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Ψηφιακή αποτύπωση, διάγνωση τερηδόνας,
χρωµατοληψία και πολύ περισσότερα!

TRIOS® 4 WIRELESS

H
 εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Διανομέας

 ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλµ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900

. ΓΟΥ∆Ι: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ: 210 77.77.608

. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: N. Τέλογλου 5, ΤΚ: 546 36, Τηλ:2310 968.799

The service company 
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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

Οδοντιατρικά µηχανήµατα, oδοντιατρικά laser, µικροσκόπια, µικροσυσκευές, χειρολαβές, εργαστηριακά 

µοτέρ, ψηφιακές ακτινογραφίες και κάµερες, έπιπλα ιατρείων και εργαστηρίων, πανοραµικά, 

ακτινογραφικά, κοµπρεσέρ, χειρ.αναρροφήσεις 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

Επισκευές ψηφιακής ακτινογραφίας, ενδοστοµατικών καµερών εσωτ. 146

Παραδόσεις / εγκαταστάσεις οδοντιατρικών µηχανηµάτων  εσωτ. 131

Λογιστήριο – παραλαβές παραγγελιών

Λογιστήριο / ταµείο / πληρωµές γραµµατίων και επιταγών 

(πλην εµφυτευµάτων)  εσωτ. 129

Λογιστήριο / ταµείο / παραδόσεις εµφυτευµάτων  εσωτ. 201

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

Επισκεφθείτε µας στην ιστοσελίδα µας 
www.sadent.com και στο

facebook: Εµµανουήλ Σαρηγιάννης

                
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε µέρους του καταλόγου

e-shop: http://eshop.sadent.com

Το τελειότερο αερότορ που πήρατε στα χέρια σας ! Είναι κατασκευασμένο 100% από τιτάνιο ώστε να είναι πολύ ελαφρύ και 
πιο ανθεκτικό στους κλιβανισμούς. Διαθέτει απαράμιλλη ισχύ 26W, απίστευτη ροπή και είναι αθόρυβο. Ο ρότορας είναι απο-
σπώμενος ώστε να μπορείτε εύκολα και οικονομικά, χωρίς τεχνική βοήθεια, να τον αντικαταστήσετε. Κατασκευασμένο 100% 
στην Ιαπωνία με την αποδεδειγμένη ποιότητα και αξιοπιστία της NSK.
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NobelReplace®Conical Connection

  Το τεκμηριωμένο ριζόμορφο σώμα εμφυτεύματος με ισχυρή κω-
νική σύνδεση.
  Το NobelReplace CC συνδυάζει το αυθεντικό ριζόμορφο σώμα 
εμφυτεύματος με ισχυρή κωνική σύνδεση, προσφέροντας σε εσάς 
και τους ασθενείς σας μια αισθητική λύση για ένα ευρύ φάσμα εν-
δείξεων. Το σώμα του εμφυτεύματος μιμείται το σχήμα της φυσι-
κής ρίζας δοντιού και έχει σχεδιαστεί 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 εμφυτεύματος μέσω 
του γρήγορου σχηματισμού οστού και προάγει τη μακροπρόθε-
σμη επιτυχία.

•  Τυποποιημένο πρωτόκολλο.Το τυποποιημένο και φιλικό προς 
τον επεμβαίνοντα χειρουργικό πρωτόκολλο, με χρωματικά κωδι-
κοποιημένα εξαρτήματα, απλοποιεί τη παρασκευή του φρεατίου. 

•  Ισχυρή κωνική σύνδεση. Η εσωτερική εξαγωνική κωνική σύν-
δεση προσφέρει υψηλή μηχανική αντοχή που εξασφαλίζει την 
απαιτούμενη σταθερότητα της αποκατάστασης για ένα προβλέ-
ψιμο αποτέλεσμα.

•  Πρόσβαση σε καινοτόμες αποκαταστάσεις. Επωφεληθείτε από 
καινοτόμες λύσεις, διαθέσιμες μόνο για την εσωτερική 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 αυχένα 
ή 0,75 mm λείο κολάρο για διαφορετικές κλινικές ανάγκες και 
επιλογές θεραπείας.

•  Εξαιρετική αισθητική. Ενσωματωμένη μετατόπιση πλατφόρμας, 
σχεδιασμένη για την αύξηση του όγκου των μαλακών 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 χειρουργική 
ευελιξία. Απλοποιεί την προσθετική διαδικασία μετακι-
νώντας 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 πίεσης, 
οι οποίες μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε αποτυχία του 
εμφυτεύματος. 

Διατηρήστε ανέπαφη την άμεση πρόσφυση των μαλα-
κών ιστών
  Η βάση On1 εδράζεται κατά τη διάρκεια της χειρουργι-
κής τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Η δομή του συνδε-
τικού ιστού μένει άθικτη καθώς η βάση On1 παραμένει 
in situ κατά τη διάρκεια ολόκληρης της προσθετικής δια-
δικασίας αλλά και καθ ‘όλη τη διάρκεια της αποκατάστα-
σης. 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 - -888
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Μόσχευμα βόειας προέλευσης

Απορροφήσιμη μεμβράνη

Συσκευασίες: 15  χ 20 mm 
(N1520), 25 x 30mm (N2530), 
30 x 40mm (N3040)
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THE  NE X T  SENS ATION
by Alpha-Bio Tec.

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 99
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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.
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  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.

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

Συσκευασίες:
• 1 σύριγγα 5 γρ. Κωδικός: BISEMΕ5502Ε  ΤΙΜΗ: 12,5 €
• Μπουκάλι των 30 γρ. Κωδικός: BISEME5637E ΤΙΜΗ: 49 €

ONE-STEP

• 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: 45€ 

 

ALL BOND UNIVERSAL

UNI-ETCH

SELECT HV

Συγκολλητικός παράγοντας

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

Ζελέ επιλεκτικής αδροποίησης

Συγκολλητικός παράγοντας πολλαπλών χρήσεων
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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:
• 1 σύριγγα των 5γρ. Κωδικός: 
BISEME59011P ΤIMH: 13,5€
• 1 σύριγγα των 30ml και 30 ανταλλα-
κτικές σύριγγες. Κωδικός: 
BISEME59100P ΤIMH: 69€
• 1 ανταλλακτική σύριγγα των 30ml. 
Κωδικός: BISEME59060P ΤΙΜΗ: 63€

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

Συσκευασία:
• 2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο. 

Κωδικός: ΒISEMB4110P ΤΙΜΗ: 89€  

UNIVERSAL PRIMER

Συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυµερισµού

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

  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 προειδοποίη ση.

Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.

Syntac®

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

Συγκολλητικός παράγοντας

Ζελέ αδροποίησης

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 οδοντί-
νης/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.
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Adhese® Universal

Συγκολλητικός παράγοντας

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

Συσκευασίες:
• Adhese Universal System Vivapen 1x2ml/100 cannulas Ref. 664504
• Adhese Universal Vivapen Refill 1x2ml Ref. 665156

Total Etch

Geristore

Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων

Το Geristore είναι ένα  αυτοσυγκολλούµενο, ρητινώδες τροποποιηµένο υαλοϊ-
ονοµερές  το οποίο έχει περισσότερες από δεκαεπτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά 
υψηλός παράγων βιοσυµβατότητας το κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού 
και υποουλικές αποκαταστάσεις. 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 αίµατος και µαλακών 
ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω του χαµηλού θερµικού συντελε-
στή 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, αµαλγά-
µατα, ρητίνες, συγκολλούµενα ένθετα, επένθετα ή πολυµερι-
σµένες 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 τερηδόνα, 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: 81€ σε χρώµα Α2
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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.

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

Συσκευασίες:
• 1 σύριγγα 5 γρ. Κωδικός: BISEMΕ5502Ε  ΤΙΜΗ: 12,5 €
• Μπουκάλι των 30 γρ. Κωδικός: BISEME5637E ΤΙΜΗ: 49 €

ONE-STEP

• 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: 45€ 

 

ALL BOND UNIVERSAL

UNI-ETCH

SELECT HV

Συγκολλητικός παράγοντας

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

Ζελέ επιλεκτικής αδροποίησης

Συγκολλητικός παράγοντας πολλαπλών χρήσεων
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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:
• 1 σύριγγα των 5γρ. Κωδικός: 
BISEME59011P ΤIMH: 13,5€
• 1 σύριγγα των 30ml και 30 ανταλλα-
κτικές σύριγγες. Κωδικός: 
BISEME59100P ΤIMH: 69€
• 1 ανταλλακτική σύριγγα των 30ml. 
Κωδικός: BISEME59060P ΤΙΜΗ: 63€

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

Συσκευασία:
• 2 φιαλίδια Part A+Part B, 6ml έκαστο. 

Κωδικός: ΒISEMB4110P ΤΙΜΗ: 89€  

UNIVERSAL PRIMER

Συγκολλητικός παράγοντας διπλού πολυµερισµού

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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Syntac®

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

Συγκολλητικός παράγοντας

Ζελέ αδροποίησης

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 οδοντί-
νης/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.
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Adhese® Universal

Συγκολλητικός παράγοντας

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

Συσκευασίες:
• Adhese Universal System Vivapen 1x2ml/100 cannulas Ref. 664504
• Adhese Universal Vivapen Refill 1x2ml Ref. 665156

Total Etch

Geristore

Υλικό αποκατάστασης πολλαπλών χρήσεων

Το Geristore είναι ένα  αυτοσυγκολλούµενο, ρητινώδες τροποποιηµένο υαλοϊ-
ονοµερές  το οποίο έχει περισσότερες από δεκαεπτά χρήσεις. Ο εξαιρετικά 
υψηλός παράγων βιοσυµβατότητας το κάνει εξαιρετικό για κάλυψη πολφού 
και υποουλικές αποκαταστάσεις. 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 αίµατος και µαλακών 
ιστών και στις 5 επιφάνειες του δοντιού. Λόγω του χαµηλού θερµικού συντελε-
στή 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, αµαλγά-
µατα, ρητίνες, συγκολλούµενα ένθετα, επένθετα ή πολυµερι-
σµένες 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 τερηδόνα, 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: 81€ σε χρώµα Α2
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Συµπυκνώσιµη σύνθετη ρητίνη

Ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων

Λεπτόρρευστη ρητίνη 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 4γρ. Κωδικός: 4720**

Filtek™ P60
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Νανοϋβριδική ρητίνη Μικροϋβριδική ρητίνη

Filtek™ Ultimate

Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 
3Μ που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική  
λάµψη.
Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία 
για µονοστρωµατική η διαστρωµατική 
τεχνική, χαµηλή 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

Η λεπτόρρευστη ρητίνη µαζικής πλήρωσης για γρήγορες και ανθεκτικές αποκαταστάσεις.
• Μέχρι και 50% ισχυρότερη από άλλες λεπτόρρευστες ρητίνες.
• ∆ιπλάσια σχεδόν αντοχή στη φθορά από άλλες λεπτόρρευστες ρητίνες.
• ∆ιατίθεται σε κάψουλες και σε σύριγγες.
• Σε 4 αποχρώσεις A1, A2, A3, Universal.
Συσκευασία: 2 σύριγγες των 2γρ. Κωδικός: 4862**

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για 
πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.
• Φαινόµενο χαµαιλεοντισµού 
• Μειωµένη συστολή πολυµερισµού 
• Άριστη οριακή εφαρµογή 
• ∆εν κολλάει στα εργαλεία 
• Χρώµατα : A1, A2, A3,
A3.5, A4, B1, B2, B3, C2,
D3, OA2, OA3 

Συσκευασίες :
• Σύριγγες 4 γρ και κασετίνες

Συσκευασίες :
• Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες

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

Filtek™ Z250

Ρητίνη οπισθίων αποκαταστάσεων µαζικής πλήρωσης

Filtek™ One
• Η µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ προσφέρει 
αντοχή στις αποτριβές και άριστη λείανση, 
στίλβωση και ακτινοσκιερότητα
• Χαµηλή ογκοµετρική συστολή και µειωµένες 
δυνάµεις πολυµερισµού
• Αυξηµένη αδιαφάνεια για βελτιωµένη 
αισθητική

• ∆υνατότητα τοποθέτησης µέχρι 5 mm πάχος 
(Bulk)
• ∆ιατίθεται σε 5 αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, C2
• Νέας τεχνολογίας κάψουλα για εύκολη 
πρόσβαση
Συσκευασίες: Σύριγγες 4γρ. Κωδικός: 4866**,
20 κάψουλες των 0,2γρ. Κωδικός: 4867**

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Μικροΰβριδική ρητίνη για πρόσθιες και οπίσθιες 
αποκαταστάσεις 
• Μαλακή σύσταση για εύκολο χειρισµό
• Υψηλή διαφάνεια στις αποχρώσεις αδαµαντίνης
• Υψηλή αντοχή στην αποτριβή
• Ακτινοσκιερότητα

• ∆εν κολλάει στα εργαλεία
Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1/Α2/Α3/Α3,5/B2/D3
Αποχρώσεις αδαµαντίνης: Α1/Α2/Α3/Α3,5/B2/D3
Συσκευασία:  Σύριγγα 4γρ. 
Κωδικός: GCDEM01239**
TIMH: 22€

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων 

 

Filtek™ Z550
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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 

 ®

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ, µικροσύριγγες Cavifill 10 X 0,2γρ 

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη καθολικής χρήσης για εξαιρετικά υψηλές
αισθητικές απαιτήσεις διαθέσιµη σε µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και
διαφορετικών επιπέδων φωτοδιαπερατότητας. Ιδανική για την τεχνική
της διαστρωµάτωσης. Παρουσιάζει άριστες ιδιότητες  στίλβωσης, φυσική
αδιαφάνεια, φθορισµό και οπαλινότητα.   
• Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, ΙV A5, ΙV A6, 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

Ρευστή ρητίνη

Nανοϋβριδική ρητίνη

Καθολικής χρήσης  µε νανοχρωστικές που δηµιουργούν το φαινόµενο
του χαµαιλεοντισµού. Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα των 400% Al.

  A3,5, B2, C2, T, A3.5 Dentin ,3A ,2A ,1A ιεχέιρεπ201046 γρ Ref.5,3x8 ανίτεσαΚ
• 
• 

Σύριγγες 3,5 γρ. σε A1,A2, A3, A3.5, A3.5 Dentin, B2, B2 Dentin, B3, C2, T. 

Evetric
Συσκευασίες:

Nανοϋβριδική ρητίνη

• Αποκαταστάσεις νεογιλών, οπισθίων δοντιών (Οµάδες ΙΙ και ΙΙ), σχισµών
• Σύντοµο χρονικό διάστηµα θεραπείας - Στρώµατα 4mm
• Φυσική απόδοση χρωµάτων 
• Ιδανικά προσαρµοσµένη σύσταση για εξαιρετική πρόσφυση στα τοιχώµατα
της κοιλότητας

Tetric EvoCeram Bulk Fill

• Αποχρώσεις: IVA (A2, A3), IVB (B1, B2), IVW (νεογιλά και ανοιχτόχρωµα δόντια)

Nανοϋβριδική ρητίνη µονής τοποθέτησης 

IPS
Empress Direct®

Συµπληρώνει την επιτυχηµένη ρητίνη Tetric EvoCeram Bulk Fill και εφαρµόζεται
ως βάση µονής τοποθέτησης σε αποκαταστάσεις Ι και ΙΙ οµάδας.

Tetric EvoFlow Bulk Fill

Συσκευασίες: Σύριγγες 2 γρ, µικροσύριγγες Cavifill 20 X 0,2 γρ.
Αποχρώσεις: IVA (A2, A3), IVB (B1, B2), IVW (νεογιλά και ανοιχτόχρωµα δόντια)

Ρευστή ρητίνη µονής τοποθέτησης 

• Kασετίνα 4Χ3,5γρ. 2ΧΑ2, 2ΧΑ3, 1Χ Evetric Bond 6γρ. Ref. 668409

 

Νανοϋβριδική ρητίνη

Συσκευασίες:

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ, µικροσύριγγες
Cavifill 20 X 0,2 γρ.

Tetric EvoCeram®

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

Tetric EvoFlow

Σύριγγα 3 γρ., κάψουλες 20χ0,2 γρ.

12
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Συµπυκνώσιµη σύνθετη ρητίνη

Ρητίνη αισθητικών αποκαταστάσεων

Λεπτόρρευστη ρητίνη 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 4γρ. Κωδικός: 4720**

Filtek™ P60
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Νανοϋβριδική ρητίνη Μικροϋβριδική ρητίνη

Filtek™ Ultimate

Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 
3Μ που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική  
λάµψη.
Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία 
για µονοστρωµατική η διαστρωµατική 
τεχνική, χαµηλή 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

Η λεπτόρρευστη ρητίνη µαζικής πλήρωσης για γρήγορες και ανθεκτικές αποκαταστάσεις.
• Μέχρι και 50% ισχυρότερη από άλλες λεπτόρρευστες ρητίνες.
• ∆ιπλάσια σχεδόν αντοχή στη φθορά από άλλες λεπτόρρευστες ρητίνες.
• ∆ιατίθεται σε κάψουλες και σε σύριγγες.
• Σε 4 αποχρώσεις A1, A2, A3, Universal.
Συσκευασία: 2 σύριγγες των 2γρ. Κωδικός: 4862**

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για 
πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις.
• Φαινόµενο χαµαιλεοντισµού 
• Μειωµένη συστολή πολυµερισµού 
• Άριστη οριακή εφαρµογή 
• ∆εν κολλάει στα εργαλεία 
• Χρώµατα : A1, A2, A3,
A3.5, A4, B1, B2, B3, C2,
D3, OA2, OA3 

Συσκευασίες :
• Σύριγγες 4 γρ και κασετίνες

Συσκευασίες :
• Σύριγγες 4 γρ. και κασετίνες

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

Filtek™ Z250

Ρητίνη οπισθίων αποκαταστάσεων µαζικής πλήρωσης

Filtek™ One
• Η µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ προσφέρει 
αντοχή στις αποτριβές και άριστη λείανση, 
στίλβωση και ακτινοσκιερότητα
• Χαµηλή ογκοµετρική συστολή και µειωµένες 
δυνάµεις πολυµερισµού
• Αυξηµένη αδιαφάνεια για βελτιωµένη 
αισθητική

• ∆υνατότητα τοποθέτησης µέχρι 5 mm πάχος 
(Bulk)
• ∆ιατίθεται σε 5 αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, C2
• Νέας τεχνολογίας κάψουλα για εύκολη 
πρόσβαση
Συσκευασίες: Σύριγγες 4γρ. Κωδικός: 4866**,
20 κάψουλες των 0,2γρ. Κωδικός: 4867**

Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative

Μικροΰβριδική ρητίνη για πρόσθιες και οπίσθιες 
αποκαταστάσεις 
• Μαλακή σύσταση για εύκολο χειρισµό
• Υψηλή διαφάνεια στις αποχρώσεις αδαµαντίνης
• Υψηλή αντοχή στην αποτριβή
• Ακτινοσκιερότητα

• ∆εν κολλάει στα εργαλεία
Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1/Α2/Α3/Α3,5/B2/D3
Αποχρώσεις αδαµαντίνης: Α1/Α2/Α3/Α3,5/B2/D3
Συσκευασία:  Σύριγγα 4γρ. 
Κωδικός: GCDEM01239**
TIMH: 22€

Ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων 

 

Filtek™ Z550
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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 

 ®

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ, µικροσύριγγες Cavifill 10 X 0,2γρ 

Νανοϋβριδική σύνθετη ρητίνη καθολικής χρήσης για εξαιρετικά υψηλές
αισθητικές απαιτήσεις διαθέσιµη σε µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και
διαφορετικών επιπέδων φωτοδιαπερατότητας. Ιδανική για την τεχνική
της διαστρωµάτωσης. Παρουσιάζει άριστες ιδιότητες  στίλβωσης, φυσική
αδιαφάνεια, φθορισµό και οπαλινότητα.   
• Αποχρώσεις οδοντίνης: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, ΙV A5, ΙV A6, 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

Ρευστή ρητίνη

Nανοϋβριδική ρητίνη

Καθολικής χρήσης  µε νανοχρωστικές που δηµιουργούν το φαινόµενο
του χαµαιλεοντισµού. Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα των 400% Al.

  A3,5, B2, C2, T, A3.5 Dentin ,3A ,2A ,1A ιεχέιρεπ201046 γρ Ref.5,3x8 ανίτεσαΚ
• 
• 

Σύριγγες 3,5 γρ. σε A1,A2, A3, A3.5, A3.5 Dentin, B2, B2 Dentin, B3, C2, T. 

Evetric
Συσκευασίες:

Nανοϋβριδική ρητίνη

• Αποκαταστάσεις νεογιλών, οπισθίων δοντιών (Οµάδες ΙΙ και ΙΙ), σχισµών
• Σύντοµο χρονικό διάστηµα θεραπείας - Στρώµατα 4mm
• Φυσική απόδοση χρωµάτων 
• Ιδανικά προσαρµοσµένη σύσταση για εξαιρετική πρόσφυση στα τοιχώµατα
της κοιλότητας

Tetric EvoCeram Bulk Fill

• Αποχρώσεις: IVA (A2, A3), IVB (B1, B2), IVW (νεογιλά και ανοιχτόχρωµα δόντια)

Nανοϋβριδική ρητίνη µονής τοποθέτησης 

IPS
Empress Direct®

Συµπληρώνει την επιτυχηµένη ρητίνη Tetric EvoCeram Bulk Fill και εφαρµόζεται
ως βάση µονής τοποθέτησης σε αποκαταστάσεις Ι και ΙΙ οµάδας.

Tetric EvoFlow Bulk Fill

Συσκευασίες: Σύριγγες 2 γρ, µικροσύριγγες Cavifill 20 X 0,2 γρ.
Αποχρώσεις: IVA (A2, A3), IVB (B1, B2), IVW (νεογιλά και ανοιχτόχρωµα δόντια)

Ρευστή ρητίνη µονής τοποθέτησης 

• Kασετίνα 4Χ3,5γρ. 2ΧΑ2, 2ΧΑ3, 1Χ Evetric Bond 6γρ. Ref. 668409

 

Νανοϋβριδική ρητίνη

Συσκευασίες:

Συσκευασίες: Σύριγγες 3 γρ, µικροσύριγγες
Cavifill 20 X 0,2 γρ.

Tetric EvoCeram®

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

Tetric EvoFlow

Σύριγγα 3 γρ., κάψουλες 20χ0,2 γρ.

13



  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.

Ρ
Η

Τ
ΙΝ

Ε
Σ

Φωτοπολυµεριζόµενη µι-
κροϋβριδική ρητίνη υψη-
λής 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, C2, D3, αδιαφάνεια A1-0, 
αδιαφάνεια A3.5-0

Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ. Κωδ.: BISEMH812**  ΤΙΜΗ: 30€

AELITE ALL PURPOSEAELITE AESTHETIC ENAMEL

Φωτοπολυµεριζόµενη ενι-
σχυµένη νανόκοκκη ρητίνη 
που χρησιµοποιείται σαν 
στρώµα αδαµαντίνης για 
αποκαταστάσεις όλων των οµάδων. Αποχρώσεις αδαµαντί-
νης: A1, A2, A3, A3.5, A4, Β1, Β2, B3, Β4, C1, C2, C3, C4, D2, 
D3, D4, Λεύκανσης W Αποχρώσεις κοπτικού άκρου: λευκό, 
διάφανο, ανοιχτό γκρί

Συσκευασίες:  Σύριγγα 4 γρ. Κωδ.:BISEMH852**  ΤΙΜΗ: 41,5€ 

Φωτοπολυµεριζόµενη 
ρευστή ρητίνη µε χαµη-
λό µέτρο ελαστικότητας.
Αποχρώσεις : ΑΕLITEFLO: A1, A2 , A2-αδιαφάνεια, A3,
Α 3.5, A5, B1, B3, C2, C3, D3, αδιαφάνεια λευκό,  διαφάνεια 
AELITEFLO LV (χαµηλό ιξώδες) : A2 , A3.5

Συσκευασίες: 

Σύριγγα Aeliteflo1,5 γρ.  Κωδ.: BISEMH67***F TIMH: 15,66€  
Σύριγγα Aeliteflo LV1,5 γρ.  Κωδ.: BISEMH661** TIMH: 15,66€ 

AELITEFLO/ AELITEFLO LV

Φωτοπολυµεριζόµενη ρη-
τίνη οπισθίων χαµηλής συ-
στολής πολυµερισµού µε συρρίκνωση µόνο 1,4% και υψηλή 
αντοχή. Μειώνει αισθητά τις τάσεις που µεταφέρονται στο δόντι 
λόγω του πολυµερισµού. Είναι ακτινοσκιερή. Η αυξηµένη πε-
ριεκτικότητα σε ενισχυτικές ουσίες αποδίδει εξαιρετικά σηµεία 
επαφής, εξαιρετική δυνατότητα διαµόρφωσης της µασητικής 
επιφάνειας και άριστες όµορες επιφάνειες.
Αποχρώσεις : A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, C4, D3
Συσκευασία : Σύριγγα 4 γρ.  Κωδ.: BISEMH721** TIMH: 34,5€

AELITE LS POSTERIOR

Ρητίνη οπισθίων Λεπτόρρευστη µικροϋβριδική ρητίνη

Μικροϋβριδική ρητίνηΝανόκοκκη ρητίνη

Ρητίνη οπισθίων Ρητίνη οπισθίων

Tetric PowerFill Tetric PowerFlow

 ∆ίσκοι και ταινίες λείανσης ρητινών

Υβριδική χηµικά πολυµεριζόµενη
ρητίνη για το στρώµα βάσης 
σε  αποκαταστάσεις οπισθίων. 
Χρώµατα: διατίθεται στο φυσικό
της χρώµα 
Συσκευασία:
βάση  και καταλύτης 30 γρ.
+ 7ml αδροπoιητικό
ΤΙΜΗ: 33,20€ 

Sadent composite
Χηµικά πολυµεριζόµενη ρητίνη

∆ίσκοι και ταινίες σε πολλές
αδρότητες και συσκευασίες,

δύο διάµετροι δίσκων
9.5 και 12.7mm,

εύχρηστα
µαντρέλ Pop-on.

Sof-Lex™

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

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

Αυτοπολυµεριζόµενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων
σε ζωντανά και ενδοδοντικά θεραπευµένα δόντια.
Προαιρετικά φωτοπολυµερίζεται. 4 διαφορετικές
αποχρώσεις: light, medium, white και blue. 

Συσκευασία : Φύσιγγα 50 γρ. (απαιτεί τη χρήση του
ειδικού πιστoλιού Ivoclar DS 24)
Σύριγγα 10γρ. αυτόµατης ανάµιξης χειρός (smartmix)

LIGHT-CORE

Αισθητικό sealant  για ενδοστοµατική και εξωστοµατική χρήση
• Για να τελειώσετε άµεσες και έµµεσες

αποκαταστάσεις ρητίνης (ένθετα, επένθετα,
στεφάνες κλπ.), προσωρινές 
και µόνιµες ακρυλικές αποκαταστάσεις

• Αυξάνει την αντίσταση στην αποτριβή

• Μειώνει δραµατικά τον χρόνο στίλβωσης

• Χαµηλό πάχος φιλµ που ελαχιστοποιεί τις
διορθώσεις στη σύγκλιση

• Συµβατό µε όλες τις ρητίνες και συσκευές
φωτοπολυµερισµού

Φιαλίδιο 3 ml Κωδικός: BISEMG93353P ΤΙΜΗ: 39€

BISCOVER LV

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων Ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων

Υγρό στίλβωσης

• Φωτοπολυµεριζόµενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων
• ∆ιαµορφώνεται εύκολα,δεν κολλάει στα εργαλεία 
παρέχοντας εύκολο χειρισµό
• Βάθος πολυµερισµού 5mm
• Απόχρωση διαφανής
• Ιδανικό για χρήση κάτω από αισθητικές αποκαταστάσεις
Συσκευασία: 2 σύριγγες των 5γρ.έκαστη. 
Κωδικός: BISEMA1727P ΤΙΜΗ 44€ 

• ∆ιπλού 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/καταλύτης 8γρ. Κωδικός: BISEMA17801P ΤΙΜΗ: 46€

CORE-FLO DC Lite
CORE-FLO DC

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων

CORE-FLO DC µε υψηλό ιξώδες που απαιτεί χρήση πιστολιού, βάση/καταλύτης 
8γρ. Κωδικός: BISEMA23011P  TIMH 46€

•Aρχική συσκευασία CORE-FLO DC που περιέχει 2 σύριγγες διπλής ανάµιξης 
CORE-FLO DC 8γρ. έκαστη σε αποχρώσεις Natural/ A1 και Opaque White, 1 
συσκευασία συγκολλητικού παράγοντα διπλού πολυµερισµού Universal Primer
™ Parts A&B (6ml έκαστο φιαλίδιο), 1 πιστόλι τοποθέτησης, ΤΙΜΗ 159€

•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 141€

Φωτοπολυµεριζόµενη µικρόκοκκη ρητίνη, χαµηλής ρευστότητας 
που βοηθά να τοποθετήσετε και να διαµορφώσετε τις ρητίνες δια-
βρέχοντας καλύτερα 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: 23€ 

 

MODELING RESIN

Παράγοντας διαβροχής εργαλείων

Παράγοντας διαµόρφωσης  και διαβροχής εργαλείων για ρητίνες

Συσκευασία: 
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Φωτοπολυµεριζόµενη µι-
κροϋβριδική ρητίνη υψη-
λής 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, C2, D3, αδιαφάνεια A1-0, 
αδιαφάνεια A3.5-0

Συσκευασίες: Σύριγγα 4 γρ. Κωδ.: BISEMH812**  ΤΙΜΗ: 30€

AELITE ALL PURPOSEAELITE AESTHETIC ENAMEL

Φωτοπολυµεριζόµενη ενι-
σχυµένη νανόκοκκη ρητίνη 
που χρησιµοποιείται σαν 
στρώµα αδαµαντίνης για 
αποκαταστάσεις όλων των οµάδων. Αποχρώσεις αδαµαντί-
νης: A1, A2, A3, A3.5, A4, Β1, Β2, B3, Β4, C1, C2, C3, C4, D2, 
D3, D4, Λεύκανσης W Αποχρώσεις κοπτικού άκρου: λευκό, 
διάφανο, ανοιχτό γκρί

Συσκευασίες:  Σύριγγα 4 γρ. Κωδ.:BISEMH852**  ΤΙΜΗ: 41,5€ 

Φωτοπολυµεριζόµενη 
ρευστή ρητίνη µε χαµη-
λό µέτρο ελαστικότητας.
Αποχρώσεις : ΑΕLITEFLO: A1, A2 , A2-αδιαφάνεια, A3,
Α 3.5, A5, B1, B3, C2, C3, D3, αδιαφάνεια λευκό,  διαφάνεια 
AELITEFLO LV (χαµηλό ιξώδες) : A2 , A3.5

Συσκευασίες: 

Σύριγγα Aeliteflo1,5 γρ.  Κωδ.: BISEMH67***F TIMH: 15,66€  
Σύριγγα Aeliteflo LV1,5 γρ.  Κωδ.: BISEMH661** TIMH: 15,66€ 

AELITEFLO/ AELITEFLO LV

Φωτοπολυµεριζόµενη ρη-
τίνη οπισθίων χαµηλής συ-
στολής πολυµερισµού µε συρρίκνωση µόνο 1,4% και υψηλή 
αντοχή. Μειώνει αισθητά τις τάσεις που µεταφέρονται στο δόντι 
λόγω του πολυµερισµού. Είναι ακτινοσκιερή. Η αυξηµένη πε-
ριεκτικότητα σε ενισχυτικές ουσίες αποδίδει εξαιρετικά σηµεία 
επαφής, εξαιρετική δυνατότητα διαµόρφωσης της µασητικής 
επιφάνειας και άριστες όµορες επιφάνειες.
Αποχρώσεις : A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, C4, D3
Συσκευασία : Σύριγγα 4 γρ.  Κωδ.: BISEMH721** TIMH: 34,5€

AELITE LS POSTERIOR

Ρητίνη οπισθίων Λεπτόρρευστη µικροϋβριδική ρητίνη

Μικροϋβριδική ρητίνηΝανόκοκκη ρητίνη

Ρητίνη οπισθίων Ρητίνη οπισθίων

Tetric PowerFill Tetric PowerFlow

 ∆ίσκοι και ταινίες λείανσης ρητινών

Υβριδική χηµικά πολυµεριζόµενη
ρητίνη για το στρώµα βάσης 
σε  αποκαταστάσεις οπισθίων. 
Χρώµατα: διατίθεται στο φυσικό
της χρώµα 
Συσκευασία:
βάση  και καταλύτης 30 γρ.
+ 7ml αδροπoιητικό
ΤΙΜΗ: 33,20€ 

Sadent composite
Χηµικά πολυµεριζόµενη ρητίνη

∆ίσκοι και ταινίες σε πολλές
αδρότητες και συσκευασίες,

δύο διάµετροι δίσκων
9.5 και 12.7mm,

εύχρηστα
µαντρέλ Pop-on.

Sof-Lex™

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

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

Αυτοπολυµεριζόµενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων
σε ζωντανά και ενδοδοντικά θεραπευµένα δόντια.
Προαιρετικά φωτοπολυµερίζεται. 4 διαφορετικές
αποχρώσεις: light, medium, white και blue. 

