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Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

ΑΠΟ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΩΡΟ

Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick συνδιάζει το αυθεντικό µονοµερές 10-MDP µε το νέο υδρόφιλο 
µονοµερές αµιδίου, βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της «άµεσης συγκόλλησης». 
Έτσι ο συγκολλητικός παράγοντας διεισδύει αµέσως στην υγρή οδοντίνη, την εµφράσσει ερµητικά

και δεν αφήνει ελεύθερους πόρους. 
Μπορεί να συνδυαστεί µε την PANAVIA SA Cement UNIVERSAL ή το CLEARFIL™ DC Core Plus ως 

αυτοπολυµεριζόµενο ή φωτοπολυµεριζόµενο συγκολλητικό σύστηµα.

5ml= 250+ εφαρµογές€78,00
5ml

EU 3572

+

CLEARFIL™ Universal Bond Quick

Νέα Συσκευασία

Όλες οι ενδείξεις, ένας συγκολλητικός!

1 ρητίνη
Clearfil Majesty™  Esthetic

σύριγγα 4.9gr

αξίας €43,50

Νέα εργονοµική συσκευασία - Άνοιγµα µε το ένα χέρι

Άµεσες
αποκαταστάσεις

Συγκόλληση άξονα/
Ανασύσταση κολοβώµατος

Συγκόλληση έµµεσων
αποκαταστάσεων

Λόγω της τεχνολογίας
της άµεσης συγκόλλησης

η πιθανότητα επιµόλυνσης µε τη
νέα συσκευασία ελαχιστοποιείται

ακόµη περισσότερο

Ενδοστοµατική
επιδιόρθωση

ό
ς τεχτεχ

1 2 3 4 5

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, B2, Β3, C3, HO, E,

OC, XL, OA2, OA3, OA4, T, AM

Clearfil™ Universal Bond Quick 
Standard kit EU 3571 5ml

(περιλαµβάνει αδροποιητικό και παρελκόµενα)

€87,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

DENTAL 2020
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ
8-10 ΜΑΪΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β9

0

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β9
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

8-10 ΜΑΪΟΥ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β9

MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ



ƒËÙ›ÓÂ˜ CLEARFILì

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Clearfil™ 
Majesty Posterior

Clearfil™ Majesty ES-2
Classic & Premium 

Ο πρωτεργάτης για αξιόπιστες 
οπίσθιες Αποκαταστάσεις

i &sic & Premium 

Αντιστοίχιση µε αποχρώσεις VITA

ΜΕΣΑΙΟ
ΙΞΩΔΕΣ

ALTA
VISCOSITÀ

• Εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό ενισχυτικών ουσιών 
75% κατά βαρος (59% κατ’ όγκο) και χαµηλό ιξώδες

• Υψηλή αντοχή στην στιλπνότητα
• Εξαιρετική λάµψη, φωτεινότητα της αποκατάστασης
• Μικρή συστολή πολυµερισµού και υψηλές µηχανικές 

ιδιότητες (αντοχή, αντίσταση στην αποτριβή, 
µακροβιότητα αποκατάστασης)

• Πολλαπλές χρήσεις, συµπεριφέρεται όπως µια 
διεθνής σύνθετη ρητίνη

• Εξαιρετική σύσταση (κατάλληλη ρευστότητα, δεν ρέει 
ή κολλά κατά την εφαρµογή της εξαιτίας της ειδικής 
σύριγγας) 

• Εύχρηστη (δίχως φουσκάλες και ελεγχόµενη η 
χρήση της) µε την ολοκαίνουργια σύριγγα διανοµής

• Μεγάλη συλλογή αποχρώσεων για πολλαπλές 
χρήσεις

• Aντοχή στη θλίψη: 
504 ΜΡα, 

• Aντοχή στην κάµψη: 
177 ΜΡα), 

• Mακροβιότητα 
αποκαταστάσεων, 

• Mεγάλο βάθος 
πολυµερισµού, 
χαµηλή συστολή 
πολυµερισµού 
(1,5%) 

• Xαµηλός 
συντελεστής 
θερµικής διαστολής

Mια 
φωτοπολυµεριζόµενη, 
διεθνής ρευστή 
σύνθετη ρητίνη που 
περιέχει 75% 
ενισχυτικές ουσίες. 
Λειτουργεί καλύτερα 
όπου απαιτείται 
υψηλό επίπεδο 
στίλβωσης και 
αισθητική, εξαιτίας της 
απλοποιηµένης 
τεχνικής στίλβωσης 
και της υψηλής 
ικανότητας 
στιλπνότητας.

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, KA6, 
B1, B2, XW, W, A2D, A3D

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, B1, B2, Β3, 
Β4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W, 
Α1Ε , Α2Ε, Α3Ε, Α3.5Ε, Α4Ε, ΧWE, 
WE, Α1D, A2D, Α3D, Α3.5D, Α4D, 
XWD, WD

Αποχρώσεις:
Clear, Blue, 
Gray, Amber

Clearfil™ Majesty ES Flow

2018

ες

ης
ικές 

€35,75
3+1

¢øƒ√
: €48,00

3+1
¢øƒ√

η,

€43,50
2+1

¢øƒ√

€40,50
4+1

¢øƒ√

Σύριγγα 2.7gr

Αποχρώσεις:
Α2, Α3, Α3.5,  B2, XL, OA3

Σύριγγα 4.9gr

Σύριγγα 4.9gr

Classic
• Μονοχρωµατική αποκατάσταση
• Αποκλειστική ιδιότητα της διάχυσης του φωτός 

(Τεχνολογία της Διάχυσης του φωτός Kuraray Noritake)
• Φυσικός φθορισµός
• Περιεχόµενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο.(78% κ.β.)
• Αποχρώσεις σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο της VITA
• Εύκολη διαµόρφωση της αποκατάστασης
• Ίδια απόχρωση πριν και µετά τον φωτοπολυµερισµό
• Χρόνος εργασίας 4.5 λεπτά στο φυσικό φως
• Εξαίρετες στιλβωτικές ιδιότητες
 
Premium
• Περιεχόµενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο.(78% κ.β.)
• Λευκή απόχρωση για να αναπαράγει την αδαµαντίνη
• Universal για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις
• Αποχρώσεις σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο της VITA
• Εύκολη διαµόρφωση της αποκατάστασης
• Δεν αλλάζει η απόχρωση κατά τον φωτοπολυµερισµό
• Χρόνος εργασίας 4.5 λεπτά (4.5 λεπτά υπό το φως της 

οδοντιατρικής έδρας)
• Εξαίρετες στιλβωτικές ιδιότητες

Σύριγγα 3.6gr

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, B2, 
Β3, C3, HO, E, OC, XL, OA2,
OA3, OA4, T, AM

Σύριγγα 1.8gr

€25,00

Clearfil™ Majesty
Εsthetic

Clearfil™ Twist DIA
Φυσικό αποτέλεσµα 
στίλβωσης σε 2 
                         απλά βήµατα

Pre polish High shine

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

ALTA
VISCOSITÀ

€48,00
3+1

¢øƒ√

α
€18,00

TRIAL KIT
2 TEMAXΙΩΝ

TO KAΘΕ ΣΕΤ

Το ειδικό σχήµα και η επικάλυψη διαµαντιού του 
στιλβωτικού, οδηγεί σε εκθαµβωτικές επιφάνειες σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα εφαρµογής. Και το καλύτερο είναι ότι 
αυτό το σύστηµα στίλβωσης είναι κατάλληλο για κάθε 
επιφάνεια δοντιού –ακόµη και η στίλβωση της µασητικής 
επιφάνειας είναι σηµαντικά απλοποιηµένη!

Composi Tight 3D Fusion™

Συσκευασία
Διατίθενται σε 4 µεγέθη:

Κίτρινο/πολύ µικρής διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00  

Μπλέ/µικρής διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00  

Πορτοκαλί/µεσαίας διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00 

Πράσινο/µεγάλης διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00  

Διατίθεται ολοκληρωµένο σετ των 200 τεµ. 

(50 από κάθε µέγεθος), €104,00 

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Μαλακή σιλικόνη εξωτερικά, σκληρός πλαστικός πυρήνας • Μαλακά συγκρατητικά πτερύγια στην εξωτερική 
πλευρά για ιδανική προσαρµογή • Καλός διαχωρισµός • Δεν γλιστρούν

• Προσαρµογή του τεχνητού τοιχώµατος για την τέλεια κάλυψη της κοιλότητας προς τα ούλα

O ολοκαίνουργιος Composi-Tight 3D Fusion™ πράσινος δακτύλιος για ευρείες 
παρασκευές, ιδανικός για µεγάλες απώλειες οδοντικού ιστού. Συγκρατείται ακόµη κι αν 
το τοίχωµα λείπει. Τα πλατιά άκρα της σιλικόνης εµποδίζουν το τεχνητό τοίχωµα να 
συνθλιβεί στη κοιλότητα. Λειτουργεί πολύ καλά σε κοντά δόντια και σε εκείνα που 
βρίσκονται σε λανθασµένη θέση, συγκρατώντας από επάνω την αρπάγη του ελαστικού 
αποµονωτήρα ή µεταξύ κυνόδοντα και πρώτου προγόµφιου.

