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BRACKETS

.

ROYAL ECONOMY SS MINI BRACKETS
BR18SSR - BR22SSR

Άγκιστρο μίνι, υψηλής ακρίβειας, κατασκευασμένο με
προδιαγραφές FDA Η.Π.Α. πλήρως προγραμματισμένο σε
σύστημα Roth και MBT με πολύ χαμηλό προφίλ και λοξό άνω
μέρος στους κάτω τομείς για ελαχιστοποίηση των απωλειών.
Πολύ μικρό σε μέγεθος με hook σε κυνόδοντα και με ή χωρίς
hook σε προγομφίους άνω/κάτω και βάση με πλέγμα mesh 80
gauze
Slot .018 & .022

ROYAL-SUPREME ROTH SS MINI BRACKETS
BR18SSRS-BR22SSR

Μεταλλικό άγκιστρο υψηλής ποιότητας, με μόνιμη χρωματική
κωδικοποίηση στην βάση και αποστρογγυλεμένα πτερύγια.
Κατασκευασμένο με προδιαγραφές FDA Η.Π.Α. από ισχυρό
κράμα ανοξείδωτου χάλυβα μεσαίο μεγεθος για να μη
παραμορφώνεται. Προγραμματισμένο σε σύστημα Roth &
ΜΒΤ με χαμηλό προφίλ και λοξό άνω μέρος στους κάτω
τομείς και βάση με πλέγμα mesh 80 gauze για ελαχιστοποίηση
των απωλειών. Με hook σε κυνόδοντα και με ή χωρίς hook σε
προγομφίους άνω κάτω.
Slot .018 & .022
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ROYAL X-TREME SS MINI BRACKETS
BR18SSXTR - BR22SSXTR

Αξεπέραστη σχέση ποιότητας/τιμής, κατασκευασμένα στην
Κίνα από υψηλής ποιότητας ατσάλι προσφέρουν ανθκτικότητα
συνδιασμένη με αυξημένη άνεση για τον ασθενή. Η βάση τους
αποτελείται από πλέγμα 80 gauge, το οποίο χαρίζει τέλεια
συγκόλληση. Διατείθενται σε σύστημα Roth & MBT.

STAINLESS STEEL BUTTONS
BUTTON ROUND FLAT

BUTTONS SS ROUND CONCAVE

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Με στρογγυλή και καμπύλη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

BUTTON ELIPTICAL

BUTTON WITH CHAIN

Με οβάλ βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Με αλυσίδα για τους έγκλειστους
Σε πακέτο των 10 τεμαχιων.

BUTTSSRF

BUTSSIRF

BUTTSSRC

BUTSSRCH

BUTTON EYELET & CLEAT ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΣΥΓΓΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
EYELET ROUND FLAT

BUTTON LINGUAL RINGS

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Η ασφαλής λύση για τους
έγκλειστους.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Button σε σχήμα θηλιάς.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

BUTSSIMP

BUTSSIMPLR

CLEAT BONDABLE HOOK
ROUND FLAT
BUTHSS

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

www.orthoshop.gr
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BRACKETS
ROYAL ECONOMY CERAMIC BRACKETS
BR18CR-BR22CR

Άγκιστρο
από
99,9%
πολυκρυσταλλική
αλουμίνα,
κατασκευασμένο με προδιαγραφές FDA Η.Π.Α. με αντοχή,
διαφάνεια και απόλυτη σταθερότητα χρώματος. Πλήρως
προγραμματισμένο σε σύστημα Roth και MBT με χαμηλό
προφίλ, αποστρογγυλεμένες γωνίες και λοξό άνω μέρος στους
κάτω τομείς για ελαχιστοποίηση των απωλειών. Με hook σε
κυνόδοντα, προαιρετικό hook στους προγομφίους άνω/κάτω,
άριστη μηχανική συγκράτηση και εφαρμογή με ενσωματωμένο
Torque . Slot .018 & .022 Αποκολλώνται εύκολα με την πένσα
αφαίρεσης brackets της BS−Ortho.

ROYAL X-TREME CERAMIC MINI BRACKETS
BR18CXTR - BR22CXTR

Τα κεραμικά άγκιστρα είναι από 99,9% πολυκρυσταλλική
αλουμίνα, είναι μικρά και λεια, με στρογγυλεμένες ακρες που
προσφέρουν αξεπεραστη άνεση. Διατειθενται σε σύστημα Roth
και ΜΒΤ. Κατασκευάζονται στην Κίνα.
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BUTTONS (CERAMIC - PLASTIC)
BUTTON ROUND FLAT
BUTPLRF / BUTCF

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

EYELET ROUND FLAT
BUTPLIMP / BUTCRIMP

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.
Η ασφαλής λύση για τους έγκλειστους.

BUTTON ROUND FLAT
BUTPLRF / BUTCF

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση. Η ασφαλής λύση για τους έγκλειστους.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

CLEAT BONDABLE HOOK ROUND FLAT
BUTHPL / BUTHC

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.
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ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΖΑΦΕΙΡΙ
ROYAL MISO CRYSTAL CLEAR BRACKETS
BR18SAR-BR22SAR

Κατασκευασμένα από 100% μονοκρυσταλλική αλουμίνα, είναι
απολύτως διαφανή και ανθεκτικά. Οι αποστρογγυλεμένες
γωνίες του slot μειώνουν τις τριβές στο ελάχιστο και το χαμηλό
του προφίλ είναι συγκρίσιμο μόνο με τα μεταλλικά άγκιστρα. Η
μικροαδροποιημένη του βάση του προσδίδει τέλεια συγκράτηση
ενώ αφαιρείται εύκολα με την ειδική πένσα αφαίρεσης.
Κατασκευάζονται στην Κορέα, είναι πλήρως προγραμματισμένα
σε σύστημα Roth & έχουν hook σε κυνόδοντα άνω/κάτω.
Slot .018 & .022

Τιμή ROYAL-MISO CRYSTAL CLEAR Άγκιστρα

Τιμή ROYAL-MISO MEDIUM & ΜΙΝΙ
CRYSTAL CLEAR Άγκιστρα

MISO

MISO MEDIUM

MISO MINI

Μειωμένη
τριβή

λόγω του ειδικά
σχεδιασμένου slot με
αποστρογγυλεμένες
πλευρές.
ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
ΙΔΑΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

ROYAL-CUTE BRACKETS MINI
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
OPEN (CUTE O)
CLOSED (CUTE C)

ΠΕΝΣΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ / MISO ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

Ιδανική πένσα αφαίρεσης κεραμικών και ζαφειρένιων bracket.
Επιτρέπει την αφαίρεση των κεραμικών και μονοκρυσταλλικών
αγκίστρων χωρίς να τα σπάει. Τα άγκιστρα αφαιρούνται από το
στόμα του ασθενή με τις ελαστικές προσδέσεις και το
σύρμα επάνω τους.

Σε δύο τύπους ανοικτό CUTE O και κλειστό CUTE C. Ο κύριος
σκοπός αυτού του πάρα πολύ μικρού αγκίστρου είναι να
διευκολύνει τον ορθοδοντικό σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη
η τοποθέτηση ενός κανονικού αγκίστρου. Π.χ. σε έγκλειστα
δόντια, σε δόντια με στροφές και ελάχιστο χώρο για τοποθέτηση
αγκίστρου, σαν έξτρα Hook στον κυνόδοντα για διαγναθικές
ελαστικές δυνάμεις σε θεραπείες με γλωσσικά άγκιστρα & σαν
tube ειδικά στην γλωσσική ορθοδοντική λόγω του πολύ μικρού
μεγέθους του.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων
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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
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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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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.
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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.

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
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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
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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
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ROYAL LIGATURES SS

ROYAL WHITE COATED
LIGATURES SS

SSL

Προσχηματισμένες συρμάτινες
προσδέσεις από ανοξείδωτο ατσάλι.
Οι κοντές .010 διατείθενται σε
πακέτο των 500 τεμαχίων.
Οι μακριές .010, .012 & .014
διατίθενται σε πακέτο των 1000
τεμαχίων.

SSLW
Λευκές επικαλυμμένες
προσχηματισμένες συρμάτινες
προσδέσεις από ανοξείδωτο ατσάλι.
Οι κοντές .010 διατείθενται σε πακέτο
των 100 τεμαχίων. Οι μακριές .012
διατίθενται σε πακέτο των 100
τεμαχίων.

ROYAL KOBAYASHI SS

ROYAL WHITE KOBAYASHI SS

Προσχηματισμένα Kobayashi από
ανοξείδωτο ατσάλι. Τα κοντά .012 & .014
διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων.
Τα μακριά .012 & .014 διατίθενται σε
πακέτο των 100 τεμαχίων.

Προσχηματισμένα Kobayashi
από ανοξείδωτο ατσάλι με λευκή
επικάλυψη.Τα κοντά .012 & .014
διατίθενται σε πακέτο των 100
τεμαχίων. Τα μακριά .012 & .014
διατίθενται σε πακέτο των 100
τεμαχίων.

ROYAL NITI FLEXIBLE

ROYAL NITI RETRACTION SPRING

Με εύκαμπτα «αυτάκια» RCL
Ελατήριο NiTi για κλείσιμο
διαστημάτων σε δυνάμεις .010
(medium) και .012 (heavy) και μήκος
6, 9, 12mm με άκρα εύκαμπτα
που προσαρμόζονται από τον
ορθοδοντικό. Σε συσκευασία των
10 τεμαχίων.

Με σταθερά «αυτάκια»RCL
Ελατήριο NiΤi με άκρα από ανοξείδωτο
ατσάλι για κλείσιμο διαστημάτων σε
δυνάμεις .010 (medium) και .012 (heavy)
και μήκος 9, 10, 14 & 16mm.
Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.

KO

KOW

RETRACTION SPRING

ΛΕΥΚΑ

ROYAL MINI IMPLANT NITI
RETRACTION SPRING RCLNAM

ROYAL NITI OPEN COIL SPRINGS
Ελατήριο ανοικτό OC
Tube .010x.030 medium, 010x036
medium
Tube .012x030 heavy, 012x036 heavy

Ελατήριο NiTi με ένα κανονικό & ένα
μεγάλο άκρο ειδικά φτιαγμένο για να
τοποθετείται εύκολα σε ορθοδοντικά
εμφυτέυματα. Ταιριάζει σε όλα
τα ορθοδοντικά εμφυτεύματα,σε
δυνάμεις medium & heavy. Σε
συσκευασία των 10 τεμαχίων.

ROYAL MOLAR DISTALISING SPRING
120gr Moreli 3045001, 3045002, 3045003

ROYAL DISTALISING SPRING

Ελατήριο άπω μετακίνησης γομφίων.
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με
μηχάνημα NANCE και ασκεί δυνάμεις
από 10 μέχρι 160γρ. ανάλογα με το
μέγεθος της ενεργοποίησης. Διατίθεται
σε πακέτο των 2 ελατηρίων.

Ελατήριο άπω μετακίνησης γομφίων
διαμέτρου 0.0045 που ασκεί δυνάμεις
100γρ/ μεσοδιάστημα.
Διατίθεται σε Spool Καρούλι των 35cm.

www.orthoshop.gr

ΛΕΥΚΑ

DISTSPNT

Royal: Upper DISTSPNTU
Royal: Lower DISTSPNTL

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ROYAL PALATAL BAR
PALBAR

MORELLI PALATAL BAR
3030

Υπερώιο τόξο από ελαστικό κράμα
υψηλής αντοχής. Σε 9 μεγέθη 34, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 52 & 55mm. Πακέτο
των 10 τεμαχίων.

Υπερώιο τόξο από ελαστικό κράμα
υψηλής αντοχής.Σε 10 μεγέθη 34,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52 & 55mm.
Πακέτο των 10 τεμαχίων.

ROYAL QUAD HELIX
QH

MORELLI QUAD HELIX
303600

Μηχάνημα τύπου QUAD HELIX από
ισχυρό κράμα υψηλής ελαστικότητας
σε 3 μεγέθη.

Μηχάνημα τύπου QUAD HLIX
από ισχυρό κράμα υψηλής
ελαστικότητας. Σε 5 μεγέθη 39,
41, 45, 48 & 50mm. Πακέτο των 10
τεμαχίων.

CRIMBABLE HOOKS
Moreli: 3040005

MORELLI GURIN STOP & GURIN HOOKS
3505011

Crimbable Hook για χρήση σε
στρογγυλό και παραλληλόγραμμο
σύρμα.Προσαρμόζονται σφιχτά
πιέζοντας με έναν κόφτη δεξιά
και αριστερά το Hook και δεν
μετακινούνται κατά την χρήση.Επίσης
διατίθονται και κι-νούμενα. Διατίθενται
σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Ειδικά βιδωτά Stop ή Hook για χρήση
σε στρογγυλό και παραλληλόγραμμο
σύρμα. Χρησιμοποιούνται σαν
επιπρόσθετο στοιχείο σε πολλές
εφαρμογές. Προσαρμόζονται σφιχτά με
το ειδικό κλειδί σε κάθε σύρμα και δεν
μετακινούνται κατά την χρήση. Τα Stop
διατίθενται σε δύο τύπους.

Royal (long) : CRIMHMED / Royal: (short) : CRIMHSHO
Royal movable: CRIMHMOV

Α. Για στρογγυλό σύρμα με δεξί ή αριστερό hook.
Β. Για παραλληλόγραμμο σύρμα με δεξί ή αριστερό hook.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

MORELLI GURIN HOOKS LONG
35
Ειδικά για χρήση σε στρογγυλό
και
παραλληλόγραμμο
σύρμα.
Χρησιμοποιούνται σαν επιπρόσθετο
στοιχείο σε πολλές εφαρμογές κυρίως
με μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα.
Προσαρμόζονται σφιχτά με το
ειδικό κλειδί σε κάθε σύρμα και δεν
μετακινούνται κατά την χρήση. Τα
μακριά GURIN−Hooks διατίθενται σε
πακέτο των 5 τεμαχίων και σε δύο
τύπους:

Τιμή ΚΛΕΙΔΙ Gurin MORELLI GURIN KEY
37502011

Α.Με Hook αριστερά
Β. Με Hook δεξιά

CROSS TUBE - MORELLI
30.40.006
Σωληνίσκοι σε σχήμα σταυρού, είναι ιδανικοί σαν επιπρόσθετο στοιχείο, στην τεχνική του μερικού τόξου
segmented arch για τοποθέτηση συρμάτων εμβύθισης/ανόρθωσης γομφιών, καθώς και σε χρήση με μίνι
ορθοδοντικά εμφυτεύματα. Διατείθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.
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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

15

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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ROYAL FLEXI-ADJUSABLE FACE MASK
PFM

ROYAL DELAIRE FACE MASK
DELAIR

Πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα ΙΙΙ ης
τάξης κατά Angle. Είναι ελαφριά, με
μαξιλαράκια σε χρώματα : κίτρινο,
φούξια, κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε,
πράσινο, μωβ και γκρι.

Πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα Delaire ΙΙΙης

τάξης κατά Angle. Είναι ελαφριά,
με μαξιλαράκια σε χρώμα γκρι.

ROYAL FACEBOW UNIVERSAL
HGSUNI

ROYAL FACEBOW SHORT & LONG
HGSSHO / HGSMED

Εξωστοματικό τόξο χωρίς αγκύλες
κλασικό. Εξωστοματικό τόξο χωρίς αγκύλες
σε διάφορα χρώματα.

Εξωστοματικό τόξο κοντό 38mm,
μεσαίο 62mm και μακρύ 82 mm, με αγκύλες
σε πέντε μεγέθη. Απόσταση από
Ωμέγα σε Ωμέγα αγκύλη: 83, 90,
97, 104 & 111 mm.

ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ HIGH-PULL
HEAD

ROYAL ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ
HEAD

Πολύ αναπαυτικά μαξιλαράκια
κεφαλής σε χρώμα μπλε με
μηχανισμό έλξης εξωστοματικού.

Πολύ αναπαυτικά μαξιλαράκια αυχένα
σε χρώμα μπλε με μηχανισμούς έλξης
εξωστοματικού.
ΘΗΚΕΣ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΜΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ
7042

18

HGPL

Μηχανισμός έλξης εξωστοματικής
ασφάλειας σε χρώμα λευκό και
τρείς δυνάμεις 350, 500, και 750 γρ.

Θήκες πλαστικές σε διάφορα χρώματα.

BIO-ART LUPE
LENS

DENTSPLY GLENROE
BONDING TRAYS BK

DENTSPLY GLENROE BONDING
TRAYS BK

Μεγεθυντικά γυαλιά εργασίας με
μαλακή ζώνη. Προσαρμόζονται
εύκολα σε κάθε κεφάλι και είναι
πολύ αναπαυτικά. Σε δύο τύπους με
μεγέθυνση x 2,5 ή x 3,5 φορές.

Πλαστικό με κάλυμμα.
Υπάρχει σε διαφανές και
σε μαύρο που δεν αφήνει
το φώς να περάσει.

Θήκη για συγκράτηση των
αγκίστρων με η χωρίς θήκη για
το Primer. Σε διάφορα χρώματα.

ΜΙΝΙ CONTACT STRIPSAW
SAW

DENTSPLY GLENROE ΤΑΙΝΙΕΣ
STRIPPING / ΛΕΙΑΝΣΗΣ AS-S

Σέγα κοπής/λέιανσης όμορων
επιφανειών. Η συσκευασία
περιλαμβάνει 1 χειρολαβή, 1 σέγα
κοπής & 1 ταινία λείανσης.

Σε τρία μεγέθη 4, 6 & 8mm και δύο
τύπους: Α. Αδρόκοκκες μονόπλευρα
Β. Αδρόκοκκες αμφίπλευρα. Σε πακ.
των 12 τμχ. Η ειδική εύχρηστη λαβή
τεντώνει και συγκρατεί τις ταινίες.

DENTSPLY GLENROE ΚΟΥΤΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
DELUX RC

ROYAL ECONOMY ΚΟΥΤΙΑ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1020070

Μεσαίου μεγέθους 7,5cm (Π) x 5,5cm
(Μ) x 3,7cm (Υ). Για 2 συγκρατητικά ή
1 λειτουργικό μηχάνημα σε ποικιλία
χρωμάτων ή μεμονομένα χρώματα της
επιλογής σας.

Μεσαίου μεγέθους 6,3cm (Π) x 7,3cm
(Μ) x 4,3cm (Τ). Για 2 συγκρατητικά ή 1
λειτουργικό μηχάνημα σε πακέτα των 10
τεμαχίων και στα εξής χρώματα κόκκινο,
πράσινο νέον, κίτρινο, μαύρο, φούξια,
πορτοκαλί, μπλέ, μπλέ νέον, μωβ.

DENTSPLY GLENROE PROTECTION
WAX WB-TSMC

Essix Glenroe

Essix Glenroe

DENTSPLY GLENROE PROTECTION
SILICONE SBMC

Πακέτο με 50 ατομικές συκευασίες
με προστατευτικό από κερί για
ανακούφιση από τον ερεθισμό των
μηχανημάτων ή των αγκίστρων.

Πακέτο με 50 ατομικές συσκευασίες
με προστατευτικό από βιοσυμβατή
ιατρική σιλικόνη για ανακούφιση από
τον ερεθισμό των μηχανημάτων ή
των αγκίστρων. Απόλυτα
διάφανη
προσκολλάται εύκολα στα άγκιστρα
και μένει για πολύ χρόνο.

DENTSPLY GLENROE LIP GUARD
LG

ROYAL FLEXI COVER
FLEXCOV

Ειδικό υλικό που όταν θερμανθεί σε ζεστό
νερό γίνεται εύπλαστο και μόλις ψυχθεί
ανακτά τις αρχικές του ιδιότητες. Είναι
η ιδανική προστασία για μουσικούς και
αθλητές γιατί μπορεί να το διαμορφώσει
o ίδιος ο ασθενής όταν το χρειάζεται.
Επαναχρησιμοποιείται αρκετές φορές.
Διατείθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

Το καλύτερο προστατευτικό της αγοράς
για τα χείλη. Χρησιμοποιείται με μεταλικά
και κεραμικά άγκιστρα, ιδανικό για χρήση
από μουσικούς πνευστών και αθλητές.
Διατίθεται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.

GLENROE TUFF GUARD
TGP

DENTSPLY GLENROE CHEWIES
ALIGNERS AC

Προστατευτικός αθλητικός νάρθηκας,
ο οποίος προστατεύει αποτελεσματικά
από τραυματισμούς, ενώ έχει ανοίγματα
στο εμπρός μέρος για να μην εμποδίζει
την αναπνοή.

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 10
ζευγαριών.

DENTSPLY GLENROE RETAINER
RETRIEVERS RR

Essix Glenroe

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

www.orthoshop.gr
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Discover the next generation
in bonding adhesive today!
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PRIME DENT LIGHT CURE ADHESIVE KIT
KIT O12-020, 012-031, 012-032

MEGASET ORTHODONTIC
1111

Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη που
απελευθερώνει φθόριο με ασύγκριτη
ποιότητα συγκόλλησης. Μπορεί
να συνδυαστεί με οποιονδήποτε
συγκολλητικό παράγοντα της αγοράς.
Το ΚΙΤ περιλαμβάνει 4 σύριγγες των 5 γρ.
σε πάστα, 7ml συγκολλητικό παράγοντα,
αδροποιητή, μπλοκ ανάμειξης κονίας,
πινελάκια και σπάτουλες.

Η Νο 1 λύση για γρήγορη συγκόλληση
των μεταλλικών ή κεραμικων
αγκίστρων χωρίς τη χρήση
συγκολλητικού παράγοντα.
Φωτοπολυμεριζόμενη υγρή ρητίνη σε
μορφή gel, σταθερή και διάφανη. Το
KIT περιλαμβάνει 3 σύριγγες των 3γρ.
και ακροφύσια.

PRIME DENT LIGHT CURE ONE STEP
DENTIN/ENAMEL BONDING ADHESIVE
006-030

ONE-STEP ORTH ADH PASTE SELF
CHEMICAL CURE RESIN
ΚΙΤ 011-021, 011-031, 011-034

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.

Χημικά αυτοπολυμεριζόμενη ρητίνη &
αυτοπολυμεριζόμενος συγκολητικός
παράγοντας με υψηλό δεσμό αντοχής.
Δε χρειάζεται πολύπλοκη διαδικασία
εφαρμογής.Κάνει τέλειο χημικό δεσμό
με όλα τα γνωστά ορθοδοντικά
συγκολιτικά της αγοράς. Το KIT
περιλμβάνει 4 σύριγγες των 5γρ. σε
πάστα, 12 ml συγκολητικό παράγοντα,
αδροποιητής, μπλοκ ανάμειξης κονίας,
πινελάκια και σπάτουλες.

ROYALORTHODONTICS

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.

ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΔΙΠΛΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ
015-027Ν, 015-027B, 015-21N, 01521B

ETCH GEL 7ml
008-041
Αδροποιητικός παράγοντας διαλύματος
φωσφορικού οξέως 37% σε υγρή
μορφή.
PIT & FISSURE SEALAND

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

Υψηλής συγκολλητικής ικανότητας
συνδιασμός μονομερούς κονίας ρητίνης
των 10γρ., η οποία φωτοπολυμερίζεται
μέσα σε 20 δευτερόλεπτα ή
πολυμερίζεται χημικά μέσα σε 3 λεπτά.
Κυκλοφορεί σε δύο αποχρώσεις, στην
απόχρωση δοντιού και σε απόχρωση
γαλάζια για να διακρίνεται και να
καθαρίζεται εύκολα από την επιφάνεια
των δοντιών μετά την αφαίρεση των
δακτυλίων. Το ΚΙΤ συμπεριλαμβάνει: 4
σύριγγες των 10gr και 28 ακροφύσια.

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.

PORCELAIN ETCHANT GEL 10%
HYTOFLUORIC 008-050

VLC FLOW COMP REF
004-101

Διάλυμα παχύρευστου 10%
υδροφθορικού οξέως σχεδιασμένο για
αδροποίηση της πορσελάνης. Αυξάνει
τη δυνατότητα συγκόλησης αγκίστρων
σε επιφάνεια πορσελάνης χωρις να την
καταστρέφει.

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.

BOND ENCHANCER
PORCELAIN016-020, METAL016-021,
PLASTIC016-022
Ενιχσυτικό δεσμού της ορθοδοντικής
ρητίνης με πορσελάνη, μέταλλο,
πλαστικό σε φιαλίδιο των 10ml.
Συνδιάζεται με κάθε τύπο ρητίνης.

www.orthoshop.gr

ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ
018
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.
210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΥΓΧΗ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 030-025, 030-027

ROYAL BOWL
102004

Διατίθενται σε τρία μεγέθη 18, 22 και 25

Χρωματιστά μπόλ αναμείξεως αλγινικού
ή γύψου σε διάφορα χρώματα.
Έχουν ειδική επίστρωση για εύκολη
απομάκρυνση των υπολειμμάτων του
αλγινικού /γύψου.
Σε δύο μεγέθη μεσαίο και μεγάλο.

gauge και σε πακέτο των 100 τεμαχίων.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 003-046

ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ-ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
030-020 / 030-010

Σε πακέτο των 25 τεμαχίων.

Πινελάκια μακριά και κοντά σε πακέτο
των 100 τεμαχίων.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΚΟΝΙΑΣΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 030-001

ΜΠΛΟΚ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΟΝΙΑΣ
mix-2x2/mix-3x3/mix-3x5/mix-5x7

Διατίθενται σε πακέτο
των 100 τεμαχίων

Είναι διαθέσιμο σε πενήντα φύλλα και
σε τέσσερα μεγέθη

DENTSPLY GLENROE TUFF LOCK TM
GIT

ECONOMY ROYAL
IMPRTRAY

Πλαστικά αποτυπωτικά δισκάρια με
ανατομικά διαμορφωμένα πτερύγια
για καλύτερη κάλυψη των δοντιών
χωρίς να τραυματίζουν. Σε πέντε
μεγέθη χρωματικά κωδικοποιημένα.
Κίτρινο (μεγάλο), πράσινο (μεσαίο),
μπλε (μικρό), πορτοκαλί (παιδικό
μεσαίο) & κόκκινο (παιδικό μικρό).

Πλαστικά διάτρητα αποτυπωτικά
δισκάρια για αλγινικό. Έχουν ανατομικό
σχήμα & καθαρίζονται έυκολα.Σε 4
μεγέθη παιδικό, small, medium & big.
Υπάρχουν και σε μισής γνάθου για
αποτύπωση μίας πλευράς.
Essix Glenroe

DENTSPLY GLENROE STAY COLD
MIXING DISK ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΘΗ
ΑΝΑΜΙΞΗΣ MD-1
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.
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ROYAL PLASTIC SPATULA
SPATR
Πλαστική σπάθη αναμείξεως αλγινικού.
Σε δύο τύπους. Αριστερά καμπύλη μόνο
από την μία πλευρά & δεξιά καμπύλη και
από τις δύο πλευρές.

Essix Glenroe

ROYALORTHODONTICS

ROYAL ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ

ROYAL ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ IMPRTRAYMET

Αποτυπωτικά δισκάρια που έχουν
στρογγυλεμένες και λείες άκρες.
Έχουν επιπλέον εσωτερικές εσωχές και
κατακόρυφες οπές που αυξάνουν την
κατακράτηση του υλικού. Διατείθενται
σε Upper και Lower σε χρώμα λευκό και
σε 8 μεγέθη για να ταιριάζουν καλύτερα
σε κάθε ασθενή. Αποστειρώνονται σε
αυτόκαυστο κλίβανο έως 137 ο C.

Μεταλλικά αποτυπωτικά δισκάρια που
έχουν στρογγυλεμένες και λείες άκρες.
Έχουν επιπλέον εσωτερικές εσωχές και
κατακόρυφες οπές που αυξάνουν την
κατακράτηση του υλικού. Διατείθενται
σε Upper και Lower και σε 5 μεγέθη
για να ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε
ασθενή.

No1 102005001 No2 102005002
No3 102005003 No4 102005004
No5 102005005 No6 102005006
No7 102005007 No8 102005008

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ SOFT ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ 102001011, 102001012

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ HARD ΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ102001005,
102001006

Τα νέα μαλακά παρειοκάτοχα της
ROYAL έχουν έναν σύγχρονο και
άνετο σχεδιασμό. Αποστειρώνονται
σε αυτόκαστο κλίβανο έως 137°C.
Διατείθενται σε χρώμα λευκό και
σε δύο μεγέθη: Ενηλίκων και παιδικό.

Τα νέα σκληρά παρειοκάτοχα της
ROYAL έχουν έναν σύγχρονο και
άνετο σχεδιασμό. Αποστειρώνονται
μόνο χημικά. Διατείθενται σε χρώμα
διάφανο και σε δύο μεγέθη: Ενηλίκων
και παιδικό.

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ STANDARD
CHEEKRH

DENTSPLY GLENROE ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΟ
INTRAORAL PCKE

Σκληρο παρειοκάτοχο από διαφανές
σκληρό πολυκαρβονικό σε τρία μεγέθη
μικρό, μεσαίο & μεγάλο.

Παρειοκάτοχο από μαλακό πλαστικό σε
τρία μεγέθη μικρό, μεσαίο & μεγάλο. Σε
δύο τύπους. Διαφανή σε συσκευασία
του ενός που αποστειρώνεται σε
αυτόκαυστο κλίβανο. Σε έγχρωμα
σε συσκευασία του ενός για ψυχρή
απολύμανση μόνο.

ROYAL ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ FLEXIBLELINGUAL-INTRAORAL 102001013,
102001014
Τα Lingual παρειοκάτοχα εκτός από το
να συγκρατούν τα χείλη έχουν ένα
στοπ στη βάση που κρατάει τη γλώσσα
του ασθενούς. Αποστειρώνονται σε
αυτόκαυστο κλίβανο έως 137°C.
Διατείθενται σε δυο μεγέθη: Medium
και Large

DENTSPLY GLENROE SALIVA EJECTORS
SE-PCKE
Τοποθετείται στο παρειοκάτοχο Speed
EZZ. Η απόλυτη αναρρόφηση χωρίς
να εμποδίζει τον ασθενή ή το γιατρό.
Διαθέσιμο σε πακέτο των 5 τεμαχίων

www.orthoshop.gr

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΟ
NPLAST
Διαθέσιμο σε χρώμα κίτρινο, μπλε,
πράσινο και άσπρο.

ROYAL ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ
ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ
102002003, 102002002, 102002001,
FRAMEM
Διατείθενται σε τρία μεγέθη: Half
Young, Simple Adult, Flexible Adult
και μεταλλικό

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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MARKETING ΔΩΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ ΜΙΚΡΟ
ΠΕΡΙΠΟΥ 30-40 εκ.

ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ
ΠΕΡΙΠΟΥ 40-45 εκ. ZEBRA, LION

MONKEY, TIGER, COW, GIRAFFE,
LEOPARD, LION, PANDA, ZEBRA
Με οδοντοστοιχία. Μπαίνει το
χέρι μέσα για να ανοιγοκλέίνει
την μασέλα, χρησιμοποιείται
και ως μοντέλο επίδειξης
βουρτσίσματος.

Με οδοντοστοιχία. Υπάρχει και με
σιδεράκια της επιλογής σας μεταλλικά,
πλαστικά ή κεραμικά*.

