


 KETAC UNIVERSAL
Υαλοϊονομερές υλικό αποκαταστάσεων με μεγάλο εύρος εφαρμογών:
• Ουδέτερο στρώμα πριν από εμφράξεις ενός ή πολλαπλών στρωμάτων.
• Ανασύσταση κολοβομάτων πριν την τοποθέτηση στεφάνης.
• Αποκαταστάσεις νεογυλών, αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας σε περιοχές περιορισμέ-
νης πίεσης.
• Αυχενικές αποκαταστάσεις.
• Μόνιμες αποκαταστάσεις μίας ή πολλαπλών περιοχών.
• Πλήρωση οπών σχισμών.
• Γρήγορη τοποθέτηση χωρίς conditioner.
• ∆εν χρειάζεται διαστρωμάτωση.
• Απελευθερώνει φθόριο για 24 μήνες.
• Αυτοσυγκολούμενο και ακτινοσκιερό.

61085-6-7-8-9-95-96: 50 κάψουλες σε αποχρώσεις: 
White, A1, Α2, Α3, Α3.5, Α4

124,84 €

 CAVIT G/W/W ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ
Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και 
εύκολη αφαίρεση.

44313G: 1 φιαλίδιο των 28gr. Χρώμα: γκρι: 14,74 € 11,06 €

44130W: 1 φιαλίδιο των 28gr. Χρώμα: λευκό 14,74 €

44350W: 10 σωληνάρια των 7gr έκαστο. Χρώμα: λευκό 33,09 €

3+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 ADPER SINGLE BOND 2
Φωτοπολυμεριζόμενος, μονοφασικός, συγκολλητικός παράγοντας, με τεχνολογία να-
νοενισχυτικών συστατικών, για άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις από σύνθετη ρητίνη, 
compomer, μέταλλο και κεραμικό υλικό. Χρησιμοποιείται ακόμη για την απευαισθητοποίηση 
των αυχενικών περιοχών και για ενδοστοματική επιδιόρθωση αποκαταστάσεων.

51202: 1 φιαλίδιο των 6ml: 56,24 € 44,99 €

η αποκαταστάσεων.

44+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 ADPER SINGLE BOND UNIVERSAL
Αυτοαδροποιούμενος, φωτοπολυμεριζόμενος, συγκολλητικός παράγοντας ολικής και επι-
λεκτικής αδροποίησης. Τα φωσφορικά μεθακρυλικά μονομερή καθιστούν το υλικό πιο όξι-
νο και συμβάλουν στην αύξηση της αυτοαδροποιούμενης συγκόλλησης, όπως και στην κα-
λύτερη συγκόλληση στην αδαμαντίνη και στα μεταλλικά και μη υαλοκεραμικά υποστρώματα. 
Το σιλάνιο που περιέχει συμβάλει στην καλύτερη συγκόλληση των υαλοκεραμικών επιφανει-
ών χωρίς τη χρήση primer. Το Vitrebond copolymer (τεχνολογία συγκολλητικών 3Μ) επιφέ-
ρει καλύτερο δεσμό με την οδοντίνη κάτω από διαφορετικά και εναλλασσόμενα επίπεδα. Τέ-
λος, η ύπαρξη αιθανόλης βοηθάει στη διατήρηση σταθερής ρευστότητας του προϊόντος κατά 
τη διάρκεια της χρήσης του.

41266: 1 φιαλίδιο των 5ml: 87,30 € 65,47 €

41266: 1 φιαλίδιο των 5ml 87,30 €

63+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

8
∆ΩΡΟ:
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 FILTEK ULTIMATE FLOWABLE
Υλικό αποκαταστάσεων με υψηλή ρευστότητα. Με τη μοναδική νανοτεχνολογία της 
3Μ ESPE. Απόδοση, αντοχή και αισθητική στις αποκαταστάσεις πρόσθιων και οπίσθιων δο-
ντιών. Επιδιόρθωση εμμέσων αποκαταστάσεων, εμφράξεις οπών σχισμών, πλήρωση υπο-
σκαφών. Είναι θιξοτροπικό με υψηλή δυνατότητα λείανσης.

3930: 2 σύριγγες των 2gr έκαστη 
Aποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4: 55,99 €

37,33 €

3930: 1 σύριγγα των 2gr, 
Aποχρώσεις: Β1, Β2, C2, D2, XW, OA3: 31,40 €

20,93 €

3700Τ: 20 ρύγχη μιας χρήσης 5,78 €

 FILTEK ULTIMATE
Ρητίνη υψηλής ποιότητας αισθητικών αποκαταστάσεων, προσθίων και οπισθίων δοντιών. Mο-
ναδική νανοτεχνολογία που συνδυάζει άριστη αντοχή με φυσική λάμψη. Ευελιξία για μονοχρω-
ματική ή διαστρωματική απόχρωση. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα-χαμαιλεοντισμός, υψηλής 
ποιότητας στίλβωση, μεγάλη αντοχή στην κάμψη, χαμηλή αποτριβή και συστολή πολυμερισμού. 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
• Dentine: A1D, A2D, A3D, A4D, B3D, C4D, WD
• Body: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, Α6Β, B1B, B2B, B3B, Β5Β, C1B, C2B, C3B, D2B,
D3B, WB, XWB 
• Enamel: A1E, A2E, A3E, B1E, B2E, D2E, WE, XWE
• Transculent: CT, BT, GT, AT

3920: 1 σύριγγα των 4gr, 
Αποχρώσεις: Όλες οι παραπάνω: 54,36 €

40,77 €43+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

32+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 FILTEK BULK FILL FLOWABLE

Λεπτόρευστη ρητίνη μαζικών εμφράξεων κατάλληλη για χρήση σαν ουδέτερο στρώμα / επί-
χρισμα σε αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών με μεγάλο βάθος και απαιτούν χαμηλό συ-
ντελεστή συρρίκνωσης/συστολής και να εμφανίζει μεγάλο βάθος πολυμερισμού. Η συστο-
λή πολυμερισμού που δημιουργείται μετά την τοποθέτηση του Filtek Bulk Fill Flowable 
Restorative σε κοιλότητες βάθους 4mm σε ένα στρώμα, είναι ίδια ή και μικρότερη από αυτή 
που δημιουργείται με την τοποθέτηση 2mm παραδοσιακών λεπτόρευστων υλικών ή ρητινών 
γενικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έως και 50% ισχυρότερη από την κύρια Bulk Fill Flowable ρητίνη στην αγορά.
• Σχεδόν διπλάσια αντοχή στη φθορά από άλλες Bulk Fill Flowable ρητίνες που υπάρχουν
ήδη στην αγορά.