• Οι δακτύλιοι δεν αναπηδούν λόγω των συγκρατητικών άκρων
• Δεν σπάνε ή χάνουν τη δύναµή τους λόγω του ενισχυµένου φαινοµένου επαναφοράς
• Διαρκεί το λιγότερο για 2 έτη, ελάχιστες 1000 χρήσεις

Σύστηµα τµηµατικών τεχνητών τοιχωµάτων.
Παρέχει τη λύση για την αποκατάσταση όλων των κοιλοτήτων Οµάδος ΙΙ.
Τα Soft-Face™ άκρα σιλικόνης του δακτυλίου µε ενισχυµένη την ανατοµία των ορίων αγκαλιάζουν το 
τεχνητό τοίχωµα στο δόντι για τη δηµιουργία εκτεταµένων αποκαταστάσεων µε τέλεια σηµεία επαφής

Composi-Tight 3D Fusion™ Τεχνητά τοιχώµατα

Composi-Tight 3D Fusion™ Δακτύλιοι

• Μακρυά τεχνητά τοιχώµατα επίσης για ευρείες κοιλότητες
• Αυθεντική επικάλυψη που δεν κολλά
• Ισχυρά 3 διαστάσεων καµπυλότητας για µεγαλύτερη σταθερότητα
• 3 διαφορετικά ύψη και συνολικά 5 µεγέθη (περιλαµβάνει και 2 υποουλικά είδη)

Composi-Tight 3D Fusion™ Σφήνες

C

•
•
•
•

€480,00
EΚΠΤΩΣΗ  10%

FX-KFF-00 Αρχικό σετ
 1x Composi-Tight 3D Fusion™ 
Δακτύλιος κοντός µπλέ, 
Δακτύλιος µακρύς πορτοκαλί, 
Δακτύλιος ευρύς πράσινος, 
80 τεµ. x Composi-Tight 3D
Fusion™ Σφήνες (4 µεγέθη), 
70 τεµ. x Composi-Tight 3D Fusion™ 
Τεχνητά τοιχώµατα (5 µεγέθη) και 
αρπαγοφόρος

FX 100
(100 τεµ.)

€100,00

FX 150
(60 τεµ.)

€100,00

FX 300
(60 τεµ.)

€100,00

Για όλες τις συσκευασίες Έκπτωση 10% 

FX 175
(100 τεµ.)

€100,00

FX 200
(100 τεµ.)

€100,00 0

EΚΠΤΩΣΗ

10%

€200,00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 TEMAXΙΩΝ



ƒËÙ›ÓÂ˜ CLEARFILì

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Clearfil™ 
Majesty Posterior

Clearfil™ Majesty ES-2
Classic & Premium 

Ο πρωτεργάτης για αξιόπιστες 
οπίσθιες Αποκαταστάσεις

i &sic & Premium 

Αντιστοίχιση µε αποχρώσεις VITA

ΜΕΣΑΙΟ
ΙΞΩΔΕΣ

ALTA
VISCOSITÀ

• Εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό ενισχυτικών ουσιών 
75% κατά βαρος (59% κατ’ όγκο) και χαµηλό ιξώδες

• Υψηλή αντοχή στην στιλπνότητα
• Εξαιρετική λάµψη, φωτεινότητα της αποκατάστασης
• Μικρή συστολή πολυµερισµού και υψηλές µηχανικές 

ιδιότητες (αντοχή, αντίσταση στην αποτριβή, 
µακροβιότητα αποκατάστασης)

• Πολλαπλές χρήσεις, συµπεριφέρεται όπως µια 
διεθνής σύνθετη ρητίνη

• Εξαιρετική σύσταση (κατάλληλη ρευστότητα, δεν ρέει 
ή κολλά κατά την εφαρµογή της εξαιτίας της ειδικής 
σύριγγας) 

• Εύχρηστη (δίχως φουσκάλες και ελεγχόµενη η 
χρήση της) µε την ολοκαίνουργια σύριγγα διανοµής

• Μεγάλη συλλογή αποχρώσεων για πολλαπλές 
χρήσεις

• Aντοχή στη θλίψη: 
504 ΜΡα, 

• Aντοχή στην κάµψη: 
177 ΜΡα), 

• Mακροβιότητα 
αποκαταστάσεων, 

• Mεγάλο βάθος 
πολυµερισµού, 
χαµηλή συστολή 
πολυµερισµού 
(1,5%) 

• Xαµηλός 
συντελεστής 
θερµικής διαστολής

Mια 
φωτοπολυµεριζόµενη, 
διεθνής ρευστή 
σύνθετη ρητίνη που 
περιέχει 75% 
ενισχυτικές ουσίες. 
Λειτουργεί καλύτερα 
όπου απαιτείται 
υψηλό επίπεδο 
στίλβωσης και 
αισθητική, εξαιτίας της 
απλοποιηµένης 
τεχνικής στίλβωσης 
και της υψηλής 
ικανότητας 
στιλπνότητας.

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, KA6, 
B1, B2, XW, W, A2D, A3D

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, B1, B2, Β3, 
Β4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W, 
Α1Ε , Α2Ε, Α3Ε, Α3.5Ε, Α4Ε, ΧWE, 
WE, Α1D, A2D, Α3D, Α3.5D, Α4D, 
XWD, WD

Αποχρώσεις:
Clear, Blue, 
Gray, Amber

Clearfil™ Majesty ES Flow

2018
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ικές 

€35,75
3+1

¢øƒ√
: €48,00

3+1
¢øƒ√

η,

€43,50
2+1

¢øƒ√

€40,50
4+1

¢øƒ√

Σύριγγα 2.7gr

Αποχρώσεις:
Α2, Α3, Α3.5,  B2, XL, OA3

Σύριγγα 4.9gr

Σύριγγα 4.9gr

Classic
• Μονοχρωµατική αποκατάσταση
• Αποκλειστική ιδιότητα της διάχυσης του φωτός 

(Τεχνολογία της Διάχυσης του φωτός Kuraray Noritake)
• Φυσικός φθορισµός
• Περιεχόµενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο.(78% κ.β.)
• Αποχρώσεις σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο της VITA
• Εύκολη διαµόρφωση της αποκατάστασης
• Ίδια απόχρωση πριν και µετά τον φωτοπολυµερισµό
• Χρόνος εργασίας 4.5 λεπτά στο φυσικό φως
• Εξαίρετες στιλβωτικές ιδιότητες
 
Premium
• Περιεχόµενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο.(78% κ.β.)
• Λευκή απόχρωση για να αναπαράγει την αδαµαντίνη
• Universal για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις
• Αποχρώσεις σύµφωνα µε το χρωµατολόγιο της VITA
• Εύκολη διαµόρφωση της αποκατάστασης
• Δεν αλλάζει η απόχρωση κατά τον φωτοπολυµερισµό
• Χρόνος εργασίας 4.5 λεπτά (4.5 λεπτά υπό το φως της 

οδοντιατρικής έδρας)
• Εξαίρετες στιλβωτικές ιδιότητες

Σύριγγα 3.6gr

Αποχρώσεις:
Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, B2, 
Β3, C3, HO, E, OC, XL, OA2,
OA3, OA4, T, AM

Σύριγγα 1.8gr

€25,00

Clearfil™ Majesty
Εsthetic

Clearfil™ Twist DIA
Φυσικό αποτέλεσµα 
στίλβωσης σε 2 
                         απλά βήµατα

Pre polish High shine

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

ALTA
VISCOSITÀ

€48,00
3+1

¢øƒ√

α
€18,00

TRIAL KIT
2 TEMAXΙΩΝ

TO KAΘΕ ΣΕΤ

Το ειδικό σχήµα και η επικάλυψη διαµαντιού του 
στιλβωτικού, οδηγεί σε εκθαµβωτικές επιφάνειες σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα εφαρµογής. Και το καλύτερο είναι ότι 
αυτό το σύστηµα στίλβωσης είναι κατάλληλο για κάθε 
επιφάνεια δοντιού –ακόµη και η στίλβωση της µασητικής 
επιφάνειας είναι σηµαντικά απλοποιηµένη!

Composi Tight 3D Fusion™

Συσκευασία
Διατίθενται σε 4 µεγέθη:

Κίτρινο/πολύ µικρής διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00  

Μπλέ/µικρής διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00  

Πορτοκαλί/µεσαίας διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00 

Πράσινο/µεγάλης διαµέτρου (100 τεµ.), €60,00  

Διατίθεται ολοκληρωµένο σετ των 200 τεµ. 

(50 από κάθε µέγεθος), €104,00 

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Μαλακή σιλικόνη εξωτερικά, σκληρός πλαστικός πυρήνας • Μαλακά συγκρατητικά πτερύγια στην εξωτερική 
πλευρά για ιδανική προσαρµογή • Καλός διαχωρισµός • Δεν γλιστρούν

• Προσαρµογή του τεχνητού τοιχώµατος για την τέλεια κάλυψη της κοιλότητας προς τα ούλα

O ολοκαίνουργιος Composi-Tight 3D Fusion™ πράσινος δακτύλιος για ευρείες 
παρασκευές, ιδανικός για µεγάλες απώλειες οδοντικού ιστού. Συγκρατείται ακόµη κι αν 
το τοίχωµα λείπει. Τα πλατιά άκρα της σιλικόνης εµποδίζουν το τεχνητό τοίχωµα να 
συνθλιβεί στη κοιλότητα. Λειτουργεί πολύ καλά σε κοντά δόντια και σε εκείνα που 
βρίσκονται σε λανθασµένη θέση, συγκρατώντας από επάνω την αρπάγη του ελαστικού 
αποµονωτήρα ή µεταξύ κυνόδοντα και πρώτου προγόµφιου.

• Οι δακτύλιοι δεν αναπηδούν λόγω των συγκρατητικών άκρων
• Δεν σπάνε ή χάνουν τη δύναµή τους λόγω του ενισχυµένου φαινοµένου επαναφοράς
• Διαρκεί το λιγότερο για 2 έτη, ελάχιστες 1000 χρήσεις

Σύστηµα τµηµατικών τεχνητών τοιχωµάτων.
Παρέχει τη λύση για την αποκατάσταση όλων των κοιλοτήτων Οµάδος ΙΙ.
Τα Soft-Face™ άκρα σιλικόνης του δακτυλίου µε ενισχυµένη την ανατοµία των ορίων αγκαλιάζουν το 
τεχνητό τοίχωµα στο δόντι για τη δηµιουργία εκτεταµένων αποκαταστάσεων µε τέλεια σηµεία επαφής

Composi-Tight 3D Fusion™ Τεχνητά τοιχώµατα

Composi-Tight 3D Fusion™ Δακτύλιοι

• Μακρυά τεχνητά τοιχώµατα επίσης για ευρείες κοιλότητες
• Αυθεντική επικάλυψη που δεν κολλά
• Ισχυρά 3 διαστάσεων καµπυλότητας για µεγαλύτερη σταθερότητα
• 3 διαφορετικά ύψη και συνολικά 5 µεγέθη (περιλαµβάνει και 2 υποουλικά είδη)

Composi-Tight 3D Fusion™ Σφήνες

C

•
•
•
•

€480,00
EΚΠΤΩΣΗ  10%

FX-KFF-00 Αρχικό σετ
 1x Composi-Tight 3D Fusion™ 
Δακτύλιος κοντός µπλέ, 
Δακτύλιος µακρύς πορτοκαλί, 
Δακτύλιος ευρύς πράσινος, 
80 τεµ. x Composi-Tight 3D
Fusion™ Σφήνες (4 µεγέθη), 
70 τεµ. x Composi-Tight 3D Fusion™ 
Τεχνητά τοιχώµατα (5 µεγέθη) και 
αρπαγοφόρος

FX 100
(100 τεµ.)