Συσκευασία : Φύσιγγα 50 γρ. (απαιτεί τη χρήση του
ειδικού πιστoλιού Ivoclar DS 24)
Σύριγγα 10γρ. αυτόµατης ανάµιξης χειρός (smartmix)

LIGHT-CORE

Αισθητικό sealant  για ενδοστοµατική και εξωστοµατική χρήση
• Για να τελειώσετε άµεσες και έµµεσες

αποκαταστάσεις ρητίνης (ένθετα, επένθετα,
στεφάνες κλπ.), προσωρινές 
και µόνιµες ακρυλικές αποκαταστάσεις

• Αυξάνει την αντίσταση στην αποτριβή

• Μειώνει δραµατικά τον χρόνο στίλβωσης

• Χαµηλό πάχος φιλµ που ελαχιστοποιεί τις
διορθώσεις στη σύγκλιση

• Συµβατό µε όλες τις ρητίνες και συσκευές
φωτοπολυµερισµού

Φιαλίδιο 3 ml Κωδικός: BISEMG93353P ΤΙΜΗ: 39€

BISCOVER LV

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων Ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων

Υγρό στίλβωσης

• Φωτοπολυµεριζόµενη ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων
• ∆ιαµορφώνεται εύκολα,δεν κολλάει στα εργαλεία 
παρέχοντας εύκολο χειρισµό
• Βάθος πολυµερισµού 5mm
• Απόχρωση διαφανής
• Ιδανικό για χρήση κάτω από αισθητικές αποκαταστάσεις
Συσκευασία: 2 σύριγγες των 5γρ.έκαστη. 
Κωδικός: BISEMA1727P ΤΙΜΗ 44€ 

• ∆ιπλού 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/καταλύτης 8γρ. Κωδικός: BISEMA17801P ΤΙΜΗ: 46€

CORE-FLO DC Lite
CORE-FLO DC

Ρητίνη ανασύστασης κολοβωµάτων

CORE-FLO DC µε υψηλό ιξώδες που απαιτεί χρήση πιστολιού, βάση/καταλύτης 
8γρ. Κωδικός: BISEMA23011P  TIMH 46€

•Aρχική συσκευασία CORE-FLO DC που περιέχει 2 σύριγγες διπλής ανάµιξης 
CORE-FLO DC 8γρ. έκαστη σε αποχρώσεις Natural/ A1 και Opaque White, 1 
συσκευασία συγκολλητικού παράγοντα διπλού πολυµερισµού Universal Primer
™ Parts A&B (6ml έκαστο φιαλίδιο), 1 πιστόλι τοποθέτησης, ΤΙΜΗ 159€

•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 141€

Φωτοπολυµεριζόµενη µικρόκοκκη ρητίνη, χαµηλής ρευστότητας 
που βοηθά να τοποθετήσετε και να διαµορφώσετε τις ρητίνες δια-
βρέχοντας καλύτερα 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: 23€ 

 

MODELING RESIN

Παράγοντας διαβροχής εργαλείων

Παράγοντας διαµόρφωσης  και διαβροχής εργαλείων για ρητίνες

Συσκευασία: 
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Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης

Aυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού

DUO-LINK UNIVERSAL

Ενδείκνυνται για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης για γέφυρες, 
ένθετα, επένθετα και άξονες κατασκευασµένα από µέταλλο, ρητίνη, 
πορσελάνη, κεραµικά υλικά, ζιρκονία, αλουµίνα,κ.τ.λ. Xρησιµοποι-
είται ανά περίπτωση µε το  το Z-prime(ενισχυτικός παράγοντας για 
Ζιρκονία,αλουµίνα,µέταλλα)και το Porcelain primer (ενισχυτικός 
παράγοντας πορσελάνης)
Παρέχουν υψηλή δύναµή δεσµού, ακτινοσκιερότητα, λεπτό πάχος 
φιλµ, εύκολη αφαίρεση της περίσσειας, κατάλληλη και για χρήση 
µε CAD/CAM.

∆ιπλού πολυµερισµού κονία

Συσκευασίες:
• Σύριγγα διπλής ανάµιξης βάση/καταλύτη 8γρ.
Κωδικός: BISEMA197MWP ( απόχρωση milky white) 
 και BISEMA19030P (απόχρωση universal)  TIMH: 59€

• 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: 127€

Z PRIME PLUS

Z PRIME PLUS

Συσκευασία: 1 σιλάνιο (3ml), 1 σύριγγα υδροφθωρικό
οξύ 9.5% (5γρ.), 1 σύριγγα Barrier Gel (5γρ.),
σιλάνιο Ζιρκονίας-µετάλλων-αλουµίνας
Z-Prime™ Plus (2ml),1 φιαλίδιο Porcelain Bonding
Resin(6ml),1 Opaquer καταλύτη (3ml),
1 Opaquer βάσης(3ml). 
Κωδικός: BISEMB22300K   TIMH: 79€

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου για προσωρινή συγκόλληση
στεφανών και γεφυρών. Προσφέρει πολύ µικρό πάχος στρώµατος και πολύ καλή
πρόσφυση στο δόντι σε συνδυασµό µε εύκολη αφαίρεση της προσωρινής
αποκατάστασης. ∆ιατίθεται µε ή χωρίς ευγενόλη.
Συσκευασίες:
RelyX™ Temp Ε  25γρ. βάσης και 18γρ.καταλύτη σε µορφή πάστας. Κωδικός: 35014
RelyX™ Temp NΕ  36γρ. βάσης και 16γρ.καταλύτη σε µορφή πάστας. Κωδικός: 56660

RelyX™ Temp Ε / ΝΕ

To Ζ-prime plus είναι ένας ενισχυτικός 
παράγοντας που αυξάνει την δύναµη  του 
δεσµού της ρητινώδους κονίας στις  
έµµεσες αποκαταστάσεις. Χρησιµοποιείται 
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: 22€  

• 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, 
γέφυρες Maryland.
Εξ ολοκλήρου κεραµικές, συνθετικές ή µεταλλικές αποκαταστά-
σεις σε στηρίγµατα εµφυτευµάτων.

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

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

RelyX™ Unicem 2
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Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία για ταχεία συγκόλ-
ληση υψηλής αντοχής!
•  ∆εν χρειάζεται χρήση αδροποίησης και συγκολλητικού 

παράγοντα
•  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 ολοκεραµικών αποκαταστάσεων, αξόνων όλων 
των τύπων, ενθέτων-επενθέτων

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάµειξης βάση / καταλύτης 8 γρ.
Κωδικός: BISEMD45011P ΤΙΜΗ: 64,5€

BisCem

CHOICE 2

Φωτοπολυµεριζόµενη κονία για συγκόλληση όψεων
πορσελάνης και ρητίνης. Αποδίδει χρωµατική σταθερότητα
µε υψηλή αντοχή. Περιέχει ενισχυτικές ουσίες 79% κ.ο.
και 75% κ.β. Έχει λεπτόρρευστη σύσταση για να µην
εξασκεί τάσεις κατά την τοποθέτηση των όψεων.
∆ηµιουργεί 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:   ,αιενάφαιδ ργ 5.4 Χ ςεγγιρύσ 3 
1 Χ Α2, 1 Χ Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml, 
αδροποίηση Uni-etch 5γρ, υδροφθορικό οξύ 5 γρ, σιλάνιο δύο 
φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, βουρτσάκια.
Κωδικός : BISEMC3900K TIMH: 215 €

∆οκιµαστικές πάστες 2γρ. Κωδικός : BISEMC412**C  TIMH: 15 € 

Αυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού Κονία όψεων πορσελάνης

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

SpeedCem Plus

Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία

H νέα βραβευµένη κονία
που πρέπει να δοκιµάσετε!

TheraCem 

Αυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού 

Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία διπλού πολυµερισµού.
• Aποκτά αλκαλικό pH µετά τη συγκόλληση
• Aπελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
• ∆ίνει ισχυρή συγκόλληση µε τη ζιρκονία χωρίς να απαιτεί
συγκολλητικό παράγοντα 
• Πολύ εύκολη αφαίρεση περισσειών
• ∆ιαθέτει υψηλή ακτινοσκιερότητα

Συσκευασία: 8γρ 
Κωδικός BISEMD46501P TIMH 74,50€
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Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης

Aυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού

DUO-LINK UNIVERSAL

Ενδείκνυνται για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης για γέφυρες, 
ένθετα, επένθετα και άξονες κατασκευασµένα από µέταλλο, ρητίνη, 
πορσελάνη, κεραµικά υλικά, ζιρκονία, αλουµίνα,κ.τ.λ. Xρησιµοποι-
είται ανά περίπτωση µε το  το Z-prime(ενισχυτικός παράγοντας για 
Ζιρκονία,αλουµίνα,µέταλλα)και το Porcelain primer (ενισχυτικός 
παράγοντας πορσελάνης)
Παρέχουν υψηλή δύναµή δεσµού, ακτινοσκιερότητα, λεπτό πάχος 
φιλµ, εύκολη αφαίρεση της περίσσειας, κατάλληλη και για χρήση 
µε CAD/CAM.

∆ιπλού πολυµερισµού κονία

Συσκευασίες:
• Σύριγγα διπλής ανάµιξης βάση/καταλύτη 8γρ.
Κωδικός: BISEMA197MWP ( απόχρωση milky white) 
 και BISEMA19030P (απόχρωση universal)  TIMH: 59€

• 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: 127€

Z PRIME PLUS

Z PRIME PLUS

Συσκευασία: 1 σιλάνιο (3ml), 1 σύριγγα υδροφθωρικό
οξύ 9.5% (5γρ.), 1 σύριγγα Barrier Gel (5γρ.),
σιλάνιο Ζιρκονίας-µετάλλων-αλουµίνας
Z-Prime™ Plus (2ml),1 φιαλίδιο Porcelain Bonding
Resin(6ml),1 Opaquer καταλύτη (3ml),
1 Opaquer βάσης(3ml). 
Κωδικός: BISEMB22300K   TIMH: 79€

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου για προσωρινή συγκόλληση
στεφανών και γεφυρών. Προσφέρει πολύ µικρό πάχος στρώµατος και πολύ καλή
πρόσφυση στο δόντι σε συνδυασµό µε εύκολη αφαίρεση της προσωρινής
αποκατάστασης. ∆ιατίθεται µε ή χωρίς ευγενόλη.
Συσκευασίες:
RelyX™ Temp Ε  25γρ. βάσης και 18γρ.καταλύτη σε µορφή πάστας. Κωδικός: 35014
RelyX™ Temp NΕ  36γρ. βάσης και 16γρ.καταλύτη σε µορφή πάστας. Κωδικός: 56660

RelyX™ Temp Ε / ΝΕ

To Ζ-prime plus είναι ένας ενισχυτικός 
παράγοντας που αυξάνει την δύναµη  του 
δεσµού της ρητινώδους κονίας στις  
έµµεσες αποκαταστάσεις. Χρησιµοποιείται 
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: 22€  

• 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, 
γέφυρες Maryland.
Εξ ολοκλήρου κεραµικές, συνθετικές ή µεταλλικές αποκαταστά-
σεις σε στηρίγµατα εµφυτευµάτων.

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

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

RelyX™ Unicem 2
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Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία για ταχεία συγκόλ-
ληση υψηλής αντοχής!
•  ∆εν χρειάζεται χρήση αδροποίησης και συγκολλητικού 

παράγοντα
•  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 ολοκεραµικών αποκαταστάσεων, αξόνων όλων 
των τύπων, ενθέτων-επενθέτων

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάµειξης βάση / καταλύτης 8 γρ.
Κωδικός: BISEMD45011P ΤΙΜΗ: 64,5€

BisCem

CHOICE 2

Φωτοπολυµεριζόµενη κονία για συγκόλληση όψεων
πορσελάνης και ρητίνης. Αποδίδει χρωµατική σταθερότητα
µε υψηλή αντοχή. Περιέχει ενισχυτικές ουσίες 79% κ.ο.
και 75% κ.β. Έχει λεπτόρρευστη σύσταση για να µην
εξασκεί τάσεις κατά την τοποθέτηση των όψεων.
∆ηµιουργεί 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:   ,αιενάφαιδ ργ 5.4 Χ ςεγγιρύσ 3 
1 Χ Α2, 1 Χ Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml, 
αδροποίηση Uni-etch 5γρ, υδροφθορικό οξύ 5 γρ, σιλάνιο δύο 
φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, βουρτσάκια.
Κωδικός : BISEMC3900K TIMH: 215 €

∆οκιµαστικές πάστες 2γρ. Κωδικός : BISEMC412**C  TIMH: 15 € 

Αυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού Κονία όψεων πορσελάνης

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

SpeedCem Plus

Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία

H νέα βραβευµένη κονία
που πρέπει να δοκιµάσετε!

TheraCem 

Αυτοσυγκολλούµενη κονία διπλού πολυµερισµού 

Αυτοσυγκολλούµενη ρητινώδης κονία διπλού πολυµερισµού.
• Aποκτά αλκαλικό pH µετά τη συγκόλληση
• Aπελευθερώνει συνεχώς ασβέστιο
• ∆ίνει ισχυρή συγκόλληση µε τη ζιρκονία χωρίς να απαιτεί
συγκολλητικό παράγοντα 
• Πολύ εύκολη αφαίρεση περισσειών
• ∆ιαθέτει υψηλή ακτινοσκιερότητα

Συσκευασία: 8γρ 
Κωδικός BISEMD46501P TIMH 74,50€
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Variolink® Εsthetic

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
αποχρώσεις σε συρ. 1,7 γρ. 

Multilink® 
Automix

Αποχρώσεις: 
Αδιαφανές, Κίτρινο, ∆ιαφανές, Λευκό.

Monobond Etch & Prime 

Αισθητική ρητινώδης κονία

Αισθητική ρητινώδης κονία, κατάλληλη για τη µόνιµη 
συγκόλληση αποκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων από 
υαλοκεραµικό, υαλοκεραµικό διπυριτικού λιθίου και ρητίνη 
(ένθετα, επένθετα και όψεις). ∆ιατίθεται ως φωτοπολυµερι-
ζόµενη 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 κατοχυρωµέ-
νο, 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:
∆ιατίθεται σε κασετίνες, µεµονωµένες σύριγγες και σε 
δοκιµαστικές πάστες χρώµατος.

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

Αδροποίηση και προετοιµασία σε ένα στάδιο

 

Πάστα καθαρισµού του σάλιου

Ρητινώδης κονία γενικής χρήσης

Η πάστα καθαρισµού γενικής χρήσης 
Ivoclean καθαρίζει αποτελεσµατικά 
εκτός στόµατος τις επιφάνειες συγκόλ-
λησης των κεραµικών και των 
µεταλλικών προσθετικών αποκαταστά-
σεων, µετά από τη δοκιµή στο στόµα. 
∆ηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για 
βέλτιστο αποτέλεσµα κατά τη συγκόλ-
ληση, µε την τεχνική της αδροποίησης.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 γρ.
Κωδικός: IVO637568AN

Ivoclean

 

Γέλη καθαρισµού του σάλιου

ZirClean

Για τον καθαρισµό των επιφανειών συγκόλλησης των 
ζιρκονίων, των κεραµικών και µεταλλικών αποκαταστάσε-
ων µετά από την ενδοστοµατική δοκιµή.
Συσκευασία: Σύριγγα 5 γρ. µε 15 ρύγχη µιας χρήσης 
Κωδικός: BISEMB7351P ΤΙΜΗ: 18€
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RelyX™ Luting

- 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
µηχανηµάτων κατασκευασµένων από µέταλλο

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

  

  

 

Συγκολλητική κονία υψηλής αντοχής για στεφάνες,
γέφυρες, ένθετα και ορθοδοντικές εργασίες.
Συσκευασία: 60 γρ.
ΤΙΜΗ: 45€
Κωδικός: GCDEM0122345

 

Ketac™ Cem Radiopaque
Ketac™ Cem Easymix

Alpha-Dent®

GLASS IONOMER

- 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 µηχανηµάτων 
κατασκευασµένων από µέταλλο
- Επίστρωση κοιλοτήτων
- ∆ιατίθεται και σε Easymix για εύκολο χείρισµό και επίσης σε
κάψουλες 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 

Ρητινωδώς τροποποιηµένη υαλοϊονοµερής κονίαΥαλοϊονοµερής κονία συγκολλήσεων

Υαλοϊονοµερής κονία / ουδέτερο στρώµα Πολυκαρβοξυλική κονία

THERACAL LC

Ρητινωδώς τροποποιηµένο πυριτικό ασβέστιο, φωτοπολυµεριζόµενο,  µπορεί να
αντικαταστήσει όλα τα ουδέτερα στρώµατα όπως τα Dycal®, υαλονοµερείς 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:19,6€
4 σύριγγες του 1γρ. Κωδικός: BISEMH33014P TΙΜΗ: 58,8€

Φωτοπολυµεριζόµενο ουδέτερο στρώµα

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

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: 17,90€

Προτείνεται για συγκόλληση στεφανών και γεφυρών,
ενθέτων, ορθοδοντικών δακτυλίων, προσωρινών
εµφράξεων και ως ουδέτερο στρώµα κάτω από εµφράξεις.
Προέλευση Η.Π.Α
Συσκευασία: 18 γρ. σκόνης και 16,5ml υγρού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DTNEM3070000001  ΤΙΜΗ:32€

Carbociment

Temporary
Cement18
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Variolink® Εsthetic

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
αποχρώσεις σε συρ. 1,7 γρ. 

Multilink® 
Automix

Αποχρώσεις: 
Αδιαφανές, Κίτρινο, ∆ιαφανές, Λευκό.

Monobond Etch & Prime 

Αισθητική ρητινώδης κονία

Αισθητική ρητινώδης κονία, κατάλληλη για τη µόνιµη 
συγκόλληση αποκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων από 
υαλοκεραµικό, υαλοκεραµικό διπυριτικού λιθίου και ρητίνη 
(ένθετα, επένθετα και όψεις). ∆ιατίθεται ως φωτοπολυµερι-
ζόµενη 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 κατοχυρωµέ-
νο, 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:
∆ιατίθεται σε κασετίνες, µεµονωµένες σύριγγες και σε 
δοκιµαστικές πάστες χρώµατος.

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

Αδροποίηση και προετοιµασία σε ένα στάδιο

 

Πάστα καθαρισµού του σάλιου

Ρητινώδης κονία γενικής χρήσης

Η πάστα καθαρισµού γενικής χρήσης 
Ivoclean καθαρίζει αποτελεσµατικά 
εκτός στόµατος τις επιφάνειες συγκόλ-
λησης των κεραµικών και των 
µεταλλικών προσθετικών αποκαταστά-
σεων, µετά από τη δοκιµή στο στόµα. 
∆ηµιουργεί κατάλληλες συνθήκες για 
βέλτιστο αποτέλεσµα κατά τη συγκόλ-
ληση, µε την τεχνική της αδροποίησης.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 γρ.
Κωδικός: IVO637568AN

Ivoclean

 

Γέλη καθαρισµού του σάλιου

ZirClean

Για τον καθαρισµό των επιφανειών συγκόλλησης των 
ζιρκονίων, των κεραµικών και µεταλλικών αποκαταστάσε-
ων µετά από την ενδοστοµατική δοκιµή.
Συσκευασία: Σύριγγα 5 γρ. µε 15 ρύγχη µιας χρήσης 
Κωδικός: BISEMB7351P ΤΙΜΗ: 18€
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RelyX™ Luting

- 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
µηχανηµάτων κατασκευασµένων από µέταλλο

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

  

  

 

Συγκολλητική κονία υψηλής αντοχής για στεφάνες,
γέφυρες, ένθετα και ορθοδοντικές εργασίες.
Συσκευασία: 60 γρ.
ΤΙΜΗ: 45€
Κωδικός: GCDEM0122345

 

Ketac™ Cem Radiopaque
Ketac™ Cem Easymix

Alpha-Dent®

GLASS IONOMER

- 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 µηχανηµάτων 
κατασκευασµένων από µέταλλο
- Επίστρωση κοιλοτήτων
- ∆ιατίθεται και σε Easymix για εύκολο χείρισµό και επίσης σε
κάψουλες 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 

Ρητινωδώς τροποποιηµένη υαλοϊονοµερής κονίαΥαλοϊονοµερής κονία συγκολλήσεων

Υαλοϊονοµερής κονία / ουδέτερο στρώµα Πολυκαρβοξυλική κονία

THERACAL LC

Ρητινωδώς τροποποιηµένο πυριτικό ασβέστιο, φωτοπολυµεριζόµενο,  µπορεί να
αντικαταστήσει όλα τα ουδέτερα στρώµατα όπως τα Dycal®, υαλονοµερείς 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:19,6€
4 σύριγγες του 1γρ. Κωδικός: BISEMH33014P TΙΜΗ: 58,8€

Φωτοπολυµεριζόµενο ουδέτερο στρώµα

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

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: 17,90€

Προτείνεται για συγκόλληση στεφανών και γεφυρών,
ενθέτων, ορθοδοντικών δακτυλίων, προσωρινών
εµφράξεων και ως ουδέτερο στρώµα κάτω από εµφράξεις.
Προέλευση Η.Π.Α
Συσκευασία: 18 γρ. σκόνης και 16,5ml υγρού
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DTNEM3070000001  ΤΙΜΗ:32€

Carbociment

Temporary
Cement 19
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•  Tο πρώτο  και  µοναδικό προσωρινό  υλικό  µε δυνα-
τότητα φθορισµού

 

για καλύτερη  προσοµοίωση µε τους 
οδοντικούς ιστούς

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

Συσκευασία: 50ml. και 15 ρύγχη ανάµιξης
Κωδικός: DISEMSPD130X  TIMH: 87 €

perfec
temp10

• Υαλοϊονοµερές Ketac Molar σε κάψουλες
• Nέο υαλοϊονοµερές εµφρακτικό Ketac Universal 

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

 

Συσκευασίες:
Cavit 28γρ.(44030), 
Cavit G 28γρ.(44313) 
και Cavit W 28γρ.(44130)

 
Cimavit 
εργαλεία • Συµπυκνώσιµο • Eρµητική έµφραξη έως και 4 εβδο-
µάδες • Iκανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσµα

Συσκευασία : Φιαλίδιο 28 γρ.  Κωδ.: ROLEM213859 TIMH: 9,9 € 

Ketac™ Cavit™

  

Υαλοϊονοµερή αποκαταστατικά Υλικά προσωρινών εµφράξεων 

Υλικό προσωρινών προσθετικών αποκαταστάσεων

Υλικά προσωρινών εµφράξεων 

Υλικό προσωρινών έµφραξεων

acrytemp 

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

Έτοιµο προς χρήση προσωρινό
εµφρακτικό χωρίς ευγενόλη-
Υψηλής σκλήρηνσης και ταχείας
πήξεως.Ερµητική έµφραξη-∆εν προκαλεί ερεθισµό
στον πολφό.
Συσκευασία: Φιαλίδιο 30γρ. Κωδ.: GCDEM0122373 ΤΙΜΗ:8,1€

Telio CS Inlay

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

Φωτοπολυµεριζόµενο προσωρινό εµφρακτικό
ενός συστατικού

Υλικό προσωρινών αποκαταστάσεων

• Έτοιµο για χρήση και γρήγορο στην αφαίρεση • ∆εν κολλά στα 
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Virtual®  ήγοµρασορπ ητσιρΆ  • και µετατόπιση υγρασίας, εξαιρετική ισορροπία

•  Εξαιρετική αναγνωσιµότητα και ακρίβεια
•  Ευέλικτοι χρόνοι εργασίας και γρήγορη φάση πήξης
•  Άρωµα φρέσκιας µέντας

Αποχρώσεις:
Θαλασσί: Virtual Putty, Virtual Heavy Body και Virtual Monophase
Καραµελέ:Virtual Light Body και Virtual Extra Light Body 

Συσκευασίες: 
• Λεπτόρρευστο 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 .

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

Συσκευασίες:
• Splash παχύρρευστο Regular ή Fast, βαζάκια 2x250ml, Τιµή:70€  
• Splash λεπτορρευστο Regular ή Fast, φύσιγγες 2x48ml και ρύγχη ανάµειξης,
ΤIMH: 29,9€   

 

• 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 κατα-
σκευή «µήτρας» για προσωρινές αποκαταστάσεις.
Xρόνος πολυµερισµού: 2.30΄. 

Συσκευασία: 2 φύσιγγες συνολικά 96ml και ρύγχη
Κωδικός: DISEMSPE1186, DISEMSPE1105, DISEMSPD1104, ΤΙΜΗ: 30€ 

BITE REGISTRATION
 

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας 

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακριβείας

Υλικά καταγραφής δήξης

φυσικών ιδιοτήτων

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας 

Η υδρόφιλη σύσταση του Siliperfect-AD II επιτρέπει 
την αυξηµένη ακρίβεια 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. ∆ιατίθεται σε δύο 
χρόνους πήξης.
Συσκευσίες:
-Παχύρρευστο 2x250ml
Κωδικός: GCDEM011623*  ΤΙΜΗ:42€
-Λεπτόρρευστο 2x50ml + ρύγχη
Κωδικός: GCDEM011623*  TIMH:27€ 
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Virtual®  ήγοµρασορπ ητσιρΆ  • και µετατόπιση υγρασίας, εξαιρετική ισορροπία

•  Εξαιρετική αναγνωσιµότητα και ακρίβεια
•  Ευέλικτοι χρόνοι εργασίας και γρήγορη φάση πήξης
•  Άρωµα φρέσκιας µέντας

Αποχρώσεις:
Θαλασσί: Virtual Putty, Virtual Heavy Body και Virtual Monophase
Καραµελέ:Virtual Light Body και Virtual Extra Light Body 

Συσκευασίες: 
• Λεπτόρρευστο 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 .

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

Συσκευασίες:
• Splash παχύρρευστο Regular ή Fast, βαζάκια 2x250ml, Τιµή:70€  
• Splash λεπτορρευστο Regular ή Fast, φύσιγγες 2x48ml και ρύγχη ανάµειξης,
ΤIMH: 29,9€   

 

• 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 κατα-
σκευή «µήτρας» για προσωρινές αποκαταστάσεις.
Xρόνος πολυµερισµού: 2.30΄. 

Συσκευασία: 2 φύσιγγες συνολικά 96ml και ρύγχη
Κωδικός: DISEMSPE1186, DISEMSPE1105, DISEMSPD1104, ΤΙΜΗ: 30€ 

BITE REGISTRATION
 

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας 

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακριβείας

Υλικά καταγραφής δήξης

φυσικών ιδιοτήτων

Πολυβινυλοσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας 

Η υδρόφιλη σύσταση του Siliperfect-AD II επιτρέπει 
την αυξηµένη ακρίβεια 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. ∆ιατίθεται σε δύο 
χρόνους πήξης.
Συσκευσίες:
-Παχύρρευστο 2x250ml
Κωδικός: GCDEM011623*  ΤΙΜΗ:42€
-Λεπτόρρευστο 2x50ml + ρύγχη
Κωδικός: GCDEM011623*  TIMH:27€ 
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Σιλικόνη αποτύπωσης

Σιλικόνη συµπύκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερό-
τητας διαστάσεων. Συσκευασία: 900ml παχύρρευστο,
140ml λεπτόρρευστο, 60 ml καταλύτης

zetaplus
intro kit

Κωδικός: ZHEEMC100730 TIMH: 36€

Αποτυπωτικό ευγενολούχο φύραµα

Συσκευασίες:
• Παχύρρευστο 2x250ml 
Κωδικός: ZHEEMC203** 
ΤΙΜΗ: 59€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml και 
ρύγχη σε διάφορες ρευστότητες
Κωδικός: ZHEEMC203** 
ΤΙΜΗ: 39€ 

• Συσκευασία για συσκευές 
αυτόµατης ανάµιξης µε
2x380ml βάση-καταλύτη και
15 ρύγχη ανάµιξης
Κωδικός: ZHEEM2023**
ΤΙΜΗ:120€

elite HD 

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

hydrorise 

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Συσκευασίες:
• Παχύρρευστο 300ml
βάσης + 300ml καταλύτη
Κωδικός: ZHEEMC2070** 
TIMH: 72€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml
+ ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20700* 
ΤΙΜΗ: 43€

• Συσκευασία για συσκευές 
αυτόµατης ανάµιξης 2x380ml 
βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20704*
ΤΙΜΗ: 130€

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Για αποτύπωση εµφυτευµάτων

Hydrorise Implant Heavy body
•Συσκευασία για συσκευές αυτόµατης 
ανάµιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 
15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207090 ΤΙΜΗ: 160€

Hydrorise Implant light body
• Συσκευασία λεπτόρρευστου 2x50ml 
βάση - καταλύτη+ 12 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207091 ΤΙΜΗ: 46€

Hydrorise Implant Medium body
• Συσκευασία για συσκευές αυτόµατης 
ανάµιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 
15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207092 ΤΙΜΗ: 160€

Hydrorise Implant Medium body quick
• Συσκευασία για συσκευές αυτόµατης 
ανάµιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 
15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207122 ΤΙΜΗ: 160€

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

Kelly’s

hydrorise
implant
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Σιλικόνη αποτύπωσης

Σιλικόνη συµπύκνωσης υψηλής ακρίβειας και σταθερό-
τητας διαστάσεων. Συσκευασία: 900ml παχύρρευστο,
140ml λεπτόρρευστο, 60 ml καταλύτης

zetaplus
intro kit

Κωδικός: ZHEEMC100730 TIMH: 36€

Αποτυπωτικό ευγενολούχο φύραµα

Συσκευασίες:
• Παχύρρευστο 2x250ml 
Κωδικός: ZHEEMC203** 
ΤΙΜΗ: 59€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml και 
ρύγχη σε διάφορες ρευστότητες
Κωδικός: ZHEEMC203** 
ΤΙΜΗ: 39€ 

• Συσκευασία για συσκευές 
αυτόµατης ανάµιξης µε
2x380ml βάση-καταλύτη και
15 ρύγχη ανάµιξης
Κωδικός: ZHEEM2023**
ΤΙΜΗ:120€

elite HD 

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

hydrorise 

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Συσκευασίες:
• Παχύρρευστο 300ml
βάσης + 300ml καταλύτη
Κωδικός: ZHEEMC2070** 
TIMH: 72€
• Λεπτόρρευστο 2x50ml
+ ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20700* 
ΤΙΜΗ: 43€

• Συσκευασία για συσκευές 
αυτόµατης ανάµιξης 2x380ml 
βάση - καταλύτη + 15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC20704*
ΤΙΜΗ: 130€

Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

Για αποτύπωση εµφυτευµάτων

Hydrorise Implant Heavy body
•Συσκευασία για συσκευές αυτόµατης 
ανάµιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 
15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207090 ΤΙΜΗ: 160€

Hydrorise Implant light body
• Συσκευασία λεπτόρρευστου 2x50ml 
βάση - καταλύτη+ 12 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207091 ΤΙΜΗ: 46€

Hydrorise Implant Medium body
• Συσκευασία για συσκευές αυτόµατης 
ανάµιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 
15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207092 ΤΙΜΗ: 160€

Hydrorise Implant Medium body quick
• Συσκευασία για συσκευές αυτόµατης 
ανάµιξης 2x380ml βάση - καταλύτη + 
15 ρύγχη
Κωδικός: ZHEEMC207122 ΤΙΜΗ: 160€

Eυγενολούχο φύραµα για λήψη αποτυπωµάτων ακριβείας
Συσκευασία: 2 σωληνάρια (βάση 50γρ και καταλύτης 60 γρ)
Κωδικός: TELEMKELLPAS ΤΙΜΗ: 29,9 €
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• Απολύτως ατραυµατική µέθοδος που δεν βλάπτει το προσπεφυκός επιθήλιο
• Απλή & γρήγορη εφαρµογή σε σχέση µε το νήµα (κέρδος > 10’ σε κάθε
αποτύπωµα)
• Τέλεια αιµόσταση, ανώδυνη εφαρµογή
• Αξιόπιστο αποτέλεσµα στην αποτύπωση 
Συσκευασίες: 

• Ανταλλακτικές φύσιγγες  φράουλα 20 τεµάχια   Κωδικός: ROLEM261001
•
•    Πιστόλι εφαρµογής Κωδικός: ROLEM260900

 Ανταλλακτικά ρύγχη 40 τεµάχια  Κωδικός: ROLEM261040

  

Imprint™ 4

 Aπώθηση ούλων ανώδυνα και απολύτως αναίµακτα

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

Impregum™ Soft,

Expasyl™

Penta/Soft, Super Quick

Αποτυπωτικό πολυαιθέρα

Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υψηλής ακρίβειας για µονοφασική τεχνική
αποτύπωσης. ∆ιατίθεται 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

Monophase Penta

Πολυαιθερικό αποτυπωτικό 
υψηλής ακρίβειας για µονοφα-
σική τεχνική αποτύπωσης. 
∆ιατίθεται 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 σύριγγες 
των 50ml + 5 ρύγχη +
5 ενδοστοµατικές σύριγγες για 
ιξώδες light body (69380).