4862: 2 σύριγγες των 2gr, Αποχρώσεις: 
Α1, Α2, Α3, Universal: 67,24 €

44,83 €42+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 FILTEK BULK FILL POSTERIOR

Η νέα ρητίνη οπισθίων δοντιών μαζικής πλήρωσης κοιλοτήτων, έχει σχεδιαστεί για να κάνει 
μεγάλες αποκαταστάσεις εύκολα και γρήγορα. Με εύκολο σύστημα διάθεσης χωρίς την ανά-
γκη φινιρίσματος με συμβατική ρητίνη, το Bulk Fill θα αυξήσει την παραγωγικότητά σας επι-
τρέποντας ένα στάδιο τοποθέτησης μέχρι και 5mm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έως και 50% ισχυρότερη από την κύρια Bulk Fill Flowable ρητίνη στην αγορά.
• Σχεδόν διπλάσια αντοχή στη φθορά από άλλες Bulk Fill Flowable ρητίνες που υπάρχουν
ήδη στην αγορά.

4862: 2 σύριγγες των 2gr, Αποχρώσεις: 
Α1, Α2, Α3, B1, C2: 61,54 €

41,03 €42+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

2+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >
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 FILTEK P60
Συμπυκνωμένη σύνθετη ρητίνη για οπίσθιες αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας, τεχνική 
sandwich και ανασυστάσεις κολοβωμάτων. • Εξελιγμένου βαθμού δυνατότητα στιβαγμού/
συμπύκνωσης. • Χαμηλή συστολή πολυμερισμού. • Άριστη αντίσταση στην αποτριβή και 
υψηλού βαθμού αντοχή.

4720: 1 σύριγγα των 4gr, Αποχρώσεις: Α3, Β2, C2 42,15 €

4720E: 3 σύριγγες, Αποχρώσεις: A3, B2, C2, Single 
bond των 3ml, Αδροποίηση 3ml, Αξεσουάρ

162,52 €

4

1∆ΩΡΟ
1 σύριγγα P60 +

Sof-lex refill

 FILTEK Z250
Μικρόκοκκη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις. Με 
απόδοση του φαινομένου του χαμαιλεοντισμού και πατενταρισμένο ενισχυτικό παράγοντα 
ζιργκονίου/πυριτίου για ακτινοδιαφάνεια με ισχυρή αντίθεση, χωρίς την προσθήκη βαρέων 
μετάλλων.

6020: 1 σύριγγα των 4gr, Αποχρώσεις: A1, A2, A3, 
A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I, UD: 35,67 €

28,54 €

6020ΤΚ: 4 σύριγγες, Αποχρώσεις: Α2, Α3, Α3.5, Β2, 
Single bond των 6ml, Αδροποίηση 3ml, Αξεσουάρ

185,73 €11∆ΩΡΟ:
1 σύριγγα Ζ250

2

Ο

4+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 FILTEK Z550
Νανοϋβριδική ρητίνη γενικής χρήσης. • Άμεσες πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις 1ης 
έως 5ης ομάδας. • Έμμεσες αποκαταστάσεις (ένθετα, επένθετα και όψεις). • Ανασύσταση κο-
λοβώματος. • Σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα, άριστος χειρισμός, άριστη αντίσταση στην 
αποτριβή, υψηλή αντίσταση στη θραύση, μεγάλη ευκολία στη στίλβωση. • Χρόνος φωτοπο-
λυμερισμού 20’’ (30’’ ΟΑ2, ΟΑ3). • Αποχρώσεις: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β1, Β2, Β3, C2, 
D3, OA2, OA3.

7050: 1 σύριγγα 4gr: 35,30 € 28,24 €

7050 ΤΚ: 4 σύριγγες Α2, Α3, Α3.5, ΟΑ2, 
Single bond 6ml, Αδροποίηση 3ml, Αξεσουάρ

176,74 €11∆ΩΡΟ:
1 σύριγγα Ζ550

2

111ΡΟ

4+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 VALUX PLUS
Ρητίνη αποκατάστασης πρόσθιων και οπίσθιων δοντιών ενισχυμένη με ζιργκόνιο/πυρίτιο για 
φυσικό αποτέλεσμα και αντοχή. Ιδανική λύση για μεγάλο εύρος αποκαταστάσεων. Η οικονο-
μικότερη ρητίνη χωρίς συμβιβασμούς στα κλινικά αποτελέσματα. Τεχνική σάντουιτς, ένθετα/
επένθετα.

5540: 1 σύριγγα των 4gr, Αποχρώσεις: A1, A2, A3, 
A3.5, B2, B3, C2, UD: 17,78 €

14,81 €

5540SB: 9 σύριγγες, Αποχρώσεις: Α1, Α2x2, A3x2, 
A3.5, B3, C2, UD, Single bond των 6ml, 
2 τεμ. αδροποίηση των 3ml, Αξεσουάρ

206,22 €2

5+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

22∆ΩΡΟ:
1 σύριγγα Valux
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 SOF-LEX (2385P)
Σύστημα τελειοποίησης και στίλβωσης. Εύκαμπτοι δίσκοι στίλβωσης με επικάλυψη οξειδίου 
του αλουμινίου για τα προστομιακά και γλωσσικά όρια. Ταινίες με λεπτό και εύκαμπτο υπό-
στρωμα οξείδιου του αλουμινίου για όμορες επιφάνειες (δύο βαθμοί αδρότητας ανά ταινία 
με κενό στο κέντρο).

2385P: Συσκευασία 480 δίσκων: 30 τεμάχια σε καθεμία από τις 16 αδρό-
τητες, 1 μαδρέλ,15 τεμάχια σε καθεμία από τις 3 αδρότητες ταινιών

221,00 €

2380: Συσκευασία 240 XT: 30 τεμάχια σε καθεμία από τις 
8 αδρότητες, 1 μαδρέλ

87,94 €

1980: Συσκευασία 240 χάρτινων δίσκων: 30 τεμάχια σε καθεμία από τις 
8 αδρότητες, 1 μαδρέλ

87,94 €

8690-1-2-3C, M, F, SF: 50 τεμάχια 19,34 €

8695CA: Mαδρέλ δίσκων 3Μ 11,06 €

1954-4N-6: 150 τεμ.: coarse / medium x - στενή coarse / medium - 
superfine / fine

30,75 €

8690C-M-F-SF 8691C-M-F-SF

8693C-M-F-SF 8692C-M-F-SF

 PENTAMIX LITE
• Ανάμιξη σταθερής ποιότητας, με ομοιογενές αποτέλεσμα χωρίς φυσαλίδες. • Γρήγορη δια-
δικασία για εξοικονόμηση χρόνου. • Οικονομία και ακριβής διάθεση της σωστής ποσότητας 
υλικού. • Υγιεινή και καθαριότητα στην πλήρωση του δισκαρίου ή της σύριγγας ελαστομε-
ρούς - αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης. • Αποδοτικότερη ροή της εργασίας για την αύ-
ξηση της παραγωγικότητας.