Υπάρχει και με σιδεράκια της επιλογής σας μεταλλικά, πλαστικά ή κεραμικά*.
* Τα σιδεράκια χρεώνονται έξτρα.
ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΚΟΥΚΛΑΚΙ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 50-60 εκ.

ΤΑΤΟΟ
TATOOBR

DRAKE
Με οδοντοστοιχία. Δεινόσαυρος και
Δράκος. Υπάρχει και με σιδεράκια της
επιλογής σας μεταλλικά, πλαστικά ή
κεραμικά*.

Tatoo για παιδιά με λαμπερό
χαμόγελο και σιδεράκια.

*Τα σιδεράκια χρεώνονται έξτρα.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
STICKERROLL1, STICKERBOX1

ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ TOOTHSAVNECK

Σε ρολό 5 υπέροχες διαφορετικές
αυτοκόλλητες φιγούρες των 75
τεμαχίων.

Με σχοινάκι για να κρεμιέται στον λαιμό,
σε χρώμα λευκό, πράσινο και κόκκινο.

Σε κουτί των 85 τεμ. με γυαλιστερές
φιγούρες δοντιού.

ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΠΑΛΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ TOOTHSAVBALL

ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΚΙ TOOTHSAVSTAR

Έχει σχοινάκι για να κρεμιέται

Έχει σχοινάκι για να κρεμιέται στον
λαιμό και είναι διαθέσιμο σε 3
χρώματα. Φούξια, μπλε και κίτρινο.

ΜΠΡΕΛΟΚ ΚΟΥΤΑΚΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΟΝΤΙΟΥ

Μασελίτσες μπρελοκ
KEYCHAINDENT

στον λαιμό και είναι διαθέσιμο σε 2
χρώματα. Μπλε και κόκκινο.

(σε σχήμα δοντιού) TOOTHSAVKEYBOX

Σε τέσσερα φανταστικά χρώματα.
Κόκκινο και μπλε
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ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ TIMER1

ΜΠΑΟΥΛΑΚΙ ΘΥΣΑΥΡΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΔΟΝΤΙΟΥ TEETHCHEST

Σε διάφορα χρώματα και σχεδιάκια
στον πάτο.

Σε διάφορα χρώματα.

ΣΒΟΥΡΑ
TWISTER

ΜΠΑΛΑΚΙΑ
BALL1

Με πιθηκάκι σε διάφορα χρώματα
που πλένει τα δόντια.

Με χαρούμενες φιγούρες που
πλένουν τα δόντια τους.

ΚΟΥΡΔΙΣΤΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΑΣΕΛΑΣ
CHAT1, CHAT, CHATBR

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΟΝΤΑΚΙ
RINGDENT

Με ματάκια, με χείλη με ή χωρίς
σιδεράκια.

Διατίθενται σε τρια χρώματα κίτρινο,
πορτοκαλί και γαλάζιο.
Σε πακέτο των 72 τεμ.

ΚΟΛΙΕ ΦΟΥΞΙΑ ΔΟΝΤΙ
NECKDENT

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
CRAZYBRAC
Σε διάφορα χρώματα και σχέδια.
Σε πακέτο των
144 τεμ.

ΓΟΜΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
ERASERTOOTH, ERASERPENCIL

ΓΟΜΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ
ERASERBRUSH

Σε λευκό χρώμα με χαμόγελο.

Σε διάφορα χρώματα.

Σε λευκό χρώμα με ματάκια
που μπαινει στο μολυβι.

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
SMILEBRUSH

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ DOLBRUSH

Με χαμόγελο και βεντούζες για να
στέκονται όρθιες. Ξετρελαίνουν
τους μικρούς φίλους κάνοντας το
βούρτσισμα παιχνίδι. Για παιδιά ηλικίας
5-12 ετών. Διατίθενται σε διάφορα
χρώματα.

Για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Διατίθενται
σε διάφορα χρώματα ώστε να κάνουν
το βούρτσισμα πιο ευχάριστο.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ BUGBRUSH

ΔΑΚΤΥΛΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
FBRUSH

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα για
παιδιά ηλικίας 2-5 ετών.

Με θέση για το δάκτυλο του γονιού
ώστε να μπορεί να βουρτσίζει τα
δοντάκια του μωρού. Διατίθενται σε
χρώμα διάφανο.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ
MONBRUSH

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
BUTBRUSH

Διατίθενται σε διάφορα χρώματα για
παιδιά ηλικίας 3-7 ετών.

Για πολύ μκρά παιδιά και άτομα
με μειωμένες κινητικές δεξιότητες.
Διατίθενται σε διάφορα χρώματα.

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗ
PBRUSH

SQUEESER
TSQUEESER

Οικονομική οδοντόβουρτσα μίας
χρήσης σε διάφορα χρώματα για χρήση
από τους ασθενείς στο ιατρείο.
Περιέχει οδοντόκρεμα με ευχάριστη
γέυση.

Εξοικονομήστε οδοντόκρεμα με τα
δοντάκια που έχουν χαραγή! Ιδανικό
για παιδιά και ασθενείς για να μη μένει
ίχνος οδοντόκρεμας στο σωληνάριο!

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
GIFTBOX1

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
GIFTBOX2

Περιέχει 400 πολύχωμες γόμες και
μολύβια με σχήματα και σχέδια δοντιών
και δοντόβουρτσων.

Περιέχει 190 παιχνιδάκια για τα παιδιά.
Μπάλες, σβούρες, κουρδιστές μασέλες
κλπ.

ROYALORTHODONTICS

ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΩΝ

ΖΩΑΚΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Κουτί που περιέχει 250 τεμ. απο μεγάλη
ποικιλία με δωράκια σούπερ ηρώων.

Πακέτο που περιέχει 90
πλαστικά ζωάκια της θάλασσας
για τους μικρούς ασθενείς.

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΩΝ

Μοντέλο Οδοντοστοιχίας
επίδειξής απλό MODEL

Πακέτο που περιέχει 72 φιγούρες
Σούπερ ηρώων από χαρτόνι οι οποίες
μπαίνουν στα δάκτυλα των παιδιών.

Mε ή χωρίς άγκιστρα ή και με
μίνι στηρίγματα. Μπορείτε να το
παραγγείλετε και με σιδεράκια της
επιλογής σας μεταλλικά, πλαστικά
ή κεραμικά μίνι ορθοδοντικά
εμφυτεύματα και άλλα.*
* Τα σιδεράκια & τα εξαρτήματα
χρεώνονται έξτρα.

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΕ 32
ΔΟΝΤΙΑ SM008D

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
ΜΙΚΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑΣ SM008E
Mε οδοντικές παθολογίες ιδανικό για
την παιδοδοντία

ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ SM008

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΚΜΑΓΕΙΟ ΕΠΙΔΕΞΗΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑΣ SM008F
Mε διάφορες οδοντικές παθολογίες

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ
MIRROR & MIRRORS, MIRRORT &MIRRORST, MIRRORB & MIRRORSB
Σε τρείς τύπους και δύο μεγέθη. Σκέτος, με ανάγλυφο μόγελο
στην επιφάνειά του και με ανάγλυφο χαμόγελο και σιδεράκια.
Ο μεγάλος είναι 30 cm και ο μικρός 20 cm.

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457

27

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
28
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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
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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
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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
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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

36
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ
ΠΙΕΣΤΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τιμή Ανοξείδωτες στεφανές νεογιλών

PL-66
www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457

37

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

ROYALORTHODONTICS

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ, CARBIDE, ΦΡΕΖΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η εταιρεία ÖKODENT PREUSSER OHG εδώ και δεκαετίες εγγυάται την άψογη κατασκευή των προϊόντων της τα οποία κατασκευάζονται
με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές στην Γερμανία και σύμφωνα με τα διεθνή στάντνταρντ ISO & DIN-Norm. Η Ökodent είναι
ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διαμαντιών στην Γερμανία και προμηθεύει με τα προϊόντα της μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές
εταιρείες διαμαντιών στον κόσμο. Τα διαμάντια ανάλογα τον τύπο διατίθενται μέχρι και σε 6 αδρότητες, από υπερ-αδρόκοκκο 180
μm SC(ISO 544) μέχρι υπερ-λεπτόκοκκο 10μm UF (ISO494). Επίσης διατίθενται και σε 5 μήκη στελέχους από μίνι 16,5mm (ιδανικό
για την παιδοδοντία και πολύ μικρά στόματα) μέχρι και super long 30mm για ιδιαίτερες περιπρώσεις. Λόγω της ειδικής επίστρωσης
που έχουν υποστεί στο γερμανικό εργοστάσιο της Ökodent αντέχουν πολύ περισσότερο από τα κοινά διαμάντια. Οι φρέζες carbide αλλά και οι εργαστηριακές φρέζες είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά από καρβίδιο του βολφραμίου (TUNGSTEN CARBIDE) πράγμα που τις κάνει να αντέχουν σε πάρα πολλές χρήσεις χωρίς να χάνουν από την κοπτική τους ικανότητα. Διατίθενται σε
πολλά διαφορετικά μεγέθη και δε 11 διαφορετικές κοπτικές κατευθύνσεις (cross cutt, spiral cut, plain cut etc.) ανάλογα με την χρήση
τους. Λόγω των πολλών διαφορετικών τύπων σε διαμάντια και φρέζες που υπάρχουν, η εταιρεία μας για να μπορέσει να διαθέτει
ετοιμοπαράδοτες επαρκές ποσότητες από κάθε τύπο θα έπρεπε να διαθέτει σε στοκ τουλάχιστον 200000 προϊόντα πράγμα που για
να γίνει θα επιβαρυνόταν η τιμή του κάθε προίόντος δυσανάλογα με την πραγματική του αξία. έτσι ένα διαμάντι που κοστίζει σήμερα
2 ευρώ θα έπρεπε για να καλυφθεί το κόστος να κοστίζει τουλάχιστον 6 ευρώ!! Για να μείνουμε πιστοί στον στόχο μας που είναι να
σας προμηθεύουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές σας ενημερώνουμε ότι μόνο λίγα από τα παρακάτω
προϊόντα θα είναι άμεσα διαθέσιμα απο την αποθήκη μας. Παραγγελίες για άλλους κωδικούς σε διαμάντια και φρέζες αρχικά θα
γίνονται κάθε εβδομάδα και τα προϊόντα θα αποστέλλονται στον πελάτη μέσα σε 15 ημέρες Αν καποιος πελάτης επιθυμεί να έχει
κάποιους κωδικούς για τον ίδιο άμεσα διαθέσημους μπορεί να επικοινωνήσει με τους πωλητές της εταιρείας μας.

Ρωτήστε
μας!

www.orthoshop.gr
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ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ Ή ΦΡΕΖΕΣ
Θήκη που κλιβανίζεται σε 2 μεγέθη.
Μικρό και μεγάλο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

PERIODONTAL CUTTERS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

CROWN CUTTERS

TUNGSTEN CARBIDE - OVERVIEW

PARALLEL MILLING TECHNOLOGY

CONE MILLING TECHNOLOGY

www.orthoshop.gr
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ OEKODENT ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΕΙΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ / ΥΠΕΡΩΪΑ ΧΡΗΣΗ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΛΕΙΑΝΣΗ

ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

ΑΦΙΑΡΕΣΗΣ
ΚΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΦΡΕΖΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΤΡΙΒΗΣ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

OKO-DENT ΦΡΕΖΕΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΛΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Λάστιχα πολύ αδρόκοκκα
για λείανση τόσο των
ψυχρών ακρυλικών όσο
και των θερμοπλαστικών
πλακών.

Λάστιχα αδρόκοκκα για
λείανση τόσο των ψυχρών
ακρυλικών όσο και των
θερμοπλαστικών πλακών.

Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού, ειδικά σχεδιασμένες για ορθοδοντικά
ακρυλικά ψυχρού πολυμερισμού.

Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού
πολύ λεπτές σε τρία σχέδια και η κάθε μία σε τρία
μεγέθη.
42

Φρέζες λείανσης /
διαμόρφωσης ακρυλικού
μεσαίες σε δύο σχέδια και η
κάθε μία σε τρία μεγέθη.

Λάστιχα λεπτόκοκκα για
λείανση ακρυλικών ιδανικά
για τις θερμοπλαστικές
πλάκες.

Φρέζες διαμόρφωσης ακρυλικού
σχήμα κουκουνάρι σε τρία

Τρίχινο βουρτσάκι λείανσης
ορθοδοντικών ακρυλικών.

Το Νο1 σύστημα μίνι ορθοδοντικών
εμφυτευμάτων παγκοσμίως.
Θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα
θεραπευτική προσέγγιση για τους
ασθενείς σας;
Ρωτήστε μας και θα σας πούμε πως.

www.orthoshop.gr
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Από μετακίνηση με το
σύστημα Benefit.

Εγγύς μετακίνηση με το
σύστημα Benefit.

www.orthoshop.gr
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Αγκύρωση δοντιών
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Ειδικές προσφορές στα σετ εργαλείων
Ρωτήστε μας!

Ειδικές προσφορές στα σετ εργαλείων
Ρωτήστε μας!

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
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ROYALORTHODONTICS

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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Σεμινάρια για νέους και έμπειρους
χρήστες του συστήματος Benefit.
Ρωτήστε μας!

58

ROYALORTHODONTICS

Η ΠΙΟ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ

ΜΙΝΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ Από το 1993

(αποστειρωμένα)

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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(αποστειρωμένα)
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ROYALORTHODONTICS

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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HOOK CUSHIONS-GLENROE HC
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.
Essix Glenroe
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ROYALORTHODONTICS

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ROYALORTHODONTICS

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ROYALORTHODONTICS

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙΙης Τάξης χωρίς χειρουργείο
και χωρίς εξωστοματικούς μηχανισμούς

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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Stand: Juni 2017

PRODUCT NEWS
19
BENEfit ®. KFO

BENEslider Titanium

Material: Titanium
Material: / Titan

The parts of the new PSM BENEslider Titanium are
manufactured from surgical titanium according to
ASTM and ISO Norms providing uncritical material
for nickel or steel allergic patients. The specially gold
anodized titanium surface identifies the titanium
parts and offers an increased titaniumoxid layer for
perfect biocompatibility.

!

New
Neu

Alle Teile des neuen PSM BENEsliders Titanium werden aus chirurgischem Titan gemäß amerikanischen
und europäischen Normen hergestellt und eignen sich
vor allem für nickel- oder stahlallergische Patienten.
Die spezielle gold-anodisierte Titanoberfläche kennzeichnet die Titanartikel und bietet eine erhöhte
Titanoxidschicht mit optimaler Biokompatibilität.
BENEslider Katalog

BENEslider Titanium Set

REF: 33-54605

ST-33-54209*

ST-33-54209*
Distribution in USA:
psm North America

33-54409-Ti
33-54543-TI

33-54527 (500 gr.)

33-54546

33-54605

BENEslider Titanium Set complete
incl. 2x Benefit ® Screws 2.0 x 9 mm*

PMB 142
49950 Jefferson Street
Suite 130, Indio, CA 92201

33-54543-TI

Toll-free: 800-733-1622

33-54527 (500 gr.)

service@psm-na.us
www.psm-na.us

33-54546

Manufacturer | Hersteller:

BENEslider Titan Komplettset
inkl. 2x Benefit ® Schrauben 2.0 x 9 mm*

psm MEDICAL SOLUTIONS
Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 ( 74 61) 9 66 37-0
Fax
+49 ( 74 61) 9 66 37-29

*For different screws sizes please notice this in your order.

*Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte
Schraubengröße.

E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2017 psm MEDICAL SOLUTIONS | Germany
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BENEplates. KFO

SCREW LOCATION PROBE / ZIELSONDE

!