• Γρήγορη πήξη του υλικού µέσα 
στο στόµα, για πραγµατική εξοικονό-
µηση χρόνου.
• Επαρκής χρόνος επεξεργασίας του 
υλικού για εργασία χωρίς άγχος.
• Υψηλή υδροφιλικότητα για µεγάλη 
ακρίβεια, ακόµα και σε υγρό 
περιβάλλον.
• Κλινικά αποδεδειγµένη αντοχή στο 

διαµετρικό εφελκυσµό.
• Νέα χρώµατα, εύκολα ορατά. 
Γεύση µέντας, ευχάριστη στον 
ασθενή.
Συσκευασίες: παχύρευστο για 
συσκευές αυτόµατης ανάµιξης
µε 2 βάσεις 300 ml και 2 καταλύτες 
60 ml, λεπτόρρευστο
µε 4 φύσιγγες των 50ml
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Αλγινικό

Συσκευασία: 500γρ. 
Κωδικός: ZHEEMC302145
TIMH: 11€

οrthoprint

Αλγινικά

Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 11,9€

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

hydrogum 5

Αλγινικά

Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 11€

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

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

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

Νήµα απώθησης ούλων Mεταλλικά ∆ισκάρια

elite Cord 

Κωδικός: ZHEEMD5** TIMH: 7,5€

Πλαστικά ∆ισκάρια

hi-tray light clear

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

hi-tray metal

∆ιάτρητα µεταλλικά δισκάρια
για αποτύπωση. ∆ιατίθενται σε
5 µεγέθη για άνω-κάτω φραγµό. 

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

Express™ & Express™ XT

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού
Alghamix II
TIMH: 380€

alghamix II

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

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

Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti              

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADAPTIVE

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 κατασκευα-
σµένα 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 µηχανοκινούµενο 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 παλίν-
δροµη κίνηση (reciprocation), ανάλογα µε τις δυνάµεις που ασκούνται µέσα στον ριζικό σωλήνα. Τα αποτελέσµατα αυτής της 
κίνησης είναι η εξαιρετική αφαίρεση των ρινισµάτων οδοντίνης µε την περιστροφική κίνηση και η ελαχιστοποίηση του φαινο-
µένου του “βιδώµατος” του εργαλείου µέσα στο ριζικό σωλήνα µε την ασύµµετρη παλίνδροµη κίνηση. 

Περιστροφική κίνηση: 
600º δεξιόστροφα και 

0º αριστερόστροφα όταν 
το εργαλείο δεν δέχεται αντίσταση.

Ασύµµετρη παλίνδροµη
κίνηση (reciprocation):

370º δεξιόστροφα  και έως 50º 
αριστερόστροφα  όταν το εργαλείο

δέχεται αντίσταση

Μοτέρ Elements:
6 προκαθορισµένα προγράµµατα για TF Adaptive, 
K3/K3XF, TF, LightSpeed, M4 και 4 προγράµµατα 

µε ελεύθερη ρύθµιση στροφών/ροπής και σύστηµα 
αυτόµατης απεµπλοκής του εργαλείου 

(auto-reverse). ∆ιαθέτει λειτουργία calibration. 

Κωδικός Μοτέρ-Γωνιακές 

815-1502  Μοτέρ Ενδοδοντίας Elements/περιλαµβάνει µοτέρ,γωνιακή 8:1,ποδοδιακόπτη.

815-1530  TF Adaptive Αρχικό Κιτ/Περιλαµβάνει 1 µοτέρ Εlements,7 κουτιά ΤFA Κιτ Στενών Ριζικών σωληνών (5 τµχ.  
 23mm/2 τµχ. 27mm),7 κουτιά TFA Κιτ Μεσαίων/Μεγάλων Pιζικών Σωληνών(5 τµχ. 23mm/2 τµχ. 27mm), 6  
 Κουτιά K-Files 25mm(2x08,2x10,2x15),1 LA Axxess 2.0 Bur kit.

25846  Μ4 Ειδική χειρολάβη µικροµότορ για ενδοδοντικά εργαλεία χειρός.

 Μηχανοκινούµενα εργαλεία TF Adaptive: ΤΙΜΗ: 51 € 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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Αλγινικό

Συσκευασία: 500γρ. 
Κωδικός: ZHEEMC302145
TIMH: 11€

οrthoprint

Αλγινικά

Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 11,9€

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

hydrogum 5

Αλγινικά

Συσκευασία: 453 γρ.
TIMH: 11€

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

Bινυλοπολυσιλοξάνη υψηλής ακρίβειας

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

Νήµα απώθησης ούλων Mεταλλικά ∆ισκάρια

elite Cord 

Κωδικός: ZHEEMD5** TIMH: 7,5€

Πλαστικά ∆ισκάρια

hi-tray light clear

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

hi-tray metal

∆ιάτρητα µεταλλικά δισκάρια
για αποτύπωση. ∆ιατίθενται σε
5 µεγέθη για άνω-κάτω φραγµό. 

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

Express™ & Express™ XT

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού

Συσκευή Ανάµιξης Αλγινικού
Alghamix II
TIMH: 380€

alghamix II

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

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

Μηχανοκίνητα εργαλεία Ni-Ti              

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADAPTIVE

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 κατασκευα-
σµένα 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 µηχανοκινούµενο 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 παλίν-
δροµη κίνηση (reciprocation), ανάλογα µε τις δυνάµεις που ασκούνται µέσα στον ριζικό σωλήνα. Τα αποτελέσµατα αυτής της 
κίνησης είναι η εξαιρετική αφαίρεση των ρινισµάτων οδοντίνης µε την περιστροφική κίνηση και η ελαχιστοποίηση του φαινο-
µένου του “βιδώµατος” του εργαλείου µέσα στο ριζικό σωλήνα µε την ασύµµετρη παλίνδροµη κίνηση. 

Περιστροφική κίνηση: 
600º δεξιόστροφα και 

0º αριστερόστροφα όταν 
το εργαλείο δεν δέχεται αντίσταση.

Ασύµµετρη παλίνδροµη
κίνηση (reciprocation):

370º δεξιόστροφα  και έως 50º 
αριστερόστροφα  όταν το εργαλείο

δέχεται αντίσταση

Μοτέρ Elements:
6 προκαθορισµένα προγράµµατα για TF Adaptive, 
K3/K3XF, TF, LightSpeed, M4 και 4 προγράµµατα 

µε ελεύθερη ρύθµιση στροφών/ροπής και σύστηµα 
αυτόµατης απεµπλοκής του εργαλείου 

(auto-reverse). ∆ιαθέτει λειτουργία calibration. 

Κωδικός Μοτέρ-Γωνιακές 

815-1502  Μοτέρ Ενδοδοντίας Elements/περιλαµβάνει µοτέρ,γωνιακή 8:1,ποδοδιακόπτη.

815-1530  TF Adaptive Αρχικό Κιτ/Περιλαµβάνει 1 µοτέρ Εlements,7 κουτιά ΤFA Κιτ Στενών Ριζικών σωληνών (5 τµχ.  
 23mm/2 τµχ. 27mm),7 κουτιά TFA Κιτ Μεσαίων/Μεγάλων Pιζικών Σωληνών(5 τµχ. 23mm/2 τµχ. 27mm), 6  
 Κουτιά K-Files 25mm(2x08,2x10,2x15),1 LA Axxess 2.0 Bur kit.

25846  Μ4 Ειδική χειρολάβη µικροµότορ για ενδοδοντικά εργαλεία χειρός.

 Μηχανοκινούµενα εργαλεία TF Adaptive: ΤΙΜΗ: 51 € 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. 25



Ε
Ν

∆
Ο

∆
Ο

Ν
Τ
ΙΚ

Α
 Ε

Ρ
Γ

Α
Λ

Ε
ΙΑ

 -
 Υ

Λ
ΙΚ

Α

  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.

Mηχανοκίνητα εργαλεία NiTi

Ενδοδοντικά µικροεργαλεία χείρος 

K3XF

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα

Νέα κεφαλή εργαλείου Δίνει περισσότερο χώρο εργασίας ειδικά στα  
 οπίσθια δόντια.

Σπείρες μεταβλητού βήματος Επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου  
 και την μετατόπιση των ξεσμάτων έξω από τον  
 ριζικό σωλήνα και όχι την συμπιέση τους προς τα  
 τοιχώματα της οδοντίνης.

Εργαλείο με μη αχμηρό άκρο Ακολουθεί την ανατομία του ριζικού σωλήνα και  
 ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μετατόπισης  
 του ακρορριζικού τρήματος.

Η ύπαρξη της τρίτης ακτινικής Σταθεροποιεί το εργαλείο και το κρατά πάντα  
επιφάνειας κεντραρισμένο.

Θερμική επεξεργασία R-phase™ Αυξημένη ευκαμψία και αντοχή στην κυκλική κόπωση

∆ιαθέσιµες συσκευασίες K3XF (κουτί 6 τµχ.)

Συσκευασία: Κουτί 6 τεµαχίων  ΤIMH: 49,5€

Φυράµατα 

• Sealapex: υδροξείδιο του ασβεστίου χωρίς ευγενόλη για
γρήγορη επούλωση και διαµόρφωση των σκληρών ιστών.
Συσκευασία 12γρ.βάση/12γρ.καταλύτη Κωδικός: SYBEM18432 ΤIMH: 25,83€
• Tubli-Seal: οξείδιο του ψευδαργύρου µε ευγενόλη µε ανοικτό χρώµα και ακτινοσκιερό.
Συσκευασία 10γρ.βάση/3,5γρ. καταλύτη Κωδικός: SYBEM00340 ΤIMH: 39,5€
• 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: 72,97€

• Ρίνες Triple-flex ανοξείδωτο ατσάλι, από 08 
εώς 80, κουτί 6 τµχ. ΤIMH: 10,5€ 
• Ρίνες Κ ανοξείδωτο ατσάλι, από 06 εώς 80, 
κουτί 6 τµχ. από 06 εώς 40
ΤIMH: 8,55€ / 45 εώς 80 ΤIMH:11,40€
• Ρίνες Hedstrom ανοξείδωτο ατσάλι, από 15 
εώς 80,κουτί 6 τµχ. από 15 εώς 40 ΤIMH: 
8,55€ / 45 εώς 80 ΤIMH:11,40€
• Νευροεξαγωγοί σε µεγέθη XXXF(15), 
XXF(20), XF(25), F(30), M(35), C(40)
καρτέλα 10 τµχ ΤIMH: 6,6€

• Reamers ανοξείδωτο ατσάλι, από 06 εώς 
45,κουτί 6 από 06 εώς 40 
ΤIMH: 8,55€ / 45 ΤIMH:11,40€
• Gates Glidden µήκους 18mm,κουτί 6 τµχ. 
ΤIMH: 25,5€
• ∆ακτυλικά εργαλεία κάθετης συµπύκνωσης, 
15-40, κουτί 6 τµχ. ΤIMH: 13,6€
• ∆ακτυλικά εργαλεία πλάγιας συµπύκνωσης 
σε µεγέθη XF, FF, MF, F, FM, M σε κουτί 6 τεµ. 
ΤIMH: 13,6€

Autofit Feather tip
Gutta percha

Κώνοι γουταπέρκας Κώνοι χάρτου µε κωνικότητα

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: 28,66€

Autofit Paper Points 
Από τον Dr.L.S Buchanan µε κωνικότητες
χρωµατικά κωδικοποιηµένες.  Eφαρµόζουν 
τέλεια σε ρ.σ που έχουν παρασκευαστεί µε µεγαλύτερη κωνικότητα.
Συσκευασία:
Κουτί 100 τµχ. σε κωνικότητες .04, 06, 08, 10, 12, ασορτί. 
ΤΙΜΗ:16,66€

Autofit Feather tip
Gutta percha

Κώνοι γουταπέρκας Κώνοι χάρτου µε κωνικότητα
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Μηχανοκίνητα εργαλεία NiTi

Eργαλείο αρχικής πρόσβασης 

Ανοξείδωτο ατσάλι ενισχυµένο µε άνθρακα. Βοηθούν στην πιο  γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβασ
 δύσκολων και ανασβεστιωµένων ρ.σ. ∆ύο µεγέθη Κ1 (κατά προσέγγιση no 07)και Κ2 (κατά προσέγγιση no 09).
Συσκευασίες: Κουτί 6 τµχ 
Κωδικός: Κ1 SYBEM23465 ΤIMH: 15,75€ 
Κωδικός: Κ2 SYBEM23467 ΤIMH: 15,75€

Πίνακας διαθέσιµων συσκευασιών TF (κουτί 3τµχ.)

Kατά την κατασκευή δεν δηµιουργούνται µικρορωγµές στην επιφάνεια του µετάλλου και το 
µέταλλο παραµένει πιο ανθεκτικό. Οι µικρορωγµές που ενδέχεται να παρουσιαστούν στον 
τροχισµό κατά την κατασκευή άλλων εργαλείων οδηγούν σε θραύση του εργαλείου και  
επιδρούν αρνητικά στη δοµή του κράµατος του Ni-Ti.

Τα εργαλεία TF είναι 70% πιο εύκαµπτα και 2-3 φορές περισσότερο ανθεκτικά στην κυκλική 
κόπωση από τα ανταγωνιστικά εργαλεία. Χάρη στην αντοχή και ευκαµψία τους τα εργαλεία TF 
διατηρούν  την φυσική ανατοµία του καναλιού περισσότερο από τα ανταγωνιστικα εργαλεία.

Μειώνεται η πιθανότητα θραύσης του εργαλείου.

 Αυξάνει τη σκληρότητα και την αντοχή του εργαλείου.

Εύκολη επιλογή και οικονοµία λόγω της χρήσης µικρού αριθµού εργαλείων ανά περιστατικό
Σχεδιασµένα για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα περιστατικών εύκολα και αποτελεσµατικά.

Χαρακτηριστικά                                                              Πλεονεκτήµατα

Εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί
µε την διαδικασία της συστροφής
και όχι του τροχισµού

Tεχνολογία θερµικής
επεξεργασίας R-phase™     

∆εν βιδώνουν στον ριζικό σωλήνα  

Προηγµένη επεξεργασία της επιφάνειας 

Απλή τεχνική µε την χρήση 3 µόνο
εργαλείων     

Pathfinder CS

Συσκευασία:
Κουτί 3 τεµαχίων ΤIMH: 54€ 

Έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε τα εργαλεία TF.

Συσκευασία κώνων χάρτου TF:
Κουτί 100 τµχ. σε κωνικότητες .04, 06, 08, 10, 12,
και ασορτί .04-.12. 
Κωδικός: SYBEM822-****TIMH: 14,38€ 

Συσκευασία κώνων γουταπέρκας TF:
Κουτί 50 τµχ. σε µεγέθη, 25 04, 25 06, 25 08,
25 10, 25 12, 30 06 , 35 06, 40 04, 50 04.
Κωδικός: SYBEM822-**** TIMH: 17,5€ 

Κώνοι χάρτου και γουταπέρκας TF

26
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Mηχανοκίνητα εργαλεία NiTi

Ενδοδοντικά µικροεργαλεία χείρος 

K3XF

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα

Νέα κεφαλή εργαλείου Δίνει περισσότερο χώρο εργασίας ειδικά στα  
 οπίσθια δόντια.

Σπείρες μεταβλητού βήματος Επιτρέπουν τον καλύτερο έλεγχο του εργαλείου  
 και την μετατόπιση των ξεσμάτων έξω από τον  
 ριζικό σωλήνα και όχι την συμπιέση τους προς τα  
 τοιχώματα της οδοντίνης.

Εργαλείο με μη αχμηρό άκρο Ακολουθεί την ανατομία του ριζικού σωλήνα και  
 ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μετατόπισης  
 του ακρορριζικού τρήματος.

Η ύπαρξη της τρίτης ακτινικής Σταθεροποιεί το εργαλείο και το κρατά πάντα  
επιφάνειας κεντραρισμένο.

Θερμική επεξεργασία R-phase™ Αυξημένη ευκαμψία και αντοχή στην κυκλική κόπωση

∆ιαθέσιµες συσκευασίες K3XF (κουτί 6 τµχ.)

Συσκευασία: Κουτί 6 τεµαχίων  ΤIMH: 49,5€

Φυράµατα 

• Sealapex: υδροξείδιο του ασβεστίου χωρίς ευγενόλη για
γρήγορη επούλωση και διαµόρφωση των σκληρών ιστών.
Συσκευασία 12γρ.βάση/12γρ.καταλύτη Κωδικός: SYBEM18432 ΤIMH: 25,83€
• Tubli-Seal: οξείδιο του ψευδαργύρου µε ευγενόλη µε ανοικτό χρώµα και ακτινοσκιερό.
Συσκευασία 10γρ.βάση/3,5γρ. καταλύτη Κωδικός: SYBEM00340 ΤIMH: 39,5€
• 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: 72,97€

• Ρίνες Triple-flex ανοξείδωτο ατσάλι, από 08 
εώς 80, κουτί 6 τµχ. ΤIMH: 10,5€ 
• Ρίνες Κ ανοξείδωτο ατσάλι, από 06 εώς 80, 
κουτί 6 τµχ. από 06 εώς 40
ΤIMH: 8,55€ / 45 εώς 80 ΤIMH:11,40€
• Ρίνες Hedstrom ανοξείδωτο ατσάλι, από 15 
εώς 80,κουτί 6 τµχ. από 15 εώς 40 ΤIMH: 
8,55€ / 45 εώς 80 ΤIMH:11,40€
• Νευροεξαγωγοί σε µεγέθη XXXF(15), 
XXF(20), XF(25), F(30), M(35), C(40)
καρτέλα 10 τµχ ΤIMH: 6,6€

• Reamers ανοξείδωτο ατσάλι, από 06 εώς 
45,κουτί 6 από 06 εώς 40 
ΤIMH: 8,55€ / 45 ΤIMH:11,40€
• Gates Glidden µήκους 18mm,κουτί 6 τµχ. 
ΤIMH: 25,5€
• ∆ακτυλικά εργαλεία κάθετης συµπύκνωσης, 
15-40, κουτί 6 τµχ. ΤIMH: 13,6€
• ∆ακτυλικά εργαλεία πλάγιας συµπύκνωσης 
σε µεγέθη XF, FF, MF, F, FM, M σε κουτί 6 τεµ. 
ΤIMH: 13,6€

Autofit Feather tip
Gutta percha

Κώνοι γουταπέρκας Κώνοι χάρτου µε κωνικότητα

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: 28,66€

Autofit Paper Points 
Από τον Dr.L.S Buchanan µε κωνικότητες
χρωµατικά κωδικοποιηµένες.  Eφαρµόζουν 
τέλεια σε ρ.σ που έχουν παρασκευαστεί µε µεγαλύτερη κωνικότητα.
Συσκευασία:
Κουτί 100 τµχ. σε κωνικότητες .04, 06, 08, 10, 12, ασορτί. 
ΤΙΜΗ:16,66€

Autofit Feather tip
Gutta percha

Κώνοι γουταπέρκας Κώνοι χάρτου µε κωνικότητα
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Μηχανοκίνητα εργαλεία NiTi

Eργαλείο αρχικής πρόσβασης 

Ανοξείδωτο ατσάλι ενισχυµένο µε άνθρακα. Βοηθούν στην πιο  γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβασ
 δύσκολων και ανασβεστιωµένων ρ.σ. ∆ύο µεγέθη Κ1 (κατά προσέγγιση no 07)και Κ2 (κατά προσέγγιση no 09).
Συσκευασίες: Κουτί 6 τµχ 
Κωδικός: Κ1 SYBEM23465 ΤIMH: 15,75€ 
Κωδικός: Κ2 SYBEM23467 ΤIMH: 15,75€

Πίνακας διαθέσιµων συσκευασιών TF (κουτί 3τµχ.)

Kατά την κατασκευή δεν δηµιουργούνται µικρορωγµές στην επιφάνεια του µετάλλου και το 
µέταλλο παραµένει πιο ανθεκτικό. Οι µικρορωγµές που ενδέχεται να παρουσιαστούν στον 
τροχισµό κατά την κατασκευή άλλων εργαλείων οδηγούν σε θραύση του εργαλείου και  
επιδρούν αρνητικά στη δοµή του κράµατος του Ni-Ti.

Τα εργαλεία TF είναι 70% πιο εύκαµπτα και 2-3 φορές περισσότερο ανθεκτικά στην κυκλική 
κόπωση από τα ανταγωνιστικά εργαλεία. Χάρη στην αντοχή και ευκαµψία τους τα εργαλεία TF 
διατηρούν  την φυσική ανατοµία του καναλιού περισσότερο από τα ανταγωνιστικα εργαλεία.

Μειώνεται η πιθανότητα θραύσης του εργαλείου.

 Αυξάνει τη σκληρότητα και την αντοχή του εργαλείου.

Εύκολη επιλογή και οικονοµία λόγω της χρήσης µικρού αριθµού εργαλείων ανά περιστατικό
Σχεδιασµένα για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα περιστατικών εύκολα και αποτελεσµατικά.

Χαρακτηριστικά                                                              Πλεονεκτήµατα

Εργαλεία που έχουν κατασκευαστεί
µε την διαδικασία της συστροφής
και όχι του τροχισµού

Tεχνολογία θερµικής
επεξεργασίας R-phase™     

∆εν βιδώνουν στον ριζικό σωλήνα  

Προηγµένη επεξεργασία της επιφάνειας 

Απλή τεχνική µε την χρήση 3 µόνο
εργαλείων     

Pathfinder CS

Συσκευασία:
Κουτί 3 τεµαχίων ΤIMH: 54€ 

Έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε τα εργαλεία TF.

Συσκευασία κώνων χάρτου TF:
Κουτί 100 τµχ. σε κωνικότητες .04, 06, 08, 10, 12,
και ασορτί .04-.12. 
Κωδικός: SYBEM822-****TIMH: 14,38€ 

Συσκευασία κώνων γουταπέρκας TF:
Κουτί 50 τµχ. σε µεγέθη, 25 04, 25 06, 25 08,
25 10, 25 12, 30 06 , 35 06, 40 04, 50 04.
Κωδικός: SYBEM822-**** TIMH: 17,5€ 

Κώνοι χάρτου και γουταπέρκας TF
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ApexCal®

Το ApexCal είναι η νέα κρεµώδης πάστα υδροξειδίου του 
ασβεστίου κατάλληλη για χρήση ως προσωρινό απολυµαντικό 
προετοιµασίας κατά την ενδοδοντική θεραπεία.
Πλεονεκτήµατα:
• Απευθείας εφαρµογή εξασφαλίζει οικονοµία χρόνου.
• Εύκολη αφαίρεση.
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα (400% Al).
2 σύριγγες Χ 2,5 γρ. και 15 ρύγχη

Apexit
® 

Plus

Φύραµα υδροξειδίου του ασβεστίου για µόνιµη έµφραξη
ριζ. σωλήνων µε κώνους γουταπέρκας.
Πλεονεκτήµατα:
• Εξαιρετική συµβατότητα µε τους ιστούς. 
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα (400% Al).
•   άιρφαλε νητσ ηράχ νωνήλωσ .ζιρ νωτ ηξαρφµέ ήκιτηµρE

διαστολή κατά την πήξη.
• Οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής τού υλικού επιτρέπουν καλή

προσαρµογή και σε µορφολογικά περίπλοκους ριζ. σωλήνες.
Συσκευασία : 2 σύριγγες Χ 6 γρ. , 15 ρύγχη ανάµειξης,
5 ενδορριζικά άκρα

FRC Postec® Plus

Ενδορριζικοί άξονες υψηλής αισθητικής και ακτινοσκιερότητας, 
κατασκευασµένοι από σύνθετη ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυα-
λιού σε τρία µεγέθη. Φυσική εµφάνιση, εξαιρετική ακτινοσκι-
ερότητα, υψηλή συγκράτηση, ήπιοι µε τις ρίζες, εύκολη χρήση 
και αφαίρεση, κλινική τεκµηρίωση.

Συσκευασία: 3 άξονες #0, 5 άξονες #1, 2 άξονες #3, 3 τρύπανα 
Κωδικός: 603543
∆ιατίθενται τα περιεχόµενα και µεµονωµένα .

Συντηρητική παρασκευή, υψηλή αντοχή, δεν µεταφέρουν
τάσεις στη ρίζα και έτσι δεν υπάρχουν θραύσεις, βιοσυµβατοί, 
ακτινοσκιεροί.

LEVEL ONE FOX

•Κουτί 10 αξόνων σε κάθε ένα από τα µεγέθη 
ΤΙΜΗ: 40 €
•Κουτί 10 αξόνων και ένα τρύπανο σε κάθε ένα από τα µεγέθη 
ΤΙΜΗ: 50  €

0,80-1,00 - 1, 20 - 1,40 -1,60 mm 0,90 - 1,00 - 1,20 mm

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

L 20mm L 18mm

Mόνιµο ευγενολούχο
εµφρακτικό ριζικών
σωλήνων 

• Eυκολία χρήσης
• Eρµητική έµφραξη
• Πολύ καλή πρόσφυση στα τοιχώµατα του ριζ. σωλήνα
• Εύκολη αποµάκρυνση στην επανάληψη της Ε.Θ.

Συσκευασία: 25γρ. σκόνη + 14 ml υγρό 
Κωδικός: ROLEM266268 TIMH: 50 €

Sealite UltraSimpliSeal®

Φύραµα προσωρινής έµφραξης ριζικού σωλήνα Φύραµα µόνιµης έµφραξης ριζικού σωλήνα

Φύραµα µόνιµης έµφραξης ριζικού σωλήνα Ρητινώδες φύραµα

Άξονες υαλονηµάτων  Άξονες ανθρακονηµάτων και υαλονηµάτων 

Ρητινώδες φύραµα, βιοσυµβατό, µε εξαιρετικό 
χειρισµό. Συµβατό µε όλες τις µεθόδους έµφραξης 
του ριζικού σωλήνα. 
Συσκευασία: Σωληνάριο 13,5 γρ. 
Κωδικός: SYBEM972-0082 ΤΙΜΗ: 45,67€

Κωδικός: 595915 Κωδικός: 593991
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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: 6,4€

 
 

Κουτί µε χρωµατική κωδικοποίηση,
ασορτί και µεµονωµένα µεγέθη από
10-80  120τµχ. ΤΙΜΗ:6,6€

• Με κωνικότητα 4% και 6% σε µεγέθη
από 15-80 60τµχ. ΤΙΜΗ: 8,4€

Εργονοµικό δαχτυλίδι που
φέρνει στο χέρι σας τα εργαλεία
σας, δύο δοχεία υγρών και
συσκευή µέτρησης.

Kωδικός:  SYBEM825-0049 TIMH: 87,15€
Kωδικός:  SYBEM973-1002 TIMH: 29,4€ (110ml)

Περιέχει EDTA και άλλα έκδοχα, δρα στα
τοιχώµατα του ρ.σ, αφαιρεί πλήρως
τα οδοντικά επιχρίσµατα και αφήνει τα οδοντικά
σωληνάρια καθαρά από οργανικά υπολείµµατα.
Θα διαπιστώσετε βελτίωση της συγκόλλησης
και της τρισδιάστατης έµφραξης του ρ.σ. 

Τα εργαλεία Buchanan
έχουν ένα άκρo
νικελοτιτανίου και ένα
ανοξείδωτου ατσαλιού και χρησιµοποιούνται για κάθε τεχνική
θερµής ή ψυχρής συµπύκνωσης.
Kωδικός: SYBEM974-00** TΙΜΗ: 62€ έκαστο

Με την χρήση ένος µετρητή,το εργαλείο
Tip Snip κοβεί την γουταπέρκα στο
επιθυµητό µέγεθος ISO για τελεία
εφαρµογή στο ακρορρίζιο.
Κωδικός: SYBEM815-9042 ΤIMH: 76,6€

Endoring Υγρό διακλυσµών µε EDTA

Χειροκίνητα εργαλεία συµπύκνωσης

Εργαλείο κοπής γουταπέρκας

Eιδικές φρέζες ενδοδοντίας

Κώνοι χάρτου 
Κώνοι γουταπέρκας

Λάστιχα και πλαίσιο αποµόνωσης

Οι φρέζες LA AXXESS σχεδιάστηκαν σε συνεργασία µε τον 
Dr.L. Stephen Buchanan για εύκολη διάνοιξη του ριζικού
σωλήνα µε τρόπο πιο εύκολο, πιο ασφαλή και πιο 
αποτελεσµατικό. TIMH: 6,8€

Λάστιχα 36τµχ διαστάσεων 15.2 x 15.2 cm και σε πάχος medium.
Κωδικός: GCDEM9-010  TIMH: 11,7€
Κλιβανιζόµενο µεταλλικό πλαίσιο αποµονωτήρα 12,5cm. 
Kωδικός PRPEMONE58165002 ΤΙΜΗ: 9,9€

Endo Block

Μετρητής ενδοδοντίας

Κλιβανιζόµενος µετρητής
ενδοδοντίας χρώµατος µπλε.
Κωδικός: PRPEMONE4888 ΤΙΜΗ: 11,80€

Βάση οργάνωσης ενδοδοντίας

Κλιβανιζόµενη βάση οργάνωσης 48 θέσεων
+4 φιαλιδίων 
Κωδικός: PRPEMONE4811ΤΙΜΗ:14,80€
Μεταλλικό κάλυµµα για την παραπάνω θήκη.
Κωδικός: PRPEMONE4830 ΤΙΜΗ: 6,40€
Θήκη για βάση οργάνωσης ενδοδοντίας 
Κωδικός PRPEMONE4821 ΤΙΜΗ: 16€

4813
12 endo vials

4818
78 FG

4819
42 FG + 36 CA

BUR STANDSENDO STANDS

STAINLESS
STEEL COVER

4830

4810 (78 holes)
for both hand/engine

endo instruments
21mm - 30mm

4811 (48 holes)
for both hand/engine

endo instruments
21mm - 30mm

4812 (36 holes)
for both hand/engine

endo instruments
21mm - 30mm

4823

4821

4825

PERFORATED BUR/ENDO
ORGANIZER BOXES
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ApexCal®

Το ApexCal είναι η νέα κρεµώδης πάστα υδροξειδίου του 
ασβεστίου κατάλληλη για χρήση ως προσωρινό απολυµαντικό 
προετοιµασίας κατά την ενδοδοντική θεραπεία.
Πλεονεκτήµατα:
• Απευθείας εφαρµογή εξασφαλίζει οικονοµία χρόνου.
• Εύκολη αφαίρεση.
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα (400% Al).
2 σύριγγες Χ 2,5 γρ. και 15 ρύγχη

Apexit
® 

Plus

Φύραµα υδροξειδίου του ασβεστίου για µόνιµη έµφραξη
ριζ. σωλήνων µε κώνους γουταπέρκας.
Πλεονεκτήµατα:
• Εξαιρετική συµβατότητα µε τους ιστούς. 
• Υψηλή ακτινοσκιερότητα (400% Al).
•   άιρφαλε νητσ ηράχ νωνήλωσ .ζιρ νωτ ηξαρφµέ ήκιτηµρE

διαστολή κατά την πήξη.
• Οι εξαιρετικές ιδιότητες ροής τού υλικού επιτρέπουν καλή

προσαρµογή και σε µορφολογικά περίπλοκους ριζ. σωλήνες.
Συσκευασία : 2 σύριγγες Χ 6 γρ. , 15 ρύγχη ανάµειξης,
5 ενδορριζικά άκρα

FRC Postec® Plus

Ενδορριζικοί άξονες υψηλής αισθητικής και ακτινοσκιερότητας, 
κατασκευασµένοι από σύνθετη ρητίνη ενισχυµένη µε ίνες γυα-
λιού σε τρία µεγέθη. Φυσική εµφάνιση, εξαιρετική ακτινοσκι-
ερότητα, υψηλή συγκράτηση, ήπιοι µε τις ρίζες, εύκολη χρήση 
και αφαίρεση, κλινική τεκµηρίωση.

Συσκευασία: 3 άξονες #0, 5 άξονες #1, 2 άξονες #3, 3 τρύπανα 
Κωδικός: 603543
∆ιατίθενται τα περιεχόµενα και µεµονωµένα .

Συντηρητική παρασκευή, υψηλή αντοχή, δεν µεταφέρουν
τάσεις στη ρίζα και έτσι δεν υπάρχουν θραύσεις, βιοσυµβατοί, 
ακτινοσκιεροί.

LEVEL ONE FOX

•Κουτί 10 αξόνων σε κάθε ένα από τα µεγέθη 
ΤΙΜΗ: 40 €
•Κουτί 10 αξόνων και ένα τρύπανο σε κάθε ένα από τα µεγέθη 
ΤΙΜΗ: 50  €

0,80-1,00 - 1, 20 - 1,40 -1,60 mm 0,90 - 1,00 - 1,20 mm

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

L 20mm L 18mm

Mόνιµο ευγενολούχο
εµφρακτικό ριζικών
σωλήνων 

• Eυκολία χρήσης
• Eρµητική έµφραξη
• Πολύ καλή πρόσφυση στα τοιχώµατα του ριζ. σωλήνα
• Εύκολη αποµάκρυνση στην επανάληψη της Ε.Θ.

