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        το ένθετο των προσφορών
Charisma Classic - Η μονοχρωματική 
διαστρωμάτωση ποτέ δεν ήταν πιο απλή!

Charisma Diamond - Η επόμενη διάσταση 
στη φυσική ομορφιά

Synergy D6

Brilliant NG

Μεγεθυντικά γυαλιά / Led

κατάλογος οδοντιατρικών ειδών
Οι τιμές ισχύουν ως 31/12/2017

Αποκαταστάσεις

Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ

Σεπτέμβριος 2017

Υψηλής ακρίβειας χειρουργικές λούπες σε 3 μεγεθύνσεις και 
απόσταση εστίασης 30mm-60mm. Led υψηλής ισχύος (45.000 
έως 85.000 lux). Ergonoptix, Ολλανδίας

2,5x  €295,00
2,5x Micro €310,00
3,0x  €340,00
Led Nano €235,00
Led Micro €275,00

Η Brilliant New Generation 
είναι μια Duo shade (δυο 
χρωμάτων) νανοϋβριδική 
ρητίνη γενικής χρήσης. 
Δεν κολλάει στα εργαλεία. 
Λειαίνεται εύκολα και 
γρήγορα. Coltene, Ελβετίας.

Σωληνάριο 4gr: (Dentin A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, A4/C4, 
C2/C3, BL ή Enamel A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, A4/C4, C2/

C3, BL ή Τransparent) € 14,00
Κασετίνα (8979): 6 σωληνάρια 4 gr (Dentin A1/B1, A2/B2, A3/D3 
+ Enamel A1/B1, A2/B2, A3/D3), συγκολλητικό One Coat Bond 

SL 5 ml και αδροποίηση 2,5 ml  € 80,40
Κασετίνα (8950):  8979 και χρωματολόγιο  € 98,30

Νανοϋβριδική ρητίνη υψηλής πλήρωσης, προσφέρει υψηλά αισθητικά αποτελέσματα και ιδανικό ιριδισμό. Χάρη 
στην εξαιρετική οπτική αυτοανάμειξη οι ιδιότητες των δύο χρωμάτων του συστήματος καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα αποχρώσεων των δοντιών. Κάθε Duo Shade σωληνάριο περιέχει 2 αποχρώσεις Vita (π.χ. Α1/Β1, Α2/Β2  
κλπ.). Coltene, Ελβετίας.  Σωληνάριο 4gr: €58,00

Προσφορά: Synergy D6 kit με 13x4gr (5XA2/B2, 5xA3/D3, A3,5/B3, A4/C4, Universal) 
ΜΟΝΟ € 249,90

Νέα διαστρωματική 
ρητίνη προσθίων-
οπισθίων, 
που συνδυάζει 
ελάχιστη συρρίκνωση 
με υψηλή αντοχή 
και απαράμιλλη 
αισθητική. Εμφανίζει 
έντονα το φαινόμενο του χαμαιλεοντισμού, προσδίδοντας απόλυτα 
φυσική εμφάνιση. Η κατοχυρωμένη φόρμουλα σύνθεσης του 
Charisma Diamond, βασίζεται σε ένα ειδικό μονομερές χαμηλής 
συστολής, που συνδυάζει τέλεια την μεγάλη διάρκεια και αντοχή 
με ελάχιστη συστολή.  KULZER, Γερμανίας.

Σωληνάριο 4gr:  €48,50 Προσφορά 3 + 1 ΔΏΡΟ

Intro kit (A2, A3, OM & χρωματολόγιο): €141,50
Basic Kit (2 x A2, A3, A3.5, OM, OD): €259,00
Master kit (A2, A3, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL, αδροποίηση, 

συγκολλητικό & χρωματολόγιο): €456,00 

Η ρητίνη Charisma Classic είναι η 
μόνη που προσφέρει την τεχνο-
λογία εκδόχων Microglass® δεύ-
τερης γενιάς.
Το αποτέλεσμα  Microglass® II: 
Παίρνετε αυτό που βλέπετε! Κα-
θώς όλοι οι δείκτες διάθλασης 
της μήτρας και το σύστημα εκδόχων έχουν ιδανικά εναρμονιστεί, 
η νέα τεχνολογία εκδόχων προσφέρει φωτεινότητα εκ των έσω και 
βελτιωμένη κατά 56% χρωματική προσαρμογή.
Απλός χειρισμός:  Η σύσταση της ρητίνης Charisma Classic, προσ-
δίδει όχι μόνο εύκολη και γρήγορη διαμόρφωση, αλλά επιπλέον 
άριστες ιδιότητες στίλβωσης της επιφάνειας. KULZER, Γερμανίας.

Σωληνάριο 4gr:  €22,80 Προσφορά 4 + 1 ΔΏΡΟ ή 
ΣΤΑ 2 ΤΜΧ. 17% ΕΚΠΤΏΣΗ 

Charisma Classic Combi kit 6x4gr(2x Α2, 2x Α3, Α1, A3.5, 1x4ml 

Gluma2Bond & 2x2.5ml Gluma Etch gel) + ΔΏΡΟ Kit με 4 

Charisma Classic (Α1, Α2, Α3 & ΟΑ2):   €149,00

Charisma Classic Combi kit 8x4gr(Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β2, C2, OA2, 

OA3, 1x 4ml Gluma2Bond & 2x 2.5ml Gluma Etch gel) + ΔΏΡΟ 

Kit με 4 Charisma Classic (Α1, Α2, Α3 & ΟΑ2):   €175,00
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΡΗΤΙΝΏΝ

ΔΏΡΟ

Charisma Topaz NEW
Αποκαταστάσεις

Brilliant Ever Glow 
Η λάμψη της τέχνης

NEW

Προσφορά:  Restoration Highlight kit: EVER GLOW 3x3gr 

(Α1/Β1, Α2/Β2, Α3/D3) + ONE COAT 7 UNIVERSAL MONO €139.90

One Coat 7.0 Universal - 
Ένα για όλα

NEW

Venus Color & BulkFill NEW

Gluma Desensitizer 5ml €56,70 + ΔΏΡΟ 2 Charisma Classic

Ρωτήστε μας για τις ειδικές Προσφορές στις ρητίνες Brilliant Ever Glow 

Charisma Classic:
ñ Με 4 σύριγγες των 4gr
 ΔΏΡΟ 1 επιπλέον => τιμή τμχ.

 Από €22,80 σε  €18,24
 ΔΏΡΟ κασετίνα 4 ρητινών με κάθε αγορά 
 set 6  ή 8 σωληναρίων

Charisma Topaz:
ñ Με 3 σύριγγες των 4gr
 ΔΏΡΟ 1 επιπλέον =>τιμή τμχ.

 Από €35,90 σε €26,90

Charisma Diamond: 
ñ Με 3 σύριγγες των 4gr
 ΔΏΡΟ 1 επιπλέον =>τιμή τμχ.

 Από €48,50 σε €36,38

Με αγορά ρητινών Charisma και συγκολλητικών πα-

ραγόντων Gluma αξίας €880,00
ΔΩΡΟ η συσκευή φωτοπολυμερισμού Led Translux 

Wave => Αξία πακέτου €994,40 (με ΦΠΑ) & 

Αξία ΔΏΡΟΥ €1091,20 (με ΦΠΑ)

Νέα διαστρωματική 
ρητίνη με εξαιρετική 
λάμψη μακράς διάρκειας. 
Αισθητικές αποκαταστάσεις 
χωρίς διαστρωμάτωση. 
Ομαλή σταθερότητα που 
προσφέρει ιδανικό χειρισμό. 
Coltene, Ελβετίας.
Σωληνάριο 3gr: (Dentin A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, A4/C4, 
C2/C3, BL ή Enamel A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, A4/C4, C2/
C3, BL Trans ή Τrans €48,20

Το Venus Color είναι 
φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη 
υψηλής ρευστότητας, που παρέχει 
πέντε έντονες αποχρώσεις  για την 
απόδοση εξατομικευμένων χαρακτηριστικών 
σε άμεσες κι έμμεσες αποκαταστάσεις ρητίνης, 
καθώς και σε τεχνητά ακρυλικά δόντια. Η 
ρητίνη Venus BulkFill επιτρέπει τη δημιουργία 
εμφράξεων σε στρώσεις πάχους έως 4mm, για κοιλότητες Ομάδων 
Ι και ΙΙ. KULZER, Γερμανίας.

Venus Color Σωληνάριο 1gr:  €24,00

Venus Color set 5x1gr (Αποχρώσεις: λευκό, κίτρινο, μπλε, 
πορτοκαλί & καφέ):  €108,00

Venus BulkFill Σωληνάριο 1,8gr σε universal απόχρωση €27,90
 

Νέα φωτοπολυμεριζόμενη, 
ακτινοσκιερή νανο-υβριδική 
ρητίνη, που διαθέτει τη μονα-
δική μήτρα TCD. Καινοτόμος 
χημεία για φυσικές αποκατα-
στάσεις. Ο εύκολος χειρισμός συναντά την καινοτόμο σύνθεση 
για υψηλή αισθητική απόδοση. KULZER, Γερμανίας.
Σωληνάριο 4gr: €35,90 
Basic Kit (Α2, Α3, Α3,5, Β2, CL, OM, 1x4ml Gluma Bond 
Universal & 1x2,5ml Gluma Etch 35 Gel) €239,00 + ΔΏΡΟ 2 
Σωλ. Topaz: Α2 & Α3 ή ένα Gluma Bond Universal  
Master Kit (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL, OM, OD, 1x4ml 
GLUMA Bond Universal, 1x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel 

Προσφορά: 3 + 1 ΔΩΡΟ

Αυτοαδροποιούμενος, με επιλεκτική 

και ολική αδροποίηση, ένα υλικό για 

όλες τις τεχνικές συγκόλλησης. Εξαι-

ρετικές τιμές συγκόλλησης σε αδαμα-

ντίνη και οδοντίνη. Εύκολη συγκόλ-

ληση σε υλικά όπως χρυσός, τιτάνιο, 

κεραμικά υλικά, οξείδιο του ζιρκονίου 

και σύνθετο υλικό, εξ ολοκλήρου χωρίς επιπρόσθετο ενεργοποι-

ητή ή σιλάνιο. Εξαιρετική σφράγιση ορίων. Ελαχιστοποιημένη με-

τεπεμβατική ευαισθησία. Coltene, Ελβετίας.

One Coat Bond SL €14,41 

One coat 7.0 Universal 5ml  €87,10 

Προσφορά: 2 + 1 ΔΩΡΟ ή Έκπτωση 30%
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Αδροποιητικοί παράγοντες

Life

Charisma flow

Brilliant flow

Charisma PPF

Gluma 2Bond 

Σύστημα Άμεσων Όψεων Componeer

Gluma Bond Universal

Gluma Self Etch

Προσφορά: Gluma Bond Universal 4ml + 2 Charisma Classic 

ΜΟΝΟ €104,00

Προσφορά: Gluma2Bond + 2 Charisma Classic ΜΟΝΟ €78,00

Αποκαταστάσεις

Εργαλεία ρητινών
Με επικάλυψη τιτανίου για 
εγγυημένες αντικολλητικές 
ιδιότητες. Nordent, Αμερικής.

€18,09

Το Charisma flow 

είναι λεπτόρρευστη, 

φωτοπολυμεριζόμενη ακτινοσκιερή ρητίνη υβριδικού τύπου. 

Λόγω της υψηλής ρευστότητας, παρέχει άριστη κάλυψη της 

οδοντικής ουσίας. KULZER, Γερμανίας.

Σωληνάριο 1,8gr: 
(Αποχρώσεις: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA4, OB2, SB & 

Baseliner)   €18,00

Gluma Etch, ορθοφωσφορικό οξύ 35% σε ζελέ 
(2,5 ml).  KULZER, Γερμανίας.

 €13,00 

ΑΝΑ Etch 37% σε ζελέ 2 ml. Nordiska, Σουηδίας  €5,20  
Προσφορά: 3 + 1 ΔΏΡΟ
ΑΝΑ Etch 37% JUMBO 50ml με 5 σύριγγες και 20 ρύγχη 

MONO €76,00

Νέο μονοφασικό συγκολλητικό 5ης γενιάς 
& απευαισθητοποιητής μαζί. Ικανοποιεί 
όλες τις απαιτήσεις και παρουσιάζει όλα τα 
χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά για 
τη καθημερινή πρακτική στο οδοντιατρείο. 
Λόγω της νέας του σύνθεσης (Nanofillers), 
το Gluma 2Bond χρειάζεται μόνο ένα λεπτό 
στρώμα υλικού για την προετοιμασία της επιφάνειας. KULZER, 
Γερμανίας.

Gluma 2Bond 4ml €54,50
Προσφορά: Στα 2τμχ. -15% έκπτωση

Υδροξείδιο Ασβεστίου, ενδείκνυται για άμεση ή 
έμμεση επικάλυψη πολφού και ως βάση για όλα τα 

υλικά αποκατάστασης. KerrHawe, Ελβετίας. €19,30

Ιδανικό για παιδιά και αυχενικές 
εμφράξεις. Αδροποίηση, συγκόλληση, 
απευαισθητοποίηση δοντιών από το 
ίδιο υλικό ταυτοχρόνως. Ενδείκνυται για 
συγκόλληση άμεσων αποκαταστάσεων 
ρητίνης, για κάλυψη κοιλοτήτων πριν την τοποθέτηση 
αμαλγάματος για συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων 
(ενθέτων, επενθέτων, όψεων, στεφανών ρητινών και poly-
glass) – σε συνδυασμό με ρητινώδη κονία και για επικάλυψη 
υπερευαίσθητων περιοχών των δοντιών.  KULZER, Γερμανίας. 

Φιαλίδιο 4ml €75,00     ΔΏΡΟ 1 Σωλ. Charisma Classic 4gr 

Η Coltene - Ελβετίας, παρουσιάζει την 
καινοτομία των προκατασκευασμένων 
υπερ-λεπτών (από 0.3mm) όψεων 
νανο-υβριδικής ρητίνης. Με χρωματική 
προσαρμοστικότητα και ποικιλία 
μεγεθών αποτελούν πολύ πιο απλή 
και οικονομική λύση από τις όψεις 
εργαστηρίου. Για όλες τις πληροφορίες 
www.componeer.info 

Premium Intro Kit (24τμχ, ειδικά εργαλεία, σύριγγες & κάψουλες) 

€938,20
Basic System Kit (36τμχ, ειδικά εργαλεία, σύριγγες & κάψουλες) 

€1.434,10
Premium System Kit (84τμχ, ειδικά εργαλεία, σύριγγες & 

κάψουλες) €2.217,50
Το τεμ. €45,40      Η εξάδα €258,70

Χημικά πολυμεριζόμενη ρητίνη με microglass. 
Με απελευθέρωση φθορίου. KULZER, Γερμανίας.
Set βάσης 12gr. / καταλύτη 12gr. (απόχρωση 
Α3), 

με συγκολλητικό και αδροποίηση €62,10

Η KULZER παρουσιάζει τον όλα-σε-ένα 

συγκολλητικό παράγοντα, κατάλληλο 

για όλες τις ενδείξεις. Λειτουργεί με οποια-

δήποτε τεχνική - από το σύστημα ολικής 

αδροποίησης - στην επιλεκτική αδροποίηση αδαμαντίνης και 

την αυτοαδροποίηση. Είναι συμβατό με όλα τα είδη οδοντιατρι-

κών υλικών χωρίς την ανάγκη καταλύτη διπλού πολυμερισμού.   

Gluma Bond Universal 4ml  €65,70 
Προσφορά 2 + 1 ΔΏΡΟ

Το Brilliant flow είναι λεπτόρρευστη, Duo 
shade (δυο χρωμάτων) νανοϋβριδική 
ρητίνη. Προπολυμερισμένα σωματίδια νανομετρικών διαστάσεων 
ελαχιστοποιούν τη συρρίκνωση, παράγουν την βέλτιστη σύσταση 
για άριστο χειρισμό και μοντελοποίηση. Δεν κολλάει στα εργα-
λεία. Λειαίνεται εύκολα και γρήγορα. Coltene, Ελβετίας.
Σωληνάριο 2,3gr: (Αποχρώσεις: Dentin A1/B1, Dentin A2/B2, 
Dentin A3/D3, Dentin A3.5/B3, Dentin A4/M5, Super White & 

Transparent)  €9,89
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Translux Wave

C01 LED

Flexi-snap

Αποκατάσταση όψεων Signum Ceramic Bond

Swissflex

Σφήνες διαφανείς

Σφήνες ξύλινες

Λάστιχα λείανσης ρητινών 

Flash Max P3
Κορυφαία ένταση 5000 mW χωρίς αύξηση της 
θερμοκρασίας, ειδικό πρόγραμμα για ορθοδοντικές 
εργασίες, πολυμερισμός σε (1’’) ένα δευτερόλεπτο. CMS 
Dental, Δανίας.