New
Neu

acc. to Dr. Kai Schlichter / nach Dr. Kai Schlichter

median
The soft tissue probes are
infinitely adjustable
and are fixed by means of
the normal BENEfit® instruments (i. e. 33-54512)
with set screws in the
desired position.

The screw location probe acc. to Dr. Schlichter
identifies the target points for the median or
paramedian placement of the BENEfit® Screws.
The precise positioning of the BENEfit® Implants
improves the location and parallelism with each other.
It also increases stability and simplifies the chairside
bending of the plate. Additionally the lab time is
reduced due to less bending.

paramedian
Die Markiersonden sind
je nach geforderter Distanz
stufenlos verstellbar
und über Stellschrauben
mit dem vorhandenen
Benefit® Instrumentarium
(z. B. 33-54512) arretierbar.

33-18451

33-18452

33-18453

Soft Tissue Probe holder, 1 ea.
Sondenhalter Schlichter, 1 Pkg.

Soft Tissue Probe, 2 ea.
Mucosa Markiersonde,
2 Pkg.

Connecting rod for soft
tissue probe, 1 ea.
Querbügel für Markierungssonde, 1 Stk.

Die Zielsonde nach Dr. Schlichter markiert die zur
Anbringung einer BENEplate median oder paramedian
vorgesehenen Zielpunkte. Die durch die definierte
Einbringung verbesserte Lage der Benefit®-Implantate
zueinander und die damit parallel ausgerichteten
Implantatschulter verbessern die Lagestabilität der
Schrauben und erleichtern eine Anpassung der
Beneplate chairside. Des Weiteren ist beim Anpassen
der Beneplate durch den Zahntechniker mit weniger
Zeitaufwand und einer geringeren Verformung der
Beneplate zu rechnen.

Developed in cooperation with
Dr. Kai Schlichter, Dres. Werling &
colleagues, Offenbach a. d. Q., Germany
Entwickelt in Zusammenarbeit mit
Dr. Kai Schlichter, Dres. Werling &
Kollegen, Offenbach a. d. Q., Deutschland
Manufacturer | Hersteller:

psm MEDICAL SOLUTIONS

33-18450

33-54520

BENEfit® Screw Location Probe Set
complete, 4 parts
BENEfit® Markiersonde Set
komplett, 4-teilig

Multi purpose handle for the use with all
instruments with dental shaft end.
Vielzweck-Handgriff für die Aufnahme aller
Instrumente mit Dental-Ansatz.

Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 ( 74 61) 9 66 37-0
Fax
+49 ( 74 61) 9 66 37-29
E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2016 psm MEDICAL SOLUTIONS | Germany
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® ®
BENEfit
BENEfit
. KFO
. KFO

THETHE
ARNOUDIZER
ARNOUDIZER

Material:
Material:
Stainless
Stainless
steelsteel
Packaging:
Packaging:
1ea 1ea
Material:
Material:
Rostfreier
Rostfreier
StahlStahl
VPE: VPE:
1/ Pkg
1/ Pkg

33-54730
33-54730
Arnoudizer,
incl.incl.
fixation
screw
Arnoudizer,
fixation
screw
Arnoudizer,
inkl.inkl.
Fixationsschraube
Arnoudizer,
Fixationsschraube

Developed
Developed
in cooperation
in cooperation
with: with:
Dr. Arnoud
Dr. Arnoud
Schreurs,
Schreurs,
Orthodontist,
Orthodontist,
Genk,Genk,
Belgium
Belgium

An excellent
An excellent
device
device
for molar
for molar
distalization.
distalization.
The upper
The upper
molars
molars
will be
willderotated,
be derotated,
uprighted
uprighted
and distalized
and distalized
in in
only only
two or
two
three
or three
months.
months.
By converting
By converting
the system
the system
in a transpalatal
in a transpalatal
bar, itbar,
canitbe
canused
be used
as anasanchor
an anchor
for for
the molars.
the molars.
The anterior
The anterior
teethteeth
can be
canretracted
be retracted
and and
aligned
aligned
simply.
simply.

Eine hervorragende
Eine hervorragende
Vorrichtung
Vorrichtung
zur Molarendistalisierung.
zur Molarendistalisierung.
Die oberen
Molaren
werden
nur oder
zwei oder
drei Monaten
drei Monaten
Die oberen
Molaren
werden
in nurinzwei
derotiert,
derotiert,
aufgerichtet
aufgerichtet
und distalisiert.
und distalisiert.
DurchDurch
die Umwanddie Umwandlung lung
des Systems
des Systems
in einen
in einen
transpalatinalen
transpalatinalen
Bogen,
Bogen,
kannkann
der Arnoudizer
der Arnoudizer
als Verankerung
als Verankerung
für die
fürMolaren
die Molaren
verwendet
verwendet
werden.
werden.
Die Prämolaren
Die Prämolaren
können
können
einfach
einfach
distalisiert
distalisiert
und und
ausgerichtet
ausgerichtet
werden.
werden.

Entwickelt
Entwickelt
in Zusammenarbeit
in Zusammenarbeit
mit: mit:
Dr. Arnoud
Dr. Arnoud
Schreurs,
Schreurs,
Orthodontist,
Orthodontist,
Genk,Genk,
Belgium
Belgium
Manufacturer
Manufacturer
| Hersteller:
| Hersteller:

psm psm
MEDICAL
MEDICAL
SOLUTIONS
SOLUTIONS
Moltkestraße
Moltkestraße
41 41
78532
78532
Tuttlingen,
Tuttlingen,
Germany
Germany
Phone
Phone
+49 ( +49
74 61)
( 74
9 61)
66 37-0
9 66 37-0
Fax Fax
+49 ( +49
74 61)
( 74
9 61)
66 37-29
9 66 37-29
E-Mail
E-Mail
info@psm.ms
info@psm.ms
Web Web
www.psm.ms
www.psm.ms

© 2017
© 2017
psm MEDICAL
psm MEDICAL
SOLUTIONS
SOLUTIONS
| Germany
| Germany

www.psm.ms
www.psm.ms– –premium
premiumimplants
implants

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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BENEfit ®digital. KFO

SCANBODIES

Material: PEEK
Packaging: 1ea
Material: PEEK
VPE: 1/ Pkg
BENEfit® screws are available for virtual
case planning within the following software libraries:
BENEfit® -Schrauben sind in den virtuellen Fallplanungen folgender Software Bibliotheken verfügbar:
◾ 3 shape
◾ Onyxceph TAD match
◾ EASY DRIVER

33-10760
Scanbody PEEK Standard
Scanbody PEEK Standard

33-10761
Scanbody PEEK mini
Scanbody PEEK mini

As further step into Digitalization of the BENEfit® -System
these scanbodies were developed in cooperation with
Dr. Simon Graf (Belp, Switzerland) to ensure a detailed
rendering.

Als weiteren Schritt in die Digitalisierung des BENEfit®Systems hat PSM in Zusammenarbeit mit Dr. Simon Graf
(Belp, Schweiz) diese Scanbodies entwickelt, die eine
detailgetreue digitale Wiedergabe ermöglichen.

The Scanbody Standard is used right after implant
insertion. The Scanbody mini can be screwed onto the
implants even after several months of treatment.

Das Scanbody Standard findet unmittelbar nach der
Implantatinsertion Anwendung. Das Scanbody mini
kann aufgeschraubt auch noch nach einigen Monaten
Behandlungszeit eingesetzt werden.

Developed in cooperation with:
Dr. Simon Graf, Smile AG, Belp,
Switzerland
Entwickelt in Zusammenarbeit mit:
Dr. Simon Graf, Smile AG, Belp,
Switzerland
Manufacturer | Hersteller:

psm MEDICAL SOLUTIONS
Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 ( 74 61) 9 66 37-0
Fax
+49 ( 74 61) 9 66 37-29
E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2017 psm MEDICAL SOLUTIONS | Germany
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®
BENEfit
. KFO®. KFO
quattro

AUBE QUAT TRO MINI / MICRO
THE SCHR
ARNOUDIZER
RH

Material:
Titanium,
Material:
Stainless
steel Titan
Packaging:
Packaging:
1ea 1/Pkg
Material:
Titanium,
Material:
Rostfreier
Stahl Titan
VPE: 1/VPE:
Pkg 1/ Stk

Quattro RH micro pro
Quattro RH micro pro

1.3

*

Size (d x length)
Abmessung (d x length)

ST-33-13608

Packaging sterile:
Verpackung steril:

1.3 x 8 mm

RH
33-54730

Size (d x length)
Abmessung (d x length)

Arnoudizer, incl. fixation screw
Arnoudizer, inkl. Fixationsschraube
Quattro RH mini pro
Quattro RH mini pro

1.6

ST-33-13675 1.6 x 7.5 mm
ST-33-13695
1.5 x 9.5
ST-33-13695
1.6mm
x 9.5 mm

BH

1.6

Size (d x length)
Abmessung (d x length)

Quattro BH mini plus
Quattro BH mini plus

ST-33-13775

1.6 x 7.5 mm

ST-33-13795

1.6 x 9.5 mm
RH: Round head design
BH: Bracket
head design
Developed
in cooperation
with:
Dr. Arnoud Schreurs, Orthodontist,
* Pre-drilling necessary
Genk, Belgium

12-12609

DENTAL

An excellent device for molar distalization. The upper
Drill, 0.9 x 22 mm, WL 8.5 mm, blue,
molars will be derotated,
uprighted
for 1.3 mm
screws and distalized in
only two or threeBohrer,
months.0,9
Byxconverting
22 mm, ATthe
8,5system
mm, blau,
mmbe
Schrauben
in a transpalatalfür
bar,1,3
it can
used as an anchor for
the molars. The anterior teeth can be retracted and
aligned simply.

33-18010

* Vorbohrung erforderlich

11-12208

DENTAL

Eine hervorragende Vorrichtung zur Molarendistalisierung.
Drill, 1.2 x 22 mm, WL 8.5 mm, green
Die oberen
Molaren
werden in nur zwei oder drei Monaten
for 1.6
mm screws
derotiert,
aufgerichtet
und
distalisiert.
Durchgrün
die UmwandBohrer,
1,2 x 22
mm,
AT 8,5 mm,
fürSystems
1,6 mminSchrauben
lung des
einen transpalatinalen Bogen, kann
der Arnoudizer als Verankerung für die Molaren verwendet
werden. Die Prämolaren können einfach distalisiert und
ausgerichtet werden.

Screwholder quattro mini long f. 10-61000
Schraubenhalter quattro mini lang f. 10-61000

33-18003

Screwholder quattro mini short
Schraubenhalter quattro mini kurz

DENTAL

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:
Dr. Arnoud Schreurs, Orthodontist,
Genk, Belgium

Manufacturer
| Hersteller:
Manufacturer
| Hersteller:

psm MEDICAL
SOLUTIONS
psm MEDICAL
SOLUTIONS
Moltkestraße
41
Moltkestraße
41
78532 Tuttlingen,
Germany
78532 Tuttlingen,
Germany
9 66 37-0
Phone Phone
+49 ( 74+49
61)(974
6661)
37-0
Fax
9 66 37-29
Fax
+49 ( 74+49
61)(974
6661)
37-29
info@psm.ms
E-Mail E-Mail
info@psm.ms
www.psm.ms
Web Web
www.psm.ms

2017
psm SOLUTIONS
MEDICAL SOLUTIONS
| Germany
© 2017 ©
psm
MEDICAL
| Germany

www.psm.ms
forimplants
professionals
www.psm.ms– –implants
premium

www.orthoshop.gr
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BENEfit . KFO
®

MOBILHOLDER for / für BENEslider / Mesialslider
MOBILHOLDER
for /W.
fürBervoets
BENEslider / Mesialslider
cc. to. ZTM
W. Bervoets / nach ZTM

BENEfit ®. KFO

acc. to. ZTM W. Bervoets / nach ZTM W. Bervoets
The new Mobilholder is
intended The
to move
the BENEfit ®is
new Mobilholder
Mobilizers
into the to
final
position
intended
move
the BENEfit ®
prior to tightening
the
set
screw
Mobilizers into the final position
for Distalization
1/2) orthe set screw
prior to(fig.
tightening
Now
Mesialization
(fig.
3).
for Distalization (fig. 1 / 2) or

Abb./fig. 3

Mesialization (fig. 3).
Der neue Mobilholder kann
verwendet
werden
um die
Der
neue Mobilholder
kann
Mobilisatoren
für um die
BENEfit ® verwendet
werden
die Distalisierung
1/2)
Mobilisatoren
für
BENEfit ®(Abb.
oder Mesialisierung
(Abb.
3)
die Distalisierung (Abb. 1 / 2)
in die gewünschte
Position zu (Abb. 3)
oder Mesialisierung
bewegen.in die gewünschte Position zu

Abb. / fig. 3

!!
ew

N
also for the
NeuNew
MicroNow
Mobilizer!
also for the
Neu
Micro
Mobilizer!
Ab sofort
auch
für den
MikroAb
Mobilisator
sofort auch für den
Mikro Mobilisator

bewegen.

Abb./fig. 1

Abb./fig. 2

Abb. / fig. 1

Abb. / fig. 2

33-18290

Mobilholder
acc. to. ZTM W. Bervoets
33-18290
Mobilholder
nach ZTM
W. to.
Bervoets
Mobilholder
acc.
ZTM W. Bervoets
Mobilholder nach ZTM W. Bervoets

Manufacturer | Hersteller:

33-54540

33-54541

Mobilizer
for wires from Mobilizer
33-54540
33-54541
0.5 to 1.2Mobilizer
mm
with
hook
for wires from Mobilizer

Mobilisator
für1.2 mm
0.5 to
0,5 – 1,2 Mobilisator
mm Draht für

0,5 – 1,2 mm Draht

Mobilisator
with hook
mit Haken
Mobilisator

2017 psm MEDICAL SOLUTIONS | Germany

mit Haken

33-54543

33-54553

Micro Mobilizer
for wires Micro Mobilizer
33-54543
33-54553
from 0.5 Micro
to 1.2mm
with
hook
Mobilizer for wires Micro Mobilizer
Mikro Mobilisator
from 0.5 to für
1.2 mm Mikro Mobilisator
with hook
mit Haken
0,5 – 1,2 Mikro
mm Draht
Mikro Mobilisator
Mobilisator für
mit Haken
0,5 – 1,2 mm Draht

psm MEDICAL
SOLUTIONS | Hersteller:
Manufacturer

Moltkestraße 41
psm MEDICAL SOLUTIONS
78532 Tuttlingen, Germany
Moltkestraße 41
Phone +49 ( 74 61) 9 66 37-0
78532 Tuttlingen, Germany
Fax
+49 ( 74 61) 9 66 37-29
Phone +49 ( 74 61) 9 66 37-0
E-Mail info@psm.ms
Fax
+49 ( 74 61) 9 66 37-29
Web www.psm.ms
E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2017 psm MEDICAL SOLUTIONS | Germany
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60 ΧΡΟΝΙΑ!

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ

ΣΕΙΡΑ MEDIUM ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ
ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ

ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΕΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΟΝΤΙΩΝ.
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U ΕΥΘΥ Ή ΜΕ ΓΩΝΙΑ βλ.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΞΗΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U ΕΥΘΥ Ή ΜΕ ΓΩΝΙΑ βλ.