Συσκευασία: 25γρ. σκόνη + 14 ml υγρό 
Κωδικός: ROLEM266268 TIMH: 50 €

Sealite UltraSimpliSeal®

Φύραµα προσωρινής έµφραξης ριζικού σωλήνα Φύραµα µόνιµης έµφραξης ριζικού σωλήνα

Φύραµα µόνιµης έµφραξης ριζικού σωλήνα Ρητινώδες φύραµα

Άξονες υαλονηµάτων  Άξονες ανθρακονηµάτων και υαλονηµάτων 

Ρητινώδες φύραµα, βιοσυµβατό, µε εξαιρετικό 
χειρισµό. Συµβατό µε όλες τις µεθόδους έµφραξης 
του ριζικού σωλήνα. 
Συσκευασία: Σωληνάριο 13,5 γρ. 
Κωδικός: SYBEM972-0082 ΤΙΜΗ: 45,67€

Κωδικός: 595915 Κωδικός: 593991
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Μέγεθος 1/10mm
Μήκος (mm)

Τιµή €:

Αδρότητα:

Η7MF
(232)

Η245MF
(234)

Η34L
(139)

Η34
(138)

801 801 801 801 801 801 805 805 805 805 805 805 807 807 807 807
009 010 012 014 016 018 009 010 012 014 016 018 010 012 014 016

       1.0 1.0 1.2 1.6 1.6 1.6 3.0 3.5 3.5 4.0
2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

811 830L 830L 830L 835 835 835 835 836KR 836KR 836KR 837KR 837KR 837KR 837KR   
033 012 014 016 009 010 012 014 010 012 014 010 012 014 016 
 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 
 4.5 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

850  850  850  850
010  012  014  016
10.0 10.0  10.0  10.0
2.68 2.68 2.68 2.68

862  862  868A  868A  878  878  878  879  879 879  879  878K  878K 
012 014  018  021  014  016  018  010  012  014  016  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
2.68 2.68  13  13  2.68 2.68 2.68 2.68    2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

T 0.3 T 0.4

Μέγεθος 1/10mm 008 008 010 012 010 012

Μήκος (mm) 1.6 2.8 3.5  3.5 2.1  2.1

Τιµή (€) 3.76 3.76 5.10 5.10 5.10  5.10

881KS 881KS 882 882 368 379 379 379 
012  014 012 014 018  016 018 023
 7.0 8.0 10.0 10.0 4.5 3.5 3.5 4.5
 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

834 834
016 021
6.0 6.0
7.47 10.56

Γερµανίας

∆ιαµάντια υψηλών ταχυτήτων ΝΤΙ Γερµανίας

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων κοπής στεφανώνΦρέζες κοπής µετάλλου/αµαλγάµατος/δοντιoύ

850L 850L
016 018
11.5 11.5 8.0

3.55.10 5.10 

847KR 
018

850  850  850  850KR  850KR   856  856 856 856  856

10.0  10.0  10.0  10.0  10.0    8.0    8.0    8.0     8.0     8.0 
018  023  031  014  018  012  014   016  018   021

2.68 3.76 5.77  2.68  2.68  2.68  2.68   2.68   2.68 2.68

859 859 859 859L  
014 016 010 014
10.0 10.0 10.0 11.5
2.68 2.68 2.68 2.68

881 881 881 881 881
010 012 014 016 018
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

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

Η7
(232)

US No
330 

Τιµή (€) 2.68  2.68

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων carbide

US No
331 m

ax.FG 300.000 rpm
,

RA/CA 5.000-50.000rpm
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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.
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H1
(001)
Cross cut

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

Τιµή (€) 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

Μέγεθος 

1/10mm 023 027  031  035  040  050 016

Μήκος (mm)       10.0

Τιµή (€) 11,08 18,65   18,65 20.05 26 26 24.36

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 (€) 10.0

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
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67

Μήκος (mm) 
Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

Γερµανίας

 

Φρέζα γωνιακής χαµηλών ταχυτήτων carbide Χειρουργικές φρέζες ευθείας

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

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
6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34

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

P19032 P19033 P19034 P19035 P19038 P19039
6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34

Μήκος (mm) 
Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

Μέγεθος 1/10mm 

Μήκος (mm) 6.0

012

Τιµή (€) 25

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

H254A
(415)
Καθολικής
χρήσης

Φρέζες λείανσης ρητινών/πορσελάνης BISCO Raptor 

Ειδικές φρέζες διαµόρφωσης και λείανσης ρητινών και πορσελάνης
υψηλής ποιότητας και αντοχής. 
• Φρέζα Raptor small 9€
• Φρέζα Raptor large 10€
• Φρέζα Diamond needle 9€

• Φρέζα A7 Christmas Tree 12€
• Φρέζα A4 Egg 12€
• Φρέζα A1 Needle 12€30
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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.

Μέγεθος 1/10mm
Μήκος (mm)

Τιµή €:

Αδρότητα:

Η7MF
(232)

Η245MF
(234)

Η34L
(139)

Η34
(138)

801 801 801 801 801 801 805 805 805 805 805 805 807 807 807 807
009 010 012 014 016 018 009 010 012 014 016 018 010 012 014 016

       1.0 1.0 1.2 1.6 1.6 1.6 3.0 3.5 3.5 4.0
2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

811 830L 830L 830L 835 835 835 835 836KR 836KR 836KR 837KR 837KR 837KR 837KR   
033 012 014 016 009 010 012 014 010 012 014 010 012 014 016 
 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 
 4.5 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

850  850  850  850
010  012  014  016
10.0 10.0  10.0  10.0
2.68 2.68 2.68 2.68

862  862  868A  868A  878  878  878  879  879 879  879  878K  878K 
012 014  018  021  014  016  018  010  012  014  016  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
2.68 2.68  13  13  2.68 2.68 2.68 2.68    2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

T 0.3 T 0.4

Μέγεθος 1/10mm 008 008 010 012 010 012

Μήκος (mm) 1.6 2.8 3.5  3.5 2.1  2.1

Τιµή (€) 3.76 3.76 5.10 5.10 5.10  5.10

881KS 881KS 882 882 368 379 379 379 
012  014 012 014 018  016 018 023
 7.0 8.0 10.0 10.0 4.5 3.5 3.5 4.5
 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

834 834
016 021
6.0 6.0
7.47 10.56

Γερµανίας

∆ιαµάντια υψηλών ταχυτήτων ΝΤΙ Γερµανίας

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων κοπής στεφανώνΦρέζες κοπής µετάλλου/αµαλγάµατος/δοντιoύ

850L 850L
016 018
11.5 11.5 8.0

3.55.10 5.10 

847KR 
018

850  850  850  850KR  850KR   856  856 856 856  856

10.0  10.0  10.0  10.0  10.0    8.0    8.0    8.0     8.0     8.0 
018  023  031  014  018  012  014   016  018   021

2.68 3.76 5.77  2.68  2.68  2.68  2.68   2.68   2.68 2.68

859 859 859 859L  
014 016 010 014
10.0 10.0 10.0 11.5
2.68 2.68 2.68 2.68

881 881 881 881 881
010 012 014 016 018
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

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

Η7
(232)

US No
330 

Τιµή (€) 2.68  2.68

Φρέζες υψηλών ταχυτήτων carbide

US No
331 m

ax.FG 300.000 rpm
,

RA/CA 5.000-50.000rpm
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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.
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H1
(001)
Cross cut

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

Τιµή (€) 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68

Μέγεθος 

1/10mm 023 027  031  035  040  050 016

Μήκος (mm)       10.0

Τιµή (€) 11,08 18,65   18,65 20.05 26 26 24.36

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 (€) 10.0

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
12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67

Μήκος (mm) 
Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

Γερµανίας

 

Φρέζα γωνιακής χαµηλών ταχυτήτων carbide Χειρουργικές φρέζες ευθείας

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

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
6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34

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

P19032 P19033 P19034 P19035 P19038 P19039
6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34

Μήκος (mm) 
Κωδ. εργοστ. 
Τιµή (€) 

Μέγεθος 1/10mm 

Μήκος (mm) 6.0

012

Τιµή (€) 25

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

H254A
(415)
Καθολικής
χρήσης

Φρέζες λείανσης ρητινών/πορσελάνης BISCO Raptor 

Ειδικές φρέζες διαµόρφωσης και λείανσης ρητινών και πορσελάνης
υψηλής ποιότητας και αντοχής. 
• Φρέζα Raptor small 9€
• Φρέζα Raptor large 10€
• Φρέζα Diamond needle 9€

• Φρέζα A7 Christmas Tree 12€
• Φρέζα A4 Egg 12€
• Φρέζα A1 Needle 12€ 31
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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.

Ανιχνευτήρες διαφόρων τύπων µονού ή διπλού άκρου

Βαµβακολαβίδες  σε διάφορα µεγέθη

22.011.03

24.101.08

TIMH: 9,69€

TIMH: 5,89€

24.709.45 24.709.41 24.709.39

TIMH: 13,76€

• Κάτοπτρα Γερµανίας απλά Νο4, Νο5
µεµονωµένα ΤΙΜΗ: 0,97€ /τµχ. 

   

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

• 

• 

   5οΝ ,4οΝ υοίδορ ςαίναµρεΓ αρτποτάΚ
µεµονωµένα ΤΙΜΗ: 1,63€ /τµχ.   

Λαβές κατόπτρων Γερµανίας
ΤΙΜΗ: 1,90€ /τµχ. 

TIMH: 14,35€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: 32,83€

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

  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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4R/4L Kωδικός 24.207.04C 

13S/14S Kωδικός 24.207.13MC 

17S/18S Kωδικός 24.207.17MC 

TΙΜΗ: 32,83€

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 45,41€ TIMH: 60,73€

TIMH: 51,41€

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 33,74€

Μοχλοί ΧΤΟΟL µε εργονοµική λαβή για 
ατραυµατική εξαγωγή. 

Νέες 
οδοντάγρες
Xcision

ΤΙΜΗ:
από 85,58€ 

Περιοτόµος
 26.182.23 ΤΙΜΗ: 80,34€

∆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

32
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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.

Ανιχνευτήρες διαφόρων τύπων µονού ή διπλού άκρου

Βαµβακολαβίδες  σε διάφορα µεγέθη

22.011.03

24.101.08

TIMH: 9,69€

TIMH: 5,89€

24.709.45 24.709.41 24.709.39

TIMH: 13,76€

• Κάτοπτρα Γερµανίας απλά Νο4, Νο5
µεµονωµένα ΤΙΜΗ: 0,97€ /τµχ. 

   

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

• 

• 

   5οΝ ,4οΝ υοίδορ ςαίναµρεΓ αρτποτάΚ
µεµονωµένα ΤΙΜΗ: 1,63€ /τµχ.   

Λαβές κατόπτρων Γερµανίας
ΤΙΜΗ: 1,90€ /τµχ. 

TIMH: 14,35€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: 32,83€

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: 32,83€

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 45,41€ TIMH: 60,73€

TIMH: 51,41€

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 33,74€

Μοχλοί ΧΤΟΟL µε εργονοµική λαβή για 
ατραυµατική εξαγωγή. 

Νέες 
οδοντάγρες
Xcision

ΤΙΜΗ:
από 85,58€ 

Περιοτόµος
 26.182.23 ΤΙΜΗ: 80,34€

∆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
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Βελονοκάτοχο
41.256.14   (14,0  cm)

κεκαµµένο: 46.051.11SC
ευθύ: 46.050.11SC

Ψαλίδια  χειρουγικά 
Super cut 
ΤΙΜΗ: 60,89€ 
Ψαλίδια χειρουργικά 
ΤΙΜΗ: 39,15€ TIMH: 47,4€

Βελονοκάτοχο
41.200.17TC-K   

TIMH: 311,07€

Τα εργαλεία αυτά  έχουν σχεδιαστεί από τον Dr. Nasser Barghi και είναι κατασκευασµένα από νιτρίλιο τιτάνιο, ώστε να έχουν 
χαµηλό βάρος και αντικολλητικές ιδιότητες. ∆ιαθέτουν εργονοµική λαβή. TIMH: 36 €

ROIRETNA BN 
N-5121P

REVRAC BN 
N-5123P

REGGULP INIM BN 
N-5124P

LASULCCO BN 
N-5122P

∆ιαθέτουν επικάλυψη νιτριδίου αλουµινίου - τιτανίου

26.193.10Λαβή bionik

Tιµή έκαστου εργαλείου µε λαβή bionik και 2 άκρα 
εργαλείων ρητινών 41,77€
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 6,90€ 

16,60€ 

Χειρουργικά εργαλεία Γερµανίας

Εργαλεία ρητινών Zepf Γερµανίας

Εργαλεία ρητινών Η.Π.Α.

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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TΙΜΗ: 29€

Εργαλεία µε επίχρυσα
άκρα από νιτρίλιο τιτάνιο
µε αντικολλητικές ιδιότητες
για εύκολη τοποθέτηση
των συνθέτων ρητινών.

  

TΙΜΗ: 62€

Εργαλείο αφαίρεσης γουταπέρκας

  

Η µικροσκοπική ακίδα στην άκρη του εργαλείου 
διαµέτρου µόνο 0,3 mm επιτρέπει την αφαίρεση της 
γουταπέρκας ακόµα και από τα βαθύτερα τµήµατα των 
ριζικών σωληνών. Η κωνικότητα του άκρου είναι 6% 
και η µέγιστη διατοµή του µόνο 0,68 mm γεγονός που 
επιτρέπει την οπτική επάφη όταν γίνεται χρήση µικρο-
σκοπίου.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZEGPRUD

Εργαλεία για µεταφορά και τοποθέτηση MTA

Εργαλείο µεταφοράς MTA 0,8mm
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:DISEMHZISSMTAMB
TIMH:189€

∆οσοµετρητής για MTA
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:DISEMHZMTABLOCK
TIMH:109€

Eργαλείο τοποθέτησης MTA
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZCLEE
TIMH: 26€

  

Ενδοδοντικοί ανιχνευτήρες

Κωδικός: DISEMHZXDG16 
TIMH 22€

Κωδικός: DISEMHZXDG16L
TIMH 22€

Εργαλεία κάθετης συµπύκνωσης NI-TI 

  

Εργαλείο αφαίρεσης κώνων αργύρου 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZIFSPH90
TIMH: 139€

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZEP** 
ΤΙΜΗ 48€

Εργαλεία ρητινών
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Βελονοκάτοχο
41.256.14   (14,0  cm)

κεκαµµένο: 46.051.11SC
ευθύ: 46.050.11SC

Ψαλίδια  χειρουγικά 
Super cut 
ΤΙΜΗ: 60,89€ 
Ψαλίδια χειρουργικά 
ΤΙΜΗ: 39,15€ TIMH: 47,4€

Βελονοκάτοχο
41.200.17TC-K   

TIMH: 311,07€

Τα εργαλεία αυτά  έχουν σχεδιαστεί από τον Dr. Nasser Barghi και είναι κατασκευασµένα από νιτρίλιο τιτάνιο, ώστε να έχουν 
χαµηλό βάρος και αντικολλητικές ιδιότητες. ∆ιαθέτουν εργονοµική λαβή. TIMH: 36 €

ROIRETNA BN 
N-5121P

REVRAC BN 
N-5123P

REGGULP INIM BN 
N-5124P

LASULCCO BN 
N-5122P

∆ιαθέτουν επικάλυψη νιτριδίου αλουµινίου - τιτανίου

26.193.10Λαβή bionik

Tιµή έκαστου εργαλείου µε λαβή bionik και 2 άκρα 
εργαλείων ρητινών 41,77€
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 6,90€ 

16,60€ 

Χειρουργικά εργαλεία Γερµανίας

Εργαλεία ρητινών Zepf Γερµανίας

Εργαλεία ρητινών Η.Π.Α.

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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TΙΜΗ: 29€

Εργαλεία µε επίχρυσα
άκρα από νιτρίλιο τιτάνιο
µε αντικολλητικές ιδιότητες
για εύκολη τοποθέτηση
των συνθέτων ρητινών.

  

TΙΜΗ: 62€

Εργαλείο αφαίρεσης γουταπέρκας

  

Η µικροσκοπική ακίδα στην άκρη του εργαλείου 
διαµέτρου µόνο 0,3 mm επιτρέπει την αφαίρεση της 
γουταπέρκας ακόµα και από τα βαθύτερα τµήµατα των 
ριζικών σωληνών. Η κωνικότητα του άκρου είναι 6% 
και η µέγιστη διατοµή του µόνο 0,68 mm γεγονός που 
επιτρέπει την οπτική επάφη όταν γίνεται χρήση µικρο-
σκοπίου.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZEGPRUD

Εργαλεία για µεταφορά και τοποθέτηση MTA

Εργαλείο µεταφοράς MTA 0,8mm
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:DISEMHZISSMTAMB
TIMH:189€

∆οσοµετρητής για MTA
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:DISEMHZMTABLOCK
TIMH:109€

Eργαλείο τοποθέτησης MTA
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZCLEE
TIMH: 26€

  

Ενδοδοντικοί ανιχνευτήρες

Κωδικός: DISEMHZXDG16 
TIMH 22€

Κωδικός: DISEMHZXDG16L
TIMH 22€

Εργαλεία κάθετης συµπύκνωσης NI-TI 

  

Εργαλείο αφαίρεσης κώνων αργύρου 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZIFSPH90
TIMH: 139€

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DISEMHZEP** 
ΤΙΜΗ 48€

Εργαλεία ρητινών
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STABILOK Fairfax

Καρφίδες ανασύστασης µε αποσπώµενο 
άκρο από τιτάνιο 2 µεγεθών. 
Συσκευασίες: 
• Σετ µε 20 καρφίδες  και 1 τρυπάνι 
Κωδικός: FAIEMSTABI* ΤΙΜΗ: 25,75 € 
• Σετ µε 100 καρφίδες και 5 τρυπάνια.
Κωδικός: FAIEMJUMBO* ΤΙΜΗ: 109,20 € 
•Τρυπάνι / τµχ. Κωδικός: FAIEMDRILL 
ΤΙΜΗ: 9,50€

Amalcap Plus
Αµάλγαµα χωρίς τη φάση γ2, υψηλής περιεκτικότητας αρ-
γύρου, σε αυτονεργοποιούµενες κάψουλες. Το κράµα απο-
τελείται από : Ag 70,1%, Sn 18,0%, Cu 11,9%   
Πλεονεκτήµατα: 
• Υψηλή αντίσταση στη διάβρωση και αντοχή
• Αυτοενεργοποιούµενο σύστηµα κατά τη διάρκεια της ανά-

µειξης στη συσκευή Silamat  
• ∆ύο χρόνοι εργασίας: 3' γρήγορη πήξη, 4' κανονική πήξη  
Συσκευασία κουτί 50 καψουλών.  Κωδικός: IVO53228*  

• 

 

Εργαλείο διαµόρφωσης ρητινών µε ειδικό αφρώδες υλικό
το οποίο δεν κολλά στα εργαλεία. Προσαρµόζεται ιδανικά
στο σχήµα του δοντιού και επιτρέπει στο εµφρακτικό υλικό να
ακολουθεί την ανατοµικότητα του δοντιού χωρίς να αφήνει
ανεπιθύµητα σηµάδια στην επιφάνεια.
Οι κλίµακες αναφοράς που βρίσκονται στη λαβή του εργαλείου
βοηθούν στη δηµιουργία αισθητικών και ανατοµικά σωστών
αποκαταστάσεων στην άνω πρόσθια περιοχή αλλά και σε
εµφράξεις οπισθίων.
Συσκευασίες: 
• OptraSculpt Pad κασετίνα που περιέχει 1 εργαλείο ,
ανταλλακτικά άκρα 60 τεµ στα 4mm, 60 τεµ στα 6mm
• Ανταλλακτικά: κουτί 60 τεµ στα 4mm, 
κουτί 60 τεµ στα 6mm, εργαλείο OptrSculpt Pad.
• OptraSculpt Starter Kit περιέχει ένα εργαλείο
και 3 Χ 20 άκρα (ball,chisel, point)

OptraSculpt Pad

Αµάλγαµα Εργαλεία ρητινών

Σκόνες σόδας 

Eνέσιµα υαλορουνικά προϊόντα

Καρφίδες ανασύστασης

•  Σόδα Αcteon air N go®

    φιάλη 250 γρ. σε διάφορες γεύσεις.
   Κωδικός: SATEMF1025*TIMH: 17,98€

Σόδα NSK FLASH pearl µε µικρούς, πιο στρογγυλούς
κόκκους που δεν κάνουν ζηµιά στην αδαµαντίνη.
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές σοδοβολής
σε φακελάκι 15 γρ. Κωδικός: NSKEMY900693 TIMH: 1,6€
και σε φιάλη 300 γρ. Κωδικός: NSKEMY900698 TIMH: 20€  

Aυστριακά, αντιαλλεργικά, ενέσιµα υαλορουνικά προϊόντα µέγιστης
καθαρότητας και ποιότητας.
Συσκευασίες: 
• RICH για χρήση σε µεσοθεραπεία για µακροχρόνια αναζωογόνηση και ενυδάτωση του
δέρµατος. Σύριγγα 1ml TIMH: 39,92€
• FILLER για την διόρθωση ήπιων ή σοβαρών ρυτίδων και την διόρθωση ή αύξηση
του όγκου των χειλιών. Σύριγγα 1ml TIMH: 44,35€
• VOLUME για την διόρθωση σοβαρών ρυτίδων, αυλάκων, υποδόριων εµβυθίσεων,
περιγράµµατος προσώπου και δηµιουργία όγκου. Σύριγγα 1ml TIMH: 59,68€
• VOLUME PLUS για την διόρθωση έλλειψης όγκου και την αναµόρφωση
του περιγράµµατος του προσώπου. Σύριγγα 1ml TIMH: 88€
• Μάσκες προσώπου, µίας χρήσης, εµποτισµένες µε υαλορουνικό. Ενισχύουν, τονώνουν,
ενυδατώνουν το δέρµα του προσώπου. Συσκευασία µε 8 µάσκες TIMH: 30€
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®  

Ένα καινοτόµο βοήθηµα το οποίο µεγιστοποιεί εύκολα και  
άνετα το πεδίο εργασίας. ∆ιατίθεται σε 3 µεγέθη.
Συσκευασία: Assortment µε 30 small, 30 regular, 20 junior. 

Φιάλη 200ml 
Κωδικός: EUREM233001 
ΤΙΜΗ: 9,9€

Βοήθηµα για απώθηση χειλέων και παρειών

Spray δοκιµασίας ζωτικότητας πολφού

OptraGate

• Τα χείλη και οι παρειές 
απωθούνται οµοιόµορφα 
γύρω από το στόµα
• Εύκολη πρόσβαση, 
διαχείριση του πεδίου 
εργασίας
• Αποτελεσµατική και ταχεία 
σχετική αποµόνωση
• Χαλαρή και περισσότερο 
αποτελεσµατική θεραπευτι-
κή διαδικασία
• Εύκολη τοποθέτηση
• Αυξηµένη συγκέντρωση 
του επεµβαίνοντα µόνο στη 

θεραπευτική διαδικασία
• Συνδροµή και ανακούφι-
ση στο έργο του οδοντιάτρου 
και του βοηθού του
• Μεγάλη άνεση του ασθενή 
κατά τη χρήση
• Ευελιξία τριών διαστάσε-
ων για πολύ καλή τοποθέτη-
ση
• Μαλακό, εύκαµπτο υλικό 
µε εσοχές για τον χαλινό του 
άνω και κάτω χείλους
• Καλή συµβατότητα χάρη 
στο υλικό χωρίς λάτεξ

 

• Ταινία τεχνητών τοιχωµάτων
Γερµανίας 10µ, πάχος 5 ή 6 ή 7µµ
Kωδικός: HAHEM1004*
TIMH: 12 €
• Συγκρατητήρας Tofflemire
Helmut Zepf, 
Κωδικός: ZEPEM19.060.00
ΤΙΜΗ: 30€

Ταινίες και συγκρατητήρες τεχνικών τοιχωµάτων

Πάστα καθαρισµού

Πάστα καθαρισµού Alpha-Pro 
αδρότητας medium µε γεύση κεράσι. 
∆ιατίθεται σε βάζo 340γρ.
Κωδικός: ALPEM5600302002  
Τιµή:13,90€

Alpha-Pro

1.Αναµικτήρες αποτυπωτικού 
Κωδικός: SOGEMPR0021CAN TIMH: 19,50€ τα 50 τµχ
2.Αναµικτήρες αποτυπωτικού σύγκλισης
Κωδικός: SOGEMPR0020DBP TIMH: 26€ τα 50 τµχ
3.Ρύγχη για αναµικτήρες
Κωδικός: PRPEMONE85 TIMH: 13,50€ τα 100 τµχ
4.Αναµικτήρες υλικού προσωρινών
Κωδικός: SOGEMPR0076CAB TIMH: 26€ τα 50 τµχ

1,2
3

4

Ρύγχη για αποτυπωτικά και υλικά προσωρινών

1.Κωδικός:  SOGEMPR0076CAD ΤΙΜΗ: 25 € τα 50 τµχ
2.Κωδικός:  ΒΙSEMX81257P ΤΙΜΗ: 25 € τα 30 τµχ
3.Κωδικός:  ΒΙSEMX81267P ΤΙΜΗ: 25 € τα 30 τµχ
4.Κωδικός:  ΒΙSEMX80602Ν ΤΙΜΗ: 2,7 € τα 25 τµχ
5.Κωδικός:  PRPEMONE80 ΤΙΜΗ: 13 € τα 100 τµχ
6.Κωδικός:  ΒΙSEMX80618Ν ΤΙΜΗ: 9,5 € τα 25 τµχ
7.Κωδικός: PRPEMONE81G23 ΤΙΜΗ: 15 € τα 100 τµχ

Ρύγχη για κονίες, ρητίνες, αδροποιητικά
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STABILOK Fairfax

Καρφίδες ανασύστασης µε αποσπώµενο 
άκρο από τιτάνιο 2 µεγεθών. 
Συσκευασίες: 
• Σετ µε 20 καρφίδες  και 1 τρυπάνι 
Κωδικός: FAIEMSTABI* ΤΙΜΗ: 25,75 € 
• Σετ µε 100 καρφίδες και 5 τρυπάνια.
Κωδικός: FAIEMJUMBO* ΤΙΜΗ: 109,20 € 
•Τρυπάνι / τµχ. Κωδικός: FAIEMDRILL 
ΤΙΜΗ: 9,50€

Amalcap Plus
Αµάλγαµα χωρίς τη φάση γ2, υψηλής περιεκτικότητας αρ-
γύρου, σε αυτονεργοποιούµενες κάψουλες. Το κράµα απο-
τελείται από : Ag 70,1%, Sn 18,0%, Cu 11,9%   
Πλεονεκτήµατα: 
• Υψηλή αντίσταση στη διάβρωση και αντοχή
• Αυτοενεργοποιούµενο σύστηµα κατά τη διάρκεια της ανά-

µειξης στη συσκευή Silamat  
• ∆ύο χρόνοι εργασίας: 3' γρήγορη πήξη, 4' κανονική πήξη  
Συσκευασία κουτί 50 καψουλών.  Κωδικός: IVO53228*  

• 

 

Εργαλείο διαµόρφωσης ρητινών µε ειδικό αφρώδες υλικό
το οποίο δεν κολλά στα εργαλεία. Προσαρµόζεται ιδανικά
στο σχήµα του δοντιού και επιτρέπει στο εµφρακτικό υλικό να
ακολουθεί την ανατοµικότητα του δοντιού χωρίς να αφήνει
ανεπιθύµητα σηµάδια στην επιφάνεια.
Οι κλίµακες αναφοράς που βρίσκονται στη λαβή του εργαλείου
βοηθούν στη δηµιουργία αισθητικών και ανατοµικά σωστών
αποκαταστάσεων στην άνω πρόσθια περιοχή αλλά και σε
εµφράξεις οπισθίων.
Συσκευασίες: 
• OptraSculpt Pad κασετίνα που περιέχει 1 εργαλείο ,
ανταλλακτικά άκρα 60 τεµ στα 4mm, 60 τεµ στα 6mm
• Ανταλλακτικά: κουτί 60 τεµ στα 4mm, 
κουτί 60 τεµ στα 6mm, εργαλείο OptrSculpt Pad.
• OptraSculpt Starter Kit περιέχει ένα εργαλείο
και 3 Χ 20 άκρα (ball,chisel, point)

OptraSculpt Pad

Αµάλγαµα Εργαλεία ρητινών

Σκόνες σόδας 

Eνέσιµα υαλορουνικά προϊόντα

Καρφίδες ανασύστασης

•  Σόδα Αcteon air N go®

    φιάλη 250 γρ. σε διάφορες γεύσεις.
   Κωδικός: SATEMF1025*TIMH: 17,98€

Σόδα NSK FLASH pearl µε µικρούς, πιο στρογγυλούς
κόκκους που δεν κάνουν ζηµιά στην αδαµαντίνη.
Κατάλληλο για όλες τις συσκευές σοδοβολής
σε φακελάκι 15 γρ. Κωδικός: NSKEMY900693 TIMH: 1,6€
και σε φιάλη 300 γρ. Κωδικός: NSKEMY900698 TIMH: 20€  

Aυστριακά, αντιαλλεργικά, ενέσιµα υαλορουνικά προϊόντα µέγιστης
καθαρότητας και ποιότητας.
Συσκευασίες: 
• RICH για χρήση σε µεσοθεραπεία για µακροχρόνια αναζωογόνηση και ενυδάτωση του
δέρµατος. Σύριγγα 1ml TIMH: 39,92€
• FILLER για την διόρθωση ήπιων ή σοβαρών ρυτίδων και την διόρθωση ή αύξηση
του όγκου των χειλιών. Σύριγγα 1ml TIMH: 44,35€
• VOLUME για την διόρθωση σοβαρών ρυτίδων, αυλάκων, υποδόριων εµβυθίσεων,
περιγράµµατος προσώπου και δηµιουργία όγκου. Σύριγγα 1ml TIMH: 59,68€
• VOLUME PLUS για την διόρθωση έλλειψης όγκου και την αναµόρφωση
του περιγράµµατος του προσώπου. Σύριγγα 1ml TIMH: 88€
• Μάσκες προσώπου, µίας χρήσης, εµποτισµένες µε υαλορουνικό. Ενισχύουν, τονώνουν,
ενυδατώνουν το δέρµα του προσώπου. Συσκευασία µε 8 µάσκες TIMH: 30€

  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.

∆
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
Α

 Α
Ν

Α
Λ

Ω
Σ

ΙΜ
Α

®  

Ένα καινοτόµο βοήθηµα το οποίο µεγιστοποιεί εύκολα και  
άνετα το πεδίο εργασίας. ∆ιατίθεται σε 3 µεγέθη.
Συσκευασία: Assortment µε 30 small, 30 regular, 20 junior. 

