ROYAL ECONOMY ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
Διαθέσιμοι σε αρίθμιση όμοια με της 3M ®* και της GAC ®* για
πρώτους και δεύτερους γομφίους με προδιαγραφές FDA Η.Π.Α.

ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ
Α. Economy με λεία εσωτερική επιφάνεια και ανατομικό σχήμα
Β. Supreme με μικροαδροποιημένη εσωτερική επιφάνεια και
ανατομικό σχήμα. Οι δύο τύποι προσφέρονται με σωληνίσκο
convertible ή non-convertible σε 018 & 022 slot, στις κάτωθι
παραλλαγές:

1. μονό
2. διπλό (με δύο slot για σύρμα)
3. διπλό (με ένα slot για σύρμα και ένα για εξωστοματικό)
4. τριπλό (με δύο slot για σύρμα και ένα για εξωστοματικό)
Γλωσσικά σκέτοι, με cleat , ή με sheath.

ROYAL X-TREME BANDS σε Χ-ΤRΕΜΕ ΤΙΜΗ

Όροι παραγγελίας δακτυλίων:

Προσοχή οι δακτύλιοι δεν είναι προϊόν άμεσα διαθέσιμο.
Παραγγελίες γίνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και
ο χρόνος παράδοσης είναι από 3-6 εβδομάδες. Οι παραγγελίες
είναι δεσμευτικές και δεν ακυρώνονται. Σε περίπτωση
μη παραλαβής των δακτυλίων ο πελάτης θα χρεώνεται
κατ’έλάχιστον το 10% της τελικής τιμής του προϊόντος.

Supreme δακτύλιοι με μικροαδροποιημένη εσωτερική επιφάνεια
και ανατομικό σχήμα κατασκευασμένοι στην Κίνα. Οι δύο τύποι
προσφέρονται με σωληνίσκο convertible ή non−convertible
σε 018 & 022 slot, στις κάτωθι παραλλαγές: 1. μονό 2. διπλό
(με δύο slot για σύρμα) 3. διπλό (με ένα slot για σύρμα και ένα
για εξωστοματικό) 4. τριπλό (με δύο slot για σύρμα και ένα για
εξωστοματικό) βεβαίως γλωσσικά σκέτοι, με cleat , ή με sheath.

MORELLI BAND/TUBE COVER DETACHER
7501024
7501025

Sheath w/h

Cleat

Sheath

Εργαλείο αφαίρεσης του καλύμματος του slot των
convertible σωληνίσκων και των δακτυλίων. Αφαιρώντας
το κάλυμα του slot μετατρέπεται ο σωληνίσκος σε μπράκετ
και μπορεί να τοποθετηθεί το σύρμα από το πλάϊ . Η λεπίδα
αφαιρείται από το στέλεχος και αλλάζεται εύκολα.

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ROYAL COMFORT TUBES
TC

Νέοι “Άνετοι” αυτοκολλητοι σωληνίσκοι Roth/MBT πρώτων και
δεύτερων γομφιών. Οι νέοι αυτοί σωληνίσκοι έχουν διευρυμένη
είσοδο για το σύρμα σε σχήμα που έχει το χωνί ώστε να μπαίνει
πιο εύκολα το σύρμα. Σε τέσσερις τύπους. Μονοί (non convertible), μονοί με σχήμα bracket με πτερύγια για τοποθέτηση
προσδέσεων και αποσπώμενο κάλυμμα του slot (convertible)
για εύκολη τοποθέτηση του σύρματος και από τα πλάγια. Διπλοί
με δύο υποδοχές για σύρμα, διπλοί με υποδοχή για τοποθέτηση
εξωστοματικού & σύρματος & τριπλοί. Έχουν όλοι hook και
βάση με πλέγμα σε 018 & 022 slot. Υπάρχουν οι ίδιοι σωληνίσκοι
σε Weldable για συγκόλληση με ηλεκτροσυγκολλητήρα.

ROYAL TUBES

ROYAL X-TREME TUBES σε X-TREME TIMH

Αυτοκόλλητοι σωληνίσκοι Roth πρώτων & δεύτερων γομφίων.
Σε τέσσερις τύπους. Μονοί (non−convertible), μονοί με σχήμα
bracket με πτερύγια για τοποθέτηση προσδέσεων και
αποσπώμενο κάλυμα του slot (convertible) για εύκολη
τοποθέτηση του σύρματος και από τα πλάγια. Διπλοί με δύο
υποδοχές για σύρμα , διπλοί με υποδοχή για τοποθέτηση
εξωστοματικού & τριπλοί. Έχουν όλοι hook και βάση με πλέγμα
σε 018 & 022 slot και διατείθενται σε σύστημα Roth ή MBT.

Αυτοκόλλητοι σωληνίσκοι Roth πρώτων & δεύτερων γομφίων
κατασκευασμένοι στην Κίνα. Σε τέσσερις τύπους. Μονοί (non−
convertible), μονοί με σχήμα bracket με πτερύγια για τοποθέτηση
προσδέσεων και αποσπώμενο κάλυμα του slot (convertible) για
εύκολη τοποθέτηση του σύρματος και από τα πλάγια. Διπλοί με
δύο υποδοχές για σύρμα , διπλοί με υποδοχή για τοποθέτηση
εξωστοματικού & τριπλοί. Έχουν όλοι hook και βάση με πλέγμα
σε 018 & 022 slot και διατείθενται σε σύστημα Roth ή MBT.

T18-T22
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T18XT - T22XT

ROYALORTHODONTICS