77903: Pentamix Lite 499,00 €

 ASTRINGENT ΠΑΣΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ
• Η διαδικασία απώθησης ούλων γίνεται πλέον πολύ απλή. Το επιμήκες, λεπτό ρύγχος, διευ-
κολύνει τη χρήση και επιτρέπει την εφαρμογή του υλικού, απευθείας στην ουλοδοντική σχι-
σμή. • Απωθεί αποτελεσματικά τα όρια του ούλου. • ∆ιατηρεί καθαρή και στεγνή την επιφά-
νεια του ούλου και δρα αιμοστατικά για μεγάλο χρόνο. • Εξοικονομεί χρόνο: 50% πιο γρή-
γορο, σε σύγκριση με το νήμα. • Συμβατό με τους κοινούς διανομείς τοποθέτησης ρητινών. 

56944: Ανταλλακτική συσκευασία των 25 καψουλών 64,24 €

56945: Ανταλλακτική συσκευασία των 100 καψουλών 211,91 €

4TIMH
EKΠΛΗΞΗ!

Pentamix Lite  + Aποτυπωτικά aξίας 151,00€
+ 30 Penta Mixing Tips aξίας 29,79€

= 630,00€
 ΠΑΚΕΤΟ!

 MONOPHASE & MONOPHASE SOFT
Απoτυπωτικό υλικό πολυαιθέρα. 
• Ευδιάκριτο χάρη στο λαμπερό χρώμα του υλικού. • Εξαιρετική ακρίβεια αποτύπωσης.
• ∆ροσερή γεύση μέντας του 3Μ ESPE Soft Monophase. • To 3M ESPE Soft Monophase
απομακρύνεται ευκολότερα από το στόμα και το εκμαγείο.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: • Αποτυπώματα για εμφυτεύματα. • Αποτυπώματα σε νωδούς ασθενείς. • Απο-
τυπώματα για γέφυρες και στεφάνες. • Αποτυπώματα για ένθετα και επένθετα.

31796: Monophase: 300ml πάστα βάσης, 
60ml πάστα καταλύτη: 89,35 €

59,57 €

31798: Monophase soft: 300ml πάστα βάσης, 
60ml πάστα καταλύτη

101,18 €

θετα και επένθετα.

1

2+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >
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 IMPREGUM SOFT
Πολυαιθερικό, αποτυπωτικό υλικό ακριβείας για την μονοφασική τεχνική αποτύπωσης (σε 
μορφή ανάμιξης με το χέρι). Υδρόφιλο και θιξοτροπικό, ιδανικό για λήψη αποτυπώματος για 
εμφυτεύματα. Αποτυπώνει επίσης με ακρίβεια στεφάνες, γέφυρες, ένθετα και επένθετα.
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 2,45min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 6min.

31755: 2χ120ml βάσης, 2χ15ml καταλύτη 78,11 €

31475: Καταλύτης 15ml 10,66 €

30600: Polyether adhesive 17ml 16,25 €

 IMPREGUM PENTA
Πολυαιθερικό αποτυπωτικό υλικό ακριβείας για τη μονοφασική τεχνική αποτύπωσης. Απο-
τυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων, λειτουργικά και σταθεροποίησης. 
Θιξοτροπικό, υδρόφιλο, ιδανικό για λήψη αποτυπώματος για εμφυτεύματα.
• Χρόνος εργασίας (μαζί με την ανάμιξη): 2,45min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 6min.

31793: 300ml πάστα βάσης, 
60ml πάστα καταλύτη

143,77 €

30600: Polyether adhesive 17ml 16,25 €

ρ μ

1∆ΩΡΟ:
30 τεμ. Penta Mixing Tips

 EXPRESS XT PENTA H, QUICK Η, PUTTY
Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, κανονικής πήξης και υψηλού ιξώδους, για τεχνι-
κές αποτύπωσης 1 και 2 σταδίων, με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση 
από το στόμα. Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επένθετων.

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη) 2min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα) 3,30min.

36894: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη 50,52 €

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1,15min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,30min.

36896: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη 50,52 €

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη):1,30min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,30min

36895: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη 50,52 €

7307: VPS tray adhesive 17ml 21,27 €

 EXPRESS XT LIGHT BODY STANDARD & QUICK
Λεπτόρευστο υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, κανονικής πήξης, για τις τεχνικές 1 και 2 σταδί-
ων. Πιστόλι 50 1:1.

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 2min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 3,30min.

36974: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμιξης 46,53 €

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1,30min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,30min.

36976: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμιξης 46,53 €
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 EXPRESS XT PUTTY SOFT
Παχύρευστο, υδρόφιλο, αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, κανονικής πήξης (ανά-
μιξη με το χέρι). Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων. Υλικό υψηλού 
ιξώδους με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα.
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη) 1,30min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα) 5min.

36972: 250ml βάσης, 250ml καταλύτης 62,30 €

 EXPRESS XT PUTTY QUICK
Παχύρευστο, υδρόφιλο, αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, ταχείας πήξης για ανά-
μιξη με το χέρι. Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων. Υλικό υψηλού 
ιξώδους, με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα.
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 0,30min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1,30min.

36973: 250ml βάσης, 250ml καταλύτης 62,30 €

 EXPRESS 7312
Παχύρευστο, υδρόφιλο, αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, κανονικής πήξης για 
ανάμιξη με το χέρι. Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων. Υλικό υψη-
λού ιξώδους με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα.
• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1,30min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min.

7312: 305ml βάσης, 305ml καταλύτη: 53,66 € 40,24 €

ξης (μέσα στο στόμα)

43+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

ξ (μ μ )

63+∆ΩΡΟ
λεπτόρευστο

EXPRESS XT LIGHT

BODY

ς πήξης (μέσα στο στόμα)

63+∆ΩΡΟ
λεπτόρευστο

EXPRESS XT LIGHT

BODY

 EXPRESS 7301-7302-7322
Λεπτόρευστο υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, γρήγορης πήξης, για τις τεχνικές 1 και 2 σταδίων.

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 3,30min.

7301: 2 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης: 55,04 € 41,28 €

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1,30min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min

7302: 2 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης: 55,04 € 41,28 €

• Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1min. • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 5min.

