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Χλωρεξιδίνη

 Διγλυκονική χλωρεξιδίνη χρησιμοποιείται ως ξέπλυμα και αντιβακτηριακός παράγοντας.
 Είναι πιο αποτελεσματικό από ότι το υποχλωριώδες νάτριο έναντι μικροοργανισμών όπως
E.faecalis που είναι συχνά υπεύθυνοι για την ανεπιτυχή ενδοδοντική θεραπεία.

 Συνιστάται για το ξέπλυμα ριζικών σωλήνων με φλεγμονή του πολφού.
 Συνιστάται ανεπιφύλακτα για ενδοδοντική επαναλαμβανόμενη θεραπείας
 Εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά των Enterococcus faecalis (βακτηριακό στέλεχος άνοσο σε
NaOCl).

Διαλυτικό γουταπέρκας

 Το προϊόν προορίζεται για τη διάλυση της γουταπέρκα.
 Από εκχύλισμα ευκαλύπτου.
 Άχρωμο ή κίτρινο υγρό με ειδικό, ωραίο άρωμα κινεόλης και πικάντικη, γεύση ψύξης.

 Το έλαιο ευκαλύπτου έχει ισχυρά αντιβακτηριακή δράση και είναι πολύ αποτελεσματικό
κατά Vibrio, Staphylococcus et Streptococcus, επίσης, κατά των βακτηρίων που είναι
απρόσβλητα από τα αντιβιοτικά.
 Χρησιμοποιώντας Eucalyptol αντί οποιουδήποτε άλλου διαλύτη γουταπέρκας, μπορεί να
μειώσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.

Κονία οξειδίου του ψευδάργυρου

Κονία υδροξειδίου του ασβεστίου

 Για οδοντικές εμφράξεις σε συνδυασμό με
το διάλυμα Eugenol

 Κάλυψη πολφού

 Πολύ καλές αντίβακτηριδιακές ιδιότητες

 Ακτινοσκιερής

 Προσωρινή έμφραξη του ριζικού σωλήνα

 Επιταχύνει την επούλωση τραυμάτων

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου
 Για απολύμανση του ριζικού σωλήνα
 Για ενυδάτωση της έμφραξης του ριζικού σωλήνα με την απαραίτητη χηλικοποίηση

2.5%
5%

 Ενυδατώνει το ριζικό σωλήνα
 Βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών ιστών από το ριζικό σωλήνα
 Απολυμαίνει το ριζικό σωλήνα

Αιμοστατικό διάλυμα

 Για απώθησης των ούλων, για να σταματήσει η αιμορραγία των ούλων. Συνιστάται για να προλάβει την αιμορραγία κατά τη διάρκεια της πράξης
 Επανορθωτικές διαδικασίες, παρασκευάσματα θηκών, πριν από τη λήψη αποτυπωμάτων, τοποθέτηση σφραγισμάτων
 Συνδετικά ένθετα ή θήκες, απόξεση, βαθιά κλιμάκωση, επίσης, μετά από μικρές χειρουργικές
επεμβάσεις

 Το Χλωριούχο αργίλιο έχει στυπτική επίδραση, είναι ιδιαίτερα ίπυο στους σκληρούς και μαλακούς
ιστούς
 Εξαλείφει τη μόλυνση sulcular του υγρού για βέλτιστη πρόσφυση
 Δεν χρωματίζεται σε αντίθεση με θειικό σίδηρο που κηλιδώνει τη πορσελάνη και τις θήκες
 Δεν περιέχει επινεφρίνη για να βοηθήσει στην αποφυγή καρδιακών αντιδράσεων

Διάλυμα κιτρικού οξέως
 Για καθαρισμό του ριζικού σωλήνα
 Προτείνεται για καθαρισμό ριζικού σωλήνα μετά τη προετοιμασία

40%

 Αφαιρεί το κολλώδες στρώμα από τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
 Ενισχύει το μηχανικό καθαρισμό του ριζικού σωλήνα
 Βοηθάει τον ακριβή καθαρισμό και έμφραξη του ριζικού σωλήνα

εκθέτοντας τη οδοντίνη

Προετοιμασία ριζικού σωλήνα

 Για καθαρισμό
 Για λίπανση
 Για ενυδάτωση

Προετοιμασία ριζικού σωλήνα

 Βοηθάει στο μηχανικό αλλά και χημικό
καθαρισμό του ριζικού σωλήνα
 Βοηθάει στη χηλικοποίηση αλάτων του
ασβεστίου, στη λίπανση των ενδοδοντικών
εργαλείων έτσι ώστε να είναι καλύτερη η
διείσδυση. Το περοξείδιο του καρβουξειδίου
βοηθάει στη λεύκανση του ριζικού σωλήνα






Για καθαρισμό
Για λίπανση
Για ενυδάτωση
Βοηθάει στην απασβέστωση της οδοντίνης

 Υγρό 17% με ουδέτερο ph, καθαρίζει το
ριζικό σωλήνα γρήγορα
 Βοηθάει στη διάνοιξη του ριζικού σωλήνα
 Ανοίγει ασβεστοποιημένους ριζικούς
σωλήνες

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου
με ιωδοφόρμιο

Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου

 Έμφραξη πολφού

 Έμφραξη πολφού

 Προσωρινή έμφραξη ριζικού σωλήνα

 Προσωρινή έμφραξη ριζικού σωλήνα





 Ακτινοσκιερή
 Υψηλό PH
 Με βάση το νερό

Διάλυμα ριζικού σωλήνα ευγενόλης

Πάστα αποδυνάμωσης

 Σε συνδυασμό με το ZINC OXIDE μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προσωρινές εμφράξεις και
σαν βάση κάτω από υλικά αποκατάστασης και
τσιμέντο που δε περιέχει στοιχεία ρητίνης.

