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ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ HIGH-PULL
HEAD

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

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

ΜΗΧΑΝΙΜΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ
7042

ROYAL DELAIRE FACE MASK
DELAIR

Πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα Delaire ΙΙΙης 
τάξης κατά Angle. Είναι ελαφριά, 
με μαξιλαράκια σε χρώμα γκρι.

 ΘΗΚΕΣ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ

HGPL

Θήκες πλαστικές σε διάφορα χρώματα.

ROYAL FLEXI-ADJUSABLE FACE MASK
PFM

Πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα ΙΙΙ ης 

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

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

ROYAL ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ
HEAD

DENTSPLY GLENROE BONDING 
TRAYS  BK

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

DENTSPLY GLENROE 
BONDING TRAYS  BK

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

ROYAL FACEBOW UNIVERSAL
HGSUNI

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

ROYAL FACEBOW SHORT & LONG
HGSSHO / HGSMED

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.

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.

ΜΙΝΙ CONTACT STRIPSAW
SAW

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

DENTSPLY GLENROE ΤΑΙΝΙΕΣ 
STRIPPING / ΛΕΙΑΝΣΗΣ  AS-S

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.
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DENTSPLY GLENROE ΚΟΥΤΙΑ 
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
DELUX  RC 

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.

ROYAL ECONOMY ΚΟΥΤΙΑ 
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1020070

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

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

DENTSPLY GLENROE PROTECTION 
SILICONE SBMC

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

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.

ROYAL FLEXI COVER
FLEXCOV

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

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

DENTSPLY GLENROE CHEWIES 
ALIGNERS  AC 

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

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

Οι μονόπλευρες  14,20€. Στα 3 πακ. και άνω 12,00€ το πακ.
Οι αμφίπλευρες 25,10€. Στα 3 πακ. και άνω  21,70€ το πακ.
Το ΚΙΤ με την ειδική λαβή και έξι ταινίες  59,95€
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