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Η εταιρεία A.G. DENTAL SOLUTIONS είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο των οδοντιατρικών υλικών. O στόχος αυτός επετεύχθη μετά από εργασία, 
έρευνα και αξιολογήσεις που εκπόνησαν τα στελέχη της, προκειμένου η εταιρεία να διαθέτει στους πελάτες της ΑΣΦΑΛΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ προϊόντα ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
σε Οικονομικές - Ανταγωνιστικές τιμές.
Οι οικονομικές εξελίξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, δημιουργούν την ανάγκη παροχής πρωτίστως ποιοτικών και συγχρόνως οικονομικών  ιατρικών υπηρεσιών. Σε 
αυτό το ζητούμενο έρχεται να απαντήσει, δυναμικά η A.G. DENTAL SOLUTIONS, με συνεργασίες που έχουν τα χαρακτηριστικά του καινοτόμου, του σύγχρονου, του ποιοτικού, 
χωρίς τις αγκυλώσεις των ̈ κατεστημένων¨, με ανοιχτό μυαλό και πάντα υπό την προϋπόθεση των εξαντλητικών κλινικών δοκιμών και εγκρίσεων Ελλήνων και ξένων επιστημονικών 
συμβούλων - οδοντιάτρων.
Η αρχή ήταν δύσκολη,  όπως όλες άλλωστε, αλλά με το πέρασμα του χρόνου κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πλέον εκατοντάδες 
ικανοποιημένους πελάτες, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των αναγκών τους σε υλικά, βοηθητικά, χειρολαβές, εργαλεία και άλλα πολλά προϊόντα που υπάρχουν στον παρόντα 
κατάλογο.
Πελατοκεντρική φιλοσοφία και σχέση αμοιβαιότητας, με εσάς τους Ιατρούς, είναι η αρχή μας, την οποία κάνουμε πράξη καθημερινά, είτε με την διαρκή ενημέρωση μας σε κάθε 
σας ερώτηση, είτε ακόμα και αντικαθιστώντας οποιοδήποτε προϊόν που πιθανόν  δεν σας ικανοποιεί, σεβόμενοι την άποψη σας χωρίς την παραμικρή σκέψη απώλειας κέρδους.   
Η εταιρεία A.G. DENTAL SOLUTIONS εκτός από την Ελληνική επικράτεια δραστηριοποιείται και  σε όλη την Ευρώπη ως εξαγωγική εταιρεία με το μερίδιο των εξαγωγών 
να αγγίζει το 40% των συνολικών πωλήσεων της. Είναι γενικός αντιπρόσωπος της Tehnodent Gmbh σε όλη την Ευρώπη, αντιπρόσωπος της αμερικάνικης GW (GreenWay) στα 
Βαλκάνια και κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς των Βαλκανίων με τα ΟΕΜ υλικά στα οποία έχει επενδύσει και φέρουν την εγγύηση του σήματος της. Η έδρα της εταιρείας 
βρίσκεται στην Κατερίνη Πιερίας και η διανομή των προϊόντων γίνεται από τις αποθήκες της στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες ταχυμεταφορών.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Θεσσαλονίκη:
• Παραγγελίες άνω των 50 ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α.) παραδίδονται χωρίς χρέωση εντός μίας εργάσιμης ημέρας.  
• Για παραγγελίες  κάτω των 50 ευρώ η χρέωση είναι 3 ευρώ συν Φ.Π.Α., με παράδοση εντός μιας εργάσιμης ημέρας.
Ηπειρωτική Ελλάδα:
• Παραγγελίες άνω των 70 ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α.) και έως 2 κιλά ογκομετρικής χρέωσης παραδίδονται χωρίς χρέωση. 
• Παραγγελίες άνω των 120 ευρώ κι έως 10 κιλά ογκομετρικής χρέωσης επίσης παραδίδονται δωρεάν.
• Για παραγγελίες κάτω των 80 ευρώ, η χρέωση είναι 4 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της αντικαταβολής.
Σε περιπτώσεις μεγαλύτερου όγκου της παραγγελίας, η αποστολή και τα έξοδα αποστολής ορίζονται μετά από συνεννόηση με τον πελάτη και κατά περίπτωση. 
Εξαιρούνται παραγγελίες που το κόστος των απολυμαντικών, οδοντιατρικών οθονίων, γαντιών και υλικών αποστείρωσης ξεπερνούν το 50% της παραγγελίας.
Παράδοση σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  και ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ:
• Το κόστος αποστολής ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον πελάτη και ο χρόνος παράδοσης έγκειται στην δυνατότητα της εταιρείας ταχυμεταφορών. 

A.G. DENTAL SOLUTIONS 
ΚΕΣΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 901902, 2314008508, 2313020648, 2351 028370

E-mail: info@ag-dental.gr,  sales@ag-dental.gr

Η εξόφληση των παραγγελιών δύναται να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
• Αντικαταβολή κατά την παράδοση
• Τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς μας 
  (Η αποστολή των παραγγελιών γίνεται την επόμενη μέρα της πίστωσης του  λογαριασμού μας.)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  

ALPHA BANK:      GR17 0140 8160 8160 0232 0002 113
ΕΘΝΙΚΗ:                 GR40 0110 3730 0000 3730 0335 702
PIRAEUS BANK: GR07 0172 2540 0052 5406 3412 007

H ποιότητα δεν είναι πλέον πολυτέλεια.

***Ο κατάλογος είναι ενημερωτικός και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές. 
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A
Αδροποιητικός παράγοντας- Microgel SF 
Αδροποιητικός παράγοντας-Travlin / TH Gel 
Αιμοστατικό διάλυμα- Hemostop liquid 
Αιμοστατικό τζελ- Hemostop gel 
Αιμοστατικοί και αντισηπτικοί σπόγγοι θεραπείας φατνίου- Alvostase No1 & No2 
Αιμοστατικός κύβος ζελατίνης- Surgispon
Ακτινογραφ. Υγρά εμφάνισης/ στερέωσης- X-Ray Fixer/ Developer 
Ακτινογραφικά πλακίδια (τύπου F)- eXact- Ray Film 
Αμάλγαμα- Ruby Cap  
Αμάλγαμα- Ruby Cap High 
Αναισθητικά- Scandonest 3% SVC
Αναισθητικά- Septanest
Αναισθητικά- Septanest N
Αντισηπτικό τζελ με ή χωρίς Μετρονιδαζόλη- Antiseptic Gel +M 
Αντισηπτικό Διάλυμα (τύπου rockle’s)- Cresotin Liquid No2
Αντισηπτικό Διάλυμα- Cresotin Liquid No1
Άξονες Επίχρυσοι μεταλλικοί 
Άξονες Τιτανίου- Unimetric Dentsply
Άξονες υαλονημάτων 65% υαλόνημα, 35% ρητίνη
Απολύμανση- Μαντηλάκια χωρίς οινόπνευμα-Virofex 
Απολύμανση χεριών (Αφρός)- Zhivasept Foam 
Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλκοόλη- Septoguard
Απολυμαντικό επιφανειών- Septoguard Ultra 
Απολυμαντικό εργαλείων- Septoguard Instruments 
Αποστειρωμένα ανοξείδωτα νυστέρια
Αποτυπωτικό Αλγινικό- Precious Ortho Alginate
Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης- Precious Putty 
Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης Σετ- Precious Impression Set
Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης- Precious Light Body
Αποτυπωτικό υλικό μίας φάσης- Precious Monophase 
B
Βάση organizer ρητινών
Βάση organizer ρητινών και παρελκόμενων
Βάση για ξέστρα αποτρύγωσης
Βελόνες αναισθησίας
Βελόνες αναισθησίας- Septoject 
Βελόνες διακλυσμού τυφλού άκρου
Βερνίκι προστασίας κονίας- Glassy Cem Vernish
Βερνίκι προστασίας φωτοπολυμεριζόμενο- Nano Coat 
Βουρτσάκια στίλβωσης
Βουρτσάκια τοποθέτησης υλικών- Microbrush 
Γ
Γάζες αποστειρωμένες- Hippo - S
Γάζες Μη αποστειρωμένες
Γάντια με πούδρα
Γάντια Νιτριλίου
Γάντια χωρίς πούδρα
Δ
Δείκτης τερηδόνας- Reveal 
Διάλυμα 20% EDTA- Edetale Liquid 
Διάλυμα πολυακρυλικού οξέος- Glassy Cem conditioner
Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2%- Antiseptic Liquid No1 
Δισκάρια διαφανή
Δισκάρια καταγραφής σε ένα βήμα
Δισκάρια μεταλλικά διάτρητα
Δισκάρια φθορίωσης
Δισκάρια Φθορίωσης Διπλά
Δισκάρια χρωματιστά πλαστικά 
Δίσκοι λείανσης και ταινίες φινιρίσματος- Finishing & Polishing Kit 
Δίσκοι λείανσης σύνθετων ρητινών και πορσελάνης
Δίσκοι λείανσης-Polishing Kit
Ε
Εγγλυφίδες- Bosphorus
Εμφρακτικό ριζικών καναλιών- Eugetin 
Εμφρακτικό ριζικών καναλιών- Resortin 
Εμφρακτικό υλικό ριζικών καναλιών εποξυαμινικής ρητίνης- Epoxidin 
Εμφρακτικό υλικό ριζικών καναλιών- Zical 
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Θ
Θήκες για σιδεράκια
Θήκες για τεχνητές οδοντοστοιχίες
Θήκες νεογιλών δοντιών
Θήκη - Διανομέας τολυπίων
Θήκη - λουτρό για τεχνητές οδοντοστοιχίες
Θήκη εγγλυφίδων
Θήκη ρινών και εγγλυφίδων
Κ
Κάλυμμα ερεισικέφαλου
Κάτοπτρο εξεταστικό
Κάτοπτρο σε σχήμα δοντιού
Κλειδί για ξέστρα αποτρύγωσης
Κονία ΖΟΕ ενισχυμένη με υδροξυαπατίτη (τύπου IRM)- Eodent 
Κονία Οξυφωσφορική - Aqua- Cem 
Κονία Πολυκαρβοξυλική- Becolor 
Κουτί απολύμανσης εγγλυφίδων
Κουτί απολύμανσης εργαλείων
Κύβοι κολλαγόνου- Horien
Κώνοι γουταπέρκας- Κωνικότητα 02-Gutta Percha Points 
Κώνοι γουταπέρκας- Κωνικότητα 04 και 06-Gutta Percha Points 
Κώνοι χάρτου- Κωνικότητα 02-Paper Points 
Κώνοι χάρτου- Κωνικότητα 04 και 06-Paper Points 
Λ
Λαβίδα για πινελάκια
Λαστιχάκια λείανσης
Λαστιχάκια στίλβωσης
Λευκαντικό ιατρείου- Allure Smile Whitening System 38%HP 
Λευκαντικό οικίας- Allure Smile Whitening System 16%CP
Λιπαντικό Χειρολαβών-Pegasus 
Μ
Μάσκες προσώπου με λάστιχο
Μεμβράνες κολλαγόνου Απορροφήσιμες- Collagene AT 
Μεμβράνες κολλαγόνου Απορροφήσιμες- SinossFleece
Μεταφορείς υλικών-Paste Carriers 
Μοντέλο επίδειξης Διαφανές 
Μοντέλο επίδειξης Ορθοδοντικό 
Μπλοκ ανάμειξης
Μπολ αναμείξης υλικών
ΜΤΑ Rootdent
Ν
Νήμα απώθησης ούλων ΜΕ αιμοστατικό- Hemostop 
Νήμα απώθησης ούλων ΜΕ αιμοστατικό- Kagayaki
Νήμα απώθησης ούλων χωρίς αιμοστατικό- Hemostop 
Ξ
Ξέστρα Αποτρύγωσης
Ξηρός χημικός πάγος- Easy Ice 
Ο
Οθόνια 3ply
Οστικό μόσχευμα- Νanoplant Hochst Apagraft
Π
Πάστα απονέκρωσης πολφού - Pulp- X 
Πάστα απονέκρωσης πολφού- Devital
Πάστα για αφαίρεση των χρωστικών- Poliren No1 
Πάστα θεραπείας ξηρού φατνίου- Hemostop A 
Πάστα στίλβωσης με φθόριο- Spectra 
Πάστα στίλβωσης ρητινών- Platina Hi- Gloss
Πάστα στίλβωσης ρητινών- Poliren No3 
Πάστα στίλβωσης χωρίς φθόριο- ProKlene 
Πάστα στίλβωσης- Poliren No2 
Πετσέτες ασθενών σε ρολό με λαιμόκοψη
Πετσετοκάτοχα σιλικόνης
Πινελάκια τοποθέτησης υλικών
Πιστόλι ανάμειξης λεπτόρρευστων υλικών 
Πλάκα ανάμειξης υλικών
Ποτηράκια
Προσωπίδα προστασίας
Προσωρινή Κονία συγκόλλησης- OraΤemp NE 
Προσωρινό εμφρακτικό υλικό- Orafil Plus 
Προσωρινό εμφρακτικό υλικό- Tempodent 
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Ρ
Ράμματα Απορροφήσιμα 
Ράμματα Μη απορροφήσιμα 
Ρητίνη γενικής χρήσης- GW Apoller Universal 
Ρητίνη λεπτόρρευστη- GW Apoller Flow 
Ρητίνη οπισθίων δοντιών- GW Apoller Posterior 
Ρητίνη οπών και σχισμών- GW Apoller Seal 
Ρητίνη οπών και σχισμών- PF Seal 
Ρητίνη Φωτοπολυμεριζόμενη- Relight 
Ρητίνη φωτοπολυμεριζόμενη προσωρινή- Relight Tempo 
Ρητινώδες σύστημα ανασύστασης- Apoller Core Flow 
Ρητινώδες σύστημα συγκόλλησης- Atlas Indirect System
Ρητινώδες φωσφορικό ασβέστιο φωτοπολυμεριζόμενο- Apacal Art 
Ρητινώδης κονία συγκόλλησης- Atlas Indirect 
Ρητινώδης κονία συγκόλλησης- Atlas Cem Automix 
Ρητινώδης κονία- Atlas HANDMIX Cem (Bonding) 
Ρίνες - Τρυπανάκια- Διευρυντήρες-Gates Glidden 
Ρίνες ανοξείδωτες- H-files 
Ρίνες ανοξείδωτες- K-files 
Ρίνες- Διευρυντήρες χειρός Νικελίου- Τιτανίου-NiTi Reamer 
Ρίνες- Μηχανοκίνητες μεγάλης κωνικότητας- Denco Super Files 
Ρίνες- Μηχανοκίνητοι Διευρυντήρες- Peeso Reamer Bur 
Ρίνες- Πολφουλκοί-Barbed Broaches 
Ρίνες Χειρός Νικελίου- Τιτανίου-NiTi K-files & NiTi H-files 
Ρολά αποστείρωσης
Ρυγχάκια Διαφανή  TB-06
Ρύγχη για συσκευές ανάμειξης
Ρύγχη καφέ ανάμειξης με κοφτό άκρο BR-05
Ρύγχη καφέ ανάμειξης με μυτερό άκρο BR-04
Ρύγχη Κίτρινα Ακρορύγχια YS-09
Ρύγχη Κίτρινα ανάμειξης Υ-02
Ρύγχη Κυρτά TW-07
Ρύγχη Κυρτά τοποθέτησης
Ρύγχη Μπλε ανάμειξης BL-01
Ρύγχη Μπλε ανάμειξης BLR-08
Ρύγχη πράσινα ανάμειξης
Ρύγχη Ροζ ανάμειξης R-03
Ρύγχη Χειρουργικής Αναρρόφησης 
Σ
Σακουλάκια αποστείρωσης
Σιελαντλίες
Σιλάνιο- Atlas Ceramic Primer 
Σιλάνιο- Atlas Metal/Zirconia Primer 
Σιλικόνη συμπύκνωσης λεπτόρρευστης σύστασης- Exact - Sil 
Σιλικόνη συμπύκνωσης παχύρρευστης σύστασης- Exact - Sil 
Σιλικόνη συμπύκνωσης Σετ- Exact - Sil Set 
Σιλικόνης συμπύκνωσης- Καταλύτης- Exact - Sil 
Σκόνη σοδοβολής- Flow Cleans Profi
Στοματοδιαστολέας
Συγκολλητικός παράγοντας Αυτοαδροποιούμενος- Atlas Seven Bond 
Συγκολλητικός παράγοντας Μονοφασικός- Atlas Five Bond 
Συγκολλητικός παράγοντας πέμπτης γενίας- Relight Bond 
Συγκολλητικός παράγοντας Χημικού πολυμερισμού- Atlas Six A&B Primer 
Συσκευή κοπής κώνων γουταπέρκας- Gutta Cutter 
Συσκευή φωτοπολυμερισμού- Led-B 1400mW 
Συσκευή φωτοπολυμερισμού- Xtech led 2000mW 
Σύστημα ανατομικών προσχηματισμένων τεχνητών τοιχωμάτων τύπου σέλας
Σύστημα Επιδιόρθωσης Πορσελάνης- A.C.E. All Ceramic Repair Kit 
Σύστημα κοπής και λείανσης- IPR Proxicut
Σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων τύπου σέλας (Apis)
Σύστημα τμηματικού τεχνητού τοιχώματος
Σφήνες Διάφανες- Transparent Fixing Wedges 
Σφήνες Ελαστικές- Elastic Wedges 
Σφήνες Ξύλινες- Fixing Wooden Wedges
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Τ
Ταινίες φινιρίσματος
Τεxνητό μεταλλικό τοίχωμα τύπου ivory
Τεχνητά τοιχώματα- Τμηματικά 
Τεχνητά τοιχώματα ανατομικά προσχηματισμένα τύπου σέλας
Τεχνητά τοιχώματα Προσχηματισμένα διάφανα με σφιγκτήρα
Τεχνητό τοίχωμα Διαφανές 
Τεχνητό τοίχωμα μίας χρήσης- Pro-Matrix 
Τζελ με 17% EDTA και  10% Υπεροξείδιο- Edetale Gel
Τζελ φθορίωσης- Densell 
Τολύπια βάμβακος Νο 2
Υ
Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης- GIC 
Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης- Glassy Cem 
Υαλοϊονομερής κονία φωτοπολυμεριζόμενη- Fusion l-Seal
Υαλοϊονομερής κονία φωτοπολυμεριζόμενη- Cemilight 
Υαλοϊονομερής κονία- Glassy Cem Restoration 
Υγρό για την αφαίρεση γουταπέρκας- Carvene 
Υγρό για την αφυδάτωση του ριζικού σωλήνα 
Υδροξείδιο του ασβεστίου με ιωδοφόρμιο- Iodotin 
Υδροξείδιο του ασβεστίου φωτοπολυμεριζόμενο- Cal LC 
Υδροξείδιο του ασβεστίου- Calcetin 
Υδροξείδιο του ασβεστίου- Calcetin Endo 
Υδροφθορικό οξύ- Atlas Etch HF 
Υλικό αναγόμωσης οδοντοστοιχίας- Reviver
Υλικό καταγραφής δήξης- Precious Bite 
Υλικό κατασκευής προσωρινών στεφανών- OraΤemp C&B
Υλικό προστασίας ούλων- Allure Smile Gingival Resin Barrier
Υποχλωριώδες νάτριο 3% ενεργό χλώριο- Hyposept 3% 
Φ
Φθοριούχο βερνίκι (απευαισθητοποιητικό)- Ftor-lux 
Χ
Χαρτί σύγκλεισης Ευθύ
Χαρτί σύγκλεισης Πέταλο
Χειρολαβές- Αντάπτορες- Μετατροπείς
Χειρολαβές- Ταχυσύνδεσμος
Χειρολαβή- Αερο-υδροσύριγγα
Χειρολαβή γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων Hermes “CA 1:1”
Χειρολαβή γωνιακή χαμηλών ταχυτήτων Hermes “Lca 1:1”
Χειρολαβή ευθεία χαμηλών ταχυτήτων Hermes “STR”
Χειρολαβή- Μοτερ Hermes “M1”
Χειρολαβή σοδοβολής- Air Prophy 
Χειρολαβή σοδοβολής- Scale art prophy mate 
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “45”
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “Chroma”
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “Elite” (TX- 162)
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “J2” (TX-114)
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “J3” (TX-112)
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “Rainbow” (TX-124)
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “V1” (TX-164)
Ψ
Ψυχρό σπρέι ζωτικότητας πολφού- Larident Fastcold Plus 

47
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40
41
43
42
48
21
49
58

59
17
35
50
17
36
21
19
35
19
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31
9
8
34
13
74

27

70
70
85
85
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84
83
83
84
84
83
82
82
81
81
81
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Precious
  Impression Materials
  polyvinylsiloxane

Αποτελείται από: 
•   1x Precious Putty Soft ή Hard Παχύρευστη βάση 300 ml 
•   1x Precious Putty Soft ή Hard Παχύρευστο καταλύτη 300 ml
•   2x  Precious Light Body ή Superlight Body φύσιγγα 50ml
• 12x Ρύγχη ανάμειξης

58,00€
*Σετ αποτυπωτικού πολυβινυλοσιλοξάνης

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Precious Impression Set -Σετ αποτυπωτικού πολυβινυλοσιλοξάνης

A.G Dental Solutions

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  1x   Σετ αποτυπωτικού πολυβινυλοσιλοξάνης σε τιμή προσφοράς - 54,00€
2)  5x   Σετ αποτυπωτικού πολυβινυλοσιλοξάνης σε τιμή προσφοράς + 1 ΣΕΤ  δώρο
                                                                                                              (τελική αξία/σετ 45,00€)

54,00€
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

* PRECIOUS Fast HARD 

Το Precious Fast είναι υψηλής ακρίβειας αποτυπωτικό υλικό πολυβινυλοσιλοξάνης ταχείας πήξης για 
ανάμειξη με το χέρι. Eξαιρετικές υδρόφιλες ιδιότητες, εξαιρετική αντοχή απόσχισης  και μακράς διάρκειας 
σταθερότητα διαστάσεων. Ιδανικό για την τεχνική δύο φάσεων (putty/wash) για αποτύπωση στεφανών, 
γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων.

Ενδείξεις
• Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Αποτυπώματα μερικών οδοντοστοιχιών 

Πλεονεκτήματα
• Εύπλαστο
• Σταθερότητα και ακρίβεια διαστάσεων
• Έως και 2 εβδομάδες αμετάβλητες διαστάσεις
• Υδρόφιλες ιδιότητες
• Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή απόσχισης
• Εξαιρετικά λεπτομερή αναπαραγωγή του στόματος - 40μ

Διατίθεται σε SOFT και HARD

Συσκευασία
• 1x Παχύρευστη βάση  300ml
• 1x Παχύρευστο καταλύτη 300ml 35,00€

Precious Putty - Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης

* PRECIOUS Fast SOFT 

TYPE ISO 4823 Mixing 
ratio

Strain 
in 

compresion

Recovery from 
deformation

Linear Dimensional  
Change (24hrs)

Hardness 
“shore A”

Mixing 
Time

Total work-
ing Time

Setting 
Time 

in Mouth

Detail 
Reproduction

SOFT TYPE 0 Very high 
consistency

1:1 4% >99,9% <0,02% 50±2 30” 2’45” 2’15’’ 40μ

HARD TYPE 0 Very high 
consistency

1:1 1,9% >99,9% <0,02% 63±2 30” 2’45” 2’15’’ 40μ

TYPE ISO 4823 Mixing 
ratio

Strain 
in 

compresion

Recovery from 
deformation

Linear Dimensional  
Change (24hrs)

Hardness 
“shore A”

Mixing 
Time

Total work-
ing Time

Setting 
Time 

in Mouth

Detail 
Reproduction

SUPER-
LIGHT 
BODY

TYPE 0 Very high 
consistency

1:1 4% >99,9% <0,02% 47±2 auto 2’00” 1’30’’ 20μ

LIGHT 
BODY

TYPE 3 Light 
bodied consistency

1:1 4% >99,9% <0,02% 47±2 auto 2’00” 1’30’’ 20μ

* PRECIOUS Fast LIGHT BODY

* PRECIOUS Fast SUPER LIGHT BODY

Precious Light Body - Αποτυπωτικό πολυβινυλοσιλοξάνης
Το Precious Fast Light Body είναι μέγιστης ακρίβειας  λεπτόρρευστο αποτυπωτικό υλικό 
πολυβινυλοσιλοξάνης με εξαιρετικές υδρόφιλες ιδιότητες για άριστη αναπαραγωγή λεπτομερειών δίχως 
παραμορφώσεις και φυσαλίδες αέρος.   Ιδανικό  υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές 
δύο φάσεων.

Ενδείξεις
• Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Αποτυπώματα μερικών  και ολικών οδοντοστοιχιών 

Πλεονεκτήματα
• Άριστη ροή
• Άριστη αναπαραγωγή και των μικρότερων λεπτομερειών - 20μ 
• Υψηλή ελαστικότητα και  σταθερότητα 
• Εξαιρετικές υδρόφιλες  ιδιότητες
• Χωρίς φυσαλίδες
• Ιδανικός χρόνος εργασίας και πήξεως

Διατίθεται σε LIGHT και SUPER LIGHT

Συσκευασία
•   2x Φύσιγγα 50ml
• 12x Ρύγχη ανάμειξης 23,00€

A.G Dental Solutions



8 9

Precious Bite - Υλικό καταγραφής δήξης

Συσκευασία
•  2 x Φύσιγγα Precious Bite των 50ml 
•10 x Ρύγχη ανάμειξης  

Yψηλού ιξώδους αποτυπωτικό υλικό μονοφασικής αποτύπωσης Precious Monophase με εξαιρετικά 
υδρόφιλες ιδιότητες. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για μονοφασικά αποτυπώματα εμφυτευμάτων, για νωδούς 
ασθενείς και για μερικά αποτυπώματα.

• Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες ροής.
• Παρουσιάζει ακρίβεια στις λεπτομέρειες και εξαιρετική σταθερότητα στις διαστάσεις.
• Χρώμα μωβ.

Precious Monophase - Αποτυπωτικό υλικό μίας φάσης

Συσκευασία  
•  2x Φύσιγγα Precious Monophase των 50 ml 
•10x Ρύγχη ανάμειξης 

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

29,90€

Πιστόλι ανάμειξης 1:1 και 1:2 ή 1:4 και 1:10.
Kατάλληλο για φύσιγγες των 50ml σιλικόνης, καταγραφής δήξης και υλικών κατασκευής προσωρινών 
στεφανών.

Πιστόλι ανάμειξης λεπτόρρευστων υλικών

33,00€
Συσκευασία
• 1x Πιστόλι ανάμειξης  σε κουτί

21,00€

Το υλικό καταγραφής δήξης Precious Bite είναι ένα μέγιστης ακρίβειας  και ταχείας πήξης λεπτόρρευστο 
αποτυπωτικό υλικό πολυβινυλοσιλοξάνης.

Ενδείξεις
• Καταγραφή μασητικής δήξης
• Σταθεροποίηση και διατήρηση καταγραφών προσωπικού τόξου
• Καταγραφή κεφαλομετρικών αναλύσεων για σύστημα σκαναρίσματος CAD 

Πλεονεκτήματα
• Θιξοτροπικό 
• Άριστη αναπαραγωγή και των μικρότερων λεπτομερειών - 15μm
• Ταχεία πήξη – 45 δευτερόλεπτα
• Τελική οριστική σκληρότητα   Shore A (95)
• Σχεδόν μηδενική μεταβολή διαστάσεων – 0,02% τις πρώτες 24 ώρες
• Δεν παραμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου
• Tροχίζεται

A.G Dental Solutions

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4x   Precious Monophase  - Αποτυπωτικό υλικό μίας φάσης + 1 δώρο  
                                                                                                                      (τελική αξία/τεμαχίου 16,80€)

TYPE ISO 4823 Mixing 
ratio

Strain 
in 

compresion

Recovery from 
deformation

Linear Dimensional  
Change (24hrs)

Hardness 
“shore A”

Mixing 
Time

Total work-
ing Time

Setting 
Time 

in Mouth

Detail 
Reproduction

MONO-
PHASE TYPE 2 1:1 2,5% >99,9% <0,02% 60 auto 2’00” 1’30’’ 15μ
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Precious Monophase - Αποτυπωτικό υλικό μίας φάσης

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Precious
 

 Im
pression M

aterials

6,90€

Mixing 
Ratio

Recovery from 
deformation

Mixing 
Time

Mouth 
Setting 

Time

Total 
Working 

Time 

1:2,3 >96,2% 45” 30” 1,45’’

Precious Ortho Alginate - Αλγινικό αποτυπωτικό 

A.G Dental Solutions

Το Precious Ortho Alginate Impression Material είναι ειδικά σχεδιασμένο υψηλής ακρίβειας 
αλγινικό αποτυπωτικό υλικό για ορθοδοντική χρήση με αρκετά υψηλές υδρόφιλες ιδιότητες, εξαιρετική 
αντοχή απόσχισης  και επαναφορά μετά την παραμόρφωση που μπορεί να ξεπεράσει και το 96,2%. 
Ιδανικό για την λήψη υψηλής ακρίβειας αρχικών αποτυπωμάτων  για στεφάνες, γέφυρες, ένθετα, 
επένθετα, ορθοδοντικά εκμαγεία εργασίας και προσδιορισμό της άρθρωσης του ασθενή.

Ενδείξεις
• Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων
• Αποτυπώματα ορθοδοντικών εκμαγείων μελέτης και εργασίας
• Προσδιορισμός άρθρωσης ασθενή 

Πλεονεκτήματα
• Εύκολη ανάμειξη χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες
• Υψηλή ακρίβεια και απόδοση των λεπτομερειών - 20μ
• Εξαιρετική ελαστικότητα και αντοχή απόσχισης
• Επαναφορά μετά την παραμόρφωση >96,2%
• Ταχεία πήξη σε 30’’
• Τριπλός χρωματισμός φάσεων
• Σταθερότητα διαστάσεων έως και 3 μέρες
• 100 ώρες αμετάβλητο 

Συσκευασία
• 1x Πλαστικό πακέτο 450gr

Reviver - Υλικό αναγόμωσης οδοντοστοιχίας

Υλικό μόνιμης μαλακής αναγόμωσης για άμεση εφαρμογή στο ιατρείο.

• Σιλικονούχου βάσεως
• Βιοσυμβατό
• Εφαρμόζεται απευθείας από την φύσιγγα πάνω στη βάση της οδοντοστοιχίας

• Ενδοστοματικός χρόνος πήξης (37o C): 5:00 min
• Συνολικός χρόνος εργασίας: 6:30 min

75,00€
Συσκευασία 
• 1x Φύσιγγα των 50 ml 
• 7x Ρύγχη ανάμειξης
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Exact-Sil 
  Impression Materials
  silicon

Σετ αποτυπωτικού σιλικόνης συμπύκνωσης, ιδανικό  για υψηλής ακρίβειας αποτύπωση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων.

Αποτελείται από: 
• 1x Exact Sil Putty - Παχύρευστη βάση 900 ml 
• 1x Exact Sil Λεπτόρρευστο υλικό  140 ml
• 1x Exact Sil Καταλύτης  60 ml

TYPE ISO 4823 Strain in 
compres-

sion

Recovery from 
deformation

Linear Dimensional  
Change (24hrs)

Hardness 
“shore A”

Mixing 
Time

Total working 
Time

Setting Time 
in Mouth

Detail 
Reproduction

PUTTY TYPE 0 Very high 
consistency

3,5% >99,75% <0,15% 65±2 30” 1’20” 3’00’’ 40μ

LIGHT 
BODY

TYPE 3 Light bodied 
consistency

4,5% >99,9% <0,2% 40±2 30” 2’00” 3’30’’ 15μ

35,40€
*Σετ αποτυπωτικού σιλικόνης συμπύκνωσης

Exact - Sil Set - Σετ Σιλικόνης συμπύκνωσης

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

A.G Dental Solutions

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  1x   Σετ αποτυπωτικού σιλικόνης συμπύκνωσης σε τιμή προσφοράς - 31,00€
2)  5x   Σετ αποτυπωτικού σιλικόνης συμπύκνωσης σε τιμή προσφοράς + 1 ΣΕΤ δώρο  
                                                                                                                                            (τελική αξία/σετ 25,,80€)

31,00€
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Exact-Sil- Σιλικόνη συμπύκνωσης παχύρρευστης σύστασης
Το Exact-Sil Putty είναι νέας γενιάς σιλικόνη συμπύκνωσης  βασισμένη στη Πολυσιλοξάνη. Είναι ένα  
αποτυπωτικό υλικό υψηλής ακρίβειας με εξαιρετικές υδρόφιλες ιδιότητες, εξαιρετική αντοχή απόσχισης  και 
μακρά διάρκεια σταθερότητας διαστάσεων. Ιδανικό για την τεχνική δύο φάσεων (putty/wash) για αποτύπωση 
στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων.
Οι ιδιότητες του και το τελικό αποτέλεσμα που παρέχει, το κάνουν συγκρίσιμο με πιο εξελιγμένα αποτυπωτικά 
υλικά Πολυβινυλοσιλοξάνης.

Ενδείξεις
• Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Αποτυπώματα μερικών οδοντοστοιχιών 

Πλεονεκτήματα
• Εύπλαστο χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες
• Υψηλή ακρίβεια και απόδοση λεπτομερειών 40μ
• Υδρόφιλες ιδιότητες
• Επαναφορά μετά την παραμόρφωση 99,75%
• Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή απόσχισης
• Τελική σκληρότητα 65 Shore A
• Αντιεμετική ιδιότητα με γεύση μέντας

Συσκευασία
• 1x Παχύρευστη βάση  900 ml

Το Exact-Sil Light Body είναι νέας γενιάς σιλικόνη συμπύκνωσης  βασισμένη στη Πολυσιλοξάνη. Είναι ένα  
αποτυπωτικό υλικό υψηλής ακρίβειας με εξαιρετικές υδρόφιλες ιδιότητες, για άριστη αναπαραγωγή λεπτομερειών 
δίχως παραμορφώσεις και φυσαλίδες αέρος. Ιδανικό  υλικό για διορθωτικό αποτύπωμα σε όλες τις τεχνικές δύο 
φάσεων.
Η εξαιρετική απόδοση των λεπτομερειών ενισχύεται από την αντίθεση των χρωμάτων παχύρευστου και 
λεπτόρρευστου, σε συνάρτηση με την απόδοση λεπτομερειών στα 15 μ. Η ιδιότητες του και το τελικό αποτέλεσμα 
που παρέχει, το κάνουν συγκρίσιμο με τα πιο εξελιγμένα αποτυπωτικά υλικά Πολυβινυλοσιλοξάνης.

Ενδείξεις
• Αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
• Αποτυπώματα μερικών οδοντοστοιχιών 

Πλεονεκτήματα
• Δίχως φυσαλίδες
• Υψηλή ακρίβεια και απόδοση λεπτομερειών 15μ
• Υδρόφιλες ιδιότητες
• Επαναφορά μετά την παραμόρφωση 99,9%
• Υψηλή ελαστικότητα και αντοχή απόσχισης
• Τελική σκληρότητα 47 Shore A
• Αντιεμετική ιδιότητα με γεύση πορτοκάλι

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο  140 ml

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο 60ml

Exact-Sil- Σιλικόνη συμπύκνωσης λεπτόρρευστης σύστασης

Exact-Sil- Καταλύτης σιλικόνης συμπύκνωσης

19,90€

9,10€

6,40€

A.G Dental Solutions

Καταλύτης σιλικόνης συμπύκνωσης



12 13

Allure Smile Whitening System 16%CP - Λευκαντικό οικίας
Το Allure Smille Whitening System 16%CP (Home) είναι ένα επαναστατικό ζελέ λεύκανσης για χρήση κατ’ οίκον με μηδενική ευαισθησία. Η σύσταση και αναλογία του 
υπεροξειδίου του καρβαμιδίου με τη γλυκερίνη δημιουργούν ένα ιδανικό PH που μειώνει δραστικά τον χρόνο της θεραπείας, δίχως να καταστρέφει τους οδοντικούς ιστούς. 
Ενεργοποιείται αυτόματα μόλις έρθει σε επαφή με τα υγρά του στόματος.

NEO

Ενδείξεις
• Ήπια και μόνιμη λεύκανση των δοντιών 
• Λεύκανση απονευρομένων οδόντων

Πλεονεκτήματα
• Σύσταση μηδενικής ευαισθησίας
• Ζελέ μεγάλης πυκνότητας
• Υψηλό ποσοστό ενεργών λευκαντικών στοιχείων
• Ασφαλές και ήπιο – ιδανικό PH
• Χρόνος εφαρμογής 30-45 λεπτά με το φως
• Χρόνος εφαρμογής 120 λεπτά χωρίς το φως

Συσκευασία Set Allure Smile Whitening System 16%CP - Starter kit
• 3x Σωληνάριo Αllure Smile 16% των 3ml  
• 3x Ρύγχη τοποθέτησης
• 1x Έτοιμος προς χρήση άνω κάτω νάρθηκας 
• 1x Mini LED light

Συσκευασία Refill
• 2x Σωληνάριo Αllure Smile 16% των 3ml  
• 2x Ρύγχη τοποθέτησης 

27,90€

16,90€

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

A.G Dental Solutions
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Allure Smile Whitening System 38 %HP - Λευκαντικό ιατρείου 

Συσκευασία Starter Kit Allure Smile Whitening System 38 %HP
• 1x Σωληνάριo λευκαντικού των 4,5ml
• 3x Ρύγχη τοποθέτησης   
• 1x Σωληνάριo υλικού προστασίας ούλων των 1,5ml
• 3x Ρύγχη τοποθέτησης
• 1x Στοματοδιαστολέας

  
Συσκευασία Refill
• 1x Σωληνάριo λευκαντικού των 4,5ml  
• 3x Ρύγχη τοποθέτησης

NEO

Το σύστημα λεύκανσης Allure Smile Whitening System 38 %HP είναι ένα επαναστατικό 
ζελέ ασφαλούς και γρήγορης λεύκανσης στο ιατρείο με καταπληκτικά αποτελέσματα από 
τη πρώτη συνεδρία. Η σύσταση και αναλογία του υπεροξειδίου του υδρογόνου με τη 
γλυκερίνη δημιουργούν ένα ιδανικό PH που μειώνει δραστικά τον χρόνο της θεραπείας, 
δίχως να δημιουργεί μεγάλο φορτίο θερμότητας στα ούλα. Για επιτάχυνση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η συσκευή φωτοπολυμερισμού του ιατρείου ανά 5 λέπτα (3sec/δόντι).

Ενδείξεις
• Ταχεία και ασφαλής λεύκανση των δοντιών 
• Λεύκανση απονευρωμένων δοντιών 

Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετικά αποτελέσματα από τη πρώτη συνεδρία
• Ζελέ μεγάλης πυκνότητας
• Υψηλό ποσοστό ενεργών λευκαντικών στοιχείων
• Ασφαλές και ταχύ – ιδανικό PH
• Χρόνος εφαρμογής 15-20 λεπτά
• Επαρκής ποσότητα λευκαντικού για 3-4 εφαρμογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Allure Smile Gingival Resin Barrier - Υλικό προστασίας ούλων   
Το Allure Smile Gingival Resin Barrier είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο ρητινώδες υλικό προστασίας και απομόνωσης των ιστών, ούλων και γειτονικών δοντιών κατά την 
λεύκανση. Δημιουργεί ασφαλή, αποτελεσματική, αδιαπέραστη απομόνωση και αφαιρείται εύκολα μετά τη λεύκανση.

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριo των 3ml
• 5x Ρύγχη τοποθέτησης

Ενδείξεις
• Προστασία ούλων και ιστών κατά τη διάρκεια της λεύκανσης 

Πλεονεκτήματα
• Φωτοπολυμεριζόμενο ρητινώδες υλικό απομόνωσης
• Δημιουργεί αδιαπέραστη απομόνωση των ιστών
• Αφαιρείται εύκολα
• Εύκολη τοποθέτηση 

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

9,90€

19,90€

27,90€

A.G Dental Solutions
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Αδροποιητικός παράγοντας Travlin 37% φωσφορικού οξέως με 2% χλωριούχο βενζαλκόνιο 
συμπυκνωμένου με πολυμερή, τα οποία δημιουργούν θιξοτροπικές ιδιότητες βελτιώνοντας κατά τέτοιο 
τρόπο τις δυνατότητες χειρισμού.

• Εξαιρετική ροή και ιδανική ρευστότητα
• Διεισδύει και στις μικρότερες αύλακες
• Εύκολη αφαίρεση χωρίς να αφήνει υπολείμματα
• Μικροβιοκτόνα δράση λόγω του 2% χλωριούχου βενζαλκόνιου

Travlin - Αδροποιητικός παράγοντας

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 5ml

Συσκευασία
• 4x Σωληνάρια των 5ml

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 5ml

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριo των 4gr

Φωτοπολυμεριζόμενος μονοφασικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης Relight Bond. 
Συμβατό με όλες τις σύνθετες ρητίνες σε αδροποιημένες οδοντικές επιφάνειες.
Φωτοπολυμερισμός στα 400- 500mW/cm2  για 20’’.

Relight Bond - Συγκολλητικός παράγοντας πέμπτης γενιάς

19,90€

5,60€

24,00€

18,90€

Νάνο-υβριδική σύνθετη ρητίνη Relight για μόνιμες αποκαταστάσεις. Η ρητίνη περιέχει 80% αναλογία 
μικρόκοκκων μεγέθους 0,02- 2,0nm για αποτελεσματικότερη αποφυγή μικρορωγμών. 
Φωτοπολυμερισμός στα 400- 500mW/cm2 για 20’’.

Ενδείξεις:
• Αποκατάσταση όλων των ομάδων I-IV
• Ναρθηκοποίηση
• Διόρθωση σύνθετων αποκαταστάσεων
• Σχηματισμός έμμεσων αποκαταστάσεων

Πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετική στίλβωση
• Δεν κολλάει στο εργαλείο
• Ιδανική ακτινοσκιερότητα
• Απευαισθητοποίηση 

Χρώμα
Α1,Α2,Α3,Α3.5,Α4,Β1,Β2,Β3,C2,OA2,OA3,TC

Relight - Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη

A.G. DENTAL SOLUTIONS 
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Ευρώπη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5 + 1 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 15,75€)
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Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Ευρώπη

ReLight 

ReLight сomposite opalescenceComparison of composite materials and tooth tissues fluorescence under 
UV light:
1 – Composite A does not possess fluorescence
2 – ReLight composite fluorescence identical to teeth fluorescence.

Microrelief of ReLight composite uncured surface after 20 min at 37˚С

*Laboratory research (ISO 4049) of TehnoDent
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GlassyCem
restoration

fixation

glass-ionomer cement   

Glassy Cem conditioner- Διάλυμα πολυακρυλικού οξέος

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Glassy Cem Varnish- Βερνίκι προστασίας

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 5ml 

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 5ml

Διάλυμα πολυακρυλικού οξέος.

Πλεονεκτήματα:
• Η εφαρμογή του αυξάνει κατά 30% τη συγκόλληση της οδοντικής επιφάνειας με την υαλοϊονομερή    
  κονία συγκόλλησης
• Μεγαλύτερη διάρκεια/ ανθεκτικότητα στο χρόνο λόγω της αυξημένης μηχανικής συγκράτησης

6,90€

Βερνίκι προστασίας υαλοϊονομερούς κονίας.

Πλεονεκτήματα:
• Η δημιουργία του λεπτού στρώματος προστατεύει από το σάλιο στα πρώτα στάδια της
  αποκατάστασης
• Βελτιώνει την αισθητική της αποκατάστασης

6,90€
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Η υαλοϊονομερής κονία ανασύστασης GlassyCem Restoration είναι μια κονία με υψηλή ισχύ 
πρόσφυσης και απαράμιλλη αντοχή στη σύνθλιψη  που φτάνει τα 175 Mpa.  

Ενδείξεις
• Αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας κατά Black 
• Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων νεογιλών δοντιών
• Αποκαταστάσεις διαβρωμένων επιφανειών δίχως τερηδόνα
• Ως ουδέτερο στρώμα κάτω από ρητίνη ή αμάλγαμα

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου 
• Χαμηλή διαλυτότητα  
• Ιδανικός χρόνος πήξης
• Άριστη πρόσφυση
• Ακτινοσκιερό
• Βιοσυμβατό
• Χρωματολόγιο Vita

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι σκόνης των 20gr 
• 1x  Φιαλίδιο των 16ml υγρού  

Η υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης GlassyCem Fixation είναι μια κονία συγκόλλησης για γέφυρες, 
στεφάνες, ένθετα, επένθετα, άξονες και ορθοδοντικά  άγκιστρα με αντοχή δεσμού που φτάνει τα 7,5 MPa.  

Ενδείξεις
• Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων και στεφανών
• Συγκόλληση  μεταλλικών και κοχλιωμένων αξόνων
• Συγκόλληση ορθοδοντικών μεταλλικών δακτύλιων και άγκιστρων

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου 
• Χαμηλή διαλυτότητα  
• Πολύ χαμηλό πάχος στρώματος 12μm
• Εξαιρετικά ισχυρή αντοχή δεσμού (6,5MPa- 7,5MPa με χρήση του conditioner, 4.5MPa- 5.2MPa χωρίς 
  conditioner) 
• Ακτινοσκιερή
• Βιοσυμβατή

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι των 20gr σκόνης
• 1x Φιαλίδιο των 16ml υγρού  

Το Aqua-Cem είναι μια οξυφωσφορική κονία που βασίζεται στο οξείδιο του ψευδαργύρου, το 
φωσφορικό αργίλιο, τον ψευδάργυρο, και το ορθοφωσφορικό οξύ.

Ενδείξεις
• Συγκόλληση στεφανών – γεφυρών
• Έμφραξη νεογιλών δοντιών
• Ανασύσταση δοντιών που θα καλυφθούν με στεφάνη
• Ουδέτερο στρώμα 
• Συγκόλληση αξόνων

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή ισχύς συγκόλλησης (105 MPa) και  έμφραξης (115 MPa)
• Εύκολη ανάμειξη με ομοιογενή υφή
• Ιδανικός χρόνος εργασίας  (1,5-2 λεπτά) και πήξης (6-8 λεπτά)

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι των 100g σκόνης
• 1x Φιαλίδιο των 60ml υγρού   14,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1)  1x   Υαλοϊονομερής κονία Glassy Cem Restoration + 1x  Glassy Cem conditioner 
                                                                                                                                                   (η τιμή προσφοράς 29,90€)

2)  1x   Yαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης Glassy Cem + 1x  Glassy Cem conditioner  
                                                                                                                                                   (η τιμή προσφοράς 29,90€)

Glassy Cem Restoration - Υαλοϊονομερής κονία ανασύστασης

25,90€

25,90€

Glassy Cem - Yαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης

Aqua-Cem - Οξυφωσφορική κονία  



18 19

Το Resortin είναι ένα υλικό έμφραξης στενών και μολυσμένων ριζικών σωλήνων, μόνιμων και νεογιλών 
δοντιών. Το υλικό αποτελείται από 3 συστατικά που αναμιγνύονται μεταξύ τους και δημιουργούν μαλακό 
ακτινοσκιερό, αντισηπτικό φύραμα διάρκειας 30 λεπτών. Ο τελικός χρόνος πήξης του φυράματος είναι 
24 ώρες.

Ενδείξεις
• Έμφραξη στενών και μολυσμένων ριζικών σωλήνων
• Αντισηπτική προετοιμασία και έμφραξη ριζικών σωλήνων με ημιτελή αφαίρεση πολφού
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα σε θεραπεία μολυσμένων ριζικών καναλιών

Πλεονεκτήματα
• Αποτελεσματική αντισηπτική προετοιμασία των οδοντικών καναλιών πριν την έμφραξη
• Ασφαλής έμφραξη των ριζικών σωλήνων
• Ιδανική σύσταση για συμπαγή έμφραξη ριζικών σωλήνων

Συσκευασία: 
• 1x Βαζάκι των 10gr σκόνης 
• 1x Φιαλίδιο των 5ml υγρού  
• 1x Φιαλίδιο των 5ml υγρού  

Το Eugetin είναι μόνιμο εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων με κύρια συστατικά το οξείδιο του 
ψευδαργύρου και την ευγενόλη. Είναι ένα υλικό με ισχυρή αντισηπτική και αντιφλεγμονώδη δράση και 
είναι συμβατό με όλες τις τεχνικές έμφραξης των ριζικών σωλήνων.

Ενδείξεις
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα με χρήση γουταπέρκας
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα δίχως χρήση γουταπέρκας
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα σε θεραπεία μολυσμένων ριζικών σωλήνων

Πλεονεκτήματα
• Αποτελεσματική μείωση της ακροριζικής ευαισθησίας λόγω της δεξαμεθαζόνης (0,01%) και
  της υδροκορτιζόνης (1%)
• Αντιβακτηριδιακό και μη φλεγμονώδες  υλικό
• Εύκολη ανάμειξη και διατήρηση της ελαστικότητας για 2-3 ώρες
• Συμπαγής έμφραξη των ριζικών σωλήνων λόγω του πάχους στρώματος 3-5μm  
• Χαμηλή διαλυτότητα 0,15%
• Ακτινοσκιερό

Συσκευασία: 
• 1x Βαζάκι των 14gr σκόνης
• 1x Φιαλίδιο των 10ml υγρού  

Το εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων Epoxidin είναι ένα υλικό δύο στοιχειών σε μορφή πάστας και 
αποτελείται από εποξυαμινική ρητίνη (Τύπου AH-Plus). Ιδανικό για ακροριζικές εμφράξεις  με χρήση 
γουταπέρκας.

Ενδείξεις
• Μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων

Πλεονεκτήματα
• Το μοναδικό υλικό εποξυαμινικής ρητίνης που δεν περιέχει ουροτροπίνη
  (Η ουροτροπίνη  ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τις ευαισθησίες μετά την έμφραξη, καθώς  
  προκαλεί τοξικές εκπομπές αερίων και εξώθερμα αποτελέσματα)
• Ιδανικές ιδιότητες ροής 25mm με πάχος μεμβράνης  5μm, που επιτρέπουν στο υλικό να 
  εισχωρήσει και να γεμίσει πλήρως τα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
• Χαμηλή διαλυτότητα μόνο 0,1% (30 φορές χαμηλότερη από τις προδιαγραφές ISO 6876-86)
• Υψηλή αντοχή και άριστη πρόσφυση στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα
• Δεν προκαλεί ευαισθησίες
• Έχει ήπια αντιβακτηριδιακή δράση
• Ακτινοσκιερό

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 4ml πάστας (καταλύτης)
• 1x Σωληνάριο των 4ml πάστας (βάση)  

Eugetin- Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων

27,90€

Resortin - Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων

31,90€

19,90€

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Epoxidin- Εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων
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Calcetin Endo - Υδροξείδιο του ασβεστίου 
Έτοιμο προς χρήση ακτινοσκιερό Yδροξείδιο του Aσβεστίου για  ενδοδοντική χρήση. 

