ORTHODONTIC WIRES MADE IN GERMANY
Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

ROYAL SUPER ELASTIC NiTi WIRE
NT...U/L

Τα τόξα Super Elastic NiTi Arch της Royal Orthodontics έχουν
υπέροχο φινίρισμα που μειώνει την τριβή και το καθιστά για
τον ασθενή πολύ άνετο. Είναι υψηλών προδιαγραφών πλήρως
ωστενιτικά με υπερελαστικές ιδιότητες που τα κάνουν να
μπορούν να μείνουν στο στόμα του ασθενούς μέχρι και για
τρείς μήνες χωρίς να χάσουν το σχήμα τους. Mε ένδειξη μέσης
γραμμής στρογγύλά και τετράγωνα σε οικονομική συσκευασία
των 25 τεμαχίων ή των 50 τεμαχίων.

ROYAL WHITE NiTi WIRE
NTW / NTWF

Αισθητικά Ορθοδοντικά σύρματα NiTi, ανωτέρας ποιότητας
σε λευκό χρώμα των δοντιών. Διατίθενται σε μέγεθος στις
διαστάσεις 012, 014, 016, 018, 16x16, 16x22, 17x25, 18x18,
18x25. Η πρωτοποριακή λευκή επικάλυψη στα στρογγυλά είναι
παντού ενώ τα παραλληλόγραμμα διατίθενται σε δύο τύπους.
Α. Με επικάλυψη σε όλες τις επιφάνειες και
Β. με επικάλυψη μόνο προστομιακά, για ελαχιστοποίηση των
τριβών.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

ROYAL 3– Stepped-Force NiTi Arch Wire
SF

Τα τόξα 3−Stepped−Force NiTi Arch της Royal Orthodontics
ασκούν τρία διαφορετικά επίπεδα δυνάμεων στο οδοντικό
τόξο. Στους γομφίους ασκείται η μεγαλύτερη δύναμη αρκετή για εύκολη μετακίνηση των τρίριζων γομφίων, στην περιοχή των προγομφίων μια ενδιάμεση δύναμη και στην πρόσθια
περιοχή ελαφριές δυνάμεις για να μην καταπονούνται οι ευαίσθητες ρίζες των προσθίων δοντιών. Διατίθενται σε πακέτα
των 10 τεμαχίων.

www.orthoshop.gr
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ROYAL NEW THERMAL NiTi WIRE LIGHT FORCE
ΝΗΝΤ

Τα Royal Σύρματα New Thermal NiTi της Royal Orthodontics είναι ιδανικά σαν σύρματα έναρξης θεραπείας σε πολύ συνωστισμένα
περιστατικά. Οι υπερελαστικές ιδιότητες τους τα κάνουν να μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι 120 º (Deflection angle 120 degree).
Ασκούν πολύ πιο ήπιες δυνάμεις και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα απλά θερμοελαστικά σύρματα. Στρογγυλά και τετράγωνα
σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής.

ROYAL ECONO THERMAL NiTi WIRE
HNT

Τα υψηλών προδιαγραφών θερμοελαστικά σύρματα νικελίου τιτανίου της Royal Orthodontics Όταν ψυχθούν μπορούν να λάβουν
οποιοδήποτε σχήμα και να προσδεθούν εύκολα ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο δόντι. Σε θερμοκρασία στόματος λαμβάνουν
σταδιακά το αρχικό τους σχήμα, ευθυγραμμίζοντας τα δόντια ασκώντας ήπιες δυνάμεις. Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των
10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης γραμμής.
Μία χρήσιμη πληροφορία!!!
Βρέχετε μερικές μπατονέτες και τις βάζετε στην κατάψυξη.
Όταν χρειάζεται να βάλετε το θερμοελαστικό σύρμα στο slot
ενός πολύ απομονωμένου δοντιού πέρνετε μία μπατονέτα από
την κατάψυξη και μαλακώνετε ψύχοντας το σύρμα τοπικά και
το τοποθετείτε πανέυκολα στο slot.

ROYAL RCS WIRE ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΟΥ SPEE
RCS

Τα σύρματα νικελίου τιτανίου της Royal Orthodontics καμπύλης
του Spee είναι υψηλών προδιαγραφών πλήρως ωστενιτικά με
υπερελαστικές ιδιότητες και κατασκευάζονται στη Γερμανία.
σύμφωνα με τα υψηλότερα στάνταρντ. Η ανώτερης ποιότητας
σχηματική μνήμη (shape memory) που έχουν και η εξαιρετική
ελαστικότητα (Deflection angle 57 degree) τα κατατάσσει στα
καλύτερα της αγοράς.
Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με
ένδειξη μέσης γραμμής.

ROYAL 7x TWIST FLEX NiTi WIRE
TW

Τα σύρματα 7x Twist Flex της Royal Orthodontics είναι επτάκλωνα
συρματα νικελίου τιτανίου και αποδίδουν πραγματικά τις
χαμηλότερες ορθοδοντικές δυνάμεις από ολα τα σύρματα της
αγοράς. Άν και έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία για να μην
ξεδιπλώνονται, για ασφάλεια συστήνεται μετά από το κόψιμο
η τοποθέτηση ενός Ti−Stopper. Διατίθενται σε πακέτα των 10
συρμάτων.
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ROYAL Ti-STOPPERS CRIMBABLE
STOPS
Εξαιρετικά μικρό μέγεθος που σφίγκονται πάνω στο τόξο
ακόμη και με κοινη πένσα Weingard. Εμποδίζουν το σύρμα να
γλυστράει ανάμεσα στα άγκιστρα.Εξαιρετικά σταθερά και
εύκολα στην χρήση. Διατείθενται σε πακέτο των 20 τεμαχίων
και σε δύο τύπους.
Type A για σύρματά από .012” ώς .016”x .016”.
TISTOPTU 1-2-3-4
Type B για σύρματά από .016”x .022” και άνω.
TISTOPCRA-B

