DENTSPLY-GLENROE-STICKS
TT-5 Ελαστικές προσδέσεις με υψηλή ελαστικότητα, αντοχή
και χρώματα που δεν ξεθωριάζουν γρήγορα.
Σε μεγέθη .110 και .120 και σε 53 χρώματα βλ.τον πίνακα.
Διατείθενται σε πακέτο των 1000 τεμαχίων.

Essix Glenroe

DENTSPLY-GLENROE-CHROMATIES
ΕDT
ΔΙΧΡΩΜΕΣ Ελαστικές προσδέσεις με υψηλή ελαστικότητα,
αντοχή και ποιότητα σε μεγέθη .110 και .120 και σε
13χρώματα βλ. τον πίνακα. Διατείθενται σε πακέτο των
1000 τεμαχίων.

DENTSPLY GLENROE-CHAINS 15 ft
GC
Ελαστικές αλυσίδες με υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή και χρώματα
που δεν ξεθωριάζουν. Σε τέσσερα
μεγέθη. Σε πάνω από 53 χρώματα.

DENTSPLY GLENROE−CHAINS THIN 15 ft
GCT

ROYAL ECONOMY STICKS
ELL

Πολύ λεπτές ελαστικές αλυσίδες με υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή. Ιδανικές για να
χρησιμοποιούνται σε κεραμικά άγκιστρα.
Σε τρία μεγέθη (open, long, closed) και
χρώμα διαφανές.

Μαλακές
ελαστικές
προσδέσεις
ποιότητας σε ακαταμάχητες τιμές.
Μέγεθος 120. Χρώματα: Clear, silver,
black, blue, light blue, green, light green,
yellow, red, pink, fuchsia, orange, purple,
white, assorted. Διατείθενται σε πακέτο
των 1000 τεμαχίων.

ECONOMY ROYALCHAINS 15 ft ELC
Οικονομικές ελαστικές αλυσίδες με
υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Σε δύο
μεγέθη και σε χρώματα διαφανές και
ασημί.
210 - 9958506 & 210 - 6043457
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DENTSPLY-GLENROE INTRAORAL
ELASTICS LATEX EL

DESNTSPLY - GLENROR INTRAORAL
ELASTICS LATEX NEON ELN

Διαγναθικά ελαστικά Latex σε 50
σακ. των 100 τεμαχίων. Σύνολο 5000
τεμάχια.

Χρωματιστά διαγναθικά ελαστικά
Latex σε 50 σακ. των 100 τεμαχίων.
Σύνολο 5000 τεμάχια

Essix Glenroe

Essix Glenroe

DENTSPLY-GLENROE INTRAORAL
ELASTICS NON LATEΧ EL...NL
Διαγναθικά ελαστικά που δεν περιέχουν Latex και που είναι
απολύτως διάφανα! Σας δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα
απέναντι στους άλλους ορθοδοντικούς! Οι ασθενείς που τα
φοράνε είναι χαρούμενοι που είναι αόρατα και δεν μοιάζουν με
τα απλά που φοράνε οι άλλοι. ΠΡΟΣΟΧΗ τα διαγναθικά ελαστικά
που δεν περιέχουν Latex πρέπει να αλλάζονται από το ασθενή
συχνότερα διότι λόγω της έλλειψης Latex τα ελαστικά χάνουν
την δυναμή τους νωρίτερα από αυτά με Latex. Διατείθενται σε
50 σακ. των 100 τεμαχίων. Σύνολο 5000 τεμάχια.

Essix Glenroe

Όλα τα διαγναθικά ελαστικά διατείθενται σε μεγέθη : 1/4, 1/8,
3/8, 3/16 και 5/16 και δυνάμεις 2,5 oz (light), 3,5oz (medium),
4,5 oz (heavy) and 6 oz (extra heavy). Είναι κωδικοποιημένα με
γράμματα ανα διάσταση και ανα δύναμη.
DENTSPLY GLENROE LATEX
EXTRAORAL ELASTICS

DENTSPLY GLENROE-ΕLASTICS
PLACERS EP-100

Eλαστικά για χρήση με εξωστοματικά
μηχανήματα, σε σακ. των 1000 και
σε μεγέθη : 1/4, 3/8, 5/16 & 1/2 και
δυνάμεις 8 oz (light), 14 oz (medium), &
16 oz (heavy).

Οδηγοί Διαγναθηκών ελαστικών.
Σε πακέτο των 100 τεμαχίων και σε
διάφορα χρώματα.
Essix Glenroe

Essix Glenroe

STANDARD SEPARATORS BLUE ROYAL
ELSR

DENTSPLY-GLENROE LOOSE SEPARATOR
Essix Glenroe

Ελαστικά διαχωρισμού ακτινοσκιερά
μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής σε
διάφορα μεγέθη.

Ελαστικά διαχωρισμού μεγάλης
ελαστικότητας και αντοχής
εξωτερική διάμετρος 4,5mm.
Διατείθενται σε πακέτο των 500
τεμαχίων.