€100,00

FX 150
(60 τεµ.)

€100,00

FX 300
(60 τεµ.)

€100,00

Για όλες τις συσκευασίες Έκπτωση 10% 

FX 175
(100 τεµ.)

€100,00

FX 200
(100 τεµ.)

€100,00 0

EΚΠΤΩΣΗ

10%

€200,00

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 TEMAXΙΩΝ



Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

€99,90
·fi €111,00

€180,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

Clearfil™ SE Bond 2

Όταν εξασκούµε την επανορθωτική οδοντιατρική, η δηµιουργία µιας 
ποιοτικής συγκόλλησης άξονα και ανασύστασης κολοβωµάτων 
συχνά εµφανίζει έναν υψηλό βαθµό δυσκολίας και τεχνικής 
ευαισθησίας. 

Πλεονεκτήµατα
• Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αποσυγκόλλησης και κατάγµατος της 

ρίζας λόγω του κατάλληλου µέτρου ελαστικότητας παρόµοιο µε της 
οδοντίνης. Μετρό ελαστικότητας 6-10 GPa 

• Εύχρηστο, Διαθέσιµος χρόνος εργασίας 3 λεπτά.
• Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυµερισµού (φωτοπολυµεριζόµενη µε 

ιδιότητες της χηµικώς πολυµεριζόµενης)
• Άµεση εφαρµογή µε τη σύριγγα αυτόµατης ανάµιξης
• Ακτινοσκιερό.

Συσκευασία Clearfil™ DC Core Plus Kit 
Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις Οδοντίνη & Λευκό. 
Το σετ περιλαµβάνει σύριγγα (17.9g/9ml) στη ζητούµενη απόχρωση, συγκολλητικό 
παράγοντα Clearfil Universal Bond Quick (1ml), 20 ρύγχη ανάµιξης, 
10 ρύγχη οδηγοί (L), 10 ρύγχη οδηγοί (S), 50 endo applicators και παρελκόµενα

Clearfil™ DC Core Plus Kit
Σύστηµα διπλού πολυµερισµού για την συγκόλληση αξόνων και την κατασκευή κολοβωµάτων

Εύκολο! Δυνατό! Έµπιστο! Η απόλυτη αίσθηση των υλικών κατασκευής κολοβωµάτων

Πηγή: Dr. C. J. Kleverlann, Ακαδηµαϊκό κέντρο οδοντιατρικής Άµστερνταµ, Ολλανδία.

Αντοχή στην κάµψη
Το CLEARFIL™ DC CORE PLUS δείχνει υψηλότερη αντοχή στην κάµψη 
σε σχέση µε τα διάφορα άλλα υλικά κατασκευής κολοβωµάτων.

*Δεν αποτελεί εµπορικό σήµα της Kuraray Co. Ltd

άάτων

€116,00

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
• Καθολικές κλινικές εφαρµογές µε το νέο CLEARFIL DC Activator.
• Νέος καταλύτης για ισχυρότερη αντοχή του δεσµού.
• Εξαιρετική, απαράµιλλη, µακρόχρονη, στην Οµάδα V, κλινική έρευνα µε τα αυτοαδροποιούµενα 

προϊόντα CLEARFIL (5 χρόνια - 10 χρόνια επανέλεγχοι 91% - 100% συγκράτηση).
• Μικρό πάχος φιλµ στις έµµεσες αποκαταστάσεις.
• Ιδανικό συγκολλητικό σύστηµα στις ενός σταδίου αποκαταστάσεις (απορροφά την τάση και 

αποµονώνει την οδοντίνη).
• Ιδανική επίστρωση συγκολλητικού παράγοντα για τις άµεσες αποκαταστάσεις.
• Δεν ανακινείται, δεν αναµιγνύεται, δεν απαιτείται τρίψιµο κατά την εφαρµογή του, δεν χρειάζονται 

πολλαπλές εφαρµογές.
• Το SE Primer 2 επεξεργάζεται αποκαταστάσεις από ζιρκόνιο και αλουµίνα.
• Δεν φωτοπολυµερίζεται στο εσωτερικό των έµµεσων αποκαταστάσεων.
 
Ενδείξεις
• Άµεσες αποκαταστάσεις χρησιµοποιώντας φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη.
• Επικάλυψη της κοιλότητας ως προεπεξεργασία για τις έµµεσες αποκαταστάσεις.
• Θεραπεία των εκτεθειµένων ριζικών επιφανειών.
• Θεραπεία δοντιών µε ευαισθησία.
• Ενδοστοµατική επιδιόρθωση σπασµένων αποκαταστάσεων.
• Συγκόλληση αξόνων χρησιµοποιώντας διπλού ή χηµικού πολυµερισµού υλικό κολοβωµάτων.
• Ανασύσταση κολοβωµάτων χρησιµοποιώντας φωτο-, διπλού- ή χηµικού πολυµερισµού υλικό 

κολοβωµάτων.
• Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών και όψεων χρησιµοποιώντας ρητινώδεις κονίες.

Η Χρυσή Σταθερά CLEARFIL SE BOND έγινε τώρα ένας πραγµατικά Universal
Συγκολλητικός παράγοντας 2 σταδίων

Πηγή: Dr. C. J. Kleverlann, Ακαδηµαϊκό κέντρο οδοντιατρικής Άµστερντα
*Δεν αποτελεί εµπο

Aνταλλακτική πάστα
 Clearfil™ DC Core Plus
Dentine ή White  (17.9 g / 9 ml), 
20 mixing tips, 10 guide tips (L), 
10 guide tips (S)

€94,00
s

9 g / 9 ml), 
de tips (L),

EΚΠΤΩΣΗ  10%

Συνδυάζοντας τον συγκολλητικό παράγοντα CLEARFIL Universal 
Bond Quick µε το αξιόπιστο CLEARFIL DC CORE PLUS, για την 
τοποθέτηση αξόνων και την ανασύσταση των κολοβωµάτων 
εξασφαλίζετε εύκολα και δίχως άγχος εξαιρετική συγκόλληση.
Το Clearfil Universal Bond Quick µε το νέο υδρόφιλο µονοµερές 
του αµιδίου διεισδύει στην οδοντίνη, συνεπώς η αντοχή στο δεσµό 
συγκόλλησης είναι ισχυρή.

€57,00

€125,00
Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα

Clearfil SE Bond 2 EU 3270 

¢øƒ√
1 ρητίνη Clearfil Majesty™ ES Flow

σε αποχρώσεις Α1, Α2, Α3, Α3.5, A4, KA6, B1, B2, XW, W, A2D, A3D
αξίας €35,75

Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα Clearfil SE Bond 2 EU 3270 

¢øƒ√
1 ρητίνη µικρής συσκευασίας δικής σας επιλογής Clearfil Majesty™ ES-2

σε αποχρώσεις Α2 / Α3 (1,2gr) αξίας 17,00€
ή Clearfil Majesty™ ES Flow low απόχρωση Α2 (0,9gr) αξίας 19,00€ 

& 1 συσκευασία  µικροψύκτρες 100 τεµ. αξίας 5,50€ 

Με την αγορά Clearfil™ DC Core Plus Kit, αξίας € 116,00

                    ΔΩΡΟ
Clearfil™ Core Forms Testkit, αξίας € 13,00 



Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

€99,90
·fi €111,00

€180,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

ΒRΙΧ 3000
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το Biodentine™ σώζει τον πολφό ΑΚΟΜΗ 
κι όταν υπάρχουν ενδείξεις 
και συµπτώµατα µη αναστρέψιµης πολφίτιδας*

Το Biodentine™ φέρνει ένα µοναδικό πλεονέκτηµα για τη θεραπεία 
περίπου  των 85% κλινικών** περιστατικών µη αναστρέψιµης 
πολφίτιδας:

Η θεραπεία του ζωντανού πολφού επιτρέπει τον καθολικό 
σχηµατισµό γεφυρών οδοντίνης

Με τη θεραπεία ελάχιστης παρέµβασης διατηρείται ο οδοντικός ιστός

Άµεση ανακούφιση από τον πόνο για την άνεση του ασθενή σας

Διαδικασία βιοενεργής έµφραξης µε ευκολότερο πρωτόκολλο

*αν αιµόσταση δεν µπορεί να επιτευχθεί µετά την πολφοτοµή, ακολουθεί πολφεκτοµή και ενδοδοντική 
θεραπεία για να αποκατασταθεί το δόντι (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017).
** Taha et al.2018

Biodentine™

Η αντιστροφή 
της μη 
αναστρέψιμης
πολφίτιδας!

Θεραπεία Αναστρέψιμης Πολφίτιδας

NEA ΕΝΔΕΙΞΗ

Η εφαρµογή του BRIX3000® µπορεί να επαναληφθεί για 3 φορές ώστε να 
επιτύχουµε την ολοκληρωτική αποµάκρυνση του µολυσµένου οδοντικού ιστού.
Το BRIX3000® αποτελεί ιδανικό υλικό επιλογής όταν θα πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε εν τω βάθει τερηδόνες µε κίνδυνο αποκάλυψης πολφού ή 
κατά την αντικατάσταση παλαιών εµφράξεων στις οποίες έχει παρατηρηθεί 
επανατερηδονισµός της κοιλότητας. Στις περιπτώσεις αυτές αποφεύγουµε την 
ιατρογενή αποκάλυψη του πολφού και φυσικά τη νέκρωση του δοντιού.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την άριστη συνεργασία αυτής της γέλης µε την 
εφαρµογή του Biodentine™ αφού η κλινική διαδικασία γίνεται καλύτερη, 
ευκολότερη και γρηγορότερη. Δηλαδή προάγεται η επούλωση του πολφού: 
αποδεδειγµένη βιοσυµβατότητα και βιοενεργή δράση και µόνο ένα υλικό 
γεµίζει την κοιλότητα από τον πολφό µέχρι την αδαµαντίνη του δοντιού.