7322: 2 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης: 55,04 € 41,28 €

 IMPRINT 4 PRELIMINARY PENTA & PENTA QUICK
Εξελιγμένου τύπου βινυλοπολυσιλοξάνη κανονικής πήξης για όλες τις τυπικές ενδείξεις των 
αλγινικών αποτυπωτικών υλικών. Αποτύπωση προσωρινών αποκαταστάσεων, εκμαγείων με-
λέτης, καταγραφών δήξεως και κατασκευής ναρθηκών. 

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2,00min • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,00min

71521: 2χ300ml πάστα βάσης, 2χ60ml πάστα καταλύτη: 79,19 € 39,58 €/ΤΕΜ.

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1,15min • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1,15min

71522: 2χ300ml πάστα βάσης, 2χ60ml πάστα καταλύτη:  79,19 € 39,58 €/ΤΕΜ.

(μέσα στο στόμα): 3

4

ξης (μέσα στο στόμα)

3+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

ξης (μέσα στο στόμα)

4

(μέσα στο στόμα): 5m

3+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

(μέσα στο στόμα): 5m

43+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >
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 IMPRINT 4 PENTA HEAVY- PUTTY- HEAVY SUPER QUICK
Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, που με την τέλεια ισορροπία των χαρακτηριστι-
κών του σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο. • Επαρκής χρόνος εργασίας για τον οδοντίατρο. 
• Υψηλή υδροφιλικότητα για μεγάλη ακρίβεια, ακόμα και σε υγρό περιβάλλον. • Γρήγορη
πήξη του υλικού μέσα στο στόμα, για πραγματική εξοικονόμηση χρόνου. • Κλινικά αποδε-
δειγμένη αντοχή στο διαμετρικό εφελκυσμό. • Νέα χρώματα, εύκολα ορατά. • Γεύση μέντας, 
ευχάριστη στον ασθενή.

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2,00min • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,00min

71484 Heavy: 2χ300ml πάστα βάσης, 2χ60ml πάστα καταλύτη 151,05 €

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1,30min • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,30min

71486 Putty: 2χ300ml πάστα βάσης, 2χ60ml πάστα καταλύτη 151,05 €

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1,15min • Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1,15min

71485 Heavy Super Quick: 2χ300ml πάστα βάσης, 
2χ60ml πάστα καταλύτη

151,05 €

  IMPRINT 4 GARANT LIGHT - SUPER QUICK -
ULTRA LIGHT SUPER QUICK

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2,00min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας: μέχρι 1,00min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,00min

71488 Light: 4 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης 101,16 €

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1,15min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας: μέχρι 0,35min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1,15min

71490 Super Quick: 4 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης 101,16 €

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1,15min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας: μέχρι 0,35min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1,15min

71491 Ultra Light Super Quick: 4 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης 101,16 €

  IMPRINT 4 GARANT REGULAR - REGULAR SUPER QUICK
• Χρόνος εργασίας: μέχρι 2,00min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας: μέχρι 1,00min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2,00min

71487 Regural: 4 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης 101,16 €

• Χρόνος εργασίας: μέχρι 1,15min
• Χρόνος χρήσης ενδοστοματικής σύριγγας: μέχρι 0,35min
• Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1,15min

71489 Regural Super Quick: 4 φύσιγγες των 50ml,10 ρύγχη ανάμιξης 101,16 €

 IΜPRΙΝΤ BITE
Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, πολύ ταχείας πήξης για καταγραφή δήξης.
• Χρόνος πήξης (από την έναρξη) 1min.
• Τελική σκληρότητα (από την έναρξη) 15min.

71529: 4 φύσιγγες των 50ml (έκαστη), 20 ρύγχη ανάμιξης 48,34 €

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Παχύρευστο + Λεπτόρευστο
∆ΩΡΑ Penta Mixing Tips 

aξίας 29,79€
+ 3920 Ultimade 4gr

aξίας 54,36€
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 RELYX UNICEM APLICAP
Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, ακτινοσκιερή, αυτοαδροποιούνενη και αυτοσυ-
γκολούμενη. Με δεσμό υψηλής αντοχής που ενδείκνυται για συγκόλληση όλων των υλικών 
αποκατάστασης (αλουμίνια, ζιργκόνια, κεραμικά, άξονες). Απελευθερώνει φθόριο. Με μικρό 
κίνδυνο μετεπεμβατικής ευαισθησίας.

56815-18: 50 κάψουλες aplicap, 
Αποχρώσεις: Α2, Α3, ΤR

266,06 €

56815-18: 50 κάψουλες aplicap, 
Αποχρώσεις: Α2, Α3, ΤR: 266,06 €

177,37 €

 PROTEMP 4 GARANT
Εξελιγμένο και σύγχρονο υλικό σύνθετης ρητίνης για προσωρινές αποκαταστάσεις ενθέτων, 
επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, με αυτόματη ανάμιξη. Υψηλού βαθμού ακρίβεια εφαρμο-
γής, σταθερότητας διαστάσεων και βιοσυμβατότητας. 
• Χρόνος πήξης (από την έναρξη): 5 min.

46953 Intro Κit: 1 φύσιγγα 50ml,16 mixing tips, Πιστόλι 50 10:1. 144,77 €

46954-6-7-9-69: 1 φύσιγγα 50ml,16 mixing tips, 
Aποχρώσεις: A1, A2, A3-Bleach-B3: 90,70 €

68,03 €63+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

26∆ΩΡΟ:
Relyx Ultimate

αξίας 166,04€

172+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

Αποχρώσ

56815 1
ή

 RELYX UNICEM 2 AUTOMIX
Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, ακτινοσκιερή, με δεσμό υψηλής αντοχής που ενδεί-
κνυται για συγκόλληση όλων των υλικών αποκατάστασης (αλουμίνια, ζιρκόνια, κεραμικά, 
άξονες). Aυτοαδροποιούμενη και αυτοσυγκολούμενη. Με μικρό κίνδυνο μετεπεμβατικής 
ευαισθησίας.

56846-8 Automix: 8,5gr, Αποχρώσεις: A2, A3, TR, 15 tips, 
5 tips (wide), 5 endo tips: 113,57 €

75,71 €

56846-8 Automix: 8,5gr, Αποχρώσεις: 
A2-A3-TR, 15 tips, 5 tips (wide), 5 endo tips

113,57 €

s, 72+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >5 tips (wi

56846 8
ή

11∆ΩΡΟ:
56861-3 Fiber Post 10 τεμ.

