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NEW BLUEDENT XPRESS
ΚΟΛΛΗΣΤΕ ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΜΟΝΟ 
ΣΕ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ!!!
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)

FlashMax P3
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

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

FlashMax P3
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

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!

ANTI-LASER GLASSES
PRGLASS.

up to 3500mW

Μηχανήματα φωτοπολυμερισμού #βλ. σελ 36
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ
Ο πιο εύκολος τρόπος για άψογα αποτυπώματα 

χωρίς φυσαλίδες!
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 
JET BRACKET  jetbraLED.H ORTHO

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

LED.F

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

LED.C 

Power input      AC100V-240V  50Hz/60Hz
Light output     1000mW/cm² -1200mW/
cm²
Net weight       120g
Dimensions      Φ23mm × 263mm

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.

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.
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VH ESSENCE DENTAL 
TRIMMER

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

VH ESSENCE DENTAL ΔΟΝΗΤΗΣ 
ΓΥΨΟΥ, ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
VIBRAT

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ

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

ΑΚΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΖΟΛ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ  AR-K, AR-R

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.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΡΑΣ
WELDER

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

STRONG 207A / 107 MAX 35,000rpm
STRONG207

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. 

BIOCAMARA
BIDCAM

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.

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ALOx90, ALOx50, ALOx120

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
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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 Mag-
ic 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. 

ΑΣ ΚΑΘΙΣΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!

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

M1

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.

JPS-66 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ UNIT

Μ3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

1.Διαστάσεις: Μήκος:530 / Πλάτος:490 / Ύψος:800mm
2.Δομή κατασκευασμένη από χάλυβα, ιδιαίτερα ανθεκτική
3.Διαθέτει 5 συρταρια διαφορετικού μεγέ-
θους και επιφάνεια από γυαλί, , αντι-χημική
και ιδιαίτερα ανθεκτική και είναι πολύ εύκο-
λο 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
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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.

Σχεδιασμένη από την 
Ολλανδική εταιρεία 
Φυσιοθεραπευτών