1. Εφαρµόστε το BRIX3000® µε ένα 
αµβλύ κουτάλι που επιτρέπει στο 
προϊόν να λειτουργήσει για 
περίπου 2 λεπτά. Αποφύγετε την 
είσοδο νερού στην κοιλότητα, θα 
µπορούσε να αραιώσει τη γέλη και 
να παρατείνει τη διαδικασία.

2. Αφαιρέστε το υλικό µε αµβλύ κουτάλι 
µε κίνηση εκκρεµούς και χωρίς πίεση. 
Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη 
διαδικασία για να φτάσετε στην υγιή 
οδοντίνη. Επιβεβαιώστε την παρουσία 
υγιούς οδοντίνης µε ανιχνευτήρα και 
ανιχνευτές τερηδόνας.

Σ

€100,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

Απλοποιώντας την οδοντιατρική πράξη
Το Brix 3000 είναι µια γέλη που εφαρµόζεται 
αποκλειστικά στην οδοντίνη για την 
αποµάκρυνση της τερηδονισµένης οδοντίνης 
από τα δόντια. Aποτελείται από παπαΐνη 30000 U/mg 10%. Η παπαΐνη είναι 
µια ενδο-πρωτεϊνη παρόµοια µε την ανθρώπινη πεψίνη (που υπάρχει στα 
γαστρικά υγρά) το οποίο είναι βακτηριοκτόνο, βακτηριοστατικό και έχει 
αντιφλεγµονώδη δράση.
Η δράση του Brix 3000 είναι επιλεκτική, έξυπνη, λειτουργεί έναντι του 
µολυσµένου ιστού οπότε δρα µε ασφάλεια και 100% αποτελεσµατικότητα 
πλησίον του πολφού, δεν προκαλεί αλλεργίες και είναι φιλική προς τον 
ασθενή δίχως φόβο και πόνο.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Λειτουργεί αποκλειστικά µόνο πάνω στον κατεστραµµένο 
ιστό, καθώς δεν περιέχει αντι-προτεάση πλάσµατος Alpha-1 αντιτρυψίνη, η 
οποία θα παρεµπόδιζε µια πρωτεολυτική δράση σε υγιή ιστό. Δρα 
χρησιµοποιώντας την αποκλειστική EBE Technology (Encapsulating Buffer 
Emulsion) η οποία ακινητοποιεί και προσδίδει σταθερότητα, αυξάνοντας την 
ενζυµατική δράση του τελικού προϊόντος. Εποµένως µαλακώνει ο 
κατεστραµµένος ιστός που αφήνει τα υπολείµµατα των κατεστραµµένων ινών 
κολλαγόνου, διατηρώντας τον υγιή ιστό αφού δεν απασβεστιώνεται ή δεν 
υπάρχει έκθεση ινών κολλαγόνου.

1x Biodentine €208,50 
(15 κάψουλες)

ΔΩΡΟ Δύο συσκευασίες Septoject βελόνες, 100 τεµ. (αξίας €20,00) 

1x Biodentine €81,00
(5 κάψουλες)

ΔΩΡΟ Μια συσκευασία Septoject βελόνες, 100 τεµ. (αξίας €10,00) 

ΠΑΣΤΑ 3ml
(90 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

ΝΕΟ!



Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

€99,90 €102,00
·fi €111,00

Αρχική συσκευασία σε 2 αποχρώσεις Universal (Α2) ή 
Διαφανής περιλαµβάνει PANAVIATM V5 Tooth Primer 2ml, 
CLEARFILTM CERAMIC PRIMER PLUS 2 ml, 
PANAVIATM V5 πάστα 1 σύριγγα 4.2g, 10 ρύγχη ανάµιξης, 
50 βουρτσάκια εφαρµογής, 1 δοχείο ανάµιξης.

PANAVIATM

*Δεν αποτελεί εµπορικό σήµα της Kuraray Co. Ltd
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Universal (A2) Διαφανές Καφέ (A4) Λευκό Αδιαφανές

• Συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Συγκόλληση όψεων
• Συγκόλληση γεφυρών συγκολλητικού τύπου 
   και ακινητοποιήσεων
• Συγκόλληση προσθετικών εργασιών σε κολοβώµατα 
   εµφυτευµάτων
• Συγκόλληση ενδορριζικών αξόνων και κολοβωµάτων
• Συγκόλληση αµαλγάµατος

• Μονοµερές MDP στους 2 ενεργοποιητές

• Εξαιρετικά ισχυρή συγκόλληση στην οδοντίνη

• Ελεύθερο Αµιδίου για µακρόχρονο αισθητικό αποτέλεσµα

• 5 αισθητικές αποχρώσεις

• Διπλού πολυµερισµού κονία µε τους ενεργοποιητές 
   (Panavia™ V5 Tooth Primer & Clearfil™ Ceramic Primer Plus)

• Ζιρκόνια
• Διπυριτικό Λίθιο
• Μέταλλα
• Σύνθετες ρητίνες

PANAVIA™ SA CEMENT UNIVERSAL

Μία απλή και αισθητική κονία
για όλες τις ενδείξεις συγκόλλησης. 

Ζιρκονία, Διπυριτικό Λίθιο (π.χ. e.max*, katana). 

34 χρόνια εµπειρίας µε το αυθεντικό MDP
Κάτοχος της πατέντας από το 1981

Aνταλλακτική πάστα
1 σύριγγα για κάθε απόχρωση 8.1gr: 
Universal (Α2), Διαφανές, Kαφέ (Α4), Λευκό,
Αδιαφανές (=χηµικώς πολυµεριζόµενο)
20 ρύγχη ανάµιξης

Συγκολλήστε τα πάντα χωρίς να απαιτείται ενεργοποιητής συγκόλλησης

MDP µονοµερές: 
Το αυθεντικό MDP µονοµερές 
δηµιουργεί έναν ισχυρό χηµικό 
δεσµό µε το κράµα µετάλλου, 
το ζιρκόνιο, την αδαµαντίνη 
και την οδοντίνη.

LCSi µονοµερές: 
Το αυθεντικό LCSi µονοµερές 
δηµιουργεί έναν ισχυρό χηµικό 
δεσµό µε την πορσελάνη, 
το διπυριτικό λίθιο και τη 
σύνθετη ρητίνη.

Standard Kit περιλαµβάνει PANAVIA™ V5 πάστα, 
1 σύριγγα 8.1g: Universal (Α2) ή Διαφανές, PANAVIA™ V5  Tooth Primer 2ml, 
CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS 2 ml, Κ-etchant 2 ml, 10 ρύγχη ανάµιξης, 
50 βουρτσάκια εφαρµογής, 1 δοχείο ανάµιξης.

οτελεί εµπορικό σήµα της Kuraray Co. Ltd

€180,00

€87,10
EΚΠΤΩΣΗ  10%

Mία πάστα, 

EΚΠΤΩΣΗ  15%
Δύο πάστες, 

Πλεονεκτήµατα
• Κατάλληλο για όλες τις προσθετικές αποκαταστάσεις
• Ακόµη και LiDiSi συγκόλληση
• Εύκολη, φιλική προς τα ούλα αφαίρεση περίσσειας
• Δεν απαιτείται ξεχωριστός ενεργοποιητής συγκόλλησης
• Αποθηκεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου
• Εύκολη εφαρµογή µε ελάχιστη πίεση
• Βελτιωµένο ρύγχος ενδοδοντίας για την εύκολη εφαρµογή 

του στους ριζικούς σωλήνες
• Διατίθεται σε σύριγγα αυτόµατης ανάµιξης 
 
Ενδείξεις
• Συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Συγκόλληση προσθετικών αποκαταστάσεων σε 

κολοβώµατα εµφυτευµάτων και σκελετούς
• Συγκόλληση γεφυρών συγκολλητικού τύπου και 

ακινητοποιήσεων
• Συγκόλληση αξόνων και κολοβωµάτων
• Συγκόλληση αµαλγάµατος

1 σύριγγα
για κάθε απόχρωση 8.1gr: 

Universal (Α2), Διαφανές, Λευκό
20 ρύγχη ανάµιξης

ΝΕΟ!

oth Priimemememememeeerrrr 222m22m2m2mlllll,l,, 
ύγχη ανάµιξης, 

,00
¢øƒ√
∫∞∆∞¡∞ì
Cleaner



Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

ALTA
VISCOSITÀ

€48,00
3+1

¢øƒ√

€50,00

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Μια αποτελεσµατική, ασφαλής και δίχως πόνο διαδικασία 
λεύκανσης σε 3 απλά στάδια:

1. Ενεργοποίηση µε το Cavex Bite & White Stainless 
• Η δροσιστική πάστα σχολαστικά αφαιρεί τις χρωστικές και 

την οδοντική πλάκα, ενώ αυξάνει το pH της στοµατικής 
κοιλότητας.

2. Λεύκανση µε το Cavex Bite & White 
• Η λευκαντική γέλη περιέχει 16% υπεροξείδιο του 

καρβαµιδίου (ισοδύναµο µε 6% υπεροξείδιο του 
υδρογόνου) και επιπλέον φθοριούχο νάτριο.

• Γρήγορα αποτελέσµατα µετά από 30 λεπτά.
3. Φροντίδα µε το Cavex Bite & White ExSense

• Εγγυάται τη µακρόχρονη απουσία ευαισθησίας λόγω του 
επαναστατικού συνδυασµού του 2% καθαρού 
υδροξυαπατίτη και µιας γέλης υδρο-διασποράς.