U-bow direction
of all sector and
traction screws:

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ
ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΟ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ ΤΟΜΕΩΝ

www.orthoshop.gr

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ΣΕΙΡΑ STANDARD
Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΒΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ. ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ NiAg. ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΣΕΙΡΑ STANDARD
Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ. ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΟΠΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ NiAg. ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ

ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ
ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ V ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥ
ΓΩΝΙΩΔΗ ΥΠΕΡΩΑ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΠΟ NiAg, ΟΔΗΓΟΙ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΟΔΗΓΟ
ΑΝΩ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ U ΕΥΘΥ Ή ΜΕ ΓΩΝΙΑ βλ.#

ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟΣ ΚΟΧΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒ. Η ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑ BERTONI
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΑΙΑΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ Ή ΤΡΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ
ΓΝΑΘΟ. ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ
ΣΕ ΕΝΑ Ή ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΣΥΜΕΤΡΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ
ΓΝΑΘΟΥ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΤΥΠΟΥ SIEMONS
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ ΕΞ’ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΚΑΤΑ PLANAS

www.orthoshop.gr
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ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΥΠΕΡΩΑΣ HYRAX

ΚΛΕΙΔΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΞΕΛΙΚΤΡΑΣ HYRAX ΚΑΙ
ΑΠΛΕΣ ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ

LEWA LABORATORY WIRE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΡΜΑ
Εργαστηριακό σύρμα από κράμα υψηλής αντοχής και
ελαστικότητας με αξεπέραστη αντοχή στη διάβρωση και τη
θραύση. Κατασκευάζεται στη Γερμανία από τον μεγαλύτερο
κατασκευαστή ορθοδοντικών εργαστηριακών συρμάτων και
εξελίκτρων. Σε τρεις σκληρότητες μαλακό, σκληρό και πολύ
σκλήρό (soft, hard & spring hard) και δυο συσκευασίες μεγάλη
κουλούρα του μισού κιλού & μεγέθη 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1
&1,2mm
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ΒΟΡΑΚΑΣ ΣΕ ΦΥΑΛΙΔΙΟ
ΤΩΝ 15γρ. Τιμή 3,00€
ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΚΑΔΜΙΟ ΤΗΣ ROYAL ORTHODONTICS ΣΕ ΡΟΛΟ
ΤΩΝ 3m ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ 0,5mm.

ROYALORTHODONTICS

orthoXin R - ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ.
Η οικονομική λύση στα αυτοπολθμεριζόμενα ορθοδοντικά ακρυλικά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Activator, Bionator, Hawley, Schwarz κλπ.
Νάρθηκες
Μηχανήματα άπνοιας
Επισκευές ορθοδοντικών μηχανημάτων
Χρήση σε/με θερμοπλαστικά υλικά
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Εύκολο στη χρήση
Ευρύ φάσμα
Καλές ιδιότητες ανάμιξης και διαβροχής
100% χρωματικά σταθερό
Ελεγμένη και πιστοποιημένη βιοσυμβατότητα

OrthoXin - Πολυμερές σκόνη - 100gr διαφανές
code: 1-501-010-00
OrthoXin - Πολυμερές σκόνη - 1000gr διαφανές
code: 1-501-100-00
OrthoXin - Πολυμερές σκόνη - 5000gr διαφανές
code:1-501-150-00
OrthoXin - Πολυμερές σκόνη - 10.000gr διαφανές
code: 1-501-200-00
OrthoXin - Πολυμερές σκόνη - 25.000gr διαφανές
code: 1-501-300-00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Αναλογία ανάμειξης Σκόνη-Υγρό 10:5
Φάση διόγκωσης: περ. 30 sec
Χρόνος εργασίας: περ. 10 λεπτά
Χρόνος πολυμερισμού: περ. 10 λεπτά
υπό πίεση (2-3 bar) στους 40 C
ΧΡΩΜΑΤΑ:
Το πολυμερές (σκόνη) - 00 διαφανές

orthoXin R - Υγρό/Μονομερές
Υγρό μονομερές σε βάση μεθακρυλλικού μεθυλίου για χρήση τόσο με το
orthoXin R όσο και με το orthoXin R ST πολυμερές.

orthoXin - Liquid - 100ml διαφανές
code: 1-552-010-00
orthoXin - Liquid - 100ml διαφανές ροζ
code: 1-552-010-10
orthoXin - Liquid - 500ml διαφανές
code: 1-552-050-00
orthoXin - Liquid - 500ml διαφανές ροζ
code: 1-552-050-10
orthoXin - Liquid - 1.000ml (2x500ml) διαφανές
code: 1-552-100-00
orthoXin - Liquid - 1.000ml (2x500ml) διαφανές ροζ
code: 1-552-100-10
orthoXin - Liquid - 5.000ml διαφανές
code: 1-552-150-00

www.orthoshop.gr
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orthoXin R ST ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ
Το κορυφαίο ορθοδοντικό ακρυλικό σε ανταγωνιστική τιμή
Το orthoXin R ST έχει δημιουργηθεί ειδικά για την ορθοδοντική.
Οι κόκκοι του πολυμερούς του δίνουν τις ιδανικές ιδιότητες τόσο
στη ρευστότητα όσο και γα την διαβροχή του πολυμερούς από
το μονομερές. Αποτελεί το μέτρο σύγκρισης στα ορθοδοντικά
ακρυλικά.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Activator, Bionator, Hawley, Schwarz κλπ.
Νάρθηκες
Μηχανήματα άπνοιας
Επισκευές ορθοδοντικών μηχανημάτων
Χρήση σε/με θερμοπλαστικά υλικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Αναλογία ανάμειξης Σκόνη-Υγρό 10:5
Φάση διόγκωσης: περ. 30 sec
Χρόνος εργασίας: περ. 10 - 15 λεπτά
Χρόνος πολυμερισμού: περ. 10 λεπτά υπό πίεση (2-3 bar)
στους 40 C

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Εξαιρετικά λεπτόκκοκο για εύκολη διαβροχή
Ασύγκριτη ρευστότητα
Εύκολο στη χρήση
Ευρύ φάσμα
Καλές ιδιότητες ανάμιξης και διαβροχής
100% χρωματικά σταθερό
Δεν κιτρινίζει
Ελεγμένη και πιστοποιημένη βιοσυμβατότητα

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Το πολυμερές (σκόνη):
#00-διαφανές
#30-neon κίτρινο
#31-neon κόκκινο
#32-neon πράσινο
#33-neon μπλε
#34-neon μωβ
#35-neon πορτοκαλί

Xeparator R
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΛΓΙΝΙΚΟ
Διαχωριστικό υγρό χωρίς φορμαλδεύη για διαχωρισμό του
ακρυλικού από το γύψινο εκμαγείο. Το υλικό δημιουργεί ένα
απειροελάχιστο στρώμα που διαχωρίζει απόλυτα το ακρυλικό
αλλά και τα συμπολυμερή από τη γύψο χωρίς να επιρεάζει τις
διαστάσεις της επικαθήμενης.
Xeparator - Petrol - 500ml
code: 2-202-050-20
Xeparator - Petrol - 1.000ml
code: 2-202-100-20

orthoXin ST - σκόνη - 100gr διαφανές
code: 1-531-010-00
orthoXin ST - σκόνη - 1.000gr διαφανές
code: 1-531-100-00
orthoXin ST - σκόνη - 5.000gr διαφανές
code: 1-531-150-00
orthoXin ST - σκόνη - 10.000gr διαφανές
code: 1-531-200-00
orthoXin ST glow - σκόνη - 100gr ( όλα τα neon χρώματα)
orthoXin ST glow - σκόνη - 1.000gr ( όλα τα neon χρώματα)
orthoXin ST glow - σκόνη - 5.000gr ( όλα τα neon χρώματα)
orthoXin ST glow - σκόνη - 10.000gr ( όλα τα neon χρώματα)
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orthoXin R color Liquid - ΥΓΡΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
Υγρό μονομερές που μπορεί να αραιωθεί ή και να συνδυαστεί
για δημιουργία άπειρων χρωματκών αποχρώσεων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και αναραίωτο για πιο σκούρα χρώματα.

orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-010-11
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-010-12
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-010-14
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-010-15
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-050-11
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-050-12
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-050-14
orthoXin color - Υγρό μονομερές
code: 1-562-050-15

100ml - κόκκινο
100ml - κίτρινο
100ml - πράσινο
100ml - μπλε
1.000ml - κόκκινο
1.000ml - κίτρινο
1.000ml - πράσινο
1.000ml - μπλε

orthoXin R glow Liquid - ΥΓΡΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΧΡΩΜΑΤΑ NEON
Υγρό μονομερές που μπορεί να αραιωθεί ή και να συνδυαστεί
για δημιουργία άπειρων χρωματικών αποχρώσεων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και αναραίωτο για πιο έντονα NEON χρώματα
orthoXin glow - Liquid 100ml - neon κίτρινο
code: 1-572-010-30
orthoXin glow - Liquid 100ml - neon κόκκινο
code: 1-572-010-31
orthoXin glow - Liquid 100ml - neon μπλε
code: 1-572-010-33
orthoXin glow - Liquid 100ml - neon πορτοκαλί
code: 1-572-010-35
orthoXin glow - Liquid 1.000ml - neon κίτρινο
code: 1-572-050-30
orthoXin glow - Liquid 1.000ml - neon κόκκινο
code: 1-572-050-31
orthoXin glow - Liquid 1.000ml - neon μπλε
code: 1-572-050-33
orthoXin glow - Liquid 100ml - neon πορτοκαλί
code: 1-572-050-35

DISPLAY ACRYL - CRYSTAL
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ
Αυτοπολυμεριζόμενο ακρυλικό έκχυσης σε βάση PMMA/PEMA
για την κατασκευή τελείως διάφανων εκμαγείων επίδειξης για
παρουσιάσεις υψηλών προδιαγραφών.
Display Acryl Crystal - σκόνη - 500gr διαφανές
code: 5-101-050-00
Display Acryl Crystal - σκόνη - 1.000gr διαφανές
code: 5-101-100-00
Display Acryl Crystal - υγρό - 500gr διαφανές
code: 5-102-050

ROGSON WAX ΠΛΑΚΑ ΚΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Κερί για όλα τα είδη οδοντιατρικών εφαρμογών. Άριστη
ποιότητα. Φτιαγμένο με μελακά και έυκαμπτα υλικά, λειτουργεί
σε ακραίες θερμοκρασίες και η εσωτερική γραμμή που έχει τα
ιδανικά χαρακτηριστικά για απαιτητικές εργασίες εργαστηρίου.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολο στη χρήση
Δε κολλάει
Συγκρατεί τα δόντια σταθερά
Είναι γρήγορο και αποτελεσματικό
Ιδανικό κερί δήξης
www.orthoshop.gr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ποιότητα: Μεσαίο
Medium pink
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MAGNUM ORTHO STONE
26-Y304
Ορθοδοντική γύψος υπέρλευκη

MAGNUM NIC STONE
22DP02
Λευκή γύψος Class IV Πολύ
σκληρή

Box 22 lbs/10kg

Box 22 lbs/10Kg

Γύψος κατάλευκος, ειδικά σχεδιασμένος
για ορθοδοντικά εκμαγεία.
Πολύ απαλό καικρεμώδες υλικό
Χαρακτηριστικά:
*Class III super stone
*Χρόνος πήξης normal
*Έξτρα λεπτή σκόνη
*Βέλτιστη σκληρότητα
Πλεονεκτήματα:
*Λεία επιφάνεια απαλή
*Κρεμώδης απαλή γύψος
*Υψηλή λεπτομέρεια
*Χαμηλή διαστολή πήξης
*Οι διαστάσεις παραμένουν σταθερές
Φυσικές Ιδιότητες:
Διαστολή 0,15%
Αντοχή στην πίεση 8000psi
Χρόνος πήξης 10+/- 2 min
Αναλογία Νερό/Σκόνη 32cc/100gr

Κατασκευάζεται σύμφωνα με ISO & ADA
προδιαγραφές. Επίσης ISO 9001-2008
standar.
Χαρακτηριστικά:
*Class IV super stone
*Χρόνος πήξης normal
*Έξτρα απαλή σκόνη
*Βέλτιστη σκληρότητα
Πλεονεκτήματα:
*Λεία επιφάνεια
*Κρεμώδης απαλή γύψος
*Υψηλή λεπτομέρεια
*Χαμηλή διαστολή πήξης
*Οι διαστάσεις παραμένουν σταθερές
Φυσικές Ιδιότητες:
Διαστολή 0,15%
Αντοχή στην πίεση 9500psi
Χρόνος πήξης 15+/- 2 min
Αναλογία Νερό/Σκόνη 20cc/100gr

MAGNUM PLASTER
20PW02
Ορθοδοντική γύψος Μέτριας
Σκληρότητας

Box 22 lbs/10kg

Χαρακτηριστικά:
*Class II super stone
*Χρόνος πήξης γρήγορος
*Έξτρα λεπτή σκόνη
*Βέλτιστη σκληρότητα
Πλεονεκτήματα:
*Λεία επιφάνεια
*Κρεμώδης απαλή γύψος
*Υψηλή λεπτομέρεια
*Χαμηλή διαστολή πήξης
*Οι διαστάσεις παραμένουν σταθερές
Φυσικές Ιδιότητες:
Διαστολή 0.15%
Αντοχή στην πίεση (Σκληρότητα)
5000psi
Χρόνος πήξης 4+/- 1 min (fast),
10+/-2(normal)
Αναλογία Νερό/Σκόνη 24cc/100gr
Διαθέσιμη σε χρώματα λευκό, κίτρινο,
μπλε,
και σε δύο χρόνους πήξης normal και
fast

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΨΟΥΣ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

10 % ΕΚΠΤΩΣΗ

High expansion level type V

MAGNUM FLEX
26-Y320
Ορθοδοντική γύψος Ταχύπηκτη
Εφαρμογές:
Χρησιμοποιείται στη δημιουργία
ευέλικτων μοντέλων προσθετικής
Χαρακτηριστικά:
*Αντισταθμίζει τη συστολή από
ευέλικτη προσθετική
*Γύψος τύπου V
*Γρήγορη τοποθέτηση
84

Πλεονεκτήματα:
Λεία επιφάνεια
Συμβατό με όλα τα υλικά γεμίσματος
Συσκευασμένηη σε σφραγισμένο
δοχείο Φυσικές Ιδιότητες:
Διαστολή 0.20%
Αντοχή στην πίεση (Σκληρότητα)
320kg/cm2
Χρόνος πήξης 4 min
Αναλογία Νερό/Σκόνη 28cc/100gr

Box with 10 bags 1kg each
Container with 25 bags 1kg each

ARCH SYMMETRY PLASTIC
ARCYM
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
KATA KORKHAUS
GRID SCREEN

ROYALORTHODONTICS

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ

www.orthoshop.gr
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ!

www.orthoshop.gr
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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!

210 - 9958506 & 210 - 6043457

93

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¨

ROYALORTHODONTICS

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

210 - 9958506 & 210 - 6043457

95

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.
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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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Safe,
Smart,
Smooth,
Time Saving,
and Comfortable

Proximal

Tool System

orthodontics/aligner

Suitable for:
• Orthodontic
• Restorative
• Veneers

restaurative finishing

prophylaxis

Swiss
Proximal
Restorative
Clean-up
Tools

ErgoStrip
www.orthoshop.gr
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HANDPIECE
Proximal
Metal Diamond
Restorative &
IPR Strips

for Contouring
Finishing,
Polishing & IPR
treatment

Proximal
Resin Diamond
Restorative Strips
Suitable for:
• Enamel
• Composite
• Ceramic

for Contouring
Finishing, Polishing
treatment

Oscillating
Hand Pieces
Battery-operated
micro-motors

DentaSonic
Starter Kit &
Professional Kit

MANUAL
Proximal
Metal Diamond
Restorative &
IPR Strips

for Contouring
Finishing,
Polishing & IPR
treatment

Proximal
Resin Diamond
Restorative Strips

for Contouring
Finishing, Polishing
treatment
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Proximal
Resin Diamond
Restorative Strips
Suitable for:
• Enamel
• Composite
• Ceramic

for Contouring
Finishing, Polishing
treatment

Prophylaxis
Polishers
Accessories

ROYALORTHODONTICS

DiaStrip
ErgoStrip
Tools for Aligner Systems and fixed orthodontics
DiaStrips are especially suitable for safe, precise,
minimally invasive orthodontic preparations. Safe
and comfortable treatment. Excellent tools with
perfectly defined thickness strips, for controlled
interproximal correction.

