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COMBI TOUCH
Aυτόνομη συσκευή 2 σε 1(υπέρηχοι + σοδοβολή σε μια συσκευή)
• Εργονομικός σχεδιασμός με γυάλινη επιφάνεια αφής η οποία καθαρίζεται και απολυμαίνετε σε ελάχιστο χρόνο.
• Χειρολαβή υπερήχων LED με περιστρεφόμενη δέσμη 360ο
• Λειτουργίες: soft mode, restorative, pulse mode
• Ρύγχη σοδοβολής 120°,90°,Perio
• Αεροστίλβωση: υπερουλική και υποουλική με το πάτημα της αντίστοιχης επιλογής.
• Προστασία από την απόφραξη:μόλις ενεργοποιήσετε τη μονάδα, η σωλήνωση καθαρίζεται από μόνιμο ρεύμα αέρα.
• Δύο (2) πηγές spray (φιάλη 500ml ή σύνδεση με το δίκτυο νερού)
• Δύο (2) αφαιρούμενοι θάλαμοι σκόνης.Χάρη στη λειτουργία επαναπλήρωσης, οι θάλαμοι σκόνης μπορούν εύκολα
να αφαιρεθούν για ευέλικτη χρήση σκόνης όξινου ανθρακικού νατρίου (prophy) ή σκόνης γλυκίνης (perio).
• Διατίθεται με τα ξέστρα S1-S και P10 και άκρο σοδοβολής 1200.

Προσφρά
3,900.00€
(από 4590,00€)

Έκδοση Perio + 190.000€

SOFT MODE

Οποτεδήποτε απαιτείται, η πρωτοποριακή επιλογή λειτουργείας SOFT MODE
μειώνει το πλάτος των ταλαντώσεων των υπερήχων για να επιτύχει μια απαλή και αποτελεσματική κίνηση του ξέστρου με αποτέλεσμα ασθενείς με ευαισθησία να αντιμετωπίζονται με σχεδόν ανώδυνο τρόπο και με μέγιστη άνεση.
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MULTIPIEZO PRO TOUCH
Συσκευή υπερήχων εξοπλισμένη με δύο λαβές
και δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών

Με λειτουργία SOFT MODE για να πείτε STOP
στον πόνο

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Καθαρισμός,Πέριο,Εμφυτεύματα,Ενδοδοντία,Αποκαταστάσεις,Ορθοδοντική.

Τεχνικά πλεονεκτήματα

Οθόνη αφής-Aυτόνομο Σύστημα υγρών-LED χειρολαβή.

SOFT MODE:Οποτεδήποτε απαιτείται, η πρωτοποριακή επιλογή λειτουργείας SOFT
MODE μειώνει το πλάτος των ταλαντώσεων των υπερήχων για να επιτύχει μια απαλή και
αποτελεσματική κίνηση του ξέστρου με αποτέλεσμα ασθενείς με ευαισθησία να αντιμετωπίζονται με σχεδόν ανώδυνο τρόπο και με μέγιστη άνεση.

Προσφρά
3.265,00€
(3,840,00€)

PULSE MODE:Το PULSE MODE (επιλογή λειτουργείας) μετασχηματίζει τον βασικό τρόπο λειτουργίας ταλάντωσης σε νέο που χαρακτηρίζεται από ειδικές εξάρσεις ισχύος, με αποτέλεσμα την βελτιστοποιημένη απόδοση.
MULTIPIEZO PRO Basic set:Συσκευή με δύο χειρολαβές υπερήχων με φωτισμό LED,3 φιάλες υγρών των
500ml,3 καπάκια ασφαλείας ,1 κλειδί,3 ξέστρα (S1, S6 & P10).
Εγγύηση συσκευής 2 έτη ,χειρολαβής 1 έτος

Προσφρά
1860,00€

MULTIPIEZO Touch / White

(από 2190,00€)

