
w w w. o r t h o s h o p . g r
2 1 0  9 9 5 8 5 0 6

Λύση σε ένα βήμα
Μία μοναδική κόλλα για brackets χωρίς τη χρήση Primer.

Φωτοπολυμερισμός του αγκίστρου εγγύς και άπω 
από 10sec

Στίλβωση της οδοντικής επιφάνειας, πλύση με 
νερό και στέγνωμα

Αδροποίηση με τον αδροποιητικό παράγοντα 
GC Ortho Etching Gel για 30sec
πλύση με νερό και καλό στέγνωμα της οδοντικής 
επιφάνειας. Για επιφάνειες
από κεραμικό, μέταλλο ή ακρυλικό πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο
παράγοντα (βλ.σελ. …..)

Τοποθέτηση μικρής ποσότητας κόλλας στην 
βάση του bracket

Αφαίρεση περίσσειας όπου χρειάζεται

SCHΟFFEL BRITTA & PARTNERS 
Εισαγωγή − Εμπόριο οδοντιατρικών υλικών
Ολυμπιονικών 18, Πικέρμι 190 09
τηλ./fax: 210 9958 506 - 210 6043457
info@orthoshop.gr



• Ορθοδοντική 
φωτοπολυμεριζόμενη ακρυλική 
ρητίνη μιας φάσης για brack-
ets και σωληνίσκους/tubes. • 
Χωρίς χρήση συγκολλητικού 
παράγοντα, τοποθετείται 
αμέσως μετά την φάση της 
αδροποίησης. 
• Kit με δύο σύριγγες των 2,9 γρ.
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Λύση σε ένα βήμα. Με την GC Ortho Connect δεν χρειάζεται 
να εφαρμόσετε κάποιο primer ή συγκολλητικό παράγοντα 
πάνω στο δόντι, καθώς είναι ενσωματωμένο ήδη μέσα στην 
πάστα.  Καλό καθαρισμό και αδροποιήση της αδαμαντίνης 
και στην συνέχεια πλύσιμο και στέγνωμα είναι αρκετό 
για άριστη συγκόλληση του αγκίστρου ή του παρειακού 
σωληνίσκου.

GC Ortho Connect™

Ειδικά σχεδιασμένη εργονομική σύριγγα για τοποθέτηση 
μόνο του υλικού που χρειάζεστε. Σταματάει αυτόματα την 
ροή του υλικού αμέσως μόλις σταματήσει η πίεση λόγω 
της πατενταρισμένης της κατασκευής σε υποπίεση. Έτσι 
δεν έχει απώλεια υλικού και κάνετε μεγάλη οικονομία.

Contents P/N
2 syringes of 2.9 g, 4 dispensing tips, 2 light protective covers 90-1100-0000

Επιπλέον οικονομία διότι δεν χρειάζεται να αντικαθιστάτε 
το άκρο της σύριγγας σε κάθε συγκόλληση αλλά απλώς να 
κλείνετε το καπάκι.

Το υλικό έχει φθορίζουσες ιδιότητες έτσι είναι εύκολο να 
δείτε κατά την αφαίρεση που υπάρχουν ακόμη υπολείμματα 
υλικού.