Ενδείξεις
• Μη αναστρέψιμη πολφίτιδα
• Χρόνιες και λοιπές καταστρεπτικές  μορφές περιοδοντίτιδας 
• Ακροριζική ανάπλαση (apexification) και δημιουργία σκληρών ιστών
• Προσωρινή έμφραξη ριζικών σωλήνων

Πλεονεκτήματα
• Υψηλό PH (12,8) που επιτρέπει την άμεση, επίμονη και ανθεκτική αντιβακτηριδιακή δράση
• Παρατεταμένη απελευθέρωση υδροξείδιου του ασβεστίου που συμβάλλει στη δημιουργία 
  δευτερογενούς οδοντίνης
• Άριστη βιοσυμβατότητα χωρίς τοξικές επιδράσεις στα κύτταρα 
• Εύκολη και άμεση τοποθέτηση με ρύγχη που επιτρέπουν την απευθείας τοποθέτηση στον ριζικό 
  σωλήνα

Συσκευασία
•1x Σωληνάριο των 2gr  

Το υδροξείδιο του ασβεστίου Calcetin είναι μια έτοιμη προς χρήση πάστα ιδανική για προσωρινή 
κάλυψη του ριζικού σωλήνα ή για ουδέτερο στρώμα.
 
Ενδείξεις
• Διάτρηση πολφού ή ριζικού σωλήνα
• Προσωρινή έμφραξη του ριζικού σωλήνα
• Άμεση και έμμεση κάλυψη του πολφού
• Θεραπεία τραυματικής ή χρόνιας πολφίτιδας

Πλεονεκτήματα
• Έτοιμη προς χρήση πάστα
• Υψηλή περιεκτικότητα υδροξειδίου του ασβεστίου
• Εύκολη τοποθέτηση στις βαθιές κοιλότητες

Συσκευασία
•1x Σωληνάριο των 7gr 

Iodotin - Υδροξείδιο του ασβεστίου με ιωδοφόρμιο

7,90€

9,90€

Calcetin - Υδροξείδιο του ασβεστίου 

Έτοιμο προς χρήση ακτινοσκιερό Yδροξείδιο του Aσβεστίου με Iωδοφόρμιο για  αντιμικροβιακή 
προστασία. 

Ενδείξεις
• Χρόνιες και λοιπές καταστρεπτικές  μορφές περιοδοντίτιδας 
• Ακροριζική ανάπλαση (apexification) και δημιουργία σκληρών ιστών
• Προσωρινή ή μόνιμη έμφραξη των μολυσμένων ριζικών σωλήνων
• Θεραπεία ριζικών απορροφήσεων
• Προστασία από οξέα κατά τη διαδικασία αδροποίησης

Πλεονεκτήματα
• Μη σκληρίζουσα πάστα με λιπαντικές ιδιότητες
• Παρατεταμένη απελευθέρωση υδροξείδιου του ασβεστίου που συμβάλλει στη δημιουργία δευτερογενούς 
  οδοντίνης
• Άριστη βιοσυμβατότητα χωρίς τοξικές επιδράσεις στα κύτταρα 
• Εύκολη και άμεση τοποθέτηση
• Υψηλό PH (12,8) που επιτρέπει την άμεση, επίμονη και ανθεκτική αντιβακτηριδιακή δράση κατά την
  θεραπεία μολυσμένων ριζικών σωλήνων, καθώς επίσης και στη περιακροριζική περιοχή  (το 99% των 
  βακτηριδίων εξοντώνεται στις πρώτες 48 ώρες από την τοποθέτηση  της πάστας)

Συσκευασία
•2x Σωληνάριο των 3,5gr 18,00€
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Edetale Gel - Τζελ με 17% EDTA και 10% Υπεροξείδιο
Γέλη εντοπισμού και χημικομηχανικής διεύρυνσης του ριζικού σωλήνα. Περιέχει 17% EDTA 
(Aιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ)  και 10% Υπεροξείδιο.

Ενδείξεις
• Εντοπισμός και διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα 
• Λίπανση μικροεργαλείων κατά την χημικομηχανική διεύρυνση του ριζικού σωλήνα

Πλεονεκτήματα
• Άριστος εντοπισμός του ριζικού σωλήνα
• Ταχεία εισχώρηση θεραπευτικού υλικού στο ριζικό σωλήνα και στα παράπλευρα ριζικά σωληνάρια
• Σε συνδυασμό με υποχλωριώδες νάτριο αυξάνεται  ο σχηματισμός αφρού που παρέχει ενεργή  
  απελευθέρωση χλωριδίου και ατομικού οξυγόνου
• Βελτιώνει το χρώμα του δοντιού λόγω της ενδοριζικής  λεύκανσης που παρέχει
• Αφαιρείται εύκολα με νερό

Διατίθεται και σε 20% EDTA χωρίς υπεροξείδιο.

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 5ml

Edetale Liquid - Διάλυμα 20% EDTA
Διάλυμα εντοπισμού και χημικομηχανικής διεύρυνσης  του ριζικού σωλήνα. Περιέχει EDTA κατά 20%.

Ενδείξεις 
• Εντοπισμός και διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα 
• Λίπανση μικροεργαλείων κατά την χημικομηχανική διεύρυνση του ριζικού σωλήνα

Πλεονεκτήματα
• Άριστος εντοπισμός του ριζικού σωλήνα
• Περιέχει επιφανειακά ενεργό αντισηπτικό που εξασφαλίζει τη δημιουργία αφρού
• Ταχεία εισχώρηση θεραπευτικού υλικού στο ριζικό σωλήνα και στα παράπλευρα ριζικά σωληνάρια
• Εύκολη χρήση με δοσομετρητή
• Αφαιρείται εύκολα με νερό

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 100ml

7,50€

7,90€

Αντισηπτικό τζελ 2% Xλωρεξιδίνης με ή χωρίς Μετρονιδαζόλη. Ιδανική λύση για την απόλυτη ασηψία των 
ριζικών σωλήνων πριν την οριστική έμφραξή τους. Η μορφή τζελ επιτρέπει τη παραμονή του υλικού στο 
ριζικό σωλήνα, μεγιστοποιώντας την αντισηπτική δράση του.

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 5ml 19,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 4x  Αντισηπτικό τζελ  Antiseptic Gel +M  + 1 δώρο  
                                                                                   (τελική αξία/τεμαχίου  15,90€)

Antiseptic Gel +M -  Αντισηπτικό τζελ με ή χωρίς Μετρονιδαζόλη
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Cresotin liquid Nο2- Αντισηπτικό διάλυμα (τύπου rockle’s)
Διάλυμα φαινόλης και φορμαλδεΰδης.

Ενδείξεις
• Θεραπεία  μολυσμένων ριζικών σωλήνων  σε περιπτώσεις  περίπλοκης  πολφίτιδας
• Αντισηψία κατά την ακροριζεκτομή
• Θεραπεία  μολυσμένων ριζικών σωλήνων  σε περιπτώσεις  περιοδοντίτιδας
• Aπολύμανση του ριζικού σωλήνα κατά την ενδοδοντική θεραπεία

Πλεονεκτήματα
• Δυνατή αντισηπτική δράση
• Αποτελεσματική  τελική απολύμανση του ριζικού σωλήνα
• Αποτελεσματική καταπράυνση πόνου, αντιβακτηριδιακή και αντιαλλεργική δράση

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 15ml

Διάλυμα καμφοράς, χλωροφαινόλης και υδροχλωρικής  λιδοκαΐνης. 

Ενδείξεις 
• Καταπράυνση πόνου και  αντισηπτική  δράση σε περιπτώσεις τραυματικής και οξείας πολφίτιδας, πριν 
  την αφαίρεση πολφού
• Καταπράυνση πόνου σε περιπτώσεις περιοδοντίτιδας 

Πλεονεκτήματα
• Άμεσο και αποτελεσματικό αναλγητικό αποτέλεσμα
• Ισχυρή αντισηπτική δράση
• Δεν προκαλεί ερεθισμούς
• Υψηλή διεισδυτική ιδιότητα

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 15ml 16,90€

Antiseptic liquid No1- Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2% 
Διγλυκονική χλωρεξιδίνη 2%

Ενδείξεις
• Διακλυσμός ριζικών σωλήνων κατά τη διάρκεια ενδοδοντικής θεραπείας
• Απολύμανση από μικροοργανισμούς όπως το E.faecalis
• Ξέπλυμα ριζικών σωλήνων σε δόντια με φλεγμονή πολφού
• Διακλυσμός επαναληπτικής ενδοδοντικής θεραπείας

Συσκευασία 
• 1x Φιαλίδιο των 100ml 4,40€

Dehydrating and degreasing liquid

Cresotin liquid Nο1- Αντισηπτικό διάλυμα

6,20€
Συσκευασία 
• 1x Φιαλίδιο των 15ml

Υγρό για την αφυδάτωση και την απολύμανση του ριζικού σωλήνα με βάση την προπανόλη και οξικό 
ισοαμύλιο. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των σκληρών ιστών πριν από την έμφραξη της κοιλότητας ή 
την τοποθέτηση της στεφάνης.

Πρόκειται για εξαιρετικά πτητικό υγρό το οποίο δεν περιέχει διαιθυλοξείδιο. Αφαιρεί αποτελεσματικά την 
υγρασία και την λιπαρότητα από την επιφάνεια του δοντιού κατά τη διάρκεια ενός λεπτού.

21,90€
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*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

ReLight tempo 
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Η Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη για προσωρινές εμφράξεις Relight Tempo είναι μια νέας τεχνολογίας 
ρητίνη με μηδενική συρρίκνωση και τέτοιες μηχανικές ιδιότητες που την θέτουν στην κορυφή της 
κατηγορίας της.

Ενδείξεις
• Προσωρινή αποκατάσταση κοιλοτήτων για την περίοδο της προετοιμασίας προς μόνιμη
  αποκατάσταση 
• Προσωρινή έμφραξη και απομόνωση των οπών των εμφυτευμάτων 

Πλεονεκτήματα
• Μηδενική συρρίκνωση
• 4 φορές χαμηλότερη απορρόφηση υγρών από άλλες αντίστοιχες ρητίνες
• 7 φορές χαμηλότερη υδατοδιαλυτότητα από το όριο του ISO
• Μέγιστο βάθος πολυμερισμού 7mm στα 20 δευτερόλεπτα και 13mm στα 30 δευτερόλεπτα
• Πλήρης στεγανοποίηση των ορίων 
• Σκληρότητα 87 Α(shore) για μέγιστη αντοχή στις μασητικές πιέσεις
• Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση
• Διατίθεται σε λεπτόρρευστη και παχύρευστη σύνθεση διευρύνοντας τις δυνατότητες
  χρήσης της 

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 2,5gr           11,90€

Tempodent - Προσωρινό εμφρακτικό υλικό
Προσωρινό εμφρακτικό υλικό με οξείδιο του ψευδαργύρου και Θειικό ψευδάργυρο.

Ενδείξεις 
• Προσωρινή έμφραξη

Πλεονεκτήματα
• Εύπλαστο
• Δεν περιέχει ευγενόλη  
• Γρήγορη πήξη ( 10’’)
• Ερμητική έμφραξη κοιλότητας

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι των 50gr
• Χρώμα - λευκό 4,90€

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Relight Tempo - Φωτοπολυμεριζόμενη προσωρινή ρητίνη

  Διατίθεται σε:
• Λεπτόρρευστη άχρωμη
• Λεπτόρρευστη γαλάζια (turquois)  
• Παχύρρευστη άχρωμη
• Παχύρρευστη γαλάζια (turquois)  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 5x   Προσωρινό εμφρακτικό υλικό Tempodent  + 1 δώρο  
                                                                                      (τελική αξία/τεμαχίου  4,08€)
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Το Hemostop A είναι αντισηπτική και αναλγητική πάστα θεραπείας ξηρού φατνίου. Τα ενεργά στοιχεία 
του είναι η ευγενόλη, η βουταμβένη και το ιωδοφόρμιο.

Ενδείξεις
• Θεραπεία ξηρού φατνίου 
• Μετεξακτικό κάταγμα φατνίου 

Πλεονεκτήματα
• Γρήγορη και εύκολη θεραπεία ενός βήματος
• Αντιβακτηριδιακή και καταπραϋντική ιδιότητα

 

Το Devital είναι μία πάστα απονέκρωσης πολφού χωρίς αρσενικό και περιέχει 30% παραφορμαλδεΰδη 
και υδροχλωρική λιδοκαΐνη.  Η σύσταση της και η ευκολία τοποθέτησης της επιτρέπει την άμεση και 
ταχεία καταπράυνση του πόνου.

Ενδείξεις
• Απονέκρωση πολφού προ της εκπόλφωσης ή του ακρωτηριασμού
• Απονέκρωση των υπολειμμάτων πολφού μετά την αφαίρεση του νεκρού πολφικού ιστού

Πλεονεκτήματα
• Χωρίς αρσενικό
• Ασφαλής απονέκρωση και ταρίχευση πολφού
• Αντισηπτική δράση 
• Άμεση και ταχεία καταπράυνση του πόνου
• Αποτελεσματική δράση και σε περιπτώσεις φλεγμονής του πολφού

Devital - Πάστα απονέκρωσης πολφού

Hemostop A - Πάστα θεραπείας ξηρού φατνίου

Το υλικό Rootdent ταχείας πήξης  είναι MTA αποτελούμενο από ασβέστιο, σιλικόνη και οξείδια του 
αργιλίου. Ανακατεύεται με αποσταγμένο νερό σε αναλογία 1:3 (μια δόση 0,55gr με 4 σταγόνες νερό 
0,16-0,19gr) παρέχει χρόνο εργασίας 2-4 λεπτά και χρόνο πήξης 12-15 λεπτά. Για παράταση του 
χρόνου εργασίας προσθέστε άλλη μία σταγόνα αποσταγμένο νερό.  Η παραπάνω πάστα ενισχύει την 
αναπαραγωγή οστού και για αυτόν τον λόγο είναι ιδανικό υλικό για ανάστροφη έμφραξη ριζικού σωλήνα 
μετά από ακροριζεκτομή και μετά από διατρήσεις.

Ενδείξεις
•  Aνάστροφη έμφραξη ριζικού σωλήνα
•  Έμφραξη σε διατρήσεις ριζικού σωλήνα
•  Θεραπεία οξείας και τραυματικής πολφίτιδας 
   (αποκάλυψη πολφού)
•  Εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση ριζικού 
   σωλήνα

Πλεονεκτήματα
• Aναπαραγωγή οστού (οστεογένεση)
• Πήζει σε παρουσία υγρών ( σάλιου και αίματος) 
• Αντιβακτηριδιακό υλικό
• Χαμηλή διαλυτότητα  0,58%
• Υψηλή μηχανική αντοχή- 45Mpa
• Άριστη βιοσυμβατότητα 
• Ακτινοσκιερό
• Βασικό PH - 12,8
• Ελεγχόμενος χρόνος πήξης.
• Χρόνος τελικής πήξης 4-24 ώρες

14,90€
Συσκευασία
• 4x Κάψουλες των 0,25gr

64,90€
Συσκευασία
• 20x Κάψουλες των 0,25gr

13,90€
Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 5gr

24,50€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι των 25gr

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

MTA  Rootdent
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Αιμοστατικό διάλυμα χλωριούχου αργιλίου.

Ενδείξεις 
• Αιμόσταση
• Εμπότιση νήματος απώθησης των ούλων.

Πλεονεκτήματα
• Άμεση και αποτελεσματική αιμόσταση. Δημιουργία θρόμβου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα 
• Aποτελεσματική απώθηση ούλων μεγάλης διάρκειας
• Δεν αφήνει λεκέδες στους ιστούς και τα υλικά
• Έχει αντισηπτική δράση λόγω της κετριμίδης που περιέχει

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 15ml

Αιμοστατικό τζελ χλωριούχου αργιλίου.

Ενδείξεις
• Αιμόσταση
• Εμπότιση νήματος απώθησης των ούλων
• Αιμόσταση ακροριζίου κατά τη θεραπεία ριζικών σωλήνων 

Πλεονεκτήματα
• Άμεση και αποτελεσματική αιμόσταση. 4 φορές γρηγορότερη δημιουργία θρόμβου σε σχέση με
  αντίστοιχα αιμοστατικά
• Αποτελεσματική απώθηση ούλων μεγάλης διάρκειας (20-30 λεπτά)
• Δεν αφήνει λεκέδες στους ιστούς και τα υλικά
• Αφαιρείται εύκολα με νερό
• Εύκολη τοποθέτηση λόγω των εύκαμπτων κυρτών ρυγχών

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 5ml 

7,90€

7,90€

Hemostop - Νήμα απώθησης ούλων Με και Χωρίς αιμοστατικό

Hemostop gel - Αιμοστατικό τζελ

Hemostop A - Πάστα θεραπείας ξηρού φατνίου

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

12,90€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι Hemostop - Νήμα απώθησης ούλων Χωρίς αιμοστατικό

MTA  Rootdent Hemostop liquid - Αιμοστατικό διάλυμα

Νήμα απώθησης ούλων ΧΩΡΙΣ αιμοστατικό
Πλεγμένο νήμα από 100% βαμβάκι χωρίς αιμοστατικό. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμέτρους 
νήματος (0,00,000) με μήκος 2,8m.
Ενδείξεις:
• Προσωρινή απώθηση ούλων κατά τη διάρκεια της θεραπείας της τερηδόνας στην αυχενική περιοχή 
  του δοντιού.
• Θεραπεία περιοδοντίας
• Αποτρύγωση 

Νήμα απώθησης ούλων ΜΕ αιμοστατικό
4ης γενιάς πλεκτό νήμα απώθησης ούλων εμποτισμένο με χλωριούχο αργίλιο για άμεση και διαρκή 
αιμόσταση που δεν επηρεάζει την διαδικασία αποτύπωσης. 

Η μοναδική τεχνολογία πλέξης του από 100% βαμβάκι παρέχει στον οδοντίατρο τα εξής πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά χειρισμού
• Δεν μετατοπίζεται
• Είναι εύκολα ορατό
• Σταθερή και συνεπής εμπότιση με 0,5mg αιμοστατικό διάλυμα ανά ίντσα

Χωρίς αιμοστατικό
#000- ultra thin
#00- thin
#0- middle
#1- middle +

11,90€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι Hemostop - Νήμα απώθησης ούλων Με αιμοστατικό

Με αιμοστατικό
#00- ultra thin
#1-  thin
#2- middle
#3- middle +
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Poliren No2 - Πάστα στίλβωσης
Το Poliren No2 είναι πάστα στίλβωσης αδαμαντίνης πριν την αποκατάσταση, λεύκανση ή έμφραξη 
οπών και σχισμών αποτελούμενη από  κόκκους μεγέθους 30-50μm διοξειδίου του πυριτίου.

Ενδείξεις
• Επεξεργασία αδαμαντίνης πριν την αποκατάσταση, λεύκανση ή έμφραξη οπών και σχισμών
• Αφαίρεση οδοντικής πλάκας
• Προφύλαξη από τερηδόνα

Πλεονεκτήματα
• Υψηλής ποιότητας λείανση αδαμαντίνης
• Αφαίρεση οδοντικής πλάκας σε δυσπρόσιτες οπές και σχισμές
• Εύκολη τοποθέτηση και χρήση
• Ξεπλένεται εύκολα με νερό
• Ευχάριστη γεύση

Το Poliren No3 είναι πάστα στίλβωσης που αποδίδει άριστη γυαλιστερή επιφάνεια στις αποκαταστάσεις 
ρητινών και άλλων σύνθετων υλικών με κύριο συστατικό τους κόκκους μεγέθους 3-5 μm κορουνδίου.

Ενδείξεις
• Λείανση ρητινών, όψεων και υαλοϊονομερών αποκαταστάσεων

Πλεονεκτήματα
• Υψηλής ποιότητας λείανση
• Εύκολη τοποθέτηση και χρήση
• Ξεπλένεται εύκολα με νερό
• «Στεγνό» γυαλιστερό τελικό αποτέλεσμα
   

Poliren No3 - Πάστα στίλβωσης ρητινών

Συσκευασία
•1x Βαζάκι των 45gr

8,90€
Συσκευασία
•1x Βαζάκι των 45gr

Poliren No1 - Πάστα για αφαίρεση των χρωστικών

8,90€

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι των 45gr

Αφαίρεση των χρωστικών χωρίς να καταστρέφει την αδαμαντίνη των δοντιών.

Πλεονεκτήματα:
• Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση των χρωστικών
• Ιδανική για εστιασμένη εφαρμογή
• Ξεπλένεται εύκολα με νερό
• Ευχάριστη γεύση

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

8,90€
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Επιφάνεια δοντιού πριν την εφαρμογή Επιφάνειου του δοντιού μετά την χρήση 
Flow-Cleans - Profi  Powder

Η σκόνη σοδοβολής Flow Cleans Profi αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο (50-70μm) και 
υδροχλωρική λιδοκαΐνη.

Ενδείξεις
Προληπτικός καθαρισμός αδαμαντίνης δοντιών με σοδοβολή

Πλεονεκτήματα
• Αποτελεσματική και ήπια αφαίρεση πλάκας, μαλακών οδοντικών αποθεμάτων και χρωστικών
• Κατάλληλος καθαρισμός οπών πριν την έμφραξη
• Δεν προκαλεί ευαισθησία δοντιών.
• Δεν φράζει την χειρολαβή της σοδοβολής.
• Κατάλληλο για όλα τα μηχανήματα σοδοβολής

Διατίθεται σε 5 διαφορετικές γεύσεις 
• Ουδέτερο
• Μέντα
• Κεράσι
• Πορτοκάλι
• Μαυροστάφυλο

Περιέχει φθοριούχο ασβέστιο, φθοριούχο νάτριο και φθοραμίδιο.

Ενδείξεις
• Αυχενική υπερευαισθησία
• Υπερευαισθησία “ζωντανού” τροχισμένου δοντιού στο οποίο θα τοποθετηθεί στεφάνη 
• Ευαισθησία δοντιών μετά από αποκατάσταση, τρόχισμα,  αποτρύγωση ή λεύκανση
• Πρόληψη τερηδόνας

Πλεονεκτήματα
• Άμεση ανακούφιση από υπερευαισθησία
• Προστασία της αδαμαντίνης από διαβρώσεις
• Συμβάλει στην επανασβεστοποίηση  των σκληρών ιστών του δοντιού
• Υψηλή περιεκτικότητα σε ιόντα φθορίου

Ftor-lux - Φθοριούχο βερνίκι (απευαισθητοποιητικό) 

24,00€
Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 13ml

• Το φθοριούχο ασβέστιο είναι μια σταθερή και παρατεταμένη πηγή ασβεστίου και ιόντων 
φθορίου στο όξινο περιβάλλον  της στοματικής κοιλότητας.

• Το φθοριούχο νάτριο αποκαθιστά την χημική ισορροπία των υγρών (σάλιο), προστατεύοντας 
την αδαμαντίνη από τη διάβρωση.

• Το Φθοραμίδιο είναι μία οργανική ένωση που παρέχει ενισχυμένη φθορίωση  και εξασφαλίζει 
την άμεση δημιουργία  φθοριούχων σφαιριδίων στην επιφάνεια της αδαμαντίνης, ενώ 
παράλληλα εμποδίζει την απώλεια ασβεστίου και μειώνει την διαπερατότητα της αδαμαντίνης.  

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 250gr 13,90€

Flow Cleans Profi - Σκόνη σοδοβολής

A.G. DENTAL SOLUTIONS 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύνθετη φωτο-πολυμεριζόμενη ρητίνη αποκατάστασης νάνο-υβριδικού τύπου γενικής χρήσης.

• Για τεχνική διαστρωμάτωση έως 2mm φωτοπολυμερισμός στα 500 ± 50 mW/cm2 για 20sec
• Για τεχνική διαστρωμάτωση έως 3,5mm φωτοπολυμερισμός στα 500 ± 50 mW/cm2 για 40sec
• Το χρωματολόγιο είναι αντίστοιχο της  VITA

>> Αισθητική αποκατάσταση
>> Μοναδική τεχνολογία διασποράς
>> Άριστες μηχανικές ιδιότητες

Apoller Universal Kit
• 6x Σωληνάρια 4gr GW Apoller Universal - 
  σύνθετη νανο-υβριδική ρητίνη γενικής χρήσης (1xA1, 2xΑ2, 2xΑ3, και Α3.5)
• 1x Φιαλίδιο 5ml GW Αtlas Seven 
  (φωτοπολυμεριζόμενος μονοφασικός αυτοαδροποιούμενος  συγκολλητικός παράγοντας 7ης γενιάς ) 
• 1x Σωληνάριο 3ml αδροποιητής GW Atlas Etch 37% φωσφορικού οξέως
• Ρύγχη αδροποιητή και βουρτσάκια τοποθέτησης συγκολλητικού παράγοντα

Συσκευασία 
• 1x Σωληνάριo των 4gr

Χρώμα 
A1, Α2, A3, A3.5, Β1, 
Β2, C2, D2, ΟΑ2 και ΟΑ3

Σύνθετο λεπτόρρευστο φωτοπολυμεριζόμενο υλικό αποκατάστασης νάνο-υβριδικού τύπου, γενικής 
χρήσης και χαμηλής ροής.