Δωρεάν με αγορά ρητινών Charisma Diamond ή Classic και 

συγκολλητικών παραγόντων Gluma αξίας Δώρου €880,00

Γυαλιά προστασίας

Πινελάκια τοποθέτησης

Προσφορά: -30% από €875,50 τώρα ΜΟΝΟ €613,00

Βοηθήματα αποκαταστάσεων  Βοηθήματα αποκαταστάσεων

1 2 3 4 5

Αποκατάσταση σπασμένης πορσελάνης στο στόμα, 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Νέο σύστημα 
συγκόλλησης  δύο συστατικών, για γρήγορη, ποιοτική 
συγκόλληση  και προετοιμασία της επιφάνειας πριν 
την τοποθέτηση σύνθετης ρητίνης. Σε περιπτώσεις 
ολικής ή μεγάλης απώλειας της όψης πορσελάνης 
ή ακρυλικού, απαιτείται και η χρήση του νέου 
συγκολλητικού παράγοντα Signum Metal Bond. 
KULZER, Γερμανίας.

Ceramic Bond €139,72    Metal Bond  €143,00

Μια αδρότητα κατάλληλη για όλες τις 
χρήσης στο ιατρείο. Και για πορσελάνη 
σε γκρι χρώμα. Edenta, Ελβετίας. 

€1,10

Συγκολλητικών/αδροποιητικών παραγόντων.

Συσκ. 100τμχ. (Larident, Ιταλίας)  €6,70
Λαβή για πινελάκια  €4,19

Micro Applicators (Cylinder O 1.2mm / 
Ultrafine  O 1.5mm / Fine O 2.0mm / Regular O 2.5mm)

Συσκ. 100τμχ (Premium Plus, Αγγλίας)  €7,00   3 + 1 ΔΏΡΟ

Νέα Συσκευή φωτοπολυμερισμού 
τύπου LED με κλήση χειρολαβής 70ο. 
Πολύ ελαφριά(145gr), ασύρματη, 
ευκολόχρηστη, με μεγάλη διάρκεια 
χρήσης πριν την επαναφόρτιση(360 
πολυμερισμοί των 10’’). Εύκολη 
αλλαγή μπαταρίας. Αθόρυβη, με 
φωτόμετρο και δυνατότητα σταδιακού 
πολυμερισμού(20’’). Σε συγκριτικούς 
ελέγχους έχει αποδειχθεί ότι εκπέμπει 
την μικρότερη θερμοκρασία από 
ανταγωνιστικά μοντέλα.  
Διάρκεια ζωής LED: 1.800.000. 

KULZER, Γερμανίας. €880,00

Σύστημα λείανσης με δίσκους και 
ταινίες. Για σύνθετη ρητίνη, αμάλγαμα, 
υαλοϊονομερή κονία, ημιπολύτιμα και 
πολύτιμα μέταλλα. Coltene Whaledent, 
Ελβετίας.
Αρχικό set: 8 x 25 δίσκοι Ø 9mm και 13mm ο καθένας, 20 ταινίες 
χοντρές/μεσαίες, 20 ταινίες λεπτές/πολύ λεπτές και 3 mandrel.

€84,20

Σύστημα λείανσης με δίσκους για σύνθετη ρητίνη, 
αμάλγαμα, υαλοϊονομερή κονία, ημιπολύτιμα και 
πολύτιμα μέταλλα. Edenta, Ελβετίας.
Αρχικό set: 8 x 20 δίσκοι Ø 8mm & Ø 12mm,
 σε 4 αδρότητες(coarse/medium/fine/ultra fine) και 2 mandrel.  

€37,32      Κουτί 50 τεμαχίων €11,73

Ανατομικά διαμορφωμένες που κατευθύνουν 
το φως πολυμερισμού. Σε 3 μεγέθη. Kerr Hawe, 
Ελβετίας. 

Κουτί 100 τεμαχίων €38,57

Από ξύλο συκομουριάς με ανατομικό 
σχήμα, σε 8 μεμονωμένα μεγέθη και ασορτί (με 6 μεγέθη). Kerr 
Hawe, Ελβετίας.

Hawe: Κουτί 100 τμχ.   €10,31 

Barman’s, Σουηδίας: Κουτί 200 τμχ.  €13,71  

Συσκευή φωτοπολυμερισμού με κομψό σχεδιασμό 
και τεχνολογία που θέτει νέα πρότυπα στις συσκευές 
φωτοπολυμερισμού Led. Ένταση 1200 mW/cm2, 6 
κύκλοι φωτοπολυμερισμού 5’’ έως 30’’. Premium Plus, 

Αγγλίας.  €250,00

Διαφανή και πορτοκαλί για προστασία κατά των 
φωτοπολυμερισμών.

Πορτοκαλί €12,72    Διαφανή €4,98
Ασπίδα φωτοπολυμερισμού €29,00
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SuperMat 

SuperCap

Συγκρατητήρες μεταλλικών ταινιών 

Μεταλλικά τεχνητά τοιχώματα

Διαφανής ταινία
Αυχενικά τοιχώματα διαφανή

Γωνίες σελυλόιντ

Άξονες ενδομυλικοί TRISTAR
0

0 0

Καλύπτρες σελυλόιντ 

 Βοηθήματα αποκαταστάσεων

0.030mm / 5.0mm 
high ref. 2161

0.030mm / 6.3mm 
high ref. 2162

0.038mm / 6.3mm 
high ref. 2182 

0.050mm / 6.3mm 
high ref. 2172

0.038mm / 5.0mm 
high ref. 2181 

0.050mm / 5.0mm 
high ref. 2171

Σύστημα συγκράτησης τεχνητών τοιχωμάτων. Δεν απαιτείται συγκρατητήρας, δέχεται οποιαδήποτε ταινία τεχνητού τοιχώματος μεταλλική 
ή διαφανή, διαμορφωμένη ή ευθεία. Άνεση για τον ασθενή καθώς στο στόμα παραμένουν 
μόνο οι κοχλίες Supercap για να συγκρατούν το τοίχωμα. Αποστειρώσιμο εργαλείο στους 121ο C. Kerr Hawe, Ελβετίας. 

Supermat set  €164,43

Ανταλλακτικοί κοχλίες για το εργαλείο SuperMat, με μεταλλικά ή διαφανή 
τεχνητά τοιχώματα. Kerr Hawe, Ελβετίας.

Κουτί 50 τεμαχίων 2171-2172  €45,74

Κουτί 50 τεμαχίων 2161-2162  €48,21

Κουτί 50 τεμαχίων 2181-2182  €58,09

Συγκρατητήρες τεχνητών τοιχωμάτων Ivory. 
Teknomedical, Γερμανίας. 
Συγκρατητήρες Tofflemire και Καβουράκι. 
Hahnenkratt, Γερμανίας.

Ivory €22,91     Tofflemire €19,14 

Καβουράκι €11,74 

Για εγγύς και άπω. Directa, Σουηδίας.

Πακέτο 8 τεμαχίων €8,99     Set 128 τεμαχίων €107,23

Σε 3 μεγέθη(πράσινο /   0,5mm, κόκκινο /
   0,6mm και κίτρινο /   0,8mm). Edenta, Ελβετίας.  

Set 25 τεμαχίων με τρυπάνι  €20,64

Κατασκευασμένες από πολύ λεπτό, ατοξικό 
υλικό. Anger, Πολωνίας.

Set 32 τεμαχίων €20,00    

Τιμή τεμαχίου €0,86

Τεχνητού τοιχώματος. Σε ρολό μήκους 
15m και 3 πλάτη (6, 8 & 10mm). 

Kerr Hawe, Ελβετίας: €9,24
Anger, Πολωνίας: €5,00

Ανατομικά διαμορφωμένα. Ελαχιστοποιούν το 
τρόχισμα, προσαρμόζονται τέλεια στο σχήμα των 
δοντιών, προστατεύουν από την υγρασία και τον 
αέρα. Για αποκαταστάσεις Ομάδος V. Kerr Hawe, Ελβετίας. 
Set με 115 αυχενικά, 1 εργαλείο απώθησης ούλων και 

1 εργαλείο συγκράτησης τοιχωμάτων.  €39,78

Hahnenkratt, Γερμανίας: φάρδους 5, 6 ή 7mm, ρολό 

10m. €12,17
Hawe, Ελβετίας:  φάρδους 5, 6 ή 7mm, σε ρολό 3m, 

πάχος 0.03mm €11,67  πάχος 0.045mm €7,51
Anger, Πολωνίας: φάρδους 5, 6 ή 7mm, σε ρολό 3m, 

πάχος 0.03mm & 0.045mm €4,00 
Ταινίες Tofflemire από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμορφωμένες, από 

€1,49  πακέτο 12τμχ
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Αμαλγαματοφόρος

Εγλυφίδες αφαίρεσης αμαλγάματος 
και κοπής γεφυρών 

Το αμάλγαμα παραμένει αγέραστο. Ιδίως όταν κατασκευάζεται από την Nordiska Dental-Σουηδίας. Δοκιμασμένο και στην Ελλάδα επί δεκαετίες, το ΑΝΑ 2000 
Υπερυψηλού χαλκού (Cu 24%) και το ΑΝΑ 70 Υψηλού αργύρου (Ag 69%, Cu 11%) αποτελούν αδιαμφισβήτητη επιλογή. 

Αντισηπτικές ταμπλέτες 

Λυχνίες γυάλινες

Κάθισμα ιατρείου 

Αμμοβολή Mini Sandblaster 

Εκμαγεία επιδείξεων 

Αμαλγάματα

Aμάλγαμα

NEW

Επιταχυντής Λεύκανσης Whitedent

Με μεταλλικό έμβολο. 

Teknomedical, Γερμανίας. €32,29
Από ειδικό ανθεκτικό πλαστικό, 
συμπεριλαμβάνει βούρτσα, 
για την επίδειξη του σωστού τρόπου 
βουρτσίσματος των δοντιών. HST. 

Εκμαγείο με βούρτσα €40,00

Διαφανές με οδοντικές βλάβες  €84,50 
Συσκευή για την επιτάχυνση της λεύκανσης. 
Διαθέτει 12 λυχνίες LED, διάρκεια ζωής 
περίπου 8000 κύκλοι των 15 λεπτών. 
Τροχήλατη συσκευή με απόλυτα εργονομική 
σχεδίαση για εύκολο χειρισμό. 
L & M, Ιταλίας. 

€730,00
Με ρύθμιση πλάτης 
και ύψους. 

€199,00

Οινοπνεύματος, με πλαστικό καπάκι. 

Hann Ru. 

€5,03

Με άρωμα θυμόλης. SSWhite Αγγλίας. 

1.000 τεμ. €17,84

Handy Blaster άμμου για την 
αδροποίηση της επιφάνειας 
συγκόλλησης των στεφάνων, 
γεφυρών, brackets κ.α. Με ξεχωριστό 
προσαρμογέα για σύνδεση με όλους 
τους τύπους καλωδίων aerotor. Lari-
dent, Ιταλίας
Σετ με 1 SandBlaster, συγκεκριμένο προσαρμογέα, ακρορύγχιο  
60 0  (που αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο) και μια συσκευασία 

οξείδιο αλουμινίου 50micron €335,00

Από τουγκστένιο-καρβίδιο με επικάλυψη τιτανίου, 
ελαχιστοποιεί την αύξηση της θερμοκρασίας ενώ 
η ενιαία κατασκευή τους τις καθιστά εξαιρετικά 
ανθεκτικές, χωρίς τον κίνδυνο θραύσης. Δεν 
στομώνουν, κατάλληλες και για αφαίρεση ρητινών.  
Coltene, Ελβετίας  €3,14

 ΑΝΑ 2000 ΑΝΑ 70

Κάψουλες μονής δόσης €42,96 €55,70

Κάψουλες διπλής δόσης  €56,60 €76,05

Σκόνη 30 gr. €32,18 €52,00

Σκόνη 250 gr.  €257,40 €320,00

Duett 50 δόσεις €41,00 €53,04

Duett 200 δόσεις €148,00 €202,62

Duett 400 δόσεις €260,00 €350,00
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Υδροξείδιο Ασβεστίου Calasept Plus

EDTA 17% / Χλωρεξιδίνη 2%

Perma Evolution

File Care EDTA 
Επιτρέπει την ευκολότερη διάνοιξη των ριζικών 
σωλήνων, μειώνοντας τον κίνδυνο θραύσης των 
μικροεργαλείων. VDW, Γερμανίας. Σύριγγα 3ml

2 Seal 

Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων CRCS 

RC-Prep Premier

Αρπάγες

Ελαστικός απομονωτήρας

Βελόνες διακλυσμού

Χρωματιστές σύριγγες διακλυσμών

Ενδοδοντία

Νέο αποτελεσματικό καθαρό, αποστειρωμένο 
υδροξείδιο του ασβεστίου, χάρη στην μεγάλη 
περιεκτικότητά του (>41% ) αποδίδει υψηλή 
συγκέντρωση ιόντων υδροξυλίου. Σε πάστα έτοιμη 
προς χρήση, τιμή pH 12.4, έντονη βακτηριοκτόνος 
δράση, ακτινοσκιερό. Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με το νέο 
ρύγχος Flexi-tip. Nordiska, Σουηδίας.

Calasept Plus σύριγγα 1,5 ml με 5 tips €10,40
Calasept σε συσκευασία 2 x 1,5 ml με 10 tips  €17,80

Με ή χωρίς πτερύγια. 
Hygenic, Αμερικής. 

Set 9 τμχ  €89,90  

Τεμάχιο  €11,90

Ιδανικό διάλυμα EDTA για διακλυσμούς ριζικών 
σωλήνων. Συνδυάζεται ιδανικά με χλωρεξιδίνη Calasept 
CHX. Φιαλίδιο 100ml, με ειδικό πώμα για εύκολο γέμισμα 
της σύριγγας. Nordiska, Σουηδίας.

Χλωρεξιδίνη 2% €13,00      EDTA 17% €23,90 

Σε 2 μεγέθη (5 
και 6 ίντσες), 
σε ρολλό 
ή κομμένα 
τετράγωνα 
φύλλα. 
Χρώματα: 
μπεζ, πράσινο, 
μπλε, γκρι 
σκούρο 
και Fiesta 
(πολύχρωμα, 
ελαφρά 
αρωματισμένα). Πάχη: λεπτό, μεσαίο, παχύ, πολύ παχύ. Hygenic, 
Αμερικής.

Ελαστικός απομονωτήρας  Fiesta  €19,80

Set Simple Dam με εργαλεία Hygenic €250,00
Οικονομικό set με εργαλεία άλλων εταιρειών  €184,32

Εποξικό ρητινώδες φύραμα, για μόνιμη έμφραξη 
ριζικών σωλήνων. Χωρίς ιωδοφόρμιο και 
παραφορμαλδεΰδη. Απόλυτα βιοσυμβατό, με μικροβιοκτόνο 
δράση και εξαιρετική σταθερότητα. Ακτινοσκιερό, κατάλληλο 
για όλους τους τύπους έμφραξης ριζικών σωλήνων (εκτός 
ανάστροφης). Χρόνος εργασίας 15 λεπτά, χρόνος πήξης 24 ώρες. 
Becht, Γερμανίας.  

Σύριγγα αυτόματης ανάμιξης 12gr. με 20 ρύγχη. €44,00
*Ζητείστε τις κλινικές μελέτες.

€11,00

Ρητινώδες εμφρακτικό ριζικών σωλήνων. 
Συσκευασία με 4ml πάστα Α και Β. VDW, 

Γερμανίας.  €87,55

Σε 4 χρώματα (κόκκινο, μπλε, κίτρινο και λευκό) για 
εύκολη αναγνώριση των διαλυμάτων, Luer lock style για 
να ασφαλίζουν οι βελόνες, και χωρητικότητα 5ml & 10ml 
σε συσκευασίας 50 τεμαχίων. Coltene, Ελβετίας.

5ml €11,80
10ml  €14,20

Φόρμουλα Grossman με υδροξείδιο ασβεστίου. 
Συσκευασία με 36 ασηπτικές δόσεις σκόνης και 1 

υγρό. Hygenic, Αμερικής.  €74,10

Το γνωστό υλικό για τη διευκόλυνση της διάνοιξης 
ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων. Premier, 

Αμερικής.  Συσκευασία 18gr   €29,63

Side-port (τυφλού άκρου), 
σε 4 μεγέθη 30G, 28G, 25G, 23G. 
RINN, Αμερικής. 
CanalPro, σε 27G και 30G. Coltene,
Ελβετίας. Και νέο μέγεθος  31G από
την NORDISKA, Σουηδίας.

