Η Νο 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ALIGNERS

Η Essix Plus Plastic συνδυάζει τη διαύγεια που οι ασθενείς σας προσδοκούν με την
αντοχή που εσείς θα επιθυμούσατε. Είναι ευκολόχρηστη. Αφαιρείται χωρίς κόπο
από τα εκμαγεία και προσαρμόζεται με ευκολία. Οι τεχνίτες θα ενθουσιαστούν με
τη βελτίωση που υπάρχει πλεον στο χειρισμό της.
Ιδανική για συγκρατητικούς νάρθηκες και νάρθηκες βρουξισμού
Η Νο 1 επιλογή παγκοσμίως για aligners
Εξαιρετική αντοχή αλλά και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαστάσεις:
1APL35S5 .035” (7/8mm) Sq.
1APL35S125 .035” (7/8mm) 125mm Sq.
1APL35C120 .035” (7/8mm) 120mm Cir.
1APL35C125 .035” (7/8mm) 125mm Cir.
1APL40S5 .040” (1mm) 5 Sq.
1APL40S125 .040” (1mm) 125mm Sq.
1APL40C120 .040” (1mm) 120mm Cir.
1APL40C125 .040” (1mm) 125mm Cir.
Διαθέσιμη σε πακέτο των 2 τεμαχίων. €
www.orthoshop.gr

Διαύγεια Που Μπορείς Να Δεις...
Ποιότητα Που Μπορείς
Να Εμπιστευτείς!
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ESSIX® Brand Plastics
ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΟΧΗ
Υπάρχουν πολλοί λόγοι να επιμένετε στο αυθεντικό ESSIX® Brand Plastic
Με 10 τύπους θερμικών πλαστικών η ESSIX® Brand κατέχει σεβαστό
όνομα στη διάφανη ορθοδοντική συγκράτηση και τεχνολογία
των πολυμερών. Από τη διαύγεια των ESSIX ACE® Plastic, στις
σταθεροποιητικές ικανότητες των ESSIX C+® Plastic και των ESSIX Α+®
Plastic, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι ορθοδοντικοί
νάρθηκες βασίζονται στα γνήσια ESSIX® Brand Plastics που έρχονται
ναικανοποιήσουν την άνεση του ασθενή και την ικανοποίηση του γιατρού.
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Essix ACE Plastic

Essix C+Plastic

Απόλυτα διαυγές υλικό με προστατευτικό φίλμ και από
τις δύο πλευρές. Τέλειο για ακρυλικό και για προσωρινές
γέφυρες. Σχεδιασμένο από την Essix για νάρθηκες με
se up για μικρές ορθοδοντικές μετακινήσεις. Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα 18-24 μήνες. Διαθέσιμο σε .030¨/
.035¨/ .040¨square round.

Ημιδιάφανης πλάκα εύκαμπτη και ανθεκτική. Χρησιμοποιείται για νάρθηκες νυκτός σε ασθενείς με βρουξισμό
και για νάρθηκες με set up για μικρές ορθοδοντικές μετακινήσεις. Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα:24 μήνες.
Διαθέσιμο σε χρώματα και στο πάζος .040square.
.040¨
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ESSIX EMBRANCE PLASTIC
Διαφανής πλάκα μονόπλευρη με σκληρότερη
επιφάνεια χωρίς προστατευτικό φιλμ.
Μέσος όρος ζωής του νάρθηκα: 16 μήνες.
Διατείθεται σε μέγεθος 0.30”, 3/4mm Square.

ESSIX DUAL LAMINATE
Πλάκα για νάρθηκες ασθενών βρουξιστών. Η πάνω επιφάνεια είναι
σκληρή για να αντέχει τη μασητική πίεση και η κάτω μαλακή για να
προσφέρει άνεση στον ασθενή. Δέχεται υλικό συγκόλλησης Essix
Dual Laminates.

ESSIX A+ PLASTIC

ESSIX TRAY RITE PLASTIC

Απόλυτα διαφανείς πλάκαμε προστατευτικό φιλμ και
από τις δυο πλευρές. Κάνει τα δόντια να φαίνονται
γυαλιστερά και ανθεκτικά στην αποτριβή. Ιδανική για
την κατασκευή ναρθηκών διατήρησης αποτελέσματος.
Δε συστήνεται για νάρθηκες βρουξισμού.

Σφιχτή εφαρμογή στα δόντια
Δε χαλαρώνει
Δε χρειάζεται εξειδικευμένη επεξεργασία

www.orthoshop.gr
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ESSIX ® MODEL DUPLICATION
MATERIAL

ESSIX ® NIGHTGUARD LAMINATE
Φύλλα για νυχτερινούς νάρθηκες με μελακή επιφάνεια. Έχουν
εξαιρετική μνήμη σχήματος και αντίσταση στις τριβές. Ιδανικό
για orthodontic repositioners και περιοδοντικούς νάρθηκες.
Το τεμάχιο 10,90€

ESSIX ® LAMINATED SPORTS
MOUTHGUARD MATERIAL

Πλάκες για mouthguards που βοηθούν στην προστασία των
δοντιών στα αθλήματα,
με ειδική επεξεργασία στην επιφάνεια
για σταθερότητα και άψογη εμφάνιση.
Διατίθενται μονόχρωμα,. Δίχρωμα και τρίχρωμα.
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DENTSPLY GLENROE RETAINER
RETRIEVERS RR

DENTSPLY GLENROE CHEWIES
ALIGNERS AC

Αφαιρούν εύκολα και αποτελεσματικά τους νάρθηκες.
Διατείθενται σε χρώματα φούξια, μπλε, λευκό, πράσινο,
πορτοκαλί και σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Λαστιχένια τολύπια ιδανικά για την
προσαρμογή των ναρθήκων στο
σύστημα invisalign/clear aligner κλπ. Ο
ασθενής δαγκώνει πάνω στα λαστιχένια
τολύπια και βυθίζει σιγά σιγά το νάρθηκα
στα δόντια μετακινώντας έτσι τα δόντια
στην επιθυμητή θέση. Διατείθεται σε
διάφορες γεύσεις όπως ανανάς, μέντα,
τσιχλόφουσκα, σταφύλι ή και χωρίς
γεύση (άσπρο). Σε πακέτο των 20
ζευγαριών.