Ενδείξεις
• Εμφράξεις κοιλοτήτων ομάδς I-V
• Κάλυψη υποσκαφών
• Συγκόλληση προσθετικών εργασιών
• Ναρθηκοποίηση 

Πλεονεκτήματα
• Χαμηλή και ακριβής ροή
• Ιδανικό για αποκαταστάσεις κοιλοτήτων V ομάδας
• Χαμηλή συρρίκνωση
• Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
• Χρωματολόγιο αντίστοιχο της VITA

Συσκευασία   
• 1x Σωληνάριo των 3gr

Χρώμα
A2, A3, A3.5

GW Apoller Universal - Nάνο-υβριδική ρητίνη  γενικής χρήσης  

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

15,90€

Συσκευασία   
• 1x Κασετίνα Apoller Universal 130,30€

GW Apoller Flow - Λεπτόρρευστη νάνο- υβριδική ρητίνη

16,90€

1)  6x   Σωληνάρια GW  Apoller  Universal + δώρο συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς, Atlas Five Bond 
                                                                                                                                                               (αξίας 16,90€)

3)  3x   Κασετίνες GW  Apoller  Universal + δώρο βάση Plexi Glass 12 ρητινών (αξίας 39,00€)
                                                                                                                                  

2)  1x   Κασετίνα GW  Apoller  Universal σε τιμή προσφοράς - 115,00€

Η Φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη GW Apoller εφαρμόζει μοναδική τεχνολογία διασποράς για 
να μειώσει την συσσώρευση των νανοκοκκών και να ενισχύσει τη αναλογική κατανομή τους 
στο υλικό. Η ρητίνη περιέχει πάνω από 80% αναλογία νανοκοκκών για αποτελεσματικότερη 
αποφυγή μικρο-ρωγμών. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενισχύει τις λειαντικές ιδιότητες της 

ρητίνης και την αντοχή της στο χρόνο.

Filler Size: 0.02-1nm

Filler Load: 79%WT

Shrinkage: 1,8%

Flexural Strength: 135Mpa

Filler Load: 60%WT

Shrinkage: 3.5%

Flexural Strength: 110Mpa

115,00€
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Σύνθετη φωτο-πολυμεριζόμενη ρητίνη αποκατάστασης νάνο-υβριδικού τύπου, οπισθίων δοντιών.

Apoller Ppsterior Kit
• 6x Σωληνάρια 4gr GW Apoller Posterior - 
  σύνθετη νανο- υβριδικη  ρητίνη για χρήση σε οπίσθια δόντια (2xΑ2, 3xΑ3 και Α3.5)
• 1 Φιαλίδιο 5ml GW Αtlas Seven 
  (φωτοπολυμεριζόμενος μονοφασικός αυτοαδροποιούμενος  συγκολλητικός παράγοντας 7ης γενιάς ) 
• 1x Σωληνάριο 3ml αδροποιητής GW Atlas Etch 37% φωσφορικού οξέως
• Ρύγχη αδροποιητή και βουρτσάκια τοποθέτησης συγκολλητικού παράγοντα

Συσκευασία   
• 1x Σωληνάριo των 4gr

Χρώμα
Α2, A3, A3.5

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

17,90€

14,90€

Συσκευασία   
• 1x Κασετίνα Apoller Posterior 140,40€

GW Apoller Posterior - Nάνο-υβριδική ρητίνη οπισθίων δοντιών

Λεπτόρρευστο φωτοπολυμεριζόμενo αποφρακτικό υλικό για οπές και σχισμές, GW Apoller Seal, το 
οποίο συνιστάται για την αποτελεσματική πρόληψη τερηδόνας. 

Ενδείξεις
• Έμφραξη οπών και σχισμών 
• Έμφραξη μικρών κοιλοτήτων μετά από τερηδόνα 
• Έμφραξη νεογιλών δοντιών

Πλεονεκτήματα
• Νέα σύσταση ρητίνης για δυνατή έμφραξη με αντοχή στο χρόνο 
• Περιέχει  άμορφο φωσφορικό ασβέστιο  
• Εύκολη ροή 
• Ισχύς ελαστικότητας άνω των 75 ΜPa

Συσκευασία 
•   1x Σωληνάριo των 3gr
• 10x Ρύγχη τοποθέτησης

Χρώμα
Λευκό, Μπλε, Ροζ και Κίτρινο

GW Apoller Seal - Λεπτόρρευστη ρητίνη οπών και σχισμών

1)  6x   Σωληνάρια GW  Apoller  Universal + δώρο συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς, Atlas Five Bond 
                                                                                                                                                               (αξίας 16,90€)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1)  6x   Σωληνάρια GW  Apoller Posterior + δώρο συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς, Atlas Five Bond 
                                                                                                                                                               (αξίας 16,90€)

3)  3x   Κασετίνες GW  Apoller  Posterior προσφοράς + δώρο βάση Plexi Glass 12 ρητινών (αξίας 39,00€)
                                                                                                                                  

2)  1x   Κασετίνα GW  Apoller  Posterior σε τιμή προσφοράς - 125,00€

GW Posterior composite has a content filling rate of 82%

Filler Size: 0.4-1nm

Filler Load: 82%WT

Shrinkage: 1,6%

Flexural Strength: 143Mpa

125,00€
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Atlas Six A&B Primer- Χημικού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας αδαμαντίνης και 
οδοντίνης, καθώς επίσης μεταλλικών και κεραμικών υλικών. 

Ενδείξεις
• Άμεσες αποκαταστάσεις με χρήση  διπλού- πολυμερισμού ρητινών ή υαλοϊονομερών ρητινωδών υλικών
• Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων και  διπλού πολυμερισμού ρητινωδών  πρόσθετων 
• Έμμεσες αποκαταστάσεις ρητινωδών ενθέτων, στεφανών και σταθεροποιητών γεφυρών  
• Σταθεροποίηση ενδοδοντικών αξόνων

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή ισχύς δεσμού - 32 MPa
• Ευελιξία
• Μειωμένη οδοντική ευαισθησία

29,90€

38,00€

Atlas Seven Bond- Φωτοπολυμεριζόμενος αυτοαδροποιούμενος, συγκολλητικός παράγοντας 7ης 
γενιάς. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας με νανόκοκκο κολλοειδές πυρίτιο.  

Ενδείξεις
• Άμεσες αποκαταστάσεις με χρήση φωτοπολυμεριζόμενων ρητινών

Πλεονεκτήματα
• Μονοφασικός συγκολλητικός παράγοντας για άμεσες ρητινώδεις ανασυστάσεις
• Άριστη συγκόλληση σε επιφάνεια αδαμαντίνης και οδοντίνης   
• Μακράς διάρκειας ισχύ συγκόλλησης
• Συνδυάζεται με οποιοδήποτε τύπο ρητίνης
• Ισχύς δεσμού σε οδοντίνη 32 MPa και σε αδαμαντίνη 30 MPa

Συσκευασία     
•   1x  Φιαλίδιο των 5ml
• 20x Πινελάκια εφαρμογής

Atlas Six A&B Primer-
                                  Χημικού πολυμερισμού συγκολλητικός παράγοντας 

Atlas  Five Bond- 
                                           Μονοφασικός συγκολλητικός παράγοντας 

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Atlas Seven Bond- 
                                   Αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας

Συσκευασία 
• 1x Φιαλίδιο των 5ml 16,90€

Συσκευασία     
•   1x  Φιαλίδιο των 5ml Atlas Six Primer A
•   1x  Φιαλίδιο των 5ml Atlas Six Primer B
• 20x Πινελάκια εφαρμογής   

Ο μονοφασικός συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς, Atlas  Five Bond, είναι ιδανικός για 
συγκόλληση σε οδοντίνη και αδαμαντίνη. 

Πλεονεκτήματα
• Υψηλής αντοχής σύνδεση για οδοντίνη και αδαμαντίνη
• Συμβατό με όλες τις σύνθετες ρητίνες. Εξαιρετικά λεπτό πάχος μεμβράνης για έμμεση αποκατάσταση. 
• Ανθεκτική αντοχή δεσμού για άμεση και έμμεση αποκατάσταση. 
• Δεν εμφανίζει ευαισθησίες μετά την έμφραξη.

Light 
   curing

    adhesive

Chemical
curing  adhesive

Self 
etch  adhesive
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Συγκολλητικός παράγοντας που δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ της αποκατάστασης και του υλικού 
συγκόλλησης.    
Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών αποκαταστάσεων.

Συγκολλητικός παράγοντας που δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ της αποκατάστασης και του υλικού 
συγκόλλησης.  
Κατάλληλο για  αποκαταστάσεις μετάλλου και ζιρκόνιου.

29,90€

Συσκευασία   
•   1x Φιαλίδιο των 5ml Atlas Ceramic Primer 
• 20x Πινελάκια εφαρμογής  
 

Συσκευασία     
•   1x Φιαλίδιο των 5ml Atlas Metal/Zirconia Primer
• 20x Πινελάκια εφαρμογής    
  

23,90€

Παχύρευστο, ρυθμιστικό διάλυμα 9% υδροφθορικού οξέως. 

Το Atlas Etch HF έχει σχεδιαστεί για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση πορσελάνης. 

Χρησιμοποιείται:
• Για αδροποίηση πορσελάνης ή για παλιές σύνθετες ρητίνες με μακροενισχυτικούς παράγοντες πριν την 
  συγκόλληση και επιδιόρθωση. 
• Για αδροποίηση έμμεσων αποκαταστάσεων στο ιατρείο όπως όψεις, ένθετα κλπ. 

Ακολουθεί η τοποθέτηση σιλανίου. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν η αδροποίηση με Porcelain Etch ακολουθείται από σιλάνιο και έναν 
ποιοτικό συγκολλητικό παράγοντα, εξασφαλίζεται η μέγιστη δύναμη συγκόλλησης σε πορσελάνη σε 
σχέση με άλλα προϊόντα επιδιόρθωσης.

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

14,90€
Συσκευασία   
• 1x Σωληνάριo των 2,5ml

Atlas Metal/Zirconia Primer-   Σιλάνιο

Atlas Ceramic Primer- Σιλάνιο

Atlas Etch HF- Υδροφθορικό οξύ 

Ρητινώδης κονία με εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης. Ιδανική για μεταλλικές, μεταλλοκεραμικές 
αποκαταστάσεις και αποκαταστάσεις ζιρκονίου. 

Ενδείξεις
• Μόνιμη συγκόλληση στεφάνης και γεφυρών  
• Μόνιμη συγκόλληση μεταλλικών και ενδοδοντικών αξόνων
• Μόνιμη συγκόλληση στεφάνης εμφυτευμάτων

Πλεονεκτήματα
• Aκτινοσκιερό
• Eξοικονόμηση υλικού

Χρώμα
Transparent

Συσκευασία    
• 1x Φιαλίδιο 15g σκόνη
• 1x Φιαλίδιο 8ml υγρό 57,00€

Atlas HANDMIX Cem (Bonding)- Ρητινώδης κονία

RESIN CEMENT          GLASS IONOMER
Compressive Strength
Flexural Strength
Bonding Strength
Water Solubility

Physical Property Comparison

300Mpa
60-100Mpa

7-9Mpa
Very Low

140-180Mpa
30-60Mpa

4-6Mpa
Normal
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Ρητινώδης, αυτοαδροποιούμενη, αυτοσυγκολλούμενη, διπλού- πολυμερισμού κονία χαμηλού ιξώδους. 
Ιδανική για μεταλλικές, μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις και αποκαταστάσεις ζιρκονίου. 

Ενδείξεις
• Μόνιμη συγκόλληση στεφάνης και γεφυρών  
• Μόνιμη συγκόλληση μεταλλικών και ενδοδοντικών αξόνων
• Μόνιμη συγκόλληση στεφάνης εμφυτευμάτων

Πλεονεκτήματα
• Εύκολη και άμεση τοποθέτηση
• Μικρός χρόνος πήξης 
• Επιτρέπει λεπτή επίστρωση από 18μm παρέχοντας πολύ χαμηλή διαλυτότητα σε στοματικά υγρά
• Πολυμερισμός 2 σταδίων που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς επιπλοκές στο χρόνο 
εργασίας   

Συσκευασία    
1x Σωληνάριο των 5ml
5x Ρύγχη ανάμειξης

Χρώμα
Τransparent 49,90€

Atlas Indirect- Ρητινώδης κονία συγκόλλησης

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Συσκευασία    
•  1x Σωληνάριο των 5 ml Atlas Indirect 
•  5x Ρύγχη ανάμειξης

Χρώμα
A2, A3

44,00€

Atlas Cem Automix- Ρητινώδης κονία συγκόλλησης

Διπλού- πολυμερισμού, νάνο-τεχνολογίας,  λεπτόρρευστο σύστημα ανασύστασης κολοβωμάτων και 
αξόνων συγκολλητικού τύπου. 

Ενδείξεις
• Ανασύσταση κολοβωμάτων σε ζωντανά και νεκρά δόντια

Πλεονεκτήματα
• Εύκολη και άμεση τοποθέτηση
• Αναπτύσσει χαμηλή θερμότητα  ακόμα και  σε ογκώδη τοποθέτηση 
• Ακτινοσκιερό λεπτόρρευστο υλικό δίχως καταπτώσεις
• Υλικό χαμηλής συρρίκνωσης   

Συσκευασία  
1x Σωληνάριο των 8gr 
5x  Ρύγχη ανάμειξης   
5x Ενδοριζικά ρύγχη τοποθέτησης

Χρώμα
Α2, Α3 38,00€

Apoller Core Flow- Ρητινώδες σύστημα ανασύστασης

Το Atlas Indirect είναι ένα ρητινώδες συγκολλητικό σύστημα για μόνιμη συγκόλληση έμμεσων 
αποκαταστάσεων, για ζιρκόνια, πορσελάνη, μέταλλο και σύνθετα υλικά.

Πλεονεκτήματα
• Αυτοπολυμεριζόμενο 
• Αυτοαδροποιούμενο
• Ισχυρός δεσμός
• Γενικής χρήσης- συγκολλά ρητίνες, κεραμικά, ζιρκόνιο, αλλά και μέταλλο
• Εύκολη αφαίρεση περίσσειας
• Εξαιρετική ποιότητα ορίων

High bonding strength/The solubility in the mouth is zero/Beautiful and good. All kinds of physical and chemical properties are good

   Glass Ionomer Cement                           Resin glass-ionomer Cement                                      Resin Cement
         Compressive Strength

Flexural Strength
Bonding Strength
Water Solubility

Physical Property Comparison

140-180Mpa
60-100Mpa

4-6Mpa
Normal 

180-220Mpa
50-80Mpa

5-7Mpa
Low

300Mpa
30-60Mpa

7-9Mpa
Very Low
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Atlas Indirect- Ρητινώδης κονία συγκόλλησης

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

1. Υψηλή ελαστικότητα
Κατάλληλο για χρήση  σε όλες τις επιφάνειες δοντιών λόγω της υψηλής ελαστικότητας τους.

2. Μηδενική φθορά ρητίνης
Στηριζόμενο στην εγγυημένη απόδοση φωτεινότητας κατά τη λείανση, η δομική μορφή της σύνθετης 
επιφάνειας ρητίνης μπορεί να διατηρηθεί και να αποδώσει φυσικό αποτέλεσμα.

3. Δεν απαιτείται πάστα λείανσης
Υψηλή απόδοση και ευχέρεια χωρίς πάστα λείανσης. Ο πρωτοποριακός  δίσκος λείανσης αυξάνει την 
επιφάνεια επαφής με το δόντι, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση και ταυτόχρονα ελαχιστοποιώντας 
την παραγωγή θερμότητας.

4. Υψηλή ανθεκτικότητα
Η τεχνολογία διαφορετικού μεγέθους σωματιδίων διαμαντιών και το σύστημα στίλβωσης τριών βημάτων, 
εξασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. 10-20 φορές μεγαλύτερη από τη διάρκεια ζωής των 
παραδοσιακών δίσκων λείανσης.

5. Εξαιρετικό αποτέλεσμα
Η μοναδική τεχνολογία ανάμειξης κόκκων διαμαντιού εξασφαλίζει πρωτοφανές χρώμα, σχήμα και 
στιλπνότητα λείανσης

6. Ευρεία χρήση
Το σύστημα λείανσης είναι κατάλληλο τόσο για σύνθετες ρητίνες, όσο και για αποκαταστάσεις 
πορσελάνης.

Συσκευασία  
• 1x Σετ 6 τεμαχίων (2x μπλε - coarse,  2x καφέ- mid coarse, 2x γκρι - fine)  
 

Συσκευασία  
• 1x Δίσκος Λείανσης (Τεμάχιο)  
 

41,00€

7,50€

Συσκευασία    
•  Atlas Indirect System Kit

•  1x Atlas Indirect A2 Σωληνάριο των 5 ml
•  1x Atlas Indirect A2 Σωληνάριο των 5 ml
•  1x Φιαλίδιο των 5ml Atlas Six Primer A
•  1x Φιαλίδιο των 5ml Atlas Six Primer B
•  1x Φιαλίδιο των 5ml Atlas Metal/Zirconia Primer
•  1x Φιαλίδιο των 5ml Atlas Ceramic Primer 
•  10x Ρύγχη ανάμειξης
•  20x Πινελάκια εφαρμογής

153,00€

Το Atlas Indirect System είναι ένα ρητινώδες συγκολλητικό σύστημα για μόνιμη συγκόλληση 
έμμεσων αποκαταστάσεων, για ζιρκόνια, πορσελάνη, μέταλλο και σύνθετα υλικά.

Πλεονεκτήματα
• Αυτοπολυμεριζόμενο 
• Αυτοαδροποιούμενο
• Ισχυρός δεσμός
• Γενικής χρήσης- συγκολλά ρητίνες, κεραμικά, ζιρκόνιο, αλλά και μέταλλο
• Εύκολη αφαίρεση περίσσειας
• Εξαιρετική ποιότητα ορίων

GW Polishing Discs- Δίσκοι Λείανσης σύνθετων Ρητινών και Πορσελάνης

Atlas Indirect System- Ρητινώδες σύστημα συγκόλλησης
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Το Orafil Plus είναι ένα ακτινοσκιερό υλικό με οξείδιο του ψευδαργύρου και Θειικό ψευδάργυρο για 
προσωρινές εμφράξεις των οδοντικών κοιλοτήτων. Η προσθήκη φθοριούχου νατρίου συμβάλλει στη 
μείωση της υπερευαισθησίας των δοντιών και του μετεγχειρητικού πόνου.

Ενδείξεις
• Προσωρινή αποκατάσταση κοιλοτήτων για την περίοδο της προετοιμασίας προς μόνιμη αποκατάσταση 

Πλεονεκτήματα
• Σύσταση δίχως ευγενόλη για αποφυγή ερεθισμών
• Περιέχει ρητίνη για υψηλότερη ισχύ συγκόλλησης
• Γρήγορος και εύκολος πολυμερισμός σε υγρό περιβάλλον
• Διαστέλλεται ελαφρώς επιτυγχάνοντας πιο στεγανά όρια
• Απελευθέρωση φθορίου
• Εύκολη τοποθέτηση με χρήση εργαλείου

Orafil Plus - Προσωρινό εμφρακτικό υλικό 

OraTemp C&B- Υλικό κατασκευής προσωρινών στεφανών

Συσκευασία   
• 1x Βαζάκι των 40gr

Συσκευασία
•   1x Φύσιγγα των 67gr
•   16x Ρύγχη ανάμειξης 58,00€

Χρώμα
• Ροζ 5,90€

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Το Oratemp C & B είναι ένα σύνθετο προσωρινό υλικό βασισμένο σε ρητίνη που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή προσωρινών στεφανών, γεφυρών και άλλων προσωρινών ενδοστοματικών 
αποκαταστάσεων. 

Πλεονεκτήματα
• Ιδανικό για την κατασκευή μακράς διάρκειας προσωρινών αποκαταστάσεων
• Υψηλή αντοχή στη φθορά
• Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή
• Μεγάλη σταθερότητα χρώματος
• Εύκολη διαμόρφωση και γυάλισμα
• Ιδανική σύσταση χωρίς φυσαλίδες

Χρώμα
Α2, Α3

Προσωρινή κονία συγκόλλησης χωρίς ευγενόλη OraTemp NE για την τοποθέτηση και συγκράτηση 
στεφάνης και γεφυρών. Το υλικό δεν είναι υδατοδιάλυτο και δημιουργεί  αποτελεσματική έμφραξη των 
ορίων αποτρέποντας την εισροή υγρών στις αποκαταστάσεις.

Ενδείξεις
• Προσωρινή συγκόλληση στεφάνης, γεφυρών και ναρθήκων
• Δοκιμαστική συγκόλληση μόνιμων αποκαταστάσεων πριν τη μόνιμη τοποθέτηση τους

Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
• Έτοιμο προς χρήση
• Εύκολη αφαίρεση περίσσειας
• Χαμηλή διαλυτότητα σε στοματικά υγρά

OraTemp NE- Προσωρινή κονία συγκόλλησης

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 15gr 20,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  5x  Υλικό κατασκευής προσωρινών στεφανών OraTemp C&B  67gr + 1 δώρο  
                                                                                                                              (τελική αξία/τεμαχίου  48,30€)

2)  5x  Προσωρινό εμφρακτικό υλικό Orafil Plus  40gr + 1 δώρο  
                                                                                                         (τελική αξία/τεμαχίου  4,90€)
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Φωτοπολυμεριζόμενη ρητινώδης υαλοϊονομερής κονία Fusion I-Seal για δημιουργία ουδέτερου 
στρώματος, έμφραξη εκτεταμένων οπών και μικρότερων αλλοιώσεων. 

Ενδείξεις
• Δημιουργία ουδέτερου στρώματος κάτω από οποιοδήποτε υλικό 
• Έμφραξη εκτεταμένων οπών 
• Αποκατάσταση μικρών αλλοιώσεων

Πλεονεκτήματα
• Έτοιμο προς χρήση
• Υψηλή συμπιεστική ισχύ 
• Απελευθέρωση φθορίου
• Ακτινοσκιερότητα
• Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

Cal LC- Φωτοπολυμεριζόμενο υδροξείδιο του ασβεστίου

Φωτοπολυμεριζόμενο ακτινοσκιερό ρητινώδες φωσφορικό ασβέστιο Apacal Art, ενισχυμένο με  νάνο-
υδροξυαπατίτη για χρήση ως ουδέτερο στρώμα προστασίας πολφού.  Η μοναδική του τεχνολογία ενεργής 
απελευθέρωσης επιταχύνει την απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου και τη δημιουργία  γέφυρας οδοντίνης .

Ενδείξεις
• Άμεση ή έμμεση κάλυψη του πολφού 
• Προστασία από οξέα κατά τη διαδικασία αδροποίησης
• Δημιουργία ουδέτερου στρώματος κάτω από ρητινώδη υλικά 

Πλεονεκτήματα
• Επιταχυνόμενη απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου 
• Επιταχυνόμενη δημιουργία γέφυρας οδοντίνης
• Αντιβακτηριδιακές ιδιότητες
• Περιέχει ζιρκονικό βάριο για καλύτερη ακτινοσκιερότητα και  βιοσυμβατότητα
• Αποτελεσματική προστασία του πολφού
• Άριστη συγκόλληση με ρητινώδη υλικά

Συσκευασία
•   2x Σωληνάριo των 2gr
• 10x Ρύγχη ανάμειξης    
 

Apacal Art- Φωτοπολυμεριζόμενο ρητινώδες φωσφορικό ασβέστιο

26,90€
Συσκευασία
•   2x Σωληνάριo των 2gr
• 10x Ρύγχη τοποθέτησης  

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Fusion I-Seal- Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερής κονία

Συσκευασία 
•   2x Σωληνάριo των  2gr
• 10x  Ρύγχη ανάμειξης    
 

23,90€

18,90€

Φωτοπολυμεριζόμενο ακτινοσκιερό υδροξείδιο του ασβεστίου Cal LC για χρήση ως ουδέτερο στρώμα 
και για επικάλυψη του πολφού. 

Ενδείξεις
• Άμεση ή έμμεση κάλυψη του πολφού 
• Προστασία από οξέα κατά τη διαδικασία αδροποίησης
• Δημιουργία ουδέτερου στρώματος κάτω από όλους τους τύπους εμφρακτικών υλικών

 Πλεονεκτήματα
• Εξοικονόμηση χρόνου, άμεση τοποθέτηση και φωτοπολυμερισμός
• Έτοιμο προς χρήση
• Προστασία από οξέα 
• Αποτελεσματική προστασία του πολφού
• Συμβάλλει στη δημιουργία δευτερογενούς οδοντίνης
• Άριστη συγκόλληση με ρητινώδη υλικά
• Ακτινοσκιερότητα
• Υψηλή συμπιεστική ισχύ 
• Χαμηλή διαλυτότητα σε στοματικά υγρά
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Αντιβακτηριδιακό, μη φλεγμονώδες εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων Zical με ευγενολούχο οξείδιο 
του ψευδαργύρου.