RINN €1,88 COLTENE Από €0,30 

NORDISKA €1,17
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Τέλεια έμφραξη ριζικών σωλήνων. Απλά, γρήγορα, οικονομικά! 

Στάδιο 1 
Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος 
συμπυκνωτήρα Soft-Core. 
Γενικά, το μέγεθος αυτό είναι 
το τελευταίο μέγεθος ρίνης  
που χρησιμοποιήθηκε στο 
ακρορρίζιο. Για πολύ στενούς 
και ασβεστοποιημένους 
σωλήνες, διαλέξτε συμπυκνωτήρα κατά ένα 
νούμερο μικρότερο από την τελευταία ρίνη που 
χρησιμοποιήσατε.

Στάδιο 2 
Επαληθεύσατε το μέγεθος 
συμπυκνωτήρα, τοποθετώντας 
το εργαλείο επαλήθευσης 
στο βάθος της εργασίας. Το 
εργαλείο πρέπει να συναντήσει 
μικρή ή καθόλου αντίσταση. 
Τοποθετήστε ανασχετικό 
δακτύλιο στο συμπυκνωτήρα Soft-Core.

Στάδιο 3
Τοποθετήστε το 
συμπυκνωτήρα σε μια από 
τις υποδοχές στο άνω μέρος 
του θερμαντήρα και πιέστε 
το διακόπτη ON. Η συσκευή 
θερμαίνει τους κώνους 
σε θερμοκρασία 110o C, για περίπου 2 λεπτά 
(απαιτείται προθέρμανση). Όταν η γουταπέρκα 
φτάσει τη σωστή θερμοκρασία, ακούγεται 
ηχητικό σήμα και η συσκευή κλείνει.

Στάδιο 4 
Όση ώρα θερμαίνεται η 
γουταπέρκα, απλώστε 
με τη βοήθεια του 
εργαλείου επαλήθευσης 
ένα κατά προτίμηση μη 
ευγενολούχο εμφρακτικό 
υλικό σε λεπτό στρώμα, στα τοιχώματα του 
ριζικού σωλήνα. 

Στάδιο 5
Αφού θερμανθεί ο 
συμπυκνωτήρας, τοποθετήστε 
τον στο ριζικό σωλήνα, στο 
σωστό μήκος εργασίας, χωρίς 
να περιστρέφετε τη λαβή του. 
Η γουταπέρκα θα παραμείνει 
μαλακή για 1-2 λεπτά ακόμα, αν 
αφεθεί μέσα στη συσκευή.

Στάδιο 6 
Αφήστε τη γουταπέρκα να κρυώσει 
για 2-3 λεπτά. Σ’ αυτή τη φάση 
μπορείτε να ελέγξετε τη θεραπεία, 
με τη λήψη ακτινογραφίας.

Στάδιο 7
Αποκολλήστε τη λαβή και 
τη μεταλλική καρφίδα, 
περιστρέφοντας τη λαβή καθώς την 
τραβάτε. Κόψτε τον πλαστικό άξονα 
που περισσεύει με φρέζα.

Κώνοι γουταπέρκας Hygenic 

Κώνοι γουταπέρκας VDW

Κώνοι χάρτου έγχρωμοι

ProTaper

Ξεχάστε την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία της πλάγιας συμπύκνωσης. Τώρα, με μια κίνηση, πλάγια συμπύκνωση και έμφραξη 
ταυτοχρόνως. Η θερμοπλαστική γουταπέρκα σε μεγέθη 20 έως 80, τοποθετείται - αφού θερμανθεί - μαζί με τον άξονα (από βιοσυμβατό 
πλαστικό) στον ριζικό σωλήνα. Τέλεια εφαρμογή ακόμα και σε κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες. Ξεχάστε όλα τα αντίστοιχα,οικονομικά 
απλησίαστα συστήματα. CMS Dental, Δανίας.

Προσφορά Γνωριμίας

Ενδοδοντία

Τώρα το Soft-Core μπορεί να γίνει το απόλυτο εργαλείο στα χέρια σας ΜΟΝΟ με  €120,00 
Συμπεριλαμβάνει ενσύρματη συσκευή, set 18 κώνων γουταπέρκας και 6 εργαλεία επαλήθευσης.

Set ασύρματης συσκευής με 18 κώνους γουταπέρκας και 6 εργαλεία επαλήθευσης (3 μεγέθη)  €222,48

6 κώνοι γουταπέρκας  €14,79

Από φυσική γουταπέρκα, σε τυποποιημένα μεγέθη κατά ISO 15 ως 140 (από 100 τμχ. σε μεμονωμένα 
μεγέθη και 120 τμχ. στα assortment) όπως και σε τυποποίηση κατά ADA, με μεγαλύτερη κωνικότητα (XF, 
FF, MF, F, FM, M, ML & L). Hygenic, Αμερικής. €16,60

Από φυσική γουταπέρκα, σε κωνικότητες 02 / 04 / 06 
και μεγέθη 15 έως 80, μεμονωμένα ή σε set. Κουτί 
120τμχ. ή 60τμχ. ανάλογα την κωνικότητα. VDW, 
Γερμανίας.  Από  €5,99

Κουτί 200τμχ. σε μεγέθη 15-40 ή 120 τμχ. σε 
μεγέθη 45-80. Becht, Γερμανίας.
€4,78

Ρίνες νικελίου-τιτανίου(NiTi) για μηχανική 

διεύρυνση ριζικού σωλήνα. 

(SX, S1, S2, F1, F2 & F3)  €45,00

(Assorted SX-F3)  €48,00

Maillefer, Ελβετίας.
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Μηχανική Διεύρυνση Hyflex CM  
Το νέο σύστημα της Coltene

Ρίνες NiTi FlexMaster 

Hyflex X-Files NiTi

Ρίνες Κ, Ρίνες Η και Διευρυντήρες 

Λεντουλό 

Φρέζες Gates / Φρέζες Peeso

Ρίνες C-Pilot 

Interim-Stand 

Μετρητές μήκους 

Θήκη μικροεργαλείων Larident

Ενδοδοντία

Νευροεξαγωγείς

Το νέο σύστημα με ρίνες νικελίου-
τιτανίου διεύρυνσης της Coltene 
Endo έχουν κατασκευαστεί με μια 
νέα πρωτοποριακή μέθοδο, που τις 
κάνει εξαιρετικά εύκαμπτες, ενώ τις επαναφέρει στο αρχικό 
σχήμα μόλις αποστειρωθούν. Λόγω της ευκαμψίας τους 
είναι πολύ αποτελεσματικές στους κεκαμμένους ριζικούς 
σωλήνες.  Συνδυάζονται με οποιαδήποτε μοτέρ ενδοδοντίας. 
Χρησιμοποιούνται με τις μεθόδους Crown-down, Step-back 
ή τεχνική ενιαίου μήκους εργασίας. Coltene, Ελβετίας 
Hyflex CM  Τιμή εξάδας  €67,80

Hyflex EDM  Τιμή τριάδας  €43,60

VDW, Γερμανίας.
Η πλακέτα 10 τμχ.   €4,98

Μικροεργαλεία δακτύλων υψηλής 
αντοχής, για αρχική διάνοιξη δυσπρόσιτων 
ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων. 
Αποστρογγυλεμένο άκρο για αποφυγή 
διατρήσεων, κατάλληλα για χρήση πριν τη 
μηχανική διεύρυνση. VDW, Γερμανίας.   
Η εξάδα  €11,64

Για διάνοιξη ριζικού σωλήνα. 

VDW, Γερμανίας. Το τεμάχιο €2,70 

FFDM Thomas, Γαλλίας. Το τεμάχιο €2,15

Μεγάλη αντοχή στη θραύση κλασσικός σχεδιασμός, σετ 4 
τεμαχίων ή μεμονωμένα μεγέθη. FFDM THOMAS, Γαλλίας.
Τα 4 τεμ. €4,79

Σύστημα FlexMaster για μηχανική διεύρυνση ριζικών 
σωλήνων με μικροεργαλεία νικελοτιτανίου. Μήκη 
εργασίας 21mm, 25mm και 31mm. Μεγέθη 15 έως 
70  σε κωνικότητα 2%, 15 έως 40 
σε κωνικότητα 4% και 15 έως 40 σε 
κωνικότητα 6%(και σε set). VDW, 
Γερμανίας. 

Τιμή εξάδας  €44,00
FlexMaster Basic Kit  €74,10

Ρίνες χειρός νικελoτιτανίου. 
Εύκαμπτες και πολύ ανθεκτικές, 
μειώνουν τον κίνδυνο θραύσης 
σε στενούς κεκαμμένους ριζικούς 
σωλήνες. Μεγέθη 08 έως 40. Μήκη 
εργασίας 21mm και 25mm. Hygenic, 
Η.Π.Α.
Τιμή εξάδας  €26,50

Για τον καθαρισμό και την προσωρινή τοποθέτηση 
των μικροεργαλείων. VDW, Γερμανίας. 
€15,00

Minifix  (VDW, Γερμανίας) €16,90

EndoRuler Aluminium  (Premium, Αγγλίας) 
€6,00

48 θέσεων, με καπάκι, αποστειρώσιμη σε αυτόκαυστο 
κλίβανο. 
Larident, Ιταλίας.  €17,75

Ο καλύτερος συνδυασμός προσιτής τιμής και αντοχής στη 
θραύση. FFDM THOMAS, Γαλλίας(μήκη: 21mm,25mm 
και 28mm) και VDW, Γερμανίας(μήκη: 21mm,25mm 
και 31mm).
Thomas: Μεγέθη 15 έως 40 μεμονωμένα και σε 
set 15-40:  €4,55
Thomas: Μεγέθη 08,10,45 έως 80 μεμονωμένα και σε 
set 45-80:  €5,22

VDW: Μεγέθη 15 έως 40 μεμονωμένα και σε set 15-40: €8,22
VDW: Μεγέθη 06,10,45 έως 80 μεμονωμένα και σε 
set 45-80:  €9,64
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Άξονες τιτανίου Parapost XP  

Άξονες ενδοριζικοί ανθρακονημάτων

Άξονες υαλονημάτων Fibiocore

Πρωτοποριακή τεχνολογία και 
αποτελεσματική απολύμανση 
χωρίς τη χρήση laser. Ιδανικό στην 
περιοδοντολογία για απολύμανση των 
περιοδοντικών θυλάκων, για θεραπεία 
περι-εμφυτευματίτιδας, ουλίτιδας και 
άλλων φλεγμονών των ούλων. Θεραπεία 
τερηδόνας. Ιδανικό και στην ενδοδοντία 
για απολύμανση των ριζικών σωλήνων. 
CMS Dental, Δανίας.
ñ Άμεση επίδραση
ñ Αποτελεσματικό σε όλους τους μικρο-οργανισμούς
ñ Καμία παρενέργεια
ñ Γρήγορη και απλή εφαρμογή
ñ Θεραπεία με χαμηλό κόστος

Φωτοενεργοποιούμενη 
Απολύμανση Fotosan 

Canal Pro CL2

BeeFill 2 in 1

Silver Reciproc

Προσφορά: -50% από €1.287,50 
τώρα ΜΟΝΟ €643,75 με set υλικών

Άξονες βιδωτοί ενδοριζικοί

Άξονες υαλονημάτων Bioloren

Ενδοδοντία
NEW

NEW

Κυλινδρικοί, παθητικά συγκολλούμενοι, με 
επίπεδο σχήμα κεφαλής. Coltene Whaledent, 
Ελβετίας. 
Set 25 τεμαχίων με τρύπανα  €271,80  
 
Το τεμάχιο €6,90

Μεγάλη αντοχή και σταθερότητα, ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου θραύσης των δοντιών. Hahnenkratt, 
Γερμανίας.

Σετ 20 τεμαχίων με τρύπανα  €81,12   

Το τεμάχιο  €3,12

Μεγάλη αντοχή, ομοιόμορφη κατανομή τάσεων, 
ιδανικοί για αποκαταστάσεις με ρητινώδη υλικά. 
Anthogyr, Γαλλίας

Set με 20 άξονες και 4 τρυπάνια  €131,78  

Το τεμάχιο  €6,51

Από τιτάνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι, σε set 
που περιλαμβάνει 120 άξονες σε 3 μήκη 
και 4 διαμέτρους, με τα αντίστοιχα τρυπάνια 
και κλειδιά. Anthogyr, Γαλλίας. 
Set ανοξείδωτων αξόνων  €92,42 

Set αξόνων τιτανίου  €189,84

Νέο επαναφορτιζόμενο μικρομότορ 
ενδοδοντίας, εργονομικά σχεδιασμένο 
για να παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 
δύσκολες περιοχές. Ρυθμιζόμενη ροπή 
0.3 έως 3.0N.cm, ταχύτητας από 140 
έως 550 στρ./λεπτό, 5 μνήμες και 6 
θέσεις κεφαλής ώστε να προσαρμοστεί 
στην επιθυμητή θέση. Μεγάλη, φιλική 
προς το χρήστη οθόνη LCD. Αυτόματη 
αντίστροφη λειτουργίας. Κατάλληλο 
για χρήση με όλα τα συστήματα 
μικροεργαλείων NiTi. Coltene Whale-
dent, Ελβετίας.

€668,00

Μεγάλη αντοχή, ομοιόμορφη κατανομή 
τάσεων, ιδανικοί για αποκαταστάσεις με 
ρητινώδη υλικά. Bioloren, Ιταλίας.
Το τεμάχιο  €3,90 Μικρομότορ ενδοδοντίας 

με ρυθμιζόμενη ροπή 0.2 
έως 4.1N.cm, ταχύτητας 
από 1500 έως 6000 
στρ./λεπτό, λειτουργία 
με επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία. Εκτελεί 
πλήρως περιστροφική 
κίνηση και reciproc. 

Κατάλληλο για χρήση με όλα τα συστήματα μικροεργαλείων 
NiTi. Με 3 χρόνια εγγύηση.
VDW, Γερμανίας. €1.290,00

Συσκευή έγχυσης και κάθετης συμπύκνωσης 
θερμοπλαστικής γουταπέρκας. Ανεξάρτητη 
ρύθμιση θερμοκρασίας και ροής της γουταπέρκας. 
Εργονομικές χειρολαβές με περιστροφή 360ο. 
Οπτικές και ηχητικές ενδείξεις. Κάθε φύσιγγα 
γουταπέρκας πληρώνει 4-6 ριζικούς σωλήνες. 
VDW, Γερμανίας.   €2.196,00
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Μειωτική χειρολαβή ενδοδοντίας 
1:128 

Locapex Five

Μικροαποστειρωτήρες

GOLD MOTOR 

Raypex 6

CanalPro Apex Locator
Δοκιμαστής ζωτικότητας πολφού

Ice Spray 

GuttaCut & GuttaCutter

Ενδοδοντία

NEW

Μοτέρ ενδοδοντίας με ενσωματωμένο 
εντοπιστή ακρορριζίου. Ρυθμίσεις για όλα 
τα συστήματα μικροεργαλείων NiTi, για 
μηχανική διεύρυνση ριζικών σωλήνων. 
Ηχητική προειδοποίηση, ανάστροφη 
κίνηση στη μέγιστη ροπή. Εργονομική 
σχεδίαση, απλός χειρισμός. VDW, Γερμανίας. 
€2.430,00 

Ψηφιακός εντοπιστής ακρορριζίου 
τελευταίας γενιάς. Ενδείξεις τριών 
διαστάσεων σε ψηφιακή οθόνη (τύπου 
TFT), ηχητικό σήμα κατά την προσέγγιση 
στο ακρορρίζιο, «ζωντανή» απεικόνιση της 
κίνησης της ρίνης, δυνατότητα ρύθμισης 
του ακρορριζίου και απόλυτη ακρίβεια στο 
εντοπισμό. Coltene, Ελβετίας. 
 