Product description
• Flexible strips, diamond coated on 2 and 1 side.
• 4 different grits: 15, 25, 40 and 60µm files for
reduction, contouring, finishing and polishing.
• 1 type used as a saw for opening the interdental
contact points or open bonding.

BENEFITS

• Available in 2 sets DSM-S5 (2x15, 1x25, 40,

1

60µm) and DSM1-S5 (2x15, 1x25, 40, 60µm) as
5 units or as refills with 3 or 5 units. To be used in
combination with all oscillating Hand Pieces
(DentaSonic , Sirona, W&H, Kavo, NSK, Morita)

2

Proximal contouring, finishing
and polishing of both adjacent
teeth in a single procedure
Available in 4 diamond grain

4

Wil not cut lips or gums and
eliminates gagging

3

Indications
• Opening of the interdental contact points
• Widening of the interdental spaces in orthodontics
by bilateral tooth size reduction

5

• Elimination of minor crowding and treatment finishing in orthodontics

6

• Bilateral proximal enamel polishing

Efficient opening of the
interdental contact points

Reduce binding and prevent
residual crowding
Autoclavable up to 280°F or
135(steam heat only, not dry
heat), and reusable.

New Oscillating DiaStrip Saw diamond coated for the bilateral interdental
opening contact point and reduction of the tooth size in orthodontics.

Refill
Name:
Art. ref. 2 side, 3pcs:
Art. ref. 2 side, 5pcs:
Grain µm:
Thickness 2 side:
Packaging refills:

DiaStrip
DSS-15
DSM5-15
15 µm
0.08mm
3 & 5 pieces

DiaStrip
DSS-25
DSM5-25
25 µm
0.12mm
3 & 5 pieces

DiaStrip
DSS-40
DSM5-40
40 µm
0.17mm
3 & 5 pieces

DSS-1 no diamond
Serrated
0.05mm
3 pieces

Oscillating diamond DiaStrip for the bilateral and/or monolateral interdental
reduction of the tooth size and the approximal finishing & polishing in orthodontics
or restorative

Μεταλλικά κλιβανιζόμενα
εξαρτήματα για ελεγχόμενη
αφαίρεση αδαμαντίνης σε όμορες
οδοντικές επιφάνειες καθώς και
για λείανση εμφράξεων. Συμβατά
με όλες τις παλμικές γωνιακές
χειρολαβές. Μονόπλευρης ή
αμφίπλευρης αδρότητας
από 15 - 60 μm.

Refill
Name:
Art. ref. 2 side, 3pcs:
Art. ref. 2 side, 5pcs:
Grain µm:
Thickness 2 side:

DiaStrip
DSM-15
DSM-15-5
15 µm
0.10mm

DiaStrip
DSM-25
DSM-25-5
25 µm
0.15mm

DiaStrip
DSM-40
DSM-40-5
40 µm
0.20mm

DiaStrip
DSM-60
DSM-60-5
60 µm
0.30mm

Art. ref. 1 side, 3pcs:
Art. ref. pack 5pcs:
Thickness 1 side:
Grain µm:
Packaging refills:

DSM1-15
DSM1-15-5
0.08mm
15 µm
3&5 pieces

DSM1-25
DSM1-25-5
0.10mm
25 µm
3&5 pieces

DSM1-40
DSM1-40-5
0.15mm
40 µm
3&5 pieces

DSM1-60
DSM1-60-5
0.20mm
60 µm
3&5 pieces

Thickness= +/- 0.03mm

www.orthoshop.gr
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Dia Strip KIT
Set με Dia Strip διαφόρων
αδροτήτων.
Set
Name:
Art. ref.:
Grain µm:
Coating side:
Packaging refills:

DiaStrip Set 5
DSM-S5
2x 15, 1x 25, 40, 60 µm
2 sides
5 pieces

DiaStrip Set 5
DSM1-S5
2x 15, 1x 25, 40, 60 µm
1 side
5 pieces

DiaSaw Set 5
DSS-S5
2x 15, 2x 25, 1x 40 µm
2 sides
5 pieces

Instruction for targeted proximal enamel correction for orthodontic treatment
Suggestion: for easier contact point opening insert
a wedge at first, resolve contact point with the 0.08
mm or 0.1 mm DiaStrip, expand the interproximal
spaces as desired with the 0.2 mm, 0.3 mm files, etc.,
in ascending order, to the desired width.

• Depending on the clinical situation, the widening
of the contact points may
be done on one or both
sides.
• For enamel correction

move the 			
strip back and forward
continously with slight
vertical pressure.

Low & moderate Chrowding Set-Up. To achieve from 0.1 to 0.3mm
Anterior and Posterior IPR sequence
0.1mm

0.2mm

or
direct
with

0.08mm
1 side

0.3mm

or
direct
with

0.10mm
2 sides

0.15mm
2 sides

or
direct
with

0.20mm
2 sides

In contrast to an extraction creating large gaps, with
Interproximal Enamel Reduction (IPR), the necessary
reduction of enamel is split into several small gaps.
That's why it is, in principle, reasonable also to spread
the IPR into several treatment sessions: firstly, to treat
the easy accessible points of contact and secondly, to
gradually treat the remaining spaces necessary, once
the actual crowding is resolved.
The flattened contact surface additionally help reduce a possible recurrence of the problem. The black
triangles occasionally occurring in the orthodontic
treatment of crowded teeth (increasing interproximal
spaces) maybe counteracted by targeted polishing
of enamel.
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for more then 0.3mm

0.20mm
2 sides

exercice little pression on left and right side
during your back and forward horizontal
movement, then check with 0.40mm Gauge.

0.30mm
2 sides

Indications for controlled minimally
invasive enamel reduction treatment

• Slight to moderate crowding
• Bolton Index discrepancies
• Decrease of excessive mesio-inclinations in
Upper

Class II cases Maintaining lower intercanine
dimensions 		
to prevent relapse
• Modification of interproximal contacts to
maintain long-term orthodontic stability
• Relapse checking
• Eliminating unaesthetic black triangles in
gingival
recession cases
• Aesthetic remodelling
ROYALORTHODONTICS

DentaSonic Professional Starter Kit
Professional Kit on tinbox with DiaStrip for the bilateral and monolateral interdental reduction of the tooth size and the proximal finishing & polishing in orthodontics, aligners, and/or restorative. New water cooled oscillating Hand Piece with 4:1 ratio, in addition also a
separate Head (rotating), for burs or polishers with RA Ø 2.35mm, and one measuring gauge with 6 thicknesses.

Silent hand piece,
no vibration. Internal
water cooling and
interchangeable head

Το πλήρες ΚΙΤ της DentaSonic με χειρολαβή με
εσωτερικό σπρεϊ νερού και δύο κεφαλές. Περιέχει 10
Dia Strips, 2 εργαλεία στίλβωσης δοντιών, παχύμετρο
και ειδικά εξαρτήματα.

Content: Art. Ref.: DSPK-1
4 DiaStrips 2 side
4 DiaStrips 1 side
2 Polishing DiaStrip white
2 Brackets remover Polishers
1 Measuring Gauge with 6
thickness:
0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm
1 DentaSonic water cooling HP
1 DentaSonic Head, Ø RA 2.35mm
for rotating Burs and Polishers
1 extraction Tip
1 Spray nozzle

www.orthoshop.gr
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DentaSonic NWC Starter Kit
Starter Kit with DiaStrip for the bilateral and monolateral interdental reduction of the tooth size and the approximal finishing & polishing
in orthodontics or restaurative. New DENTASONIC oscillating Hand Piece with 4:1 ratio, whiteout internal water cooling.
Silent hand piece,
no vibration, no noise.
Not water cooled

Content: Art. Ref.: DSK-1
4 DiaStrips 2 side (+saw)
4 DiaStrips 1 side
1 Measuring Gauge with 6
thickness:
0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm
1 DS non water cooled HP
1 extraction Tip
1 Spray nozzle

Το μικρό ΚΙΤ της DentaSonic με χειρολαβή χωρίς σπρεϊ
νερού και μία κεφαλή. Περιέχει 8 Dia Strips, παχύμετρο
και ειδικά εξαρτήματα.

Art.:DSK-1

Debonding
DS-Debonding Set Safe removal of adhesive from brackets and attachment without
damage to the natural tooth structure.
Residues after bracket usage can be removed economically and particularly safely in comparison to
the conventional removal techniques of adhesive or
cement residues using diamond rotary or metallic
instruments. Whereas there is always the risk of damaging the natural tooth structure with diamond rotary or metallic instruments, this is eliminated owing to
Set name:
Art. Ref. Set:
Shank type/Shape:
Pieces:
Sterilizable:
Application:

the hardness of the abrasive grit impregnated into
the remover. The microgrid acts definitively and is
embedded in a hard synthetic rubber matrix. Safe
and economical removal of adhesive residues is possible in a few minutes.

DS-Debonding-Set
DB-S6
RA 204 / Cup and Point
6
w
%%%

Gauge Παχύμετρο
DS-Gauge DentaSonic Measuring Gauge on Stainless
Steel, fully autoclavable. For the interdental space control in
orthodontics.

Set name:
Art. Ref. Refill:
Shank type/Shape:
Size (Ø mm)
Rec. RPM:
Pieces:
Sterilizable:
Application:

DS-Debonding Polisher
DB-R21
204 / Point
5,2 x 10.5
3’000 - 5’000
6
w
%%%

DB-R20
204 / Cup
6 x 8.3
3’000 - 5’000
6
w

Name:
Article Ref.:
Thickness mm:
Packaging:

Measuring Gauge
MG-6
0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
1 piece

%%%

ΚΙΤ αφαίρεσης της κόλλας των αγκίστρων από το δόντι
χωρίς να καταστρέφετε την οδοντική επιφάνεια.
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DentaSonic Hand Piece with water cooling and interchangeable Head!
Hand Piece for proximal restorative treatment with back&forward movement. Especially suitable for

safe, precise, minimally invasive orthodontic, aligner, Lingual, and restorative preparations. Safe and comfortable
treatment. Combined with excellent tools with perfectly defined thickness strips, for controlled interproximal correction/
reduction.
Product description
• Ideal operational Speed 7’000 - 10’000 rpm
• Stroke 1.2mm
• Autoclavable
• Available as 1:1, 10:1 ratio or as 4:1 ratio.
To be used in combination with all oscillating
DentaSonic tools.
Indications
• Opening of the interdental contact points

• Widening of the interdental spaces in
orthodontics by bilateral tooth size reduction
• Elimination of minor crowding and
treatment finishing in orthodontics
• Bilateral proximal enamel finishing and
polishing
central ring

No noise,
No vibration!

BENEFITS:
• No vibration!
• Really silent!
• Rechangeable Head
• Water cooling
• 4:1, 10:1, and 1:1

Turn left
the central ring,
and pull out the head
from the hand piece

Fit with all air and electric
micromotor, (ISO) attachment
with a speed of:
40’000 rpm,
25’000 rpm,
20’000 rpm,
5’000 rpm

Article Ref.
Stroke:
Stock:
Ideal operation:

DiaStrips Head
Applicable for Ø 2.35mm

FG Bur Head
Applicable for Ø 1.6mm

CA 204 Bur Head
Applicable for Ø 2.35mm
Push Button

Endo Manual File Head
Applicable for Ø 2.35mm
Push Button

DSH-10
1,2mm
Available

DSH-20
–
On Request

DSH-30
–
Available

DSH-40
60˚ left-right rotation
On Request

%%%%

%%

%%%%

%%%%

Used for:
% Orthodontic
% Aligner
% Restorative/Veneers
% Prophylaxis

Name:
Article Ref.
Type:
Stroke:
Ratio:
Stock:
Ideal operation:
Micromotor Speed:

www.orthoshop.gr

DS-Twist
DSG-204
Int. water cooling
1,2mm
Green (ring) 4:1
Available

DS-One
DSB-200
–
1,4mm
Green (ring) 4:1
Available

DS-Twist
DSG-201
Int. water cooling
1,2mm
Green (ring) 10:1
On Demand

DS-Twist
DSS-205
Int. water cooling
1.2mm
Blue (ring) 1:1
On Demand

%%%%

%%%%

%%%%

% %%

40‘000, 25‘000, 20‘000, 5‘000 rpm

210 - 9958506 & 210 - 6043457
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MICROMOTOR

Correct micromotor speed set up
Important advise to work with oscillating hand pieces
for orthodontics and/or restaurative treatment
Using Micro Motor
Micro motor at 5’000rpm
Micro motor at 20’000rpm
Micro motor at 25’000rpm
Micro motor at 40’000rpm

+
+
+
+

Hand Piece Ratio
Hand Piece ratio 1:1
Hand Piece ratio 2.4:1, 4:1
Hand Piece ratio 4:1, 5:1
Hand Piece ratio 5:1

=
=
=
=

Ideal operation speed
5’000rpm
8’333, 5’000rpm
6’250, 5’000rpm
8’000rpm

ErgoStrip

New Diamond Strips
Suitable for:
• Orthodontic
• Restorative/ Veneers
• Prophylaxis

Restorative

Finger Grip design
for better tactile
control & perfect grip

Κλιβανιζόμενες ταινίες stripping / λείανσης χειρός με εργονομική λαβή.

ErgoStrip are designed to make restoration clean-up quick, safe,
simple and faster, after cementation of crowns, veneers, bridges,
inlays or onlays. Finish with appropriate abrasive Resin Diamond
Strip to smoothen the final restoration.
The new design prevents soft tissue irritation, while the unique
handle provides a comfortable grip for perfect tactile control, giving easy access to interproximal spaces.

Orthodontic

The DentaSonic IPR Strip System is an innovative interproximal reduction system that makes IPR safer and more accurate without creating sharp corners. Designed for use with Aligner products present on the market, and other clear aligner
treatment systems, these strips curve and flex along the natural
contours of the teeth to prevent soft tissue irritation, avoid cutting excessive enamel, and maximize patient comfort. Pass the
strip back and forth gently and buccolingually only.

110

1
2
3
4
5
6

BENEFITS

Single-handed design offers
optional tactile control
Easy access to tight ant.
or post. areas
Wil not cut lips or gums and
eliminates gagging
Flexible strip will contour the
curvature of the tooth without
creating subgingival ledges or
sharp corners.
Reduce binding and prevent
residual crowding
Autoclavable up to 280°F or
135(steam heat only, not dry heat),
and reusable.

ROYALORTHODONTICS

ErgoStrip

Κλιβανιζόμενες ταινίες stripping / λείανσης χειρός με εργονομική λαβή.

Diamond ErgoStrip for the bilateral and/or monolateral interdental reduction of the
tooth size and the approximal finishing & polishing in orthodontics or restorative

ErgoStrip & ErgoBee

Refill
Name:
Article Ref. 2 side:
Grain µm:
Thickness 2 side:

ErgoStrip
ESM-15
15 µm
0.10mm

Article Ref. 1 side: ESM1-15
Thickness 1 side:
0.08mm
Packaging refills:
4 pieces
Thickness= +/- 0.03mm

ErgoStrip
ESM-25
25 µm
0.15mm

ErgoStrip
ESM-40
40 µm
0.20mm

ErgoStrip
ESM-60
60 µm
0.30mm

ESM1-25
0.10mm
4 pieces

ESM1-40
0.15mm
4 pieces

ESM1-60
0.20mm
4 pieces

New Oscillating diamond ErgoStrip Saw diamond coated for the bilateral
interdental opening contact point of the tooth size in orthodontics.