Φιάλη 200ml 
Κωδικός: EUREM233001 
ΤΙΜΗ: 9,9€

Βοήθηµα για απώθηση χειλέων και παρειών

Spray δοκιµασίας ζωτικότητας πολφού

OptraGate

• Τα χείλη και οι παρειές 
απωθούνται οµοιόµορφα 
γύρω από το στόµα
• Εύκολη πρόσβαση, 
διαχείριση του πεδίου 
εργασίας
• Αποτελεσµατική και ταχεία 
σχετική αποµόνωση
• Χαλαρή και περισσότερο 
αποτελεσµατική θεραπευτι-
κή διαδικασία
• Εύκολη τοποθέτηση
• Αυξηµένη συγκέντρωση 
του επεµβαίνοντα µόνο στη 

θεραπευτική διαδικασία
• Συνδροµή και ανακούφι-
ση στο έργο του οδοντιάτρου 
και του βοηθού του
• Μεγάλη άνεση του ασθενή 
κατά τη χρήση
• Ευελιξία τριών διαστάσε-
ων για πολύ καλή τοποθέτη-
ση
• Μαλακό, εύκαµπτο υλικό 
µε εσοχές για τον χαλινό του 
άνω και κάτω χείλους
• Καλή συµβατότητα χάρη 
στο υλικό χωρίς λάτεξ

 

• Ταινία τεχνητών τοιχωµάτων
Γερµανίας 10µ, πάχος 5 ή 6 ή 7µµ
Kωδικός: HAHEM1004*
TIMH: 12 €
• Συγκρατητήρας Tofflemire
Helmut Zepf, 
Κωδικός: ZEPEM19.060.00
ΤΙΜΗ: 30€

Ταινίες και συγκρατητήρες τεχνικών τοιχωµάτων

Πάστα καθαρισµού

Πάστα καθαρισµού Alpha-Pro 
αδρότητας medium µε γεύση κεράσι. 
∆ιατίθεται σε βάζo 340γρ.
Κωδικός: ALPEM5600302002  
Τιµή:13,90€

Alpha-Pro

1.Αναµικτήρες αποτυπωτικού 
Κωδικός: SOGEMPR0021CAN TIMH: 19,50€ τα 50 τµχ
2.Αναµικτήρες αποτυπωτικού σύγκλισης
Κωδικός: SOGEMPR0020DBP TIMH: 26€ τα 50 τµχ
3.Ρύγχη για αναµικτήρες
Κωδικός: PRPEMONE85 TIMH: 13,50€ τα 100 τµχ
4.Αναµικτήρες υλικού προσωρινών
Κωδικός: SOGEMPR0076CAB TIMH: 26€ τα 50 τµχ

1,2
3

4

Ρύγχη για αποτυπωτικά και υλικά προσωρινών

1.Κωδικός:  SOGEMPR0076CAD ΤΙΜΗ: 25 € τα 50 τµχ
2.Κωδικός:  ΒΙSEMX81257P ΤΙΜΗ: 25 € τα 30 τµχ
3.Κωδικός:  ΒΙSEMX81267P ΤΙΜΗ: 25 € τα 30 τµχ
4.Κωδικός:  ΒΙSEMX80602Ν ΤΙΜΗ: 2,7 € τα 25 τµχ
5.Κωδικός:  PRPEMONE80 ΤΙΜΗ: 13 € τα 100 τµχ
6.Κωδικός:  ΒΙSEMX80618Ν ΤΙΜΗ: 9,5 € τα 25 τµχ
7.Κωδικός: PRPEMONE81G23 ΤΙΜΗ: 15 € τα 100 τµχ

Ρύγχη για κονίες, ρητίνες, αδροποιητικά
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• Βουρτσάκι στίλβωσης, τρίχινo, κυπελoειδές 
Κωδικός: STOEMJC/WBRA Τιµή: 0,30€
• Λάστιχo στίλβωσης κυπελoειδές  
Κωδικός: STOEMEPY002/001 Τιµή: 0,20€

Βουρτσάκια/Λάστιχα καθαρισµού

Θήκες µεταφοράς εργασιών

 

∆ίσκοι λείανσης 

 

Ταινίες λείανσης

• Χρωµατικά κωδικοποιηµένες ταινίες λείανσης επικα-
λυµµένες στην µία πλευρά µε σωµατίδια οξειδίου του 
αργιλίου.
• Λεπτού πάχους ταινία για εύκολη πρόσβαση στις 
µεσοδόντιες περιοχές για αποτελεσµατική λείανση.
• Επιλογή από 2 αδρότητες, coarse-medium/fine-ultrafine 
Συσκευασία 50τµχ
Κωδικός: STOEMMFS00100* TIMH: 6,9€

Maxflex Snap on
• Πολύ λεπτοί δίσκοι επικαλυµένοι
µε οξείδιο αλουµινίου.
• Iδανικοί για διαµόρφωση και
υψηλή λείανση όλων των επιφανειών
αποκατάστασης από ρητίνη, αµάγαλµα, υαλοϊονοµερή 
κονία, ηµί-πολύτιµα και πολύτιµα µέταλλα.
• Μανδρέλ πλήρως καλυµένο από τον δίσκο λείανσης 
Συσκευασίες:
Maxflex Snap on αρχικό σετ: Περιλαµβάνει 240 δίσκους 
λείανσης σε 4 αδρότητες και 2 µανδρέλ.
Κωδικός: STOEMSET1013001 TIMH: 59€
Ανταλλακτικοί δίσκοι 100τµχ:  ΤΙΜΗ: 19€
Μανδρέλ: ΤΙΜΗ: 5€

 

∆ίσκος/Τσόχα λείανσης

Alpine Minifelt

Maxflex

∆ιαµαντόπαστα λείανσης ρητινών και κεραµικών

Η διαµαντόπαστα Diamond Standard Polishing Paste, 
αδρότητας 1-2 microns, δίνει υψηλή λείανση και φυσική 
φωτεινότητα σε όλα τα υλικά αποκατάστασης όπως 
ρητίνες, κεραµικά, χρυσός καθώς και στην φυσική 
αδαµαντίνη.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για ενδοστοµατική όσο 
και για εξωστοµατική χρήση και είναι υδροδιαλυτή για 
εύκολο καθαρισµό.
Συσκευασία: 2γρ.
Κωδικός:STOEMPASD002001 ΤΙΜΗ: 19€

Έχουν σχεδιαστεί για χρήση µε την διαµαντόπαστα 
Diamond Standard polishing paste για να παρέχουν 
υψηλής ποιότητας γυάλισµα στην αποκατάσταση. H 
λείανση διαρκεί λιγότερο από 30’’ µε µέγιστες στροφές στο 
µικροµότορ τις 5000 rpm.
∆ίσκος/Τσόχα Alpine Minifelt
Κωδικός: STOEMFP003001 ΤΙΜΗ:0,30€
Μανδρέλ για Alpine Minifelt ΤΙΜΗ 3€

 

Eπίχρυσοι βιδωτοί άξονες

Το υπόστρωµα από χαλκό εξασφαλίζει
την τέλεια προσκόλληση του στρώµατος
από χρυσό για την αποφυγή διάβρωσης του άξονα.
• Τετράγωνη κεφαλή για εύκολη εφαρµογή και ξεβίδωµα.
• Επιλογή από 6 µεγέθη και 4 µήκη αξόνων για κάλυψη 
οποιαδήποτε περιστατικού.
Συσκευασία µε 240 άξονες:12 άξονες από το κάθε µέγεθος 
µε τα αντίστοιχα κλειδιά τους. 
Κωδικός: GCDEM13820 ΤΙΜΗ: 97€
Ανταλλακτική συσκευασία 12 αξόνων του ιδίου µεγέθους. 
Κωδικός: GCDEM138** ΤΙΜΗ: 6€

Θήκη φύλαξης και µεταφοράς
εργασιών
ΤΙΜΗ: 1€

600 Retainer Box
W75mm x D61mm x H28m

602 All Guard
W77mm x D77mm x H38m

603 Denture
W83mm x D68mm x H52m

601 Mouth Guard
W77mm x D64mm x H40m

Οι φηµισµένοι και εξει-
δικευµένοι γύψοι της 
Whipmix Resin Rock, 
Silky Rock, Microstone. 

Επικοινωνήστε µαζί µας για συσκευασίες και τιµές
στο 211 1022900 εσωτ 215

Γύψοι

38

  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.

∆
ΙΑ

Φ
Ο

Ρ
Α

 Α
Ν

Α
Λ

Ω
Σ

ΙΜ
Α

Αυτοεµφανιζόµενα φιλµ 
κουτί 50 τµχ 
Κωδ. MDXEM010254  ΤΙΜΗ: 35€ 

Λιπαντικό και καθαριστικό spray 500ml κατάλ ληλο
για όλες τις χειρολαβές NSK αλλά και όλες τις
χειρολαβές αερότορ άλλων κατασκευαστών µε
ρουλεµάν εκτός αυτών που απαιτούν γρασαδόρο.
Περιέχει οινόπνευµα για τον καλύτερο
καθάρισµό των χειρολαβών. Τα ρύγχη
λίπανσης διατίθενται χωριστά ανάλογα τον
τύπο χειρολαβής.
Κωδ. NSKEMY900630 ΤΙΜΗ: 23,55 €

Αρχική συσκευασία:
Βραχίoνας µαζί µε 10 προσωπίδες
Κωδικός: EUREM261103 ΤΙΜΗ: 19€

Ανταλλακτική συσκευασία:
Σετ 20 ανταλλακτικών προσωπίδων
Κωδικός: EUREM261104 ΤΙΜΗ: 28€

Monoart® Total Protection
Glasses: Mε ειδικούς φακούς
για πιο ξεκούραστη εργασία,
υψηλής προστασίας,
αντιθαµβωτικά,παρέχουν
άνεση και τέλεια εφαρµογή.
Κωδικός: EUREM261030 TIMH: 16€

Λιπαντικό και καθαριστικό spray χειρολαβών

Αυτοεµφανιζόµενα φιλµ
Γυαλιά προστασίας

Προσωπίδα

• Ακτινογραφικά φιλµ D58(speed D)
   για περιακρορριζική ενδοστοµατική ακτινογραφία.
• Εµφάνιση σε αυτόµατα εµφανιστήρια ή µε το χέρι.
• ∆ιατίθεται σε µαλακή θήκη βινυλίου
• ∆ιαστάσεων 31mm x 41mm
Συσκευασία 150τµχ. Κωδικός: GCDEM2014  ΤΙΜΗ: 58€

•∆εν γλιστράνε µετά την
τοποθέτηση τους
•Το ανατοµικό τους σχήµα
εξασφαλίζουν επιτυχές σηµείο επαφής
• ∆ιατίθενται σε 5 µεγέθη:
Extra small/small/Medium/Large/Extra Large
Συσκευασία ασορτί 400τµχ
(Extra small 100τµχ/Small 150τµχ/Medium 100τµχ/
Large 50τµχ) Κωδικός: GCDEM201112 ΤΙΜΗ: 35,80€
Συσκευασία 100 ανταλλακτικών σφηνών
Κωδικός: GCDEM26*** ΤΙΜΗ: 9,85€

Αντισηπτικό στοµατικό διάλυµα σε παστίλιες
ταχείας διάλυσης. Συσκευασία: 1000τµχ.
σε γεύση µέντας ή θυµόλης
Κωδικός: GCDEM1058690* ΤΙΜΗ: 16,90€

Ακτινογραφικά φιλµ 

Αντισηπτικές παστίλιες 

Σφήνες ξύλινες 

Στοµατοδιαστολείς

 

•Πετσετοκάτοχο «µασελάκι»
Κωδικός: PRPEMONE092RED
ΤΙΜΗ:6,80€

•Πετσετοκάτοχο µεταλλικό 45cm Euronda
Κωδικός:EUREM236001 TIMH: 4€
• Πετσετοκάτοχο σιλικόνης
Κωδικός: PRPONE090** TIMH:4€

Πετσετοκάτοχα

 

2090A2090P

Γυάλινα ιγδία ανάµιξης

Γυάλινα ιγδία σε χρώµατα γαλάζιο,
πράσινο, διαφανες.
Κωδικός: PRPEMONE040***
TIMH: 2€

Κλιβανιζόµενοι
στοµατοδιαστολείς σιλικόνης
για ενήλικες και παιδιά
Κωδικός: PRPEMONE2090* ΤΙΜΗ:6€
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Αυτοεµφανιζόµενα φιλµ 
κουτί 50 τµχ 
Κωδ. MDXEM010254  ΤΙΜΗ: 35€ 

Λιπαντικό και καθαριστικό spray 500ml κατάλ ληλο
για όλες τις χειρολαβές NSK αλλά και όλες τις
χειρολαβές αερότορ άλλων κατασκευαστών µε
ρουλεµάν εκτός αυτών που απαιτούν γρασαδόρο.
Περιέχει οινόπνευµα για τον καλύτερο
καθάρισµό των χειρολαβών. Τα ρύγχη
λίπανσης διατίθενται χωριστά ανάλογα τον
τύπο χειρολαβής.
Κωδ. NSKEMY900630 ΤΙΜΗ: 23,55 €

Αρχική συσκευασία:
Βραχίoνας µαζί µε 10 προσωπίδες
Κωδικός: EUREM261103 ΤΙΜΗ: 19€

Ανταλλακτική συσκευασία:
Σετ 20 ανταλλακτικών προσωπίδων
Κωδικός: EUREM261104 ΤΙΜΗ: 28€

Monoart® Total Protection
Glasses: Mε ειδικούς φακούς
για πιο ξεκούραστη εργασία,
υψηλής προστασίας,
αντιθαµβωτικά,παρέχουν
άνεση και τέλεια εφαρµογή.
Κωδικός: EUREM261030 TIMH: 16€

Λιπαντικό και καθαριστικό spray χειρολαβών

Αυτοεµφανιζόµενα φιλµ
Γυαλιά προστασίας

Προσωπίδα

• Ακτινογραφικά φιλµ D58(speed D)
   για περιακρορριζική ενδοστοµατική ακτινογραφία.
• Εµφάνιση σε αυτόµατα εµφανιστήρια ή µε το χέρι.
• ∆ιατίθεται σε µαλακή θήκη βινυλίου
• ∆ιαστάσεων 31mm x 41mm
Συσκευασία 150τµχ. Κωδικός: GCDEM2014  ΤΙΜΗ: 58€

•∆εν γλιστράνε µετά την
τοποθέτηση τους
•Το ανατοµικό τους σχήµα
εξασφαλίζουν επιτυχές σηµείο επαφής
• ∆ιατίθενται σε 5 µεγέθη:
Extra small/small/Medium/Large/Extra Large
Συσκευασία ασορτί 400τµχ
(Extra small 100τµχ/Small 150τµχ/Medium 100τµχ/
Large 50τµχ) Κωδικός: GCDEM201112 ΤΙΜΗ: 35,80€
Συσκευασία 100 ανταλλακτικών σφηνών
Κωδικός: GCDEM26*** ΤΙΜΗ: 9,85€

Αντισηπτικό στοµατικό διάλυµα σε παστίλιες
ταχείας διάλυσης. Συσκευασία: 1000τµχ.
σε γεύση µέντας ή θυµόλης
Κωδικός: GCDEM1058690* ΤΙΜΗ: 16,90€

Ακτινογραφικά φιλµ 

Αντισηπτικές παστίλιες 

Σφήνες ξύλινες 

Στοµατοδιαστολείς

 

•Πετσετοκάτοχο «µασελάκι»
Κωδικός: PRPEMONE092RED
ΤΙΜΗ:6,80€

•Πετσετοκάτοχο µεταλλικό 45cm Euronda
Κωδικός:EUREM236001 TIMH: 4€
• Πετσετοκάτοχο σιλικόνης
Κωδικός: PRPONE090** TIMH:4€

Πετσετοκάτοχα

 

2090A2090P

Γυάλινα ιγδία ανάµιξης

Γυάλινα ιγδία σε χρώµατα γαλάζιο,
πράσινο, διαφανες.
Κωδικός: PRPEMONE040***
TIMH: 2€

Κλιβανιζόµενοι
στοµατοδιαστολείς σιλικόνης
για ενήλικες και παιδιά
Κωδικός: PRPEMONE2090* ΤΙΜΗ:6€
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Κλιβανιζόµενα σε αυτόκαυστο
κλίβανο για ρύγχος αναρρόφησης
11mm ή 16mm. 
Συσκευασία: 10 τµχ
Κωδικός: SOGEMCANNULEMOD* 
Τιµή 13,90€

Συσκευασία: 100τµχ 46cm x 60cm
µαζί µε ένα πετσετοκάτοχο.
Κωδικός: PRPEMLF2208 TIMH:20€

Λοξοτοµηµένα ρύγχη µια χρήσης 100τµχ.σε διάφορα χρώµατα
ΤΙΜΗ: 5.5€

•  

• 
Κωδικός: EUREM214100** TΙΜΗ: 2,3€

 

• Γάζες µη αποστειρωµένες 5Χ5 cm,
κουτί 100 τµχ 
Κωδικός: MDMΕΜ2102-E TΙΜΗ: 1,5€ 
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Riskontrol
Η αεροϋδροσύριγγα είναι το πιο συ-
χνά χρησιµοποιούµενο εργαλείο. To 
riskontrol σας προστατεύει 100% από 
τις µολυσµατικές ασθένειες και:
• είναι εύκαµπτο σε αντίθεση µε τα

µεταλλικά ρύγχη
• διατίθεται µε ταχυσυνδέσµους για κάθε 

τύπο unit/σύριγγας
• εξασφαλίζει 100% στεγνό αέρα χάρη σε ειδική πατέντα ξεχω-

ριστών θαλάµων αέρα, νερού

Συσκευασία: 
250 τµχ. σε χρώµα λευκό, πράσινο, µπλέ, ροζ, κίτρινο και στα 
νέα χρώµατα µε γεύσεις πορτοκαλί και µωβ.
Κωδικός: ROLEM201** ΤΙΜΗ: 44€ µε γεύσεις
          ΤΙΜΗ: 36€ χωρίς γεύσεις

TΙΜΗ: 13,80€

Πετσέτες διάφορα
χρώµατα 500 τµχ 

Ποτηράκια διάφορα χρώµατα 100 τµχ 

Κουτί 100 τµχ σε χρώµατα µπλέ, 
πράσινο, διάφανο, ροζ, κίτρινο.
Κωδικός: EUREM228* ΤΙΜΗ: 2,3 €

Επιστόµια αεροϋδροσύριγγας µίας χρήσης Πετσέτες - ποτηράκια - γάζες

Πετσέτες µε λαιµόκοψη 

Ρύγχη αναρρόφησης 
Σιελαντλίες

Ρύγχη αναρρόφησης Ρύγχη αναρρόφησης

46cm

60
cm

SogevaSogeva

Αποστειρωµένα σε συσκευασία
20τµχ.µε ένα διπλό αντάπτορα.

Κωδικός: SOGEMCANSTER
Tιµή: 21,90€

003 AUTOCLAVABLE

001 DISPOSABLE WHITE

001A DISPOSABLE COLOURS 

 

 Kωδικός: EUREM237004 ΤΙΜΗ: 20€

Εύχρηστος διανοµέας µε
µεγάλη χωρητικότητα.

Κωδικό: EUREM238001
TIMH: 24€

Επιτοίχιος διανοµέας ποτηριών

Θήκη πετσετών
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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.
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Συσκευασία 300 γρ Νο 1 και Νο 2  
Κωδικός: GCDEM10656302 TIMH: 4,20 € 

Toλύπια βάµβακος 

 

Φίλµ προστασίας επιφανειών 
µε αυτοκόλλητο µπλέ ή διαφανές.
10 X 15 εκ, 1200 τµχ σε ρολό

Μέγεθος Μ, L, XL. Στη συσκευασία
περιέχονται και 2 χειροπετσέτες.
Όλα µπλε χρώµατος 

Κωδικός: ΜLNEMG21* ΤΙΜΗ: 2,9 € / τµχ.

Πεδία σε µεγέθη 
•45 Χ 75 εκ ΤΙΜΗ: 0,40€/τµχ Κωδικός: MLNEM15226MG
•75 Χ 90 εκ ΤΙΜΗ: 0,60€/τµχ Κωδικός: MLNEM15221MG
•100 Χ 150 εκ ΤΙΜΗ: 1,40€/τµχ Κωδικός: MLNEM15223MG

Κουτί 50 τµχ σε πράσινο ή µπλε
Κουτί 50 τµχ σε ροζ  ΤΙΜΗ: 4,80€

ΤΙΜΗ: 3,40€

Mάσκες 
µε λάστιχο

Πράσινες 50 τµχ

Κουτί 50 τµχ σε γαλάζιο, πορτοκαλί, λιλά ΤΙΜΗ: 6€

ΤΙΜΗ: 4,5€

ΤΙΜΗ: 19,9€

Mάσκες δετές 

Sogeva

Mάσκες 

Barrier film 

Πεδία αποστειρωµένα (ανά τεµάχιο) 

Μπλούζες αποστειρωµένες 

Άµεσος πάγος µιας χρήσης. 
Eνεργοποιείται µε την πίεση
και φτάνει άµεσα
σε θερµοκρασία -1°C.

Κωδικός: SOGEMSOGEVATNT ΤΙΜΗ: 0 ,90€

Άµεσος πάγος

Sogeva

• Σκουφάκια  Κωδικός: ΜDMEM700** 0,1 €/τµχ
•   ύοτωλαφεκ αταµµύλαΚ Κωδικός: MDMEM301*  
   0,1€/τµχ
•   ςατέλπµατ ίτραΧ Κωδ.MDMEM5592 5€/ 250 τµχ

Σκουφάκια, καλύµµατα κεφαλωτού, χαρτί ταµπλέτας

 

Θήκη τολυπίων

∆ιατίθεται σε λευκό η µπλε χρώµα.
Κωδικός: PRPEMONE1140** TIMH: 9,50€

 

Boυρτσάκια τοποθέτησης υλικών µίας χρήσης

• Βουρτσάκια γενικής χρήσης
σε µεγέθη
Regular/Fine/Ultrafine 100τµχ.
Κωδικός: PRPEMONE18***T 
TIMH 5€
• Βουρτσάκια για ενδοδοντική χρήση 100τµχ.
Κωδικός: PRPEMONE18904T  TIMH: 6€

Regular
Blue and
Light Blue

dia.
2.5mm

dia.
2.0mm

Fine
Green and
Light Green

dia.
1.5mm

Ultrafine
Lavender and
Light Lavender

dia.
1.2mm

Cylinder
Black and
White

BULK PACK DISPENSER PACKTUBE PACK

Kλιβανιζόµενη φρεζοθήκη

Κλιβανιζόµενες στους 134ºC για
36 ή 72 φρέζες αερότορ-µικροµότορ.
Φρεζοθήκη 36 θέσεων
Κωδικός: EURAN240015  ΤΙΜΗ: 5,40€
Φρεζοθήκη 72 θέσεων
Κωδικός: EURAN240016  ΤΙΜΗ: 6,20€

 

∆ισκάρια φθορίωσης 

∆ισκάρια φθορίωσης διπλά  σε 3
µεγέθη: small, medium, large.
Συσκευασία 50τµχ Κωδικός: PRPEMONE7800* TIMH: 17,50€

SMAL L
green

MEDIU
M

yello w

LARG
Eblue

DOUBLE ARCH

SINGLE ARCH

SMAL L
green
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Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.

Κλιβανιζόµενα σε αυτόκαυστο
κλίβανο για ρύγχος αναρρόφησης
11mm ή 16mm. 
Συσκευασία: 10 τµχ
Κωδικός: SOGEMCANNULEMOD* 
Τιµή 13,90€

Συσκευασία: 100τµχ 46cm x 60cm
µαζί µε ένα πετσετοκάτοχο.
Κωδικός: PRPEMLF2208 TIMH:20€

Λοξοτοµηµένα ρύγχη µια χρήσης 100τµχ.σε διάφορα χρώµατα
ΤΙΜΗ: 5.5€

•  

• 
Κωδικός: EUREM214100** TΙΜΗ: 2,3€

 

• Γάζες µη αποστειρωµένες 5Χ5 cm,
κουτί 100 τµχ 
Κωδικός: MDMΕΜ2102-E TΙΜΗ: 1,5€ 
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Riskontrol
Η αεροϋδροσύριγγα είναι το πιο συ-
χνά χρησιµοποιούµενο εργαλείο. To 
riskontrol σας προστατεύει 100% από 
τις µολυσµατικές ασθένειες και:
• είναι εύκαµπτο σε αντίθεση µε τα

µεταλλικά ρύγχη
• διατίθεται µε ταχυσυνδέσµους για κάθε 

τύπο unit/σύριγγας
• εξασφαλίζει 100% στεγνό αέρα χάρη σε ειδική πατέντα ξεχω-

ριστών θαλάµων αέρα, νερού

Συσκευασία: 
250 τµχ. σε χρώµα λευκό, πράσινο, µπλέ, ροζ, κίτρινο και στα 
νέα χρώµατα µε γεύσεις πορτοκαλί και µωβ.
Κωδικός: ROLEM201** ΤΙΜΗ: 44€ µε γεύσεις
          ΤΙΜΗ: 36€ χωρίς γεύσεις

TΙΜΗ: 13,80€

Πετσέτες διάφορα
χρώµατα 500 τµχ 

Ποτηράκια διάφορα χρώµατα 100 τµχ 

Κουτί 100 τµχ σε χρώµατα µπλέ, 
πράσινο, διάφανο, ροζ, κίτρινο.
Κωδικός: EUREM228* ΤΙΜΗ: 2,3 €

Επιστόµια αεροϋδροσύριγγας µίας χρήσης Πετσέτες - ποτηράκια - γάζες

Πετσέτες µε λαιµόκοψη 

Ρύγχη αναρρόφησης 
Σιελαντλίες

Ρύγχη αναρρόφησης Ρύγχη αναρρόφησης

46cm

60
cm

SogevaSogeva

Αποστειρωµένα σε συσκευασία
20τµχ.µε ένα διπλό αντάπτορα.

Κωδικός: SOGEMCANSTER
Tιµή: 21,90€
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001 DISPOSABLE WHITE

001A DISPOSABLE COLOURS 

 

 Kωδικός: EUREM237004 ΤΙΜΗ: 20€

Εύχρηστος διανοµέας µε
µεγάλη χωρητικότητα.

Κωδικό: EUREM238001
TIMH: 24€

Επιτοίχιος διανοµέας ποτηριών

Θήκη πετσετών
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Συσκευασία 300 γρ Νο 1 και Νο 2  
Κωδικός: GCDEM10656302 TIMH: 4,20 € 

Toλύπια βάµβακος 

 

Φίλµ προστασίας επιφανειών 
µε αυτοκόλλητο µπλέ ή διαφανές.
10 X 15 εκ, 1200 τµχ σε ρολό

Μέγεθος Μ, L, XL. Στη συσκευασία
περιέχονται και 2 χειροπετσέτες.
Όλα µπλε χρώµατος 

Κωδικός: ΜLNEMG21* ΤΙΜΗ: 2,9 € / τµχ.

Πεδία σε µεγέθη 
•45 Χ 75 εκ ΤΙΜΗ: 0,40€/τµχ Κωδικός: MLNEM15226MG
•75 Χ 90 εκ ΤΙΜΗ: 0,60€/τµχ Κωδικός: MLNEM15221MG
•100 Χ 150 εκ ΤΙΜΗ: 1,40€/τµχ Κωδικός: MLNEM15223MG

Κουτί 50 τµχ σε πράσινο ή µπλε
Κουτί 50 τµχ σε ροζ  ΤΙΜΗ: 4,80€

ΤΙΜΗ: 3,40€

Mάσκες 
µε λάστιχο

Πράσινες 50 τµχ

Κουτί 50 τµχ σε γαλάζιο, πορτοκαλί, λιλά ΤΙΜΗ: 6€

ΤΙΜΗ: 4,5€

ΤΙΜΗ: 19,9€

Mάσκες δετές 

Sogeva

Mάσκες 

Barrier film 

Πεδία αποστειρωµένα (ανά τεµάχιο) 

Μπλούζες αποστειρωµένες 

Άµεσος πάγος µιας χρήσης. 
Eνεργοποιείται µε την πίεση
και φτάνει άµεσα
σε θερµοκρασία -1°C.

Κωδικός: SOGEMSOGEVATNT ΤΙΜΗ: 0 ,90€

Άµεσος πάγος

Sogeva

• Σκουφάκια  Κωδικός: ΜDMEM700** 0,1 €/τµχ
•   ύοτωλαφεκ αταµµύλαΚ Κωδικός: MDMEM301*  
   0,1€/τµχ
•   ςατέλπµατ ίτραΧ Κωδ.MDMEM5592 5€/ 250 τµχ

Σκουφάκια, καλύµµατα κεφαλωτού, χαρτί ταµπλέτας

 

Θήκη τολυπίων

∆ιατίθεται σε λευκό η µπλε χρώµα.
Κωδικός: PRPEMONE1140** TIMH: 9,50€

 

Boυρτσάκια τοποθέτησης υλικών µίας χρήσης

• Βουρτσάκια γενικής χρήσης
σε µεγέθη
Regular/Fine/Ultrafine 100τµχ.
Κωδικός: PRPEMONE18***T 
TIMH 5€
• Βουρτσάκια για ενδοδοντική χρήση 100τµχ.
Κωδικός: PRPEMONE18904T  TIMH: 6€

Regular
Blue and
Light Blue

dia.
2.5mm

dia.
2.0mm

Fine
Green and
Light Green

dia.
1.5mm

Ultrafine
Lavender and
Light Lavender

dia.
1.2mm

Cylinder
Black and
White

BULK PACK DISPENSER PACKTUBE PACK

Kλιβανιζόµενη φρεζοθήκη

Κλιβανιζόµενες στους 134ºC για
36 ή 72 φρέζες αερότορ-µικροµότορ.
Φρεζοθήκη 36 θέσεων
Κωδικός: EURAN240015  ΤΙΜΗ: 5,40€
Φρεζοθήκη 72 θέσεων
Κωδικός: EURAN240016  ΤΙΜΗ: 6,20€

 

∆ισκάρια φθορίωσης 

∆ισκάρια φθορίωσης διπλά  σε 3
µεγέθη: small, medium, large.
Συσκευασία 50τµχ Κωδικός: PRPEMONE7800* TIMH: 17,50€
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• Aπολυµαντικό επιφανειών  χωρίς αλδεΰδες, έτοιµο 
διάλυµα, φιάλη 5 λίτρων  41€ Κωδικός ROLEM268300

• Aπολυµαντικό σαπούνι για συχνή χρήση και για όλους 
τους τύπους  των επιδερµίδων, φιάλη ενός λίτρου 8,5€ 
Κωδικός ROLEM268507

• Aντισηπτική γέλη χεριών 300ml  13€  Κωδ. ROLEM268290
• Aπολυµαντικά µαντήλια γενικής χρήσης κουτί 120 τµχ  5,8€ 

Κωδικός ROLEM210609
• Aπολυµαντικό φρεζών χωρίς αλδεΰδες, έτοιµο διάλυµα, 

φιάλη 2 λίτρων. 26€ Κωδικός ROLEM268305

Απολυµαντικά

ΑπολυµαντικάΑπολυµαντικά

Καθαριστικό κυκλώµατος παροχής νερού

Πλαστικές κλιβανιζόµενες θήκες εργαλείων
Κλιβανιζόµενοι δίσκοι εργαλείων

Προλαµβάνει τις επικαθήσεις  και διατηρεί καθαρό όλο το
κύκλωµα νερού κάθε οδοντιατρικού µηχανήµατος που
διαθέτει µπουκάλι παροχής υγρών.
Προστατεύει την καλύτερη λειτουργία των χειρολαβών και
τις σύριγγας. Προλαµβάνει τα άλατα και το βιοφίλµ.
Συσκευασία: 750 ml συµπυκνωµένο 2%.
Κωδικός : MTSEM60040100 TIMH: 19,25€

3881

3882

OPEN

LOCK

650 Standard Flat 651 Divided 652 Mini Flat

διαστάσεων 60x110mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 7€
διαστάσεων 90x230mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 11,4€
διαστασέων 140x250mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 17€ 
διαστάσεων 140x330mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 22€ 
διαστάσεων 230x365mm/100τµχ  ΤΙΜΗ: 14,5€ 
διαστάσεων 330x440mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 49€

διαστάσεων mm 50 X 200m    TIMH: 9,75€
διαστάσεων mm 75 X 200m    TIMH: 14,80€
διαστάσεων mm 100 X 200m  TIMH: 18,80€
διαστάσεων mm 150 X 200m  TIMH: 28,80€
διαστάσεων mm 200 X 200m  TIMH: 39,80€
διαστάσεων mm 300 X 200m  TIMH: 59,80€

Ρολλά αυτοκαύστου 200m 

Σακουλάκια και ρολλά αυτoκαύστου

Sogeva
Σακουλάκια
αυτοκαύστου κουτί 200 τµχ 

•Aπολυµαντικό εργαλείων και φρεζών
σε διάλυµα 1%, σε δοχείο 500 ml 
Κωδικός: MTSEM60030033 TIMH: 12,87€
• Aπολυµαντικό και καθαριστικό
αναρρόφησης - πτυελοδοχείου -
σιελαντλίας σε διάλυµα 0,8% σε δοχείο
500ml για 100 εφαρµογές 
Κωδικός: MTSEM60010301 TIMH: 25€
• Απολυµαντικό για ευαίσθητες επιφάνειες
(δερµατίνες, πλαστικά) σε δοχείο 750 ml 
Κωδικός: MTSEM60030110 TIMH: 12€ 

• Επιφανειών Zeta 3 soft, 750ml,
έτοιµο διάλυµα 14€
• Εργαλείων Zeta 1 Ultra, 1lt,
συµπυκνωµένο 1% 27,9€
• Χειρ. αναρροφήσεων
Zeta 5 power act,  1 lt, συµπυκνωµένο 1% 34€
• 100 µαντηλάκια Zeta 3 pop-up 11€

Κλιβανιζόµενοι απλοί και µε 
χωρίσµατα για εργαλεία, φρέζες
και άλλα σε γαλάζιο και πράσινο.
Απλός Κωδικός: PRPEMONEN650** ΤΙΜΗ: 7,80€
Με χωρίσµατα Κωδικός: PRPEMONEN651** ΤΙΜΗ: 9,80€

Θήκη εργαλείων 5 θέσεων 
Κωδικός: PRPEMONE3881BLUE TIMH: 18,80€
Θήκη εργαλείων 8 θέσεων
Κωδικός: PRPEMONE3882BLUE  TIMH: 24,80€
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• Aπολυµαντικό επιφανειών  χωρίς αλδεΰδες, έτοιµο 
διάλυµα, φιάλη 5 λίτρων  41€ Κωδικός ROLEM268300

• Aπολυµαντικό σαπούνι για συχνή χρήση και για όλους 
τους τύπους  των επιδερµίδων, φιάλη ενός λίτρου 8,5€ 
Κωδικός ROLEM268507

• Aντισηπτική γέλη χεριών 300ml  13€  Κωδ. ROLEM268290
• Aπολυµαντικά µαντήλια γενικής χρήσης κουτί 120 τµχ  5,8€ 

Κωδικός ROLEM210609
• Aπολυµαντικό φρεζών χωρίς αλδεΰδες, έτοιµο διάλυµα, 

φιάλη 2 λίτρων. 26€ Κωδικός ROLEM268305

Απολυµαντικά

ΑπολυµαντικάΑπολυµαντικά

Καθαριστικό κυκλώµατος παροχής νερού

Πλαστικές κλιβανιζόµενες θήκες εργαλείων
Κλιβανιζόµενοι δίσκοι εργαλείων

Προλαµβάνει τις επικαθήσεις  και διατηρεί καθαρό όλο το
κύκλωµα νερού κάθε οδοντιατρικού µηχανήµατος που
διαθέτει µπουκάλι παροχής υγρών.
Προστατεύει την καλύτερη λειτουργία των χειρολαβών και
τις σύριγγας. Προλαµβάνει τα άλατα και το βιοφίλµ.
Συσκευασία: 750 ml συµπυκνωµένο 2%.
Κωδικός : MTSEM60040100 TIMH: 19,25€

3881

3882

OPEN

LOCK

650 Standard Flat 651 Divided 652 Mini Flat

διαστάσεων 60x110mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 7€
διαστάσεων 90x230mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 11,4€
διαστασέων 140x250mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 17€ 
διαστάσεων 140x330mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 22€ 
διαστάσεων 230x365mm/100τµχ  ΤΙΜΗ: 14,5€ 
διαστάσεων 330x440mm/200τµχ  ΤΙΜΗ: 49€

διαστάσεων mm 50 X 200m    TIMH: 9,75€
διαστάσεων mm 75 X 200m    TIMH: 14,80€
διαστάσεων mm 100 X 200m  TIMH: 18,80€
διαστάσεων mm 150 X 200m  TIMH: 28,80€
διαστάσεων mm 200 X 200m  TIMH: 39,80€
διαστάσεων mm 300 X 200m  TIMH: 59,80€

Ρολλά αυτοκαύστου 200m 

Σακουλάκια και ρολλά αυτoκαύστου

Sogeva
Σακουλάκια
αυτοκαύστου κουτί 200 τµχ 

•Aπολυµαντικό εργαλείων και φρεζών
σε διάλυµα 1%, σε δοχείο 500 ml 
Κωδικός: MTSEM60030033 TIMH: 12,87€
• Aπολυµαντικό και καθαριστικό
αναρρόφησης - πτυελοδοχείου -
σιελαντλίας σε διάλυµα 0,8% σε δοχείο
500ml για 100 εφαρµογές 
Κωδικός: MTSEM60010301 TIMH: 25€
• Απολυµαντικό για ευαίσθητες επιφάνειες
(δερµατίνες, πλαστικά) σε δοχείο 750 ml 
Κωδικός: MTSEM60030110 TIMH: 12€ 

• Επιφανειών Zeta 3 soft, 750ml,
έτοιµο διάλυµα 14€
• Εργαλείων Zeta 1 Ultra, 1lt,
συµπυκνωµένο 1% 27,9€
• Χειρ. αναρροφήσεων
Zeta 5 power act,  1 lt, συµπυκνωµένο 1% 34€
• 100 µαντηλάκια Zeta 3 pop-up 11€

Κλιβανιζόµενοι απλοί και µε 
χωρίσµατα για εργαλεία, φρέζες
και άλλα σε γαλάζιο και πράσινο.
Απλός Κωδικός: PRPEMONEN650** ΤΙΜΗ: 7,80€
Με χωρίσµατα Κωδικός: PRPEMONEN651** ΤΙΜΗ: 9,80€

Θήκη εργαλείων 5 θέσεων 
Κωδικός: PRPEMONE3881BLUE TIMH: 18,80€
Θήκη εργαλείων 8 θέσεων
Κωδικός: PRPEMONE3882BLUE  TIMH: 24,80€

Υ
Γ

Ρ
Α

 &
 Α

Ν
Α

Λ
Ω

Σ
ΙΜ

Α
 Α

Π
Ο

Λ
Υ
Μ

Α
Ν

Σ
Η

Σ

ΤΟ ΝΈΟ A-DEC 500.
Aνακαλύψτε το εντελώς νέο A-DEC 500, ένα μηχάνημα μύθο.  Σε ένα κόσμο 
περίπλοκης τεχνολογίας σας φέρνουμε την έξυπνη απλότητα.
Αξεπέραστη εργονομία, έξυπνες λειτουργίες και αληθινά χρήσιμη
τεχνολογία. Από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή οδοντιατρικών μηχανημάτων
στον κόσμο. 