JUMBO SEPARATORS GLENROE
OS-2XL

EXTRA LARGE POSTERIOR
SEPARATORS GLENROE RS-2
Essix Glenroe

Ελαστικά διαχωρισμού μεγάλα
ακτινοσκιερά. Τοποθετούνται εύκολα και
κάνουν άμεσα διαχωρισμό ακόμη και στα
πιο συνωστισμένα περιστατικά. Σε πακέτα
των 500 τεμαχίων.
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Ελαστικά διαχωρισμού πολύ μεγάλα.
Χρησιμοποιούνται και για την ανόρθωση
μερικώς εγκλείστων δοντιών. Μεγέθη
πάχος 2mm & διάμετρος 6mm. Σε
πακέτο των 128 τεμαχίων.

ROYALORTHODONTICS

GLENROE STANDARD WHITE
OS-2GCA

HOOK CUSHIONS-GLENROE HC
Essix Glenroe

Ελαστικά διαχωρισμού διάφανα για
πρόσθια δόντια. Μεγάλης ελαστικότητας
και αντοχής. Σε πάχος 0.0547”- εξωτερική
διάμετρος 0.190”). Σε πακέτα των 500 τεμ.

Προστατευτικό που τοποθετείται πάνω
στο hook. Το καθιστά ασφαλές και άνετο
για τον ασθενή. Πάνω σε ανιχνευτήρα
σαν στοπ ένδειξης βάθους τοποθέτηση
των μίνι ορθοδοντικών στηριγμάτων. Η
στενή εφαρμογή του μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί και πριν τα εμφυτεύματα
ΤΑD. Διατείθενται σε πακέτο των 140
τεμαχίων.

GLENROE−DURASEPSTM SEPARATORS
ESS1000

DENTSPLY GLENROE ROTATION WEDGES
RW-1 & RW-2

Ελαστικά διαχωρισμού με πολύ υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή. Λόγω του
ειδικού σχήματος είναι αδύνατον να
εισχωρήσουν υποουλικά. Σε συσκευασία
των 50 ραβδίων των 10 τεμαχίων.
Χρώμα: Πορτοκαλί για διαχωρισμό σε
2 ημέρες & μωβ για διαχωρισμό σε 5
ημέρες.

Σφήνες ελαστικές που τοποθετούνται στο
ένα από τα δύο πτερύγια του αγκίστρου,
ανάμεσα στο δόντι και το σύρμα για να
περιστρέψουν το δόντι. Σε δύο μεγέθη
standard για κανονικές στροφές και
increased για μεγάλες στροφές. Σε πακέτο
με 50 standard και 50 increased σε χρώμα
γκρι.

Essix Glenroe

Essix Glenroe

Essix Glenroe

ROYAL ROTATION WEDGES
RWR

DENTSPLY GLENROE-TUBING 10FT.
LBT

Σφήνες ελαστικές που τοποθετούνται
στο ένα από τα δύο πτερύγια του
αγκίστρου, ανάμεσα στο δόντι και το
σύρμα για να περιστρέψουν το δόντι.
Διάφανες σε μέγεθος standard και σε
πακέτο με 100 σφήνες.

Ελαστικοί σωληνίσκοι επικάλυψης
σύρματος εξωστοματικού με υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή. Σε μέγεθος
.050 και χρώματα: clear & gray.

Essix Glenroe

DENTSPLY GLENROE THREAD ULTRA
TUFF 15FT. UTTC

DENTSPLY GLENROE-SLEEVING 15 FT.
AWS

Ελαστικά νήματα με αδρή επιφάνεια για
εύκολη πρόσδεση και με πολύ υψηλή
ελαστικότητα και αντοχή. Δένονται με
μόνο ένα κόμπο. Χρώμα: clear

Ελαστικοί σωληνίσκοι επικάλυψης
σύρματος με υψηλή ελαστικότητα
και αντοχή, σε μεγέθη. 018 & .027.
Χρώματα: clear & gray.

Essix Glenroe

Essix Glenroe

DENTSPLY GLENROE THREAD 15 FT.
ETTC

Mini Mold KIT

Ελαστικά νήματα με υψηλή ελαστικότητα
και αντοχή Χρώματα: clear & silver.

Mini Mold starter Set Περιέχει 9 Mold
tips (1 από κάθε είδος)
Essix Glenroe

Mini Mold expert Set Περιέχει 27 Mold
tips (3 από κάθε είδος)

DENTSPLY GLENROE SHRINK TUBING
15 FT. ST-045
Σωληνίσκοι επικάλυψης σύρματος
και εξωστοματικού, το οποίο όταν
θερμαίνεται συρρικνώνεται και
δημιουργεί ένα μαλακό στρώμα
επικάλυψης του σύρματος. Είναι
άγευστο, δεν γλιστράει και δεν αλλάζει
χρώμα. Σε πακέτο των 6 τεμαχίων.

www.orthoshop.gr
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