 RELYX FIBER POST
∆ιαφανείς ενδοριζικοί άξονες σύνθετης ρητίνης, ενισχυμένοι με υαλονήματα, ακτινοδιαπέρατοι.
Με μεγάλη ελαστικότητα, πολύ κοντινή με αυτή του φυσικού δοντιού.
• ΜΕΓΕΘΗ: 1,1 - 1,3 - 1,6 - 1,9 mm.

56860 Intro Κit: 5 άξονες ανά μέγεθος (Νο:1, 2, 3),1 τρυπάνι ανά 
μέγεθος, 1 τρυπάνι Universal, 20 ρύγχη επιμήκυνσης.

256,06 €

56872: 10 αξονες (No: 0): 111,41 € 74,27 €

56861-3:10 Άξονες (No:1, 2, 3): 111,41 € 74,27 €

56873: Τρυπάνι (Νο: 0) 19,44 €

56864-7: Τρύπανο αξόνων (Νο:1, 2, 3, Universal) 19,45 €

72+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

7

1

7
Τελλικήκή Τι Τιμή μμμ >

2+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >



11

 RELYX ULTIMATE
Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού σε μορφή Automix.

• Μόνιμη συγκόλληση των ολοκεραμικών, ρητινωδών και μεταλλικών ενθέτων, επενθέτων,
στεφανών και γεφυρών, Meryland εργασιών, αξόνων, ολοκεραμικών όψεων και όψεων από 
ρητίνη καθώς και ολοκεραμικών ρητινωδών - μεταλλικών επιεμφυτευματικών αποκαταστά-
σεων. • Υψηλός βαθμός συγκόλλησης, ευκολία χρήσης σε συνδυασμό με το Single Bond 
Universal αλλά και άλλους συγκολλητικούς παράγοντες. • Πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα 
λόγω της μειωμένης προσρόφησης υγρών και της διατήρησης του χρώματός της. 
• Ακτινοσκιερότητα πολύ κοντά σε αυτή του φυσικού δοντιού. • Υψηλή αντοχή στην απο-
τριβή. • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους έμμεσων αποκαταστάσεων.

56887 - 88 - 89 - 90: 1 σύριγγα 8,5gr 
(Α1, Α3Ο, Β0,5, ΤR), 10 tips regular, 
5 tips wide, 5 intra-oral tips

166,84 €

56887 - 88 - 89 - 90: 1 σύριγγα 8,5gr
(Α1, Α3Ο, Β0,5, ΤR), 10 tips regular, 

5 tips wide, 5 intra-oral tips: 166,84 €

111,22 €56887
ή

12+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

μμεσων αποκαταστάσ

1∆ΩΡΟ:
41266 Universal

Bond, 5ml

 KETAC CEM RADIOPAQUE
Yαλοϊονομερής κονία, ακτινοσκιερή, με απελευθέρωση φθορίου, για μόνιμες συγκολλήσεις 
ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, ορθοδοντικών μηχανημάτων, ενδοριζικών αξό-
νων, κατασκευασμένων από μέταλλο.

37200: 1 σκόνη 30gr, 1 υγρό 12ml 74,52 €

37200: 1 σκόνη 33gr, 1 υγρό 12ml: 74,52 € 49,68 €

56060: 50 κάψουλες aplicap 119,58 €

 RELYX LUTING
Ρητινωδώς τροποποιημένη, υβριδικού τύπου, υαλοϊονομερής κονία μόνιμης συγκόλλησης με 
ταχεία πήξη. Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών και αξόνων. Χαμηλού 
βαθμού διαλυτότητα από ένα ακτινοσκιερό υλικό που απελευθερώνει φθόριο.

3505: 1 σκόνη 16gr, 1 υγρό 9ml: 149,18 € 99,45 €

3505P: 1 σκόνη 16gr 72,58 €

3505L: 1 υγρό 9ml 72,58 €

υθερώνει φθόριο.

9

7

2+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 KETAC CEM EASYMIX
Yαλοϊονομερής κονία, ακτινοσκιερή, με απελευθέρωση φθορίου, για μόνιμες συγκολλήσεις 
ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, ορθοδοντικών δακτυλίων. Σύσταση σε κόκκους 
για εύκολη ανάμιξη, μικρό πάχος στρώματος υλικού.

56900: 1 σκόνη 30gr, 1 υγρό 12ml 77,76 €

56900: 1 σκόνη 30gr, 1 υγρό 12ml: 77,76 € 51,84 €

7

5

∆ΩΡΟ:
Relyx Temp E ή NE

55

Relyx Temp

2+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

56900: 

56900:
ή

1Τιμή 1 κάψ.:
2,39 €

7∆ΩΡΟ:
Relyx Temp E ή NE

4

1Τ ή 11 κάάψάψ :

Relyx Temp

2+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

37200: 

37200:
ή
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 DURELLON
Καρβοξυλική κονία ταχείας πήξης, για ανάμιξη με το χέρι, για μόνιμες συγκολλήσεις ενθέ-
των, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών (εκτός από μεταλλικούς σκελετούς τιτανίου). ∆ιαθέτει 
ουδέτερο ΡΗ και απελευθερώνει φθόριο.

38059: 1 σκόνη 20gr, 4 σύριγγες υγρού 67,50 €

38236: 3χ20gr σκόνη 51,57 €

38265: 12 σύριγγες υγρού 63,05 €

 RELYX TEMP E
Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου, με ευγενόλη, για προσωρινή συγκόλληση, μόνιμων και 
προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

35014: 1 πάστα βάσης 25gr, 
1 πάστα ενεργοποίησης 18gr: 38,07 €

25,38 €22+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

 RELYX TEMP NE
Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου, χωρίς ευγενόλη, για προσωρινή συγκόλληση, μόνιμων 
και προσωρινών στεφανών και γεφυρών.

56660: 1 πάστα βάσης 36gr, 
1 πάστα ενεργοποίησης 16gr: 30,11 €

20,07 €22+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

  ORTHOPRINT
Ενδείκνυται για λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή ορθοδοντικών εργασιών. • Αλγινι-
κό με πολύ αυξημένη ελαστικότητα. • Ταχύτατοι χρόνοι εργασίας και πολυμερισμού. • Θι-
ξοτροπικό. • Άρωμα βανίλιας. • Χρώμα κίτρινο. • Ελεύθερο σκόνης.

ΤΕXΝΙΚΑ ΣΤΟΙXΕΙΑ
• Χρόνος ανάμιξης: 30sec. • Χρόνος εργασίας: 1min 5sec. • Χρόνος παραμονής στη στο-
ματική κοιλότητα: 45sec. • Συνολικός χρόνος εργασίας: 1min 50sec. • Ελαστική ανάκτηση: 
98%.