@ a-dec.com/500EXPERIENCE
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Το νέο Α-dec 300 αποτελεί την χρυσή τοµή υψηλών προδιαγραφών
και προσιτού κόστους. Κατασκεύη 100% στις Η.Π.Α.  

Η νέα οικονοµική πρόταση µε πρωτοποριακό σχεδιασµό
από την πρώτη παγκοσµίως σε πωλήσεις και αξιοπιστία
Adec.

Mοναδική εργονοµία και άνεση χάρη στην ταπετσαρία πολυτελείας 
και τα περιστρεφόµενα unit, πτυελοδοχείο, έδρα και προβολέα. 
Από τον  Νο1 διεθνώς κατασκευαστή οδοντιατρικών µονάδων.
Κατασκευή 100% στις Η.Π.Α.

Αdec400

Adec 300

Adec 200

5χρόνια εγγύηση

5χρόνια εγγύηση

5χρόνια εγγύηση
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Belmont Eurus

5χρόνια εγγύηση

5χρόνια εγγύηση

5χρόνια εγγύηση

Belmont  G1

Το νέο µοντέλο της Belmont, συνώνυµο της Ιαπωνικής 
ποιότητας και αξιοπιστίας.

Το κορυφαίο µοντέλο της Belmont µε πρωτοποριακό σχεδιασµό,
εργονοµία και νέες τεχνολογίες. ∆ιατίθεται σε πολλές εκδόσεις µε
ευρύχωρη ταµπλέτα και εξαιρετικά ελαφρύ χειρισµό των χειρολαβών
µε µοναδικό σύστηµα καλωδίων από πάνω. Έγχρωµη οθόνη αφής
και δυνατότητα ηλεκτρικού κεφαλωτού, ανακλινόµενου υποπόδιου,
ασύρµατου ποδοδιακόπτη και πολλών άλλων. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.

Το διάσηµο µοντέλο της Belmont συνώνυµο της εργονοµίας
και αξιοπιστίας. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.

Belmont Clesta e3

44
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Belmont Eurus

5χρόνια εγγύηση

5χρόνια εγγύηση

5χρόνια εγγύηση

Belmont  G1

Το νέο µοντέλο της Belmont, συνώνυµο της Ιαπωνικής 
ποιότητας και αξιοπιστίας.

Το κορυφαίο µοντέλο της Belmont µε πρωτοποριακό σχεδιασµό,
εργονοµία και νέες τεχνολογίες. ∆ιατίθεται σε πολλές εκδόσεις µε
ευρύχωρη ταµπλέτα και εξαιρετικά ελαφρύ χειρισµό των χειρολαβών
µε µοναδικό σύστηµα καλωδίων από πάνω. Έγχρωµη οθόνη αφής
και δυνατότητα ηλεκτρικού κεφαλωτού, ανακλινόµενου υποπόδιου,
ασύρµατου ποδοδιακόπτη και πολλών άλλων. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.

Το διάσηµο µοντέλο της Belmont συνώνυµο της εργονοµίας
και αξιοπιστίας. Κατασκευή 100% στην Ιαπωνία.

Belmont Clesta e3
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ΤΙΜΗ: 350 €

Προβολέας αλογόνου της Gcom Ιταλίας.Ένταση έως 30,000 lux.
οποθετείται σε όλες τις οδοντιατρικές µονάδες και σε στήριξη
οροφής.

Tροχήλατο Unit Sadent Diadema Προβολέας 

Προβολέας Προβολέας 

Κάθισµα ιατρού Sadent S5Kάθισµατα Adec 500 Kάθισµατα Adec 400
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Προβολέας LED της Gcom Ιταλίας Polaris.
∆ιαθέτει προοδευτική ρύθµιση έντασης φωτός
από 8.000-35.000 lux και πατενταρισµένο σύστηµα
προοδευτικής ρύθµισης και της θερµοκρασίας
φωτός από 4.200° - 6.000° K. H ρύθµιση αυτή
βοηθά στο να κουράζονται λιγότερο τα µάτια σας
και να βλέπετε τους µαλακούς ιστούς και τις
αντιθέσεις τους.

ΤΙΜΗ: 750€ 

ΤΙΜΗ: 1.100€ ΤΙΜΗ: 700€ 

ΤΙΜΗ: 2.500€ 

ΤΙΜΗ: 1.100€ 

Ο νέος προβολέας LED της Belmont  σας προσφέρει
φυσικό φως µε παράγοντα χρωµατικής απόδοσης
(CRI) 90 στα 5000Κ. ∆ιαθέτει 10 διαφορετικές πηγές
φωτός ώστε να µη σκιάζει. Παρέχει εξαιρετική
εργονοµία µε κίνηση 3 αξόνων. Τοποθετείται σε όλες
τις οδοντιατρικές µονάδες και σε στήριξη οροφής.

5χρόνια εγγύηση5χρόνια εγγύηση

Τροχήλατο unit µε αεροϋδρο 
σύριγγα. ∆υνατότητα τοποθέτη-
σης έως 6 γραµµών εργαλείων. 
∆υνατότητα ενσωµάτωσης  
µικροσυσκευών αποτρύγωσης, 
φωτοπολυµερισµού, σοδοβο-
λής και ανεξάρτητης παροχής 
υγρών. Συνδέ εται σε όλα τα 
οδοντιατρικά µηχανήµατα.
ΤΙΜΗ: 1.100€ 

Το µόνο κάθισµα που αλλάζει σχήµα
ανάλογα µε την πίεση που ασκείται. 
Υποστηρίζει τη µέση σας, δεν πιέζει
τα πόδια σας. Εκπληκτική ποιότητα
κύλισης και άνεσης.
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Ψηφιακή ακτινογραφία

Σύστηµα ψηφιακής ακτινογραφίας µε πλάκες φωσφόρου

Ασύρµατη κάµερα µε 1.36MP, 100% ιαπωνική κατασκευή 
µε CCD SONY®, πάγωµα εικόνας στη χειρολαβή, ενσω-
µατωµένη µνήµη 64 εικόνων, ρυθµιζόµενη φωτεινότητα, 
µεγεθυντικός φακός 50Χ (ως έξτρα), σύνδεση µε Η/Υ ή 
οθόνη ή TV µε video in, ψυχρός φωτισµός από 4 LED, 
αποσπώµενη-αντικαταστάσιµη µπαταρία
TIMH: 1.800€

RF Einstein
Lumica 

Eνσύρµατη κάµερα, 100% Ιαπωνική κατασκευή,
µε φωτισµό LED, µε δυνατότητα διάγνωσης της
τερηδόνας και προαιρετικό µεγεθυντικό φακό.
ΤIMH: 400€  

Ενδοστοµατική κάµερα Ενδοστοµατική κάµερα

RF Miharu

Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea

Ψηφιακή ακτινογραφία κατάλληλη για πλάκες φωσφόρου σε
5 µεγέθη που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. Κατασκευα-
σµένη από την Ray Κορέας µε την τεχνολογία ενός από τα 
µεγαλύτερα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσµο. ∆ιαθέτει 
οθόνη προεπισκόπησης ακτινογραφίας, quick scan mode, auto 
erasing, auto plate detection.
TIMH: 3.800€ µε 4 πλακίδια (2ΧΝ.0 και 2ΧΝ2)

1

Ψηφιακή ακτινογραφία µε αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας Advanced APS. ∆ιαθέσιµοι σε 
µεγέθη 1 και 2. Εικόνα υψηλής ευκρίνειας µε ανάλυση 25 lp/mm και ασύγκριτη αντοχή αισθητή-
ρα και καλωδίου. Κατασκευασµένη από την Ray Κορέας µε την τεχνολογία ενός από τα µεγαλύ-
τερα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσµο.
TIMH: 2.500€ (size 1) και 2.900€  (size 1)

Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea
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ΤΙΜΗ: 350 €

Προβολέας αλογόνου της Gcom Ιταλίας.Ένταση έως 30,000 lux.
οποθετείται σε όλες τις οδοντιατρικές µονάδες και σε στήριξη
οροφής.

Tροχήλατο Unit Sadent Diadema Προβολέας 

Προβολέας Προβολέας 

Κάθισµα ιατρού Sadent S5Kάθισµατα Adec 500 Kάθισµατα Adec 400
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Προβολέας LED της Gcom Ιταλίας Polaris.
∆ιαθέτει προοδευτική ρύθµιση έντασης φωτός
από 8.000-35.000 lux και πατενταρισµένο σύστηµα
προοδευτικής ρύθµισης και της θερµοκρασίας
φωτός από 4.200° - 6.000° K. H ρύθµιση αυτή
βοηθά στο να κουράζονται λιγότερο τα µάτια σας
και να βλέπετε τους µαλακούς ιστούς και τις
αντιθέσεις τους.

ΤΙΜΗ: 750€ 

ΤΙΜΗ: 1.100€ ΤΙΜΗ: 700€ 

ΤΙΜΗ: 2.500€ 

ΤΙΜΗ: 1.100€ 

Ο νέος προβολέας LED της Belmont  σας προσφέρει
φυσικό φως µε παράγοντα χρωµατικής απόδοσης
(CRI) 90 στα 5000Κ. ∆ιαθέτει 10 διαφορετικές πηγές
φωτός ώστε να µη σκιάζει. Παρέχει εξαιρετική
εργονοµία µε κίνηση 3 αξόνων. Τοποθετείται σε όλες
τις οδοντιατρικές µονάδες και σε στήριξη οροφής.

5χρόνια εγγύηση5χρόνια εγγύηση

Τροχήλατο unit µε αεροϋδρο 
σύριγγα. ∆υνατότητα τοποθέτη-
σης έως 6 γραµµών εργαλείων. 
∆υνατότητα ενσωµάτωσης  
µικροσυσκευών αποτρύγωσης, 
φωτοπολυµερισµού, σοδοβο-
λής και ανεξάρτητης παροχής 
υγρών. Συνδέ εται σε όλα τα 
οδοντιατρικά µηχανήµατα.
ΤΙΜΗ: 1.100€ 

Το µόνο κάθισµα που αλλάζει σχήµα
ανάλογα µε την πίεση που ασκείται. 
Υποστηρίζει τη µέση σας, δεν πιέζει
τα πόδια σας. Εκπληκτική ποιότητα
κύλισης και άνεσης.

  211 1022900 εσωτ. 208  •  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.

Ψ
Η

Φ
ΙΑ

Κ
Η

 Α
Κ

Τ
ΙΝ

Ο
Γ

Ρ
Α

Φ
ΙΑ

 -
 Κ

Α
Μ

Ε
Ρ

Ε
Σ

Ψηφιακή ακτινογραφία

Σύστηµα ψηφιακής ακτινογραφίας µε πλάκες φωσφόρου

Ασύρµατη κάµερα µε 1.36MP, 100% ιαπωνική κατασκευή 
µε CCD SONY®, πάγωµα εικόνας στη χειρολαβή, ενσω-
µατωµένη µνήµη 64 εικόνων, ρυθµιζόµενη φωτεινότητα, 
µεγεθυντικός φακός 50Χ (ως έξτρα), σύνδεση µε Η/Υ ή 
οθόνη ή TV µε video in, ψυχρός φωτισµός από 4 LED, 
αποσπώµενη-αντικαταστάσιµη µπαταρία
TIMH: 1.800€

RF Einstein
Lumica 

Eνσύρµατη κάµερα, 100% Ιαπωνική κατασκευή,
µε φωτισµό LED, µε δυνατότητα διάγνωσης της
τερηδόνας και προαιρετικό µεγεθυντικό φακό.
ΤIMH: 400€  

Ενδοστοµατική κάµερα Ενδοστοµατική κάµερα

RF Miharu

Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea

Ψηφιακή ακτινογραφία κατάλληλη για πλάκες φωσφόρου σε
5 µεγέθη που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. Κατασκευα-
σµένη από την Ray Κορέας µε την τεχνολογία ενός από τα 
µεγαλύτερα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσµο. ∆ιαθέτει 
οθόνη προεπισκόπησης ακτινογραφίας, quick scan mode, auto 
erasing, auto plate detection.
TIMH: 3.800€ µε 4 πλακίδια (2ΧΝ.0 και 2ΧΝ2)

1

Ψηφιακή ακτινογραφία µε αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας Advanced APS. ∆ιαθέσιµοι σε 
µεγέθη 1 και 2. Εικόνα υψηλής ευκρίνειας µε ανάλυση 25 lp/mm και ασύγκριτη αντοχή αισθητή-
ρα και καλωδίου. Κατασκευασµένη από την Ray Κορέας µε την τεχνολογία ενός από τα µεγαλύ-
τερα εργοστάσια ηλεκτρονικών στον κόσµο.
TIMH: 2.500€ (size 1) και 2.900€  (size 1)

Factory 332-7, Samsung 1-ro,
Hwaseong-si, Korea
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• Συνεχούς ρεύµατος (DC) µε επιλεγόµενο kV (60 
ή 70kV) και mA (3 ή 6mA) και σηµείο εστίασης 0,4

• Λυχνία Τoshiba
• Πιο ευκρινείς ακτινογραφίες
• Πολύ ελαφριά κεφαλή 4 kg για εύκολη στόχευση
• Κατάλληλο για φιλµ ή ψηφιακή ακτινογραφία

Phot-X II S

TIMH: 3.300€

Ηλεκτρικός αναλογικός  πολφοδοκιµαστήρας

Aκτινογραφικό Aκτινογραφικό

Kωδικός: RONEM1900 TIMH: 249€

Ενδοστοµατική και
εξωστοµατική αδροποίηση.
Aυξάνει έως και 400%
τη συγκόλληση ρητινών,
αµαλγάµατος, όψεων,
πορσελάνης, ορθοδοντικών brackets, στεφανών & γεφυρών.
Σύνδεση απευθείας σε γραµµή αέρος. Επιπλέον διατίθενται
σύνδεσµοι τύπου  Midwest, NSK , Bien Air, Kavo, WH, Sirona
µε κόστος 98€ έκαστος.

Συσκευή µικροαδροποίησης

Dental Electronics ∆ανίας
TIMH: 270€

• Συνεχούς ρεύµατος (DC)
µε επιλεγόµενο kV (60 ή 70kV)
και mA (4 ή 8mA)
• Πιο ευκρινείς ακτινογραφίες 
• Κατάλληλο για φιλµ
ή ψηφιακή ακτινογραφία

X-MIND5χρόνια εγγύηση

Μικροσκόπιο

Λούπες

• Κατασκευή σκελετού από την Adidas στην Αυστρία
   και οπτικών στις ΗΠΑ
• Επιλογές σε µεγεθύνσεις, αποστάσεις εργασίας, 
    σκελετούς
• ∆υνατότητα συστήµατος φωτισµού τελευταίας
τεχνολογίας
ΤΙΜΗ: από 570 €

O πιο ελαφρύς και άνετος σκελετός. 
Τέλειος συνδυασµός µεγέθυνσης, οπτικού πεδίου,

ποιότητας οπτικών και βάθους εστίασης.

• Κατασκευασµένο στην Ισπανία
• Φωτισµός LED

Προαιρετικά :
• ∆ιαγώνια κίνηση 45ο

• Πολλές επιλογές µεγέθυνσης όπως Χ3 Χ4,5 X7 X11 Χ17
• ∆ιόπτρες µε ανάκλιση 240ο

• Κάµερα HD
ΤΙΜΗ: από 7.900 €
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Ψηφιακή αποτύπωση & χρωµατοληψία

TRIOS® 4

 H καλύτερη ψηφιακή
αποτύπωση σύµφωνα µε την 

έρευνα της ADA  !

• Ο νέος ενδοστοµατικός σαρωτής TRIOS 4 της 3Shape
µε βοηθήµατα διάγνωσης και παρακολούθησης της τερηδόνας.
• Έρχεται µε νέα έξυπνα άκρα που θερµαίνονται γρηγορότερα
για να εξασφαλιστεί ότι είστε έτοιµοι για σάρωση σε δευτερόλεπτα
και να έχετε 30% περισσότερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας.
• Ενθουσιάστε τους ασθενείς σας µε τις εφαρµογές Trios Patient
Monitoring,  Smile Design, Treatment Simulator και Patient Specific Motion.
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TRIOS® 3
• Ψηφιακή αποτύπωση, χρωµατοληψία, λήψη έγχρωµων
φωτογραφιών HD  και βιντεοσκόπηση για άριστη
αναγνώριση ορίων.
• ∆υνατότητα σχεδιασµού χαµόγελου, ορθοδοντικής
θεραπείας και ψηφιακής αποτύπωσης εµφυτευµάτων.

Μόνο από τη SADENT

• Ανακαλύψτε το TRIOS MOVE που ανεβάζει την επικοινωνία
µε τους ασθενείς σας σε άλλο επίπεδο.

• Υποστήριξη από οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού
• Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο από 
προσθετολόγους, περιοδοντολόγους και ορθοδοντικούς
• Ολοκληρωµένο και δοκιµασµένο workflow µε αποτελέσµατα 
ύψιστης ακρίβειας
• Mακροχρόνια άτοκη χρηµατοδότηση
• Περιλαµβάνει µοναδικά app: Smile Design, Patient 
monitoring, Treatment simulator, Specific motion
• Zωντανή επίδειξη στο ιατρείο σας µε δυνατότητα κατασκευής 
τελικών αποκαταστάσεων
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• Συνεχούς ρεύµατος (DC) µε επιλεγόµενο kV (60 
ή 70kV) και mA (3 ή 6mA) και σηµείο εστίασης 0,4

• Λυχνία Τoshiba
• Πιο ευκρινείς ακτινογραφίες
• Πολύ ελαφριά κεφαλή 4 kg για εύκολη στόχευση
• Κατάλληλο για φιλµ ή ψηφιακή ακτινογραφία

Phot-X II S

TIMH: 3.300€

Ηλεκτρικός αναλογικός  πολφοδοκιµαστήρας

Aκτινογραφικό Aκτινογραφικό

Kωδικός: RONEM1900 TIMH: 249€

Ενδοστοµατική και
εξωστοµατική αδροποίηση.
Aυξάνει έως και 400%
τη συγκόλληση ρητινών,
αµαλγάµατος, όψεων,
πορσελάνης, ορθοδοντικών brackets, στεφανών & γεφυρών.
Σύνδεση απευθείας σε γραµµή αέρος. Επιπλέον διατίθενται
σύνδεσµοι τύπου  Midwest, NSK , Bien Air, Kavo, WH, Sirona
µε κόστος 98€ έκαστος.

Συσκευή µικροαδροποίησης

Dental Electronics ∆ανίας
TIMH: 270€

• Συνεχούς ρεύµατος (DC)
µε επιλεγόµενο kV (60 ή 70kV)
και mA (4 ή 8mA)
• Πιο ευκρινείς ακτινογραφίες 
• Κατάλληλο για φιλµ
ή ψηφιακή ακτινογραφία

X-MIND5χρόνια εγγύηση

Μικροσκόπιο

Λούπες

• Κατασκευή σκελετού από την Adidas στην Αυστρία
   και οπτικών στις ΗΠΑ
• Επιλογές σε µεγεθύνσεις, αποστάσεις εργασίας, 
    σκελετούς
• ∆υνατότητα συστήµατος φωτισµού τελευταίας
τεχνολογίας
ΤΙΜΗ: από 570 €

O πιο ελαφρύς και άνετος σκελετός. 
Τέλειος συνδυασµός µεγέθυνσης, οπτικού πεδίου,

ποιότητας οπτικών και βάθους εστίασης.

• Κατασκευασµένο στην Ισπανία
• Φωτισµός LED

Προαιρετικά :
• ∆ιαγώνια κίνηση 45ο

• Πολλές επιλογές µεγέθυνσης όπως Χ3 Χ4,5 X7 X11 Χ17
• ∆ιόπτρες µε ανάκλιση 240ο

• Κάµερα HD
ΤΙΜΗ: από 7.900 €
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Ψηφιακή αποτύπωση & χρωµατοληψία

TRIOS® 4

 H καλύτερη ψηφιακή
αποτύπωση σύµφωνα µε την 

έρευνα της ADA  !

• Ο νέος ενδοστοµατικός σαρωτής TRIOS 4 της 3Shape
µε βοηθήµατα διάγνωσης και παρακολούθησης της τερηδόνας.
• Έρχεται µε νέα έξυπνα άκρα που θερµαίνονται γρηγορότερα
για να εξασφαλιστεί ότι είστε έτοιµοι για σάρωση σε δευτερόλεπτα
και να έχετε 30% περισσότερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας.
• Ενθουσιάστε τους ασθενείς σας µε τις εφαρµογές Trios Patient
Monitoring,  Smile Design, Treatment Simulator και Patient Specific Motion.
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TRIOS® 3
• Ψηφιακή αποτύπωση, χρωµατοληψία, λήψη έγχρωµων
φωτογραφιών HD  και βιντεοσκόπηση για άριστη
αναγνώριση ορίων.
• ∆υνατότητα σχεδιασµού χαµόγελου, ορθοδοντικής
θεραπείας και ψηφιακής αποτύπωσης εµφυτευµάτων.

Μόνο από τη SADENT

• Ανακαλύψτε το TRIOS MOVE που ανεβάζει την επικοινωνία
µε τους ασθενείς σας σε άλλο επίπεδο.

• Υποστήριξη από οµάδα εξειδικευµένου προσωπικού
• Πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε υψηλό επίπεδο από 
προσθετολόγους, περιοδοντολόγους και ορθοδοντικούς
• Ολοκληρωµένο και δοκιµασµένο workflow µε αποτελέσµατα 
ύψιστης ακρίβειας
• Mακροχρόνια άτοκη χρηµατοδότηση
• Περιλαµβάνει µοναδικά app: Smile Design, Patient 
monitoring, Treatment simulator, Specific motion
• Zωντανή επίδειξη στο ιατρείο σας µε δυνατότητα κατασκευής 
τελικών αποκαταστάσεων
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E3DE4D

Μικροαποστειρωτήρας 
χαλαζία και άλατος. 
Θερµοκρασία 230°C 
µε κάδο διαµέτρου 
3,2 εκ Χ 5εκ ύψος. 
Εξωτερικές διαστάσεις 
13 x 14 x 19 εκ.

TIMH: 190 €
Κωδικός: TAUEMQ150

TAU

 

Aquafilter: Αποστάζει άµεσα (1 lt/min )
το νερό της βρύσης (<15µS/cm).
Συνδέεται µε πιστόλι για να σας προσφέρει
άµεσα απιονισµένο νερό. Απαραίτητη
η σύνδεση µε ρυθµιστή πίεσης.   
Κωδικός: EUREMAQFILN
TIMH: 500 €

Αquadist: Απιονιστής νερού µε
χωρητικότητα 4 lt. Απιονίζει 700ml
ανά µία ώρα. 
Κωδικός: EUREMAQDIST
TIMH: 250 € 

Συστήµατα απόσταξης νερού

Εξασφαλίζει τέλεια σακουλοποίηση µε κόλληση 12µµ. 
Σακουλοποιεί συσκευασίες µε διαστάσεις έως 310µµ και 
δέχεται έως 6 ρολά. ∆ιαστάσεις (ΠλάτοςΧΒάθοςΧΎψος)
44Χ39Χ32 cm
 Κωδικός: EUREMTEURO TIMH: 600 €

Euroseal

ΣακουλοποιόςΜικροαποστειρωτήρας χαλαζία/άλατος

Συσκευή λίπανσης & καθαρισµού χειρολαβών

Λουτρό υπερήχων Λουτρό υπερήχων

Λουτρό υπερήχων µε δύο γεννήτριες και τεχνολογία 
Euronda Sweep mode για αποτελεσµατικότερη λειτουργία. 
Θέρµανση, προγράµµατα, χωρητικότητα 3,5 lt, 
περιλαµβάνει ειδικό καλαθάκι και ποτηράκι. Εξωτερικές 
διαστάσεις (πρόσοψη Χ ύψος Χ βάθος) 315Χ255Χ165 mm 
Κωδικός: EUREM113152 TIMH: 990€ µε καλαθάκι 

Λουτρό υπερήχων µε τεχνολογία Euronda Sweep
mode για αποτελεσµατικότερη λειτουργία.  
Θέρµανση, χρονοδιακόπτης LED, χωρητικότητα 3 lt, 
περιλαµβάνει ειδικό  καλαθάκι και ποτηράκι. Εξωτερικές
διαστάσεις (πρόσοψη Χ ύψος Χ βάθος) 26Χ22Χ16 cm 
Κωδικός: EUREMNEWE3D/ACC
TIMH: 650€ µε καλαθάκι 

Tελευταία λέξη στην αυτόµατη λίπανση των
χειρολαβών και τον καθαρισµό τους µε πεπιεσµένο
αέρα. ∆έχεται παράλληλα 4 χειρολαβές όλων
των κατασκευαστών.
Kωδικός: NSKMHICARE  TIMH: 1.600€

iCare
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Κλίβανος ξηράς µε εξωτερικές διαστάσεις 38Χ31Χ44cm 
(ύψος Χ βάθος Χ µήκος) 
TIMH: 360€ Κωδικός: TAUEMKLIBANO

TAU
• 

Aυτόκαυστος κλίβανος
κατηγορίας N από τη Μεγάλη
Βρετανία µε χωρητικότητα 9lt 

• 1 πρόγραµµα αποστείρωσης
στους 126°C/1.4 bar µε 
συνολικό χρόνο 20’

• Aξιόπιστη και οικονοµική λύση
TIMH: 950€ Κωδικός: PREEM21001XP

PRESTIGE 2100

Αυτόκαυστος Κλίβανος ξηράς

Αυτόκαυστος

Αυτόκαυστος

Ο νέος Ε8 της Euronda αποτελεί την τελευταία λέξη στην 
τεχνολογία των αυτοκαύστων B Class. Σας δίνει χωρητι-
κότητα 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.
∆ιαθέτει 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.
Eξωτερικές διαστάσεις: 460 x 455 x 610 mm (πλάτος - 
ύψος - βάθος)
ΤΙΜΗ: 3.900€

Η νεα σειρά κλιβάνων που αλλάζει τα δεδοµένα. Ανώτερη αντοχή και 
αξιοπιστία συγκριτικά µε κάθε άλλο αυτόκαυστο κλίβανο κατηγορίας Β 
χάρη στα υλικά κατασκευής και την πατενταρισµένη νέα τεχνολία της 
NSK. 
• 5 διαφορετικές εκδόσεις µε 6 ως 9 δισκάρια. 
• Ταχύτατοι χρόνοι αποστείρωσης χάρη στην πατενταρισµένη τεχνολο-
γία NSK Zeolith.
• Η οθόνη αφής µας δίνει καθαρή εικόνα για κάθε φάση του κύκλου 
αποστείρωσης.
• Συνδέεται µε υπολογιστή για καταχώρηση τήρηση αρχείου και έλεγχο 
της λειτουργίας.
• Άµεση πρόσβαση στα δοχεία του νερού για να καθαρίζονται. 
• Τα φίλτρα νερού είναι ενσωµατωµένα στον κλίβανο και αφαιρούν τα 
άλατα από το νερό. Έτσι δίχως εξωτερικές εγκαταστάσεις, δίχως την 
ανάγκη απιονιστή ή επιπλέον φίλτρων έχουµε αυτόµατα απιονισµένο 
νερό. Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και της φθοράς των φίλτρων 
γίνεται από την οθόνη αφής.

E8 B Class

N1 B Class
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Κλίβανος ξηράς µε εξωτερικές διαστάσεις 38Χ31Χ44cm 
(ύψος Χ βάθος Χ µήκος) 
TIMH: 360€ Κωδικός: TAUEMKLIBANO

TAU
• 

Aυτόκαυστος κλίβανος
κατηγορίας N από τη Μεγάλη
Βρετανία µε χωρητικότητα 9lt 

• 1 πρόγραµµα αποστείρωσης
στους 126°C/1.4 bar µε 
συνολικό χρόνο 20’

• Aξιόπιστη και οικονοµική λύση
TIMH: 950€ Κωδικός: PREEM21001XP

PRESTIGE 2100

Αυτόκαυστος Κλίβανος ξηράς

Αυτόκαυστος

Αυτόκαυστος

Ο νέος Ε8 της Euronda αποτελεί την τελευταία λέξη στην 
τεχνολογία των αυτοκαύστων B Class. Σας δίνει χωρητι-
κότητα 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.
∆ιαθέτει 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.
Eξωτερικές διαστάσεις: 460 x 455 x 610 mm (πλάτος - 
ύψος - βάθος)
ΤΙΜΗ: 3.900€

Η νεα σειρά κλιβάνων που αλλάζει τα δεδοµένα. Ανώτερη αντοχή και 
αξιοπιστία συγκριτικά µε κάθε άλλο αυτόκαυστο κλίβανο κατηγορίας Β 
χάρη στα υλικά κατασκευής και την πατενταρισµένη νέα τεχνολία της 
NSK. 
• 5 διαφορετικές εκδόσεις µε 6 ως 9 δισκάρια. 
• Ταχύτατοι χρόνοι αποστείρωσης χάρη στην πατενταρισµένη τεχνολο-
γία NSK Zeolith.
• Η οθόνη αφής µας δίνει καθαρή εικόνα για κάθε φάση του κύκλου 
αποστείρωσης.
• Συνδέεται µε υπολογιστή για καταχώρηση τήρηση αρχείου και έλεγχο 
της λειτουργίας.
• Άµεση πρόσβαση στα δοχεία του νερού για να καθαρίζονται. 
• Τα φίλτρα νερού είναι ενσωµατωµένα στον κλίβανο και αφαιρούν τα 
άλατα από το νερό. Έτσι δίχως εξωτερικές εγκαταστάσεις, δίχως την 
ανάγκη απιονιστή ή επιπλέον φίλτρων έχουµε αυτόµατα απιονισµένο 
νερό. Ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και της φθοράς των φίλτρων 
γίνεται από την οθόνη αφής.