Ενδείξεις
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα με χρήση γουταπέρκας
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα δίχως χρήση γουταπέρκας
• Έμφραξη ριζικού σωλήνα σε θεραπεία μολυσμένων ριζικών καναλιών

Πλεονεκτήματα
• Αντιβακτηριδιακό και μη φλεγμονώδες  υλικό
• Βασισμένο στη φόρμουλα του Grossman με προσθήκη εποξυαμιδικών ρητινών. 
• Ακτινοσκιερό υλικό που δε δημιουργεί  κηλίδες
• Άριστη θερμική μόνωση
• Μεγάλος χρόνος εργασίας
• Άριστες λιπαντικές ιδιότητες
• Χαμηλή κυτταροτοξική ευαισθησία και αντιφλεγμονώδης επίδραση στους ιστούς

Συσκευασία
•   1x Σωληνάριo των 15gr 
• 20x Ρύγχη ανάμειξης   

Carvene- Υγρό για την αφαίρεση γουταπέρκας

Zical- Εμφρακτικό υλικό ριζικών σωλήνων

Pulp- X- Πάστα απονέκρωσης πολφού

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 10ml

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριo των 3gr

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

8,90€

12,90€

31,90€

Το Pulp- X είναι μία πάστα απονέκρωσης πολφού χωρίς Αρσενικό με Ευγενόλη και 
Παραχλωροφαινόλη . Πρόκειται για μια ταχείας δράσης πάστα ανακούφισης πόνου πολύ εύκολη στην 
εφαρμογή.

Ενδείξεις
• Απονέκρωση πολφού προ της εκπόλφωσης ή του ακρωτηριασμού
• Απονέκρωση των υπολειμμάτων πολφού μετά την αφαίρεση του νεκρού πολφικού ιστού

Πλεονεκτήματα
• Χωρίς αρσενικό
• Ασφαλής απονέκρωση και ταρίχευση πολφού
• Αντισηπτική δράση 
• Άμεση και ταχεία καταπράυνση του πόνου
• Αποτελεσματική δράση και σε περιπτώσεις φλεγμονής του πολφού

Η απονέκρωση ολοκληρώνεται εντός 5-7 ημερών.

Διαλύτης γουταπέρκας με βάση το d-Limonene (μία φυσική ουσία από έλαιο πορτοκαλιού) για την 
απομάκρυνση της γουταπέρκας κατά τη διάρκεια της επανεπεξεργασίας του ριζικού σωλήνα.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση όλων των τύπων εμφρακτικών υλικών του ριζικού 
σωλήνα (συμπεριλαμβάνεται και το Οξείδιο του Ψευδαργύρου - Ευγενόλη) ή ως καθαριστικό για τα 
μικροεργαλεία ενδοδοντίας.

Το Carvene Gutta Percha Solvent βασίζεται σε φυσικές ουσίες και ως εκ τούτου δεν προκαλεί ερεθισμό 
στον βλεννογόνο του στόματος και στον περιαπτικό ιστό.

Δεν περιέχει χλωροφόρμιο.

Η αφαίρεση γίνεται μετά από 2 ημέρες. 
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7,50€

7,90€

19,90€

Αδροποιητής  Microgel SF 37% φωσφορικού οξέως πράσινου χρώματος σε μορφή ημι-τζελ χωρίς 
πυρίτιο. Λόγω αυτής της εξελιγμένης σύνθεσης, μετά την αφαίρεση με νερό, δεν απομένουν σωματίδια 
πυριτίου στην επιφάνεια της οδοντίνης και της αδαμαντίνης, με αποτέλεσμα την δημιουργία πολύ πιο 
ισχυρού δεσμού συγκόλλησης. 

Ενδείξεις
• Αδροποίηση οδοντίνης και αδαμαντίνης πριν τη χρήση συγκολλητικού
• Καθαρισμός επιφανειών πορσελάνης, ρητίνης και μετάλλου πριν τη  χρήση συγκολλητικού

Πλεονεκτήματα
• Δεν ξεραίνει την επιφάνεια του δοντιού που αδροποιήθηκε
• Δεν στεγνώνει

Λεπτόρρευστο φωτοπολυμεριζόμενo υλικό εμφράξεων για οπές και σχισμές, το οποίο συνιστάται για την 
αποτελεσματική πρόληψη τερηδόνας. Περιέχει  άμορφο φωσφορικό ασβέστιο  το οποίο έχει καταπληκτικές  
ιδιότητες αποκατάστασης  μεταλλικών στοιχείων. 

Ενδείξεις
• Έμφραξη οπών και σχισμών 
• Έμφραξη μικρών κοιλοτήτων μετά από τερηδόνα 
• Έμφραξη νεογιλών δοντιών

Πλεονεκτήματα
• Νέα σύσταση ρητίνης για δυνατή έμφραξη με αντοχή στο χρόνο 
• Περιέχει  άμορφο φωσφορικό ασβέστιο  
• Εύκολη ροή μέσω ρύγχους
• Ισχύ ελαστικότητας άνω των 75 ΜPa

Συσκευασία
•   2x Σωληνάριo των 2gr 
• 15x Ρύγχη τοποθέτησης     
  

Το Reveal  είναι ένα υλικό που βοηθάει στον γρήγορο και εύκολο εντοπισμό της τερηδόνας.

Πλεονεκτήματα
• Σκούρο πράσινο χρώμα που δημιουργεί μεγάλη αντίθεση με την οδοντίνη και τον πολφό 
• Βάφει μόνο την μολυσμένη οδοντίνη χωρίς να αφήνει λεκέδες στην υγιή
• Ανιχνεύει την τερηδόνα σε δύσκολες για το μάτι περιοχές
 

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 5ml

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Pulp- X- Πάστα απονέκρωσης πολφού

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριo των 5ml

Microgel SF- Αδροποιητικός παράγοντας

PF Seal- Ρητίνη οπών και σχισμών

Reveal - Δείκτης τερηδόνας

Συσκευασία
• 4x Σωληνάριo των 5ml 28,00€
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Platina Hi-Gloss- Πάστα στίλβωσης ρητινών
Το Platina Hi-Gloss είναι πάστα στίλβωσης που αποδίδει γυαλιστερή εμφάνιση σε επιφάνειες 
αποκαταστάσεων ρητίνης, πορσελάνης και κεραμικών. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από Οξείδιο του 
Αργιλίου για άριστο τελικό αποτέλεσμα και  νιτρικό κάλιο που λειτουργεί ως τοπικός απευαισθητοποιητής.

Ενδείξεις
• Τελική λείανση ρητινών και όψεων

Πλεονεκτήματα
• Δεν πιτσιλάει
• Δεν στεγνώνει
• Γεύση μέντας
• Τοπική απευαισθητοποίηση

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριo των 4gr

Οι Spectra Fresh είναι πάστες στίλβωσης που απελευθερώνουν Φθόριο και ενδείκνυνται για χρήση 
μετά την αποτρύγωση.  Οι μηχανικές ιδιότητές τους δημιουργούν μια λεία επιφάνεια χωρίς να ερεθίζουν 
το οδοντικό σμάλτο.

Ενδείξεις
• Στίλβωση μετά την αποτρύγωση
• Αφαίρεση πέτρας

Πλεονεκτήματα
• Σύσταση χωρίς έλαια
• Απελευθερώνει φθόριο
• Δεν πιτσιλάει
• Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες

Γεύση 
• Φρέσκα φρούτα
• Πορτοκάλι
• Φράουλα

5,90€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι  των 75gr

Το Nano Coat  είναι  ένα επαναστατικό φωτοπολυμεριζόμενο αυτοαδροποιούμενο βερνίκι 
νανοτεχνολογίας,  το οποίο με την τοποθέτηση του πάνω στις αποκαταστάσεις  ρητίνης και υαλοϊονομερής 
κονίας δημιουργεί μία ομαλή και γυαλιστερή επιφάνεια.    

Ενδείξεις
• Προστασία των υαλοϊονομερών αποκαταστάσεων από την αποξήρανση κατά την πρώτη ώρα  
• Ενίσχυση της αντοχής και των μηχανικών ιδιοτήτων των αποκαταστάσεων
• Δημιουργία γυαλιστερής επιφάνειας στις αποκαταστάσεις  ρητίνης
 
Πλεονεκτήματα
• Ενισχύει εξαιρετικά την αισθητική των αποκαταστάσεων
• Παρέχει πιο αποτελεσματική προστασία από δυσχρωμία και λεκέδες 
• Μεγάλη δύναμη συγκόλλησης για πιο μακρά αντοχή του γυαλίσματος

Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο των 5ml

Spectra- Πάστα στίλβωσης με Φθόριο

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Nano Coat- Φωτοπολυμεριζόμενο βερνίκι προστασίας  

11,90€

22,00€
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

A.C.E All Ceramic Repair Kit- Σύστημα Επιδιόρθωσης Πορσελάνης
Το A.C.E All Ceramic Repair Kit είναι ένα πλήρες σύστημα για ενδοστοματικές επιδιορθώσεις 
κεραμικών και σύνθετων αποκαταστάσεων.Το σετ περιλαμβάνει τα απαραίτητα υλικά συγκόλλησης και 
επικάλυψης. 
Είναι εργονομικά διευθετημένο και σας επιτρέπει να εργάζεστε από αριστερά προς τα δεξιά. 
Λόγω των εξαιρετικών υψηλών τιμών συγκόλλησης, αυτό το σύστημα είναι ένας αξιόπιστος βοηθός σε 
δύσκολες καταστάσεις. 

Πλεονεκτήματα:
•   Δεν ξηραίνει
•   Αρωματισμένο με δυόσμο
•   Με τοπικό απευαισθητοποιητή νιτρικού καλίου

49,00€
Συσκευασία
A.C.E All Ceramic Repair Kit

•   1x Σωληνάριo των 1,2 ml CeraEtch
•   1x Σωληνάριo των 1,2 ml Silane-X 
•   1x Σωληνάριo των 1,2 ml Fusion Flow 
•   1x Σωληνάριo των 1,2 ml Renew Universal 
• 20x Ρυγχάκια τοποθέτησης

Επιδιόρθωση Πορσελάνης (Μεταλλοπορσελάνης)

1)    Τοποθετήστε ελαστικό απομονωτήρα εάν 
κρίνετε απαραίτητο και απομονώστε τα γειτονικά 
δόντια/μαλακούς ιστούς με το Allure Smile 
Gingival Resin Barrier το ρητινώδες υλικό 
προστασίας των ιστών. Φωτοπολυμερίστε για 20 
δευτερόλεπτα.

2)  “Αγριέψτε” τις μεταλλικές και κεραμικές 
επιφάνειες οι οποίες πρόκειται να επιδιορθωθούν 
με κάποιο σύστημα μικροαποτριβής με 50 μm 
με κόκκους οξειδίου του αργιλίου. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιήστε ένα διαμάντι.

3)       Τοποθετήστε την αδροποίηση πορσελάνης 
CeraEtch (9.5% υδροφθορικού οξέος) στην 
σπασμένη επιφάνεια της πορσελάνης. Αδροποιείτε 
την επιφάνεια για 1 λεπτό και στη συνεχαια 
αναρροφάτε το τζελ και ξεπλένετε προσεκτικά. 

4)   Στεγνώνετε καλά το μέταλλο και την 
επιφάνεια της πορσελάνης. Τοποθετήστε το 
σιλάνιο Silane-X στην σπασμένη επιφάνεια 
της πορσελάνης και στο αποκαλυμμένο μέταλλο. 
Αφήνετε το σιλάνιο μέχρι να στεγνώσει τελείως. 

5)   Τοποθετήστε το συγκολλητικό παράγοντα 
Renew Universal πάνω στο μέταλλο και 
στην σπασμένη πορσελάνη και φυσήξτε απαλά 
με αέρα για να στεγνώσει. Στην συνέχεια το 
φωτοπολυμερίζετε για 20 δευτερόλεπτα. 

6)  Εάν υπάρχει αποκαλυμμένο μέταλλο το 
καλύπτετε με μία λεπτή στρώση ρευστής ρητίνης 
Fusion Flow. 

7)     Επιδιορθώστε την πορσελάνη με σύνθετη 
ρητίνη χρησιμοποιώντας την τεχνική της 
διαστρωμάτωσης 

8)   Ολοκληρώνετε την αποκατάσταση και γυαλίζετε 
την επιδιορθωμένη επιφάνεια χρησιμοποιώντας 
τους  δίσκους λείανσης  GW Polishing Discs 
(σελ.19) και βουρτσάκια στίλβωσης. 

6,90€
Συσκευασία
•   1x Σωληνάριo των 1,2 ml CeraEtch

12,90€
Συσκευασία
•   1x Φιαλίδιο των 10ml Silane-X 
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Τα σετ και τα μεμονωμένα (πλην των μεμονωμένων με αυχενικό άκρο - 35μm) διατίθενται σε 
πάχος 35μm και 50μm.

• 1x Μεμονωμένα των 10τμχ

  πάχος 35μm
• Μικρά κανονικά                                                                                                        10 τεμάχια
• Μεσαία κανονικά                                                                                                        10 τεμάχια
• Μεγάλα κανονικά                                                                                                         10 τεμάχια
• Μικρά  με αυχενικό άκρο                                                                                   10 τεμάχια
• Μεσαία με αυχενικό άκρο                                                                                   10 τεμάχια
• Μεγάλα με αυχενικό άκρο                                                                                               10 τεμάχια

  πάχος 50μm
• Μικρά κανονικά                                                                                                    10 τεμάχια
• Μεσαία κανονικά                                                                                                    10 τεμάχια
• Μεγάλα κανονικά                                                                                                    10 τεμάχια

• 1x Σετ 50 τεμαχίων

• Μικρά για βαθιές αυχενικές αποκαταστάσεις  5 τεμάχια
• Μικρά κανονικά     15 τεμάχια
• Μεσαία κανονικά     10 τεμάχια
• Μεσαία για βαθιές αυχενικές αποκαταστάσεις  5 τεμάχια
• Μεγάλα κανονικά                        10 τεμάχια 
• Μεγάλα για βαθιές αυχενικές αποκαταστάσεις                       5 τεμάχια
• Δακτύλιος τοποθέτησης    1 τεμάχιο

Τμηματικά τεχνητά  τοιχώματα 

Το Sectional Contoured Metal Matrices της Tor VM  είναι ένα σύστημα από ελάσματα με 
προσχηματισμένη καμπυλότητα που προσδίδει ανατομικά σωστά σημεία επαφής με εξαιρετική  
ακρίβεια σε αποκαταστάσεις 2ης ομάδας κατά Black. Το σύστημα περιέχει ένα δακτύλιο γενικής 
χρήσης που μπορεί να χειριστεί από οποιοδήποτε αρπαγοφόρο. 

Όλα τα τοιχώματα διατίθενται σε  πάχος 35μm και 50μm από μαλακό έλασμα που προσδίδει 
τέλεια εφαρμογή.

Συσκευασία

Σύστημα τμηματικού τεχνητού τοιχώματος

Συσκευασία

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

19,00€

3,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  3x   Σετ 50 τεμαχίων Sectional Contoured Metal Matrices  + 1 Σετ δώρο (τελική αξία/σετ 14,25€)

2)  4x   Τμηματικά τεχνητά τοιχώματα Μεμονωμένα των 10τμχ   + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 3,12€)

19,00€
Λαβίδα τοποθέτησης με stopper- ΑρπαγοφόροςΔακτύλιος τοποθέτησης Standard Κυλινδρικές σφήνες

5,50€3,90€
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Το Saddle Contoured Metal Matrices της Tor VM είναι ένα σύστημα ανατομικών 
προσχηματισμένων τεχνητών τοιχωμάτων τύπου σέλας από ελάσματα με προσχηματισμένη 
καμπυλότητα που προσδίδει ανατομικά σωστά σημεία επαφής με εξαιρετική  ακρίβεια σε 
αποκαταστάσεις 2ης ομάδας κατά Black. Τα ελάσματα στις άκρες τους έχουν ειδικές εγκοπές για 
την εύκολη αρπαγή και τοποθέτηση τους, είτε με λαβίδα, είτε με αντίστοιχο δακτύλιο που μπορεί 
να χειριστεί από οποιοδήποτε αρπαγοφόρο. 
Όλα τα τοιχώματα διατίθενται σε πάχος 35μm και 50μm από μαλακό έλασμα που προσδίδει 
τέλεια εφαρμογή.

Όλα τα σετ και τα μεμονωμένα διατίθενται σε πάχος 35μm και 50μm.

• Μεμονωμένα των 12τμχ

• Μικρά κανονικά                                                                                                        12 τεμάχια
• Μεσαία κανονικά                                                                                                        12 τεμάχια
• Μεγάλα κανονικά                                                                                                        12 τεμάχια

• 1x Σετ 18 τεμαχίων

• Μικρά                                                                                        6 τεμάχια
• Μεσαία                                                                                        6 τεμάχια
• Μεγάλα                                                                                        6 τεμάχια
• Λαβίδα τοποθέτησης                                                                                                       1 τεμάχιο
 

Ανατομικά προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα τύπου σέλας

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Σύστημα ανατομικών προσχηματισμένων τεχνητών τοιχωμάτων τύπου σέλας

13,50€
Συσκευασία

Συσκευασία

6,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1)  4x   Σετ 18 τεμαχίων Saddle Contoured Metal Matrices + 1  Σετ δώρο (τελική αξία/σετ 10,80€)

2)  3x   Προσχηματισμένα τεχνητά τοιχώματα τύπου σέλας Μεμονωμένα των 12τμχ  + 1  δώρο       
                                                                                                                                                         (τελική αξία/τεμαχίου 5,18€)
3)  3x   Λαβίδες τοποθέτησης μικρές + 1  δώρο (τελική αξία/τεμαχίου 5,18€)

Δακτύλιος τοποθέτησης

3,90€
Λαβίδα τοποθέτησης μικρή

6,90€
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Metal Striproll  της Tor VM - Τεχνητό μεταλλικό τοίχωμα τύπου ivory σε ρολό απο ανοξείδωτο 
ατσάλι.

•  Πάχος - 35μm
• Ύψος - 6mm και 7mm
•  Μήκος - 3m

Transparent Striproll  της Tor VM - Διαφανές τεχνητό τοίχωμα σε ρολό

• Ύψος  -  8mm  
• Πάχος - 50μm
• Μήκος - 10m

Διαφανές τεχνητό τοίχωμα

Το Saddle Metal Matrices της Tor VM είναι ένα σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων τύπου σέλας από 
ευθεία, μαλακά ελάσματα που προσδίδει εύκολα και γρήγορα σωστά σημεία επαφής με εξαιρετική  
ακρίβεια σε αποκαταστάσεις 2ης ομάδας κατά Black. Τα ελάσματα στις άκρες τους έχουν ειδικές εγκοπές 
για την εύκολη αρπαγή και τοποθέτηση τους, είτε με λαβίδα, είτε με αντίστοιχο δακτύλιο που μπορεί να 
χειριστεί από οποιοδήποτε αρπαγοφόρο. 

Διατίθενται μόνο σε κανονικό σχήμα και πάχος 50μm.

Μεμονωμένα:
• Μικρά / Κανονικό σχήμα                                                                                                 12 τεμάχια
• Μεσαία / Κανονικό σχήμα                                                                                                            12 τεμάχια
• Μεγάλα / Κανονικό σχήμα                                                                                                                   12 τεμάχια

Τεχνητό μεταλλικό τοίχωμα τύπου ivory

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 12τμχ

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα

Σύστημα τεχνητών τοιχωμάτων τύπου σέλας (Apis)

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

3,90€

3,90€

3,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  4x   Saddle Metal Matrices των 12τμχ + 1 δώρο (τελική αξία/σετ 3,12€)

2)  3x   Τεχνητό μεταλλικό τοίχωμα Metal Striproll   + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 2,92€)
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Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 10τμχ

Transparent Contoured Matrices της Tor VM ειναι προσχηματισμένα διάφανα τοιχώματα με 
σφιγκτήρα.
Διατίθενται σε 4 διαφορετικά σχήματα για γομφίους και προγόμφιους.

Προσχηματισμένα διάφανα τοιχώματα με σφιγκτήρα 

Προγομφίων (κωδ. 1.094) σε σχήμα: 
1.    ένα κεντρικό άκρο
2.    δύο κεντρικές προεξοχές
3.    δεξιό άκρο
4.    αριστερό άκρο

4,90€

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 10τμχ

Transparent Contoured Matrices της Tor VM ειναι προσχηματισμένα διάφανα τοιχώματα με 
σφιγκτήρα.
Διατίθενται σε 4 διαφορετικά σχήματα για γομφίους και προγόμφιους.

Προσχηματισμένα διάφανα τοιχώματα με σφιγκτήρα 

Γομφίων (κωδ. 1.095) σε σχήμα: 
1.    ένα κεντρικό άκρο
2.    δύο κεντρικές προεξοχές
3.    δεξιό άκρο
4.    αριστερό άκρο

4,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  3x   Διαφανές τεχνητό τοίχωμα Transparent  Striproll  + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 2,92€)

2)  4x  Transparent Contoured Matrices των 12τμχ + 1 δώρο (τελική αξία/σετ 3,92€)

3)   3x   Ελαστικές Σφήνες Add-On Silicone Wedges (1.861) των 40τμχ  + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 3,68€)

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 40τμχ

Add-On Silicone Wedges               Κωδ.1.861

Ελαστικές σφήνες

4,90€
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Elastic Wedges - Ελαστικές σφήνες γενικής χρήσης

Χαρακτηριστικά:
• Συμβατές με όλα τα συστήματα τεχνητού τοιχώματος για αποκαταστάσεις ομάδας ΙΙ
• Προσφέρουν τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στο δόντι
• Διαχωρίζουν τα δόντια χωρίς να πληγώνουν τα ούλα

• Διατίθενται σε δύο μεγέθη 
- 2,0 mm για βαθιές κοιλότητες   - κίτρινα
- 2,5 mm για μεσαίες κοιλότητες - μπλε

Elastic Wedges- Ελαστικές Σφήνες

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 10τμχ

Συσκευασία
• 1x Δακτύλιος MD

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

MD Ring                                         Κωδ.1.167

Δακτύλιος τοποθέτησης για πλαστικές 
και ξύλινες σφήνες.

88
soft

hard

3,90€

6,00€

Συσκευασία
• 1x Δακτύλιος Delta

Delta Ring                                     Κωδ.1.299

Δακτύλιος τοποθέτησης για ελαστικές σφήνες.

4,90€

NOTE
Τα διπλά δόντια του δακτυλίου Delta είναι ιδανικά για την 
εγκατάσταση σφηνών στερέωσης και πρόσθετων σφηνών.
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Fixing Wooden Wedges - Ανατομικά σχεδιασμένες ξύλινες σφήνες από πρώτης ποιότητας 
σφένδαμο με ανατομικό σχήμα, σε διαφορετικά μεγέθη και πάχος. 

Διατίθενται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων:

• Μεσαίες και κοντές 
• Λεπτές και μακριές 
• Λεπτές και κοντές          
• Πολύ λεπτές και κοντές    

Transparent Fixing Wedges- Διάφανες Σφήνες
Transparent Fixing Wedges - Διαφανείς ανατομικές πλαστικές σφήνες

Διατίθενται σε δυο μεγέθη:
- thin
- medium

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Fixing Wooden Wedges - Ξύλινες Σφήνες

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 100τμχ 4,40€

Συσκευασία
1x Μεμονωμένα των 40τμχ 4,90€

Add-On Silicone Wedges                                                                            Κωδ.1.862

Κυλινδρικές σφήνες 

Διατίθενται σε δύο μεγέθη:
- Thin
- Medium

Συσκευασία
• 1x Σετ των 40τμχ 

- 20x Thin 
- 20x Medium

5,50€

– Μπλε χρώματος
– Κίτρινου χρώματος 
– Λευκού χρώματος
– Πορτοκαλί χρώματος   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  5x   Ελαστικές Σφήνες Elastic Wedges των 10τμχ + 1 δώρο (τελική αξία/σετ 3,25€)

2)  4x   Ξύλινες Σφήνες Fixing Wooden Wedges των 100τμχ  + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 3,52€)

3)  4x   Διάφανες Σφήνες Transparent Fixing Wedges των 40τμχ  + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 3,92€)

4)  4x   Κυλινδρικές Σφήνες Add-On Silicone Wedges (1.862) των 40τμχ  + 1  δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 4,40€)
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1)

2)

3)

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Το Polishing Kit της Tor VM είναι ένα σύστημα λείανσης αποτελούμενο από δίσκους δύο μεγεθών 
(12mm και 14mm) και 4 αδροτήτων, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτυγχάνει την ιδανική 
στίλβωση όλων των τύπων ρητινών

Το σετ αποτελείται από 40 δίσκους διαμέτρου 12mm, 40 δίσκους διαμέτρου 14mm και ένα μαντρέλ.

ΜΕΙΩΣΗ 
Δίσκοι μπλε χρώματος 

40 τεμάχια

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ
Δίσκοι λευκού χρώματος 

40 τεμάχια

Οι μεμονωμένοι δίσκοι διατίθενται σε διάμετρο 12mm και 14mm.

• Δίσκους μπλε χρώματος για μείωση                                   20 τεμάχια
• Δίσκους πράσινου χρώματος για λείανση                                     20 τεμάχια
• Δίσκους κίτρινου χρώματος για στίλβωση                                   20 τεμάχια
• Δίσκους λευκού χρώματος για τελική υψηλή στιλπνότητα                                                    20 τεμάχια
• Μαντρέλ                                                    1   τεμάχιο

• 1x Μαντρέλ για τους δίσκους λείανσης με στόμιο 
Refill

Συσκευασία
• 1x Σετ Polishing

ΛΕΙΑΝΣΗ
Δίσκοι πράσινου χρώματος 

40 τεμάχια

3,00€

Polishing Kit- Δίσκοι λείανσης 

14,90€

3,00 

IPR Proxicut- Σύστημα κοπής και λείανσης
Δουλεύεται με το ένα χέρι, ο εργονομικός σχεδιασμός προσφέρει βέλτιστο έλεγχο αφής και μειώνει την 
κόπωση των χεριών.
1) Aνοξείδωτη Proxicut λαβή ταινιών 

2) Tαινία πριονωτού άκρου (λεπίδα) για κοπή 

3) Λειαντική κυματοειδή ταινία επιφανείας για καθαρισμό μεταξύ του μεσοδόντιου χώρου και λείανση 
    της μεταξύ των δοντιών επιφάνειας

Συσκευασία
• 1x Σετ Proxicut
12x Ταινίες κοπής
12x Ταινίες λείανσης 
  1x Aνοξείδωτη λαβή ταινιών

Συσκευασία
12x Ταινίες κοπής 

Συσκευασία
1x Aνοξείδωτη λαβή ταινιών

Όλα τα μέρη του συστήματος είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας χειρουργικό ανοξείδωτο χάλυβα.