Περιεχόµενο της κασετίνας Cavex Bite & 
White ABC:

• 1 σωληνάριο Cavex Bite&White Stainless 
αποµάκρυνσης χρωστικών 50g/35ml

• 3 σύριγγες των 3ml λευκαντικού 
παράγοντα Cavex Bite & White

• 1 σωληνάριο Cavex Bite & White 
ExSense προστατευτικό δοντιών 
50g/42ml

• 1 φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως

Xαρακτηριστικά
• Tοποθετούνται σε γωνιακή χειρολαβή µικροµότορ
• Xρησιµοποιούνται σε υγρό περιβάλλον µε ελαφρό κατιονισµό 

νερού σε χαµηλές ταχύτητες 5.000 και 10.000 rpm
• Aποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο στους 135°C
• Eπανατροχίζονται επαναδιαµορφώνονται, και διατηρούν πάντα την 

στιλβωτική τους ικανότητα

Ενδείξεις
• Στην καθηµερινή 

οδοντιατρική πράξη για την 
αφαίρεση κηλίδων, την 
αποµάκρυνση περίσσειας 
κονίας ή σύνθετης ρητίνης, 
την αφαίρεση προσωρινής 
κονίας, τη συντηρητική 
αποτρύγωση.

• Στην ορθοδοντική 
θεραπεία για την εξάλειψη 
περίσσειας συγκολλητικής 
κονίας µετά την 
αποµάκρυνση των 
ορθοδοντικών άγκιστρων.

• Στην περιοδοντολογία για 
την αποτρύγωση, τη ριζική 
απόξεση, την εύκολη 
πρόσβαση στο µεσορρίζιο

• Στην εµφυτευµατολογία για 
την αφαίρεση περίσσειας 
κονίας ακόµη και σε στενές 
δυσπρόσιτες περιοχές

«H ÏÂ‡Î·ÓÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎ‹»

PHTINΩΔEIΣ EΓΓΛYΦIΔEΣ ΓIA THN AΦAIPEΣH KHΛIΔΩN KAI KONIAΣ.
AΠAΛEΣ ME THN AΔAMANTINH, TA KEPAMIKA YΛIKA

KAI TOYΣ MAΛΘAKOYΣ IΣTOYΣ

JUMBO PERIOSTANDARD

2501   2502   2503   2504 4001   4002 2505   2506

Το κάθε σχήµα διατίθεται  σε συσκευασία  των έξι τεµαχίων. εται σε συσκευασία των έξι τε

€23,00

Το κάθε σχήµα διατίθετ

€18,20

Για όλες τις συσκευασίες Έκπτωση 10% 

Stainbuster® Η ΛΕΥΚΗ ΜΑΓΕΙΑKATANA™ Cleaner

KATANA™Zirconia 
Twist DIA

Για όλες τις αποκαταστάσεις,
ενδοστοµατικές - εξωστοµατικές

Το KATANA™ Cleaner είναι ένας µη διαβρωτικός 
απολυµαντικός παράγοντας κατάλληλος για τον 
καθαρισµό των επιφανειών συγκόλλησης 
προσθετικών αποκαταστάσεων µετά την δοκιµή τους 
στην στοµατική κοιλότητα. Επίσης είναι κατάλληλος 
για τον καθαρισµό της µολυσµένης 
παρασκευασµένης κοιλότητας, του ριζικού σωλήνα 
και του κολοβώµατος δοντιού / εµφυτεύµατος 
ενδοστοµατικά, προκειµένου να επιτευχθούν 
βέλτιστα αποτελέσµατα κατά τη συγκόλληση. 

• Υψηλή ικανότητα 
καθαρισµού και ευκολία στη 
χρήση

• Καπάκι µε δυνατότητα 
περιστροφής για εύκολη 
εφαρµογή µε το ένα χέρι

• Επίσης κατάλληλο για 
ενδοστοµατική χρήση

• Δεν αποδυναµώνει
• Χρησιµοποιεί άλατα µε βάση 

το MDP, δεν παρατηρείται 
αναστολή της συγκόλλησης

™‡ÛÙËÌ· ™Ù›Ï‚ˆÛË˜ ∑ÈÚÎÔÓ›Ô˘ 
ÛÂ 3 ‚‹Ì·Ù·. 

∂‡Î·ÌÙ· ÌÂ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡

AΔΡΟΚΟΚΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ

Συσκευσια:
Αρχικό σετ 14mm, 3 τεµάχια ασσορτί

Ιδανικός συνδυασµός
µε Panavia V5

¢øƒ√
Mία συσκευασία Stainbuster

δική σας επιλογής

χια ασσορτί

€35,00

• Δηµιουργεί µια φυσική γυαλάδα σε όλες τις 
αποκαταστάσεις από ζιρκόνια. 

• Αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο και διατίθεται σε 
3 αδρότητες για γωνιακή (RA)

• Συνίσταται να ξεκινάτε από το αδροκοκκο, µετά το 
µέσης αδρότητας και τέλος το λεπτόκοκκο.

• Προτεινόµενες στροφές: 
7,000 - 10,000 rpm για 
αδρόκοκκο, µέσης 
αδρότητας και λεπτόκοκκο 

• Μέγιστη ταχύτητα 
περιστροφής 20,000 rpm

τά τη συγκόλληση. 

ηλή ικανότητα 

€22,00

4ml

ΕU 3970

4 ml

ΝΕΟ!



€99,90
·fi €111,00

€180,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

InstruActiv 
Απολυµαντικό και καθαριστικό των επεµβατικών ιατρικών εργαλείων.

Είναι συµπυκνωµένο και προετοιµάζετε διαλύµατα για την 

απολύµανση και τον καθαρισµό των ιατρικών εργαλείων. 

Χρησιµοποιείται ακόµη και µε συσκευές υπερήχων.

Χρήση:

Προετοιµάζετε διάλυµα 2%, µε χρόνο δράσης τα 60 λεπτά, 

εναλλακτικά διάλυµα 3% µε χρόνο δράσης τα 30 λεπτά ή διάλυµα 4% 

µε χρόνο δράσης τα 15 λεπτά.

Τοποθετείστε τα εργαλεία στο διάλυµα. Βγάλτε τα µετά τον 

απαιτούµενο χρόνο δράσης, ξεπλύνετε και αποστειρώστε τα. 

SugoActiv 2lt
Απολυµαντικό και καθαριστικό των 
οδοντιατρικών αναρροφήσεων ή 
πτυελοδοχείων
Χρήση:
Καθηµερινά ή όποτε χρειαστεί, 
χρησιµοποιήστε 2% διάλυµα

TopActiv (90 τεµάχια)
Απολυµαντικά µαντηλάκια για τις επιφάνειες του ιατρικού 

εξοπλισµού όπως ιατρικών συσκευών, εδρών, πάγκο εργασίας 

κτλ. Εξαιρετικά αποτελεσµατικό εναντίον των παθογόνων 

µικροοργανισµών. Τα µαντηλάκια είναι εµποτισµένα µε 

SprayActiv.

Χρήση:

Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες. Χρόνος δράσης το 1 λεπτό. Να 

µην χρησιµοποιείται σε επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη.

DrillActiv 2lt
Απολυµαντικό και καθαριστικό των οδοντιατρικών φρεζών και 

µικροεργαλείων.

Πρόκειται για υγρό έτοιµο προς χρήση.

Χρήση:

Τοποθετείστε τις φρέζες µέσα στο έτοιµο 

υγρό. Βγάλτε τις ύστερα από 15 λεπτά, 

ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και στεγνώστε. 

Στο τέλος σφραγίστε τις σε αποστειρωµένα 

φακελάκια και αποστειρώστε.

SprayActiv 
Απολυµαντικό σπρέι για όλες τις 

επιφάνειες του ιατρικού εξοπλισµού όπως 

ιατρικές συσκευές, έδρες, πάγκοι εργασίας κτλ.

Χρήση: 
Ψεκάστε πάνω στις 
επιφάνειες. 
Χρόνος δράσης 
το 1 λεπτό. Να µην 
χρησιµοποιείται 
σε επιφάνειες 
ευαίσθητες στην 
αλκοόλη.

€20,80

€11,70

Πολύ οικονοµικό
από 50 έως 100 χρήσεις

ανάλογα µε τον επιθυµητό
χρόνο δράσης.

Συσκευασία 1lt €13,00 Συσκευασία 5lt €50,00

Απολυµαντικά και καθαριστικά a+d προϊόντα

Είδος Προϊόν ΠότεΧρήση

Αντισηπτικό χεριών

Χειρουργική χρήση

Απολυµαντικό και καθαριστικό εργαλείων

Απολυµαντικό και καθαριστικό φρεζών

Απολύµανση επιφανειών

Απολυµαντικό και καθαριστικό αναρρόφησης

Απολύµανση χειρολαβών

LotioSept

LotioSept

InstruActiv

DrillActiv

SprayActiv

TopActiv

SugoActiv

TopActiv

Τρίψτε µε 3 ml. Χρόνος δράσης 30 sec

Τρίψτε µε 2x5ml, για 5 λεπτά

2%, 1 ώρα χρόνος δράσης, δυνατή χρήση σε συσκευή  υπερήχων

Αδιάλυτο, 5 λεπτά, δυνατή χρήση σε συσκευή υπερήχων

Ψεκάστε πάνω στις επιφάνειες, χρόνος δράσης τα 30 sec

Σκουπίστε τις επιφάνειες, χρόνος δράσης τα 30 sec

Χρησιµοποιήστε 2 λίτρα διαλύµατος 2%

Σκουπίστε τις επιφάνειες, χρόνος δράσης τα 30 sec

Πριν και µετά από κάθε θεραπεία

Πριν από κάθε χειρουργική επέµβαση 

Αµέσως µετά τη χρήση

Αµέσως µετά τη χρήση

Αµέσως µετά τη θεραπεία

Αµέσως µετά τη θεραπεία

2 φορές την ηµέρα ή αµέσως µετά 

από σοβαρές επιµολύνσεις 

Αµέσως µετά τη θεραπεία

ό
ς
ό
ς.

