ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΥΓΧΗ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 030-025, 030-027

ROYAL BOWL
102004

Διατίθενται σε τρία μεγέθη 18, 22 και 25

Χρωματιστά μπόλ αναμείξεως αλγινικού
ή γύψου σε διάφορα χρώματα.
Έχουν ειδική επίστρωση για εύκολη
απομάκρυνση των υπολειμμάτων του
αλγινικού /γύψου.
Σε δύο μεγέθη μεσαίο και μεγάλο.

gauge και σε πακέτο των 100 τεμαχίων.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 003-046

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ-ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
030-020 / 030-010

Σε πακέτο των 25 τεμαχίων.

Πινελάκια μακριά και κοντά σε πακέτο
των 100 τεμαχίων.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΚΟΝΙΑΣΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 030-001

ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΟΝΙΑΣ
mix-2x2/mix-3x3/mix-3x5/mix-5x7

Διατίθενται σε πακέτο
των 100 τεμαχίων

Είναι διαθέσιμο σε πενήντα φύλλα και
σε τέσσερα μεγέθη

DENTSPLY GLENROE TUFF LOCK TM
GIT

ECONOMY ROYAL
IMPRTRAY

Πλαστικά αποτυπωτικά δισκάρια με
ανατομικά διαμορφωμένα πτερύγια
για καλύτερη κάλυψη των δοντιών
χωρίς να τραυματίζουν. Σε πέντε
μεγέθη χρωματικά κωδικοποιημένα.
Κίτρινο (μεγάλο), πράσινο (μεσαίο),
μπλε (μικρό), πορτοκαλί (παιδικό
μεσαίο) & κόκκινο (παιδικό μικρό).

Πλαστικά διάτρητα αποτυπωτικά
δισκάρια για αλγινικό. Έχουν ανατομικό
σχήμα & καθαρίζονται έυκολα.Σε 4
μεγέθη παιδικό, small, medium & big.
Υπάρχουν και σε μισής γνάθου για
αποτύπωση μίας πλευράς.
Essix Glenroe

DENTSPLY GLENROE STAY COLD
MIXING DISK ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΘΗ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ MD-1
Ειδικός δίσκος αναμείξεως κονίας που
φυλάσσεται στην κατάψυξη πριν την
χρήση. Μετά την ανάμειξη στην κρύα
επιφάνειά του κρατάει την κονία για
μεγάλο χρονικό διάστημα μαλακή
και έτοιμη προς χρήση. Καθαρίζεται
εύκολα με νερό. Σετ με πλαστική σπάθη
αναμείξεως κονίας.
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ROYAL PLASTIC SPATULA
SPATR
Πλαστική σπάθη αναμείξεως αλγινικού.
Σε δύο τύπους. Αριστερά καμπύλη μόνο
από την μία πλευρά & δεξιά καμπύλη και
από τις δύο πλευρές.

Essix Glenroe

ROYALORTHODONTICS

ROYAL ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ

ROYAL ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ IMPRTRAYMET

Αποτυπωτικά δισκάρια που έχουν
στρογγυλεμένες και λείες άκρες.
Έχουν επιπλέον εσωτερικές εσωχές και
κατακόρυφες οπές που αυξάνουν την
κατακράτηση του υλικού. Διατείθενται
σε Upper και Lower σε χρώμα λευκό και
σε 8 μεγέθη για να ταιριάζουν καλύτερα
σε κάθε ασθενή. Αποστειρώνονται σε
αυτόκαυστο κλίβανο έως 137 ο C.

Μεταλλικά αποτυπωτικά δισκάρια που
έχουν στρογγυλεμένες και λείες άκρες.
Έχουν επιπλέον εσωτερικές εσωχές και
κατακόρυφες οπές που αυξάνουν την
κατακράτηση του υλικού. Διατείθενται
σε Upper και Lower και σε 5 μεγέθη
για να ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε
ασθενή.

No1 102005001 No2 102005002
No3 102005003 No4 102005004
No5 102005005 No6 102005006
No7 102005007 No8 102005008

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ SOFT ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ 102001011, 102001012

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ HARD ΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ102001005,
102001006

Τα νέα μαλακά παρειοκάτοχα της
ROYAL έχουν έναν σύγχρονο και
άνετο σχεδιασμό. Αποστειρώνονται
σε αυτόκαστο κλίβανο έως 137°C.
Διατείθενται σε χρώμα λευκό και
σε δύο μεγέθη: Ενηλίκων και παιδικό.

Τα νέα σκληρά παρειοκάτοχα της
ROYAL έχουν έναν σύγχρονο και
άνετο σχεδιασμό. Αποστειρώνονται
μόνο χημικά. Διατείθενται σε χρώμα
διάφανο και σε δύο μεγέθη: Ενηλίκων
και παιδικό.

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ STANDARD
CHEEKRH

DENTSPLY GLENROE ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ
INTRAORAL PCKE

Σκληρο παρειοκάτοχο από διαφανές
σκληρό πολυκαρβονικό σε τρία μεγέθη
μικρό, μεσαίο & μεγάλο.

Παρειοκάτοχο από μαλακό πλαστικό σε
τρία μεγέθη μικρό, μεσαίο & μεγάλο. Σε
δύο τύπους. Διαφανή σε συσκευασία
του ενός που αποστειρώνεται σε
αυτόκαυστο κλίβανο. Σε έγχρωμα
σε συσκευασία του ενός για ψυχρή
απολύμανση μόνο.

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ FLEXIBLELINGUAL-INTRAORAL 102001013,
102001014
Τα Lingual παρειοκάτοχα εκτός από το
να συγκρατούν τα χείλη έχουν ένα
στοπ στη βάση που κρατάει τη γλώσσα
του ασθενούς. Αποστειρώνονται σε
αυτόκαυστο κλίβανο έως 137°C.
Διατείθενται σε δυο μεγέθη: Medium
και Large

DENTSPLY GLENROE SALIVA EJECTORS
SE-PCKE
Τοποθετείται στο παρειοκάτοχο Speed
EZZ. Η απόλυτη αναρρόφηση χωρίς
να εμποδίζει τον ασθενή ή το γιατρό.
Διαθέσιμο σε πακέτο των 5 τεμαχίων

www.orthoshop.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΟ
NPLAST
Διαθέσιμο σε χρώμα κίτρινο, μπλε,
πράσινο και άσπρο.

ROYAL ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ
ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ
102002003, 102002002, 102002001,
FRAMEM
Διατείθενται σε τρία μεγέθη: Half
Young, Simple Adult, Flexible Adult
και μεταλλικό

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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