32,00€

7,90€

14,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1)  4x  Σετ Δίσκοι λείανσης Polishing Kit  + 1  δώρο (τελική αξία/σετ 11,92€)

2)  5x   Δίσκοι λείανσης Μεμονωμένα των 40τμχ  + 1  δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 5,75€)

3)  4x  Σύστημα κοπής και λείανσης IPR Proxicut   + 1  δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 25,60€)

Συσκευασία
• 1x Μεμονωμένα των 40τμχ 6,90€

Συσκευασία
12x Ταινίες λείανσης 9,90€

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
Δίσκοι κίτρινου χρώματος

40 τεμάχια
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• Δίσκους μπλε χρώματος για μείωση                                   12 τεμάχια
• Δίσκους  πράσινου χρώματος για λείανση                                   12 τεμάχια
• Δίσκους κίτρινου χρώματος για στίλβωση                                   12 τεμάχια
• Δίσκους λευκού χρώματος για τελική υψηλή στιλπνότητα                                                     12 τεμάχια 
• Ταινίες φινιρίσματος δύο αδροτήτων, μπλε - πράσινο                                  25 τεμάχια
• Ταινίες φινιρίσματος δύο αδροτήτων, πράσινο – κίτρινο                                                     25 τεμάχια
• Ταινίες φινιρίσματος δύο αδροτήτων, κίτρινο – λευκό                                  25 τεμάχια
• Μαντρέλ                                         1τεμάχιο

ΜΕΙΩΣΗ
Δίσκοι μπλε χρώματος  

40 τεμάχια

ΛΕΙΑΝΣΗ
Δίσκοι πράσινου χρώματος 

40 τεμάχια

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ
Δίσκοι λευκού χρώματος 

40 τεμάχια

Ταινίες φινιρίσματος από πολυεστέρα με επικάλυψη από τη μια  πλευρά με οξείδιο του αργιλίου.
Κάθε ταινία αποτελείται από  δύο αδρότητες.
Διατίθενται σε 3 επιλογές δύο αδροτήτων

• Μπλε - Πράσινο       (μείωση-λείανση)
• Πράσινο - Κίτρινο    (λείανση- στίλβωση)
• Κίτρινο - Λευκό        (στίλβωση- τελική στιλπνότητα) 

Το Finishing & Polishing Kit της Tor VM είναι ένα σύστημα λείανσης αποτελούμενο από δίσκους 4 
αδροτήτων και ταινίες φινιρίσματος 3 αδροτήτων, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτυγχάνει την 
ιδανική στίλβωση όλων των τύπων ρητίνης.

Το σετ αποτελείται από 48 δίσκους διαμέτρου 14mm, 75 ταινίες και ένα μαντρέλ

Συσκευασία
• 1x Σετ Finishing & Polishing

Συσκευασία
• 1x Ταινίες φινιρίσματος  Μεμονωμένα των 25τμχ διπλής αδρότητας 

Ταινίες φινιρίσματος

Οι μεμονωμένοι δίσκοι διατίθενται σε διάμετρο 14mm.

14,90€

2,50€

Polishing Kit- Δίσκοι λείανσης Finishing & Polishing Kit - Δίσκοι λείανσης και ταινίες φινιρίσματος

• 1x Μαντρέλ για τους δίσκους λείανσης
Refill

3,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  4x   Δίσκοι λείανσης Finishing & Polishing Kit  + 1  δώρο (τελική αξία/σετ 11,92€)

2)  5x   Δίσκοι λείανσης Μεμονωμένα των 40τμχ  + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 4,92€)

3)  3x   Ταινίες φινιρίσματος Μεμονωμένα των 25τμχ  + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 1,88€)

Συσκευασία
• 1x  Δίσκοι λείανσης Μεμονωμένα των 40τμχ 5,90€

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
Δίσκοι κίτρινου χρώματος

    40 τεμάχια
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• Ασηπτικό και μίας χρήσης

• Εύκολη, ταχεία και άψογη εφαρμογή

• Δεν απαιτούνται εργαλεία τοποθέτησης

• Λεπτός σχεδιασμός για μέγιστη ορατότητα

•  Διακόπτης δημιουργίας κωνικότητας

• Το τοίχωμα δεν δημιουργεί γωνίες κατά την τοποθέτηση

• Το χερούλι δεν επεκτείνεται κατά την τοποθέτηση

• Κατάλληλο για αποκαταστάσεις αμαλγάματος και ρητινών

•  Εύκολη αφαίρεση

• Δεν παγιδεύει τα χείλη, τις παρειές ή τα γάντια

Το Pro-Matrix θεωρείται από πολλούς οδοντιάτρους ως το κορυφαίο τεχνητό τοίχωμα μίας χρήσης. Ο 
μοναδικός του σχεδιασμός επιτρέπει την ταχεία, άνετη και εύχρηστη τοποθέτηση του σε οποιοδήποτε 
σημείο του στόματος, συνδυάζοντας την άψογη αποκατάσταση όμορων επιφανειών με την ασφάλεια του 
ασθενή, δίχως τη χρήση επιπλέων εργαλείων.  

Το Pro-Matrix είναι ένα λεπτό τεχνητό τοίχωμα πάχους 0,038mm από ανοξείδωτο ατσάλι που επιτρέπει 
την εύκολη τοποθέτηση σφήνας, ενώ διαθέτει ειδικό διακόπτη κωνικότητας, ο οποίος σας δίνει τη 
δυνατότητα της εύκολης δημιουργίας της κωνικότητας του δοντιού με μία μόνο κίνηση χωρίς περιστροφές 
του εργαλείου. 

• Πράσινο  - Στενό με ύψος 4,5 mm 
• Μπλε       - Φαρδύ με ύψος 6 mm

Συσκευασία
• 1x Τεχνητό τοίχωμα Pro-Matrix 1,49€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

                Κουτί   50  τεμαχιών  -  68,00€   
                                                                                                                                       

Pro-Matrix- Τεχνητό τοίχωμα μίας χρήσης

Η πάστα στίλβωσης ProKlene είναι μια εξαιρετική πάστα στίλβωσης αδαμαντίνης χωρίς φθόριο και με 
θιξοτροπικές ιδιότητες ώστε να μην πιτσιλάει. 

Ενδείξεις
• Στίλβωση μετά την αποτρύγωση
• Αφαίρεση οδοντικής πλάκας και χρωστικών
• Προφύλαξη από τερηδόνα

Πλεονεκτήματα
• Άριστη λείανση αδαμαντίνης
• Θιξοτροπική
• Ευχάριστη γεύση πορτοκάλι
• Οικονομική εύχρηστη συσκευασία

ProKlene - Πάστα στίλβωσης χωρίς φθόριο

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι των 250gr

Advanced Healthcare Ltd

14,90€
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34,00€
Συσκευασία 50 τεμαχίων

39,00€
Συσκευασία 50 τεμαχίων

42,00€
Συσκευασία 50 τεμαχίων Συσκευασία 50 τεμαχίων

52,00€

Ruby Cap- Αμάλγαμα
To Ruby Cap  είναι κράμα χαμηλής  περιεκτικότητας σε ασήμι, το οποίo περιέχει ένα μίγμα σφαιρικών 
και ακανόνιστων σωματιδίων. Τα κράματα είναι προδοσολογημένα σε αυτοενεργοποιούμενες κάψουλες 
και δεν περιέχουν ακτινοβολία (Gamma-2 Free) .

Σύσταση Ruby Cap
• 45% άργυρος , 
• 30,5% κασσίτερος
• 24% χαλκός
• 0,5% ψευδάργυρος

Ruby Cap High - Αμάλγαμα

Το Ruby Cap High είναι κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε ασήμι, το οποίo περιέχει ένα μίγμα 
σφαιρικών και ακανόνιστων σωματιδίων. Τα κράματα είναι προδοσολογημένα σε αυτοενεργοποιούμενες 
κάψουλες και δεν περιέχουν ακτινοβολία (Gamma-2 Free) .

Σύσταση Ruby Cap High
• 69,2% άργυρος , 
• 18,6% κασσίτερος
• 11,9% χαλκός
• 0,3% ψευδάργυρος

0,85€
Διπλή δόση 
• 1 τεμάχιο 

0,90€ 1,10€
Μονή δόση 
• 1 τεμάχιο

Διπλή δόση 
• 1 τεμάχιο 

Μονή δόση 
• 1 τεμάχιο

0,75€

Το τζελ φθορίωσης Densell είναι ένα ταχύ υλικό φθορίωσης των δοντιών για την καταπολέμηση της 
ευαισθησίας μετά την λεύκανση, την πρόληψη τερηδόνας και την αύξηση της αντοχής της αδαμαντίνης 
στα οξέα.

Ενδείξεις
• Ευαισθησία μετά από λεύκανση
• Πρόληψη τερηδόνας

Πλεονεκτήματα                                                        
• Ταχεία φθορίωση ενός λεπτού
• Θιξοτροπική
• Ευχάριστη γεύση διαφόρων φρούτων

Densell - Τζελ φθορίωσης

Συσκευασία
• 1x Σωληνάριο των 200ml 9,90€

Dental Medrano S.A

Συσκευασία
• 1x 50 διπλά δισκάρια 11,50€

Δισκάρια Φθορίωσης Διπλά

• Εξαιρετική ανατομική εφαρμογή για την άνεση του ασθενή
• Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό
• Με περίγραμμα της ανατομίας κάθε δοντιού, που επιτρέπει την αποτελεσματική διείσδυση του ζελέ   
  στις μεσοδόντιες και στις μασητικές επιφάνειες
• Με ουλική γραμμή, που ελέγχει τη ροή του ζελέ γύρω από τους μαλακούς ιστούς
• Δεν περιέχουν λάτεξ

Διατίθενται σε τρία μεγέθη χρωματικά κωδικοποιημένα: 
• Μικρό (κίτρινο)
• Μεσαίο (λευκό ή πράσινο)
• Μεγάλο (μπλε)
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Η ενισχυμένη με υδροξυαπατίτη  ευγενολούχα κονία οξειδίου του ψευδαργύρου 
Eodent είναι μία κονία ενδιάμεσης αποκατάστασης  1ης και 2ης ομάδας κατά Black. 

Ενδείξεις
• Ενδιάμεση αποκατάσταση  1ης και 2ης ομάδας κατά Black 
• Ως ουδέτερο στρώμα κάτω από αμάλγαμα
• Προσωρινή έμφραξη 

Πλεονεκτήματα
• Επιτάχυνση αναπαραγωγής οστού λόγω του υδροξυαπατίτη 
• Χρόνος πήξης 4-6 λεπτά
• Πολύ χαμηλό πάχος στρώματος
• Χαμηλή διαλυτότητα 0,5% 
• Καταπραϋντική ιδιότητα

Belocor - Πολυκαρβοξυλική κονία

Eodent - Κονία ZOE ενισχυμένη με υδροξυαπατίτη (τύπου IRM )

Cemilight - Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερής κονία
Η Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερής κονία  Cemilight είναι μια κονία με υψηλή δύναμη συγκόλλησης 
στην οδοντίνη και αδαμαντίνη, στα πολυμερή υλικά και με υψηλή απελευθέρωση φθορίου.  Ιδανικό για 
αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας κατά Black. 

Ενδείξεις
• Αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας κατά Black 
• Αποκαταστάσεις όλων των ομάδων νεογιλών δοντιών
• Ως ουδέτερο στρώμα κάτω από ρητίνη ή αμάλγαμα

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή ισχύ συγκόλλησης 
• Ακτινοσκιερότητα  
• Απελευθέρωση φθορίου
• Άριστη απευαισθητοποίηση

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι σκόνης των 20 γραμμαρίων Α2 απόχρωσης  
• 1x Φιαλίδιο 10ml υγρού     
• 1x Φιαλίδιο 10ml Conditioner (συγκολλητικό-απευαισθητοποιητής) 
• 1x Φιαλίδιο 5 ml φωτοπολυμεριζόμενο βερνίκι   

Η κονία Belocor  είναι μια πολυκαρβοξυλική κονία μόνιμων συγκολλήσεων  γεφυρών, στεφανών, 
ενθέτων, επενθέτων και ορθοδοντικών άγκιστρων.  

Ενδείξεις
• Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων και στεφανών
• Συγκόλληση ορθοδοντικών μεταλλικών δακτυλίων και άγκιστρων
• Αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας κατά Black 
• Ως ουδέτερο στρώμα κάτω από ρητίνη ή αμάλγαμα

Πλεονεκτήματα 
• Χαμηλή διαλυτότητα
• Υψηλή ισχύ συγκόλλησης
• Δεν προκαλεί ευαισθησίες
• Ιδανικό για συγκολλήσεις υλικών από χρυσό, πορσελάνη και μέταλλο.

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

39,00€

23,90€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι σκόνης των 80 γρ.  
• 2x Φιαλίδιο 20 ml

12,50€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι σκόνης των 25 γραμμαρίων 
• 1x Φιαλίδιο 8ml υγρού 
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Kagayaki- 4ης γενιάς πλεκτό νήμα απώθησης ούλων εμποτισμένο με χλωριούχο αργίλιο για άμεση και 
διαρκή αιμόσταση που δεν επηρεάζει την διαδικασία αποτύπωσης. 

Η μοναδική τεχνολογία πλέξης του από 100% βαμβάκι παρέχει στον οδοντίατρο τα εξής πλεονεκτήματα:
• Εξαιρετικά χαρακτηριστικά χειρισμού
• Δεν μετατοπίζεται
• Είναι εύκολα ορατό
• Σταθερή και συνεπής εμπότιση με 0,5mg αιμοστατικό διάλυμα ανά ίντσα

Διατίθεται στα μεγέθη: 
Kagayaki #000    (#00) 
Kagayaki #00      (#0) 
Kagayaki #0        (#1)   

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

10,90€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι

Kagayaki #0, #00, #000- Αιμοστατικό νήμα απώθησης ούλων 
NOTE
• To Νήμα Aπώθησης Oύλων ΧΩΡΙΣ Aιμοστατικό θα το 
βρείτε στην σελίδα 25.

Alvostase No1 & No2 - Αιμοστατικοί και αντισηπτικοί  σπόγγοι θεραπείας  φατνίου  
Το “Alvostase” είναι ένας ειδικός παράγοντας για την πρόληψη και θεραπεία του φατνίου. Μειώνει 
γρήγορα την φλεγμονή και τον πόνο. Η επίδραση του  κρατάει για λίγες ώρες και στη συνέχεια 
απορροφάται βαθμιαία στο χώρο εκχύλισης.

Ενδείξεις
• Πρόληψη φλεγμονωδών επιπλοκών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις
• Θεραπεία ξηρού φατνίου 
• Μετεξακτικό κάταγμα φατνίου 

Πλεονεκτήματα
• Γρήγορη και εύκολη θεραπεία ενός βήματος
• Αντιβακτηριδιακή και καταπραϋντική ιδιότητα
• Έτοιμοι σπόγγοι για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

1) Alvostase No1- Αιμοστατικοί και αντισηπτικοί  σπόγγοι θεραπείας  φατνίου 
     με  ιωδοφόρμιο και ευγενόλη.

2) Alvostase No2- Αιμοστατικοί και αντισηπτικοί  σπόγγοι θεραπείας  φατνίου 
     με χλωρεξιδίνη και μετρονιδαζόλη.

24,90€
Συσκευασία
• 1x Βαζάκι με 30 σπόγγους (1cm x 1cm x 1cm)
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Αποτελείται από 3 ρίνες διάνοιξης και διαμόρφωσης  της κωνικότητας του ριζικού σωλήνα και 3 ρίνες 
τελικής διαμόρφωσης του.

• Προτεινόμενες στροφές  χρήσης 250-375 r.P.M. 
• Αποστείρωση στους 135Co

• Πιο αποτελεσματικές άκρες κοπής
• Σταδιακή αλλαγή κωνικότητας, η οποία σε κάθε ρίνη βελτιώνει την διαμόρφωση του ριζικού
  σωλήνα και μειώνει την ζώνη επαφής μεταξύ της ρίνης και της οδοντίνης, βελτιώνοντας 
  κατά τέτοιο τρόπο την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας την  πιθανότητα θραύσης του  
  εργαλείου.
• Πιο ευέλικτη από ότι μία κοινή ρίνη του ίδιου μεγέθους, λόγω του προοδευτικού κωνικού 
  σχεδιασμού της.
• Η συνεχόμενη μεταβολή της κλίσης και η ελικοειδής γωνία τους μειώνει την επίδραση τύπου
  βίδας.

1)  Probe file N° 10, N° 15

2)  Opening file (SX)

3)  Shapping files (S1,S2)

4)  Finishing files (F1, F2, F3)

Recommend rotary speed of engine files is 150-350rpm.

SX      S1         S2         F1        F2       F3

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Συσκευασία
• 1x Σετ 6 διαφορετικών τεμαχίων

Συσκευασία
• 1x Μεμονωμένα 6 τεμαχίων

Denco Super Files - Μηχανοκίνητες ρίνες μεγάλης κωνικότητας

28,00€

28,00€

Model: SX S1 S2 F1 F2 F3

Diameter: #19 #17 #20 #20 #25 #303.5-19

Taper: 3.5-19 02-11 04-11.5 07 08 09

Torque: 3.0N cm 3.0N cm 1.0N cm 1.6N cm 2.0N cm 2.0N cm

Length: 19cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  4x  Μηχανοκίνητες ρίνες Denco Super Files 6  τεμαχίων + 1  δώρο (τελική αξία/σετ 22,40€)
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Gutta Cutter- Συσκευή κοπής κώνων γουταπέρκας

- Ασύρματη

- Επαναφορτιζόμενη συσκευή 

- Με 4 διαφορετικά άκρα κοπής

- Το κύρτωμα του άκρου επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στον ριζικό σωλήνα και στην 

  παρασκευασμένη κοιλότητα για εύκολη αφαιρέση της περίσσειας της γουταπέρκας

- Η χειρολαβή παραμένει κρύα και μόνο όταν πατηθεί το κουμπί θερμαίνεται

- Τα άκρα κοπής αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο

- Μέγιστη θερμοκρασία μέχρι 260°C

- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία νικελίου-καδμίου μεγάλης χωρητικότητας 2400mAh

Τάση εισόδου φορτιστή: 110v. 50-60Hz
Μπαταρία 1.2v, 2400mAh
Ισχύς: 2.5w

Συσκευασία
• 1x Συσκευή κοπής κώνων γουταπέρκας Gutta Cutter
• 4x  Διαφορετικά άκρα κοπής 69,00€

Gutta Cutter
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Διατίθενται σε:
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 08
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 10
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 15
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 20
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 25
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 30
• Σετ με μέγεθος άκρου 15-40
• Σετ με μέγεθος άκρου 45-80

Διατίθενται σε:
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 08
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 10
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 15
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 20
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 25
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 30
• Σετ με μέγεθος άκρου 15-40
• Σετ με μέγεθος άκρου 45-80

Διατίθενται σε:
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 08
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 10
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 15
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 20
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 25
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 30
• Σετ με μέγεθος άκρου 15-40
• Σετ με μέγεθος άκρου 45-80

• Μήκος 25mm
• Αποστειρώνονται στους 180oC

Η- files - Ανοξείδωτες ρίνες

NiTi Reamer - Διευρυντήρες χειρός  Νικελίου-Τιτανίου

Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 6 τεμαχίων H- Files

Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 6 τεμαχίων NiTi K-Files ή NiTi Η-Files

NiTi K-Files & NiTi Η-Files - Pίνες Χειρός Νικελίου-Τιτανίου

K- files - Ανοξείδωτες ρίνες
Διατίθενται σε:
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 08
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 10
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 15
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 20
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 25
• Μεμονωμένα με μέγεθος άκρου 30
• Σετ με μέγεθος άκρου 15-40
• Σετ με μέγεθος άκρου 45-80

Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 6 τεμαχίων Κ- Files

Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 6 τεμαχίων NiTi Reamer

5,90€

5,90€

5,90€

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

5,90€
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Διατίθενται σε:
• Σετ των 4 τεμαχίων 25-40
• Μήκος 25mm

• Διατίθενται σε:
• Σετ των 6 τεμαχίων 1- 6
• Μήκος 21mm

Διατίθενται σε:
• Σετ των 6 τεμαχίων 1-6
• Μεμονωμένα #1
• Μεμονωμένα #2
• Μεμονωμένα #3

Διατίθενται σε:
• Σετ των 6 τεμαχίων 1-6 
• Mεμονωμένα #1
• Mεμονωμένα #2
• Mεμονωμένα #3

Barbed Broaches - Πολφουλκοί

Peeso Reamer Bur - Μηχανοκίνητοι Διευρυντήρες

Gates Glidden - Τρυπανάκια - Διευρυντήρες 

Paste Carriers - Μεταφορείς υλικών

3,90€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι Barbed Broaches 6 τεμαχίων

7,90€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι Paste Carriers 4 τεμαχίων

12,00€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι Gates Glidden 6 τεμαχίων

12,00€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι Peeso Reamer Bur 6 τεμαχίων

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

12,00€
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Διατίθενται σε:
• Μεμονωμένα με μέγεθος S     (S1, S2, S3, S4, S5 , S6)
• Μεμονωμένα με μέγεθος M    (M1, M2, M3, M4, M5, M6)
• Μεμονωμένα με μέγεθος L      (L1, L2, L3, L4, L5, L6)

• Περιεκτικότητα: 65 % υαλόνημα και 35% ρητίνη.
  Αποτελείται από εκατομμύρια συνεχείς προ-διατεινόμενες ίνες (7-10 μικρονοιών σε διάμετρο), οι οποίες
  εγκλείουν ελικοειδώς το πλέγμα ρητίνης κατά μήκος. 
• Παρόμοια ελαστικότητα με την οδοντίνη για αποτελεσματική πρόληψη των οδοντικών καταγμάτων. 
  (Ελαστικότητα άξονων: 2,5 x106psi - Ελαστικότητα οδοντίνης: 2x106 psi) 
• Ειδική προ-επεξεργασία  πολλαπλών  σταδίων της επιφάνειας του άξονα για αύξηση κατά 30% της 
  συγκολλητικής ισχύος σε σχέση με τους κοινούς άξονες της αγοράς.
• Μικροπορώδη επιφάνεια για μέγιστη δύναμη συγκόλλησης μεταξύ του άξονα,  της κονίας και της 
  οδοντίνης.
• Ομοιογενής διανομή της μηχανικής συγκράτησης σε όλη την επιφάνεια του άξονα. 
• Δυνατότητα φωτοπολυμερισμού του άξονα σε όλο το μήκος της αποκατάστασης.
• Ενσωματωμένο έγχρωμο δαχτυλίδι σιλικόνης για την ευκολότερη μέτρηση του βάθους και τοποθέτηση. 
• Μήκος 17mm 
• Διαθέσιμα σε τέσσερις διαμέτρους:  
  1.0mm(μαύρο), 1.2mm(πράσινο), 1.4mm(κίτρινο) και 1.6mm(κόκκινο)

4) Τρυπάνια προσπέλασης μεγέθους 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm και 1.6mm

Άξονες υαλονημάτων 65 % υαλόνημα, 35% ρητίνη

49,00€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι σετ των 120 τεμαχίων 

18,00€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 25 τεμαχίων 

4,50€
Συσκευασία
• 1x Τρυπάνι οποιουδήποτε μεγέθους 

69,00€

1) Αρχικό σετ των 20 τεμαχίων μαζί με τα αντίστοιχα τρυπάνια
Συσκευασία
• 5x Άξονες υαλονημάτων διαμέτρου 1.0mm
• 5x Άξονες υαλονημάτων διαμέτρου 1.2mm
• 5x Άξονες υαλονημάτων διαμέτρου 1.4mm
• 5x Άξονες υαλονημάτων διαμέτρου 1.6mm
• 4x Αντίστοιχα τρυπάνια

27,00€

2) Σετ ανανέωσης 10 τεμαχίων ενός μεγέθους 
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι

Unimetric Dentsply  - Άξονες Τιτανίου

3,50€

3) Μεμονωμένα 1 τεμάχιο οποιουδήποτε μεγέθους
Συσκευασία
• 1x Άξονας υαλονημάτων οποιουδήποτε μεγέθους 

Επίχρυσοι μεταλλικοί άξονες

4,90€
Συσκευασία
• 1x Σακουλάκι σετ μεμονωμένα των 12 τεμαχίων 

6,00€
Συσκευασία
• 1x Κλειδί για επίχρυσους άξονες 

Διατίθενται σε:
• Μεμονωμένα 
S-008 (6,25mm)
S-108 (7,50mm)
S-208 (9,25mm)
S-308 (11,00mm)

9,50€
Συσκευασία
• 1x Κλειδί για άξονες τιτανίου

L-008 (6,25mm)
L-108 (7,50mm)
L-208 (9,25mm)
L-308 (11,00mm)

S-110 (7,50mm)
S-210 (9,25mm)
S-310 (3,10mm)

L-110 (7,50mm)
L-210 (9,25mm)
L-310 (3,10mm)

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1)  4x  Σετ ανανέωσης 10 τεμαχίων ενός μεγέθους  + 1 δώρο (τελική αξία/σετ 21,60€)
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Κωνικότητα 02:
• Μεμονωμένα 15
• Μεμονωμένα 20
• Μεμονωμένα 25
• Μεμονωμένα 30
• Μεμονωμένα 35
• Μεμονωμένα 40
• Μεμονωμένα 45
• Μεμονωμένα 50
• Μεμονωμένα 55
• Μεμονωμένα 60
• Σετ των 15-40
• Σετ των 45-80

Κωνικότητα 04:
• Μεμονωμένα 15
• Μεμονωμένα 20
• Μεμονωμένα 25
• Μεμονωμένα 30
• Μεμονωμένα 35
• Μεμονωμένα 40
• Σετ των 15-40

Κωνικότητα 06:
• Μεμονωμένα 15
• Μεμονωμένα 20
• Μεμονωμένα 25
• Mεμονωμένα 30
• Μεμονωμένα 35
• Μεμονωμένα 40
• Σετ των 15-40

Κωνικότητα 02:
• Μεμονωμένα 15
• Μεμονωμένα 20
• Μεμονωμένα 25
• Μεμονωμένα 30
• Μεμονωμένα 35
• Μεμονωμένα 40
• Μεμονωμένα 45
• Μεμονωμένα 50
• Μεμονωμένα 55
• Μεμονωμένα 60
• Σετ των 15-40
• Σετ των 45-80

Κωνικότητα 04:
• Μεμονωμένα 15
• Μεμονωμένα 20
• Μεμονωμένα 25
• Μεμονωμένα 30
• Μεμονωμένα 35
• Μεμονωμένα 40
• Σετ των 15-40

Κωνικότητα 06:
• Μεμονωμένα 15
• Μεμονωμένα 20
• Μεμονωμένα 25
• Μεμονωμένα 30
• Μεμονωμένα 35
• Μεμονωμένα 40
• Σετ των 15-40

Gutta Percha Points - Κώνοι γουταπέρκας - Κωνικότητα 02

Gutta Percha Points - Κώνοι γουταπέρκας - Κωνικότητα 04 και 06

4,20€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 120 τεμαχίων

6,30€
Συσκευασία
1x Κουτάκι 120 τεμαχίων

3,50€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 200 τεμαχίων

Paper Points - Κώνοι χάρτου - Κωνικότητα 02

5,90€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 100 τεμαχίων

Paper Points - Κώνοι χάρτου - Κωνικότητα 04 και 06

A.G. DENTAL SOLUTIONS 
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Μάσκες προσώπου με λάστιχο
Μάσκες προσώπου με λάστιχο.