€29,25

ME THN ΑΓΟΡΑ
2 συσκευασιών TopActiv (90 τεµάχια)

ΔΩΡΟ
1 ανταλλακτικό TopActiv, αξίας €5,20

ME THN ΑΓΟΡΑ
ενός ΙnstruActiv 5lt

ΔΩΡΟ
3 συσκευασίες LotioSept Gel 1lt 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt

€68,90
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt

Ο

€6,50

€11,70

Τ

ξ

Σ

φ€20,80

χρησιµοποιήστε 2% διάλ

€27,30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 lt

€50,00
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5lt

ς

ν 

€13,00
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1lt

ME THN ΑΓΟΡΑ
DrillActiv 2lt

ή SprayActiv 1lt
ή SugoActiv 2lt
ή ΙnstruActiv 2lt

ΔΩΡΟ
1 συσκευασία

LotioSept Gel 1lt  

LotioSept Gel 1lt
Αντισηπτική γέλη χεριών και δέρµατος για επαγγελµατική χρήση

Αλκοολούχα γέλη έτοιµη προς χρήση για τον επαγγελµατικό καθαρισµό 

των χεριών για συνεχή χρήση σε κλινικές, εργαστήρια, νοσοκοµεία κτλ. 

Καθαρίζει – απολυµαίνει – µε ευχάριστη οσµή – αναζωογονεί. Έχει την 

καλύτερη συµβατότητα µε το δέρµα. 

Είναι κατάλληλη για το γέµισµα δοχείου.

Χρήση:

Απλή χρήση: Τρίψτε µε 3ml γέλης 

για 30 δευτερόλεπτα.

Επαγγελµατική χρήση: Τρίψτε µε 2x5 ml 

γέλης για 5 λεπτά.

Να µην χρησιµοποιείται σε ανοιχτά τραύµατα ή βλεννογόνο.

Για 100 χρήσεις 

Χρόνος δράσης
τα 15 λεπτά.

Απολυµαντικά

In
Απ

Είν

απ

Χρ

Χρ

Πρ

εν

µε

Το

απ

0

ού όπως 

εργασίας κτλ.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β9
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ



Miratray® 
Πλαστικά διάτρητα αποτυπωτικά δισκάρια 

  
Συσκευασία REF €*

Miraratray µεµ. 101 152 0,65 €/τεµ.

Σ ί REF

PR
PL

PM

Mini
Αποτυπωτικά δισκάρια 

για αποτύπωση µερικής 
στεφάνης και γέφυρας κτλ.

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

€99,90
·fi €111,00

€50,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

Panavia SA CEMENT universal 

Alginate Mixer 3

Cavex Alginate Mixer

 € 1.100,00
∫∞π 10 ∞§°π¡π∫∞ ¢øƒ√ ∞•π∞™ € 104,00 

Το Cavex Alginate Mixer 3 είναι η ιδανική συσκευή για τη 
δηµιουργία ενός τέλειου οµοιογενούς µίγµατος αλγινικού και 
τελικά, η τέλεια αποτύπωση µε αλγινικό υλικό.
Το Cavex Alginate Mixer 3 είναι εξοπλισµένο µε κινητήρα 12 
volt. Ως αποτέλεσµα, η επιτάχυνση και η επιβράδυνση 
µπορούν να ελεγχθούν µε ακρίβεια και ο τρόπος µε τον οποίο 
µεταφέρεται η ενέργεια στο αλγινικό είναι πλήρως υπό έλεγχο. 
Ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα, το Cavex Alginate 
Mixer 3 κάνει κάποιες κινήσεις αριστερά-δεξιά και έπειτα 
αυξάνει σταδιακά την ταχύτητα. Μετά από µερικά 
δευτερόλεπτα ανάµιξης, η ταχύτητα µειώνεται πάλι σταδιακά. 
Συνολικά, η ενέργεια µεταφέρεται στο αλγινικό αποτυπωτικό 
υλικό µε εξαιρετικά ελεγχόµενο τρόπο, µε αποτέλεσµα ένα 
τέλεια αναµεµιγµένο αλγινικό σε µόλις έξι ως οκτώ 
δευτερόλεπτα.
 
Πάντα σίγουρος για µια τέλεια αποτύπωση
Η αναπαραγωγιµότητα είναι πρωταρχική απαίτηση στη 
σύγχρονη οδοντιατρική. Η ανάµιξη του αλγινικού µε το χέρι 
παράγει διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Πόσο χρόνο 
αναµειγνύεται, πόσο εντατικά και ο χρόνος πήξης;  Όλοι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και ρύθµιση του 
χρόνου. Το Cavex Alginate Mixer 3 αναµειγνύει πάντα µε τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι ώστε οι ιδιότητες του αναµεµιγµένου 
αλγινικού είναι απόλυτα προβλέψιµες.

EΚΠΤΩΣΗ

10%

SiliconA
Σιλικόνη αθροιστικού τύπου για αποτύπωση στεφανών, 
γεφυρών, εµφυτευµάτων και λήψη λειτουργικού 
αποτυπώµατος.
Αποτελείται από: 
Soft putty µαλακό στοκώδους σύστασης µοναδικής 

τεχνολογίας Snap Set (ενεργοποιείται µε την 
  θερµοκρασία του στόµατος) 

SiliconA heavy body υλικό µέτριας αστάθειας 
   κατάλληλο για µονοφασική τεχνική αποτύπωσης

SiliconA injection χαµηλής ευστάθειας κατάλληλο 
   για τεχνική sandwich

ªE THN A°√ƒ∞ 2 CAVEX SILICONA PUTTY
¢øƒ√ 1 ™À™∫∂À∞™π∞ SILICONA HEAVY 50ml x 2 ‹ SLICONA INJECTION

Cavex Putty κίτρινο 0.45 min 1.15 3.30 5.30

Cavex Heavy Body πρασίνο Δεν χρειάζεται 2.00 3.30 5.30

Cavex Injection µπλε Δεν χρειάζεται 2.00 3.30 5.30

Χαρακτηριστικά ΧΡΩΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνετ

SiliconΑ Bite
Bινυλπολυσιλοξάνη κατάλληλη για οδοντικό εντύπωµα, 
εξαιρετικά ανθεκτική, µε σύντοµη διάρκεια παραµονής στη 
στοµατική κοιλότητα.
Συσκευασία: Cavex SiliconA Bite: 2 x 50 ml

EΚΠΤΩΣΗ 

10%

€50,00

ScanSpray

Cream Alginate

Αναµιγνύεται πολύ 
εύκολα και παρουσιάζει 
µια εξαιρετικά λεία και 
κρεµώδη σύσταση, η 
οποία εξασφαλίζει µια 
λεπτοµερή αναπαραγωγή 
αποτύπωσης των 5µm 
(προσεγγίζει την απόδοση 
των σιλικονούχων 
αποτυπωτικών υλικών 
λόγω της τεχνικής 
αποτύπωσης και των 
φυσικών του ιδιοτήτων). 
Έχει αξιολογηθεί µε 97% 
στο DENTAL ADVISOR.

λ

λ

Έ

€10,80
€1.350

TA ¶∞¡∆∞ °π∞ ∆∏¡ ∞¶√∆À¶ø™∏

TA ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

nSprayyyyyyyy

F €*F

φάνης και γέφυρας κτφάφφ

EΚΠΤΩΣΗ

10%

• Aνθεκτικό πλαστικό που δεν ξεφλουδίζει και δεν 
σπάζει, δυνατότητα περιορισµένης διαµόρφωσης όταν 
θερµανθεί

• Eιδικές οπές για µεγαλύτερη συγκράτηση του 
αποτυπωτικού υλικού

• Πρακτικό διότι σηµειώνεται εύκολα µε Miramarker ή  
µαρκαδόρο τσόχα

• Διατίθεται σε 3 διαφορετικά µεγέθη µικρό, µεσαίο και 
µεγάλο άνω και κάτω γνάθου καθώς και 3 διαφορετικά 
µερικά αποτυπώµατα PL, PR, PM αριστερό, δεξί και 
κεντρικό

€35,00
€35,00
€48,10

+
¢øƒ√

10 ∆∂ª∞Ãπ∞ CREAM ALGINATE

∞•π∞™ €108,00 

€33,00
EΚΠΤΩΣΗ  10%

Το Cavex ScanSpray έχει σχεδιαστεί για 
να βελτιστοποιεί την ικανότητα σάρωσης 
των αποτυπωµάτων. Επειδή είναι ένα 
σπρέι µε βάση τη σκόνη, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε τύπο 
αποτυπωτικού υλικού. Λόγω της 
προσθήκης διοξειδίου του τιτανίου 
ακόµη και οι µικρότερες 
λεπτοµέρειες µπορούν 
σαφώς να σαρωθούν.
Εφαρµόστε ένα 
λεπτό στρώµα 
Cavex ScanSpray 
στο αποτύπωµα 
για ένα 100% 
ακριβές ψηφιακό 
µοντέλο.

200 ml

ªE THN A°√ƒ∞ 5 CREAM ALGINATE,
∂∫¶∆ø™∏ 5%

ªE THN A°√ƒ∞ 10 CREAM ALGINATE, 
∂∫¶∆ø™∏ 10%

ΝΕΟ!



Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτωνΣτις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Miraject PL Super ø 0,9 mm, µήκους 22 mm

Κοντές βελόνες 
εφαρµογής

• Για την εφαρµογή υγρών, γέλης και για  
  τους διακλυσµούς ευρέων ριζικών σωλήνων
• Αποστειρωµένη συσκευασία
• Εύκαµπτες
• Για σύριγγες µε σύνδεση τύπου Luer 

 

254 214

Συσκευασία 100 τεµ. Κωδ. €*

Happy Morning
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Συσκευασία Κωδ. €*

Mira-2-ton δισκία 6τεµ. 631 027 5,00

Mira-2-ton δισκία 50τεµ. 605 765 16,30

Mira-2-ton δισκία 250τεµ. 605 768 41,00

Mira-2-ton διάλυµα 10ml 605 659 8,00

Mira-2-ton διάλυµα 60ml 605 655 20,00

 

Mira-2-ton®

Διάλυµα αποκάλυψης οδοντικής πλάκας 
Σε µασώµενα δισκία ή υγρό•
Η παλαιά οδοντική πλάκα χρωµατίζεται σκούρο µπλέ ενώ 
η νεοσχηµατιζόµενη µωβ 

•

Χρησιµοποιείται χρόνια στην οδοντιατρική πράξη•
Ιδανικό για την ενεργοποίηση των ασθενών στην εφαρµογή
της στοµατικής υγιεινής

•

Δεν περιέχει ερυθροσίνη, µεντόλη και γλουτένη•
Εύκολη αποµάκρυνση του χρωµατισµού µε βούρτσισµα•
Εύκολο στην χρήση- µια 
ταµπλέτα είναι αρκετή
 για 2 εφαρµογές

•

Miraject® Endotec Luer
Aµβλείες 
βελόνες µε 
πλάγια διανοµή

• H πλάγια διανοµή δεν προσδίδει πίεση στο ακρορίζιο 
• Iδανικές και για περιοδοντικούς θυλάκους χωρίς να τραυµατίζεται  
  ο µαλακός ιστός
• Σε αποστειρωµένη συσκευασία των 25 τεµ
• Για σύριγγες µε σύνδεση τύπου Luer

 

Συσκευασία 25 τεµ. Κωδ. €*

Miraject Endotec Luer ø 0,8 mm, µήκους 25 mm 254 216 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,6 mm, µήκους 25 mm 254 217 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,5 mm, µήκους 25 mm 254 218 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,4 mm, µήκους 25 mm 254 228 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,3 mm, µήκους 25 mm 254 219 43,00

Miraject® Endo Luer

Miraject® PL Super

Μακριές βελόνες

• Iδανική για την ενδοδοντία (διακλυσµό ριζικών σωλήνων)
• Για σύριγγες µε σύνδεση τύπου Luer
•  Σε 2 ιδανικά µεγέθη 30g και 25g για εύκολη εφαρµογή στον ρ.σ. 

 Συσκευασία 100 τεµ. Κωδ. €*

Miraject Endo Luer, λεπτές ø 0,3 mm, µήκους 40 mm 254 222 14,00

Miraject Endo Luer, µεσαίες ø 0,5 mm, µήκους 40 mm 254 215 14,00

EΚΠΤΩΣΗ

10%

€23,00

 Μiratoi  Έκπτωση 10% 

€33,90

Oxysafe 

Τεχνολογία ενεργού οξυγόνου για αποτελεσµατική θεραπεία περιοδοντίτιδας και 
της περιεµφυτευµατίτιδας

Το OXYSAFE Gel Professional µε την πατενταρισµένη τεχνολογία Ardox-X, η οποία βασίζεται 
στο ενεργό οξυγόνο (υδρογονανθρακικό-οξοβορικό σύµπλεγµα), λειτουργεί από έξω προς 
τα µέσα και διεισδύει γρήγορα στο βιοφίλµ στα ούλα. Τα αναερόβια βακτήρια 
καταστρέφονται και η αναγεννητική επίδραση ενεργοποιείται στον φλεγµονώδη ιστό.
Το OXYSAFE Gel Professional δεν είναι κυτταροτοξικό και δεν χρησιµοποιεί υπεροξείδια ή 
ρίζες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την στοµατική χλωρίδα. Σε συνδυασµό 
µε το OXYSAFE Liquid Professional στοµατικό διάλυµα, το µακροχρόνιο ενεργό οξυγόνο 
απελευθερώνεται στους θυλάκους των ούλων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο επανεµφάνισης 
της φλεγµονής. Το OXYSAFE Professional λειτουργεί εξίσου καλά µε τους καπνιστές και τους 
µη καπνιστές.
Πλεονεκτήµατα
• Γρήγορη µείωση του βάθους των περιοδοντικών θυλάκων και απολύµανσή τους
• Χωρίς αντιβιοτικά, χωρίς χλωρεξιδίνη
• Μακρόχρονη επίδραση
• Επιστηµονικά και κλινικά ελεγµένο

ων

EΚΠΤΩΣΗ

10%
Κ δ €*

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Κωδ. €*

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Το OXYSAFE Liquid 
Professional 250 ml είναι 
ένα στοµατικό διάλυµα που 
χρησιµοποιείται στο σπίτι 
από τους ασθενείς, αµέσως 
µετά την ολοκλήρωση της 
θεραπείας ως συντήρηση. 
Εξασφαλίζει την παραµονή 
ικανοποιητικής ποσότητας 
ενεργού οξυγόνου στο 
στόµα, διατηρώντας την 
αντιµικροβιακή του δράση 
και υποστηρίζοντας την 
επιθυµητή επούλωση των 
ιστών.

OXYSAFE Gel Professional 1 ml χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά από τον οδοντίατρο και εφαρµόζεται µέσα 
στους περιοδοντικούς θυλάκους.

Συσκευασία Κωδ. €*

OXYSAFE Gel Professional 3χ1 ml 155 041 158,00

OXYSAFE Liquid Professional 250 ml 155 042 14,00

OXYSAFE Professional Introkit 155 040 165,00

Kωδ. 605 707

€38,00
Kωδ. 605 696

€25,00
Kωδ. 605 692

€25,00
Kωδ. 605 693

€62,50
Kωδ. 605 706

€33,00

€32,00
Kωδ. 605 704

β Ο

€36,00
Kωδ. 605 699

χρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

€32,00
Kωδ. 605 698

Με την αγορά 5 εργαλείων  Έκπτωση 10%  

€5,00

€16,30

€41,00

€8,00

€20,00

FIG. 1/2 - 5/6

FIG. 7/8 - 9/10 
παρειακά/γλωσσικά

FIG. 11/12 - 15/16 
εγγύς

FIG. 13/14 - 17/18 
άπω

Εφαρµογή ξέστρων GRACEY

3301-01
GRA 1/2

3310-101G

3310-102G

3301-03
GRA 3/4

3310-103G

3310-104G

3301-07
GRA 7/8

3310-107G

3310-108G

3310-109G

3310-110G

3301-05
GRA 5/6

3310-105G

3310-106G

3301-09
GRA 9/10

3301-11
GRA 11/12

3310-111G

3310-112G

3301-13
GRA 13/14

3310-113G

3310-114G

3301-15
GRA 15/16

3310-115G

3310-116G

3301-17
GRA 17/18

3310-117G
3310-118G

3301-01M5
GRA 1/2M5

3301-07M5
GRA 7/8M5

3301-11M5
GRA 11/12M5

3301-13M5
GRA 13/14M5

3310-101GM5

3310-107GM5

3310-113GM5

3310-111GM5

3310-102GM5

3310-114GM5

3310-112GM5

3310-108GM5

16,00

€35,50

€35,50 €35,50

µ

α 

EΚΠΤΩΣΗ

10%

GRACEY Mini ξέστρα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑEΚΠΤΩΣΗ

10%

EΚΠΤΩΣΗ  10%

• Μακρύτεροι εξωτερικοί θύσανοι
   για τον καθαρισµό ουλοπαρειακής αύλακας
• Αποστρογγυλεµένοι θύσανοι µε κεκαµένη 
  λαβή
Κουτί των 100 τεµαχίων µε οδοντόπαστα Κωδ. 605401
και χωρίς οδοντόπαστα Κωδ 605403

EΚΠΤΩΣΗ  10%

NEO!



Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτωνΣτις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Miraject PL Super ø 0,9 mm, µήκους 22 mm

Κοντές βελόνες 
εφαρµογής

• Για την εφαρµογή υγρών, γέλης και για  
  τους διακλυσµούς ευρέων ριζικών σωλήνων
• Αποστειρωµένη συσκευασία
• Εύκαµπτες
• Για σύριγγες µε σύνδεση τύπου Luer 

 

254 214

Συσκευασία 100 τεµ. Κωδ. €*

Happy Morning
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Συσκευασία Κωδ. €*

Mira-2-ton δισκία 6τεµ. 631 027 5,00

Mira-2-ton δισκία 50τεµ. 605 765 16,30

Mira-2-ton δισκία 250τεµ. 605 768 41,00

Mira-2-ton διάλυµα 10ml 605 659 8,00

Mira-2-ton διάλυµα 60ml 605 655 20,00

 

Mira-2-ton®

Διάλυµα αποκάλυψης οδοντικής πλάκας 
Σε µασώµενα δισκία ή υγρό•
Η παλαιά οδοντική πλάκα χρωµατίζεται σκούρο µπλέ ενώ 
η νεοσχηµατιζόµενη µωβ 

•

Χρησιµοποιείται χρόνια στην οδοντιατρική πράξη•
Ιδανικό για την ενεργοποίηση των ασθενών στην εφαρµογή
της στοµατικής υγιεινής

•

Δεν περιέχει ερυθροσίνη, µεντόλη και γλουτένη•
Εύκολη αποµάκρυνση του χρωµατισµού µε βούρτσισµα•
Εύκολο στην χρήση- µια 
ταµπλέτα είναι αρκετή
 για 2 εφαρµογές

•

Miraject® Endotec Luer
Aµβλείες 
βελόνες µε 
πλάγια διανοµή

• H πλάγια διανοµή δεν προσδίδει πίεση στο ακρορίζιο 
• Iδανικές και για περιοδοντικούς θυλάκους χωρίς να τραυµατίζεται  
  ο µαλακός ιστός
• Σε αποστειρωµένη συσκευασία των 25 τεµ
• Για σύριγγες µε σύνδεση τύπου Luer

 

Συσκευασία 25 τεµ. Κωδ. €*

Miraject Endotec Luer ø 0,8 mm, µήκους 25 mm 254 216 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,6 mm, µήκους 25 mm 254 217 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,5 mm, µήκους 25 mm 254 218 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,4 mm, µήκους 25 mm 254 228 43,00

Miraject Endotec Luer ø 0,3 mm, µήκους 25 mm 254 219 43,00

Miraject® Endo Luer

Miraject® PL Super

Μακριές βελόνες

• Iδανική για την ενδοδοντία (διακλυσµό ριζικών σωλήνων)
• Για σύριγγες µε σύνδεση τύπου Luer
•  Σε 2 ιδανικά µεγέθη 30g και 25g για εύκολη εφαρµογή στον ρ.σ. 