Saw
Name:
Article Ref. 2 side:
Grain µm:
Thickness 2 side:
Packaging refills:

ErgoStrip Saw
ESS-15
15 µm
0.08mm
4 pieces

ErgoStrip Saw
ESS-25
25 µm
0.12mm
4 pieces

ErgoStrip Saw
ESS-40
40 µm
0.17mm
4 pieces

ErgoStrip Saw
ESS-1
No diamond, Serrated
0.05mm
4 pieces

Thickness= +/- 0.03mm

Set

Name:
Article Ref.:
Grain µm:
Coating side:
Packaging refills:

ErgoStrip Set 4
ESM-S4
ESM1-S4
1x 15, 25, 40, 60 µm
2 sides
1 side
4 pieces
4 pieces

ErgoBee

ErgoSaw Dia Set 4 ErgoStrip Set 8
ESS-S4
ESM-S8
2x 15, 1x 25, 40µm
2x 15, 25, 40, 60 µm
2 sides
2 sides
4 pieces
8 pieces

ErgoStrip Set 2+1
ESM-21
2x 15, 25, 40, 60 µm
2 sides and 1 side
8 pieces

Κλιβανιζόμενες διάτρητες ταινίες stripping / λείανσης χειρός με εργονομική λαβή.

Diamond ErgoBee for the bilateral interdental reduction of the tooth size and the
approximal finishing & polishing in orthodontics and/or restorative

Refill
Name:
Article Ref. 2 side:
Grain µm:
Thickness 2 side:
Packaging refills:

ErgoBee
ESB-15
15 µm
0.08mm
4 pieces

ErgoBee
ESB-25
25 µm
0.12mm

ErgoBee
ESB-40
40 µm
0.17mm

ErgoBee
ESB-60
60 µm
0.25mm

Thickness= +/- 0.05mm
www.orthoshop.gr
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Set

Name:
Article Ref.:
Grain µm:
Coating side:
Packaging refills:

ErgoBee Set 4
ESB-S4
1x 15, 25, 40, 60 µm
2 sides
4 pieces

ErgoBee Set 8
ESB-S8
2x 15, 25, 40, 60 µm
2 sides
8 pieces

Prophylaxis

Prophylaxis

DS-ErgoPlaque Smart proximal manual plaque

remover.

DS-DiaPlaque Smart proximal plaque remover.

Safe and comfortable treatment. Excellent tool for removing
plaque deposits from the interproximal areas.

Safe and comfortable treatment. Excellent tool for removing
plaque deposits from the interproximal areas.

Article Ref.:
Strip type:
Thickness:
Packaging refills:

Article Ref.:
Strip type:
Thickness:
Packaging refills:

ESP-1
Bee Hole (no diamond coating)
0.05mm
4 pieces

DSP-1
Bee Hole (no diamond coating)
0.05mm
5 pieces

Κλιβανιζόμενες διάτρητες ταινίες stripping / λείανσης χειρός
για τη χειρολαβή του ειδικού micromotor stripping

DiaBee

Oscillating diamond DiaBee for the bilateral interdental reduction of the tooth size
and the approximal finishing & polishing in orthodontics and/or restorative

Refill
Name:
Art. ref. 2 side, 3pcs:
Art. ref. 2 side, 5pcs:
Grain µm:
Thickness 2 side:
Packaging refills:

DiaBee
DSB-15
DSB-15-5
15 µm
0.08mm
3 or 5 pieces

DiaBee
DSB-25
DSB-25-5
25 µm
0.12mm

DiaBee
DSB-40
DSB-40-5
40 µm
0.17mm

DiaBee
DSB-60
DSB-60-5
60 µm
0.25mm

Thickness= +/- 0.05mm

DiaBee

Set
Name:
Article Ref.:
Grain µm:
Coating side:
Packaging refills:
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DiaBee Set 5
DSB-S5
2x 15, 1x 25, 40, 60 µm
2 side		
5 pieces
ROYALORTHODONTICS

New Resin Diamond Strips

Κλιβανιζόμενες εύκαμπτες πλαστικές ταινίες stripping / λείανσης.

New smart resin diamond
coated strip, for approximal
mesially and distally restoration

Available as:
• long strip
• single-handed file
• hand piece file

BENEFITS

Coated with diamond grain, short
treatment
Very tear resistant
Available in five grades
Extremely thin and flexible material, offering excellent adaptability even between tight interproximal contacts

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
&
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ

Autoclavable

Restorative Polishing Tools
Dentasonic Resin Diamond RestoStrip System is an innovative new precision polyester (resin) diamond
coated dental strip system designed to achieve ideal approximal contact adjustment and complete
marginal seating of crowns, veneers, inlays/onlays, and approximal contouring of composite fillings
accurately with minimum time and effort. Suitable also for orthodontic enamel correction/reduction.
Pass the strip back and forth gently and buccolingually only. Available as classic long (Matrix) strip, and
also as manual strip as single-hand design, as also for hand piece drives strips.

Courtesy of the Institute of Material Science:
Technische Universität Darmstadt, Germany

Suitable for:
• Enamel
• Composite
• Ceramic

1
2
3
4
5

Suitable for:
• Restorative
• Veneers
• Orthodontic
• Aligners

Treated enamel surface with DiaStrip
and (middle) after with RestoStrip 15
micron. SEM enlargment 500x
UNTREATED

TREATED

Indication: Ενδείξεις

Grain: Αδρότητα (μm).

• Coarse
• Medium
• Fine
• Extra fine
• Ultra fine

60
45
30
15
9

= preparation
= final preparation
= finishing
= polishing
= Glossing

Untreated enamel surface and treated
surface with RestoStrip 15 micron SEM
enlargment 500x

Untreated enamel surface and treated with RestoStrip 15 micron SEM
enlargment 2000x

www.orthoshop.gr
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Ευθείες μακριές πλαστικές κλιβανιζόμενες ταινίες stripping / λείανσης σε 5 αδρότητες.

RestoStrip
Pack
Name:
Article Ref. No.:
Thickness mm:
Grit µm:
Size:
Packaging refill:

RestoStrip
RS-60
0.15
60
150 x 3mm
15 pieces

RestoStrip
RS-45
0.12
45
150 x 3mm
15 pieces

RestoStrip
RS-30
0.10
30
150 x 3mm
15 pieces

RestoStrip
RS-15
0.09
15
150 x 3mm
15 pieces

RestoStrip
RS-09
0.08
9
150 x 3mm
15 pieces

Restorative Polishing Tools
ErgoStrip
Dentasonic Resin Diamond ErgoStrip and DiaStrip System is an innovative new precision polyester (resin) diamond coated dental
strip system, designed to achieve ideal approximal contact adjustment and complete marginal seating of crowns, veneers, inlays/onlays, and approximal contouring of composite fillings accurately with minimum time and effort. Suitable also for orthodontic enamel
correction, finishing and polishing. Available as classic long (Matrix) strip, as for hand piece drives strips, and also as manual strip as
single-hand design.
Single-handed Resin Diamond ErgoStrip for the monolateral interdental
finishing & polishing restoration

Refill
Name:
Art.ref. 4 pcs:
Art.ref. 8 pcs:
Coating side:
Grain µm:
Thickness:
Pack. refills:

ErgoStrip
ES-60
ES8-60
1 side
60 µm
0.15mm
4 & 8 pieces

ErgoStrip
ES-45
ES8-45
1 side
45 µm
0.12mm
4 & 8 pieces

ErgoStrip
ES-30
ES8-30
1 side
30 µm
0.10mm
4 & 8 pieces

ErgoStrip
ES-15
ES8-15
1 side
15 µm
0.09mm
4 & 8 pieces

ErgoStrip
ES-9
ES8-9
1 side
9 µm
0.08mm
4 & 8 pieces

Μονόπλευρες πλαστικές κλιβανιζόμενες ταινίες stripping / λείανσης με εργονομική λαβή.

ErgoStrip Resin

Set
Name:
Article Ref.:
Grain µm:
Coating side:
Packaging refills:
114

ErgoStrip Set 4
ES-60 or 45, 30, 15, or 9
4 of same grit (60, 45, 30, 15, or 9 µm)
1 side
4 pieces

ErgoStrip Set 8
ES-S8
1x 60, 45, and 2x 30,15, 9 µm
1 side
8 pieces
ROYALORTHODONTICS

Restorative Polishing Tools

DiaStrip Μονόπλευρες πλαστικές κλιβανιζόμενες ταινίες stripping / λείανσης για την ειδική
ErgoStrip
Resin Diamond coated

χειρολαβή micromotor.

Single-handed design offers optimal tactile control and grants easy access to tight anterior and posterior spaces.
Central opening for better visual perception and access for tools.
Eliminates the need to hold small restorations, use rotary instruments or articulating films.
Patient friendly design eliminates gagging and prevents soft
tissue irritation.
• Flexible strips curve and conform to the natural contours of the teeth.
• All DentaSonic Strips are autoclavable up to 280°F 135°C (steam heat only, not dry heat), and multiusable.
•
•
•
•

Oscillating Resin Diamond DiaStrip for the monolateral interdental finishing & polishing
restoration in restaurative or orthodontics

Refill
Name:
Article Ref. 1 side:
Thickness mm:
Grit µm:
Packaging refills:

Resin DiaStrip
RDS1-60
0.15
60
5 pieces

Resin DiaStrip
RDS1-45
0.12
45
5 pieces

Resin DiaStrip
RDS1-30
0.10
30
5 pieces

Resin DiaStrip
RDS1-15
0.09
15
5 pieces

Resin DiaStrip
RDS1-9
0.08
9
5 pieces

Resin Diamond DiaStrip for the bilateral interdental polishing restoration
in orthodontics
Refill
Name:
Article Ref. 2 sides:
Thickness mm:
Grit µm:
Packaging refills:

Resin DiaStrip
RDS2-15
0.18
15
5 pieces

Resin DiaStrip
RDS2-9
0.15
9
5 pieces

DiaStrip Resin

Set
Name:
Article Ref.:
Grain µm:
Coating side:
Packaging refills:

www.orthoshop.gr

Resin DiaStrip Set 5
RDS1-S5
9, 15, 30, 45, 60 µm
1 side
5 pieces

Resin DiaStrip Set 5
RDS2-S5
3x 9 µm and 2x 15 µm		
2 sides
5 pieces
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NEW BLUEDENT XPRESS

ΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟ
ΣΕ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!!!

up t

o 35

00m

W

00-009. Bluedent express cordless ortho – white, 200-006. Bluedent smartxpress ortho,
200-008b. Bluedent xpress cable – silver
1. ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LED module 3500mW!!!
2. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΟΣ
3. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4. ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ, ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ Η’ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90° & ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΤΥΛΟ
ΜΕ ΑΚΡΟ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90°. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ Η’ ΑΣΥΡΜΑΤΑ.
Μήκος κύματος 450-490nm or 410-490nm
Τρεις τύποι λειτουργίας. HYPER 3 / 3500mW (3+3) sec / 1 sec. Pause
RAMP – 10/20 sec. - 4sec, soft start
HYPER ORTHO – 3 /3500mW (36) / 1 sec.pause
Ένταση φωτός HYPER ORTHO – up to 3500mW / sq.cm
RAMP -up to 1500mW/ sq.cm
Μέγεθος κεφαλής 14 x 16mm
Βάρος / Μήκος 165g / 215mm (ασύρματο)
150g / 225mm (ενσύρματο)
Power supply Li-Ion 3.7 V, 2400mAh (up to 4000 sec. Work, ασύρματο)
100-200 V AC / 12 V AC (ενσύρματο)

Μηχανήματα φωτοπολυμερισμού #βλ. σελ 36

ANTI-LASER GLASSES
PRGLASS.

FlashMax P3

FlashMax P3

Με 4000-6000mW/cm2
* Το μόνο «έξυπνο» μηχάνημα με αυτοματοποιημένες
λειτουργίες
* Με μοναδικό εργονομικό σχεδιασμό σε σχήμα στυλό,
για να εφαρμόζει τέλεια ακόμα και σε λεπτά χέρια!!
* Λειτουργικότητα στο MAX 3, με κουμπιά λειτουργίας
τόσο στην πάνω όσο και κάτω πλευρά. (Ενεργοποιείται
τόσο με τον αντίχειρα όσο και με το δείκτη.)
* Προσαρμοζόμενη κεφαλή για καλύτερη προσέγγιση
στο άγκιστρο.
* Κατασκευάζεται στη Δανία

Με 4000-6000mW/cm2
Αρκούν μόνο 3 δευτερόλεπτα για να
κολλήσει το άγκιστρο!
Ιδανικό στην έμμεση συγκόλληση
αγκίστρων καθώς και στην
γλωσσική τεχνική.
4000-6000mW/cm2 στα 460nm+/- 20
Βάρος: 120gr
Διαστάσεις 225mm x 25mm
Χρόνος λειτουργίας 500 sec.
Χρόνος επαναφόρτισης 2 ώρες
2 Χρόνια εγγύηση!

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
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ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ
Ο πιο εύκολος τρόπος για άψογα αποτυπώματα
χωρίς φυσαλίδες!

www.orthoshop.gr
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LED.C
Power input
Light output
cm²
Net weight
Dimensions

LED.F
AC100V-240V 50Hz/60Hz
1000mW/cm² -1200mW/
120g
Φ23mm × 263mm

LED.H ORTHO
Power input: AC100V-240V 50Hz/60Hz
Light output: 1000mW/cm² -1800mW/cm²
Net weight: 178g
Dimensions: Φ25mm×252mm

BIO-ART LUPE
LENS
Μεγεθυντικά γυαλιά εργασίας με
μαλακή ζώνη. Προσαρμόζονται
εύκολα σε κάθε κεφάλι και
είναι πολύ αναπαυτικά. Σε δύο
τύπους με μεγέθυνση x 2,5 ή x
3,5 φορές.

Power input AC100V-240V 50Hz/60Hz
Light output 1600mW/cm² -1800mW/
cm²
850mW/cm² -1000mW/cm² (Optional)
Net weight
210g
Dimensions 195mm×40mm×150mm

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
JET BRACKET jetbra
Το μηχάνημα Jet Bracket είναι ειδικά
σχεδιασμένο για να καθαρίζετε με
αμμοβολή την βάση των ορθοδοντικών
αγκιστρων (bracket). Καθαρίζει τέλεια
τα γλωσσικά και τα αυτόδετα άγκιστρα
προστατεύοντας ταυτόχρονα την
ευαίσθητη επιφάνεια τους που έρχεται
σε επαφή με το σύρμα καθώς και τον
μηχανισμό αυτόδεσης. Εύκολο στην
χρήση και πολύ μικρών διαστάσεων
συνδέεται με το κομπρεσέρ.

Η τοποθέτηση γίνεται μόνο στο Νομό Αττικής από τον τεχνικό
της εταιρείας μας και περιλαμβάνει όλα τα υλικά, εξαρτήματα
& την εργασία για τοποθέτηση του μηχανήματος σε απόσταση
όχι μεγαλύτερη των 2 μέτρων από το κομπρεσσερ. Για
μεγαλύτερη απόσταση υπάρχει μία μικρή επιβάρυνση για
εργασία και υλικά 5€ το τρέχον μέτρο.

BIOART MICRO ETCHER
MBLAST

Εργαστηριακό μηχάνημα αμμοβολής προσαρμόζεται εύκολα
στο Unit της οδοντιατρικής έδρας με αντάπτορα Midwest
& Borden. Η με αντάπτορα για quick coupling σε καλώδιο
αέρα από το κομπρεσσερ. Καθαρίζει & αδροποιει μπράκετ,
δακτυλίους και όλες τις οδοντικές επιφάνειες. Πωλείται με ένα
ή δύο κλιβανιζόμενα άκρα, το ένα με γωνία 90 (μοιρων) και το
δεύτερο με γωνία 138 (μοιρων) και τα δύο κατάλληλα για χρήση
οξειδίου του αλουμινιόυ από 50 έως 90μm.
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BIOCAMARA

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

Αμμοβολήστε χωρίς φόβο και χωρίς
να λερώνετε τα πάντα. Διαθέτει
ενσωματωμένη αναρρόφηση με
σακουλάκι συλλογής του οξειδίου του
αλουμινίου και μεγάλη διάφανη επιφάνεια
για καλή οπτική.