Apex Locator (με Δυνατότητα σύνδεσης με το CanalPro CL) 
€1.158,10 

Apex Locator Compact €579,70 

Ψηφιακός εντοπιστής 
ακρορριζίου τελευταίας 
γενιάς. Λειτουργία σε 
στεγνό ή υγρό ριζικό 
σωλήνα, ενδείξεις τριών 
διαστάσεων σε ψηφιακή 
οθόνη αφής, ηχητικό 
σήμα κατά την προσέγγιση 
στο ακρορρίζιο, 
«ζωντανή» απεικόνιση 
της κίνησης της ρίνης, 
δυνατότητα ρύθμισης του ακρορριζίου, απόλυτη ακρίβεια στον 
εντοπισμό και βολικό μέγεθος. VDW, Γερμανίας. 
€947,60

To γνωστό Raypex 5  €780,00

Εντοπιστής ακρορριζίου 5ης γενιάς. 
Εργονομικός, ακριβής, εύκολος στη 
χρήση. Ηχητική και φωτεινή ένδειξη 
κατά την προσέγγιση στο ακρορρίζιο. 
Λειτουργία με 2 μπαταρίες ΑΑ. 
IONYX, Γαλλίας.

Μόνο €450,00 

Παύει να περιστρέφεται αυτομάτως μόλις 
ξεπεραστεί το όριο της ροπής που έχει 
τεθεί. Κατάλληλη για μικροεργαλεία 
νικελίου-τιτανίου. Anthogyr, Γαλλίας.   

Με ελεγχόμενη ροπή και push button  
€538,41

Με ψηφιακές ενδείξεις, λειτουργία με 
μπαταρία και ανταλλακτικό ρύγχος. 
Medical, Ιταλίας  €247,80

Jinme, Κίνας    €70,00

Ασφαλής και με ακρίβεια αφαίρεσης της 
περίσσειας γουταπέρκας, ασύρματη λαβή με 4 
διαφορετικά ρύγχη, επαναφορτιζόμενη. VDW, 
Γερμανίας & JINME, Κίνας.

VDW   €180,25   JINME   €59,00

Άλατος/Χαλαζία. Medical, Ιταλίας. 

Mε φωτεινή ένδειξη  €130,00       

Mε θερμόμετρο  €147,00 

ΔΏΡΕΑΝ χαλαζίας

Ψυχρό σπρέι ελέγχου ζωτικότητας πολφού (-50oC).  
Larident, Ιταλίας.

€8,00
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AGFA Films

AGFA υγρά

Νέο Endoray

Αυτοεμφανιζόμενα 
films Ergonom-X 

Πλαίσια τοποθέτησης ακτινογραφιών

AGFA Πανοραμικά φιλμ και υγρά

Σύστημα παράλληλης ακτινοβόλησης

UniGrip

Endoray

Ακτινολογία

NEW

Χωρίς ακτινογραφικά υγρά, σκοτεινό θάλαμο και 
περίπλοκες τεχνικές. Αυτοεμφανιζόμενα films, 
με ολοκάθαρες λεπτομέρειες και «άφθαρτες» ακτινογραφίες.  
Διατηρούνται 10 χρόνια μετά την εμφάνιση.
DENTAL FILM, Ιταλίας.

1. Μετά την έκθεση στην ακτινοβολία, κρατήστε το 
άκρο 2 με το υγρό και αναδιπλώστε το, μέχρι να 
σπάσει το διάφραγμα και όλο το υγρό να περάσει το 
άκρο 1.

2. Κρατώντας το πλακίδιο από το πάνω μέρος του, 
αρχίζετε να μαλάσετε, από πάνω προς τα κάτω, 
επαναλαμβάνοντας την κίνηση αυτή για 50 
δευτερόλεπτα τουλάχιστον. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
Η ΜΑΛΑΞΗ: ΣΥΝΕΧΩΣ, ΓΙΑ 50 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, 
ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ.

3. Αφού ολοκληρωθεί η εμφάνιση και η στερέωση, 
αναποδογυρίστε το Ergonom X  και «σπρώξτε» 
το υγρό μέχρι να γυρίσει στην αρχική του θέση 
(άκρο 2). Ανοίξτε το άκρο 1 που περιέχει το φιλμ 
τραβώντας τα άκρα του, βγάλτε το φιλμ και 
ξεπλύνετε με νερό.

κουτί  50 τεμ. από €50,00 ΤΏΡΑ €36,30

Ενδοστοματικά συνδυάζουν την ταχύτητα 
των φιλμ τύπου Ε και την ποιότητα του 
τύπου D. KULZER, Γερμανίας.

Το κουτί 150 τεμ. (3x4cm)  €39,95

Το κουτί 100 τεμ. (2x3cm)  €50,30

Μεγάλη ποικιλία, από 1 έως 18 θέσεις. Dentsply 
Rinn, ΗΠΑ. 
14 Θέσεων  €0,72 
  
  4 Θέσεων €0,30

Ο γνωστός συγκρατητήρας παράλληλης 
τεχνικής για ενδοδοντία, τώρα 
κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό 
υψηλής αντοχής και μεταλλικό βραχίονα. 
Dentsply Rinn, ΗΠΑ.   €55,10

Η λύση στη λήψη ακτινογραφιών κατά την 
ενδοδοντική θεραπεία. Τεχνική της παράλληλης 
ακτινοβόλησης ενώ όσο τα μικροεργαλεία 
βρίσκονται στο ριζικό σωλήνα. Dentsply RINN, 
ΗΠΑ.  €35,00

Συγκρατητήρες παράλληλης στόχευσης 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, για αισθητήρες ψηφιακής 
ακτινογραφίας. Προσαρμόζονται πάνω σε ένα 
βραχίονα/δακτύλιο κατάλληλο για όλους τους 
τύπους ακτινογραφιών (ενδοστοματικές προσθίων,  οπισθίων, 
δήξεως). Ο βραχίονας και ο δακτύλιος αποστειρώνονται σε 
αυτόκαυστο. Dentsply Rinn, ΗΠΑ.
Set με 100 συγκρατητήρες , 100 θήκες αισθητήρων, 1 βραχίονα 
και 1 δακτύλιο.  €126,50

Λήψη ακτινογραφίας σε 
οποιαδήποτε θέση, χωρίς 
πίνακες και μοίρες  και χωρίς 
ειδική τοποθέτηση του 
ασθενούς. Επαναληψιμότητα της 
ακτινογραφίας. Dentsply Rinn, 
ΗΠΑ. Δύο set οπισθίων και ένα set προσθίων 
συγκρατητήρων.  €110,21

Τα Agfa Dentus Ortholux είναι 
ορθοχρωματικά φιλμ (πράσινης 
ευαισθησίας), για τέλεια απόδοση 
και ανάλυση των λεπτομερειών, που 
μπορούν να συνδυαστούν με όλες 
τις εμπορικές – πράσινης ευαισθησίας 
– ενισχυτικές πινακίδες π.χ. Αgfa 
Dentus Ortho. Χάρη στην σύγχρονη 
τεχνολογία στη δομή των κρυστάλλων 
του γαλακτώματος, εγγυώνται τέλεια εικόνα με χαμηλή δόση 
ακτινοβολίας. KULZER, Γερμανίας. 
Διαστάσεις: 15x30cm, 12,5x30,5cm, 18x24cm, 20x25cm & 
25x30cm.
Το κουτί 100 τεμ. από  €63,76

Υγρά χειρός το set  €16,10

Υγρά εμφάνισης / στερέωσης Agfa ειδικά για 
ημιαυτόματα εμφανιστήρια και εμφάνιση στο 
χέρι. Ιδιαίτερα ευκολόχρηστα, με χρωματική 
κωδικοποίηση, και αραίωση 1:4 (Το 1L δίνει 4L).  
Δεν περιέχουν γλουταραλδεΰδη. KULZER, Γερμανίας.   
Δοχείο 1L    €13,60   
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Ψηφιακή ακτινογραφία I-View 

Διαφανοσκόπια

Θήκες ψηφιακών αισθητήρων

Θήκες για πλάκες φωσφόρου

Συγκρατητήρες ψηφιακής 
ακτινογραφίας

Νέος συγκρατητήρας XCP-Fit

Ποδιές ακτινοπροστασίας

Εμφανιστήριο ακτινογραφιών

Ακτινογραφικό MAX HF/DC   

Ακτινολογία

Βασισμένοι στην τεχνική παράλληλης 
στόχευσης  XCP, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με όλους τους 
ψηφιακούς αισθητήρες. 
Για ενδοστοματικές ακτινογραφίες 
προσθίων & οπισθίων δοντιών, δήξεως 
και ενδοδοντίας. Dentsply Rinn, ΗΠΑ.

Προσθίων €49,60 

Οπισθίων €49,60
Δήξεως €46,00
Ενδοδοντίας  €55,10
*Εάν χρειαστεί βάση για τον συγκρατητήρα ψηφιακής επιπλέον
 €5,15

Κατασκευασμένο για να εφαρμόζει ακριβώς σε όλους 
τους τύπους σένσορα. Οι άκρες του είναι καλυμμένες 
από σιλικόνη για μεγαλύτερη άνεση στο στόμα του 
ασθενούς. Απολυμαίνεται σε αυτόκαυστο. Dentsply 
RINN, ΗΠΑ.   €20,09

Νέας τεχνολογίας (DC), υψηλής 
συχνότητας (HF) με μειωμένους 
χρόνους έκθεσης, σταθερή 
συχνότητα (ανεπηρέαστη από τις 
διακυμάνσεις του δικτύου) και 
βελτιωμένη εικόνα, χειριστήριο 
MC3 με όλες τις λειτουργίες για 
κλασσική και ψηφιακή ακτινογραφία 
στα χέρια σας. Δυνατότητα άμεσης 
εναλλαγής ανάμεσα σε 60 ή 70 KV, 
ανάλογα με το περιστατικό της ακτινογραφίας (ενδοδοντικό ή 
περιοδοντολογικό). CSN, Ιταλία.   €2.490,00

Με πολύ λεπτό πλαίσιο για εξοικονόμηση 
χώρου. Διάρκεια ζωής λυχνιών 20.000 ώρες. 
HANN RU, Ταϊβάν. 

Πανοραμικών (21x30cm) €118,00
Κεφαλομετρικών (30 x 42cm) €195,00
Αξονικών (40 x 60cm) €240,00

Ενδοστοματικών και πανοραμικών, με μεγεθυντικό φακό, 
επιτοίχιο ή επιτραπέζιο. Dentsply RINN, ΗΠΑ.
Με φακό €195,00

Συσκευασία 500 τεμ.  €30,00

Με επένδυση 

μολύβδου 0,3mm. 

Σιέλ χρώμα σε δύο 

τύπους. Dentsply 

RINN, ΗΠΑ. 

Για ασθενείς, χωρίς 

κολλάρο 

€139,05  & 

με κολλάρο €160,68
Κολλάρο μεμονωμένο της Dentsply RINN €60,00
Ποδιά Ιατρού. Του οίκου Euronda, Ιταλίας €149,00 

Με επένδυση μολύβδου 0,25mm. CSN, 

Ιταλία. €109,00

Με 4 δοχεία τοποθέτησης υγρών, 
πλαστικό κάλυμμα και ειδικό πορτοκαλί 
προστατευτικό φίλτρο στο άνω μέρος. 

Euronda, Ιταλίας.  €152,00

Άμεση σύνδεση USB 2.0. Υψηλή άνεση χάρη στην 
ομαλή στρογγυλεμένη σχεδίαση και στο εξαιρετικά 
εύκαμπτο καλώδιο. Η RX4 είναι πλήρως συμβατή 
με τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα - Win7 (32 
ή 64 bits), Win8 (32 ή 64 bits), εξασφαλίζοντας τη 
μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση. TRIDENT, Ιταλίας. 

Με ενεργή επιφάνεια 30x20 mm (1500x1000 px)    

€2.450,00

Συσκευασία 100 τεμ. σε διαστάσεις 44x28mm, 
38x24mm, 24x38mm, 24x44mm, 33x44mm & 

44x33mm  €14,00
Συσκευασία 50 τεμ. - 58x28mm  €14,00
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Πακέτο Καθημερινής Χρήσης
ñ	 500	Πετσέτες	τριπλές	έγχρωμες	Euronda	
ñ	 200	Σιελαντλίες	έγχρωμες	Euronda	
ñ	 100	Βελόνες	Αναισθησίας	Kulzer	
ñ	 10	Βουρτσάκια	Καθαρισμού	
ñ	 10	Λαστιχάκια	Καθαρισμού	
	 Αγγλίας	Stoddard
ñ	 100	Πινελάκια	αδροποίησης	
	 γεν.	χρήσεως	
ñ	 1	Σύριγγα	Αδροποιητικό	Ana	

Etch	Σουηδίας	Nordiska
ñ	 1	Προσωρινό	εμφρακτικό	

Calasept	temp	Σουηδίας	
	 Nordiska

Αξία προσφοράς 60,11€

Αναισθησία
ñ 5 κουτιά βελόνες 
      SeleKt KULZER + 1 κουτί 

ΔΩΡΟ ή
ñ 10 κουτιά βελόνες 
 SeleKt KULZER + 4 κουτί 

ΔΩΡΟ ή
ñ 5 κουτιά βελόνες 
 SeleKt KULZER και 
 ΔΩΡΟ 1 Σύριγγα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απολύμανση / Αποστείρωση
ñ 1 Απολυμαντικό γεν. χρήσης BECHTOZID PLUS 5Lt 

ñ 1 Απολυμαντικό χειρολαβών BECHTOZID PREMIUM 1Lt

ñ 1 Απολυμαντικό εργαλείων 
BECHTOL PREMIUM 1Lt

ñ 1 πακέτα Αντισηπτικά 
Μαντηλάκια Ανταλλακτικά 
BECHTOFIX (100 τμχ)

Αξία προσφοράς 67,57€

Έκπτωση 60%
Σε Χειρολαβή Γωνιακή 

με κουμπί. Jinme 
Αξίας €120,00

ή
Σε Χειρολαβή Αερότορ

με γεννήτρια φωτός  
Αξίας €140,00

2X

Ενδοδοντία
ñ Υδροξείδιο του Ασβεστίου 
 CALASEPT 2x1.5ml της Nordiska
ñ Ρητινώδες φύραμα για μόνιμη  

έμφραξη σε σύριγγα αυτόματης 
ανάμειξης 12gr PERMA 

 EVOLUTION της Becht Γερμανίας

Αξία προσφοράς 61,80€

ΔΏΡΟ 
2 κώνοι χάρτου 
Γερμανίας Becht 

Aξίας 
€10,80

ΔΏΡΟ
200 θήκες 

αυτόκαυστου Γαλλίας 
9 x 25,50 εκ. 

αξίας  €14,50  
ή  Bechtol αντισηπτικό 

υγρό φρεζών 1lt 
αξίας  €14,69

ΔΏΡΟ 

2 κώνοι χάρτου 

Γερμανίας Becht 

αξίας €10,80

ΔΏΡΟ
Σύριγγα Γερμανίας 

της Henke Sass 
με δακτύλιο 
(τραβηχτή) 

Αξίας 
€27,87

Aναλώσιμα με 60% έκπτωση 
σε χειρολαβή

Με αγορά €150,00 από τα παρακάτω 
είδη:  

ñ Κώνοι κολλαγόνου Parasorb 
της  Resorba  

ñ Φρέζες Carbide
ñ Αιμοστατικοί Σπόγγοι 
 Surgispon 
ñ Μεγ. Καθρεπτάκια
ñ Prophy paste SDI
ñ    Πακέτα μαντηλάκια Αντ/κα 

Becht των 120 τμχ

Θερμοπλαστική γουταπέρκα

Τώρα το Soft-Core μπορεί να γίνει το απόλυτο εργαλείο στα χέρια σας ΜΟΝΟ με €120,00

Συμπεριλαμβάνει ενσύρματη συσκευή, set 18 κώνων γουταπέρκας και 6 εργαλεία επαλήθευσης

Οι τιμές των προσφορών ισχύουν έως 31/12/2017 και εφόσον διαρκούν τα αποθέματα
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ΔΏΡΟ 
2 κώνοι χάρτου 
Γερμανίας Becht 

Aξίας 
€10,80

ΔΏΡΟ
Σύριγγα Γερμανίας 

της Henke Sass 
με δακτύλιο 
(τραβηχτή) 

Αξίας 
€27,87

Affinis Precious: Εξέλιξη στα αποτυπωτικά  

Rapid

HydroXtreme

President

Speedex

Coltoflax / Coltex

Permlastic

Memosil 2

ñ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4 + 1 ΔΏΡΟ ή έκπτωση 20% 
 System Heavy Body 360 / Affinis Monobody 360 / Affinis Putty Soft / Super Soft /Affinis λεπτόρρευστα (2x50ml)  

Προσφορά: Το set MONO €45,10

Προσφορά: President Set (Putty S.S. + Λεπτ. Light 50ml 

+ Λεπτ. X. Light 50ml) MONO € 59,00

Προσθετική
NEW

Τα νέα αποτυπωτικά της Coltene, Ελβετίας. Το Affinis παρουσιάζει τέλεια συνάφεια 
με τις αποτυπούμενες επιφάνειες, με εξαιρετική ροή, χωρίς φυσαλίδες αέρος και 
χωρίς παραμορφώσεις. Η ασημί και η χρυσή απόχρωση στο λεπτόρευστο Affinis 
Precious, προσδίδει τέλεια αντίθεση και κάνει τις λεπτομέρειες του αποτυπώματος 
απόλυτα αναγνώσιμες. Και αν συνδυαστούν με το νέο Affinis Black ο μοναδικός 
συνδυασμός χρωμάτων εμφανίζει τις λεπτομέρειες με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Affinis Putty Soft/Super Soft €67,76 (περιλαμβάνει 20% έκπτωση)

Affinis Precious Regular ή Light (2x50ml) €43,76 (περιλαμβάνει 20% έκπτωση)

Συμβατά Ρύγχη Ολλανδίας για φύσιγγα 50ml με €0,30/τμχ. και Προστόμια με €0,15/τμχ.