Συσκευή υπερήχων, με αυτονομία υγρών, με γυάλινο panel ελέγχου όλων των λειτουργιών.
• Διαθέτει μοναδική ισχύ με απόλυτο έλεγχο και ασφάλεια: με το μεγαλύτερο εύρος ισχύος που υπάρχει σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα το μέγιστο έλεγχο κίνησης των ξέστρων, χάρη στα συστήματα ACP και
Feedback.
• Eυρύ φάσμα εργασιών:από καθαρισμό πέτρας,περιοδοντικές θεραπείες,εμφυτεύματα,έως ενδοδοντία χάρη στη
μεγάλη γκάμα insert tips.
• Προαιρετικό kit σύνδεσης και σε μόνιμη παροχή νερού.
Βασική έκδοση: Χειρολαβή υπερήχων με φωτισμό LED.Mε μια φιάλη 500ml +μια εφεδρική,δυο καπάκια ασφαλείας,ένα κλειδί,3 ξέστρα (S1,S6,P10).
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙEZOXEIΡΟΥΡΓΙΚΗ;
Η πιεζοχειρουργική είναι μια σχετικά νέα τεχνική για την οστεοτομία και την οστεοπλαστική ,που χρησιμοποιεί
υπερηχητική δόνηση. Η συσκευή πιεζοχειρουργικής είναι ουσιαστικά μια μηχανή υπερήχων με διαμορφωμένη
συχνότητα και ελεγχόμενη περιοχή δόνησης κραδασμών.Η συχνότητα υπερήχων ρυθμίζεται από 10, 30 και 60
κύκλους / s (Hz) έως 29 kHz. Η χαμηλή συχνότητα επιτρέπει την κοπή δομών, όχι μαλακών ιστών. Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί από 2,8 έως 16 W, με προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισχύος για διάφορους τύπους οστικής πυκνότητας .Το ρύγχος της πιεζοχειρουργικής δονείται σε ένα εύρος 60-200 mm, που επιτρέπει καθαρή κοπή με
ακριβείς τομές .
PIEZOSURGERY®

Βασικές κλινικές εφαρμογές:

• Στοματική Χειρουργική
• Εμφυτευματoλογία
• Περιοδοντολογική χειρουργική .
• Ορθοδοντική

Piezosurgery Touch
Kορυφαίο πιεζοηλεκτρικό σύστημα χειρουργικής οστού.
Συνδυάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κυρίως την κοπτική ικανότητα του Piezosurgery 3,
με ένα εκπληκτικό design, μοναδική εργονομία και
εύκολο καθαρισμό-απολύμανση, χάρη στη μεγάλη
γυάλινη επιφάνεια/οθόνη αφής.
Επιπρόσθετα, η χειρολαβή του PiezosurgeryTouch
διαθέτει φωτισμό LED ενσωματωμένο σε περιστρεφόμενη στεφάνη για ιδανικό φωτισμό στην περιοχή ενδιαφέροντος.

Piezosurgery White
Η νέα-οικονομική έκδοση του αυθεντικού
πιεζοηλεκτρικού συστήματος χειρουργικής
οστού - χωρίς συμβιβασμούς στην κορυφαία
κοπτική ικανότητα.
Συνδυάζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και κυρίως την κοπτική ικανότητα (με ταυτόχρονη προστασία των μαλακών ιστών) του
PiezosurgeryTouch, με ένα εκπληκτικό design
με ανάγλυφη επιφάνεια με πλήκτρα αφής, μοναδική εργονομία και εύκολο καθαρισμό-απολύμανση.
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ φωτιζόμενης/
LED χειρολαβής ή μη.
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STARJET

ΤΩΡΑ υπερουλική και υποουλική
αεροστίλβωση σε ΜΙΑ συσκευή

Βέλτιστη πρόσβαση
σε όλα τα σημεία θεραπείας
χάρη στα 3 διαφορετικά
ακροφύσια:
· Ενενήντα μοιρών (90°)
· Εκατόν είκοσι μοιρών (120°)
· Perio

Άμεσος έλεγχος
της στάθμης χάρη στο διάφανο
ορατό θάλαμο που τοποθετείται
η σόδα

Basic Set
(Συσκευή STARJET
με ένα ρύγχος 120°,
μια σόδα Soft,
μια σκόνη Γλυκίνης SENSITIVE)

από €980,00 μόνο €880,00

Εύκολη αλλαγή χρήσης
από Prophy σε Perio

Perio Set
(Συσκευή STARJET με ένα ρύγχος 120°,
ένα ρύγχος Perio,
μια σόδα Soft,
μια σκόνη Γλυκίνης SENSITIVE)
από €1200,00 μόνο €1080,00