 Ισχυρό αντισηπτικό, αναλγητικό

 Ιδανικό για αποδυνάμωση του πολφού
πριν την απομάκρυνση
 Αποδυνάμωση μη ζωτικών ιστών μετά από
αφαίρεση του πολφού

 Αντι βακτηριακές ιδιότητες, αποδυναμωτικό
 Αποδεδειγμένα χρήσιμο για φλεγμονές
του πολφού

 Αντιφλεγμονώδες

Διάλυμα για καθαρισμό, απολύμανση, στέγνωμα

Ακτινοσκιερή, υψηλό PH
Με βάση λάδι σιλικόνη
Αντι βακτηριδιακή, βακτηριοστατική
Διεγείρει το σχηματισμό οδοντικών
ιστών

 Καθαρίζει, απολυμαίνει και στεγνώνει έτοιμες και ακέραιες επιφάνειες των δοντιών στο πλαίσιο
της προετοιμασίας για περαιτέρω συντήρηση, προσθετική ή ορθοδοντική θεραπεία που απαιτεί
ξηρές επιφάνειες
 Για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των κοιλοτήτων πριν από την έμφραξη, μετά την προετοιμασία και την απολύμανση των ριζικών σωλήνων (για ξήρανση)

 To διάλυμα δεν περιέχει πρόσθετα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται (ρητίνες)
 Αποκλειστικά περιέχει γρήγορους διαλύτες για γρήγορη διάλυση λίπους και ιδιότητες απορρόφησης νερού καθώς και απολυμαντικές ιδιότητες

Απολυμαντικό ριζικού σωλήνα

 Απολύμανση της οδοντίνης μετά τη προετοιμασία της κοιλότητας.
 Απολύμανση μετά από πολφεκτομή.
 Θεραπεία μετα τραυματικής φλεγμονής
 Απολύμανση του ριζικού σωλήνα
 Απολυμαίνει ενεργά το μολυσμένο ριζικό σωλήνα
 Αποτελεσματική θεραπεία σε περιακροριζικές λοιμώξεις
 Η λιπαρή του σύνθεση το βοηθάει να μείνει ενεργό για μεγάλο διάστημα

Απολυμαντικό ριζικού σωλήνα
 Απολύμανση ριζικού σωλήνα

 Απολυμαίνει το ριζικό σωλήνα με ισχυρό βακτηριοκτόνο: parachlorophenol
 Αντιφλεγμονώδες, περιέχει dexamethasone
 Αντισηπτικό, περιέχει θυμόλη και καμφορά

Προετοιμασία ριζικού σωλήνα

 Περιέχει υπεροξείδιο ουρίας, που μαζί με το ΝaOCI προκαλεί το φαινόμενο φυσαλίδων και αυτοκαθαρισμό του ριζικού σωλήνα
 Περιέχει επιφανειο-δραστικές ουσίες καθιστώντας την εισαγωγή του εργαλείου μέσα στο ριζικό
σωλήνα ευκολότερη και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους συμφόρησης ή θραύσης των εργαλείων
στο ριζικό σωλήνα
 Η (EDTA) που περιέχεται στο προϊόν με ξέπλυμα ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου μαλακώνει το
επιφανειακό στρώμα της οδοντίνης και καθιστά ευκολότερη την αφαίρεση και την αποκατάσταση
στο κανάλι της ρίζας
 Η τέλεια σχηματισμένη, κρεμώδης υφή του προϊόντος εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή και τη δυνατότητα εναπόθεσης του προϊόντος απευθείας πάνω στο εργαλείο
 Το προϊόν έχει μια πυκνή κρεμώδη συνοχή, αλλά μετά την εφαρμογή στο ριζικό σωλήνα, κάτω
από αυξημένη θερμοκρασία, γίνεται ελαφρώς υγρό και μπορεί να φτάσει εύκολα όλες τις ρωγμές
του ριζικού σωλήνα
 Εφαρμογή με τος σύριγγες luer-lock εγγυάται ασφαλή εφαρμογή. Οι σύριγγες είναι εξοπλισμένες
με νήμα luer-lock που επιτρέπει τη σύνδεση με τη βελόνα βιδώνοντας πάνω στη σύριγγα. Το
σύστημα Luer-lock είναι η καλύτερη προστασία έναντι τυχαίας διαρροής του προϊόντος κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής

Bιοσυμβατή κονία για έμφραξη και
αναδόμηση του ριζικού σωλήνα

 Εξωτερικές ή εσωτερικές διάτρητές θεραπείες απορρόφησης της ρίζας
 Ανάδρομη πλήρωση του ριζικού σωλήνα σε ακροριζεκτομή
 Διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού (άμεση περικοπή πολφού, κάλυψη τραυμάτων πολφού
μετά από μερικό ή ολικό ακρωτηριασμό πολφού)
 Για χρόνια περιοδοντική φλεγμονή που προκαλείται από επαναρρόφηση στην περιοχή όπου έχει
γίνει συστολή στο ακρορρίζιο
 Περιακρορριζικές θεραπείας (για παράδειγμα νεκρωμένο δόντι, όπου η ανάπτυξη συνεχίζεται)
 Διάτρηση (που προκαλείται από ιατρογενείς διεύρυνση της ρίζας ή περιακρορριζική διάτρηση δίπλα
στο ακραίο τρήμα του δοντιού).

Τετράγωνο έλασμα

Τετράγωνο Ελασμα

 SMALL, Art.No. NT-901SO
 1x ST-10.35 / NT-04.20 / NT-04.25 / NT-06.20 / NT-06.25
 MEDIUM, Art.No. NT-902SO
 1x ST-10.35 / NT-04.25 / NT-04.30 / NT-06.25 / NT-06.30
 LARGE, Art.No. NT-903SO
 1x ST-10.35 / NT-04.30 / NT-04.35 / NT-06.30 / NT-06.35
Τριγωνικό έλασμα

Κυκλικό έλασμα

Απομάκρυνση νεύρου

Τιτανίου

Υαλονυμάτων

Ενδομυλικοί άξονες

Απομάκρυνση γουταπέρκας
Αύλακες λεπίδες στρογγυλού
άκρου

Απομάκρυνση γουταπέρκας

Τοποθέτηση υλικών
ριζικού σωλήνα

Διάνυξη ριζικού σωλήνα

Διαμαντιού, στρογγυλό

Διαμαντιού, Στρογγυλού άκρου

Έμφραξη ριζικού σωλήνα

Αποθήκευση ενδοδοντικών
εργαλείων

 Κατασκευή από αλουμίνιο
 Διαστάσεις: 104x44x54 , 125x125x54

Διατίθεται με διαγράμμιση και
κωνικότητα 0,4 & 0,6

Στέγνωμα ριζικού σωλήνα

Βελόνες τυφλού άκρου

Ενδοδοντίας 10:1

 Στρογγυλεμένη άκρη βελόνας
 Καλύτερη ενυδάτωση ριζικού σωλήνα

 Ενιαίος οδηγός λειτουργίας κυρτής γωνίας
 Απλή λειτουργία push button
 Χρησιμοποιείται στην ενδοδοντία

Ηλεκτρικός

 Εκτίμηση ορίου πόνου κατά
την διέλευση ηλεκτρικού
ρεύματος από το προς εξέταση δόντι
 Οθόνη με απεικόνιση της
έντασης του ρεύματος
 Βολικό στη λειτουργία.
Μέγιστο ερέθισμα 80
 Μεταξύ 0-40, ο ασθενής
αισθάνεται πόνο και την
αναισθησία
 Μεταξύ 40-80, μερική νέκρωση ριζικού πολφού
 Στο 80, νέκρωση ριζικού
πολφού

Με οθόνη
 Επεξεργασία ριζικού σωλήνα
με τη χρήση περιστροφικών
εργαλείων
 Ρυθμιζόμενη ροπή
 Επιλογή σταματήματος ή
ανάστροφης κίνησης του
εργαλείου όταν ξεπεραστεί
το όριο της καθοριζόμενης
ροπής
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: 22
ρυθμίσεις για ταχύτητα περιστροφής, από 100—625 rpm
 Drive 1:1 γωνιακή χειρολαβή
η μικρομότορ
 Αποθήκευση δεδομένων
 Ποδοδιακόπτης

Ασύρματο

 Ασύρματη συσκευή για θέρμανσης της γουταπέρκας με τη
τεχνική της κάθετης συμπύκνωσης
 Θερμοκρασία εργασίας
συμπυκνωτήρα: 150-3500C
 Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας: μέγιστο 4 ώρες
 Χρόνος συνεχούς εργασίας με
πλήρους φορτισμένη μπαταρία:
40 λεπτά

Με οθόνη
 Η μέτρηση δεν επηρεάζεται από
το περιβάλλον, ακόμα και με την
παρουσία υπολειμμάτων διαφόρων υγρών
 Μεγάλη αντοχή συνεχούς λειτουργίας με μπαταρίες λιθίου
 Αποστείρωση αξεσουάρ ρε μεγάλη θερμοκρασίας
 Μεγάλη οθόνη LCD
 Ψηφιακή, με διάγραμμα και ηχητική ένδειξη των μετρήσεων
 Πολλαπλών συχνοτήτων μετρήσεις εξασφαλίζουν ακριβή μέτρηση

