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ROYAL NITI FLEXIBLE 
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.

ROYAL NITI RETRACTION SPRING 

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.

ROYAL NITI OPEN COIL SPRINGS

Ελατήριο ανοικτό OC 
Tube .010x.030 medium, 010x036 
medium
Tube .012x030 heavy, 012x036 heavy

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

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.

ROYAL DISTALISING SPRING
DISTSPNT

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

ROYAL 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. 

ROYAL WHITE COATED 
LIGATURES SS
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
KO

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.

ROYAL WHITE KOBAYASHI SS 
KOW

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 MINI IMPLANT NITI 
RETRACTION SPRING RCLNAM

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: Upper DISTSPNTU
Royal: Lower DISTSPNTL
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ROYAL PALATAL BAR
PALBAR

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

MORELLI PALATAL BAR
3030

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

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

MORELLI QUAD HELIX
303600

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

MORELLI GURIN STOP & GURIN HOOKS
3505011

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.

CRIMBABLE HOOKS 
Moreli: 3040005

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.

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

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:
Α.Με Hook αριστερά 
Β. Με Hook δεξιά

Τιμή ΚΛΕΙΔΙ Gurin MORELLI GURIN KEY
37502011

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

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.