Συσκευασία 500gr: 10,50 € 88,40 €
Τελική Τιμή 
4+1 ∆ΩΡΟ

>

  HYDROGUM 5
Αλγινικό με υψηλή σταθερότητα διαστάσεων 5 ημερών. • Ελεύθερο σκόνης. • Ταχύτατοι 
χρόνοι εργασίας και πολυμερισμού. • Άρωμα εξωτικών φρούτων. • Θιξοτροπικό. • Χρώμα 
μωβ - λιλά. 

ΤΕXΝΙΚΑ ΣΤΟΙXΕΙΑ
• Χρόνος ανάμιξης: 30sec. • Χρόνος εργασίας: 1 min 5sec. • Χρόνος παραμονής στη στο-
ματική κοιλότητα: 45sec. • Συνολικός χρόνος εργασίας: 1 min 50 sec. • Ελαστική ανάκτηση: 
98%. • Αντοχή στην παραμόρφωση: 1.2 Mpa.

Συσκευασία 500gr: 10,50 € 88,40 €
Τελική Τιμή 
4+1 ∆ΩΡΟ

>
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  ZETA PLUS KIT NORMAL & SOFT
Παχύρευστη σιλικόνη-C ιδανική σε συνδυασμό με το Oranwash L (normal) και το Oranwash 
VL ( soft) για την τεχνική της μίας φάσεως ή του διπλού αποτυπώματος. 
• Η κατάσταση «ρευστότητας» διευκολύνει τη ροή του υλικού και μειώνει την πίεση των
βλεννογόνων. • Εκπληκτική σκληρότητα στην τεχνική μιας φάσης. • Στην τεχνική δύο φάσε-
ων, η άριστη τελική σκληρότητά του, του επιτρέπει να λειτουργεί σαν ατομικό δισκάριο. 
• Χρόνοι εργασίας και χρόνοι πολυμερισμού απόλυτα σύμφωνοι με την ποσότητα του κατα-
λύτη. • Ασφαλής απολύμανση του αποτυπώματος με Zeta 7. • Αρχική μαλακή σύσταση και 
ιδανική τελική σκληρότητα στην τεχνική δύο φάσεων. • Χρώμα πράσινο για το normal και 
κίτρινο για το soft. • Άρωμα μέντα.

ΤΕXΝΙΚΑ ΣΤΟΙXΕΙΑ
• Χρόνος ανάμιξης: 30sec. • Χρόνος εργασίας: 1min και 15sec. • Χρόνος παραμονής στο
στόμα: 3min και 15sec. • Συνολικός χρόνος εργασίας: 4min και 30sec. • Αντοχή στην πα-
ραμόρφωση: 2-5%. • Ελαστική επαναφορά: >98%. • Σταθερότητα διαστάσεων: <0,2%

Zeta Plus kit ή Zeta Plus soft kit 34,00 €

Zeta Plus normal ή soft: 900ml 25,00 €

Zeta Plus indurent gel: 60ml 9,00 €

Oranwash L ή VL: 140ml 12,00 €

  ALGITRAY
• Εξαιρετικά αποτελεσματική οικολογική σύσταση, η οποία επιτρέπει την απομάκρυνση κάθε
ίχνους αλγινικού από δίσκους και άλλα μέσα. • Ακίνδυνο για τα μέταλλα λόγω του ουδέτε-
ρου pH. • Χωρίς φωσφορικα. • Συμπυκνωμένη σκόνη αραιώνεται για να ληφθούν 10 λίτρα 
διαλύματος σε κίτρινο χρώμα με άρωμα μέντας. 

Συσκευασία: 2x500gr 25,00 €

  ZETA FLOW KIT
Σύστημα παχύρευστης και λεπτόρευστης σιλικόνης-C. • Ενδείκνυται για την τεχνική δύο φά-
σεων. • Το παχύρευστο είναι εξαιρετικά μαλακό στην αρχική του μορφή με ιδανική τελική 
σκληρότητα που αποκλείει τον κίνδυνο μόνιμης παραμόρφωσης του αποτυπώματος. • Το 
λεπτόρευστο έχει χαμηλό ιξώδες, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για λήψη αποτυπώμα-
τος στην τεχνική δύο φάσεων.

Zeta Flow kit 38,00 €

Zeta Flow light 15,00 €

Zeta Flow putty 29,00 €

Zeta Flow catalyst 11,00 €

  TROPICALGIN
• Χρωματικά κωδικοποιημένα στάδια εργασίας. Κόκκινο: μίξη, Πορτοκαλί: επεξεργασία (από
την αρχή της μίξης), Κίτρινο: εισαγωγή στη στοματική κοιλότητα. • Ταχύτατοι χρόνοι εργασί-
ας και πολυμερισμού. • Θιξοτροπικό. • Άρωμα μάνγκο. • Ελεύθερο σκόνης. 

ΤΕXΝΙΚΑ ΣΤΟΙXΕΙΑ
• Χρόνος ανάμιξης: 45sec. • Χρόνος εργασίας: 1min 35sec. • Χρόνος παραμονής στη στο-
ματική κοιλότητα: 1min. • Συνολικός χρόνος εργασίας: 2min 35sec. • Ελαστική ανάκτηση: 
99%. • Αντοχή στην παραμόρφωση: 1.4 Mpa.

Συσκευασία 500gr: 9,40 € 77,52 €
Τελική Τιμή 
4+1 ∆ΩΡΟ

>

T: +30 2102582902   F: +30 2102582905  E: info@e-dentech.gr  W: www.e-dentech.gr
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  ELITE H-D ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ
A-Σιλικόνη πολύ υψηλού ιξώδους. Ενδείκνυται για την ακίνητη προσθετική και χρησιμοποιεί-
ται στην τεχνική μίας φάσης ή διπλού αποτυπώματος. • Εύκολη αφαίρεση του αποτυπώματος 
μετά τον πολυμερισμό. • Αντίσταση στην παραμόρφωση. • Εκπληκτική ελαστική επαναφορά. 
• Άριστη σταθερότητα διαστάσεων. • ∆ιάρκεια ζωής προϊόντος: 3 χρόνια. • Βιοσυμβατό.
• Μεγάλος χρόνος εργασίας. • Μικρός χρόνος παραμονής στο στόμα.