Αποτυπωτικό υλικό, υδρόφιλο με βάση την 
πολυβινυλσιλοξάνη. 
Αποτρέπει τα κενά και τις παραμορφώσεις. Col-

tene, Ελβετίας. HydroXtreme putty €37,00 

HydroXtreme light body (1x50ml)  €10,30

Νέα σιλικόνη αθροιστικού τύπου, τεχνολογίας 
DCP για ελαχιστοποίηση της συρρίκνωσης κατά 
την χρήση. Coltene, Ελβετίας.

Speedex putty (910ml)  €32,40
Speedex λεπτόρευστο (140ml)  €13,40
Speedex καταλύτης (60ml)  €18,80

Υδρόφιλο, γρήγορο αποτυπωτικό υλικό με βάση 
την πολυσιλοξάνη. Με χρωματική αλλαγή κατά 
την ανάμιξη. Coltene, Ελβετίας.

Rapid putty/putty soft πλήρες  €69,10
Rapid liner λεπτόρευστο πλήρες  €40,50
Rapid liner λεπτόρευστο πλήρες Eco(τριπλό)  €115,50

Αποτυπωτικό υλικό υψηλής ακρίβειας, με 
βάση την πολυβινυλσιλοξάνη. 
Για όλες τις τεχνικές αποτύπωσης. Coltene, 
Ελβετίας.

President putty / putty soft / putty fast soft  €78,70 

President microsystem λεπτόρευστο σε φύσιγγες €55,00

Παχύρευστο και λεπτόρευστο 
αποτυπωτικό υλικό με βάση την 
πολυσιλοξάνη. Υψηλή σταθερότητα 
διαστάσεων, άριστη ελαστικότητα. 
Coltene, Ελβετίας.

Coltoflax πλήρες  €64,90
Coltex πλήρες  €32,80

Διαφανής σιλικόνη τύπου Α για 
ειδικές χρήσεις (συγκράτηση 
στα πρόσθια δόντια για την 
κατασκευή προσωρινών εργασιών, 
εμφράξεων και όψεων, βοηθά 
στον ακτινολογικό σχεδιασμό των 
εμφυτευμάτων. Ουδέτερη γεύση 
και οσμή, απολυμαίνεται. KULZER, 
Γερμανίας.   

Συσκευασία 2 x 50 ml. €47,60

Υψηλής ακρίβειας αποτυπωτικό 
υλικό πολυσουλφιδίου για 
αποτυπώσεις μερικών και ολικών 
οδοντοστοιχιών. Εξαιρετική 
ελαστικότητα και αντοχή 
στην απόσχιση. Δυνατότητα 
επιδιόρθωσης του αποτυπώματος, 
οικονομικό, συμβατό με όλα τα υλικά εκμαγείων. Kerr Hawe, 
Ελβετίας.
Συσκευασία: 60 ml βάση , 60 ml καταλύτη και μπλοκ ανάμιξης. 

Regular €25,27
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Jet Blue Bite Fast

Pressure Spot Indicator

Impression Paste

Optosil P plus / Xantopren VL ή L 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: SET Optosil, Xantopren & Activator €36,00
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: SET Xantopren & Activator €24,20

Optosil / Xantopren Comfort

Sandrosil

Alginoplast

Χαρτί αναμίξεως υλικών

Αποτυπωτικά δισκάρια

Alligat

Προσθετική

Impression Compound

Το γνωστό αποτυπωτικό 
σύστημα σιλικόνης 
συμπύκνωσης. Ευκολία στην 
ανάμιξη, ομοιογένεια μετά 
την ανάμιξη και γρήγορος 
πολυμερισμός στο στόμα. 
KULZER, Γερμανίας.
Optosil 900 ml 

€26,50 

Xantopren 140 ml €16,00
Καταλύτης πάστα 60 ml / υγρό 25ml €13,00

Υλικό αποτύπωσης σύγκλεισης. Παραμένει 
ακριβώς εκεί που το χρειάζεστε, δεν αντιστέκεται 
στο κλείσιμο, δεν επανέρχεται! Σκληρό σαν πέτρα για ακρίβεια, 
αλλά εύκαμπτο για εύκολη τελική διαμόρφωση. Χρόνος 
εργασίας 30’’. Χρόνος πήξης στο στόμα 40’’. Coltene, Ελβετίας.

Φύσιγγα 50ml €25,50

Εντοπίζει εύκολα τα σημεία υπερπιέσεως στις 
οδοντοστοιχίες, προλαμβάνοντας τις φλεγμονές 
των ιστών. Coltene, Ελβετίας.

€43,30

Φύραμα οξειδίου ψευδαργύρου με ευγενόλη. 
Ιδανικό για αποτυπώματα ολικών οδοντοστοιχιών. 

SSWhite Αγγλίας.  €11,32

Θερμοπλαστικό υλικό αποτύπωσης σε 
πλάκες για ολικές ή μερικές αποτυπώσεις 
και σε ραβδία για αποτυπώσεις σε 
δακτυλίους και απόφραξη ορίων 
δισκαρίου.

Ραβδία €17,97                  Πλάκες  €17,97

Το πρώτο σύστημα σιλικόνης-C με φύσιγγες. 
Εύκολο και αξιόπιστο, αναπαράγει τέλεια της 
λεπτομέρειες. Πολύ σταθερό, δεν παραμορφώνεται 
ακόμη και μετά από μια εβδομάδα και δεν 
επηρεάζεται από την χρήση γαντιών και υγρών 
απώθησης ούλων. Εύκολη τοποθέτηση με τη νέα 
φύσιγγα 4:1. KULZER, Γερμανίας.

Optosil Comfort  €26,50 

Xantopren Comfort  €41,92

Αποτυπωτικό υλικό. Σιλικόνη συμπύκνωσης. 
Εξαιρετικό υλικό σε πολύ προσιτή τιμή. Muller, 
Γερμανίας. 

Sandrosil putty (900ml) €18,63
Sandrosil λεπτόρευστο (150ml) €11,03
Καταλύτες (πάστα 60ml / υγρό 50ml) €9,36 / €12,17

Κανονικής ή ταχείας πήξης αποτυπωτικό αλγινικό 
υλικό για πλήρεις, μερικές, νωδές ή ενόδοντες 
γνάθους, με άρωμα μέντας. KULZER, Γερμανίας. 

Συσκευασία 500gr  €9,80

Ταχείας πήξης αλγινικό αποτυπωτικό υλικό, 
ελεύθερο κόνεως. Ευκολία και ταχύτητα στην 
χρήση, τέλεια αναπαραγωγή λεπτομερειών, 
υψηλός βαθμός ελαστικότητας και αντοχής στην 
απόσχιση. KULZER, Γερμανίας.

Συσκευασία 453gr   €7,50

Πλαστικοποιημένο, σε 3 μεγέθη. Larident, Ιταλίας.

5x5cm €1,92 

10x10cm €3,76
12x18cm €4,06

Ανοξείδωτα σε 5 μεγέθη άνω και κάτω 
γνάθου. Τιμή τεμαχίου   €3,82

Πλαστικά σε 3 μεγέθη άνω και κάτω 
γνάθου, μισά και προσθίων. Coltene, 
Ελβετίας. Τιμή τεμαχίου    €1,13

Αλουμινίου διάτρητα σε 3 μεγέθη άνω 
και κάτω γνάθου. Τιμή τεμαχίου  €4,02

Αλουμινίου νωδά σε 3 μεγέθη άνω και 
κάτω γνάθου. Τιμή τεμαχίου  €4,70
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Palavit G

Πλαστικοί άξονες αποτυπωμάτων

Temp Bond 

Temposil 2

Calasept Temp

Coltosol

Prevision Cem

Dentalon Plus

Καλύπτρες προσωρινές

Καλύπτρες αλουμινίου και χαλκού

Copalite

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΣΚΟΝΗ & ΥΓΡΟ ΜΟΝΟ 50,70€

Προσθετική

Αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη 
για ενδοριζικά αποτυπώματα, 
προκειμένου να κατασκευαστούν 
χυτά κολοβώματα. Εξαιρετικά 
σταθερό ακόμη και στα λεπτά όρια, 
ανθεκτικό κατά το χειρισμό, γρήγορος 
και αξιόπιστος πολυμερισμός σε 
αντίξοες συνθήκες. 
Σε σκόνη 50gr και υγρό 50ml. KULZER, Γερμανίας.

Τιμή τμχ.  €10,38

Burn Out Post. Πράσινοι και πορτοκαλί, 
Σουηδίας. 

Κουτί 60 αξόνων  €8,09

Ακρυλική ρητίνη για την άμεση 
κατασκευή προσωρινών στεφανών και 
γεφυρών. Δεν ανεβάζει θερμοκρασία στο 
στόμα πάνω από 39ο C αποδίδει λείες 
επιφάνειες χωρίς τροχισμό. Πλήρες σετ 
με τρεις αποχρώσεις (L, M, D) και υγρό. KULZER, Γερμανίας.

Dentalon Plus set €157,00 

Σκόνη 100gr €48,50
Υγρό 45ml €34,00

Κονία προσωρινής συγκόλλησης οξειδίου 
του ψευδαργύρου. Συσκευασία: Βάση 50gr./
Επιταχυντής 15gr. και ένα μπλόκ ανάμιξης. 
Kerr Hawe, Ελβετίας.

Temp Bond (με ευγενόλη)

Temp Bond NE (χωρίς ευγενόλη)  

€24,44

Προσωρινή κονία σε σύριγγα 
αυτόματης ανάμειξης. Απλή εφαρμογή, 
εξοικονόμηση χρόνου (χρόνος πήξης 
120’’), εύκολη αφαίρεση και αξεπέραστη 

σταθερότητα των ορίων. Coltene, Ελβετίας.  €29,10

Βερνίκι κάλυψης κοιλοτήτων με διαλυτικό. 
TEMREX, Αμερικής.

Set  €29,90

Πολυκαρβονικές, ατοξικές, σε ιδανικά σχήματα 
και ποικιλία μεγεθών. Svenska, Σουηδίας.

Set 180 τεμαχίων (3x60 μεγέθη) €75,40
Κουτί 5 τεμαχίων €2,06

Έτοιμο προς χρήση προσωρινό τσιμέντο, 
για γέφυρες και κορώνες. Δεν περιέχει 
ευγενόλη, βασίζεται σε σιλικονούχες 
ρητίνες. Οικονομικό, χρησιμοποιούμε όσο 
ακριβώς χρειαζόμαστε. Πήζει με το σάλιο, 
κολλάει καλά και ξεκολλάει εύκολα. 
KULZER, Γερμανίας.

Σωληνάριο 37gr   €21,00

Προσωρινό εμφρακτικό με φθόριο. Απλή 
τοποθέτηση και προσαρμογή, σκληραίνει με την 
επαφή του σάλιου. Coltene Whaledent, Ελβετίας.

Βαζάκι 37gr    €10,70

Υλικό προσωρινών εμφράξεων έτοιμο για 
χρήση, ταχεία σκλήρυνση στην κοιλότητα και 
υψηλή πρόσφυση στην οδοντίνη. Nordiska, 
Σουηδίας.

Βαζάκι 30gr    €8,50

Σε μεγέθη από 15 έως 40, συσκ. 100 
τεμαχίων. Hahnenkratt, Γερμανίας.

Καλύπτρες αλουμινίου τμχ.    €0,30
Καλύπτρες χαλκού τμχ.    €0,26
Σετ αλουμινίου (χάρτινο κουτί)     

€35,26 
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TRAXODENT
Αιμόσταση και Απώθηση;
Κανένα Πρόβλημα

Paracore

Προσφορά:  4 Paracore & ΔΏΡΟ τα 3 Parabond μόνο €178,30

Κονίες Συγκόλλησης        

iCem Self-Adhesive 

Κερί δήξεως

Κεριά Tenatex & Anutex

Κερί Utility / Boxing 

Νάρθηκες σε πλάκες 

Προσθετική

Γρήγορη και αποτελεσματική απώθηση:
Σε 2 λεπτά - χωρίς αδέξιους χειρισμούς με 
αιμοστατικά διαλύματα. Τέλεια αιμόσταση: 
Σταματά την αυχενική αιμορραγία και απορροφά 
πλήρως τα υγρά της ουλοδοντικής σχισμής. 
Άνεση του ασθενούς: Αποφεύγεται η απόσχιση 
των ούλων - μικρότερη πίεση στους ευαίσθητους 
ιστούς.
Ευκολόχρηστη συσκευασία:
Χωρίς χρήση άβολων και ακριβών πιστολιών ή 
φυσιγγών - σε εργονομική σύριγγα μιας χρήσεως 
και εύκαμπτα άκρα για τέλεια πρόσβαση στην 
περιοχή. Έτοιμο προς χρήση. Premier, Αμερικής.

Set με 2 σύριγγες και ρύγχη €23,00

Ρητινώδες υλικό 
διπλού πολυμερισμού, 
για κατασκευή 
ψευδοκολοβωμάτων, 
σε σύριγγες αυτόματης 
ανάμιξης. Εύκολη 
τοποθέτηση, 
απελευθέρωση φθορίου, 
ακτινοσκιερό. Coltene, 
Ελβετίας.

Σύριγγα 5ml (White, 
Dentin, Dentin Slow & 
Translucent Slow) 

€44,65

Η τελευταία γενιά στις ρητινώδεις 
κονίες, 
από την KULZER, Γερμανίας.
Μείωση της μετεγχειρητικής 
υπερευαισθησίας.
Κατάλληλη για συγκόλληση:
ñ Μεταλλικών, μεταλλο-κεραμικών 

και ολοκεραμικών στεφανών και 
γεφυρών

ñ Μεταλλικών, κεραμικών ενθέτων και επενθέτων καθώς και 
κατασκευασμένων από ρητίνη

ñ Ενδορριζικών αξόνων ανοξείδωτων, τιτανίου και 
υαλονημάτων

ñ Συγκράτηση νάιλον υλικών σταθεροποίησης δοντιών

Σύριγγα αυτόματης ανάμιξης 5ml (7gr) με 15 ρύγχη   €90,00

Σε διάφορους τύπους για λεύκανση, 
ορθοδοντική, για αθλητές κ.α. 

Από   €0,52
Διαμορφώνονται σε ειδικές συσκευές κενού. 

Συσκευή κενού Αμερικής €395,00

Κερί σε ραβδία ή σε ταινία, για την διατήρηση των περιφερικών 
ορίων και για την επέκταση και ανασύσταση δισκαρίων 
αποτύπωσης, καθώς και για οπισθο-υπερώια. Σε κόκκινο και 
λευκό χρώμα. Hygenic, ΗΠΑ. 

Utility 80 τμχ.  €20,60    Boxing 450 gr.  €42,50

Τα πιο δημοφιλή κεριά σε πλάκες. Kemdent, Αγγλίας.

Tenatex €9,40 Anutex €8,60

Bite Wafers, με φύλλο αλουμινίου, γαλαζοπράσινο 
χρώμα, δεν χρειάζεται θέρμανση πριν τη χρήση. 

Hygenic, ΗΠΑ.  Κουτί 24 τεμαχίων   €24,40

Άριστη συγκόλληση με την αδαμαντίνη, την οδοντίνη και τα 
μη πολύτιμα μέταλλα. Ακτινοσκιερή, απελευθερώνει ιόντα 
φθορίου. Χρησιμοποιείται επίσης ως ουδέτερο στρώμα αλλά και 
ως προσωρινό εμφρακτικό υλικό. SSWhite, Αγγλίας & KULZER, 
Γερμανίας. 