• Απόδοση φιλτραρίσματος βακτηριδίων (BFE) - 99,8%
• Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) - 99,3%
• Δυνατότητα αναπνοής (DELTA P) - άνω των 5.0 mm H2O/cm2
• Υψηλή αντίσταση διαπερατότητας υγρών - 160 mmHg

Τολύπια βάμβακος Νο2

Θήκη- Διανομέας τολυπίων

Βελόνες μίας χρήσης, αποστειρωμένες και σφραγισμένες με ετικέτα.
Διατίθενται σε:
• 30G - 0,3 x 25mm για εμπότιση
• 27G – 0,4 x 38mm για στελεχιαία

Συσκευασία: κουτί των 100 τεμαχίων

Βελόνες αναισθησίας

6,90€
Συσκευασία
• 1x Θήκη – διανομέας τολυπίων

5,70€
Συσκευασία
• 1x Κουτί των 100 τεμαχίων 

2,90€
Συσκευασία
• 1x Κουτί 50 τεμαχίων 

6,50€
Συσκευασία
• 1x Σακούλα 500gr -1000τεμάχια

Οδοντιατρικά τολύπια βάμβακος, απορροφούν την υγρασία σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίας χωρίς να 
χρειάζεται να αντικατασταθούν.
 
• Καθαρό βαμβάκι 
• Μίας χρήσης 
• Μη αποστειρωμένα
• Μέγεθος 2 (Ø 10 mm)

Περιεχόμενο συσκευασίας: 500gr

Η θήκη-διανομέας οδοντιατρικών τολυπίων χρησιμοποιείται για οδοντιατρικά τολύπια μεγέθους 1 έως 3. 
Ελαφρά πίεση στο καπάκι είναι επαρκής για την έξοδο ενός τολυπίου έτοιμου προς χρήση. Όλα τα άλλα 
τολύπια παραμένουν προστατευμένα από τα σπρέι και τη σκόνη. 

H θήκη αποστειρώνεται στο αυτόκαυστο έως τους 134°C

Χρώματα: Kόκκινο, Mπλε
Διαστάσεις: 120x 112 x 48mm

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 
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Μάσκες προσώπου με λάστιχο.

• Απόδοση φιλτραρίσματος βακτηριδίων (BFE) - 99,8%
• Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) - 99,3%
• Δυνατότητα αναπνοής (DELTA P) - άνω των 5.0 mm H2O/cm2
• Υψηλή αντίσταση διαπερατότητας υγρών - 160 mmHg

3,90€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 100 τεμαχίων

NOTE
• “Δίσκοι Λείανσης σύνθετων ρητινων και πορσελάνης” 
Σελίδα  33.

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Λαστιχάκια λείανσης
Μακράς διαρκείας λαστιχάκια τελειοποίησης και λείανσης ρητινών.
Δύο αδρότητες: 
- Mid-course - Mέσης αδρότητας - Ροζ
- Fine - Λεπτόκοκκο - Mπλε

Τέσσερα διαφορετικά σχήματα: 
- Μεγάλη φλόγα
- Μικρή φλογα
- Κυπελλοειδές
- Δισκοειδές

10,92€
Συσκευασία
• 1x Κουτάκι 12 τεμαχίων (ίδιο σχήμα- ίδια αδρότητα)

1,05€
Συσκευασία
• 1x Τεμάχιο

Στροφές λειτουργίας: 5.000-8.000

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1)  5x   Βουρτσάκια τοποθέτησης υλικών Microbrush   + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 3,25€)

2)  4x  Λαστιχάκια λείανσης Κουτάκι 12 τεμαχίων + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 8,74€)

Η κονία συγκόλλησης  GIC είναι μία  υαλοϊονομερής κονία μόνιμων συγκολλήσεων  γεφυρών, στεφανών, 
ενθέτων, επενθέτων και ορθοδοντικών άγκιστρων.

Ενδείξεις
• Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων και στεφανών
• Συγκόλληση ορθοδοντικών μεταλλικών δακτύλιων και άγκιστρων
• Αποκαταστάσεις 1ης και 2ης ομάδας κατά Black 
• Ως ουδέτερο στρώμα κάτω από ρητίνη ή αμάλγαμα

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή απελευθέρωση φθορίου 
• Χαμηλή διαλυτότητα  
• Υψηλή ισχύ συγκόλλησης
• Ακτινοσκιερή

Συσκευασία
• 1x Βαζάκι σκόνης των 20 γραμμαρίων  
• 1x Φιαλίδιο 15ml υγρού   

GIC - Υαλοϊονομερής κονία συγκόλλησης

Microbrush- Βουρτσάκια τοποθέτησης υλικών
Εύκαμπτο βουρτσάκι μίας χρήσης για τοποθέτηση υλικών.

• Μήκος 10,2εκ.

Διατίθενται σε: 
*Regular - Πορτοκαλί
*Fine - Κίτρινο
*Extra thin - Μάυρο - Ιδιαίτερα λεπτό με εύκαμπτο μακρύ λαιμό ιδανικό για ριζικούς σωλήνες

13,90€

GLASS IONOMER CEMENT
                   “GIC”
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*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

NOTE
• Τα ξέστρα είναι συμβατά είτε για EMS, WOODPECKER, MECTRON είτε για SATELEC, NSK. 
Ενημερώστε τον πωλητή για τη μάρκα του μηχανήματός σας.

Τεμάχιο
4,90€

Τεμάχιο
6,90€

Τεμάχιο
7,90€

Κλειδί για ξέστρα 
αποτρύγωσης

Βάση για ξέστρα 
αποτρύγωσης

G1

G4

G2

G5

G3

G7

Ξέστρα Αποτρύγωσης

Κλειδί για ξέστρα 
αποτρύγωσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

    4x   Ξέστρα Αποτρύγωσης   + 1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 12,00€)

15,00€
Συσκευασία
• 1x Τεμαχίο
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Απορροφήσιμα Ράμματα

27,00€
Συσκευασία
• 1x Κουτί με 12 Ράμματα

3,00€
Συσκευασία
• 1x Τεμάχιο 

Ράμματα ταχείας απορρόφησης (RAPID)
Διατίθενται σε: 
• 3-0 (2.0 metric) με βελόνα 16mm 3/8 του κύκλου REVERSE CUTTING  
• 4-0 (1.5 metric) με βελόνα 16mm 3/8 του κύκλου REVERSE CUTTING  
• 3-0 (2.0 metric) με βελόνα 16mm 3/8 του κύκλου ROUND BODIED 
• 4-0 (1.5 metric) με βελόνα 16mm 3/8 του κύκλου ROUND BODIED 
Μήκος ράμματος: 75cm

Μη Απορροφήσιμα Ράμματα  από μετάξι
Διατίθενται σε: 
• 3-0 (2.0 metric) με βελόνα 16mm 3/8 του κύκλου REVERSE CUTTING  
• 4-0 (1.5 metric) με βελόνα 19mm 3/8 του κύκλου REVERSE CUTTING  
• 3-0 (2.0 metric) με βελόνα 20mm 3/8 του κύκλου ROUND BODIED 
• 4-0 (1.5 metric) με βελόνα 20mm 3/8 του κύκλου ROUND BODIED 
Μήκος ράμματος: 75cm

Μη Απορροφήσιμα Ράμματα

10,00€
Συσκευασία
• 1x Κουτί με 12 Ράμματα

1,00€
Συσκευασία
• 1x Τεμάχιο 

Αποστειρωμένα ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης με αποσπώμενο άκρο.

• Διάμετρος άκρου 2.5mm
• Διάμετρος ρύγχους 4.8mm
• Αποσπώμενο άκρο
• Αντάπτορες 11mm και 16mm
• Μεμωνομένη αποστειρωμένη συσκευσία τεμαχίου

Ρύγχη Χειρουργικής Αναρρόφησης

13,80€
Συσκευασία
• 20x Ρύγχη και 2 τύπων αντάπτορες

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1)  4x  Ρύγχη Χειρουργικής Αναρρόφησης  + 1 δώρο (τελική αξία/τεμαχίου 11,04€)

2)  2x  Απορροφήσιμα Ράμματα κουτί 12 τεμαχίων  + 2x  Μη Απορροφήσιμα Ράμματα κουτί 12 τεμαχίων δώρο       
                                                                                                                                              (αξίας 20,00€)
3)  4x  Μη Απορροφήσιμα Ράμματα   + 

1 δώρο  (τελική αξία/τεμαχίου 8,00€)
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Υδροχλωρική μεπιβακαΐνη 3% χωρίς αγγειοσυσπαστικό

 Septoject- Βελόνες αναισθησίας
• Aποστειρωμένες, επιχρυσμένες με σιλικόνη, μίας χρήσεως
• H χρωματικώς κωδικοποιημένη σφραγίδα γύρω από το πλαστικό προστατευτικό περίβλημα
   εγγυάται τη στειρότητα της βελόνας
• Tο χρώμα αυτής της σφραγίδας ανταποκρίνεται στη διάμετρο της βελόνας. 
• Προορίζονται για τη συνήθη χορήγηση τοπικών ενέσιμων οδοντιατρικών αναισθητικών

• Για στελεχιαίες: Long 35mm, 27G/0,40   0,215mm •
• Για εμπότιση:    Short 25mm, 27G/0,40   0,215mm •
• Για εμπότιση:    Short 25mm, 30G/0,30   0,115mm • 

Συσκευασία
• 1x Κουτί  με 100 βελόνες Septoject

Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4% επινεφρίνη: 1: 100. 000

• Για επώδυνες επεμβάσεις
• Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και στελεχιαία
• Οι φύσιγγες είναι άσηπτα γεμιζόμενες

Συσκευασία:
• 1x Κουτί Septanest 50 / φύσιγγες x 1.7 ml σε Blisters

Scandonest 3% SVC

Septanest

Septanest N

22,34€

22,34€

13,00€

Υδροχλωρική αρτικαΐνη 4% επινεφρίνη: 1: 200. 000

• Για συνήθεις επεμβάσεις με χαμηλή περιεκτικότητα αγγειοσυσπαστικού
• Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και στελεχιαία

Συσκευασία
• 1x Κουτί Septanest N / 50 φύσιγγες x 1.7 ml σε Blisters

22,34€

• Κατάλληλο για τοπική αναισθησία δια διηθήσεως και στελεχιαία
• Η απουσία αγγειοσυσπαστικού παράγοντα καθιστά το Scandonest 3% κατάλληλο για τοπική 
  αναισθησία σε περιπτώσεις υπερτασικών και γηριατρικών ασθενών
• Παιδοδοντία

Συσκευασία:
• 1x Κουτί Scandonest 3% SVC / 50 φύσιγγες x 1.7 ml σε Blisters

Septodont

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

αναισθητικά
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Ο αιμοστατικός κύβος ζελατίνης Surgispon είναι μια οικονομική λύση αιμόστασης μετά από χειρουργικές 
επεμβάσεις, καθώς και πλήρωσης κοιλοτήτων μετά από εξαγωγές δοντιών, αφαιρέσεις οστών και κυστών.

 Ενδείξεις
• Εξαγωγές δοντιών
• Χειρουργικές επεμβάσεις
• Μετεγχειρητική αιμορραγία

Πλεονεκτήματα
• Γρήγορη και άριστη αιμόσταση
• Εύκολη τοποθέτηση
• Μεμονωμένη συσκευασία για μόνιμη διατήρηση της αποστείρωσης
• Εμποδίζει την μόλυνση
• Απορροφήσιμο

18,90€
Συσκευασία
• 1x Κουτί 32 τεμαχίων  

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Νanoplant Hochst Apagraft- Οστικό μόσχευμα
Νέα Γενιά Συνθετικών Οστικών Υποκατάστατων 

•  Η καλύτερη εναλλακτική των αυτόγονων, άλλομοσχευμάτων, και ξενομοσχευμάτων
• Η πλησιέστερη στο φυσικό οστό δομή 
• Απόλυτη βιολογική ασφάλεια και ταχεία οστική ανάπλαση
•  100% χημικά καθαρή μη οργανική σύνθεση που προλαμβάνει τον κίνδυνο της επιμόλυνσης
Το Οστικό Υποκατάστατό μας παρουσιάζει υψηλό βαθμό απορρόφησης και ταχεία οστική ανάπλαση 
εξαιτίας των μοναδικών ιδιοτήτων:
• Μεγάλο εμβαδόν ενεργής επιφάνειας 8,0 m2/g, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την ενεργή επιφάνεια 
όλων των γνωστών  συνθετικών υλικών.
• 100% ανοιχτή πορώδη δομή με μέγεθος ακτίνας πόρων μεταξύ 5-10 και 50-150 νανόμετρα, 1-20 και 
  100-200 μικρά.
• Η Νανο- και Μικρο- πορώδης φύση προσδίδει τις υψηλά υδρόφιλες ιδιότητες του υλικού (σχεδόν άμεση 
πλήρωση με αίμα και βιολογικά υγρά).
• Η Μακρο- πορώδης φύση παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για το σχηματισμό νέου οστού και την 
ανάπτυξη αγγειακού συστήματος.
• Καλές συγκολλητικές ιδιότητες που διασφαλίζουν την ευκολία στη χρήση και τον χειρισμό κατά το 
χειρουργείο.

Όλα αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ειδική μας μέθοδο υδροθερμικής επεξεργασίας μας επέτρεψαν να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητα 
απορρόφησης και την ταχύτητα σχηματισμού νέου οστού. Το οστικό μας μόσχευμα αποτελείται από 60% υδροξυαπατίτη και 40% φωσφορικό ασβέστιο και 

αντικαθίσταται πλήρως από αυτόλογο οστό μέσα σε 3-4 μήνες.

55,00€
Συσκευασία
• 1x Φιαλίδιο - 0,25 - 1mm, 0,7cc

Surgispon- Αιμοστατικός κύβος ζελατίνης

Ο κύβος κολλαγόνου Ι της Horien (10% Χόνδρος Καρχαρία & 90% Χοίρειο Κολλαγόνο) είναι η ιδανική λύση 
για διατήρηση του φατνίου μετά από εξαγωγή δοντιού. Εκτός από αιμόσταση, προφυλάσσει ταυτόχρονα 
από τον κίνδυνο απώλειας οστού και την υποχώρηση των φατνιακών τοιχωμάτων, εξασφαλίζοντας την 
σταθεροποίηση θρόμβου, την οστεοεπαγωγή και αγγειοεπαγωγή του οστού.

Ενδείξεις
• Εξαγωγές δοντιών
• Τοποθέτηση εμφυτευμάτων
• Αιμόσταση σε χειρουργικές επεμβάσεις
• Πλήρωση κοιλοτήτων 

Πλεονεκτήματα
• Σταθεροποίηση Θρόμβου
• Οστεοεπαγωγή
• Αγγειοεπαγωγή
• Διατήρηση φατνίου

135,00€
Συσκευασία
• 1x Καρτέλα 50 τεμάχιων 

30,00€
Συσκευασία
• 1x Καρτέλα 10 τεμάχιων

Horien- Κύβοι κολλαγόνου

χειρουργικά
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Το SinossFleece είναι μια απορροφήσιμη πολύ λεπτή μεμβράνη αποτελούμενη από 99% χοίρειο κολλαγόνο τύπου Ι. Παρέχει ταχεία απορρόφηση  σε συνδυασμό 
με υψηλή βιοσυμβατότητα, εύκολο χειρισμό και άριστη αιμόσταση για τη μείωση των συμβατικών προβλημάτων στην θεραπεία.  Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο 
για αιμόσταση των τριχοειδών και της παρεγχυματώδους αιμορραγίας,  προάγοντας  την επούλωση των πληγών σε συνδυασμό με την  λειτουργία προστασίας και 
φραγμού, διάρκειας περίπου έως και 4 εβδομάδων.  

Η Collagene AT είναι μια βραδείας απορρόφησης  μεμβράνη κολλαγόνου η χρήση της οποίας  ενδείκνυται  στην κατευθυνόμενη ιστική και οστική ανάπλαση. Η 
μεμβράνη είναι ειδικά παρασκευασμένη και  χημικά μετατροποιημένη,  ώστε να είναι  βιοσυμβατή, μη πυρετογόνα και να απορροφάται  εν τέλει πλήρως από τον 
ζωτικό ιστό, παρέχοντας μακράς διάρκειας (6 μήνες) λειτουργία προστασίας και φραγμού. Η μοναδική βιολογική δομή της επιφάνειάς της αποτρέπει την ενδο-ανάπτυξη 
μαλακών ιστών και επιτρέπει στα κύτταρα και τα αιμοφόρα αγγεία τη διείσδυση και γρήγορη ενσωμάτωση στον περιβάλλοντα ιστό, δημιουργώντας  τις ιδανικές 
συνθήκες για την επούλωση των μαλακών και σκληρών ιστών. 

Πλεονεκτήματα
• Γρήγορη και μόνιμη αιμοστατική δράση
• Επιτάχυνση της επούλωσης του τραύματος
• Αιμόσταση σε 10-20 δευτερόλεπτα.
• Γρήγορη απορρόφηση  (ολοκληρώνεται περίπου μετά από 30 ημέρες )
• Αντικαθίσταται με κοκκιώδη ιστό
• Εύκολη τοποθέτηση,  μπορεί να κοπεί, να  στριφτεί και να διπλωθεί
• Τοποθετείται σε ξηρά κατάσταση, αλλά παραμένει σταθερή ακόμα και αν υγρανθεί, ενώ παράλληλα 
  μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί, διότι δεν γίνεται κολλώδης 

Πλεονεκτήματα
• Φυσική και καθαρή σύνθεση κολλαγόνου
• Βιοσυμβατή  δίχως τη δημιουργία φλεγμονωδών αντιδράσεων 
• Ελεγχόμενη επούλωση τραύματος και υποστήριξη  δημιουργίας θρόμβων αίματος
• Ελεγχόμενη μακροχρόνια λειτουργία προστασίας και φραγμού σε κατευθυνόμενες 
ιστικές και οστικές αναπλάσεις
• Μακράς διάρκειας απορρόφηση (4-6 μήνες περίπου)
• Φυσική σκληρή και πορώδης δομή για την καθοδήγηση των κυττάρων και των 
αιμοφόρων αγγείων
• Σταθεροποίηση και προστασία των οστικών μοσχευμάτων
• Εύκολη τοποθέτηση, είτε σε ξηρή, είτε σε υγρή μορφή
• Διαμορφώνεται και σχηματοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες

Ενδείξεις
• Μικρά τραύματα του στόματος
• Κάλυψη περιοχών  τοποθέτησης οστικών μοσχευμάτων
• Επανόρθωση  της Schneiderian μεμβράνης
• Εξαγωγές
• Βιοψίες
• Κάλυψη ιγμορείου κατά την ανύψωση
• Περιοδοντικές οστικές απώλειες

Ενδείξεις
• Οριζόντια ή κάθετη αύξηση ακρολοφίας 
• Κατευθυνόμενη ιστική και οστική ανάπλαση με ταυτόχρονη χρήση οστικού μοσχεύματος
• Περιοδοντικά οστικά ελλείμματα 
• Βλάβες απογύμνωσης και οστικών οπών

SinossFleece - Απορροφήσιμες μεμβράνες κολλαγόνου

Collagene AT - Απορροφήσιμες μεμβράνες κολλαγόνου

84,00€
Συσκευασία
• 5x Tεμάχια μεγέθους 22x27mm

20,00€
Συσκευασία
• 1x Tεμάχια μεγέθους 22x27mm

78,00€
Συσκευασία
• 1x Tεμάχια μεγέθους 20x30mm

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

χειρουργικά



64 65

Collagene AT - Απορροφήσιμες μεμβράνες κολλαγόνου

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Σακουλάκια αποστείρωσης

Ρολά αποστείρωσης

9,90€
Συσκευασία
• 1x Pολό -  διαστάσεις 55mm x 200m

14,90€
Συσκευασία
• 1x Pολό -  διαστάσεις 75mm x 200m

19,90€
Συσκευασία
• 1x Pολό -  διαστάσεις 100mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου και 
φύλλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου.
Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης.
Μήκος 200 μέτρα.

11,80€
Συσκευασία
• 1x Κουτί 200 τεμαχίων 135x255mm

7,50€
Συσκευασία
• 1x Κουτί 200 τεμαχίων 90x230mm

Φάκελοι αποστείρωσης με αυτοκόλλητο για αεροστεγές κλείσιμο των εργαλείων και αποφυγή μολύνσεων.
Από Σουηδικό χαρτί 60γρ. και ειδικό γαλάζιο χρώμα από διαφανές φίλμ πολλαπλών στρώσεων.

• Ενσωματωμένοι δείκτες αποστείρωσης
• Διατίθενται σε μεγέθος: 135x255mm
• Δύναται η χρήση τους σε κλίβανο ξηράς αποστείρωσης στους 150οC για 120 λεπτά 

Φάκελοι αποστείρωσης με αυτοκόλλητο για αεροστεγές κλείσιμο των εργαλείων και αποφυγή μολύνσεων.
Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου και φύλλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου.
Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης.

• Ενσωματωμένοι δείκτες αποστείρωσης
• Διατίθενται σε μεγέθος: 90x230mm
• Δυνάται η χρήση τους σε κλίβανο ξηράς αποστείρωσης στους 150οC για 120 λεπτά 

Σακουλάκια αποστείρωσης

αποστείρωση
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Septoguard - Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλκοόλη

Septoguard Ultra - Απολυμαντικό επιφανειών

Απολυμαντικό Septoguard χωρίς αλδεΰδες και φαινόλες για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών 
με σκοπό την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης. Αποτελείται από Χλωριούχο βενζαλκόνιο, 
χλωριούχο διδεκυλδιμεθυλαμμώνιο και Ν-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη.   
Δρα αποτελεσματικά σε  ευρύ φάσμα μικροβίων και ιών.

• Βακτηριοκτόνο και MRSA: ΕΝ 1040, ΕΝ 13727, ΕΝ 14561 / 1-5 λεπτά
  (pseudomonas aeruginosa, E. coli, εντερόκοκκο, σταφυλόκοκκο, aureus MRS)
• Ιοκτόνο  ΕΝ 14476  1-5 λεπτά
  (HIV-1, H1N1 του ιού της γρίπης Α, ιού ηπατίτιδος C, του ιού της γρίπης Β, της πολιομυελίτιδας τύπου 1, 
  (Rotavirus και Norovirus στα 15 λεπτά) 
• Μυκοβακτηρίδια  ΕΝ 14348 και Tuberculosis  TB   / 5 λεπτά 
• Μυκητοκτόνο: ΕΝ 13624  / 15 λεπτά 
  (albicans aspergillus nigger, Aspergillus fumigatus, candida, Penicilliu) 
      
Φιλικό με τις επιφάνειες καθώς πληροί όλες τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής ένωσης EU. 
Διαφανές χρώμα με ελαφρύ άρωμα. 

