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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 ADHESIVE KIT
KIT O12-020, 012-031, 012-032

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.

Discover the next generation
in bonding adhesive today!

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.

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

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.
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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.

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.

ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ PRIME DENT
008-060SF, 008-020SF, 008-060, 008-020

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

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.

ETCH GEL 7ml
008-041

Αδροποιητικός παράγοντας διαλύματος 
φωσφορικού οξέως 37% σε υγρή 
μορφή.

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.

PIT & FISSURE SEALAND
007-022, 007-032, 007-023, 007-033

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

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

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.




