EDItORIAL

Προσαρμοστικότητα!
Aπαραίτητο προσόν σ’ έναν κόσμο που αλλάζει.
Η πανδημία μας ανάγκασε να αλλάξουμε συνήθειες και να προσαρμοστούμε γρήγορα σε μια
νέα πραγματικότητα. Γίναμε ιδιαιτέρα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα υγιεινής και προσωπικής
προστασίας και υιοθετήσαμε νέους τρόπους επικοινωνίας, επαφής και μετάδοσης της γνώσης.

Make It Safe – Ασφάλεια στην (μετά) Covid-19 εποχή
Με το νέο μότο Make It Safe, προσθήκη στο κλασσικό Make It Simple, η MIS συμπυκνώνει σε
μια φράση όλες εκείνες τις πρακτικές που ακολουθεί ώστε να εξασφαλίζει επιπλέον ασφάλεια
σε οδοντιάτρους και ασθενείς. Διαβάστε το σχετικό άρθρο στις σελίδες 8 & 9 του τεύχους αυτού
για μάθετε πως το επιτυγχάνει.
Επίσης, στο iNews2021 θα βρείτε προϊόντα τα οποία συντελούν στην προστασία οδοντιάτρων
και των ασθενών τους όπως ο αυτόκαυστος κλίβανος Class B Celitron, o ενδοστοματικός
σαρωτής HeronIOS και το σύστημα Mguide της MIS.

Σε ΑΠΟΣΤΑΣΗ αλλά ΜΑΖΙ!
Η εταιρεία μας προσαρμοζόμενη στη νέα κατάσταση, έθεσε ως στόχο την απρόσκοπτη και
ουσιαστική επικοινωνία με τους συνεργάτες της και το κατάφερε εκμεταλλευόμενη τα νέα
τεχνολογικά μέσα:
• Ανανεώσαμε την ιστοσελίδα μας με δυνατότητες e-shop ως διπλό εργαλείο
ενημέρωσης και αγορών,
• Οργανώσαμε σε συνεργασία με την MIS δωρεάν webinars και online courses,
• Συμμετείχαμε με εικονικά περίπτερα σε διαδικτυακά συνέδρια και
• Αντικαταστήσαμε μέρος των διά-ζωσης ραντεβού με βιντεοκλήσεις.
Σύντομα, ελπίζουμε, θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα και θα βρεθούμε πάλι όλοι μαζί σε
συνέδρια, σεμινάρια και εμπορικές εκθέσεις.

2021

Από αυτή την περιπέτεια, θα κρατήσουμε τις καινούργιες δυνατότητες που μας προσέφερε ώστε
να γινόμαστε συνεχώς ακόμα καλύτεροι.

Kαλή ανάγνωση,
Η ομάδα NΕΓΡΙΝ ΙΝ Dental

03
04
05

αυτόκαυστος κλίβανος
ενδοστοματικός σαρωτής
διοδικό laser 980nm /
ηλεκτροτόμος Actto 50A
06 - 07 ψηφιακή εμφυτευματολογία
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MIS - Make It Safe
εμφυτεύματα MIS
μικροεργαλεία Strauss & Co
οστικό μόσχευμα 4MATRIX
εμφυτεύματα MIS

δείτε
τις προσφορές μας

NΕΓΡΙΝ ΙN DENTAL Φωκίδος 51, 115 27 Αθήνα Τ 210 7711605 F 210 7754065 www.negrin.gr
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Sting 11B Premium
Αυτόκαυστος Κλίβανος, Class B

Υπεραυτόματος, με προηγμένο σύστημα κενού pre & post Vacuum
Πολύ γρήγορος με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας έως 30%
και χρόνο αποστείρωσης 21 λεπτά
Χωρητικότητα 25 λίτρα με 6 δίσκους
Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 5,7’’, φιλική προς τον χρήστη
μάθετε
μάθετε περισσότερα
περισσότερα