Carboxylate Cement  
Set (Σκόνη 90gr  & Υγρό 30ml)    €42,00

Οξυφωσφορική κονία Z.C.I. 
Σκόνη 32gr    €6,30 Υγρού 15ml   €8,87
Σκόνη 90gr    €17,84 Υγρού 45ml   €14,06

Phosphate cement  
Set (Σκόνη 90gr & Υγρό 30ml) €42,00
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Εξωλκέας κλασσικός

Εξωλκέας με συρμάτινες θηλειές

Εξωλκέας αυτόματος SAFE RELAX

Εγλυφίδες Carbide 

Εγλυφίδες χειρουργικές

Λάστιχα λείανσης 

Λάστιχα λείανσης ΕΧΑ - Τechnique

Φρέζες Αρκάνσας 

Φρεζοθήκη πλαστική 

Φρεζοθήκες

Τρυβλία γυάλινα

Απολυμαντικά

Διάφορα

1

1

2

2

3

3

4 5 6 7

Για γέφυρες και κορώνες με 4 ρύγχη. 
Anthogyr, Γαλλίας.  Μοντέλο 1820Α 

€74,70

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του 
εξωλκέα, προστασία της προσθετικής 
εργασίας και άνεση για τον ασθενή. 
Περιλαμβάνει 3 ρύγχη, 2 άκρα μονής 
θηλειάς, 1 άκρο διπλής θηλειάς και 6 
σύρματα. Anthogyr, Γαλλίας.
Μοντέλο ATD 310B (πλήρες set)    

€147,39

Συνδυάζει την 
αποτελεσματικότητα του ATD 
με την αυτόματη λειτουργία 
της χειρολαβής (χωρίς 
βαρίδια). Ρυθμιζόμενη δύναμη 
χτυπήματος. Μοντέλο 6961C με 4 ρύγχη, 2 άκρα μονής θηλειάς, 
1 άκρο διπλής θηλειάς και 6 σύρματα. Anthogyr. Γαλλίας.  

€493,87

Υψηλών ή χαμηλών στροφών. Dendia Werk, 

Αυστρίας.  €1,59

Από ανοξείδωτο ατσάλι (RF) ή από 
τουγκστένιο-καρβίδιο (C) airotor, γωνιακής 
ή ευθείας. Edenta, Ελβετίας.  

Από     €7,09     RA/HP 

Από     €3,85     FG

Για αερότορ και μικρομότορ 
χειρολαβή. Dendia, Αυστρίας.  

€1,46

Για αρχική ή τελική λείανση 
αμαλγάματος, καθώς και για 
λείανση πορσελάνης υλικών. 
Edenta, Ελβετίας.  

€1,10

Ακρυλικών οδοντοστοιχιών. 
Edenta, Ελβετίας. 

€1,70

Περιστρεφόμενη με καπάκι για 
εγλυφίδες γωνιακής και airotor. 
Directa, Σουηδίας.  

€17,52

Πλαστικές με καπάκι, για εγλυφίδες 
γωνιακής και airotor. Euronda, 
Ιταλίας. 

18 θέσεων €4,67 

36 θέσεων €5,45
72 θέσεων €6,22

Απολυμαντικά υγρά, ολοκληρωμένη 
σειρά για κάθε χρήση. Δεν 
περιέχουν αλδεΰδες ή φαινόλες, 
χρησιμοποιούνται και σε συσκευές 
υπερήχων (ultrasonic). Becht, 
Γερμανίας.

Bechtol Plus για φρέζες, φιάλη 1lt   €13,00

Με ή χωρίς χωρίσματα, κατάλληλα για 
ξηρό κλίβανο. 

Χωρίς χωρίσματα από   €5,41 
Larident, Ιταλίας.

Με χωρίσματα από    €14,00 
Becht, Γερμανίας
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Κάτοπτρα

Λαβές κατόπτρων

Σύριγγες κλασσικές 

Νέα σύριγγα Henke-Dent 500 

Βελόνες Αναισθησίας

Ορθοδοντικές πένσες

Σύριγγες ενδοσυνδεσμικές 

Εργαλεία από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι. 
Teknomedical, Γερμανίας. 

Εργαλεία περιοδοντίου διπλά 

Ανιχνευτήρες

Λεκανίδια 

Luxator

Εργαλεία

Απλά, μεγεθυντικά και ροδίου. Hahnenkratt, 
Γερμανίας.

Απλά €0,98 

Μεγεθυντικά €1,11
Ροδίου απλά €1,64
Ροδίου μεγεθυντικά €2,91

Αναρρόφησης, με δακτύλιο ή χωρίς, 
σπαστές ή τραβηχτές. Henke Sass, 
Γερμανίας ή Anthogyr, Γαλλίας.

Henke από €23,34
Anthogyr €50,98
Με αυτόματη αναρρόφηση €75,96

Με πρωτοποριακή λαβή soft-grip με ειδική 
σιλικόνη για τη βελτίωση της εργονομίας, 
τον καλύτερο χειρισμό και την άνεση του 
χρήστη. Διατίθεται σε δύο μεγέθη (stan-
dard και mini) και σε τέσσερα χρώματα 
(μπλε, κόκκινο, ροζ και μωβ). Αξιόπιστη 
αναρρόφηση με το νέο έμβολο σε σχήμα 
«καμάκι». Πλευρική φόρτιση. Αποστείρωση 
σε αυτόκαυστο και ξηρό κλίβανο. Henke 

Sass, Γερμανίας. €31,30

Για τοπική ή στελεχιαία αναισθησία, με 
πλαστικό βίδωμα (ταιριάζει σε όλες τις 
σύριγγες). KULZER, Γερμανίας.

Σε κουτί 100 τμχ  €9,11

Ανοξείδωτες  €8,00
Με ένθετο καρβιδίου €25,00

Εξαιρετικής ποιότητας από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Νέος τύπος Ergoform 
με εργονομικό σχεδιασμό, από 
ανοξείδωτο ατσάλι ή ελαφρύ πλαστικό 
(αποστειρώσιμο έως 200οC).

Πλαστική από €3,59
Μεταλλική από   €1,91

Henke, Γερμανίας €128,75   

Anthogyr, Γαλλίας €177,61

Nordent, Αμερικής.    €16,50

Μονοί σε 3 τύπους.   €3,98

Οδοντάγρες 
Όλων των τύπων. Από   €51,83

Βαμβακολαβίδες  €7,03

Ψαλίδια χειρουργικά 
Ευθέα ή κυρτά. Από   €21,02

Μοχλοί 
Ευθείς, κεκαμμένοι, Τ, ακρορριζίου.

Από   €26,20

Ατραυματικές εξαγωγές δοντιών, 
μεγαλύτερη ευκολία για τον οδοντίατρο.
Οι μοχλοί Luxator λόγω της ειδικής 
κατασκευής τους, προτιμούνται από τους 
οδοντιάτρους σε όλο τον κόσμο, ως η πλέον 
αξιόλογη και αποδεδειγμένη λύση στις 
εξαγωγές δοντιών. Directa, Σουηδίας.  

Από    €75,35

Για τοποθέτηση εργαλείων από αλουμίνιο με 
καπάκι και σχάρα σε 2 μεγέθη και διάφορους 
χρωματισμούς. Euronda, Ιταλίας.

Μικρό   €20,80   /  Μεγάλο   €23,40
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Prophy Paste

Cleanpolish/Superpolish

Cleanic

Στοματόμετρα / Ζελέ φθορίωσης

Απολυμαντικά

Δοχείο απολύμανσης εργαλείων 

Καθαριστικό δισκαρίων 
PlasterSafe

Δοχείο Απολύμανσης Εγλυφίδων

Θήκες αποστείρωσης σε ρολλό

Φάκελοι αποστείρωσης

Θερμοσυγκολλητής Euroseal

NEW

Στα 3τμχ  -10% 

Αποστείρωση και άλλα

Πάστα καθαρισμού και λείανσης. Με 
ηφαιστειακούς κρυστάλλους Περλίτη, οι 
οποίοι κάτω από πίεση μετατρέπονται σε 
αποστρογγυλεμένους λεπτούς κόκκους. Με ή χωρίς φθόριο. 
Kerr Hawe, Ελβετίας.

Δόση των 2gr.   €0,35     Βάζο 100gr.   €25,38

Στοματόμετρα σε μεγέθη small, medium, large.
Σε σακούλα με 100 ζεύγη. 
Ζελέ φθορίωσης. Dental Medical, Ιταλίας.  
Όξινα, 1 λεπτού και σε 4 γεύσεις.

Στοματόμετρα το ζεύγος €0,33 
Ζελέ φθορίωσης 500 ml €20,80  

Απολυμαντικά υγρά, ολοκληρωμένη 
σειρά για κάθε χρήση. Δεν περιέχουν 
αλδεΰδες ή φαινόλες, χρησιμοποιούνται 
και σε συσκευές υπερήχων (ultrasonic). 
Becht, Γερμανίας.
Bechtozid Premium για χειρολαβές 

φιάλη 1lt €13,00

Bechtozid plus για μεγάλες επιφάνειες έτοιμο προς χρήση, 

φιάλη 1lt €10,00 

φιάλη 5lt €28,88
Bechtol Plus για φρέζες, φιάλη 1lt  €13,00

Bechtol Suction για χειρουργική αναρρόφηση

φιάλη 1lt  €20,00
φιάλη 5lt  €58,00
Bechtol Premium για εργαλεία αραίωση 3%, φιάλη 1lt €20,28
Bechtofix Plus Αντισηπτικά μαντηλάκια

Κουτί 120 τεμαχίων. €7,21
Ανταλλακτικά 100 τεμ. €5,41    4 + 1 ΔΏΡΟ

Αφαιρεί γύψο και αποτυποτητικά από 
δισκάρια και εργασίες. Kemdent, Αγγλίας.  

€13,00 

Από ανθεκτικό πλαστικό. Με ειδικό καλάθι που 
ανασηκώνεται για γρήγορο «σούρωμα» των 
εργαλείων. Larident, Ιταλίας. 

€19,18 

Πλαστικό δοχείο απολύμανσης εγλυφίδων σε υγρά, με 
καπάκι και διάτρητο κάδο. Larident, Ιταλίας. 

€7,10

Πάστα καθαρισμού και 
λείανσης. Directa, Σουηδίας. 
Σωληνάριο 60ml, σε 4 
αδρότητες (RDA 40, 120, 170 & 

250).   €14,41

Γνωστές πάστες καθαρισμού της Kerr Hawe, 
Ελβετίας.

Cleanpolish 50gr €10,40
Superpolish 45gr €11,37

Μοντέρνα σχεδίαση, εργονομικός σχεδιασμός. 
Προσαρμογή ύψους του συγκρατητήρα των 
ρολλών, ηχητικό και οπτικό σήμα που σας 
βοηθάει στην λειτουργία. Κόβει και κολλάει 
θήκες σε ρολλά φάρδους έως 35cm. Euronda, 

Ιταλίας.  €530,00

Θήκες εργαλείων προς αποστείρωση και 
φύλαξη.
Ρολλό χαρτί/πλαστικό 
Με δείκτη αποστείρωσης, για αυτόκαυστο, σε 
ρολλό 200m. και πλάτος:

5cm    €10,40  Από 10cm €17,50    Από 20cm €39,00 

7,5cm €13,00  Από 15cm €28,60    Από 25cm €46,00

Plasteril από πλαστικό για ξηρό κλίβανο και αυτόκαυστο, σε ρολό 
100m. και πλάτος: 

5cm   €26,54  -  10cm   €43,47

Για αυτόκαυστο, σε κουτί 200 τεμαχίων με δείκτη. 
Medistock, Γαλλίας.

9 x 25,5cm   €11,70   3 + 1 ΔΏΡΟ

14 x 28cm    €16,90   3 + 1 ΔΏΡΟ
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Η ΣΚΟΝΗ PLUS
Η ΣΚΌΝΗ PLUS ΕΊΝΑΊ Η ΠΡΏΤΗ 
HIGH-TECH ΣΚΌΝΗ AIR-FLOW® 
ΠΌΥ ΑΠΌΜΑΚΡΥΝΕΊ ΤΌ BIOFILM 
ΚΑΊ ΤΗΝ ΗΠΊΑ ΤΡΥΓΊΑ ΑΠΌ:

 ΤΗΝ ΑΔΑΜΑΝΤΊΝΗ

 ΤΗΝ ΌΔΌΝΤΊΝΗ 

 ΤΗΝ ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΊ ΤΌΝ ΌΥΡΑΝΊΣΚΌ 

 ΤΑ ΝΕΌΓΊΛΑ ΔΌΝΤΊΑ

 ΤΊΣ ΌΡΘΌΔΌΝΤΊΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 ΤΗΝ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑ ΤΏΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΏΝ 

 ΤΊΣ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΕΊΣ 

ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΆ

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ
ΣΕ ΒΆΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΧΙΛ.

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ ΜΕΧΡΙ 4 ΧΙΛ.
ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΤΆ ΕΜΦΥΤΕΥΜΆΤΆ

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ
ΣΕ ΒΆΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 9 ΧΙΛ.

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ ΜΕΧΡΙ 9 ΧΙΛ.
ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΤΆ ΕΜΦΥΤΕΥΜΆΤΆ

ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΆ ΚΆΙ ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ
ΣΕ ΒΆΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΙΛ.

ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΚΟΛΟΒΩΜΆΤΆ

RRRR

ΤΆ 8 ΒΗΜΆΤΆ
ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
GUIDED BIOFILM THERAPY

01 ΔΙΆΓΝΩΣΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
-Ξεκινήστε με πλύση με κατάλληλο στοματικό
  διάλυμα 
-Αξιολογείστε υγιή δόντια, τερηδόνα, 
  ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, εμφυτεύματα, 
  φλεγμονές, παρουσία περιεμφυτευματίτιδας

03 ΠΆΡΆΚΙΝΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
-Διδάξτε σωστή
  στοματική υγιεινή
-Τονίστε την σημασία
  της πρόληψης
-Προτείνετε το Airfloss
  και την Sonicare της Philips 
-Προτείνετε μεσοδόντια   
  βουρτσάκια

07 ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΣ
ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΙ
-Κάντε τελικό έλεγχο
-Βεβαιωθείτε οτι έχει
  αφαιρεθεί πλήρως η τρυγία
-Κάντε ακριβή διάγνωση
  για τους σκληρούς ιστούς
-Προστατέψτε με φθόριο

08 ΕΠΆΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΓΙΗΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
= ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
-Οργανώστε τους επανελέγχους και 
  την συχνότητα των ραντεβού με 
  βάση την εκτίμηση του κινδύνου 
-Ρωτήστε τον ασθενή
  αν του άρεσε το GBT

02 ΆΠΟΚΆΛΥΨΗ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟ
-Παρουσιάστε το χρωματισμένο  
  βιοϋμενιο στον ασθενή
-Η χρώση καθοδηγεί την αφαίρεση
-Απουσία χρώσης = Απουσία 
  βιοϋμένιου

04 AIR-FLOW®

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ 
ΔΟΝΤΙΑ, ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
-Αφαίρεση βιοϋμένιου επίσης
  από γλώσσα και υπερώα
-Υπερουλικά και υποουλικά 
  <4mm05 PERIOFLOW®

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΘΥΛΑΚΕΣ 5-9 χιλ.
από φυσικά δόντια και εμφυτεύματα

06 PIEZON®

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΥΓΙΑΣ
-Χρησιμοποιείστε το ελάχιστα 
  επεμβατικό άκρο PS υπερουλικά 
  και υποουλικά ως 10 mm
-Καθαρίστε θύλακες >10mm
  με mini ξέστρο
-Καθαρίστε τα εμφυτεύματα
  με το άκρο  PI
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Η ΣΚΟΝΗ PLUS
Η ΣΚΌΝΗ PLUS ΕΊΝΑΊ Η ΠΡΏΤΗ 
HIGH-TECH ΣΚΌΝΗ AIR-FLOW® 
ΠΌΥ ΑΠΌΜΑΚΡΥΝΕΊ ΤΌ BIOFILM 
ΚΑΊ ΤΗΝ ΗΠΊΑ ΤΡΥΓΊΑ ΑΠΌ:

 ΤΗΝ ΑΔΑΜΑΝΤΊΝΗ

 ΤΗΝ ΌΔΌΝΤΊΝΗ 

 ΤΗΝ ΓΛΏΣΣΑ ΚΑΊ ΤΌΝ ΌΥΡΑΝΊΣΚΌ 

 ΤΑ ΝΕΌΓΊΛΑ ΔΌΝΤΊΑ

 ΤΊΣ ΌΡΘΌΔΌΝΤΊΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

 ΤΗΝ ΕΠΊΦΑΝΕΊΑ ΤΏΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΏΝ 

 ΤΊΣ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΕΊΣ 

ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΆ

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ
ΣΕ ΒΆΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΧΙΛ.