Elite H-D putty soft normal ή fast: 2x250ml 56,00 €

Elite H-D MAXI putty soft normal ή fast: 2x380ml & 15 dynamic 
mixing tips

110,00 €

Elite H-D MAXI tray material fast: 2x380ml & 15 dynamic mixing tips 120,00 €

  ELITE H-D ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ
A-Σιλικόνη υδρόφιλη λεπτόρρευστη χαμηλού ιξώδους. Χρησιμοποιείται στην ακίνητη προ-
σθετική και ενδείκνυται στην τεχνική μίας φάσεως και στην τεχνική διπλού αποτυπώματος. 
• Ιδανικό σε συνδυασμό με το Elite H-D Putty Normal. • Άριστη ακρίβεια στην αναπαραγω-
γή λεπτομερειων.

Elite H-D regular body normal & fast: 2x50ml & 12 mixing tips 38,00 €

Elite H-D light body normal & fast: 2x50ml & 12 mixing tips 38,00 €

Elite H-D super light body fast: 2x50ml & 12 mixing tips 38,00 €

Elite H-D tray material fast: 2x50ml & 15 mixing tips 38,00 €

  ELITE H-D MONOPHASE
A-Σιλικόνη υδρόφιλη μέσης ρευστότητας. Χρησιμοποιείται στη μονοφασική τεχνική, απευ-
θείας στις παρασκευές και στο δισκάριο. • Ιδανική σύσταση για την τεχνική μίας φάσεως. 
• Μέγιστη ακρίβεια στην αναπαραγωγή λεπτομέρειας. • Αντίσταση στην παραμόρφωση.
• Εκπληκτική ελαστική επαναφορά. • Άριστη σταθερότητα διαστάσεων. • Αδιαφανείς χρω-
στικές που βελτιώνουν την αναπαραγωγή λεπτομερειών. • Υδρόφιλο. • Θιξοτροπικό. • Ιδα-
νική αναλογία χρόνου εργασίας και χρόνου πολυμερισμού. • Μεγάλος χρόνος εργασίας. 
• Μικρός χρόνος παραμονής στο στόμα. • Χρώμα κίτρινο. • Βιοσυμβατό.

ΤΕXΝΙΚΑ ΣΤΟΙXΕΙΑ
• Χρόνος εργασίας: 2min. • Χρόνος παραμονής στη στοματική κοιλότητα: 3min 30sec.
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 5min 30sec. • Ελαστική ανάκτηση: >99,5%. • Σταθερότητα
διαστάσεων (μετά από 24 ώρες): <0,20%. • Σκληρότητα (Shore-A): 60.

Elite H-D monophase: 2x50ml & 12 mixing tips 38,00 €

Elite H-D MAXI monophase: 2x380ml & 15 dynamic mixing tips 120,00 €

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι

Παχύρευστο 
+ Λεπτόρευστο

από 94,00€ 

-20% 
= 75,20€

ή

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΙ
Παχύρευστο 

+ Λεπτόρευστο

από 94,00€ 
& ∆ΩΡΟ 

Οcculfast aξίας 39,00€
έκπτωση 42%
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  HYDRORISE ΛΕΠΤΟΡΕΥΣΤΟ
A-Σιλικόνη υδρόφιλη λεπτόρρευστη υψηλου ιξώδους. Χρησιμοποιείται στην ακίνητη προ-
σθετική και ενδείκνυται στην τεχνική μίας φάσεως και στην τεχνική διπλού αποτυπώματος. 
• Ιδανικό σε συνδυασμό με το Hydrorise putty. • Άριστη ακρίβεια στην αναπαραγωγή λε-
πτομερειων.

Hydrorise regular body normal & fast: 2x50ml + 12 mixing tips 41,00 €

Hydrorise light body normal & fast: 2x50ml + 12 mixing tips 41,00 €

Hydrorise extra light body normal & fast: 2x50ml + 12 mixing tips 41,00 €

Ηydrorise heavy body normal & fast: 2x50ml + 12 mixing tips 41,00 €

  HYDRORISE MONOPHASE
A-Σιλικόνη υδρόφιλη μέσης ρευστότητας. Χρησιμοποιείται στη μονοφασική τεχνική, απευ-
θείας στις παρασκευές και στο δισκάριο. • Ιδανική σύσταση για την τεχνική μίας φάσεως. 
• Μέγιστη ακρίβεια στην αναπαραγωγή λεπτομέρειας. • Αντίσταση στην παραμόρφωση.
• Εκπληκτική ελαστική επαναφορά. • Άριστη σταθερότητα διαστάσεων. • Αδιαφανείς χρω-
στικές που βελτιώνουν την αναπαραγωγή λεπτομερειών. • Υδρόφιλο. • Θιξοτροπικό. • Ιδα-
νική αναλογία χρόνου εργασίας και χρόνου πολυμερισμού. • Μεγάλος χρόνος εργασίας. 
• Μικρός χρόνος παραμονής στο στόμα. • Χρώμα μωβ. • Βιοσυμβατό. • Σταθερότητα δια-
στάσεων (μετά από 24 ώρες): <0,10%.

Ηydrorise Monophase normal & fast: 2x50ml + 6 mixing tips 41,00 €

Ηydrorise Maxi Monophase normal & fast: 2x380ml 15 dynamic 
mixing tips + elastomer syringe +15 intra oral tips

130,00 €

  HYDRORISE ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ
Α-Σιλικόνη υψηλού ιξώδους. • Τεχνική μίας ή δύο φάσεων. • Υψηλή αντοχή στο σχίσιμο. 
• Εξαιρετική ελαστική επαναφορά. • Υψηλή σταθερότητα διαστάσεων. • ∆υνατότητα χύτευ-
σης του μοντέλου αμέσως. • Ασφαλή απολύμανση με Zeta 7 solution και Zeta 7 Spray. 
• Τελική σκληρότητας: 60 Shore A. • Ιδανικό για τη σχέση του χρόνου εργασίας / χρόνου
(snap-σετ αποτέλεσμα): Μεγάλος χρόνος εργασίας. • Μικρότερος χρόνος παραμονής στο 
στόμα. • Βιοσυμβατό. • Γλυκιά γεύση μέντας.

Hydrorise putty normal & fast: 2x300ml 69,00 €

Hydrorise Maxi putty normal & fast: 2x380ml + 15 mixing tips 120,00 €

Hydrorise Maxi Heavy body normal & fast: 2x380ml + 15 mixing tips 130,00 €

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι

Παχύρευστο 
+ Λεπτόρευστο

από 110,00€ 

-20% 
= 88,00€

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΙ
Παχύρευστο 

+ Λεπτόρευστο

από 110,00€ 
& ∆ΩΡΟ 

Οcculfast aξίας 39,00€
έκπτωση 36%
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  OCCLUFAST - ΒΙΤΕ
Α-Σιλικόνη για την καταγραφή της σύγκλισης. • Σκληρότητα 95 shore - A hardness. • Σύστη-
μα αυτοανάμιξης. • Ιδανική ρευστότητα. • Τέλεια εφαρμογή στη στοματική επιφάνεια. • Χρό-
νος παραμονής στο στόμα: 60sec. • Καταπληκτική τελική σκληρότητα και σταθερότητα δι-
αστάσεων. • Απουσία φυσαλίδων κατά τη χρήση. • Ιδιαίτερα εύκολο στο τρόχισμα για την 
αφαίρεση της περίσσειας. • Χρώμα μωβ.