Ενσωματωμενος εκτυπωτής
Άμεση παράδοση
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Heron™ IOS
Ενδοστοματικός Σαρωτής
Eλαφρύς, υψηλής ακρίβειας και εργονομικής σχεδίασης
ενδοστοματικός σαρωτής που ζυγίζει μόνο 150 γραμμάρια.
Άκρο με περιστροφή 360ο και ιδανική γωνία
για ταχεία σάρωση και άνετη λήψη του αποτυπώματος.
Δεν απαιτείται ενεργοποίηση ή ετήσια πληρωμή άδειας
για τη χρήση του λογισμικού QuantorClinic™ (2 USB dongles).
Δωρεάν αναβαθμίσεις.

Κλιβανιζόμενο ρύγχος
Αποσπάται και αποστειρώνεται.
Κλιβανίζεται έως 250 φορές

Δημιουργία
περιστατικού
Δημιουργήστε και
διαχειριστείτε
το περιστατικό με
λίγα μόνο βήματα.
Σάρωστε και μοιραστείτε!

Σάρωση
Ταχεία και απλή
διαδικασία έγχρωμης
σάρωσης και λήψη
HD εικόνας.

3DISC

Βελτιωμένη
επικοινωνία

Ενσωμάτωση
Lab & CAD

Με το QuantorClinic™
μοιραστείτε την παραγγελία
σας με απλή κοινή χρήση
του cloud ή με αποστολή
e-mail στο εργαστήριο
της επιλογής σας.

Λογισμικό με σύστημα
ανοιχτού format, συμβατό
με τα περισσότερα
οδοντιατρικά συστήματα
CAD. (Open αρχεία STL,
PLY ή OBJ).
μάθετε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

K2-Mobile
Διοδικό laser τύπου χειρολαβής 980nm
προηγμένης τεχνολογίας
και αισθητικής
•
•
•
•
•
•
•

Ηλεκτρονικό τσιπ 10W για σταθερή ισχύ.
Τεχνολογία HeCoSa
Πλήρως ασύρματο
Ελαφρύ (108gr)
Εύκολη πλοήγηση
30 προρυθμισμένες λειτουργίες
Ισχύς: 3.5W(CW) έως 6.0W(Παλμός)

Εφαρμογές
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενδοδοντία
Περιοδοντολογία
Εμφυτεύματα
Χειρουργική Στόματος
Άφθες - έλκη
Λεύκανση δοντιών με laser
Αιμόσταση και Βακτηριδιοκτόνος δράση
Θεραπεία με laser ήπιου βαθμού

μάθετε περισσότερα

ACΤTO 50A
Hλεκτροτόμος 1,2MHz
O ηλεκτροτόμος Actto-50A
με 6 ηλεκτρόδια έχει
την δυνατότητα τριών χρήσεων:
Κοπή, Αιμόσταση
και Κοπή + Αιμόσταση μαζί.
H υψηλή συχνότητα 1,2 MHz
βοηθά στη διαχείριση των μαλακών
ιστών με μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα, αναίμακτα
και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ισχύς: 50W
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Σχεδιασμός
περιστατικού
από έμπειρους
& εκπαιδευμένους
συνεργάτες
του ΜCenter Hellas

Ταίριασμα
ψηφιακών
αρχείων

Διπλή ασφάλεια
Η άριστη εφαρμογή και
ακρίβεια του MGuide, προσφέρει
επιπλέον ασφάλεια κατά την διαδικασία
τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

Εκτύπωση
νάρθηκα
MGuide

Ταυτόχρονα, ο μειωμένος χρόνος
παραμονής του ασθενούς στην
κλινική, διευκολύνει την οργάνωση
του ιατρείου, στην δύσκολη
περίοδο της πανδημίας
που διανύουμε.

Τοποθέτηση
εμφυτευμάτων

Σετ Κασετινών MGuide
μάθετε περισσότερα
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Εργονομικός σχεδιασμός για απλοποιήση
όλης της χειρουργικής διαδικασίας:
από τον πρώτο τρυπανισμό
έως και την τοποθέτηση
του εμφυτεύματος.

Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Ε Μ Φ Υ Τ Ε Υ Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Το σύστημα MGuide διακρίνεται για την προσθετική προσέγγισή του.
Οι τεχνολογικές καινοτομίες και τα εργαλεία που διαθέτει η MIS
προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην κατευθυνόμενη
χειρουργική και την προσθετική επί εμφυτευμάτων.

Λύσεις CAD - CAM
Εξατομικευμένα healing abutments
και προσωρινές αποκαταστάσεις με
την βοήθεια των λύσεων cad-cam

Scan Posts
Ειδικό τριγωνικό σχήμα και εξελιγμένη
επιφάνεια χωρίς ανάγκη ψεκάσματος ή
άλλης προεργασίας. Κατάλληλο για
ενδοστοματικό ή εξω-στοματικό
σκανάρισμα (σε εκμαγείο).

Ti Bases
Kοίλος αυχένας και στρογγυλεμένες
χρυσής απόχρωσης επιφάνειες,
για άριστα αισθητικά αποτελέσματα.
Τρία διαβλεννογόνια ύψη.
Διατίθενται με περιστροφικό ή
αντι-περιστροφικό μηχανισμό.

Ψηφιακά Ανάλογα
μάθετε περισσότερα

Ψηφιακό ανάλογο για χρήση σε
εκτυπωμένο εκμαγείο για διαδικασία
εξ’ ολοκλήρου ψηφιακή.
Προσεγμένο γεωμετρικό σχήμα
για απόλυτη εφαρμογή στο
3D εκτυπωμένο εκμαγείο.
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Αυτή η περίοδος της πανδημίας Covid-19, κατέδειξε την εξέχουσα σημασία της σχολαστικής καθαριότητας, υγιεινής και αυστηρών διαδικασιών αποστείρωσης.
Οι ανησυχίες οδοντιάτρων και ασθενών για ένα ασφαλές και προστατευμένο
περιβάλλον εντάθηκαν κατά πολύ το τελευταίο αυτό διάστημα.
Βέβαια, για την MIS η ασφάλεια και η αποστείρωση υπήρξε πάντα θεμελιώδης
προτεραιότητα και πρωταρχικό μέλημα.
Τα προϊόντα MIS γενικά, και τα εξαρτήματα μιας χρήσης σε αποστειρωμένες συσκευασίες ειδικότερα, ανταποκρινόταν πάντα στα αυστηρά πρότυπα καθαριότητας
που θέτει ο κλάδος και που απαιτούν οι χρήστες MIS.

H MIS είναι η μοναδική εταιρεία παραγωγής
εμφυτευμάτων παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει
στην

συσκευασία

ΚΑΘΕ

εμφυτεύματος

της,

1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ τελικό ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Το τρυπάνι, πάντα αιχμηρό, έχει ακριβώς τη σωστή διάμετρο και μήκος του εμφυτεύματος που συνοδεύει,
γεγονός που εξασφαλίζει απλότητα στην χειρουργική
διαδικασία και επιπλέον προστασία στον ασθενή.
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Περισσότερα παραδείγματα
για τους τρόπους τους οποίους η MIS παρέχει ασφάλεια
και προστασία σε οδοντιάτρους και ασθενείς είναι ότι
πολλά εξαρτήματα και προσθετικά διατίθενται σε αποστειρωμένες συσκευασίες, π.χ.
τα προσωρινά προσθετικά
PEEK τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συσκευασία
εμφυτεύματος C1, οι αποστειρωμένες βίδες κάλυψης και
επούλωσης, έτοιμες για χρήση
και την ίδια μέρα τοποθέτησης
εμφυτευμάτων.
Επίσης, προσθετικές λύσεις
όπως τα Connect abutment
και τα Multi Unit διατίθενται
σε αποστειρωμένες συσκευασίες ώστε να είναι απολύτως
καθαρά καθώς έρχονται σε
άμεση επαφή με τους μαλακούς ιστούς.