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ ΜΕΧΡΙ 4 ΧΙΛ.
ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΤΆ ΕΜΦΥΤΕΥΜΆΤΆ

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ
ΣΕ ΒΆΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 9 ΧΙΛ.

ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ ΜΕΧΡΙ 9 ΧΙΛ.
ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΤΆ ΕΜΦΥΤΕΥΜΆΤΆ

ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΆ ΚΆΙ ΥΠΟΟΥΛΙΚΆ
ΣΕ ΒΆΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΙΛ.

ΓΥΡΩ ΆΠΟ ΚΟΛΟΒΩΜΆΤΆ

RRRR

ΤΆ 8 ΒΗΜΆΤΆ
ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
GUIDED BIOFILM THERAPY

01 ΔΙΆΓΝΩΣΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΕΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
-Ξεκινήστε με πλύση με κατάλληλο στοματικό
  διάλυμα 
-Αξιολογείστε υγιή δόντια, τερηδόνα, 
  ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, εμφυτεύματα, 
  φλεγμονές, παρουσία περιεμφυτευματίτιδας

03 ΠΆΡΆΚΙΝΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
-Διδάξτε σωστή
  στοματική υγιεινή
-Τονίστε την σημασία
  της πρόληψης
-Προτείνετε το Airfloss
  και την Sonicare της Philips 
-Προτείνετε μεσοδόντια   
  βουρτσάκια

07 ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΝΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΣ
ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΙ
-Κάντε τελικό έλεγχο
-Βεβαιωθείτε οτι έχει
  αφαιρεθεί πλήρως η τρυγία
-Κάντε ακριβή διάγνωση
  για τους σκληρούς ιστούς
-Προστατέψτε με φθόριο

08 ΕΠΆΝΕΛΕΓΧΟΣ
ΥΓΙΗΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
= ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
-Οργανώστε τους επανελέγχους και 
  την συχνότητα των ραντεβού με 
  βάση την εκτίμηση του κινδύνου 
-Ρωτήστε τον ασθενή
  αν του άρεσε το GBT

02 ΆΠΟΚΆΛΥΨΗ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟ
-Παρουσιάστε το χρωματισμένο  
  βιοϋμενιο στον ασθενή
-Η χρώση καθοδηγεί την αφαίρεση
-Απουσία χρώσης = Απουσία 
  βιοϋμένιου

04 AIR-FLOW®

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ 
ΔΟΝΤΙΑ, ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
-Αφαίρεση βιοϋμένιου επίσης
  από γλώσσα και υπερώα
-Υπερουλικά και υποουλικά 
  <4mm05 PERIOFLOW®

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟ ΘΥΛΑΚΕΣ 5-9 χιλ.
από φυσικά δόντια και εμφυτεύματα

06 PIEZON®

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΡΥΓΙΑΣ
-Χρησιμοποιείστε το ελάχιστα 
  επεμβατικό άκρο PS υπερουλικά 
  και υποουλικά ως 10 mm
-Καθαρίστε θύλακες >10mm
  με mini ξέστρο
-Καθαρίστε τα εμφυτεύματα
  με το άκρο  PI
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Συσκευές και βοηθήματα

Piezon 150 & 250 / 
Piezon 150 LED & 250 LED

NEW

Ψηφιακή ενδοστοματική κάμερα

Ξέστρα EMS

Air Flow Handy 2

Air Flow Handy 3 

Ηλεκτροτόμος

NEW

Νέες συσκευές υπερήχων με ρύθμιση 
ισχύος, με παροχή νερού ή αυτόνομες. 
Συμβατές με όλους τους τύπους ξέστρων, 
για υπερ-ουλική ή υπο-ουλική απόξεση, 
περιοδοντικές, ενδοδοντικές και 
θεραπείες οδοντικής χειρουργικής. Με 
εξωτερικό φίλτρο νερού. EMS, Ελβετίας. 

PM 150 €1.030,00

PM 150 LED  €1.320,00

PM 250 €1.605,00

PM 250 LED  €1.890,00

*Οι παραπάνω συσκευές κατασκευάζονται στην Ελβετία

Implant Cleaner - Για τον 
αποτελεσματικό καθαρισμό της 
επιφάνειας των εμφυτευμάτων, 
άθραυστο, αποστειρώσιμο σε 
αυτόκαυστο. Προσαρμόζεται σε 
Endo chuck 120ο.

Implant Cleaner €30,22  

Endo chuck €109,89

Perio Slim - Βαθύς καθαρισμός από το ειδικό 
μακρύ και λεπτό ξέστρο PS, στις όμορες και 
υπο-ουλικές περιοχές. Ιδανικό και για βαθείς 

θυλάκους.  €99,20

P - Για την αφαίρεση τρυγίας υπερ- 
και υποουλικά, σε όλα τα τεταρτημόρια.  

€88,89

Α - Για τον υπερουλικό καθαρισμό σε 

όλα τα τεταρτημόρια.  €73,00

Νέος τύπος αεροστίλβωσης, με μεγαλύτερη 
χωρητικότητα θαλάμου, περιστρεφόμενη 
χειρολαβή, βαλβίδα ασφαλείας. Ιδανικό για 
αφαίρεση στρωμάτων χρωστικής και πλάκας, 
προετοιμασία οδοντικών επιφανειών. EMS, Ελβετίας.

Handy 2+ €860,00
Σκόνη Air Flow 300gr €22,00

Επαναστατικός σχεδιασμός, απλός 
χειρισμός. Συνεχής ροοστάτης  
θερμοπηξίας και κοπής, 50 watt. 
Συνοδεύεται από 8 ηλεκτρόδια. L&M, 
Ιταλίας. 

€550,00

470.000 pixels, πολύ ελαφριά χειρολαβή (55gr), 
δυνατότητα παγώματος εικόνας, προβολή σε 
οθόνη υπολογιστή ή τηλεόρασης, πολλαπλή 
εικόνα. Hann Ru.

Από   €295,00

Υπο-ουλική προφύλαξη από την EMS Ελβετίας. 
Μοναδική χειρολαβή με spray PERIO 
συμπεριλαμβανομένου του ρύγχους μιας χρήσεως 
PERIO-FLOW. Ειδικά σχεδιασμένη για το χειρισμό του υπο-ουλι-
κού βιοϋμένιου. Αφαίρεση του βιοϋμένιου με τη χειρολαβή spray 
PERIO με το ρύγχος PERIO-FLOW και τη σκόνη AIRFLOW-PERIO, 
τόσο βαθιά όσο και το βάθος των περιοδοντικών θυλάκων. EMS, 
Ελβετίας.  

AF Handy 3 Premium  €1.690,00

Σκόνη Air Flow Plus 100gr   €28,00

Σκόνη Air Flow Soft 200gr   €32,50

Σκόνη Air Flow Perio 120gr   €24,50
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Κλίβανοι ξηράς αποστείρωσηςΑυτόκαυστα Reverberi Ιταλίας

Kristal Water

Συσκευή υπερήχων 
BIOSONIC UC150

Αποστείρωση και άλλα

Συσκευή υπερήχων BIOSONIC

Συσκευή Ultrasonic

NEW

Serena B18 & B23 

Ο απόλυτα αυτόματος κλίβανος κλάσης Β, με ελεύθερα 
προγράμματα, κύκλος νύχτας, κωδικό χειριστή, φιαλίδιο 
επώασης κύκλου με σπόρια, δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης 
του νερού, καταγραφή σε κάρτα SD και σύνδεση με εκτυπωτή. 

B18    €3.600,00

B23    €3.990,00

Matika
Με 2 κύκλους αποστείρωσης, πρόγραμμα για στέγνωμα των 
εργαλείων και χωρητικότητα 16lt.

€1.720,00

BABY

Ιδανικό για την αποστείρωση ποσοτήτων εργαλείων. Δύο κύκλοι 
αποστείρωσης 121ο C και 134ο C, θερμοδυναμικό vacuum, 
αυτόματο στέγνωμα. Χωρητικότητα 7lt. 

€1.300,00

BABY B10 ECO
11 κύκλοι αποστείρωσης με ελεύθερα προγράμματα και 
καταγραφή σε κάρτα SD ή εκτυπωτή.

€2.650,00

Απιονιστής νερού για χρήση στο ιατρείο και 
για οδοντιατρικές συσκευές (αυτόκαυστα). 
Χωρητικότητα κάδου 4lt , καθημερινή παραγωγή 
νερού 20lt. Ενσωματωμένο φίλτρο άνθρακα. 
Ανοξείδωτος κάδος, αυτόματο σβήσιμο της 
συσκευής όταν τελειώσει το νερό. Του οίκου Reverberi, Ιταλίας.
 

€215,00

Θερμαινόμενη, με καλάθι και καπάκι. 
Euronda, Ιταλίας.

€530,40

Για καθαρισμό εργαλείων. Εύκολος καθαρισμός, 
αποτελεσματική καθαριστική δράση. 
Μοντέλα UC50 και UC125 
(με στρεφόμενη βαλβίδα για γρήγορο 
άδειασμα του κάδου). Coltene, Ελβετίας.

UC50 με καλάθι    €775,00
UC125 με υγρό Biosonic γενικής χρήσης υπερσυμπυκνωμένο 

(αντιστοιχεί σε 29 λίτρα)   €1.121,00

Μοντέλο Steril Long Tray, 20 lt με 3 
συρτάρια / 4 ράφια 
Μοντέλο Dry Steril 28, με 4 συρτάρια / 5 
ράφια, 28 lt. Reverberi, Ιταλίας

20 lt €360,00 

28 lt €555,00

Η Νέα συσκευή υπερήχων με οθόνη 
αφής, μεγάλη χωρητικότητα (5,7L), 
κομψό και ανθεκτικό σε φθορές 
ή λεκέδες περίβλημα, σύνδεση 
USB, ανοξείδωτο δοχείο, βαλβίδα 
για γρήγορο άδειασμα του κάδου, 
πολλά προγράμματα καθαρισμού 
και διατάσεις 34,5x27,6x24,4cm 
(ύψος οθόνης 12,7cm). Coltene, 
Ελβετίας.
 

€ 1.150,00 
€129,00  (επιπλέον για Θερμαινόμενη)
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Μάσκες

Γάντια

Σιελαντλίες

Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης

Τολύπια βάμβακος

Παρειοκάτοχα

Υλικά μιας χρήσης

Προσφορά: στα 10 κουτιά έκπτωση 15%

Πετσέτες αδιάβροχες

Πετσετοκάτοχα

Από χαρτί και πλαστικό. 
Σε διάφορα χρώματα (ροζ, 
πορτοκαλί, κίτρινο, λιλά, 
μπλε σιέλ, πράσινο κ.α.). 
Euronda, Ιταλίας.
Πετσέτες τριπλές 500 τεμάχια 

€17,00
Θήκη τοποθέτησης πετσετών 

€24,85

Υποαλλεργικά, με 
ελάχιστη ποσότητα ταλκ, 
σε 3 μεγέθη. Γάντια Hap-
py Skin για εξαιρετικά 
ευαίσθητες επιδερμίδες. 
Χωρίς χλωρίνη και ταλκ. 
Γάντια βινυλίου. 
Medistock, Γαλλίας 

Latex €6,70    

Happy Skin €7,34   

Βινυλίου €4,77

Ευθείες διαφανείς με αποσπώμενο άκρο, σε 
διάφορα χρώματα. Euronda, Ιταλίας.  

πακέτο 100 τεμαχίων   €2,40 

Κοχλιωτές λειτουργούν και ως 
γλωσσοκάτοχα. Orsing, Σουηδίας. 

πακέτο 100 τεμαχίων   €5,46 

Έγχρωμα. Svenska, 
Σουηδίας.

Πλαστικά  €9,27

Έγχρωμα Larident  

€4,00

Διπλά, έγχρωμα και διαφανή. Directa, Σουηδίας.    €6,18

Medistock, Γαλλίας (Συσκ. 

750τμχ. και 600τμχ. 

αντίστοιχα) - 

Μέγεθος 1 €5,20    

Μέγεθος 2 €5,20     

Θήκη €9,73 

Αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο. 
Euronda, Ιταλίας.

€1,70

Προστατευτικές, με τριπλό 
προστατευτικό φίλτρο, για 99% 
φιλτράρισμα, σιελ & πράσινο 
χρώμα, σε κουτί 50 τεμαχίων. 
Medistock, Γαλλίας

Μάσκες με λάστιχο €5,00   

Μάσκες με κορδόνι    €5,34 

Μάσκες νοσοκόμα,  ULMA, Γερμανίας.   €2,00 
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Χαρτί άρθρωσης 

Ράμματα

Λάμες χειρουργικές 

Γάζες

Θήκες

Κάλυμμα ερεισικέφαλου

Στεφάνι με μεγεθυντικούς φακούς

Καθρέπτες

Υλικά μιας χρήσης

Βουρτσάκια καθαρισμού 

Προσωπίδα Medical

Ευθύ ή Πεταλοειδές, χρώμα μπλε και κόκκινο 
(144 φύλλα). 

Του οίκου Becht, Γερμανίας. Από  €4,68

ΒΚ01, σε κουτί 300 φύλλων. Του οίκου Bausch, Γερμανίας. 

€14,85

Για γωνιακή χειρολαβή - Stoddard Αγγλίας. 

Βουρτσάκια €0,29

Λαστιχάκια 
για πάστα στίλβωσης, για γωνιακή χειρολαβή 
- Stoddard Αγγλίας.

Λαστιχάκια €0,15

Από μετάξι, με βελόνα.

€1,04

Από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής 
ποιότητας. Teknomedical, Γερμανίας.

€0,14

5x5cm, 12-PLY. Συσκ. 
100τμχ.

€1,80

Φύλαξης και μεταφοράς 
ορθοδοντικών εργασιών και 
οδοντοστοιχιών. Larident, Ιταλίας.  

€0,97

Λευκό χρώμα. Euronda, Ιταλίας.

Συσκευασία 250 τεμ.  €20,80

Προστατευτική προσωπίδα, από 

αντιθαμβωτικό πλαστικό. 

Στερεώνεται με αυτοκολλούμενη 

ταινία. Medical, Ιταλίας  

€17,20

Larident, Ιταλίας   €19,50

Μεγεθύνσεις x1.2, x1.8, x2.5 & 
x3.5 με φως και αποσπώμενους 

φακούς    €49,00

Μεγεθύνσεις x1.8, x2.6 & x5.8 με 

φως.   €29,00

Σε σχήμα δοντιού και σε 

χρώματα (πράσινο, λευκό και 

κόκκινο). Anger, Πολωνίας.  

€14,49

Ενδοστοματικής φωτογράφησης, 

με επικάλυψη καθαρού χρωμίου 

και στις δύο επιφάνειες - δεν 

υφίσταται παραμόρφωση. 

Διατίθενται σε διάφορους τύπους. 

Hahnenkratt, Γερμανίας.  €62,71
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Κώνοι κολλαγόνου 
PARASORB 
Χτίστε σε σταθερό θεμέλιο

Sombrero 

SURGISPON - Αιμοστατικός κύβος  

AXIOM Η νέα διάσταση

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: στα 10 εμφυτεύματα + 2 ΔΏΡΟ & στα 50 + 20 ΔΏΡΟ 
Με την αγορά 18 εμφυτευμάτων ΔΏΡΟ το χειρουργικό set.

Mini Implants    

Με την αγορά 16 εμφυτευμάτων ΔΏΡΟ το χειρουργικό set

Implant Cement

Μεμβράνες Resodont

Χειρουργικά + Εμφυτεύματα

Μετά από κάθε εξαγωγή υπάρχει κίνδυνος 
απώλειας οστού και υποχώρησης των 
φατνιακών τοιχωμάτων. Για μια επιτυχημένη 
θεραπεία με εμφυτεύματα, είναι καλύτερο 
να διατηρήσουμε το φατνίο τώρα, αντί να 
επιζητούμε την οστική αναγέννηση στο 
μέλλον. Η λύση είναι απλή - τοποθέτηση ενός 
κώνου κολλαγόνου  PARASORB© RESORBA. Οι κώνοι κολλαγόνου 
PARASORB© RESORBA εξασφαλίζουν δομική σταθερότητα, 
αγγειοεπαγωγή και οστεοεπαγωγή, σταθεροποίηση του θρόμβου, 
δυνατότητα παροχής αντιβιοτικής προστασίας σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου, ταχεία δημιουργία σταθερής βάσης για το εμφύτευμα. 
Η νέα μεμβράνη Sombrero με κώνο κολλαγόνου επιτρέπει την 
ταχύτατη δημιουργία επιθήλιου πάνω από την μεμβράνη, αδιάβροχη, 
προστατεύει από την εισροή μικροβίων. Η RESORBA είναι μια 
γερμανική εταιρεία με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα 
του κολλαγόνου και των χειρουργικών υλικών, με προϊόντα όπως 
απορροφήσιμες μεμβράνες κολλαγόνου για Κατευθυνόμενη Οστική 
Αναγέννηση, απορροφήσιμα ράμματα - και μη. RESORBA, Γερμανίας. 