Ενσωματώνεται στις περισσότερες
γραμμές Airotor καθώς διαθέτει
7 διαφορετικούς τύπους σύνδεσης
(Midwest, Borden, Bien Air, Sirona,
Kavo, W&H, NSK)

Χαλκοκονδύλη 9, 10677 Αθήνα
210 380 3055 | 210 380 9731 | 210 523 5981

ΠΟΥΔΡΕΣ ΑΕΡΟΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ την γνωστή ποιότητα MECTRON.
Η ειδική σύστασή της εξασφαλίζει ιδανική ροή και υδροφοβική συμπεριφορά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη της χειρολαβής και να παρέχει ένα σταθερό πίδακα σκόνης – για να έχετε άριστα αποτελέσματα θεραπείας.

ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SOFT (η.....δημοφιλής)
Aπομακρύνει απαλά και αποτελεσματικά τo υπερουλικό βιοφίλμ και λεκέδες
στην επιφάνεια του σμάλτου (βάση sodium bicarbonate - μέσο μέγεθος κόκκου 40 μm)
Ενδείξεις μέγεθος κόκκου μικρότερο από 120 μm)
Ενδείξεις:
- Απομάκρυνση λεκέδων και εξωγενών αποχρωματισμών λόγω του καπνού, του κρασιού,
του τσαγιού και χρωστικών ουσιών.
- Καθαρισμός σχισμών και κοιλοτήτων.
- Αφαίρεση στερεοποιημένων επικαθήσεων.
- Καθαρισμός σχισμών και κοιλοτήτων.
Προσφορά
4+1
- Καθαρισμός ορθοδοντικών brackets.
ΔΩΡΟ
Φιάλη 250 gr με γεύση mint 18,75€

ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ SMOOTH
Aφαιρεί απαλά, χάρη στο σφαιρικό σχήμα, το υποουλικό βιοφίλμ ενώ σέβεται τους ιστούς (βάση
Calcium Carbonate-μέσο μέγεθος κόκκου 45μm-75μm)
Ενδείξεις:
- Ο καθαρισμός των δοντιών σε λαμπερό φινίρισμα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα βλάβη στο σμάλτο.
- Επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσει κανείς διαφορετικά.
- Βοηθά στη μείωση του PH στο στόμα
- Μείωση του κινδύνου απόφραξης της συσκευής.
- Χωρίς νάτριο και πυρίτιο (SI)
Προσφορά
4+1
- Η απουσία νατρίου κάνει δυνατή την θεραπεία ασθενών που κάνουν δίαιτα χωρίς αλάτι.
ΔΩΡΟ
Φιάλη 250 gr,με ουδέτερη γεύση 27,50€

ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΙΝΗΣ SENSITIVE
Αφαιρεί απαλά το υποουλικό και υπερουλικό βιοφίλμ
(με βάση τη γλυκίνη – μέσο μέγεθος κόκκων 25 μm)
Ενδείξεις:
-Για ήπιες δυσχρωμίες και λεκέδες
- Για περιοδοντικούς θυλάκους
- Περιοδοντική συντήρηση.
- Συντήρηση του εμφυτεύματος και θεραπεία της περι-εμφυτευματίτιδας.
- Ορθοδοντικός ασθενής – συντήρηση.
- Προετοιμασία των δοντιών για λεύκανση.
- Απαλός καθαρισμός των υλικών εμφράξεων και άνετη επεξεργασία σε εκτεθειμένες επιφάνειες ριζών.
- Μείωση μονάδων σχηματισμού αποικιών βακτηρίων (CFU)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε θεραπεία κάθε τύπου ασθενούς.
Φιάλη 160gr,με γλυκιά γεύση 26,00€
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Προσφορά
4+1
ΔΩΡΟ

Τιμή συσκευής: 540,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ :Με την αγορά υλικών αξίας 540,00€
παίρνετε την συσκευή Starlight Pro στη μισή τιμή
(270,00€)