Όλα τα εξαρτήματα και προσθετικά MIS συσκευάζονται
και φυλάσσονται προσεκτικά
σε ειδικό χώρο “clean room”’
το οποίο ακολουθεί τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα αποστείρωσης και προδιαγραφές
υγιεινής ενώ πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι.
Τα ίδια αυστηρά στάνταρντ
ακολουθούνται και σε όλη την
παραγωγική γραμμή.
Όπως είναι φυσικό, η κρίση
της πανδημίας έφερε στην επιφάνεια νέες προκλήσεις και
ανησυχίες στα θέματα υγιεινής
και ασφάλειας.

βίδες κάλυψης

Οι χρήστες εμφυτευμάτων
MIS μπορούν να αισθάνονται σιγουριά ότι λαμβάνονται
όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των
ίδιων και των ασθενών τους.
βίδες επούλωσης

πηγή: www.mis-implants.com/blog/make-it-safe
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Το C1 είναι αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας ώστε να επιτυγχάνεται
άριστη αρχική σταθερότητα και ταχύτερη οστεονσωμάτωση.

* Συσκευασία
Combo

Ασφάλεια
Kωνική σύνδεση 12Ο για απόλυτο & ερμητικό κλείδωμα μεταξύ εμφυτεύματος
και προσθετικού, εκμηδενίζοντας τις μικροκινήσεις.

Μηχανισμός διπλής σταθερότητας
Ο σχεδιασμός του C1 προσφέρει τον Μηχανισμό Διπλής Σταθερότητας χάρη στον οποίο
επιτυγχάνεται υψηλότερη αρχική σταθερότητα και ταχύτερη οστεοενσωμάτωση.

Διατήρηση οστού
Platform switching για μικρότερη οστική απώλεια, διατήρηση και ανάπτυξη
των μαλακών ιστών

Κλινική επιτυχία
Η νέα επιφάνεια Β+ εκτός από την μηχανική σύναψη που προκύπτει από την
αδροποιημένη τοπογραφία του εμφυτεύματος, προσφέρει επίσης χημική ένωση
μεταξύ του οστού και της επιφάνειας του εμφυτεύματος.

Άριστη αισθητική

μάθετε περισσότερα

Προσθετικά κοίλου αυχένα με στρογγυλεμένες και χρυσής απόχρωσης επιφάνειες
για άριστα αισθητικά αποτελέσματα και ιδανική πρόσφυση και αύξηση
του όγκου των μαλακών ιστών.
* Πρακτική Combo συσκευασία
Το C1 περιλαμβάνει στην συσκευασία του, εκτός από το τελικό τρυπάνι και
την βίδα κάλυψης, προσωρινό προσθετικό peek με βίδα.
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One abutment – one time
Tο MIS Connect είναι ένα stay-in προσθετικό (one abutment – one time),
το οποίο καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση της προσθετικής διαδικασίας και
αποκατάστασης στο επίπεδο των μαλακών ιστών.

anti-rotation
free-rotation

1
2
3
4
2

1

3

4

5

5

Προσωρινός κύλινδρος τιτανίου
Τελικό προσθετικό Υ6mm
Τελικό προσθετικό Υ8mm
CoCr πλαστικός κύλινδρος
Γωνιακό προσθετικό

προσθετικές επιλογές επί CONNECt abutment

Ø5,7mm

Ø4mm

διαβλεννογόνια ύψη:
1,5mm - 2mm - 3mm - 4mm

CONNECt
abutment

μάθετε περισσότερα

Το CONNECt abutment είναι διαθέσιμο για
τα εμφυτεύματα κωνικής σύνδεσης C1 και V3.
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MUST HAVE TOOLS

1

2

TISSUE TRIMMER

νiTi BRUSH

DEGRANULATION KIT

Μικροεργαλείο Μαλακών
Ιστών με κεραμικό άκρο για
αναίμακτη επέμβαση στους
μαλακούς ιστούς χωρίς να
τους θερμαίνει.