τεμ. €4,95

Η νέα μεμβράνη Sombrero με κώνο κολλαγόνου 
επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία επιθήλιου πάνω 
από την μεμβράνη, αδιάβροχη, προστατεύει από 
την εισροή μικροβίων. RESORBA, Γερμανίας.

Sombrero (μεμβράνη με κώνο)    €68,00

Νέα οικονομική λύση για αιμοστατικούς 
κύβους. Το Surgispon εκτός από αιμοστατικός 
παράγοντας έχει και πολλές εφαρμογές στη 
συνήθη πρακτική της χειρουργικής επέμβασης 
για το στόμα, είτε πρόκειται για τον έλεγχο 
μετεγχειρητικής αιμορραγίας ή για να γεμίσει 
κοιλότητες που δημιουργούνται από την 
απομάκρυνση των οστών ή κυστών. 

Συσκευασία 32 κύβων (10mm)   €20,00

Νέο 
αυτοκοχλιούμενο 
εμφύτευμα της 
Anthogyr, Γαλλίας. 
Το Axiom με την 
πρωτοποριακή του 
σχεδίαση και την 
εξαιρετική ποιότητα 
κατασκευής του, 
συνδυάζει τα 
πλεονεκτήματα των 
ήδη επιτυχημένων 
συστημάτων Οssfit 
(κωνική σύνδεση) 
και Anthofit 
(ευελιξία στις προσθετικές επιλογές). Το κλιμακούμενο σπείρωμα 
προσδίδει τέλεια οστεοενσωμάτωση, ενώ η τριγωνική κωνική του 
σύνδεση και η χρήση τιτανίου Κλάσης 5 για την κατασκευή του, 
αυξάνουν την αντοχή και την συγκράτηση. 
Πλήρης σειρά προσθετικών μερών, νέο χειρουργικό set.

Από   €146,84    το εμφύτευμα

Εμφυτεύματα για την σταθεροποίηση των 
ολικών οδοντοστοιχιών κάτω γνάθου. 
Anthogyr, Γαλλίας.

Από  €89,54  ανάλογα με την ποσότητα

Μη ευγενολούχος, ρητινώδης κονία, για 
προσωρινή συγκόλληση αποκαταστάσεων 
εμφυτευμάτων. Ιδανική για προσωρινές 
εργασίες μακράς διάρκειας και για 
στεφάνες σε εμφυτεύματα που απαιτούν 
προσαρμογή ή επανάληψη θεραπείας. 

Premier, ΗΠΑ.   €52,00

Διατίθενται σε τρία μεγέθη και υπάρχει επιλογή 
ανάμεσα σε ‘συμβατικές’ και ‘forte’ -  2.8mg 
κολλαγόνου ίππου  ανά τετραγωνικό εκατοστό 
μεμβράνης  ή  6-8 mg κολλαγόνου ίππου  ανά 
τετραγωνικό εκατοστό μεμβράνης.

2,2x2,5cm   €72,00    2,5x3,2cm   €100,00

Forte 1,6x2,5cm   €70,00    Forte 2,2x2,5cm   €85,00
Forte 2,5x3,2cm   €107,00
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AspeoΧειρουργικό μοτέρ 
Implanteo LED 

Με αγορά 55 εμφυτευμάτων Δώρο το μοτέρ

ChiroPro L - Χειρουργικό μοτέρ

Αποστειρωμένα Χειρουργικά Πεδία 

Αποστειρωμένα Χειρουργικά Ρύγχη 

Εργαλεία εμφυτευμάτων

Απολυμαντικά

Χειρουργικά + Εμφυτεύματα

NEW

Torq Control

Νέο μοτέρ με τεχνολογία LED που 
προσφέρει βέλτιστη ποιότητα φω-
τός για την προβολή κάθε λεπτο-
μέρειας σε μια επέμβαση. Παρέχει 
εξαιρετική ευελιξία: μπορεί να 
αποδώσει (με την κατάλληλη χει-
ρολαβή) από 6 σ.α.λ. έως 200.000 
σ.α.λ. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί τόσο στην εμφυτευματολογία 
και την χειρουργική, όσο και στην 
καθημερινή πρακτική ενός οδο-
ντιάτρου. Με υψηλή (ρυθμιζόμε-
νη ροπή), ψηφιακή οθόνη αφής, 
ρυθμιζόμενη ροή ορού, τρία έτοιμα πρωτόκολλα λειτουργίας (και 
άμεση δυνατότητα προσαρμογής τους), πλήρη έλεγχο από τον  
ποδοδιακόπτη, αποστειρώσιμο μοτέρ, καλώδιο και βάση. Συγκε-
ντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα και τις εξελίξεις στον τομέα των 
χειρουργικών μοτέρ. Και καθώς οι χειρολαβές φθείρονται με την 
χρήση, ειδικό δυναμόμετρο ελέγχει την χειρολαβή και παρουσιά-
ζει την πραγματική ροπή της κατά την χρήση. Anthogyr, Γαλλίας. 
*Ρωτήστε μας για παραπάνω πληροφορίες. 
 

Implanteo LED με χειρολαβή 20:1 10400Χ LED  €3.755,55

Implanteo με χειρολαβή MONT BLANC  €3.268,00

Implanteo με χειρολαβή 20:1   €3.087,90

Δυναμόμετρο με ελεγχόμενη 
ροπή (από 10 έως 35 N.cm) 
για το βίδωμα προσθετικών τμημάτων και τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων. Αυτομάτως σταματάει το βίδωμα όταν επιτευχθεί 

η προκαθορισμένη ροπή. Anthogyr, Γαλλίας. €532,97

Το νέο χειρουργικό μοτέρ της Bien 
Air, έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει 
άνεση στο χρήστη και  απεριόριστες 
δυνατότητες. Διαθέτει 8 προγράμματα 
για τα πιο γνωστά συστήματα 
εμφυτευμάτων (10 στάδια το καθένα), 1 
πρόγραμμα για ενδοδοντικές θεραπείες 
και 4 εξατομικευμένα χειρουργικά 
προγράμματα. 
BienAir, Ελβετίας.

Μοτέρ με γωνιακή χειρολαβή 20:1L   €3.200,00

Απολυμαντικά υγρά, ολοκληρωμένη 
σειρά για κάθε χρήση. Δεν περιέχουν 
αλδεΰδες ή φαινόλες, χρησιμοποιούνται 
και σε συσκευές υπερήχων (ultrasonic). 
Becht, Γερμανίας.
Bechtol Plus για φρέζες, φιάλη 1lt 

€13,00
Bechtol Premium για εργαλεία αραίωση 3%, φιάλη 1lt €20,28

Συμπεριλαμβάνεται 
αντάπτορας των 11mm 
και 16mm. Medi Stock, 
Medistock, Γαλλίας.

Συσκευασία 20 τμχ.    €20,00

Χειρουργικά πεδία, ιδιαίτερα 
απορροφητικό από πολυπροπυλένιο, με 
δύο στρώσεις, 28g PP (απορροφητικές 
μη υφασμένες ίνες) + 25 g ΡΕ 
(απωθητική πλαστική ταινία). Medi 
Stock, Medistock, Γαλλίας.

Συσκευασία 50 τμχ. 37x45cm  €22,50
Συσκευασία 50 τμχ. 50x75cm €25,00
Συσκευασία 50 τμχ. 75x90cm   €37,50

Εργαλεία καθαρισμού εμφυτευμάτων. Από 
ενισχυμένο γραφίτη, σε σχεδιασμό εργαλείων 

αποτρύγωσης. Premier, Αμερικής.   €21,11

Συλλογέας οστού. Συνδέοντας 

το Aspeo στην χειρουργική 

αναρρόφηση, μπορείτε πλέον 

να συλλέξετε τα θρύμματα 

οστού - φιλτράροντας το 

αίμα, το νερό και τη σίελο - και να τα επαναχρησιμοποιήσετε 

για κάλυψη μικρού οστικού κενού ή την απόκρυψη σπείρας 

εμφυτεύματος. Εργονομική σχεδίαση, φίλτρο μιας χρήσεως, 

αποστείρωση σε αυτόκαυστο. Anthogyr, Γαλλίας.  €189,50
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Χειρουργική χειρολαβή 
Impulsion 20:1

Χειρολαβές Mont Blanc

Χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων

Μοτέρ για χειρολαβές χαμηλών 
ταχυτήτων 

Χειρολαβές

Νέα ενισχυμένη κεφαλή 

(με κουμπί ή ελέτα), 

μικροσκοπική, για 

εύκολη πρόσβαση 

στο πεδίο επέμβασης. 

Δυνατότητα για 

ταυτόχρονη εσωτερική 

και εξωτερική παροχή 

ορού. Με μηχανισμό ελέγχου 

βάθους τρυπανισμού(stop) που τοποθετείται 

εύκολα στη χειρολαβή χωρίς να καταλαμβάνει 

επιπλέον χώρο. Δυνατότητα παροχής ορού μέσω του stop ή 

μέσω της φρέζας. Anthogyr, Γαλλίας. 

Από   €559,84 

Εύκολη αποσύνδεση για αποστείρωση, το spray 
διαμορφώνεται ανάλογα με το μήκος της φρέζας. 
Ροπή από 50N.cm έως 80N.cm. Anthogyr, Γαλλίας.
Για εμφυτευματολογία και χειρουργική 20:1  

€788,00

Για γενική χρήση με τετραπλό σπρέι 1:5, 1:1 & 5:1 

από   €578,00

Νέες χειρολαβές Micro-Series και Standard. Με μικρή κεφαλή, 

φωτιζόμενες με τεχνολογία πολύκλωνων αγωγών οπτικού γυα-

λιού, παγίδευση θερμότητας(CoolTouch+), αντικραδασμική κεφα-

λή και τετραπλό σπρέι. BienAir, Ελβετίας. 

Γωνιακή CA 1:1 L (Micro) EVO.15, 

με τετραπλό εσωτερικό σπρέι, κουμπί, 

οπτικές ίνες   €580,00

Γωνιακή CA 1:5 L (Micro) EVO.15, 

με τετραπλό εσωτερικό σπρέι, κουμπί, 

οπτικές ίνες   €695,00

Γωνιακή CA 1:1 L (Standard), 

με εσωτερικό σπρέι, κουμπί, οπτικές ίνες 

€595,00  

Γωνιακή CA 1132 (Standard), 

με εσωτερικό σπρέι, κουμπί 

€420,00   

Γωνιακή CA 1122, με εξωτερικό σπρέι, 

κουμπί 

€504,00  

Ευθεία PM 1123, με εξωτερικό σπρέι 

€315,00  

Ευθεία PM 1132, με εσωτερικό σπρέι 

€285,00  

Ηλεκτρικά ή πνευματικά. Με σύστημα φωτισμού, εσωτερικό ή 
εξωτερικό σπρέι, δυνατότητα κανονικής ή αυξημένης ροπής και 
αυτολιπαινόμενα. Η τελευταία γενιά των μικρομότορ της 
BienAir - Ελβετίας διαθέτει τεχνολογία χωρίς καρβουνά-
κια, για ασύγκριτες επιδόσεις κατά τις επεμβάσεις, τόσο 
σε υψηλή όσο και σε χαμηλή ταχύτητα. 

Πνευματικά Από   €525,00  (AQUILON830 IR)

Μικρομότορ MC3 LK  €520,00

Μικρομότορ MC3 LED €565,00

Μικρομότορ MC2 IR LED  €410,00

Μικρομότορ MC2 LED  €550,00
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Απολυμαντικά

MicroMotor MHC

Συσκευή Ultrasonic

Θερμοσυγκολλητής MHC

Κάθισμα ιατρείου MHC

Χειρολαβές Bien Air Ελβετίας 

Χειρολαβές και νέα συσκευές 

Χειρολαβές & Μοτέρ 
Jinme Dental
Νέα οικονομική σειρά χειρολαβών με οπτικές ίνες, τριπλό σπρέι 
και κουμπί.  Απλή συντήρηση, 
αποστειρώσιμες σε αυτόκαυστο.

Αερότορ με αυτόνομη 

γεννήτρια φωτός   

€140,00

Αερότορ με σύνδεση 

KaVo και φως 

€240,00

Γωνιακή για Μικρομότορ 

€120,00

Ευθεία για Μικρομότορ   

€105,00

AirMotor 

€120,00

Η νέα σειρά χειρολαβών Bien-Air συνδυάζει 
προηγμένη τεχνολογία με αξεπέραστη 
εργονομία. Λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής 
τους, οι χειρολαβές είναι ελαφρύτερες και 
πιο ανθεκτικές στην αποτριβή και τη θραύση 
και ο φωτισμός LED βελτιώνει σημαντικά 
την ορατότητα της περιοχής εργασίας. Απλή 
συντήρηση, αποστειρώσιμες σε αυτόκαυστο.

Tornado LED, φωτιζόμενη, τετραπλό σπρέι, 

κουμπί και ταχυσύνδεσμος  €780,00

Bora L (382), φωτιζόμενη, τριπλό σπρέι, 

κουμπί, ταχυσύνδεσμος,   €565,00  

Prestige L, μικρή κεφαλή, φωτιζόμενη, 
τριπλό σπρέι, κουμπί, ταχυσύνδεσμος 

€691,00

Boralina, μονό σπρέι, κουμπί, 

ταχυσύνδεσμος  €360,00

Black Pearl, μονό σπρέι, κουμπί, 

ταχυσύνδεσμος  €290,00

Θερμαινόμενη, με καλάθι και καπάκι. 
MHC, Γαλλίας €440,00

Lubrifluid 500 
Λιπαντικό χαμηλών ταχυτήτων €33,80 

Spraynet
Γενικό καθαριστικό και για κουζινέτα €33,80

Lubrimed
Γράσσο για χειρολαβές ρουλεμάν €4,10
BienAir, Ελβετίας.

Αυτόνομο ηλεκτρικό Moter για εργα-

στηριακή χειρολαβή και για οδοντιατρι-

κό micromotor(type-E). MHC, Γαλλίας.

Moter με εργαστηριακή χειρολαβή   

€440,00 
Moter με οδοντιατρικό micromotor(type-E)   €440,00
Εργαστηριακή χειρολαβή €225,00
Οδοντιατρικό micromotor(type-E)     €225,00

Bechtozid Premium για χειρολαβές 

φιάλη 1lt   €13,00
Bechtofix Plus Αντισηπτικά 

μαντηλάκια

Κουτί 120 τεμαχίων   €7,21
Ανταλλακτικά 100 τεμ.   €5,41     
4 + 1  ΔΏΡΟ

Μοντέρνα σχεδίαση, εργονομικός σχεδιασμός. 

Κόβει και κολλάει θήκες σε ρολά φάρδους 

έως 35cm. MHC, Γαλλίας.  €410,00

Με ρύθμιση ύψους και πλάτη. 

MHC, Γαλλίας.

€325,00   (χωρίς πλάτη και διακόπτη ποδός)

€495,00   (με διακόπτη ποδός)

Πλάτη   €75,00
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Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19, ΑΘΗΝΑ 10432 ΤΗΛ.: 210 52 32 609, 210 52 22 301, 210 52 37 155 FAX.: 210 52 31 800

www.pandental.eu • www.οδοντιατρικα.gr • e-mail: info@pantelides-dental.gr • info@pandental.eu

Οι τιμές ισχύουν ως 31/12/2017 και εφόσον διαρκούν τα αποθέματα. 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Ελάχιστη παραγγελία: €60,00 χωρίς Φ.Π.Α. 
Για παραγγελίες άνω των €100,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής 
(με ΕΛΤΑ) επιβαρύνουν την εταιρεία μας. 
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη του εντύπου.

το ένθετο των προσφορών
Σεπτέμβριος 2017

Διαμάντια 
Κατηγορία 1 €1,62 Κατηγορία 1Α €2,11  Κατηγορία 2 €2,69 Κατηγορία 2Α €3,37 Κατηγορία 3 €4,57

Εγλυφίδες διαμαντέ DICA, airotor και γωνιακής, αδρές, μεσαίας αδρότητας, λείανσης και ταχείας κοπής (tornado). Dendia Werk, Αυστρίας. 