StarlightPro
Ασύρματη λυχνία Φωτοπολυμερισμού LED
Χάρη στο υψηλό επίπεδο απόδοσης ( 1.400 mW
/ cm2) και τη μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων
λιθίου, θα λειτουργεί για 320 κύκλους των 10 sec
και η επαναφόρτιση διαρκεί μόνο 120 λεπτά. Η
απόδοση μπορεί να ελεγχθεί χάρη στο ενσωματωμένο ραδιομετρικό.Μπορεί να σκληρύνει ένα
στρώμα πάχους 2 mm σε μόλις 10 sec και είναι
εξαιρετικά ελαφρύ (μόνο 105 g).
Tρόπος λειτουργίας: FAST : 10sec στη μέγιστη
ένταση του φωτός , με ακουστικό σήμα στην αρχή και στο τέλος του κύκλου. SLOW RISE: 20sec
με προδευτική αύξηση της έντασης του φωτός
που φτάνει στην κορυφή μέσα στα πρώτα 3sec
, ένα ακουστικό σήμα στα 10sec και ένα στο τέλος του κύκλου.

Τιμή συσκευής:390,00 €
ΠΡΟΣΦΟΡΑ :Με την αγορά υλικών αξίας 390,00€
παίρνετε την συσκευή Starlight Uno στη μισή
τιμή (195,00€)

LED CURING

• Αποστειρώσιμο ρύγχος -αγωγός οπτικών ινών,
Ø 8 mm
• Σταθερή ισχύς φωτός ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης
• Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας (το διπλό
ακουστικό σήμα ενεργοποιείται όταν η μπαταρία
έχει επάρκεια για 6 κύκλους)
• Oλοκληρωμένο ραδιομετρικό που ελέγχει την
απόδοση τηςισχύος.
• Εγγύηση συσκευής 3 έτη -εξαιρείται η μπαταρία

Starlight Uno
Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού LED
Χάρη στο υψηλό επίπεδο απόδοσης (1.500 mW /
cm2 )και τη μακράς διάρκειας μπαταρία ιόντων
λιθίου, θα λειτουργεί για 240 κύκλους των 10 sec.
Η απόδοση μπορεί να ελεγχθεί χάρη στο ενσωματωμένο ραδιομετρικό.Mπορεί να πολυμερίσει ένα
στρώμα πάχους 2 mm σε μόλις 10 sec και είναι
εξαιρετικά ελαφρύ (μόνο 77 gr).
Tρόπος λειτουργίας: Fast:10sec στη μέγιστη ένταση
του φωτός, με ακουστικό σήμα στην αρχή και το
τέλος του κύκλου.SLOW RISE:20sec με προοδευτική
αύξηση της έντασης του φωτός που φτάνει στην
κορυφή μέσα στα πρώτα 3sec, ένα ακουστικό σήμα μετά από 10sec και ένα στο τέλος του κύκλου.
• Σταθερή ισχύς φωτός ανεξάρτητα από το επίπεδο φόρτισης
• Διπλό ακουστικό σήμα προειδοποιεί όταν η μπαταρία επαρκεί για μόνο 6 κύκλους.
• Εγγύηση συσκευής 3 έτη-εξαιρείται η μπαταρία
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LEVANTE GRACEY

GRACEY
CURETTES

UPPER JAW
ARCATA SUPERIORE

625/5-6.SL
Gracey 5-6

625/7-8.SL
Gracey 7-8

625/9-10.SL

625/11-12.SL

Gracey 9-10

Gracey 11-12

CURETTES
GRACEY

625/13-14.SL
Gracey 13-14

625/15-16.SL
Gracey 15-16

25,20 /τεμ.
LOWER JAW
ARCATA INFERIORE

Προσφορά
4+1
ΔΩΡΟ

LEVANTE

by Pininfarina

Levante το όνομα του ανέμου που ανεβαίνει την
κεντρική Μεσόγειο.
Όπως ο άνεμος μπορεί να γυρίσει γρήγορα από ένα
ελαφρύ αεράκι σε μια συντριπτική δύναμη, έτσι η
γραμμή LEVANTE παρέχει την πιο λεπτή άνεση και
την πιο ασφαλή πρόσφυση, χάρη στον συνδυασμό της τέλειας αρμονίας στις φόρμες και στα επιλεγμένα υλικά.
Η ελευθερία, η καθαρότητα των γραμμών, η καινοτομία, τα διακριτικά χαρακτηριστικά και οι αξίες
που αποτυπώνονται βαθιά στο DNA του Ρininfarina
εφαρμόστηκαν και για την κατασκευή της σειράς
LEVANTE.
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1-2
3-4