E8 B Class

N1 B Class
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Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED

Βluephase Style

Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED

• 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 1200mW/cm2

• Ασύρµατη και ενσύρµατη λειτουργία

   

Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED

Συσκευή φωτοπολυµερισµού LED

Βluephase PowerCure

Φωτοπολυµερίστε αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια
σε 3 µόλις δευτερόλεπτα!
Mόνο µε το σύστηµα της Ivoclar 3s PowerCure και 
τα Adhese Universal, Tetric PowerFill και Tetric PowerFlow
και ένταση φωτός 3.000 mW/cm2 χρησιµοποιώντας το Bluephase PowerCure

• Βελτιστοποιηµένος σχεδιασµός ρύγχους που επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις επιφάνειες των δοντιών
• Υψηλής απόδοσης µοντέλο 1.470 mW/cm²
Κωδικός: 76973

Elipar™
DeepCure-LED

• Πρόγραµµα Precure 2''
• ∆όνηση συσκευής όταν
αποµακρυνθείτε από το πεδίο
πολυµερισµού
• 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 1200mW/cm2

• Ασύρµατη και ενσύρµατη λειτουργία

Βluephase G4

• Ένταση 1500 mw/cm2,
µετρητής έντασης,
4 προγράµµατα (turbo, full,
ramp, soft). Xρώµα λευκό
Kωδικός: PRPEMPPC01CWT
ΤΙΜΗ: 310€52
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Χειρολαβή αποτρύγω-
σης αέρος (airscaler)
τιτανίου µε φως για συνδέσµους NSK, ΚΑVO®,SIRONA®.
Eπιλογή έντασης. ∆έχεται άκρα για airscaler NSK
(ζητήστε µας κατάλογο)     

Συσκευή πιεζοκρυστάλλων για αποτρύγωση, ενδοδοντία,
περιοδοντολογία και προσθετική µε µεγάλη επιλογή
εργαλείων.  Tεχνολογία ipiezo και φως Led.
Kωδικός: NSKMHVAR570
ΤΙΜΗ: 1.000€ Περιλαµβάνει 3 ξέστρα.

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

S970

Varios 570

Οικονοµική χειρολαβή αποτρύγωσης χωρίς φως για απευ-
θείας 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.

ΤΙΜΗ: 350€ περιλαµβάνει 3 ξέστρα.
Κωδικός: NSKEMAS2000 (borden ή midwest)

AS2000

Συσκευή Αποτρύγωσης

Varios 970
Mεγάλη ποικιλία άκρων για 
περιοδοντολογία, ενδοδο-
ντία,οδοντική χειρουργική, 
προσθετική. 
∆έχεται δοχείο για την πα-
ροχή υγρών  και συνδέεται 
στο δίκτυο νερού. Πολύ ελα-
φριά χειρολαβή (36 γραµ.) 
και µνήµες. Περιλαµβάνει
3 ξέστρα.
• Varios 970 χωρίς φως 
Κωδικός: NSKMHVAR970 ΤIMH: 1.400€
• Varios 970 µε φως LED
Κωδικός: NSKMHVARLUX970 ΤIMH : 1.600€

Συσκευή Αποτρύγωσης

Συσκευή ΑποτρύγωσηςΣυσκευή Αποτρύγωσης και σοδοβολής

Συσκευή Αποτρύγωσης Αποτρυγώσεις για ενσωµάτωση σε unit

Xειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler Xειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler

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 370

Συσκευή αποτρύγωσης
µε τεχνολογία Ι piezo. Χωρίς φως. 
Περιλαµβάνει 3 εργαλεία.

Κωδικός: NSKMHVARIOS370   ΤΙΜΗ: 750€

Νewtron

Varios Combi

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 χειρολαβές, 3 δοχεία και 3 ξέστρα.
Κωδικός: NSKEMY1002843 ΤΙΜΗ: 3.200€

Συσκευή πιεζοκρυστάλλων για αποτρύγωση, ενδοδοντία,
περιοδοντολογία και προσθετική µε µεγάλη επιλογή εργαλείων.

•  Varios 170 χωρίς φως, µε 3 εργαλεία
Κωδικός :NSKMHVAR170 ΤΙΜΗ: 550€
•  Varios 170 µε φως led, µε 3 εργαλεία
Kωδικός: NSKMHVARLUX170 TIMH: 900€

Varios 170
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Χειρολαβή αποτρύγω-
σης αέρος (airscaler)
τιτανίου µε φως για συνδέσµους NSK, ΚΑVO®,SIRONA®.
Eπιλογή έντασης. ∆έχεται άκρα για airscaler NSK
(ζητήστε µας κατάλογο)     

Συσκευή πιεζοκρυστάλλων για αποτρύγωση, ενδοδοντία,
περιοδοντολογία και προσθετική µε µεγάλη επιλογή
εργαλείων.  Tεχνολογία ipiezo και φως Led.
Kωδικός: NSKMHVAR570
ΤΙΜΗ: 1.000€ Περιλαµβάνει 3 ξέστρα.

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

S970

Varios 570

Οικονοµική χειρολαβή αποτρύγωσης χωρίς φως για απευ-
θείας 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.

ΤΙΜΗ: 350€ περιλαµβάνει 3 ξέστρα.
Κωδικός: NSKEMAS2000 (borden ή midwest)

AS2000

Συσκευή Αποτρύγωσης

Varios 970
Mεγάλη ποικιλία άκρων για 
περιοδοντολογία, ενδοδο-
ντία,οδοντική χειρουργική, 
προσθετική. 
∆έχεται δοχείο για την πα-
ροχή υγρών  και συνδέεται 
στο δίκτυο νερού. Πολύ ελα-
φριά χειρολαβή (36 γραµ.) 
και µνήµες. Περιλαµβάνει
3 ξέστρα.
• Varios 970 χωρίς φως 
Κωδικός: NSKMHVAR970 ΤIMH: 1.400€
• Varios 970 µε φως LED
Κωδικός: NSKMHVARLUX970 ΤIMH : 1.600€

Συσκευή Αποτρύγωσης

Συσκευή ΑποτρύγωσηςΣυσκευή Αποτρύγωσης και σοδοβολής

Συσκευή Αποτρύγωσης Αποτρυγώσεις για ενσωµάτωση σε unit

Xειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler Xειρολαβή αποτρύγωσης Airscaler

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 370

Συσκευή αποτρύγωσης
µε τεχνολογία Ι piezo. Χωρίς φως. 
Περιλαµβάνει 3 εργαλεία.

Κωδικός: NSKMHVARIOS370   ΤΙΜΗ: 750€

Νewtron

Varios Combi

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 χειρολαβές, 3 δοχεία και 3 ξέστρα.
Κωδικός: NSKEMY1002843 ΤΙΜΗ: 3.200€

Συσκευή πιεζοκρυστάλλων για αποτρύγωση, ενδοδοντία,
περιοδοντολογία και προσθετική µε µεγάλη επιλογή εργαλείων.

•  Varios 170 χωρίς φως, µε 3 εργαλεία
Κωδικός :NSKMHVAR170 ΤΙΜΗ: 550€
•  Varios 170 µε φως led, µε 3 εργαλεία
Kωδικός: NSKMHVARLUX170 TIMH: 900€

Varios 170
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.KSN  ςήλοβοδοσ ήυεκσυσ ήκινωπαι αισήνγ αέN 
∆ιαθέτει δύο αποσπώµενα ρύγχη 60° και 80° περιστροφή 
360° σε δυο σηµεία, εργαλεία καθαρισµού και 5 φακε-
λάκια FLASH pearl.
H σύνθεση του FLASH pearl δεν κάνει ζηµιά στην αδα-
µαντίνη σε αντίθεση µε τις συνηθισµένες δικαρβονικές 
σόδες. Kατάλληλη για ταχυσύνδεσµους NSK®, Kavo®, 
Bien Air®, Sirona®, W&H® TIMH: 649€ 
Κωδ. NSKEMPMNG* διευκρινήστε ταχυσύνδεσµο

Prophy-mate Neo

 ήβιρκα ιακ ηνόθο ήκαιφηψ εµ ςαίτνοδοδνε ρέτοµ οταµρύσA 
ρύθµιση στροφών και ροπών. Aυτόµατη αριστερόστροφη 
κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου 
σε περίπτωση ενσφήνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδο-
ποίηση. ∆υνατότητα σύνδεσης µε εντοπιστή ακρορριζίου. 
Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.
Κωδικός: NSKEMENDOMATETC2 TIMH: 790€

Endomate TC2

 ηνόθο ήκαιφηψ εµ ςαίτνοδοδνε ρέτοM 
και ακριβή ρύθµιση και διατήρηση  σταθερών τιµών στρο-
φών και ροπής. ∆υνατότητα λειτουργίας µε ρεύµα ή και 
µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Mειωτική χειρολαβή 
µικροµότορ µε mini κεφαλή  αποστειρώσιµη σε αυτόκαυ-
στο. Aυτόµατη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για 
αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφή-
νωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. ∆υνατότητα 
σύνδεσης µε εντοπιστή ακρορριζίου.
Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.
Κωδικός: NSKEMENDOMATEDT TIMH: 690€

Endomate DT

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€

iPexII

  

Συσκευή για την αφαίρεση του βιοφίλµ

Σοδοβολή Εντοπιστής ακρορριζίου

Μικροµότορ ΕνδοδοντίαςΜικροµότορ Ενδοδοντίας

Perio-Μate

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€

Εντοπιστής ακρορριζίου

Apex ID
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
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Xειρολαβή Μ4

Μικροµότορ ενδοδοντίας

Συσκευή για έµφραξη ρ.σ Συσκευή για έµφραξη ρ.σ

Εlements free 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 

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 

Το νέο µοτέρ Elements έχει σχεδιαστεί για 
την νέα επαναστατική τεχνική µηχανικής 
επεξεργασίας των ρ.σ TF Adaptive. 
Επιτρέπει όµως και την χρήση µηχανοκι-
νούµενων 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 πατενταρισµέ-
νο 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 χρειάζο-
νται (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 

Elements

M4 Safety

Συσκευή Θέρµανσης ρητινών  

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€
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.KSN  ςήλοβοδοσ ήυεκσυσ ήκινωπαι αισήνγ αέN 
∆ιαθέτει δύο αποσπώµενα ρύγχη 60° και 80° περιστροφή 
360° σε δυο σηµεία, εργαλεία καθαρισµού και 5 φακε-
λάκια FLASH pearl.
H σύνθεση του FLASH pearl δεν κάνει ζηµιά στην αδα-
µαντίνη σε αντίθεση µε τις συνηθισµένες δικαρβονικές 
σόδες. Kατάλληλη για ταχυσύνδεσµους NSK®, Kavo®, 
Bien Air®, Sirona®, W&H® TIMH: 649€ 
Κωδ. NSKEMPMNG* διευκρινήστε ταχυσύνδεσµο

Prophy-mate Neo

 ήβιρκα ιακ ηνόθο ήκαιφηψ εµ ςαίτνοδοδνε ρέτοµ οταµρύσA 
ρύθµιση στροφών και ροπών. Aυτόµατη αριστερόστροφη 
κίνηση (auto-reverse) για αποφυγή θραύσης του εργαλείου 
σε περίπτωση ενσφήνωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδο-
ποίηση. ∆υνατότητα σύνδεσης µε εντοπιστή ακρορριζίου. 
Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.
Κωδικός: NSKEMENDOMATETC2 TIMH: 790€

Endomate TC2

 ηνόθο ήκαιφηψ εµ ςαίτνοδοδνε ρέτοM 
και ακριβή ρύθµιση και διατήρηση  σταθερών τιµών στρο-
φών και ροπής. ∆υνατότητα λειτουργίας µε ρεύµα ή και 
µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Mειωτική χειρολαβή 
µικροµότορ µε mini κεφαλή  αποστειρώσιµη σε αυτόκαυ-
στο. Aυτόµατη αριστερόστροφη κίνηση (auto-reverse) για 
αποφυγή θραύσης του εργαλείου σε περίπτωση ενσφή-
νωσης και ταυτόχρονη ηχητική ειδοποίηση. ∆υνατότητα 
σύνδεσης µε εντοπιστή ακρορριζίου.
Κατάλληλο για εργαλεία NiTi κίνησης 360°.
Κωδικός: NSKEMENDOMATEDT TIMH: 690€

Endomate DT

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€

iPexII

  

Συσκευή για την αφαίρεση του βιοφίλµ

Σοδοβολή Εντοπιστής ακρορριζίου

Μικροµότορ ΕνδοδοντίαςΜικροµότορ Ενδοδοντίας

Perio-Μate

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€

Εντοπιστής ακρορριζίου

Apex ID
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
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SOL

∆ιοδικό LASER Συσκευή ανώδυνης αναισθησίας

Εύχρηστο, µικρό, φορητό
και οικονοµικό διοδικό 
Laser για κοπή µαλακών ιστών,
περιοδοντική θεραπεία κ.α. ∆ιαθέτει ασύρµατο
ποδοδιακόπτη. Κατασκευασµένο στις ΗΠΑ µε 2 έτη
εγγύηση.
TIMH: 3.900€

Πληροφορίες στο 211 1022900  εσωτ 215

Aρθρωτήρες

Ιταλικός δονητής αµαλ-
γάµατος µε ψηφιακή
ρύθµιση χρόνου και καπάκι 
κατάλληλος για κάψουλες 
αµαλγάµατος και άλλων υλικών. 
TIMH: 260 € 

TAC 400M

∆ονητής γύψου

∆ονητής αµαλγάµατος

Συσκευή ανάµιξης αποτυπωτικών

Moνός δονητής γύψου
Κωδικός : WHIΕΜ31377 ΤΙΜΗ: 115 €

µόσταση και κοπή µαλακών ιστών στην οδοντιατρική.

CALAJECT

Συσκευή ανάµιξης αποτυπωτικών

SYMPRESS
Σχεδιασµένη για αυτόµατη
ανάµιξη των αποτυπωτικών
Zhermack αλλά και των
αποτυπωτικών για αυτόµατη ανάµιξη των περισσοτέρων
κατασκευαστών. 3 έτη εγγύηση.

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

Pentamix™ Lite

Η πιο πλήρης σειρά από διάσηµους
αρθρωτήρες Ηanau, Denar, WhipMix. Αρθρωτήρες
µέσων τιµών, ηµιπροσαρµοζόµενοι ή πλήρως
προσαρµοζόµενοι. Ηλεκτροτόµος

Servotome 

Ηλεκτροτόµος Γαλλίας 30 W µε 10 ηλεκτρόδια για αι-
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• Το αναισθητικό δρα
πολύ καλύτερα και 
γρηγορότερα 
• Ο χρόνος για να 
µουδιάσει ο ασθενής
είναι ελάχιστος
έως µηδενικός
•  ∆εν απαιτεί κανένα ειδικό αναλώσιµο όπως άλλα
αντίστοιχα συστήµατα ∆ουλεύει µε συνήθεις βελόνες
και ενέσεις
TIMH: 2.690€
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SOL

∆ιοδικό LASER Συσκευή ανώδυνης αναισθησίας

Εύχρηστο, µικρό, φορητό
και οικονοµικό διοδικό 
Laser για κοπή µαλακών ιστών,
περιοδοντική θεραπεία κ.α. ∆ιαθέτει ασύρµατο
ποδοδιακόπτη. Κατασκευασµένο στις ΗΠΑ µε 2 έτη
εγγύηση.
TIMH: 3.900€

Πληροφορίες στο 211 1022900  εσωτ 215

Aρθρωτήρες

Ιταλικός δονητής αµαλ-
γάµατος µε ψηφιακή
ρύθµιση χρόνου και καπάκι 
κατάλληλος για κάψουλες 
αµαλγάµατος και άλλων υλικών. 
TIMH: 260 € 

TAC 400M

∆ονητής γύψου

∆ονητής αµαλγάµατος

Συσκευή ανάµιξης αποτυπωτικών

Moνός δονητής γύψου
Κωδικός : WHIΕΜ31377 ΤΙΜΗ: 115 €

µόσταση και κοπή µαλακών ιστών στην οδοντιατρική.

CALAJECT

Συσκευή ανάµιξης αποτυπωτικών

SYMPRESS
Σχεδιασµένη για αυτόµατη
ανάµιξη των αποτυπωτικών
Zhermack αλλά και των
αποτυπωτικών για αυτόµατη ανάµιξη των περισσοτέρων
κατασκευαστών. 3 έτη εγγύηση.

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

Pentamix™ Lite

Η πιο πλήρης σειρά από διάσηµους
αρθρωτήρες Ηanau, Denar, WhipMix. Αρθρωτήρες
µέσων τιµών, ηµιπροσαρµοζόµενοι ή πλήρως
προσαρµοζόµενοι. Ηλεκτροτόµος

Servotome 

Ηλεκτροτόµος Γαλλίας 30 W µε 10 ηλεκτρόδια για αι-

Μ
ΙΚ

Ρ
Ο

Σ
Υ

Σ
Κ

Ε
Υ

Ε
Σ

• Το αναισθητικό δρα
πολύ καλύτερα και 
γρηγορότερα 
• Ο χρόνος για να 
µουδιάσει ο ασθενής
είναι ελάχιστος
έως µηδενικός
•  ∆εν απαιτεί κανένα ειδικό αναλώσιµο όπως άλλα
αντίστοιχα συστήµατα ∆ουλεύει µε συνήθεις βελόνες
και ενέσεις
TIMH: 2.690€
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FIAC 
• Αirmed 114-24
Παροχή αέρα 62 lt/min στα 5 bar πίεση,
70dB, κάδος 24 lt
Κωδικός:  FIAMHAIRMED TIMH: 550 €

• Αirmed 204-24
Κεφαλή µε 2 πιστόνια, παροχή αέρα
150 lt/min στα 5 bar πίεση, 75dB, κάδος 24 lt
Kωδικός: FIAHAIRMED2 TIMH: 960 €

• Αirmed 204-50 DE µε ξηραντήρα
Κεφαλή µε 2 πιστόνια, παροχή αέρα
150 lt/min στα 5 bar πίεση, 75dB, κάδος 50 lt.
Με ξηραντήρα που απαιτεί υποχρεωτική
ετήσια συντήρηση.
Kωδικός: FIAMH1699922000 TIMH: 1.900 €

 

Κοµπρεσέρ KAESER DENTAL 1

 

Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι

∆ιαχωριστής αµαλγάµατος

Κοµπρεσέρ χωρίς λάδι
 

Χειρουργική αναρρόφηση

EXCOM 1S

META Αir 24 light
Παροχή αέρα 135lt/min, 1,1kW,
κάδος 24lt, 65 db(A) χωρίς κάλυµµα, 52
db(A) µε κάλυµµα
∆ιαστάσεις (ύψος-πλάτος-βάθος):
60 Χ 42 Χ 40 cm
ΤΙΜΗ: 1.050 €

3χρόνια εγγύηση 5χρόνια εγγύηση

KCT  blue 110 24
Παροχή αέρα 65lt/min  στα 5 bar, 0,75kW,
κάδος 24lt, 64 db(A) χωρίς κάλυµµα.
∆ιαστάσεις (ύψος-πλάτος-βάθος):
74 X 43 Χ 42 cm
ΤΙΜΗ: 1.400 €
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ECO II

• ISO 1143 στο 99,3%
• Συµβατός µε Metasys Excom και µε πολλές
άλλες χειρουργικές αναρρόφησεις.
Κωδικός: MTSEM01050004 ΤΙΜΗ: 650 € 

Χειρουργική αναρρόφηση Aυστρίας δίχως
ηλεκτρονικά κυκλώµατα. 
Η πιο ασφαλής, αξιόπιστη και ισχυρή
χειρουργική
αναρρόφηση για µία οδοντιατρική έδρα.
∆ιαθέτει σύστηµα φυγόκεντρου διαχωρισµού
των ληµµάτων. Τα λήµµατα δεν έχουν καµία
επαφή µε το µοτέρ, τα ηλεκτρόδια ή άλλα
ηλεκτρικά µέρη. Απορροφητική δύναµη
1100 lit/min, 63db, συνεχούς
λειτουργίας 100%.
Kωδικός: MTSMH02010153 TIMH: 1.000 € 

META Air 150 light
Παροχή αέρα από 2 πιστόνια (boxer)
για 3 έδρες, 152lt/min, 1,5kW, κάδος
40lt, 66 db(A) χωρίς κάλυµµα, 53 db(A)
µε κάλυµµα
∆ιαστάσεις (ύψος-πλάτος-βάθος):
77 Χ 60 Χ 41 cm
ΤΙΜΗ: 1.650 € (χωρίς τον εικονιζόµενο ξηραντήρα)
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Ριζικές αποξέσεις

Αφαίρεση Βιοφίλµ

Με επικάλυψη διαµαντιού

Επανάληψη ενδοδοντικής 
θεραπείας

Ακρορριζεκτοµές

Απολύµανση ριζικού 
σωλήνα

Αποτρύγωση

Αφαίρεση αξόνων

∆ηµιουργία κοιλοτήτων
Τελείωση προσθετικών ορίων

Ζητήστε µας τις τιµές, τις περιοδικές προσφορές και τον αναλυτικό κατάλογο των ξέστρων και άκρων SATELEC.

PMS1/F02254

AS3D/F00065

PMS2/F02255

PMS3/F02256

AS6D/F00079

AS9D/F00067

ASLD/F00080

ASRD/F00081

Χαλάρωση προσθετικών 
εργασιών

Ξέστρα και άκρα για συσκευές αποτρύγωσης Satelec

EνδοδοντίαΠεριοδοντολογία

IP1 implant protect F02121 

PH1 periosoft F00702
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Το µοναδικό σύστηµα V TIP προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στην ενδοδοντία (καθαρισµός, διεύρυνση  ρ.σ, επανάληψη ενδοδοντικής 
θεραπείας και αφαίρεση σπασµένων εργαλείων) στην οδοντική χειρουργική και στον καθαρισµό εµφυτευµάτων και προσθετικών 
εργασιών. Αποτελείται από την εργονοµική βάση και πολύ οικονοµικά άκρα µε πολλές επιλογές σε γωνίες, σχήµατα, µήκη και διαµέτρους.

Tα άκρα NSK Ιαπωνίας είναι υψηλής ποιότητας και κατάλληλα για όλες τις συσκευές αποτρύγωσης πιεζοκρυστάλλων NSK 
και SATELEC®.  Τα άκρα µε το σηµα EMS® είναι κατάλληλα και για τις συσκευές αποτρύγωσης EMS®. Ζητήστε µας τον ανα-
λυτικό κατάλογο και το CD των άκρων NSK µε πολλές χρήσιµες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης. Όλα τα άκρα της NSK είναι 
ιαπωνικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και στη συµφέρουσα τιµή των 45 €. Τα άκρα για τις βάσεις V TIP HOLDER (V10,V30 
στα 45 €) µε τους κωδικούς V-XXX στοιχίζουν µόλις 35 €.

Αποτρύγωση

G1

G6

G5

G4

G3

G2

EMS®

EMS®

EMS®

EMS®

EMS®

Περιοδοντολογία

P20

P2D

P3D

P41

P21R

P21L

P40

Επανάληψη περιοδοντολογικής θεραπείας

EMS®

EMS®

EMS®

P1

P1D

P10

P25R

P25L EMS

EMS

P41

P40

V-P10: τριάδα πλαστικών
ξέστρων

Ξέστρα ειδικά για εµφυτεύµατα και προσθετικές 
αποκαταστάσεις

Χαλάρωση προσθετικών εργασιών

G25

Ενδοδοντία (καθαρισµός, διεύρυνση ρ.σ., επανάληψη 
ενδοδοντικής θεραπείας)

Ε8D

Ε8

Ε7D

Ε4D

Ε4

Ε11

Ε12

Ε7

E32D

E31D

E30LD

E30RD

Aκρορριζεκτοµές

V TIP για την ενδοδοντία

V-S51D

V-S50D

V-S53D

V-S52D

Αφαίρεση αξόνων 

G26

Ξέστρα και άκρα NSK για συσκευές NSK, Satelec, EMS

V10-S: απαραίτητος αντάπτορας
για πλαστικά ξέστρα

G9

G11

G12

®

®
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∆ιαστάσεις: 51χ54χ83cm
Kωδικός: ΝΜΕΥΘΠ

 :αιράτρυΣ 3
mc67χ36χ55  :ςιεσάτσαι∆

ΙΚΜΧΡT  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 6
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
0222MΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 6
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
0060MΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 6
mc67χ25χ26  :ςιεσάτσαι∆
0132ΤΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 5
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
0230MΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 3
 mc67χ25χ26  :ςιεσάτσαι∆

0021ΝΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 5
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
0311MΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 5
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
0041Μ∆  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 8
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
0044ΜΣ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 3
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
3000ΜΣ  :ςόκιδωK

mc38χ97χ97  :ςιεσάτσαι∆
ΠΝΩΓΜΝ  :ςόκιδωK

)YχBχΠ( ςοψΎ χ ςοθάB χ ηψοσόρΠ .mc εσ ιανίε ςιεσάτσαιδ ιO * 

 Nιπτήρας Eυθύς  Nιπτήρας Γωνιακός
 Tροχήλατο για laser & 

µικροσυσκευές µε ράφια inox  Tροχήλατη Nοσοκόµα

 Tροχήλατη Συρταριέρα  Συρταριέρα Συρταριέρα  Συρταριέρα

 Συρταριέρα  Συρταριέρα  Συρταριέρα Συρταριέρα

Τα έπιπλα της Sadent είναι µοναδικά γιατί κατασκευάζονται ακριβώς για τις ανάγκες του χώρου σας και της οικονοµικής σας 
επιλογής. Επιλέγετε:
 α) το υλικό της µετόπης, των όψεων από πολυουρεθάνη ή ατσάλι ή βακελιτικό
 β) το υλικό του πάγκου από βακελίτη, ενισχυµένο γυαλί ή corian
 γ) τους οδηγούς των συρταριών αν θα είναι µε επαναφορά, δίχως επαναφορά ή µε αυτόµατο άνοιγµα και επαναφορά
 δ) αν θα έχει χερούλια εµφανή, κρυφά ή καθόλου
 ε) αν θα έχει κενό εµφανή χώρο στη βάση του επίπλου µε inox πόδια ή αν θα είναι το έπιπλο µε µπάζα ως το δάπεδο
 στ) το υλικού και σχέδιο του νιπτήρα αν θα είναι πορσελάνης, inox, γυάλινος, corian
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)YχBχΠ( ςοψΎ χ ςοθάB χ ηψοσόρΠ .mc εσ ιανίε ςιεσάτσαιδ ιO * 

3 :ςεζίρπ εµ αιράτρυΣ 
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
1002ΜΜ  :ςόκιδωK

3 :ςεζίρπ εµ αιράτρυΣ 
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
3000ΜΜ  :ςόκιδωK :αιράτρυΣ 1

mc03χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
 0100ΤΚ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 1
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆

ςιεσάτσαι∆ ςετσιγέM 
mc04χ85χ74  :υονάβιλΚ
1000ΜΚ  :ςόκιδωK

mc07χ04χ07  :ςιεσάτσαι∆
RΙΑΜΟK  :ςόκιδωK

mc05χ55χ57  :ςιεσάτσαι∆
RUTNAK  :ςόκιδωK

mc 38χ45χ55  :ςιεσάτσαι∆
1NDMOK  :ςόκιδωK

mc 301χ95χ06  :ςιεσάτσαι∆
5NDMOK  :ςόκιδωK

44χ40χ60 cm :ςιεσάτσαι∆
NΜΕΤAK  :ςόκιδωK

mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
ΤΣΡΑΜΡ 

mc65χ93χ15  :ςιεσάτσαι∆
ΤΣΡΑΚΡ 

55x63x76 cm
ΤΡΧΡΑΦ

  :ςιεσάτσαι∆
 :ςόκιδωK

mc65χ93χ15  :ςιεσάτσαι∆
  :ςόκιδωK

 Pαφιέρα κρεµαστή Στοιχείο µε διανοµέα
αναλωσίµων

Τροχήλατο συσκευώνΡαφιέρα

 µε ειδικό συρτάρι
 Θέση µικροσυσκευών  Θέση µικροσυσκευών Θέση κλιβάνου

 Kάλυµµα Hχοµονωτικό 
Kοµπρεσέρ

 Kάλυµµα Kοµπρεσέρ 
airmed

 Kάλυµµα Aναρρόφησης 
Cattani Turbojet

 Kάλυµµα Aναρρόφησης 
Metasys excom

DISPEN
Kωδ.(δεξί άνοιγµα):
Kωδ.(αριστερό άνοιγµα):

Kωδ.(δεξί άνοιγµα):
Kωδ.(αριστερό άνοιγµα):

ΟΙΞ∆ΚΡΟΙΞ∆ΜΡ 

Τροχήλατη θέση κλιβάνου
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)YχBχΠ( ςοψΎ χ ςοθάB χ ηψοσόρΠ .mc εσ ιανίε ςιεσάτσαιδ ιO * 

3 :ςεζίρπ εµ αιράτρυΣ 
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
1002ΜΜ  :ςόκιδωK

3 :ςεζίρπ εµ αιράτρυΣ 
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
3000ΜΜ  :ςόκιδωK :αιράτρυΣ 1

mc03χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
 0100ΤΚ  :ςόκιδωK

 :αιράτρυΣ 1
mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆

ςιεσάτσαι∆ ςετσιγέM 
mc04χ85χ74  :υονάβιλΚ
1000ΜΚ  :ςόκιδωK

mc07χ04χ07  :ςιεσάτσαι∆
RΙΑΜΟK  :ςόκιδωK

mc05χ55χ57  :ςιεσάτσαι∆
RUTNAK  :ςόκιδωK

mc 38χ45χ55  :ςιεσάτσαι∆
1NDMOK  :ςόκιδωK

mc 301χ95χ06  :ςιεσάτσαι∆
5NDMOK  :ςόκιδωK

44χ40χ60 cm :ςιεσάτσαι∆
NΜΕΤAK  :ςόκιδωK

mc38χ45χ15  :ςιεσάτσαι∆
ΤΣΡΑΜΡ 

mc65χ93χ15  :ςιεσάτσαι∆
ΤΣΡΑΚΡ 

55x63x76 cm
ΤΡΧΡΑΦ

  :ςιεσάτσαι∆
 :ςόκιδωK

mc65χ93χ15  :ςιεσάτσαι∆
  :ςόκιδωK

 Pαφιέρα κρεµαστή Στοιχείο µε διανοµέα
αναλωσίµων

Τροχήλατο συσκευώνΡαφιέρα

 µε ειδικό συρτάρι
 Θέση µικροσυσκευών  Θέση µικροσυσκευών Θέση κλιβάνου

 Kάλυµµα Hχοµονωτικό 
Kοµπρεσέρ

 Kάλυµµα Kοµπρεσέρ 
airmed

 Kάλυµµα Aναρρόφησης 
Cattani Turbojet

 Kάλυµµα Aναρρόφησης 
Metasys excom

DISPEN
Kωδ.(δεξί άνοιγµα):
Kωδ.(αριστερό άνοιγµα):

Kωδ.(δεξί άνοιγµα):
Kωδ.(αριστερό άνοιγµα):

ΟΙΞ∆ΚΡΟΙΞ∆ΜΡ 

Τροχήλατη θέση κλιβάνου
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Iαπωνίας: καλύτερη εγγύηση, καλύτερη εξυπηρέτηση
 και αξία  για τα χρήµατα σας!

Η NSK σας προσφέρει όχι µόνο 1 έτος εγγύηση για όλα της τα προϊόντα αλλά στις χειρολαβές η αλλαγή ρότορα σας 
δίνει νέα εγγύηση για άλλο ένα χρόνο για τον ρότορα ! Παράλληλα κάθε επισκευή αερότορ υπό εγγύηση γίνεται 
άµεσα χωρίς κανένα κόστος και δε χρειάζεται η χειρολαβή να σταλεί στο εξωτερικό µε µεγάλη δαπάνη χρόνου και 
χρήµατος για εσάς.
Όλα τα προϊόντα της NSK κατασκευάζονται 100% στην Ιαπωνία και είναι συνώνυµα της υψηλής ποιότητας και αξιο-
πιστίας. H SADENT είναι ο µόνος εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της NSK και σας προσφέρει γνήσια 
προϊόντα, γνήσια ανταλλακτικά και υπεύθυνη τεχνική εξυπηρέτηση. Οι όροι εγγύησης ισχύουν για αγορά και τεχνική 
κάλυψη µόνο από την Sadent και τους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες µας. Προσοχή στις αποµιµήσεις !

Εκ µέρους της NSK Nakanishi Inc. Ιαπωνίας και της Sadent

®

Προσφέρει σύγχρονο φωτισµό LED σε όλες τις παλίες και 
νέες χειρολαβές αέρος µε φως της NSK. ∆ιατίθεται και µε 
ρύθµιση νερού µε Kωδικό NSKEMPTL-CL-LEDIII και ΤΙΜΗ 
250€.

Προσφέρει σύγχρονο φωτισµό LED σε όλες τις χειρολαβές 
αέρος µε φως για ταχυσύνδεσµο τύπου KaVo® MULTIflex®

PTL-CL-LED
NSKEMPTL-CL-LED TIMH: 220€ TIMH: 290€

KCL-LED
NSKEMKCL-LED

Επικοινωνήστε µαζί µας για ανταλλακτικούς λαµπτήρες 
για χειρολαβές όλων των κατασκευαστών καθώς και για τα γνήσια ανταλλακτικά NSK Iαπωνίας.