ALOx90, ALOx50, ALOx120

BIDCAM

ΑΚΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ AR-K, AR-R

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ

Αμμοβολήστε χωρίς φόβο και χωρίς να
λερώνετε τα πάντα. Συγκεντρώνει την
αμμοβολή μόνο στο σημείο που θέλετε
και ταυτό χρονα μέσω της αναρρόφησης
απομακρύνει άμεσα όλα τα υπολέιματα
των οξειδείων του αλουμινίου χωρίς να
τα αναπνέει ο ασθενής ή να γεμίζουν
το ιατρείο σας. Ταιριάζει έυκολα στη
αμμοβολή PROPHY JET της CAVITRON
αλλά και σε πολλές άλλες της αγοράς. Σε
ΚΙΤ με συσκευασία 10 κυπελλάκια μιας
χρήσης. και εξαρτήματα προσαρμογής
καθώς και πακέτο επαναγεμίσματος με 10
κυπελλάκια μιας χρήσης.

LED χαμηλής κατανάλωσης με ρυθμιστή
έντασης φωτός
σε μεγέθη μικρό Α4 & μεγάλο Α3.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΡΑΣ
WELDER

STRONG 207A / 107 MAX 35,000rpm
STRONG207

Ηλεκτρονικό μηχάνημα
ηλεκτροσυγκόλλησης της
Royal Orthodontics. Με τέσσερα
ηλεκτρόδια και ηλεκτρονικό display
για την ρύθμιση του χρόνου και της
έντασης.

Εργαστηριακό μοτέρ με εργαστηριακή
ευθεία χειρολαβή πολύ υσχυρό 35000
στρ/λεπτό. Με ρυθμιστή ταχύτητας
στο μοτέρ και στον ποδοδιακόπτη.
Αριστερόστροφο & δεξιόστροφο
για όλες τισ πολιτικές πεποιθήσεις.
Κατασκευασμένο στην Κορέα.

VH ESSENCE DENTAL
TRIMMER

VH ESSENCE DENTAL ΔΟΝΗΤΗΣ
ΓΥΨΟΥ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
VIBRAT

Specifications: ItemX3-02
CCFL tube 5W x 2
Surface brightness 500~2500
Power supply 12Vdc\1A
Power consumption
10W
Lamp: 2.6, 420mm cold cathode
fluorescent lamp
CCFL tube: 5 / 7W x 2
Tube life: 20,000hours minimum
Color temperature: 8,000K
View area: 420 x 300mm
Exterior size: 520 x 400 x 23mm
Frame material: ABS plastic frame
Frame color: white
Mounting type: Desktop, wall mount

Ορθοδοντικό Τρίμμερ γύψου.
Πολύ δυνατό, σύνδεση με παροχή
νερού & αποχέτευση.

www.orthoshop.gr
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ΑΣ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!
Το Magic Touch είναι μια αλληλεπιδραστική οθόνη αφής με συλλογή από παιχνίδια
για παιδιά όλων των ηλικιών. Τοποθετήστε το στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου
σας και κάντε τα παιδιά να ξεχάσουν το φόβο τους ή την ανεία τους διασκεδάζοντας.
Το πολύγλωσσο αυτό σύστημα multimedia αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα από
20 παιχνίδιαδημιουργίας, αντίδρασης καθώς επίσης και λογικής σκέψης και είναι
διαθέσιμο σε περισσότερες από 20 γλώσσες (συμπεριλαμβάνει και ελληνικά). Δεν
περιλαμβάνει παιχνίδια βίας. Το παιχνίδι μπορεί εύκολα να κλείσει και να ανοίξει και
προσαρμόζεται στην ηλικία των ασθενών πελατών σας. Η επιτοίχια συσκευή Magic Touch είναι διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα αλλά μπορεί και να διακοσμηθεί
με λεπτά φύλλα HPL MDF μπροστά στο panel,σε μοτίβα όπως Ιππότης, Πειρατής
ή Αιγυπτιακό μοτίβο. Μπορείτε επίσης εσείς να επιλέξετε ένα δικό σας μοτίβο, το
οποίο μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε. Διαμορφώστε το όπως εσείς επιθυμείτε.
Με ένα κάθισμα ή διπλό, χωρίς κάθισμα ή και με δύο οθόνες μπρος πίσω. Ακόμα,
μπορείτε να παραγγείλετε και σκέτη οθόνη ή οθόνη με σχήμα ζώου,όπως ελέφαντα,
λιονταριού, χελώνας, αρκούδας κ.α.

Το Magic Touch είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε η ηλεκτρική σύνδεση
να είναι ελεγχόμενη και να κρατά μακρία τα παιδιά από καλώδια και
πρίζες. Η 17” TFT οθόνη αφής είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να
μη γρατζουνιέται και να είναι αδιάβροχη. Μπορεί να καθαριστεί με
οτιδήποτε ακόμη και με αλκοολούχο προϊόν, δεν παθαίνει τίποτα.
Για την οθόνη αφής χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας υλικά έτσι
ώστε να διασφαλίζεται και η ασφάλεια των παιδιών που έρχονται
σε επαφή με τη συσκευή. Παρέχεται 2 χρόνια εγγύηση σε όλα τα
μοντέλα, για το σύστημα και για την οθόνη. Τα παιχνίδια είναι χωρίς
δικαιώματα. Οι μικροί σας ασθενείς θα ξετρελαθούν.
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Μ1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
1.Διαστάσεις: Μήκος:530 Πλάτος:490
Ύψος:800mm
2.Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3.Διαθέτει 5 συρταρια και επιφάνεια από
γυαλί, , αντι-χημική,και ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι πολύ εύκολο
στο να καθαρίστει το κάθε συρτάρι
4.Είναι ιδιαίτερα βολικό κατά την κίνησή του κινητός καθώς του
αλλάζουμε θέση
5.Διατείθεται σε αρκετά διαφορετικά χρώματα γυαλιού

Μ2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
1.Διαστάσεις: Μήκος:530 / Πλάτος:490 / Ύψος:800mm
2.Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3.Διαθέτει 4 συρταρια και επιφάνεια από
γυαλί, , αντι-χημική,και ιδιαίτερα ανθεκτική
και είναι πολύ εύκολο στο να καθαρίστει το
κάθε συρτάρι
4.Είναι ιδιαίτερα βολικό κατά την κίνησή του
κινητός καθώς του αλλάζουμε θέση
5.Διατείθεται σε αρκετά διαφορετικά χρώματα γυαλιού

Μ3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
1.Διαστάσεις: Μήκος:530 / Πλάτος:490 / Ύψος:800mm
2.Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3.Διαθέτει 5 συρταρια διαφορετικού μεγέθους και επιφάνεια από γυαλί, , αντι-χημική
και ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι πολύ εύκολο στο να καθαρίστει το κάθε συρτάρι
4.Είναι ιδιαίτερα βολικό κατά την κίνησή του
καθώς του αλλάζουμε θέση
5.Διατείθεται σε αρκετά διαφορετικά χρώματα γυαλιού

M1 JPS-66 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ UNIT
1. Διαθέτει πέντε συρτάρια.
2. Επιφάνεια ανθεκτική στα χτυπήματα και στα χημικά.
3. Υψηλής ποιότητας μηχανισμούς
4. επίπεδο Unit.
5. Αυτόματος έλεγχος των χαμηλών και υψηλών χειρολαβών,
6. Αερουδροσύριγγα.
7. Αναρόφηση με σιελαντλία
8. Αυτόνομη τροφοδοσία νερού μέσω φιάλης.
9. Ποδοδιακόπτη.
10. Μανόμετρο πίεσης.
11. Ησχυρό κομπρεσέρ χωρίς λάδι.

www.orthoshop.gr
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Σχεδιασμένη από την
Ολλανδική εταιρεία
Φυσιοθεραπευτών

Το κάθισμα Dynamic είναι ένα εργονομικό εξάρτημα για τον οδοντίατρο-ορθοδοντικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να καταπολεμά
αλλά και να αποτρέπει την εμφάνιση ενοχλήσεων από τη ράχη. Έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από ειδικούς φυσιοθεραπευτές
σε συνεργασία με το RUAC (σχολή και συμβουλευτικό κέντρο για τα προβλήματα της ράχης) που βρίσκεται στη Χάγη-Ολλανδία.
Στο κάθισμα Dynamic οι δύο θέσεις καθίσματος είναι συνδεδεμένες με έναν μηχανισμό μεταβατικού τύπου. Όταν βρίσκεται στην
ενεργητική θέση το κάθισμα εμφανίζει μια θετική κλίση 3 μοιρών. με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο για τη σπονδυλική στήλη να
έρθει στη θέση της λόρδωσης (η θέση που κουράζει ελάχιστα τη ράχη). Όταν το κέντρο βάρους μετακινηθεί ελαφρά προς τα πίσω,
το κάθισμα εμφανίζει μια κλίση 6 μοιρών προς τα πίσω. Ταυτόχρονα, η οσφυική στήριξη αυτόματα μετατοπίζεται προς τα εμπρός και
έτσι εξασφαλίζεται η θέση της λόρδωσης και στο παθητικό κάθισμα. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η τάση στη ράχη και στις
δυο θέσεις. Η υποστήριξη στην οσφυική χώρα σημαίνει ότι η σπονδυλική στήλη μπορεί να πάρει ένα σχήμα που πλησιάζει στο μέγιστο
βαθμό στην ανατομική της κάμψη. Χωρίς οσφυική υποστήριξη (όπως όταν καθόμαστε σε ε΄να συμβατικό κάθισμα εργασίας) η λεκάνη
έρχεται προς τα πίσω, η σπονδυλική παίρνει ένα σχήμα C και ο κορμός έχει μικρότερη σταθερότητα. Η έξυπνη σχεδίαση της οσφυικής
υποστήριξης στο κάθισμα Dynamic εγγυάται την ακριβέστερη τμηματική διαμόρφωση του οσφυικού τμήματος της σπονδυλικής
στήλης σε σχήμα S που είανι και το φυσιολογικό. Το μικρότερο μέγεθος της οσφυικής υποστήριξης εξασφαλίζει μια ιδανική ελευθερία
κινήσεων και ενεργοποιεί τη διαδικασία της φυσιολογικής τάσης στη σπονδηλική στήλη.
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Για σχεδόν έναν αιώνα η ιαπωνική εταιρεία οδοντιατρικών ειδών GC πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια οδοντιατρική
τεχνολογία, έχοντας έμπρακτα αποδείξει την αφοσίωσή της στο δίπτυχο πρωτοπορία και ποιότητα. Η βαθιά

εμπειρία και γνώση των ειδικών ερευνητών της GC στην επιστήμη των οδοντιατρικών υλικών είχε ως αποτέλεσμα
την συνεχή δημιουργία παγκοσμίως γνωστών προϊόντων (Fuji Glass Ionomer, MI Paste, and COE alginate)

που έφτασαν μάλιστα να χρησιμοποιούνται ως μέτρο σύγκρισης ποιότητας των οδοντιατρικών προϊόντων.
Μια άλλη μεγάλη ιαπωνική εταιρεία η TOMY® Inc.,

είναι από το 1959 ο μεγαλύτερος κατασκευαστής

ορθοδοντικών υλικών στην Ιαπωνία. Μέχρι πρόσφατα τα προϊόντα της

TOMY® Inc.

πωλούνταν στην

Ευρώπη και τις Η.Π.Α. μέσω των επίσημων αντιπροσώπων της εταιρείας (GAC, Dentsply). Το 2011 με το Τσουνάμι και τις
καταστροφικές του συνέπειες στην Ιαπωνία υπήρξε μία συνταρακτική χρονιά για την εταιρεία TOMY® Inc. Αν και το εργοστάσιο
της δεν πλήγηκε άμεσα από το τσουνάμι, λόγω

όμως

της γειτνίασης του με το πυρηνικό εργοστάσιο της

Φουκουσίμα

ήταν πλέον αδύνατο να επαναχρησιμοποιηθεί. Έτσι ένα νέο εργοστάσιο της TOMY® Inc. κατασκευάστηκε σε μια άλλη πόλη

της Ιαπωνίας. Την ίδια περίοδο η εταιρεία GC αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην ορθοδοντική.
Έτσι οι δύο ¨γίγαντες¨ ένωσαν

τις δυνάμεις τους και δημιουργήθηκε μια νέα εταιρεία κολοσσός η GC Orthodontics.

Η GC Orthodontics μέσω των αποκλειστικών αντιπροσώπων της σε κάθε χώρα παρέχει προϊόντα

που είναι ήδη γνωστά στους περισσότερους Ορθοδοντικούς τόσο για την αξεπέραστη ποιότητα
κατασκευής όσο και για τις λύσεις
ιατρείου.

που

τους παρέχουν

στα καθημερινά

προβλήματα

του

Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της αλλά και στο ερευνητικό πνεύμα νέων

επιστημόνων συνεχίζει να πρωτοπορεί, δημιουργώντας νέα προϊόντα και νέους ορίζοντες για
τον σύγχρονο ορθοδοντικό. Είμαστε περήφανοι που η GC Orthodontics μας εμπιστεύτηκε και μας

ανέθεσε την αποκλειστική προώθηση των προϊόντων της στην Ελλάδα. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να εξυπηρετήσουμε.

Η GC Orthodontics δημιουργήθηκε από την συμμαχία δύο πρωτοπόρων βιομηχανιών στην οδοντιατρική: Την GC Orthodontics
και την ΤΟΜΥ Inc. Με έδρα την Ιαπωνία, η TOMY Inc. κατασκευάζει όλα της τα άκγιστρα, τους δακτυλίους και τα υπερελαστικά
της σύρματα. Αυτή η συνεργασία εγγυάται στους πελάτες μας ένα συνεχές ποιοτικό επίπεδο ανάμεσα στα υψηλότερα στην
ορθοδοντική βιομηχανία. Χρησιμοποιούνται οι τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες για την κατασκευή των προϊόντων
μας όπως χύτευση κεραμικού υλικού CIM (Ceramic Injection Molded) και κοπτικά μηχανήματα CNC (Computer Numerical
Controlled) έτσι ώστε να παρέχουμε τα πιο ακριβή και καινοτόμα προϊόντα στην διάθεση των πελατών μας.

Automated assembly of brackets
TOMY factory (Japan)

Assembly of personalized kits
Breckerfeld (Germany)

ceramic

Το αυτόδετο κεραμικό άγκιστρο της GC Orthodontics
Μilled slot
Για ακρίβεια
διαστάσεων

Torque
στην βάση

Λεία πτερύγια πρόσδεσης
μειώνουν τη συγκλεισιακή
παρεμβολή και αυξάνουν την
άνεση του ασθενή

Πολαπλοί τρόποι
ανοίγματος του
κλιπ χωρίς κάποια
παραμόρφωση

Slot με τριπλά
λοξοτομιμένο περίγραμμα
για μείωση των
αρχικών τριβών και την
καταπόνηση του σύρματος
στις ακμές του slot

Βάση με ανθεκτικό
περίγραμμα, με προσκέφαλο
που εξασφαλίζει απόλυτη
εφαρμογή σε κάθε δόντι

Μηχανικό κλείδωμα
στην βάση για μέγιστη
δύναμη σύνδεσης και την
ικανότητα αλλαγής θέσης
εάν χρειαστεί

Αγκιστρο κατασκευασμένο
με την διαδικασία χύτευσης
κεραμικού υλικού για
ομοιομορφία, δύναμη και
ακρίβεια