Grey
Grigio

Anteriors incisors and canines
Incisivi anteriori e canini

5-6

Yellow
Giallo

Anteriors and premolars
Anteriori e premolari

7-8
9-10

Green
Verde

Premolars and molars, buccal/lingual
Premolari e molari, buccale/linguale

11-12
15-16

Orange
Arancio

Premolars and molars, mesial
Premolari e molari, mesiale

13-14

Blue
Blu

Premolars and molars, distal
Premolari e molari, distale

LEVANTE ΡΗΤΙΝΩΝ

509/10.SL 509/11.SL

509/12.SL

518/1.SL

518/2.SL

518/3.SL

579/1.SL

572/2.SL

490/PFA.SL 491/PF1.SL

SS10

SS12

SS1

SS2

SS3

SS12

Ηeidemann N.1

PF1A

SS11

PF1A

21,00 /τεμ.

Προσφορά
4+1
ΔΩΡΟ
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KIT MICROSURGERY BASIC
KIT PER MICROCHIRURGIA BASICO
1- 2

3 mm

8 mm

56

edesy

3,3 mm

3,0 mm

2,8 mm

3,0 mm

856

851/HP3

-3

-5
3,011--14mm
2 -1 - 6 - 7- 8
3-9

14 15 -10

Serrated
Zigrinata

4905/8

548/4 PT

mm 120
ø mm 8

Hollow handle

CP15
University of
North Carolina

3638

1063

mm 135
Scalpel handle
for micro blades

Micro
mm 180

Medesy

1920/D-D

3544/OR

907/P

Curved

Straight

Minnesota mod. flat

mm 180
Castroviejo Diamond

mm 115
Iris

6-0, 7-0, 8-0

1956/KIT
Content / Contenuto:
1063
1920/D-D
3544/OR
3638
4905/8
548/4PT
851/HP3
856
907/P
981/19

Microsurgical tweezer serrated
Microsurgical needle holder diamond
Iris scissor Open rings AN cut
Scalpel handle for micro blades
Mirror handle with mirror #4
Periodontal probe CP15
Periosteal elevator HP3
Periosteal elevator MSY
Retractor Minnesota flat
Gammafix tray Quatri

3,0 mm

851/HP3

628€

1920/D-D

3544/OR

907/P

Curved

Straight

Minnesota mod. flat

mm 180
Castroviejo Diamond

mm 115
Iris

6-0, 7-0, 8-0

500€

έκπτωση 20%
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A

16,50€/
περιστατικό

Προσφορά
4+1
ΔΩΡΟ

Συσκ .δυο συρ
(4,8ml)

25,65€

Προσφορά
4+1
ΔΩΡΟ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

HYFLEX CM
Μηχανοκίνητες Ρίνες NiTi εξαιρετικά ευλύγιστες με ελεγχόμενη μνήμη σχήματος.
Κατασκευασμένες με μοναδική διαδικασία που τις καθιστά εξαιρετικά ευλύγιστες. Ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την ανατομία του ριζικού σωλήνα μειώνοντας τον κίνδυνο δημιουργίας προεξοχών, μετατόπισης του σωλήνα ή διατρήσεων
• Αυξημένη αντοχή στη θραύση με ευθειασμό των σπειρών.
• Mετά από χρήση το αρχικό σχήμα της ρίνης επανέρχεται
με την επίδραση θερμότητας (π.χ. «αλάτι») καθιστώντας τη
πολλών χρήσεων.
• Χρησιμοποιούνται με όλες τις γνωστές τεχνικές με χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων (στις 500 rpm) με προτεινόμενη ρύθμιση ροπής έως 2,5 N.cm(25mN.m)
• Ιδανικό για οδοντιάτρους που θέλουν να ‘μπουν’ στον μηχανοκίνητο κόσμο της ενδοδοντίας
• Προειδοποιεί για θραύση ,όταν δεν επανέρχεται πλέον στην
αρχική μορφή.
• Κωνικότητες 04,06,08

Αποστειρωμένες

Αποστειρωμένη συσκευασία 6 τεμ. 69,84€*

HyFlex™EDM
5ης γενιάς μηχανοκίνητες ρίνες μηχανικής κατεργασίας με ηλεκτρική εκκένωση
• Έως και 700% υψηλότερη αντοχή στη θραύση
• Ειδικά σκληρυμένη επιφάνεια
• Απαιτείται λιγότερη εργασία με ρίνες για την επιτυχία της θεραπείας
• Ανάλογα με τη κλινική κατάσταση η χρήση ρινών
Hyflex EDM μειώνει τον αριθμό των ρινών σε 2-3 τεμ.,
ιδίως σε ευθείς και μεγαλύτερους ριζικούς σωλήνες.
• Υψηλή ευκαμψία
• Mπορούν να καμφθούν εκ των προτέρων.
• Κεντραρισμένη παρασκευή του ριζικού σωλήνα
• Αντοχή στη θραύση μέσω οπτικής επιθεώρησης ´
• Αναγέννηση μέσω θερμικής κατεργασίας
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Μειωμένος
αριθμός
ρινών.

Αποστειρωμένη συσκευασία 3 τεμ. 44,87€*

CanalPro TM CL
Aσύρματη χειρολαβή ενδοδοντίας
Η νέα ασύρματη ενδοδοντική χειρολαβή CanalPro CL έχει σχεδιαστεί εργονομικά για να παρέχει μια καθαρή θέα και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας. Η καθαρή
οθόνη LCD και το εύχρηστο και εύκολο στην χρήση πληκτρολόγιο απλοποιούν την καθημερινή
κλινική εργασία.

Τιμή: 1355.67€

• Λεπτή, εργονομική, σχεδιασμένη για την καλύτερη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές
• Μεγάλο και εύχρηστο πάνελ LCD
• Μνήμη για έως και 5 προγράμματα
• Αυτόματη αντίστροφη λειτουργία όταν συναντήσει ισχυρή αντίσταση.
• Δυνατότητα της κεφαλής για 6 διαφορετικές θέσεις –γωνίες εργασίας
• Λειτουργεί συνεχώς για περίπου. 80 λεπτά
• Γρήγορος χρόνος φόρτισης,περίπου 90 λεπτά.
• Η γωνιακή αποστειρώνεται στους 135 ° C

CANALPRO™ CL2
Aσύρματο μοτέρ ενδοδοντίας
Xρησιμοποιείται σε συνδυασμό με περιστροφικές ρίνες για την επεξεργασία των ριζικών σωλήνων.
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την ταχύτητα, τη ροπή στρέψης και τη λειτουργία αυτόματης
αναστροφής για αποφυγή θραύσης της ρίνης.
Η μπαταρία του CanalPro CL2 είναι επαναφορτιζόμενη. Χρειάζεται 90 λεπτά για πλήρη φόρτιση και προσφέρει περίπου 90 λεπτά λειτουργίας
• Εργονομικός σχεδιασμός και χειρισμός
• Πολλαπλές επιλογές ρύθμισης για την ταχύτητα, τη ροπή στρέψης, την αυτόματη αναστροφή και την αναλογία
• Ακουστικό σήμα για το χαρακτηριστικό της αυτόματης αναστροφής
• 6 προγράμματα μνήμης
Προνομιακή τιμή :684,66 €*
• Ταχύτητα περιστροφής: 120-2000 rpm
• Μέγιστη ροπή στρέψης: 3.0 Ncm

CanalPro™ Apex Locator Compact
Ψηφιακός εντοπιστής ακρορριζίου
Εύχρηστος,ακριβής, φιλικός προς το χρήστη, προσιτός εντοπιστής ακρορριζίου κατάλληλος
τόσο για εξειδικευμένους στην ενδοδοντία όσο και για γενικούς ιατρούς που εκτελούν
θεραπείες ριζικών σωλήνων. Η προσαρμοσμένη γραφική απεικόνιση του CanalPro Apex
βοηθά στην επίτευξη της άριστης απόδοσης κατά τον προσδιορισμό του μήκους εργασίας
και του εντοπισμού του ακρορριζίου.
• Αποτελέσματα σε ριζικούς σωλήνες με ξηρό και υγρό περιβάλλον.
• Οθόνη LCD για βέλτιστη απόδοση
• Ενσωματωμένη λειτουργία επίδειξης-ορθής λειτουργίας

Ιδιαίτερα ελκυστική τιμή 594,19€*
GREEN DENTAL | 13

Καινοτομία και ασφάλεια
Το Endostar E3 Azure είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που δημιουργήθηκε με την τεχνολογία Azure HT, η οποία είναι η ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία παραγωγής θερμικής επεξεργασίας. Ο στόχος της τεχνολογίας Azure HT ήταν να
δημιουργήσει μικροεργαλεία τα οποία να είναι εξαιρετικά ευέλικτα και ανθεκτικά στο σπάσιμο ακόμη και στις πιο περίπλοκες κλινικές περιπτώσεις.

Endostar E3 Azure

Σετ τριών (3) τεμ. 28,90€
Ανταλ/κό έξι (6) τεμ. 39,98€

• Ασφαλές - αυξημένη αντοχή στη θραύση,
• Εξαιρετικά ευέλικτο - ακολουθεί ακόμη και
την πιο καμπύλη διαδρομή του καναλιού,
• Αποτελεσματικό και εύκολο στη χρήση.
• Μεταβλητές σπείρες
• Ασφαλές άκρο
• Καλύτερη μεταφορά ρινισμάτων
• Ουδέτερη γωνία κλίσης
• Τροποποιημένη διατομή σχήματος s

New

BASIC

30/0.8, 25/0.6, 30/0.4
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SMALL 20/0.6, 25/0.4, 20/0.4

BIG

35/0.4, 40/0.4, 45/0.4

RE-ENDO Endostar
Mηχανοκίνητο σύστημα για αφαίρεση γουταπέρκας.
Συντομεύει και επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία αφαίρεσης
παλαιών εμφράξεων.Αποτελείται από τέσσερα (4)εργαλεία διαφορετικών μεγεθών/κωνικότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
οποιοδήποτε μοτέρ ενδοδοντίας με περιστροφική κίνηση.

Τιμή σετ 4 τμχ:28,00€ |
Τιμή refill 6 τμχ: 30,00€

Ρίνες Κ-Ηendstroem-Διευρυντήρες
Tα μικροεργαλεια χειρός Endostar είναι ασφαλή όργανα με τέσσερις κοπτικές άκρες.
Έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα:
• 4 ακμές κοπής
• Τετραγωνική διατομή
• Καλή ευελιξία
• Ασφαλή, όχι επιθετικά
• Εργονομική λαβή με χρωματικά σύμβολα ISO.

Τιμή 06:6,10€ |
Τιμή 08-80:5,10€

Διατίθενται σε διαμέτρους από 06 σε υγιεινή συσκευασία blister των εξη (6) τμχ.

Kώνοι χάρτου –Endostar
Λευκοί ,διαβαθμισμένοι ,χρωματικά κωδικοποιημένοι
στην κεφαλή ,απορροφητικοί κώνοι χάρτου.
Διατίθενται στην κλασσική κωνικότητα (02) αλλά και
σε κωνικότητες 04 και 06.

Kώνοι Γουταπέρκας-Endostar
Κώνοι γουταπέρκας,ακριβείς στην διάμετρο με
διαβάθμιση,χρωματικά κωδικοποιημένοι στην κεφαλή.
Διατίθενται στην κλασσική κωνικότητα (02)
αλλά και σε κωνικότητες 04 και 06.

Προσφορά
5+1
ΔΩΡΟ
Τιμή κλασσικών κώνων:4,90/τεμ.
Τιμή κώνων με κωνικότητα04,06:7,50/τεμ.

Προσφορά
5+1
ΔΩΡΟ

Τιμή 06:6,10€ | Τιμή 08-80:5,10€

Endorepair MTA-Endostar
Eνδείκνυται για την κάλυψη του πολφού,την έμφραξη
του ακρορριζίου,την απορρόφηση και διάτρηση ριζών.
Eξαιρετική βιοσυμβατότητα και απελευθέρωση ιόντων .
Διαθέσιμο σε συσκευασία ενός (1) gr.

Τιμή συσκευασίας:16,50€

Σταντ Ρινών
Ανοξείδωτο μεταλλικό σταντ με αντιολισθητική βάση.
Εξοπλισμένο με μετρητή μήκους εργασίας των ρινών καθώς και μετρητή κλιβανισμών.
Τιμή:46,00€
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Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α
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