Τα Βουρτσάκια τιτανίου καθαρίζουν
τη μολυσμένη επιφάνεια του
εμφυτεύματος για την αντιμετώπιση
της περιεμφυτευματίτιδας.

Ιδανικές φρέζες για την αφαίρεση
κοκκιωματώδους ιστού.

Κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί
αντί για χειρουργικό
νυστέρι ή χειρουργικές
λεπίδες ως εναλλακτική λύση.

Καθώς το βουρτσάκι αποτελείται
από ανθεκτικά νήματα τιτανίου
δεν δημιουργούνται ρινίσματα
μετάλλου ενώ επιτυγχάνεται
η λείανση της μολυσματικής
επιφάνειας αποτελεσματικά.
Διαθέσιμοι 2 τύποι ανάλογα
την εφαρμογή.

ΕπαναστατικO ΟστικO ΜOσχΕυΜα
Αποτελούμενο από καθαρό διφασικό θειικό ασβέστιο και υδροξυαπατίτη, είναι η νέα λύση στα οστικά μοσχεύματα. Η σύνθεση του
επιτρέπει γρήγορη οστική ανάπλαση, βέλτιστη διατήρηση χώρου
ενώ διευκολύνει την γρήγορη διήθηση του αίματος και των
αυξητικών παραγόντων, επιτρέποντας την αγγειογένεση και τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων.
Διατίθεται σε μια έξυπνη ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ σύριγγα (1cc) για εύκολο
χειρισμό και τοποθέτηση.
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Επιτρέπουν τον απόλυτο καθαρισμό
μετεξακτικών φατνίων και βοηθούν
στην προετοιμασία της περιοχής
πριν την τοποθέτηση μοσχευμάτων
ή/και εμφυτευμάτων με ασφάλεια
και χωρίς να τραυματίζουν το οστό.

Μ Ι Κ Ρ Ο Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Α

cROwN LENGTHENING KIT
Το νέο σετ αποκάλυψης κλινικής μύλης
έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται
με τυποποιημένη ακολουθία, βοηθώντας
τον κλινικό να επιτύχει με ακρίβεια και
ασφάλεια προβλέψιμα το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Το σετ περιλαμβάνει 10 ειδικά
σχεδιασμένες και προσεκτικά
διαλεγμένες φρέζες με
εντυπώματα από laser
για έλεγχο του βάθους.
Σχεδιάστηκε από τους Dr. Cobi Landsberg και
Prof. Nitzan Bichacho.

MAGIc TOUcH cEREc KIT
Ολοκληρωμένο σετ εργαλείων
για αποκαταστάσεις Cerec E-MAX®
και προσαρμογή ζιρκονίας.
Περιλαμβάνει 8 μικροεργαλεία
προσεκτικά διαλεγμένα για
να διευκολύνεται η διαδικασία.
Σχεδιάστηκε από τον Dr. Eran Dolev
(Department of Oral Rehabilitation,
School of Dental Medicine,
Tel – Aviv University).
Ο Dr. Dolev ειναι πιστοποιημένος ISCD
και CEREC εκπαιδευτής.
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μάθετε περισσότερα

μάθετε περισσότερα

μάθετε περισσότερα

H βιολογική σταθερότητα και η προβλέψιµη αισθητική του εµφυτεύµατος SEVEN, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη έρευνα
έχουν προσδώσει στο συγκεκριµένο εµφύτευµα ένα ισχυρό πλεονέκτηµα στην διατήρηση και ανάπτυξη των µαλακών ιστών
καθώς και ένα εύρος προσθετικών αποκαταστάσεων. Μαθετε περισσοτερα για το SEVEN και την MIS: www.mis-implants.com