 Συσκευασία 100 τεµ. Κωδ. €*

Miraject Endo Luer, λεπτές ø 0,3 mm, µήκους 40 mm 254 222 14,00

Miraject Endo Luer, µεσαίες ø 0,5 mm, µήκους 40 mm 254 215 14,00

EΚΠΤΩΣΗ

10%

€23,00

 Μiratoi  Έκπτωση 10% 

€33,90

Oxysafe 

Τεχνολογία ενεργού οξυγόνου για αποτελεσµατική θεραπεία περιοδοντίτιδας και 
της περιεµφυτευµατίτιδας

Το OXYSAFE Gel Professional µε την πατενταρισµένη τεχνολογία Ardox-X, η οποία βασίζεται 
στο ενεργό οξυγόνο (υδρογονανθρακικό-οξοβορικό σύµπλεγµα), λειτουργεί από έξω προς 
τα µέσα και διεισδύει γρήγορα στο βιοφίλµ στα ούλα. Τα αναερόβια βακτήρια 
καταστρέφονται και η αναγεννητική επίδραση ενεργοποιείται στον φλεγµονώδη ιστό.
Το OXYSAFE Gel Professional δεν είναι κυτταροτοξικό και δεν χρησιµοποιεί υπεροξείδια ή 
ρίζες που θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς την στοµατική χλωρίδα. Σε συνδυασµό 
µε το OXYSAFE Liquid Professional στοµατικό διάλυµα, το µακροχρόνιο ενεργό οξυγόνο 
απελευθερώνεται στους θυλάκους των ούλων, αποφεύγοντας τον κίνδυνο επανεµφάνισης 
της φλεγµονής. Το OXYSAFE Professional λειτουργεί εξίσου καλά µε τους καπνιστές και τους 
µη καπνιστές.
Πλεονεκτήµατα
• Γρήγορη µείωση του βάθους των περιοδοντικών θυλάκων και απολύµανσή τους
• Χωρίς αντιβιοτικά, χωρίς χλωρεξιδίνη
• Μακρόχρονη επίδραση
• Επιστηµονικά και κλινικά ελεγµένο

ων

EΚΠΤΩΣΗ

10%
Κ δ €*

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Κωδ. €*

EΚΠΤΩΣΗ

10%

Το OXYSAFE Liquid 
Professional 250 ml είναι 
ένα στοµατικό διάλυµα που 
χρησιµοποιείται στο σπίτι 
από τους ασθενείς, αµέσως 
µετά την ολοκλήρωση της 
θεραπείας ως συντήρηση. 
Εξασφαλίζει την παραµονή 
ικανοποιητικής ποσότητας 
ενεργού οξυγόνου στο 
στόµα, διατηρώντας την 
αντιµικροβιακή του δράση 
και υποστηρίζοντας την 
επιθυµητή επούλωση των 
ιστών.

OXYSAFE Gel Professional 1 ml χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά από τον οδοντίατρο και εφαρµόζεται µέσα 
στους περιοδοντικούς θυλάκους.

Συσκευασία Κωδ. €*

OXYSAFE Gel Professional 3χ1 ml 155 041 158,00

OXYSAFE Liquid Professional 250 ml 155 042 14,00

OXYSAFE Professional Introkit 155 040 165,00

Kωδ. 605 707

€38,00
Kωδ. 605 696

€25,00
Kωδ. 605 692

€25,00
Kωδ. 605 693

€62,50
Kωδ. 605 706

€33,00

€32,00
Kωδ. 605 704

β Ο

€36,00
Kωδ. 605 699

χρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

€32,00
Kωδ. 605 698

Με την αγορά 5 εργαλείων  Έκπτωση 10%  

€5,00

€16,30

€41,00

€8,00

€20,00

FIG. 1/2 - 5/6

FIG. 7/8 - 9/10 
παρειακά/γλωσσικά

FIG. 11/12 - 15/16 
εγγύς

FIG. 13/14 - 17/18 
άπω

Εφαρµογή ξέστρων GRACEY

3301-01
GRA 1/2

3310-101G

3310-102G

3301-03
GRA 3/4

3310-103G

3310-104G

3301-07
GRA 7/8

3310-107G

3310-108G

3310-109G

3310-110G

3301-05
GRA 5/6

3310-105G

3310-106G

3301-09
GRA 9/10

3301-11
GRA 11/12

3310-111G

3310-112G

3301-13
GRA 13/14

3310-113G

3310-114G

3301-15
GRA 15/16

3310-115G

3310-116G

3301-17
GRA 17/18

3310-117G
3310-118G

3301-01M5
GRA 1/2M5

3301-07M5
GRA 7/8M5

3301-11M5
GRA 11/12M5

3301-13M5
GRA 13/14M5

3310-101GM5

3310-107GM5

3310-113GM5

3310-111GM5

3310-102GM5

3310-114GM5

3310-112GM5

3310-108GM5

16,00

€35,50

€35,50 €35,50

µ

α 

EΚΠΤΩΣΗ

10%

GRACEY Mini ξέστρα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑEΚΠΤΩΣΗ

10%

EΚΠΤΩΣΗ  10%

• Μακρύτεροι εξωτερικοί θύσανοι
   για τον καθαρισµό ουλοπαρειακής αύλακας
• Αποστρογγυλεµένοι θύσανοι µε κεκαµένη 
  λαβή
Κουτί των 100 τεµαχίων µε οδοντόπαστα Κωδ. 605401
και χωρίς οδοντόπαστα Κωδ 605403

EΚΠΤΩΣΗ  10%

NEO!



€99,90
·fi €111,00

€180,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%

Panavia SA CEMENT universal 

∏ ¤Í˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙÈÎÔ‡ fiÓÔ˘!

Σύνθεση 
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:100000

Σύνθεση 
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:200000

Σύνθεση 
Λιδοκαΐνη 2%
Aδρεναλίνη 1:80000

Σύνθεση 
Υδροχλωρική µεπιβακαΐνη 3%
χωρίς αγγειοσυσπαστικό έκδοχα

Μέγεθος Διάµετρος
Χρωµατική

κωδικοποίηση

X short - 10 mm 30 G

short - 25 mm 30 G

short - 25 mm 27 G

long - 35 mm 27 G

™∆∞10  ∫√À∆π∞ µ∂§√¡∂™ SEPTOJECT ™À¡√§π∫∏™ ∞•π∞™ €100,00
¢øƒ√ 

H́4 ΚΟΥΤΙA BEΛΟΝΕΣ 
SEPTOJECT 1ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 

Νο9950-8   ΑΞΙΑΣ €55,00

∞Ó·ÈÛıËÙÈÎ¿ SEPTODONT
µÂÏfiÓÂ˜ SEPTOJECT 

∏ ¤Í˘ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÓÙÈÎÔ‡ fiÓÔ˘!

Σύνθεση 
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:100000

Σύνθεση 
Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4%
επινεφρίνη: 1:200000

Σύνθεση 
Λιδοκαΐνη 2%
Aδρεναλίνη 1:80000

Σύνθεση 
Υδροχλωρική µεπιβακαΐνη 3%
χωρίς αγγειοσυσπαστικό
έκδοχα

Μέγεθος Διάµετρος
Χρωµατική

κωδικοποίηση

X short - 10 mm 30 G

short - 25 mm 30 G

short - 25 mm 27 G

long - 35 mm 27 G

ΣΤΑ10  ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €100,00
ΔΩΡΟ 

H́4 ΚΟΥΤΙA BEΛΟΝΕΣ 
SEPTOJECT 1ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 

Νο9950-8   ΑΞΙΑΣ €55,00

Σύνθεση 
Υδροχλω
επινεφρίν

ΣΤΑ ΚΟΥΤΙΑ

ΚΟ
SE

€18,00

TRIAL KIT
2 TEMAXΙΩΝ

TO KAΘΕ ΣΕΤ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Καθηµερινή εφαρµογή της τοπικής οδοντικής 
αναισθησίας 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εργονοµική και ελαφριά λαβή 40 gr
• Συµβατή µε οποιοδήποτε τύπο βελόνας επιλέξετε
• Δύο διαφορετικές λαβές µας επιτρέπουν να την κρατάµε 

όπως µια συµβατική σύριγγα ή ως λαβή στυλό
• Ασύρµατη, λειτουργεί µε µπαταρίες χωρίς πεντάλ ή 

κονσόλα
• 3 ταχύτητες έγχυσης αναισθητικού για την καλύτερη 

διαχείριση των ενέσεών σας
• 2 τύποι λειτουργίας (συνεχής ροή ή σταδιακά αυξανόµενη) 

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως των αποθεµάτων

Παρακολουθήστε το βίντεο
στο Link /QR

η ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
για το ιατρείο σας

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ • ΑΣΥΡΜΑΤΗ
• ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ • ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ

DENTAPEN

Ανταποκρίνεται στις προτιµήσεις των ασθενών σας: 
σταθερή ροή για τη µείωση του πόνου, καθησυχαστική 
εµφάνιση.
Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας: άνεση και 
επαναληψηµότητα των ενέσεων σας καθόλη τη διάρκεια 
της ηµέρας.
Αντιστοιχεί στις συνήθειες σας: χωρίς εκπαίδευση, η 
σύριγγα και η χειρολαβή όπως ενός στυλό, συµβατό µε 
οποιαδήποτε βελόνα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Dentapen kit περιλαµβάνει 5 λαβές συµβατικές, 2 τύπου 
στυλό, 7 θήκες αναισθητικής φύσιγγας, 3 µπαταρίες και 25 
προστατευτικά µιας χρήσεως. 

NEO!

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ
Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27
Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100
e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

∞Ó·ÈÛıËÙÈÎ¿ SEPTODONT  µÂÏfiÓÂ˜ SEPTOJECT 

€180,00

EΚΠΤΩΣΗ  10%
€2.200,00

+
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µ∂§√¡∂™ SEPTOJECT

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΟ VIDEO

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Β9
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ




