτρα Γερµανίας απλά Νο4, Νο5
µεµονωµένα ΤΙΜΗ: 1,15€ /τµχ. 

   

• Κάτοπτρα Γερµανίας µεγεθυντικά Νο4, Νο5 
µεµονωµένα ΤΙΜΗ:1,45€ /τµχ.   

• 

• 

   5οΝ ,4οΝ υοίδορ ςαίναµρεΓ αρτποτάΚ
µεµονωµένα ΤΙΜΗ: 1,90€ /τµχ.   

Λαβές κατόπτρων Γερµανίας
ΤΙΜΗ: 3,4 /τµχ. 

TIMH: 15,58€26.194.06
∆ιατίθεται σε πολλά χρώµατα και δέχεται πληθώρα άκρων
κατόπτρων, ανιχνευτήρων και µυλών.

1-5

1-5

24.203.05G 
GRA5/6

24.205.07G
GRA7/8

24.206.09G 
GRA9/10

24.204.11G
GRA11/12

24.207.13G
GRA13/14

8-4

8-4

4-8

4-8

8-4

8-4

4-8

4-8

8-4

8-4

4-8

4-8

5-1

5-1

1-5

1-5

8-4

8-4

4-8

4-8

24.201.01G 
GRA1/2

24.202.03 G
GRA3/4

3-1

3-1

1-3

1-3

5-1

5-1

∆ιατίθενται µε λαβές από µέταλλο ή σιλικόνη ή µε τις νέες εικονιζόµενες λαβές 
Bionik που αλλάζουν άκρα

1-5

1-5

TIMH: 32,55€

24.709.35

∆ιαγνωστικά εργαλεία Γερµανίας Κάτοπτρα και λαβές κατόπτρων Γερµανίας

Νέα λαβή bionik για κατόπτρα, ανιχνευτήρες,
εργαλεία περιοδοντίου Γερµανίας

Κοχλιάρια οδοντίνης Γερµανίας Εργαλεία περιοδοντίου Gracey Γερµανίας
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4R/4L Kωδικός 24.207.04C 

13S/14S Kωδικός 24.207.13MC 

17S/18S Kωδικός 24.207.17MC 
TΙΜΗ: 32,55€

8-4

8-4

4-8

4-8

8-1

8-1

1-8

1-8

8-1

8-1

1-8

1-8

2R/2L Κωδικός 24.207.02C 

3-1

3-1

1-3

1-3

17
.0

55
.0

2

Μοχλοί 
ακρορριζίου 
σε διάφορα 
µεγέθη

17.007.01

17.007.02

17.007.03

17.007.04

17.008.01

17.008.02

17.008.03

17.008.04

Αποκολλητήρες περιοστέου σε διάφορα σχέδια 
και µεγέθη

41.862.11

TIMH:
από 45€ TIMH: 60,76€

TIMH: 51€

41.845.11   2,5mm

41.845.22   3,0mm

41.845.33   3,5mm

Κοχλιάρια εξακτικής σε διάφορα 
µεγέθη

TIMH: 25,65€

Μοχλοί σε διάφορα 
σχέδια και µεγέθη

TIMH:
από 33,50€

Μοχλοί ΧΤΟΟL µε εργονοµική λαβή για 
ατραυµατική εξαγωγή. 

Νέες 
οδοντάγρες
Xcision

ΤΙΜΗ:
από 80,30€ 

Περιοτόµος
 26.182.23 ΤΙΜΗ: 79,8€

∆ιατίθενται µε λαβές από µέταλλο
ή σιλικόνη ή µε τις νέες εικονιζόµενες
λαβές Bionik που αλλάζουν άκρα

Εργαλεία περιοδοντίου Columbia  & McCall  Γερµανίας

Εργαλεία εξακτικής Γερµανίας
17

.0
01

.0
0



Βελονοκάτοχο
41.256.14   (14,0  cm)

κεκαµµένο: 46.051.11SC
ευθύ: 46.050.11SC

Ψαλίδια  χειρουγικά 
Super cut 
ΤΙΜΗ: 66,07€ 
Ψαλίδια χειρουργικά 
ΤΙΜΗ: 39€  TIMH: 47€

Βελονοκάτοχο
41.200.17TC-K   

TIMH: 308,78€

Σύριγγα αναισθησίας σπαστή µε 3 γάντζους αναρρόφησης για φύσιγγες αναισθητικού 1,8ml.
Κωδικός: ZEPEM19.710.18   TIMH: 58,6€

∆ιαθέτουν επικάλυψη νιτριδίου αλουµινίου - τιτανίου

26.193.10Λαβή bionik

Tιµή έκαστου εργαλείου µε λαβή bionik και 2 άκρα 
εργαλείων ρητινών 42,32€
Η λαβή bionik δέχεται και πολλά άλλα άκρα όπως 
κάτοπτρα, ανιχνευτήρες, εργαλεία περιοδοντολο-
γίας κ.α µειώνοντας έτσι αισθητά το κόστος.Τιµή 
έκαστου άκρου εργαλείου ρητινών
και λαβής bionik χωρίς άκρα 7,07€ 

17,23€ 

Χειρουργικά εργαλεία Zepf Γερµανίας

Εργαλεία ρητινών Zepf Γερµανίας

Σύριγγα αναισθησίας Zepf Γερµανίας

26.120.10Ti

26.120.11Ti

26.120.20Ti

26.120.21Ti

26.120.25Ti

26.120.30Ti

26.120.31Ti

26.120.40Ti

26.120.50Ti
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