ROYALORTHODONTICS

ROYAL MULTI TMA Arch WIRE
MTM

Τα σύρματα MULTI TMA της Royal Orthodontics έιναι ένα
επαναστατικό πρoϊόν και αποτελεί την τελευταία λέξη της
τεχνολογικής έρευνας στον τομέα των συρμάτων. Παρουσιάζει
μέχρι και 7 φορές υψηλότερη αντοχή στην καταπόνηση με
εφελκυσμό. Έτσι έχει μια αξιοπρόσεκτη αντοχή σε σχέση
με τα απλά σύρματα ΤΜΑ. Με απλά λόγια κάμπτεται έυκολα
και σπάει δύσκολα. Εξαιτίας της επικάλυψης της επιφάνειας
του από κράμα νικελίου τιτανίου, έχει όλα τα πλεονεκτήματα
αυτού. Δηλαδή μειωμένη τριβή και λαμπερό χρώμα. Στρογγυλά
και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη μέσης
γραμμής. Υπάρχουν και σε ευθεία μακριά τμήματα Conventional
TMA σε πακέτα των 10 τεμαχίων.

ROYAL DUAL ARCH WIRE
SS(DSS)
MULTi TMA(DMTMA)

Αυτό το μοναδικό ορθοδοντικό σύρμα συνδυάζει το απόλυτο
torque control στα μπροστινά δόντια με ελάχιστες τριβές
στα πίσω. Διατίθεται σε NiTi, TMA, MULTI TMA & SS. Σε τρεις
διαμέτρους και σε 4 αποστάσεις των προσθίων δοντιών. Ιδανικό
για την γλωσσική ορθοδοντική αλλά και για τα αυτόδετα
bracket. Σε συσκευασίες του 1 τεμαχίου.

ROYAL / MORELLI TMA WIRE STRAIGHT
BETAS 560100

Ευθεία σύρματα ΤΜΑ μήκους 36 cm και διαμέτρου 0,20” (0,5mm),
0,32” (0,8mm) και 0,36” (0,9mm). Ιδανικά για εργαστηριακή
χρήση σε πακέτα των 10 τεμαχίων.

ROYAL TMA ARCH WIRE
BETA

Τα σύρματα ΤΜΑ της Royal Orthodontics κατασκευάζονται από
ένα κράμα Beta Titanium χωρίς νικέλιο. Κάμπτονται εύκολα και
έχουν εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες. Το τέλειο φινίρισμα και
η αντοχή τους τα κατατάσσουν στα καλύτερα της αγοράς.
Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 10 τεμαχίων με ένδειξη
μέσης γραμμής. Υπάρχουν και σε ευθεία μακριά τμήματα σε
πακέτα των δέκα.
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ NATURAL
Ή ΣΕ ΕΥΘΥΣ ΡΑΒΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ NATURAL. ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΕΣ: DAMON,
MUSHROOM, STANDARD, EURO
www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457

11

ROYAL STAINLESS STEEL WIRES
SS

Τα σύρματα ανοξείδωτου χάλυβα της Royal Orthodontics είναι
κατασκευασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα τεχνολογικά
κριτήρια από 304 V βαθμού ανοξείδωτο χάλυβα. Τα σύρματα
είναι λεία και χωρίς torque ενώ μπορούν να ασκήσουν 390
γραμμ. δύναμη με μέγιστη ελαστική απόκλιση 26 βαθμών.
Στρογγυλά και τετράγωνα σε πακέτα των 50 ή των 10 τεμαχίων
με ένδειξη μέσης γραμμής σύμφωνα με τα στάνταρντ της FDA.

ROYAL WHITE SS WIRES

ROYAL / MORELLI ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

Αισθητικά Ορθοδοντικά σύρματα Stainless Steel, ανωτέρας
ποιότητας στο χρώμα των δοντιών. Η πρωτοποριακή λευκή
επικάλυψη στα στρογγυλά και στα παραλληλόγραμμα είναι
παντού. Διατείθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Διατείθενται σε ράβδους και σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

SS

SSW

SEXTUPLETS SSTS

Τα sextuplets είναι εξάκλωνα σύρματα από ανωξείδωτο
χάλυβα.

TRIPLETS SSTT
Τα triplets είναι τρίκλωνα σύρματα από ανωξείδωτο χάλυβα.

SEPTLET SSTP

Τα septlet είναι επτάκλωνα σύρματα από ανωξείδωτο χάλυβα.
Wire Sizes multistrand

ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕΓΕΘΗ
Royal Round .0150”,

.0175”, .0190”, .0215”

TETRAPLETS Moreli 5504415

Τα tetraplets είναι τετράκλωνα σύρματα από ανωξείδωτο
χάλυβα.

Moreli .015”, .018”,
.020”, .032”

TRIPLETS 5504315-32

Τα triplets είναι τρίκλωνα σύρματα από ανωξείδωτο χάλυβα.

LINGUAL RETAINER ROYAL ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

UNIVERSAL LINGUAL
RETAINER ROYAL LINGRET...

Σε 5 μεγέθη απο 22 - 30mm.

Σε 2 μεγέθη 2mm & 1,2mm.
Μήκος 58mm. Διατίθενται σε
πακέτο των 2 τεμαχίων.

LINGRET...

Τιμή LINGUAL RETAINER:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ NATURAL. ΜΕ ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΜΕΣ: DAMON,
MUSHROOM, STANDARD, EURO
12

ROYALORTHODONTICS