Απόλυτα διαυγής πλάκα (ιδανική για διάφανους αισθητικούς
νάρθηκες μετά από ορθοδοντική θεραπεία). Ανθεκτικό στην
καθημερινή χρήση. Καθαρίζεται εύκολα. Αντανακλά το φως.

www.orthoshop.gr

Οικονομικά θερμοπλαστικά φύλλα για προστατευτικούς
νάρθηκες βρουξισμού καθώς και για αθλητές (mouthguards).
Πολύ μαλακά. Ανθεκτικά στην καθημερινή χρήση. Διαθέσιμα σε
διάφορα χρώματα.

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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• Πρωτοποριακό Design
• Πολύ εύκολο στη χρήση
• Πολύ δυνατό μηχάνημα
αναρρόφησης με αυτόματη εκκίνηση.
Έως 50% περισσότερη δύναμη
αναρρόφησης από τις συνηθισμένες
συσκευές κενού
• Ομοιόμορφη κατανομή
θερμότητας, δεν απαιτείται
προθέρμανση

Η βάση στήριξης των
πλακών περιστρέφεται 180
για θέρμανση των πλακών
και από τις 2 πλευρές
98

Κατάλληλο για
τετράγωνες και
στρογγυλές πλάκες

Επαναστατική τεχνολογία
θέρμανσης carbon fiber σε
λιγότερο από 60 sec

Η βάση χρησιμοποιείται
και από τις δύο πλευρές
με ή χωρίς ρινίσματα

ROYALORTHODONTICS

PRECISION ELECTRIC HEAT KNIFE

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΝΑΡΘΗΚΩΝ

Θερμαινόμενο μαχαιρίδιο γα την κοπή
των ναρθηκών από θεμροπλαστικό
υλικό.Το καλύτερο εργαλείο για κόψιμο
αθλητικών ναρθηκών. Λιώνει και κόβει τις
θερμοπλαστικές πλάκες πάνω από 4mm.
Έξι μήνες εγγύση.

Trim Essix R appliances with this high
quality, rigid one-piece tool.
10mm διάμετρος, 0.5mm πάχος
Max speed 10.000 στροφές/λεπτό

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

BORDER POLISHERS

Ιδανικά για γυάλισμα των Essix
μέχρι 5000 στροφές/λεπτό
18981 (12) coarse, 18982 (12) medium,
18983 (12) fine, 1898C combo pack (4) of
each grit

Για απαλή λείανση των ορίων
Use with cordless Dremel or slow
speed handpiece at maximum of
10.000rpm

5 1/2 ΨΑΛΙΔΙ MAYO

4” CURVE SCISSORS

Ιδανικό για κόψιμο της χειλικής
εξωτερικής γραμμής των ναρθηκών με
ελάχιστες οδοντωτές ακμές. Η καμπύλη
του ψαλιδιού ακολουθεί την καμπύλη του
τόξου. Κλιβανίζεται.

Βοηθάει στη δημιουργία καθαρών,
λείων άκρων στην εγγύς γλωσσική
πλευρά των Essix μηχανημάτων.
Κλιβανίζεται.

3 1/4 CROWN BRIDGES SCISSORS

8” UNIVERSAL SHEARS

Σχεδιασμένο να είναι ακριβές. Κόψιμο
ειδικά για γλωσσική επιφάνεια σε
συσκευές με τόξο. Κλιβανίζεται.

Εξαιρετικό για γρήγορο κόψιμο
mouthguards και πιο σκληρών υλικών
από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι με
οδοντωτά άκρα και λαβές εύκολου
πιασίματος.

www.orthoshop.gr
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
#8251-C Celcious Co

ESSIX BLOCKOUT COMPOUND –
WON’T MELT

Μετράει την ακριβή θερμοκρασία των
πενσών. Η υπερθερμασμένες πένσες
μπορούν να λιώσουν το πλαστικό ενώ οι
ψυχρές να το καταστέψουν.

Ιδανικό για ανακατασκευή μοντέλων,
κλείνουν εσοχές και δημιουργούν
διαστήματα σε διαφανείς νάρθηκες
για μετακίνηση δοντιών. Δε λιώνει σε
υψηλές θερμοκρασίες.

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ
#82ΤΑΒ

TRIAD GEL
30004

Χειρισμός με το ένα χέρι και εύκολα
προσαρμοζόμενη φλόγα.

Διορθωτικό
φωτοπολυμεριζόμενο
ζελέ που χρησιμοποιείται στην
κάλυψη ανωμαλιών και υποκείμενων
γωνιών σε εκμαγεία για την κατασκευή
ναρθηκών από θερμοπλαστικό υλικό
με set up. Διατίθεται σε χρώμα ροζ και
διάφανο.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
#RB-USC
Καθαρίζει νάρθηκες και μασελάκια σε λιγότερο από 15 λεπτά.

www.orthoshop.gr
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