ΤΟ ΜΤΑ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ
Πολύ οικονομικό ανά δόση
Δεν χρωματίζει το δόντι
Βιοενεργό

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

Μη τοξικό

Καθαρό ΜΤΑ
Ευκολία ανάμειξης και χειρισμού
Πήζει γρήγορα
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος
SCHΟFFEL BRITTA & PARTNERS
Εισαγωγή − Εμπόριο οδοντιατρικών υλικών
Ολυμπιονικών 18, Πικέρμι 190 09
τηλ./fax: 210 9958 506 - 210 6043457
info@orthoshop.gr
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Ρωτήστε μας για
τις προσφορές μας

Επαρκεί για περισσότερες από 25 θεραπείες!

Επαρκεί για περισσότερες από 70 θεραπείες!

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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Ειδικές προσφορές στα ΚΙΤ

Ρωτήστε μας!
ΟΙ Νο. 1 ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι Nusmile ZR είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ζιρκόνιο και είναι 9 φορές δυνατότερες από το
φυσικό σμάλτο, δίνοντάς του εξαιρετική αντοχή που διαρκεί μέχρι την αλλαγή του δοντιού. Η επιστημονικά
σχεδιασμένη βάση, το ανατομικό σχήμα και το περίγραμμα των Nusmile ZR προσθίων και οπισθίων στεφανών
εξασφαλίζουν μια άριστη προσαρμογή με ελάχιστο τρόχισμα του δοντιού παρόμοιο με τις ανοξείδωτες
στεφάνες. Η διαύγεια των κεραμικών στεφανών ζιρκονίου έχει βελτιστοποιηθεί και για φυσική αισθητική και
για να εμποδίσει το πρόβλημα του σκούρου δοντιού, εγγυώνται συνεχή ικανοποίηση με την αποκατάσταση. Οι
στεφάνες Nusmile ZR ικανοποιούν τους πιο απαιτητικούς γονείς και γιατρούς.
ΟΠΙΣΘΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΙΩΝ
Επιστημονικά σχεδιασμένη,
ανατομικό σχήμα.

Ιδανική λεπτότητα και δύναμη
με ελάχιστο τρόχισμα του
δοντιού
Υψηλή στιλπνότητα για
τη μείωση της συσσώρευσης της πλάκας.
Υλικό που μπορείνα
συγκριθεί με τη φυσική αδαμαντίνη
Ιδανική διαφάνεια

Κεντρικοί, πλάγιοι και κυνόδοντες
μπορούν να προσαρμοστούν
0.5mm εγγύς για
συνωστισμένη οδοντοφυΐα.

Ανατομικό περίγραμμα

Πολύ λεπτά όρια
(0.2mm) αυχενικά για
άριστη εφαρμογή και
υγεία των ούλων

Μέγεθος και πυκνότητα
βελτιστοποιημένα για ιδανική
ημιδιαφάνεια.
Εμποδίζει τη διαύγεια

Μοναδικό χαρακτηριστικό των Nusmile στεφανών ζιρκονίου είναι η χρήση των TryIn στεφανών. Οι Try-In
στεφάνεςμε το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα έχουν ακριβώς τις διαστάσεις των κανονικών στεφανών ζιρκονίου.
Χρησιμοποιούντε για να ελέγξετε το τρόχισμά σας και την εφαρμογή στο στόμα της στεφάνης. Με αυτό τον
τρόπο αποφεύγετε την προσκόλληση πρωτεϊνών από το αίμα ή το σάλιο στην ειδικά επεξεργασμένη εσωτερική
επιφάνεια της στεφάνης ζιρκονίου. Έτσι αποφεύγεται η αδρανοποίηση της χημικά επεξεργασμένης επιφάνειας
και μεγιστοποιηται η συγκολλητική τους δυνατότητα με το τροχισμένο νεογιλό δόντι.
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Step No.1

Step No.6

Step No.2

Step No.7

Step No.3

Step No.4

Step No.5

Step No.8

ANTERIOR Nusmile ZR crowns
www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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Step No.1

Step No. 5

Step No. 8

Step No. 2

Step No. 6

Step No. 3

Step No. 4

Step No. 7

Step No. 9

POSTERIOR Nusmile ZR crowns
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Ειδικές προσφορές στα ΚΙΤ

Ρωτήστε μας!

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι Nusmile Signature στεφάνες πρόσθιων και οπίσθιων είναι κατασκευασμένες για ολοκληρωμένη αποκατάσταση σε νεογιλά
δόντια που έχουν καταστραφεί από τερηδόνα σε παιδική ηλικία. Οι Nusmile Signature δίνουν στο παιδί ένα υγειές, φυσικό χαμόγελο
και προτιμούνται από γονείς και γιατρούς. Οι στεφάνες μας, έχουν μεγαλύτερη αντοχή και κατασκευάζονται ευκολότερα απ’ ότι
οι στεφάνες με συνθετική ρητίνη. Είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιημένες στεφάνες παγκοσμίως με περισσότερες από 3.000.000
αποκαταστάσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Οι Nusmile Sugnature στεφάνες οπισθίων, παρέχουν αποδεδειγμένη προστασία στα νεογιλά
δόντια. Σε παναπιστημιακές μελέτες, οι στεφάνες Nusmile για οπίσθια δόντια έχουν συγκρίσιμη αντοχή με τις ανοξείδωτες στεφάνες
νεογιλών και υπερέχουν πολύ του ανταγωνισμού! Οι Nusmile Signature έχουν αποδειχθεί μέσα στα χρόνια ως η πιο αξιόπιστη
εναλλακτική αισθητική επιλογή των ανοξείδωτων στεφανών.

ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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Step No. 1

Step No. 6

Step No. 2

Step No. 3

Step No. 7

Step No. 8

Step No. 4

Step No. 5

Step No. 9

ANTERIOR Nusmile
Signaturecrowns
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SIGNATURE

Step No.1

Step No.5

www.orthoshop.gr

Step No.2

Step No.6

Step No.3

Step No.7

POSTERIOR Nusmile Signaturecrowns

Step No.4

Step No.8

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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WOODPECKER i-LED (1 SEC CURING TIME)
WOODPECKER i-LED LIGHT CURE
1. CURE 2MM RESINS IN ''1'' SECOND.
2. MAXIMUM INTENSITY OF 3000 mw/CM2
3. TWIN MODE- P1(HIGH INTENSITY MODE); P2(NORMAL INTENSITY)
4. COMES ALONG WITH DIGITAL INTENSITY METER. (OPTIONAL)
5. UNBREAKABLE PROBE WITH 360 DEGREE ROTATION
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ
ΠΙΕΣΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τιμή Ανοξείδωτες στεφανές νεογιλών

PL-66
www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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PRIME DENT LIGHT CURE ONE STEP
DENTIN/ENAMEL BONDING ADHESIVE
006-030
Φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός
παράγοντας 7ml που απελευθερώνει
φθόριο με ασύγκριτη ποιότητα
συγκόλλησης σε αδαμαντίνη και
οδοντίνη. Μπορεί να συνδυαστεί με
οποιανδήποτε ρητίνη της αγοράς. Δεν
είναι ευαίσθητος στην υγρασία.

VLC FLOW COMP REF
004-101
Θιξοτροπική λεπτόρευστη σύνθετη
ρητίνη των 2γρ. Φωτοπολυμεριζόμενη
ακτινοσκιερή με υψηλό ποσοστό
ενισχυτικών ουσιών, που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για πρόσθιες
όσο και οπίσθιες αποκαταστάσεις
κάθε ομάδας. Διατίθεται στις εξής
αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3,5, Α4, Β1,
Β2, Β3, Β4, C1, C3, D4.

.
ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ PRIME DENT
008-060SF, 008-020SF, 008-060, 008-020
Η αδροποίηση της Prime Dent περιέχει 37% φωσφορικό
οξύ για απόλυτη αδροποίηση τόσο επιφανειών οδοντίνης
όσο και αδαμαντίνης. Το ιδανικό ιξώδες του, της επιτρέπει να
μένει σταθερή σε κάθε οδοντική επιφάνεια και να μη ρεει ενώ
ταυτόχρονα λόγω των φυσικών και χημικών της ιδιοτήτων
μπορεί να διεισδίει ακόμα και στις πιο μικρές εγκοπές. Διατίθεται:
Α: Σε συσκευασία των 50ml, η οποία περιλαμβάνει 4 μικρότερες
σύριγγες για γέμισμα, καθώς και 50 βελόνες - ακροφύσια, σε
χρώμα μπλε και σε δύο τύπους με ή χωρίς προσθήκη πυριτίου
(το πυρίτιο προσδίδει στην αδροποίηση αυξημένο ιξώδες
μειώνοντας έτσι τη ρευστότητά της).
Β. Σε KIT με 4 σύριγγες των 4γρ. και ακροφύσια.
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ETCH GEL 7ml
008-041
Αδροποιητικός παράγοντας διαλύματος
φωσφορικού οξέως 37% σε υγρή
μορφή.

ROYAL ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ
ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ
102002003, 102002002, 102002001,
FRAMEM

DENTSPLY GLENROE STAY COLD
MIXING DISK ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΘΗ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ MD-1

Διατείθενται σε τρία μεγέθη: Half
Young, Simple Adult, Flexible Adult
και μεταλλικό

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.

ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
018

PIT & FISSURE SEALAND

Η πάστα στίλβωσης είναι ένα μείγμα για
στίλβωση και καθάρισμα που περιέχει
φθοριούχο νάτριο. Δε λερώνει και
ξεπλένεται πανεύκολα. Είναι διαθέσιμο
σε δύο αδρότητες. Medium και Coarse. Η
Medium αδρότητα συστήνεται για απλό
καθάρισμα, στίλβωση και απομάκρυνση
της πλάκας. Η Coarse αδρότητα
συστήνεται για δύσκολη πλάκα και
δύσκολες κοιλίδες των δοντιών οι οποίες
έχουν δημιουργηθεί από το κάπνισμα.
Διαθέσιμο σε βάζο των 100γρ. και σε
γεύσεις τσιχλόφουσκα, κεράσι, πορτοκάλι
και βατόμουρο. Επίσης είναι διαθέσιμη και
χωρίς φθόριο.

Είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή
σύνθετη ρητίνη της Prime Dent του
1,5γρ. Περιέχει μεγάλο ποσοστό ουσιών
που εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στην
αποτριβή από τις μασητικές δυνάμεις
και χρησιμοποιείται για εμφράξεις οπών
και σχισμών. Έχει ιδανική ρευστότητα
και απελευθερώνει φθόριο και μετά
τον φωτοπολυμερισμό. Διατίθεται
σε χρώμα διάφανο και opaque. Το
ΚΙΤ συμπεριλαμβάνει: 3 σύριγγες του
1,5gr., 1 αδροποίηση του 1,2gr και 15
ακροφύσια.

Essix Glenroe

007-022, 007-032, 007-023, 007-033
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