Ταχυσύνδεσµοι LED για αερότορ NSK και KAVO®

• Standard κεφαλή
• Mέγιστη ταχύτητα 430.000 στρ/λεπτό 
• Iσχύς 26 W 

TIMH: 350€  χωρίς φως, 490€  µε φως

M900L
NSKEMM900L

M900
NSKEMM900

µε φως

χωρίς 
φως

• φως υάλoυ • κεραµικά ρoυλεµάν  • ανοξείδωτο ατσάλι • σύστηµα
καθαρής κεφαλής • αποσπώµενοι ρότορες για άµεση αντικατάσταση
• βαλβίδα αντεπιστρoφής • ultra push • τετραπλό σπρέυ νερoύ • πίεση
λειτουργίας 2,2 - 2,5 Kg/cm • διατίθεται µε φως για ταχυσυνδέσµους
NSK®, KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien Air®  • διατίθεται χωρίς φως για
ταχυσυνδέσµους NSK®, W&H®, KaVo®  

 

Αερότορ S MAX M

Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι

ισχύς 20W • κεραµικά ρουλεµάν • ανοξείδωτο ατσάλι µε επεξεργασία
αντοχής σε χτυπήµατα και εκδορές • µονό σπρέυ νερού • ultra push
• σύστηµα καθαρής κεφαλής • πίεση λειτουργίας 1,8 - 2,2 Kg/cm2 

• αποσπώµενοι ρότορες για άµεση αντικατάσταση 
NSKEMPAX2M4 

Με 4 τρύπες 

Για ταχυσύνδεσµο
NSK® 

Για ταχυσύνδεσµο
KaVo®  

Midwest

Με 2 τρύπες 
Borden

ΝSKEMPAX2B2     

Αερότορ χωρίς φως PanaMax2

Pana-Max2

ΝSKEMPAX2PTL

ΝSKEMPAX2KV 

ΤΙΜΗ: 250 €  

ΤΙΜΗ: 290 €  

ΤΙΜΗ: 290 €  
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• ατόφιο τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες χειρολαβές 
• ειδικός ψεκασµός νερού Water jet• φωτισµός υάλου • κε-
φαλή µε γωνία 45° • κεραµικά ρoυλεµάν • σύστηµα καθαρής 
κεφαλής • βαλβίδα αντεπιστρoφής • ultra push:αλλαγή φρέζας 
µε κουµπάκι • διατίθεται για ταχυσυνδέσµoυς NSK, KaVo®, 
Sirona®, W&H®, Bien-Air® και µε τους νέους ταχυσύνδε-
σµους NSK LED • δεν εξάγει αέρα από την κεφαλή • πίεση 
λειτουργίας 2,2 - 2,5 Kg/cm2TIMH: 740€NSKEMTIX450L µε φως

Αερότορ Τιτανίου TI-MAX X450L 

Αερότορ Ti-Max Z900 Τιτανίου

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους NSK

• Iσχύς 26W

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους KaVo®

• Iσχύς 24W

• η µεγαλύτερη ισχύς της παγκοσµίου αγοράς 26W • αποσπώµενος ρότορας για εύκολη
και οικονοµική επισκευή από τον ιατρό • νέας γενιάς κεραµικά ρουλεµάν µε διπλάσια
αντοχή και λιγότερο θόρυβο • νέα επεξεργασία του τιτανίου για µεγαλύτερη αντοχή σε
χτυπήµατα και εκδορές • φως υάλoυ • ατόφιo τιτάνιo: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές  • σύστηµα καθαρής κεφαλής • βαλβίδα αντεπιστρoφής • ultra push
• τετραπλό σπρέυ νερoύ  • πίεση λειτουργίας 2,5 - 3,0 Kg/cm2  

Z900L
NSKEMZ900L

µε φως

Z900KL
NSKEMZ900KL

µε φως

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

TIMH: 740€ µε φως

A Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους Sirona®

• Iσχύς 24WZ900SL
NSKEMZ900SL

µε φως

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους W&H®

• Iσχύς 24WZ900WL
NSKEMZ900WL

µε φως

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους Bien Air®

• Iσχύς 24WZ900BL
NSKEMZ900BL

µε φως
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• ατόφιο τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες χειρολαβές 
• ειδικός ψεκασµός νερού Water jet• φωτισµός υάλου • κε-
φαλή µε γωνία 45° • κεραµικά ρoυλεµάν • σύστηµα καθαρής 
κεφαλής • βαλβίδα αντεπιστρoφής • ultra push:αλλαγή φρέζας 
µε κουµπάκι • διατίθεται για ταχυσυνδέσµoυς NSK, KaVo®, 
Sirona®, W&H®, Bien-Air® και µε τους νέους ταχυσύνδε-
σµους NSK LED • δεν εξάγει αέρα από την κεφαλή • πίεση 
λειτουργίας 2,2 - 2,5 Kg/cm2TIMH: 740€NSKEMTIX450L µε φως

Αερότορ Τιτανίου TI-MAX X450L 

Αερότορ Ti-Max Z900 Τιτανίου

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους NSK

• Iσχύς 26W

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους KaVo®

• Iσχύς 24W

• η µεγαλύτερη ισχύς της παγκοσµίου αγοράς 26W • αποσπώµενος ρότορας για εύκολη
και οικονοµική επισκευή από τον ιατρό • νέας γενιάς κεραµικά ρουλεµάν µε διπλάσια
αντοχή και λιγότερο θόρυβο • νέα επεξεργασία του τιτανίου για µεγαλύτερη αντοχή σε
χτυπήµατα και εκδορές • φως υάλoυ • ατόφιo τιτάνιo: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές  • σύστηµα καθαρής κεφαλής • βαλβίδα αντεπιστρoφής • ultra push
• τετραπλό σπρέυ νερoύ  • πίεση λειτουργίας 2,5 - 3,0 Kg/cm2  

Z900L
NSKEMZ900L

µε φως

Z900KL
NSKEMZ900KL

µε φως

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

TIMH: 740€ µε φως

A Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους Sirona®

• Iσχύς 24WZ900SL
NSKEMZ900SL

µε φως

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους W&H®

• Iσχύς 24WZ900WL
NSKEMZ900WL

µε φως

• Μέγιστη ταχύτητα 400,000 στρ/λεπτό
• Για ταχυσύνδεσµους Bien Air®

• Iσχύς 24WZ900BL
NSKEMZ900BL

µε φως
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M40XS
• Κατασκευασµένο από τιτάνιο
• Εσωτερικό σπρέυ νερού
• 60-40.000 στρ/λεπτό µε κατάλληλο ηλεκτρονικό ΝSK®

• Φωτισµός LED
• Kατάλληλο για λάστιχα µικροµότορ τύπου
   NSK ή BIEN AIR® 4VLM/4VR400

Κωδικός: 
NSKΕΜM40XSL µε φως LED ΤΙΜΗ: 630 €
ΝSKEME1136-051 χωρίς φως ΤΙΜΗ: 490 € 
Οι τιµές δεν περιλαµβάνουν καλώδιο και ηλεκτρονικό.

Ηλεκτρικό µικροµότορ M40XS

Ηλεκτρικό µικροµότορ χωρίς καρβουνάκια NLX PLUS

NLX PLUS

• ° 063 ήφoρτσιρεπ ιακ ς LEDωφ εµ 
• εσωτερικό σπρέυ νερού
• βαλβίδα αντεπιστρoφής
• µέγιστη ταχύτητα 20.500 στρ./λεπτό 
• συµβατό µε όλες τις χειρολαβές µικροµότορ 

µε φως

Ti-Max X205L

Κωδικός: ΝSKEMTIX205L TIMH: 600€

µε 4 τρύπες Midwest

Μοτέρ χαµηλών ταχυτήτων αέρος µε φως

Με το Multipad µπορείτε να χειριστείτε τα ηλεκτρικά 
µικροµότορ NSK NLX nano , NLX plus και την συσκευή 
αποτρύγωσης NSK Varios 170. To µικροµότορ NLX nano 
µπορεί µέσω του Multipad να ρυθµιστεί στις 1,000 - 40,000 
rpm και σε ροπές εώς 3.4 Ncm. To ΝLX plus σας 
προσφέρει επιπλέον και λειτουργίες ενδοδοντίας (auto 
reverse).
TIMH: 700 €

Multipad

• Με ακρίβεια στη ρύθµιση στροφών, ροπής κ ανάστροφη λειτουργία για 
ενδοδοντία
• Πολύ µικρότερο βάρος (61 γραµ) και µήκος ( 688µµ) σε σχέση µε 
ανταγωνιστικά 
• Λιγότερος θόρυβος, λιγότεροι κραδασµοί, περισσότερη ροπή  
(3.4nm-cm)
• Χωρίς καρβουνάκια,  µε φωτισµό LED 32000 LUX
• Κατασκευασµένo από τιτάνιo ώστε να έχει µικρότερo βάρoς και
µεγαλύτερη αντoχή  εσωτερικό σπρέυ νερoύ
• Ακριβής ρύθµιση στρoφών από 2000 – 40.000 rpm
• Με τις κατάλληλες γωνιακές µπoρεί να χρησιµoπoιηθεί για 
πρoσθετική και oδoντική χειρoυργική µε φρέζες αερότoρ ή 
µικρoµότoρ, για ενδoδoντία, για χειρoυργική και για άλλες θεραπείες
• ∆ιατίθεται  ως συσκευή προς ενσωµάτωση σε unit µε ρύθµιση ροπής 
και αυτόµατη όπισθεν για την ενδοδoντία
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• airmotor χωρίς φως

ότπελ/ρτσ 000,02 ατητύχατ ητσιγέM 

SMAXM205
Εσωτερικός 
ψεκασµός νερού

FX205m
Εξωτερικός 
ψεκασµός νερού ότπελ/ρτσ 000,52 ατητύχατ ητσιγέM 

Με 4 τρύπες 
Midwest

Με 2 τρύπες 
Borden

TIMH: 440€

Με 4 τρύπες
Midwest

NSKEMSMAX205M4

TIMH: 340€

NSKEMFX205M4

ατόφιο τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως • ultra 
push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι • σύστηµα 
καθαρής κεφαλής • εσωτερικό τετραπλό σπρέυ 
νερού • υποδοχή ISO E Type πολλαπλασιασµός 
στροφών 1:5 • κεραµικά ρουλεµάν • δέχεται 
φρέζες αερότορ

ατόφιο τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλι-
νες χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι • 
σύστηµα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό µονό 
σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type •σχέση 
στροφών 1:1

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

NSKEMTIX95L µε φως

TIMH: 690€

NSKEMTIX25L µε φως

TIMH: 590€

 

NSKEMTIZ25L µε φως

νέο µικρότερο σώµα και κεφαλή • ατόφιο 
τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι 
• σύστηµα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό 
τετραπλό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type 
πολλαπλασιασµός στροφών 1:5 • κεραµικά 
ρουλεµάν • δέχεται φρέζες αερότορ

νέο µικρότερο σώµα και κεφαλή • ατόφιο 
τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι 
• σύστηµα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό 
µονό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type • 
σχέση στροφών 1:1

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

NSKEMTIZ95L µε φως

TIMH: 990€

TIMH: 790€

NSKEMTIZ45L µε φως

TIMH: 740€

NSKEMFX205

Mοτέρ χαµηλών ταχυτήτων αέρος χωρίς φως

Γωνιακές χαµηλών ταχυτήτων τιτανίου Ti-Max Z

Γωνιακές χαµηλών ταχυτήτων τιτανίου Ti-Max X

• κίνηση εµπρός / όπισθεν • κλιβανιζόµενα σε αυτόκαυστο • νέο πιο κοντό και ελαφρύ µοτέρ

A Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι ΟA Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

ατόφιο τιτάνιο • ultra push: αλλαγή 
φρέζας µε κουµπάκι • σύστηµα καθαρής 
κεφαλής • σχέση στροφών 1:4,2 για έως 
168.000 στρ/λεπτό • δέχεται φρέζες αερό-
τορ • τετραπλό εσωτερικό σπρέυ • ειδικό 
σχήµα για ψεκασµό νερού δύο επιλογών 
για χειρουργεία • υποδοχή ISO E Type
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• airmotor χωρίς φως

ότπελ/ρτσ 000,02 ατητύχατ ητσιγέM 

SMAXM205
Εσωτερικός 
ψεκασµός νερού

FX205m
Εξωτερικός 
ψεκασµός νερού ότπελ/ρτσ 000,52 ατητύχατ ητσιγέM 

Με 4 τρύπες 
Midwest

Με 2 τρύπες 
Borden

TIMH: 440€

Με 4 τρύπες
Midwest

NSKEMSMAX205M4

TIMH: 340€

NSKEMFX205M4

ατόφιο τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως • ultra 
push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι • σύστηµα 
καθαρής κεφαλής • εσωτερικό τετραπλό σπρέυ 
νερού • υποδοχή ISO E Type πολλαπλασιασµός 
στροφών 1:5 • κεραµικά ρουλεµάν • δέχεται 
φρέζες αερότορ

ατόφιο τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλι-
νες χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι • 
σύστηµα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό µονό 
σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type •σχέση 
στροφών 1:1

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

NSKEMTIX95L µε φως

TIMH: 690€

NSKEMTIX25L µε φως

TIMH: 590€

 

NSKEMTIZ25L µε φως

νέο µικρότερο σώµα και κεφαλή • ατόφιο 
τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι 
• σύστηµα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό 
τετραπλό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type 
πολλαπλασιασµός στροφών 1:5 • κεραµικά 
ρουλεµάν • δέχεται φρέζες αερότορ

νέο µικρότερο σώµα και κεφαλή • ατόφιο 
τιτάνιο: µισό βάρος σε σχέση µε ατσάλινες 
χειρολαβές • µε φως υάλου ή χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι 
• σύστηµα καθαρής κεφαλής • εσωτερικό 
µονό σπρέυ νερού • υποδοχή ISO E Type • 
σχέση στροφών 1:1

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

NSKEMTIZ95L µε φως

TIMH: 990€

TIMH: 790€

NSKEMTIZ45L µε φως

TIMH: 740€

NSKEMFX205

Mοτέρ χαµηλών ταχυτήτων αέρος χωρίς φως

Γωνιακές χαµηλών ταχυτήτων τιτανίου Ti-Max Z

Γωνιακές χαµηλών ταχυτήτων τιτανίου Ti-Max X

• κίνηση εµπρός / όπισθεν • κλιβανιζόµενα σε αυτόκαυστο • νέο πιο κοντό και ελαφρύ µοτέρ

A Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι ΟA Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

ατόφιο τιτάνιο • ultra push: αλλαγή 
φρέζας µε κουµπάκι • σύστηµα καθαρής 
κεφαλής • σχέση στροφών 1:4,2 για έως 
168.000 στρ/λεπτό • δέχεται φρέζες αερό-
τορ • τετραπλό εσωτερικό σπρέυ • ειδικό 
σχήµα για ψεκασµό νερού δύο επιλογών 
για χειρουργεία • υποδοχή ISO E Type
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• 1:1, 25.000 στρ/λεπτό
• ταχυσύνδεσµoς κεφαλών
• παίρνει ταχυσύνδεσµo NSK, PTL CL 4HV και PTL CL 

III µε ρύθµιση νερoύ και τους αντίστοιχους LED
• µε εσωτερικό σπρέυ και φως

• για φρέζες µικροµότορ
• ultra push : κουµπάκι για αλλαγή φρέζας
• µε εσωτερικό σπρέυ και φως
• κατάλληλο µόνο για στελέχη Phatelus PTL

TIMH: 170€

ΝSΚΕΜPTL-NPB µε φως

TIMH: 470€

ΝSKEMPTL-CD µε φως

NSKEMBBY

NSKEMNAC-Y

• αλλαγή φρέζας µε ελέτα
• δέχεται φρέζες µικροµότορ CA 2.35µµ
• max 40.000 στρ/λεπτό

• αλλαγή φρέζας µε ελέτα (γαντζάκι)
• δέχεται φρέζες µικρoµότoρ CA �  2.35µµ
• κατάλληλo και για ενδoδoντικά εργαλεία µε κίνηση 360 µoιρών
• max 25.000 στρ/λεπτό

TIMH: 65 €

TIMH: 140€

µε φως υάλου ή χωρίς φως •ultra push : αλ-
λαγή φρέζας µε κουµπάκι • σύστηµα καθα-
ρής κεφαλής • πολλαπλασιασµός στροφών 
1:5 • κεραµικά ρουλεµάν  • τετραπλό σπρέυ 
νερού • δέχεται φρέζες αερότορ

NSKEMM25L

NSKEMM25

µε φως

χωρίς 
φως

µε φως υάλου ή χωρίς φως •ultra push: 
αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι • σύστηµα 
καθαρής κεφαλής • σχέση στροφών 1:1 • 
δέχεται φρέζες µικροµότορ • µονό εσωτε-
ρικό σπρέυ νερού  

NSKEMM95L

NSKEMM95

µε φως

χωρίς 
φως TIMH: 590€ µε φως και 490€ χωρίς φως

TIMH: 490€ µε φως  και 370€ χωρίς φως

Γωνιακές χαµηλών ταχυτήτων ατσαλιού S MAX

Kεφαλάκια χαµηλών ταχυτήτων για στελέχη NSK EC

 Mοτέρ και κεφαλάκια χαµηλών ταχυτήτων αέρος Phatelus

• push button 
• αποσπώµενος – αντικαταστάσιµος ρότορας
• σχέση 1:1 για ταχύτητα έως 40 000 στρ/λεπτό
• νέο ανθεκτικότερο σώµα από ανοξείδωτο ατσάλι
• νέο µικρότερο, λεπτότερο και ελαφρύτερο σώµα
• εξωτερικό σπρέυ νερού

NSKΕΜFX25m 

TIMH: 190€

Γωνιακή χαµηλών ταχυτήτων χωρίς φως µε εξωτερικό ψεκασµό νερού

Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι

Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι
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NSKEMX65L

• τιτανίου µε φως υάλου 
• µονό εσωτερικό σπρέυ νερού
• σύστηµα καθαρής κεφαλής
• νέα επιφάνεια DURACOAT για να µην χαράζεται 

η χειρολαβή
• έως 40.000 στροφές/λεπτό

TIMH: 500€

ΝSKEMM65
• ατσαλιού χωρίς φως
• µονό εσωτερικό σπρέυ νερού 
• σύστηµα καθαρής κεφαλής
• έως 40.000 στροφές/λεπτό

TIMH: 360€

ΝSKEMFX65M

• χωρίς φως µε εξωτερικό ψεκασµό νερού
• νέο ανθεκτικότερο και εργονοµικότερο  σώµα
   από ανοξείδωτο ατσάλι
• σύστηµα καθαρής κεφαλής
• σχέση στροφών 1:1 για ταχύτητα έως
   40 000 στρ / λεπτό

 
TIMH: 199€

NSKEMTISG65L

• τιτανίου  µε φως υάλου 
• εξωτερικό σπρέυ νερού
• σύστηµα καθαρής κεφαλής 
• κατάλληλη για τα φωτιζόµενα χειρουργικά µοτέρ 

NSK

TIMH: 500€

Ειδική ευθεία χειρουργικής

Ευθεία χειρουργικής µε γωνία 20°

NSKEMSGS-ES

• σχέση στρoφών 1:1 
• για χειρoυργικές φρέζες (∅ 2.35)
• µε περιστρεφόµενo τσoκ
• µε µεγαλύτερη αντoχή αξιoπιστία και απόδoση 

από τις συνηθισµένες ευθείες, ειδική για 
χειρoυργείo

• σύστηµα καθαρής κεφαλής
TIMH: 400€

NSKEMSGA-ES

• σχέση στρoφών 1:1, για χειρoυργικές φρέζες 
(∅ 2.35)

• µε περιστρεφόµενo τσoκ
• µε µεγαλύτερη αντoχή αξιoπιστία και απόδoση 

από τις συνηθισµένες ευθείες, ειδική για 
χειρoυργείo

• σύστηµα καθαρής κεφαλής

TIMH: 490€

NSKEMSGR2-E

• λάµες πάχους 0.35µµ 
• µείωση στροφών 3:1 
• µέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα 12 600  κινή-

σεις/λεπτό 
• εξωτερικό σωληνάκι ψύξης
• κλιβανιζόµενη σε αυτόκαυστοTIMH: 1000€

∆ιατίθεται µε προσθιοπίσθια ή παλινδροµική αριστερο-
δεξιά ή κεφαλοουριαία κίνηση 

Eυθεία οστεοτοµίας

Ευθείες
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NSKEMX65L

• τιτανίου µε φως υάλου 
• µονό εσωτερικό σπρέυ νερού
• σύστηµα καθαρής κεφαλής
• νέα επιφάνεια DURACOAT για να µην χαράζεται 

η χειρολαβή
• έως 40.000 στροφές/λεπτό

TIMH: 500€

ΝSKEMM65
• ατσαλιού χωρίς φως
• µονό εσωτερικό σπρέυ νερού 
• σύστηµα καθαρής κεφαλής
• έως 40.000 στροφές/λεπτό

TIMH: 360€

ΝSKEMFX65M

• χωρίς φως µε εξωτερικό ψεκασµό νερού
• νέο ανθεκτικότερο και εργονοµικότερο  σώµα
   από ανοξείδωτο ατσάλι
• σύστηµα καθαρής κεφαλής
• σχέση στροφών 1:1 για ταχύτητα έως
   40 000 στρ / λεπτό

 
TIMH: 199€

NSKEMTISG65L

• τιτανίου  µε φως υάλου 
• εξωτερικό σπρέυ νερού
• σύστηµα καθαρής κεφαλής 
• κατάλληλη για τα φωτιζόµενα χειρουργικά µοτέρ 

NSK

TIMH: 500€

Ειδική ευθεία χειρουργικής

Ευθεία χειρουργικής µε γωνία 20°

NSKEMSGS-ES

• σχέση στρoφών 1:1 
• για χειρoυργικές φρέζες (∅ 2.35)
• µε περιστρεφόµενo τσoκ
• µε µεγαλύτερη αντoχή αξιoπιστία και απόδoση 

από τις συνηθισµένες ευθείες, ειδική για 
χειρoυργείo

• σύστηµα καθαρής κεφαλής
TIMH: 400€

NSKEMSGA-ES

• σχέση στρoφών 1:1, για χειρoυργικές φρέζες 
(∅ 2.35)

• µε περιστρεφόµενo τσoκ
• µε µεγαλύτερη αντoχή αξιoπιστία και απόδoση 

από τις συνηθισµένες ευθείες, ειδική για 
χειρoυργείo

• σύστηµα καθαρής κεφαλής

TIMH: 490€

NSKEMSGR2-E

• λάµες πάχους 0.35µµ 
• µείωση στροφών 3:1 
• µέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα 12 600  κινή-

σεις/λεπτό 
• εξωτερικό σωληνάκι ψύξης
• κλιβανιζόµενη σε αυτόκαυστοTIMH: 1000€

∆ιατίθεται µε προσθιοπίσθια ή παλινδροµική αριστερο-
δεξιά ή κεφαλοουριαία κίνηση 

Eυθεία οστεοτοµίας

Ευθείες
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• ανοξείδωτο ατσάλι 
• χωρίς φως 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι 
• δυνατότητας εσωτερικής και εξωτερικής
   ψύξης νερού
• υποστηρίζει µέγιστη ροπή 80 Νcm
• σχέση µείωσης 20:1
• σύστηµα καθαρής κεφαλής

TIMH: 590€ 

X-SG20L

SG20

ΝSKEMX-SG20L

• ατόφιο τιτάνιο
• µε φως υάλου (LED µε το κατάλληλο
   µοτέρ) 
• ultra push : αλλαγή φρέζας µε κουµπάκι
• δυνατότητας εσωτερικής και εξωτερικής
   ψύξης νερού 
• υποστηρίζει µέγιστη ροπή 80 Νcm 
• σχέση µείωσης 20:1
• σύστηµα καθαρής κεφαλής

 

TIMH: 790€

Α Τ Ο Φ Ι Ο  Τ Ι Τ Α Ν Ι Ο

NSKEMSG20

 

Ultimate XL
Mοτέρ χωρίς καρβουνάκια • 50.000 rpm 
• 250W• 8,7 N-cm• επιτραπέζιο ή γονάτου
Κωδ.: NSKEMUMXL-GT2M  (επιτραπέζιο)
Κωδ.: NSKEMUMXL-KT230 (γονάτου)
TIMH: 1.300 €

Volvere i7

Mοτέρ χωρίς πυρήνα 
• 35000rpm 
Κωδικός: NSKEMY1002890
TIMH: 780€ 

Κωδικός: NSKEMPRESTOII  TIMH: 660€ 

Presto Aqua II

Αερότορ
αυτολιπαινόµενο (δε θέλει λίπανση)
• µε σπρέυ νερού 

Αερότορ
αυτολιπαινόµενο (δε θέλει λίπανση)

Κωδικός: NSKEMY150023  TIMH: 1.200€ 

TIMH: 1.990€ 

Presto II

Χειρολαβές εµφυτευµατολογίας-χειρουργικής ISO E-Type

Συσκευή µέτρησης οστεοενσωµάτωσης Εργαστηριακό αερότορ

Εργαστηριακό µικροµότορ

Εργαστηριακό µικροµότορ

Μετρά µε µαγνητικούς παλµούς αξιόπιστα  τη 
σταθερότητα και οστεονσωµάτωση των οδοντικών 
εµφυτευµάτων. Σας δίνει τιµές ISQ και στηρίζεται σε 
εκτενή βιβλιογραφία. 
Χρησιµοποιείται µε MultiPeg τα οποία 
είναι για 20 χρήσεις έκαστο, 
µειώνοντας το κόστος ανά χρήση 
σε σχέση µε άλλες συσκευές. 
Συµβατό µε πολλά συστήµατα εµφυτευµάτων.
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σύστηµα ρύθµισης ρoπής: Advanced Torque Calibration
• κοντό (61mm) και ελαφρύ (110 gr) κλιβανιζόµενo µικρoµότoρ

 τιτανίoυ χωρίς καρβoυνάκια
• υψηλή ρoπή : έως 80 N-cm
• ταχύτητα µoτέρ : 200~40,000 min-1

• µήκος καλωδίου 2m
• 8 προγράµµατα
• 
• 

• 

διατίθεται µε φως LED 32.000 LUX ή χωρίς
έγχρωµη µεγάλη οθόνη LCD

• η καλύτερη απόδοση στην αγορά
• νέα άκρα για την εσωτερική ανύψωση ιγµορείου (socket lift)
• πιεζοχειρουργική συσκευή για την κοπή οστού,
οστεοπλαστική, λήψη µοσχευµάτων, ανύψωση ιγµορείου,
χειρουργική ενδοδοντία, εξαγωγή δοντιών κ.α εφορµογές
µικρής και µεγάλης χειρουργικής στόµατος
• τώρα το νέο µοντέλο Variosurg3 µε 50% µεγαλύτερη ισχύ
και τη µικρότερη, ελαφρύτερη χειρολαβή της αγοράς για
καλύτερη ορατότητα
• µία χειρολαβή για όλες τις χρήσεις (χειρουργική,
αποτρύγωση, περιοδοντολογική θεραπεία,
ακρορριζεκτοµές κ.α)
• φωτισµός LED ρυθµιζόµενης έντασης
• περιλαµβάνουν 6 εργαλεία
• το Variosurg3 συνδέεται σε ενιαία βάση µε το χειρ. 
µοτέρ NSK Surgic Pro και λειτουργούν µε τον ίδιο
ποδοδιακόπτη για λόγους εργονοµίας

Συσκευές πιεζοχειρουργικής

 Xειρoυργικό µoτέρ

Kωδικός: NSKEMY1002726
Variosurg3 µε φως LED TIMH: 4.900€

VarioSurg3

2
ασύρµατος ποδοδιακόπτης
ασύρµατη σύνδεση Bluetooth µε τη συσκευή
µέτρησης οστεοενσωµάτωσης NSK Osseo 100 
ασύρµατη σύνδεση Bluetooth µε  iPad και εξωτερικές
συσκευές για την τήρηση  αρχείου των δεδοµένων των χειρουργείων
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σύστηµα ρύθµισης ρoπής: Advanced Torque Calibration
• κοντό (61mm) και ελαφρύ (110 gr) κλιβανιζόµενo µικρoµότoρ

 τιτανίoυ χωρίς καρβoυνάκια
• υψηλή ρoπή : έως 80 N-cm
• ταχύτητα µoτέρ : 200~40,000 min-1

• µήκος καλωδίου 2m
• 8 προγράµµατα
• 
• 

• 

διατίθεται µε φως LED 32.000 LUX ή χωρίς
έγχρωµη µεγάλη οθόνη LCD

• η καλύτερη απόδοση στην αγορά
• νέα άκρα για την εσωτερική ανύψωση ιγµορείου (socket lift)
• πιεζοχειρουργική συσκευή για την κοπή οστού,
οστεοπλαστική, λήψη µοσχευµάτων, ανύψωση ιγµορείου,
χειρουργική ενδοδοντία, εξαγωγή δοντιών κ.α εφορµογές
µικρής και µεγάλης χειρουργικής στόµατος
• τώρα το νέο µοντέλο Variosurg3 µε 50% µεγαλύτερη ισχύ
και τη µικρότερη, ελαφρύτερη χειρολαβή της αγοράς για
καλύτερη ορατότητα
• µία χειρολαβή για όλες τις χρήσεις (χειρουργική,
αποτρύγωση, περιοδοντολογική θεραπεία,
ακρορριζεκτοµές κ.α)
• φωτισµός LED ρυθµιζόµενης έντασης
• περιλαµβάνουν 6 εργαλεία
• το Variosurg3 συνδέεται σε ενιαία βάση µε το χειρ. 
µοτέρ NSK Surgic Pro και λειτουργούν µε τον ίδιο
ποδοδιακόπτη για λόγους εργονοµίας

Συσκευές πιεζοχειρουργικής

 Xειρoυργικό µoτέρ

Kωδικός: NSKEMY1002726
Variosurg3 µε φως LED TIMH: 4.900€

VarioSurg3

2
ασύρµατος ποδοδιακόπτης
ασύρµατη σύνδεση Bluetooth µε τη συσκευή
µέτρησης οστεοενσωµάτωσης NSK Osseo 100 
ασύρµατη σύνδεση Bluetooth µε  iPad και εξωτερικές
συσκευές για την τήρηση  αρχείου των δεδοµένων των χειρουργείων
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Oι φωτογραφίες δείχνουν και προαιρετικό εξοπλισµό. Aπαγορεύεται η αναπαραγωγή του καταλόγου ή τµηµάτων αυτού.

 Η τέταρτη γενία λάµπας ZOOM για λεύκανση στο ιατρείο
• Η µόνη µέθοδος ιατρείου µε εκτενή βιβλιογραφία και
έρευνα µεγάλων πανεπιστηµίων που αποδεικνύει ότι
δεν ανεβάζει θερµοκρασία στους ιστούς.
• Κατασκευή και σχεδιασµός στην California των H.Π.Α
µε την κορυφαία τεχνολογία και εξασφάλιση της Philips.

Λάµπα λεύκανσης

Whitespeed

Απευαισθητοποιητική γέλη σε σύριγγες για εφαρµογή µε οδο-
ντόβουρτσα ή µε τους νάρθηκες της λεύκανσης. Ενδείκνυται
για κάθε µορφής ευαισθησίες λόγω λεύκανσης, υφίζησης
ούλων, αποκάλυψης ρίζας, ορθοδοντικής κ.α. Χάρη στο
ACP (άµορφο φωσφορικό ασβέστιο) που βοηθά στην
επαναπρόσληψη ιόντων από την αδαµαντίνη και τη βελτίωση
του χρώµατος µετά τη λεύκανση.

Συσκευασία : 4 σύριγγες των 2.4 γρ. έκαστη ΤΙΜΗ: 23€  

Relief GEL

Aπευαισθητοποιητική γέλη

 Λευκαντικό σπιτιού

DAYWHITE

Λευκαντικό για το σπίτι για χρήση το πρωί 2Χ30’ ηµερησίως.
Το µόνο µε ACP (άµορφο φωσφορικό ασβέστιο) που µειώνει
την ευαισθησία και επαναµεταλλικοποιεί την αδαµαντίνη.
∆εν απαιτεί ψυγείο. 
Συσκευασία: 6 σύριγγες (9 ηµέρες), 14,4ml 6% υπερ. 
υδρογόνου, θήκη ναρθηκών, πλάκες κατασκευής ναρθηκών.
TIMH: 58€

Λευκαντικό ιατρείου λάµπας  Λευκαντικό σπιτιού

NITEWHITE

Λευκαντικό για το σπίτι για
χρήση το βράδυ για 4-8 ώρες 
ηµερησίως. Το µόνο µε ACP (άµορφο φωσφορικό ασβέστιο)
που µειώνει την ευαισθησία και επαναµεταλλικοποιεί την
αδαµαντίνη. ∆εν απαιτεί ψυγείο. 

Συσκευασία: 6 σύριγγες (18 νύχτες) 14,4ml
ισοδύναµο 16% υπερ.καρβαµιδίου, θήκη ναρθηκών, πλάκες
κατασκευής ναρθηκών. TIMH: 58€

Λευκαντικό για τη λάµπα ZOOM!. Υλικό για οκτώ 15' 
εφαρµογές (2-3 ασθενείς)  µε όλα τα υλικά αποµόνωσης
και 4 σύριγγες Nitewhite 16% για το σπίτι.
∆εν απαιτεί ψυγείο.
TIMH: 210€ 
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Ψηφιακή αποτύπωση, διάγνωση τερηδόνας,
χρωµατοληψία και πολύ περισσότερα!

TRIOS® 4 WIRELESS

H
 εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Διανομέας

 ΠΑΙΑΝΙΑ: 1 χλµ Λεώφ.Μαρκοπούλου, ΤΚ: 190 02, Τηλ: 211 10.22.900

. ΓΟΥ∆Ι: Τετραπόλεως 4-8, Τηλ: 210 77.77.608

. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: N. Τέλογλου 5, ΤΚ: 546 36, Τηλ:2310 968.799

The service company 

.