ΧΡΗΣΗ
• Καταγραφή της μέγιστης συνγόνφωσης. • Καταγραφή της κεντρικής σχέσης. • Καταγραφή
ετερόπλευρων σχέσεων. • Καταγραφή αμφίπλευρων σχέσεων. 

Συσκευασία: Κουτί με 2 φύσιγγες των 50 ml έκαστη και 12 ακροφύσια 
τοποθέτησης

39,00 €

  ΜΟDULMIX
H φάση ανάμιξης μειώνεται για να δώσει περισσότερο χρόνο εργασίας του προϊόντος. 
• ∆ύο ταχύτητες διανομής, γρήγορο για την πλήρωση του δίσκου, φυσιολογικό για την πλή-
ρωση μιας σύριγγας. • ∆ιαφανές πλαστικό κάλυμμα επιτρέπει την άμεση προβολή τόσο του 
υλικού που χρησιμοποιείται καθώς και το επίπεδο του υλικού που παραμένει στο φυσίγγιο. 
• ∆ύο κουμπιά διανομής που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της Modulmix, για το αριστερό και
το δεξί χέρι. • ∆ύο χρόνια εγγύηση. 

Modulmix 1.250,00 €

  ELITE SOFT RELINING KIT
Σιλικόνη Α που χρησιμοποιείται ως μαλακό επίστρωμα μόνιμης αναγόμωσης για μερικές ή 
ολικές οδοντοστοιχίες. • Ενδείκνυται για απευθείας τοποθέτηση στο ιατρείο καθώς & στο 
εργαστήριο.

Elite soft relining kit: 1 φύσιγγα 50 ml, 6 ακροφύσια ανάμειξης, 1 
primer 4 ml,1 βερνίκι Α 5 ml, 1 βερνίκι B 5 ml., 1 φρέζα φινιρίσματος,1 
πεδίο ανάμειξης, 12 βουρτσάκια & ένα εργαλείο τοποθέτησης αυτών. 

150,00 €

Elite soft relining αντ\κο: 1x50ml + 6 mixing tips 70,00 €

Elite soft relining primer: 4ml 45,00 €

  ELITE GLASS
Σιλικόνη Α μέσης ρευστότητας, διαφανής. • Ιδανικό για λήψη διαφανών αποτυπωμάτων τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μήτρες για την τοποθέτηση & τον φωτοπολυμερι-
σμό υλικών αποκατάστασης.

Συσκευασία: 2 φύσιγγες (βάσης και καταλύτη) 50 ml, 
6 ακροφύσια ανάμιξης

60,00 €

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
ΜΕ ΑΓΟΡEΣ 

Αποτυπωτικών Zhermack αξίας 1.000,00 €
∆ΩΡΕΑΝ το Modulmix

T: +30 2102582902   F: +30 2102582905  E: info@e-dentech.gr  W: www.e-dentech.gr
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  ΖMACK COMP
H Zmack comp είναι μια αισθητική, φωτοπολυμεριζομενη, ραδιο-αδιαφανής, καθολική μι-
κρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη (σχεδιασμένη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις). 
• Ενδείκνυται για χρήση σε άμεσες αποκαταστάσεις όλων των τάξεων κοιλότητας και αι-
σθητικές αναμορφώσεις αλλά και σαν υλικό άμεσης και έμμεσης επικάλυψης, όπως ένθετα & 
επένθετα. • Επιλεγμένη γκάμα χρωμάτων, απλοποιημένο σύστημα διαθέσιμο σε αποχρώσεις 
VITΑ: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Β2, Β3, C3, ΟΑ2, ΟΑ3.5.

Zmack kit: 6 σύριγγες 4gr (A2, Α3, Α3.5, Β1, Β2), Zmack bond 5ml, 
Zmack etch 3ml, + applicators 

115,00 €

Zmack comp: Σύριγγα 4gr 13,00 €

Zmack flow: Σύριγγα 1,3gr +15 tips σε αποχρώσεις 
Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1

10,50 €

  ACRYTEMP
Αυτοπολυμεριζόμενη δισακρυλική ρητίνη για κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυ-
ρών. • Υψηλή ανθεκτικότητα. • Εύκολο στο γυάλισμα. • Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. 
• Εξαιρετική τοποθέτηση στα όρια. • Συμπαγήs, λεία επιφάνεια η οποία μειώνει τον κίνδυνο
συσσώρευσης πλάκας. • Χαμηλή αντίδραση στη θερμοκρασία, αποφεύγοντας ερεθισμό στο 
πολφό. • Προστασία της παρασκευασμένης επιφάνειας. • ∆ε δημιουργεί πρόβλημα σε περι-
πτώσειs περιοδοντολογικών προβλημάτων.

ΤΕXΝΙΚΑ ΣΤΟΙXΕΙΑ
• Αυτόματο σύστημα ανάμιξης 4:1. • Η φόρμουλά του βασίζεται σε πολλαπλούς μεθακρυλι-
κούς εστέρες χωρίς μονομερή. • ∆ιατίθεται σε 6 αποχρώσειs: Α1, Α2, Α3, Α3.5, Β1, Β3.

Συσκευασία: 1 κουτί με 1 φύσιγγα 50 ml, 12 ακροφύσια τοποθέτησης 77,00 €

  ELITE CORD
Μη εμποτισμένο νήμα κατασκευασμένο από 100% ίνες βαμβακιού και αλληλένδετη δομή 
πλεξίματος. Κάθε φιάλη περιέχει 275 εκατοστά νήματος σε πέντε μεγέθη με χρωματική ένδει-
ξη. • 000 μέγεθος (μαύρο) • 00 μέγεθος (κίτρινο / μαύρο) • 0 μέγεθος (μωβ / λευκό) 
• 1 μέγεθος (μπλε / άσπρο) • 2 μέγεθος (πράσινο / λευκό)

Συσκευασία: 14,90 € 9,93 €92+1 ∆ΩΡΟ
Τελική Τιμή >

T: +30 2102582902   F: +30 2102582905  E: info@e-dentech.gr  W: www.e-dentech.gr
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