Αλκοολούχο απολυμαντικό Septoguard Ultra χωρίς αλδεΰδες και φαινόλες για ταχεία απολύμανση 
και καθαρισμό επιφανειών με σκοπό την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης. Αποτελείται από 
αλκοόλη και διγλυκονική χλωρεξιδίνη.
Δρα αποτελεσματικά σε ευρύ φάσμα μικροβίων και ιών με διάρκεια απολύμανσης από 1-5 λεπτά.

• Βακτηριοκτόνο και MRSA: ΕΝ 1040, ΕΝ 13727, ΕΝ 14561   
• Ιοκτόνο  ΕΝ 14476  
• Μυκοβακτηρίδια  ΕΝ 14348 και Tuberculosis  TB      
• Μυκητοκτόνο: ΕΝ 13624       
 
Φιλικό με τις επιφάνειες καθώς πληροί όλες τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής ένωσης EU. 
Διαφανές χρώμα με ελαφρύ άρωμα 

Συμπυκνωμένο υγρό Septoguard Instruments για την απολύμανση και τον καθαρισμό των 
οδοντιατρικών εργαλείων ,κατάλληλο για φρέζες και ενδοδοντικά εργαλεία. Χωρίς αλδεΰδες. 99% 
βιοδιασπώμενο. Υγρό μπλε χρώματος με άρωμα ευκαλύπτου. Αραίωση από 2% έως 4%.  

Δρα αποτελεσματικά σε  ευρύ φάσμα μικροβίων και ιών.
• Methicillin Resistant staphylococcus Aureus (MRSA),
• E-Coli, Pseudomonas aeruginosa,
• Enterococcus hirae,
• Staphylococcus Aureus,
• Mycobacterium tuberculosis (TB),
• Clostridium Difficile (C-Diff) vegetative cell formation (growing cells) of gram positive organisms,
• HIV 1,
• Human Influenza B Virus (HIBV),
• Hepatitis C Virus (HCV),
• Aspergillus niger, 
• Candida albicans

14,90€
Συσκευασία
• 1x Δοχείο 5 λίτρων

3,90€
Συσκευασία
• 1x Δοχείο με στόμιο ψεκασμού 750ml

25,90€
Συσκευασία
• 1x Δοχείο 5 λίτρων

5,30€
Συσκευασία
• 1x Δοχείο με στόμιο ψεκασμού 750ml

Septoguard Instruments- Απολυμαντικό Εργαλείων

20,90€
Συσκευασία
• 1x Δοχείο 2 λίτρων

A.G Dental Solutions απολύμανση
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Τα μαντηλάκια χωρίς οινόπνευμα Virofex είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό επιφανειών, χωρίς 
αλκοόλες με ευρύ φάσμα δράσης, με άριστα επίπεδα καθαρισμού και απολύμανσης, χωρίς να 
προσβάλλει τις επιφάνειες των ιατρικών συσκευών αλλά και τις συσκευές. 
Ο χρόνος απολύμανσης είναι από 30 δευτερόλεπτα ως και 5 λεπτά. 
• Βακτηριοκτόνο και MRSA: ΕΝ 13727 
• Ιοκτόνο: ΕΝ 14476  
• Μυκοβακτηρίδια: ΕΝ 14348 και Tuberculosis  TB 
• Μυκητοκτόνο: ΕΝ 13624  

 

Virofex - Μαντηλάκια απολύμανσης χωρίς οινόπνευμα

4,50€
Συσκευασία
• 1x Δοχείο διανομής 500ml

9,80€
Συσκευασία
• 1x Ανταλλακτική συσκευασία 200 τεμαχίων 

18,90€
Συσκευασία 400 τεμαχίων
• 1x Άδειο δοχείο διανομής  
• 2x Ανταλλακτική συσκευασία 200 τεμαχίων 

To Zhivasept Foam είναι ένα απολυμαντικό παρασκεύασμα χεριών που βασίζεται στη χλωρεξιδίνη   και έχει 
ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνας δράσης σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Πλεονεκτήματα
• Βακτηριοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HIV , HBV , HCV , AH1N1 ) και μυκητοκτόνο
• Kαλύπτει τις προδιαγραφές EN1500, EN12791, EN1040, EN1272 και τα στάνταρτ της Γερμανικής Ένωσης 
  Ελέγχου Ιογενών Ασθενειών για τους εγκαψιδιωμένους ιούς.
• Δεν προκαλεί αλλεργίες και διατηρεί τα χέρια απαλά
• Ευχάριστο άρωμα

 Zhivasept Foam - Αφρός απολύμανσης χεριών

απολύμανση
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Γάντια

3,30€
Γάντια Με Πούδρα
Κουτί 100 Τεμαχίων

4,20€
Γάντια Χωρίς Πούδρα

Κουτί 100 Τεμαχίων

4,20€
Γάντια Νιτριλίου
Κουτί 100 Τεμαχίων

Οθόνια 3ply

12,90€
Κουτί 500 Τεμαχίων

Διατίθενται σε χρώμα:
Γαλάζιο, Σκούρο Μπλε, Μωβ, Ανοιχτό Πράσινο, Πορτοκαλί, Κίτρινο

Κάλυμμα ερεισικέφαλου

12,90€
 Κουτί 170 Τεμαχίων

Διατίθενται σε μέγεθος 29x30cm 
Χρώμα: Γαλάζιο, Μοβ και Πράσινο 

Πετσέτες ασθενών σε ρολό με 
Λαιμόκοψη

6,90€
Συσκευασία 80 Τεμαχίων

Διατίθενται σε μέγεθος 60x53cm 
Χρώμα: Γαλάζιο, Πράσινο, Μωβ, Κίτρινο και Ροζ

Διατίθενται σε χρώμα:
Σκούρο Μπλε, Μωβ, Πράσινο, Λευκό, Κίτρινο και Ροζ 

αναλώσιμα

Ποτηράκια πλαστικά

1,99€
Συσκευασία 100 Τεμαχίων

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 
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Προσωπίδα προστασίας

22,90€
Προσωπίδα και 12 ανταλλακτικά

Προσωπίδα ασφαλείας αποτελούμενη από σκελετό και 12 ανταλλακτικές 
ζελατίνες

Πετσετοκάτοχα σιλικόνης

4,50€
 Τεμάχιο

Μάσκες προσώπου με 
λάστιχο

2,90€
Συσκευασία 50 Τεμαχίων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4 + 1 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 3,60€)

Τολύπια βάμβακος Νο 2

6,50€

Θήκη – διανομέας τολυπίων

Χρώματα: Kόκκινο, Mπλε
Διαστάσεις: 120x 112 x 48mm

Τεμάχιο
6,90€

Σιελαντλίες 
με αποσπώμενο άκρο

1,99€
Συσκευασία 100 Τεμαχίων

Διατίθενται σε χρώμα:
Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο και Λευκό 

Κάτοπτρο 
σε σχήμα δοντιού

Τεμάχιο
4,90€

Συσκευασία 1000Τεμαχίων

Διατίθενται σε χρώμα:
Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο και Ροζ 

αναλώσιμα

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Διατίθενται σε χρώμα:
Μπλε, Μωβ, Πράσινο, Πορτοκαλί, 
Κόκκινο και Διαφανές 
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Κάτοπτρο εξεταστικό

Διατίθενται σε απλό και μεγεθυντικό, μεγέθους 4 ή 5.
 

Χαρτί σύγκλεισης Ευθύ

Χαρτί σύγκλεισης Ευθύ - Μπλε & Κόκκινο
• 71μm κουτί 144 φύλλα       

• Διατίθενται σε χάρτινο κουτί 100 τεμαχίων
• Διάσταση 5χ5cm, 8 διπλώσεων

Διατίθενται οι τύποι No #11, No#13 και No#15

Αποστειρωμένα ανοξείδωτα 
νυστέρια

Τεμάχιο
0,90€

Hippo-S 
Γάζες αποστειρωμένες

Συσκευασία 100 Τεμαχίων
7,50€

Euromedis
Γάζες MH αποστειρωμένες

Συσκευασία 100 Τεμαχίων
1,20€

Χαρτί σύγκλεισης Πέταλο

Συσκευασία
5,30€

Συσκευασία
10,90€

Χαρτί σύγκλεισης Πέταλο - Μπλε & Κόκκινο
• 89μm κουτί 72 φύλλα       

2,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

12,00€
Κουτί 100 Τεμαχίων

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

αναλώσιμα
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Πινελάκια 
τοποθέτησης υλικών

Λαβίδα για πινελάκια

 Τεμάχιο
1,40€

Συσκευασία 20 Τεμαχίων
0,80€

Μπολ ανάμειξης υλικών

3,00€
Tεμάχιο

Διάσταση: 12,5cm ύψοςX 9cm διάμετρος 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4  + 1 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 2,40€)

Μπλοκ ανάμειξης 

50 φύλλα μεγέθους 
8 x 6cm

1,30€ 2,60€
50 φύλλα μεγέθους 

10 x 10cm

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5 + 1 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 2,17€)

Μπλοκ ανάμειξης 10 x 10cm

Πλάκα ανάμειξης υλικών
Διάσταση: 124x78mm ορθογώνια, πάχος 7mm.

Τεμάχιο
3,90€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4 + 1 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 3,12€)

Βουρτσάκια στίλβωσης

Σακουλάκι των 10 Τεμαχίων
2,70€

Λαστιχάκια στίλβωσης

Συσκευασία 10 Τεμαχίων
1,40€

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

αναλώσιμα

3,50€
Τεμάχιο

Στοματοδιαστολέας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1 + 1 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 1,75€)
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Μπλέ ρύγχη ανάμειξης για πιστόλι αναλογίας 1:1 κατάλληλο για υλικά 
κατασκευής προσωρινών στεφανών.

Κίτρινα ρύγχη ανάμειξης για πιστόλι αναλογίας 1:1 κατάλληλο για 
ανάμειξη λεπτόρρευστου αποτυπωτικού υλικού. 

Μπλέ ρύγχη ανάμειξης με κόκκινο εσωτερικό αναμεικτήρα για 
πιστόλι αναλογίας 4:1 κατάλληλο για ανάμειξη υλικών κατασκευής 

προσωρινών στεφανών

Ροζ ρύγχη ανάμειξης για πιστόλι αναλογίας 1:1 κατάλληλο για ανάμειξη 
υλικών καταγραφής δήξης.

Κυρτά ρύχγη για διακλυσμό ριζικών σωληνών και για αναρρόφηση 
υγρών. 

Κίτρινα ρυγχάκια για εφαρμογή σε κίτρινα ρύγχη ανάμειξης 
λεπτόρρευστου αποτυπωτικού υλικού. 

Μπλέ ρύγχη ανάμειξης BL-01 Κίτρινα ρύγχη ανάμειξης Y-02

Μπλε ρύγχη ανάμειξης BLR-08 Κίτρινα Ακρορύγχια YS-09

Ροζ ρύγχη ανάμειξης R-03

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

Κυρτά ρύχγη TB-06

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

αναλώσιμα

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

1,30€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων



72 73

Διαφανή ρυγχάκια για εφαρμογή σε καφέ κοφτό ρύγχος ανάμειξης, με 
σκοπό τη διευκόλυνση τοποθέτησης υλικών σε περιορισμένο χώρο. 

Κατάλληλο για υλικά ανασύστασης και ρητινώδεις κονίες. 

Καφέ ρύγχη ανάμειξης αναλογίας 1:1 για δυνατότητα εφαρμογής 
ενδοστοματικών και ενδοριζικών ρυγχών. Κατάλληλο για υλικά 

ανασύστασης και ρητινώδεις κονίες.

Ρύγχη ανάμειξης

Καφέ ρύγχη ανάμειξης 
με κοφτό άκρο BR-05

Καφέ ρύγχη ανάμειξης 
με μυτερό άκρο BR-04

Καφέ ρύγχη ανάμειξης αναλογίας 1:1 για δυνατότητα εφαρμογής 
ενδοστοματικών και ενδοριζικών ρυγχών. Κατάλληλο για υλικά 

ανασύστασης και ρητινώδεις κονίες.

Πράσινα ρύγχη ανάμειξης 

Κυρτά ρύγχη τοποθέτησηςΔιαφανή ρυγχάκια TW-07 

Ρύγχη για συσκευές ανάμειξης 

Ρύγχη ανάμειξης για συσκευές
Κίτρινα και Κόκκινα

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Κυρτά ρύγχη τοποθέτησης λεπτόρρευστης ρητίνης
διαμέτρου 20G και 25G

αναλώσιμα

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

4,50€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

3,00€
Συσκευασία 10 Τεμαχίων

1,30€
Συσκευασία 20 Τεμαχίων
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Ακτινογραφικά πλακίδια (τύπου F)
• Διαστάσεις: 3*4cm (μέγεθος ενηλίκων)

43,00€
Συσκευασία 150 τεμαχίων

eXact- Ray Film 
Ακτινογραφικά πλακίδια (τύπου F)

• Developer (εμφανιστικό) | Fixer (μονιμοποιητικό)
• Δε χρειάζεται αραίωση
• Γρήγορη δράση
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

X-Ray Fixer/ Developer 
Yγρά εμφάνισης/στερέωσης ακτινογραφιών

4,60€
Συσκευασία: 1 λίτρο

Άμεσος ξηρός χημικός πάγος. Διατίθεται σε χάρτινη συσκευασία και 
ενεργοποιείται με ένα δυνατό πάτημα στο κέντρο της συσκευασίας.
Ιδανικός για χρήση μετά από εξαγωγές και μετά την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων.  

Easy Ice
 Ξηρός χημικός πάγος

0,80€
Tεμάχιο

18,00€
Συσκευασία 25 τεμαχίων

Larident Fastcold Plus
Ψυχρό σπρέι ζωτικότητας πολφού

Ψύχρο σπρέι ελέγχου ζωτικότητας πολφού. 
Θερμοκρασία -50 βαθμούς Κελσίου.

5,90€
Φιάλη των 200ml

Hyposept 3% 
Υποχλωριώδες νάτριο 3% ενεργό χλώριο

• Διακλυσμός ριζικών σωληνών
• Αφαίρεση νεκρών υπολειμματών πολφού

2,45€
Φιάλη 500ml

Βελόνες διακλυσμού 2 οπών 
τυφλού άκρου

Βελόνες διακλυσμού τυφλού άκρου με 2 ετερόπλευρες οπές που 
διευκολύνουν τον αποτελεσματικότερο διακλυσμό και ξέπλυμα των 
ριζικών σωληνών. 

58,00€ 17,50€
Συσκευασία 25 ΤεμαχίωνΚουτί 100 Τεμαχίων 

αναλώσιμα
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Βάση organizer ρητινών 
και παρελκομένων

Βάση organizer 
ρητινών

 

Θήκη εγγλυφίδωνΘήκη ρινών και εγγλυφίδων

Θήκη αλουμινίου για 30 εγγλυφίδες και 30 ρίνες. Κλιβανίζεται σε 
αυτόκαυστο στους 134οC. Διατίθεται σε μπλε, κόκκινο και ασημί.

Θήκη εγγλυφιδών 24 θέσεων. Κλιβανίζεται στους 135οC 
(χωρίς το καπάκι)

 

Κουτί απολύμανσης 
εργαλείων

Κουτί απολύμανσης εγγλυφίδων

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Τεμάχιο
4,50€

Τεμάχιο
21,90€

Τεμάχιο
17,90€

Τεμάχιο
6,90€

Τεμάχιο 12 θέσεων
19,90€

Τεμάχιο 6 θέσεων 
39,00€

Τεμάχιο 12 θέσεων 
39,00€

αναλώσιμα
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Δισκάρια διαφανή

  Δισκάρια πλαστικά με λαβή, διαφανή για μέγιστη ορατότητα
• Ιδανικά για εμφυτεύματα
• Μεγέθη L, M, S - Μισά, Αριστερά, Δεξιά

0,60€
 Τεμάχιο

5,90€
 Σετ 12 Διαφορετικών Τεμαχίων

Δισκάρια καταγραφής σε ένα βήμα

Δισκάρια πλαστικά με λαβή, για μερικά, ολικά αποτυπώματα και 
για καταγραφή σύγκλεισης σε ένα βήμα.

0,60€
 Τεμάχιο

25,00€
 Σετ 50 Διαφορετικών Τεμαχίων

Χρωματιστά πλαστικά δισκάρια για ολικό αποτύπωμα. 
Διατίθενται σε σετ 8 διαφορετικών τεμαχίων και 
μεμονωμένα ανά τεμάχιο (4 μεγέθη άνω και κάτω).

Χρωματιστά πλαστικά δισκάρια

0,60€
 Τεμάχιο

5,90€
 Σετ 12 Διαφορετικών Τεμαχίων

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

Μεταλλικά διάτρητα δισκάρια Δισκάρια Φθορίωσης

11,50€
 Συσκευασία 50 Τεμαχίων

  Δισκάρια Φθορίωσης
  • Μεγέθη L( μπλε), M (κίτρινα), S (άσπρα)

Δισκάρια γαλάζια

  Δισκάρια γαλάζια πλαστικά με λαβή.
• Ιδανικά για εμφυτεύματα
• Μεγέθη L, M, S - Μισά, Αριστερά, Δεξιά

0,60€
 Τεμάχιο

5,90€
 Σετ 12 Διαφορετικών Τεμαχίων

3,70€
 Τεμάχιο

Μεταλλικά, διάτρητα, κλιβανιζόμενα δισκάρια.
  • Μεγέθη S, M, L, XL 

αναλώσιμα

Νο3 (M-S)Νο4 (M)

Νο6 (L) Νο5 (L-M)
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Ορθοδοντικό μοντέλο επίδειξηςΔιαφανές μοντέλο επίδειξης

49,00€
 Τεμάχιο

49,00€
 Τεμάχιο

Θήκες σε σχήμα δοντιού για να τοποθετούνται  τα νεογιλά δόντια 
στους μικρούς ασθενείς.

Θήκες νεογιλών δοντιών

Θήκη-λουτρό για  τεχνητές 
οδοντοστοιχίες

Θήκες για τεχνητές οδοντοστοιχίες

Διατίθενται σε χρώμα:
• Γαλάζιο, Σκούρο μπλε, Μωβ, Πράσινο, Πορτοκαλί, Κόκκινο και Ροζ

Θήκες για σιδεράκια

Τεμάχιο
2,50€

Τεμάχιο
0,80€

Συσκευασία 10 Τεμαχίων
3,50€

Τεμάχιο
0,80€

Διατίθενται σε:
• Γαλάζιο, Πράσινο, Ροζ και Λευκό

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συσκευασία 10 Τεμαχίων 
6,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συσκευασία 10 Τεμαχίων 
6,00€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

10  + 2 δώρο 
(τελική αξία/τεμαχίου 2,08€)

αναλώσιμα







Led- B 1400mW- Συσκευή φωτοπολυμερισμού  
Οικονομική ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού με ένταση ακτινοβολίας  1400mW/cm2 

• Εργονομικός σχεδιασμός

• Υψηλή απόδοση

• Κατασκευασμένο με κράμα μαγναλίου (αλουμίνιο με μαγνήσιο) που μειώνει την διάχυση θερμότητας

• Ένταση ακτινοβολίας  1400mW/cm2

•  Εύρος πολυμερισμού 430-480nm

•  Ρύθμιση χρόνου πολυμερισμού από 5 έως 20 δευτερόλεπτα

•  Μπαταρία λιθίου που επιτρέπει 45 λεπτά φωτοπολυμερισμού

•  Χρόνος φόρτισης 180 λεπτά

•  Συμβατό με όλους τους τύπους των ρητινών

99,00€
Συσκευασία
• 1x Συσκευή φωτοπολυμερισμού  Led- B 1400

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

299,00€
Συσκευασία
• 1x Συσκευή φωτοπολυμερισμού Xtech led 2000

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού με ένταση ακτινοβολίας άνω των 2000mW/cm2 

• Μπαταρία λιθίου που επιτρέπει 320 κύκλους φωτοπολυμερισμού (άνω των  45 λεπτών)

• Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 120 λεπτά

• Ενσωματωμένο ραδιόμετρο για έλεγχο της έντασης

• Έξι επιλέξιμα προγράμματα:
   - Turbo mode
   - Παλμικό
   - Αυξανόμενη ένταση
   - Κανονική ένταση
   - Υψηλή ένταση

• Λεύκανση

• Εύρος πολυμερισμού 430-480nm με κορύφωση στα 460

• Κλιβανιζόμενο ρύγχος από  fiberglass διαμέτρου 8mm

• Συμβατό με όλους τους τύπους των ρητινών

Xtech led 2000mW- Συσκευή φωτοπολυμερισμού  

χειρολαβές
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

65,00€
Συσκευασία
• 1x Χρωματιστή χειρολαβή Hermes “Rainbow”

Χρωματιστή χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “Rainbow”

• Απλή με μονό σπρέι
• Push Button 
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Μέγιστη ταχύτητα 350.000 στροφές
• 2 ή 4 οπών
• Διατίθεται σε 
  Μπλε, Γαλάζιο, Μωβ, Λαχανί, Ροζ και Κίτρινο χρώμα 

Hermes “Rainbow” (TX- 124)- Χρωματιστή χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων

95,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “J2” (TX- 114)

Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων  Hermes “J2” (TX- 114)

• Τριπλό  σπρέι
• Push Button
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Χαμηλού θορύβου <60db 
• ANTI-RETRACTION SYSTEM (βαλβίδα αντεπιστροφής)
• Μέγιστη ταχύτητα 350.000 στροφές
• 2 οπών και 4 οπών

Hermes “J2”(TX- 114)- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων

145,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “J3” (TX- 112)

Hermes “J3”(TX- 112)- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “J3”(TX- 112)

• Μικρή κεφαλή
• Tετραπλό  σπρέι
• Push Button
• Χαμηλού θορύβου <60db 
• ANTI-RETRACTION SYSTEM (βαλβίδα αντεπιστροφής)
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Μέγιστη ταχύτητα 350.000 στροφές
• 4 οπών

χειρολαβές
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195,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “V1”(TX- 164)

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 

290,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “Elite” (TX- 162)

Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “V1”(TX- 164)

• Τριπλό σπρέι
• Αυτόφωτη
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Μέγιστη ταχύτητα 350.000 στροφές
• Κλειστού τύπου ρότορα 
• 2 οπών και 4 οπών

Hermes “V1”(TX- 164)- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων

Hermes “Elite” (TX- 162)- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes Elite (TX- 162)

• Οπτικών ινών
• Τριπλό σπρέι
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Ταχυσύνδεσμος συμβατός με WH η KAVO
• ANTI RETRACTOR
• 6  οπών

165,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “Chroma”  

Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “Chroma” 

• Τριπλό σπρέι
• Αυτόφωτη
• Push Button
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Μέγιστη ταχύτητα 350.000 στροφές
• Κεφαλή υψηλής ροπής
• Διατίθεται σε  Μπλε και Ροζ χρώμα
• 6 οπών

Hermes “Chroma”- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων

Hermes “V1”(TX- 164)- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων

Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “V1”(TX- 164)

• Τριπλό σπρέι
• Αυτόφωτη
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Μέγιστη ταχύτητα 350.000 στροφές
•  2 οπών και 4 οπών

155,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “V1”(TX- 164)

χειρολαβές
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A.G. DENTAL SOLUTIONS 

90,00€
Συσκευασία
• 1x Γωνιακή χειρολαβή Hermes “CA 1:1”

90,00€
Συσκευασία
• 1x Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων Hermes “Μ1”

Hermes “CA 1:1”- Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων
Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων Hermes “CA 1:1”

• Μονό σπρέι
• Push Button
• Χαμηλού θορύβου <60db  
• Μέγιστη ταχύτητα 21.000 στροφές

1) Hermes “CA- OS 1:1”- Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων εξωτερικού σπρέι
2) Hermes “CA- OS 1:1”- Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων εσωτερικού σπρέι 
3) Hermes “CA-W 1:1”- Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων εξωτερικού σπρέι με μάνταλο
4) Hermes “CA-W 1:1”- Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων εσωτερικού σπρέι με μάνταλο

Hermes “M1”- Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων
Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων αέρος χωρίς φως Hermes “Μ1”

• Εσωτερικός ψεκασμός
• Αυτολιπαινόμενο  
• Χαμηλού θορύβου <60db 
• Ξεχωριστή τροφοδοσία νερού και αέρα
• Μέγιστη ταχύτητα 21.000 στροφές

1) Hermes “M1”- Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων εσωτερικού σπρέι
2) Hermes “M2”- Μοτέρ χαμηλών ταχυτήτων εξωτερικού σπρέι

90,00€
Συσκευασία
• 1x Ευθεία χειρολαβή Hermes “STR”

Hermes “STR”- Ευθεία χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων
Ευθεία χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων Hermes “STR”

• Εσωτερικό σπρέι νερού
• ANTI RETRACTOR
• Χαμηλού θορύβου <60db 
• Μέγιστη ταχύτητα 21.000 στροφές

1) Hermes “STR-1”- Ευθεία χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων εσωτερικού σπρέι
2) Hermes “STR-2”- Ευθεία χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων εξωτερικού σπρέι

125,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “45o ”

Hermes “45O”- Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων
Χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων Hermes “45o ”

• Κεφαλή 45 μοιρών
• Μονό σπρέι
• Push Button 
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Μέγιστη ταχύτητα 400.000 στροφές
• 4 οπών

χειρολαβές
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49,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή σοδοβολής Air Prophy

99,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή σοδοβολής Scale Αrt Prophy Mate

Χειρολαβή σοδοβολής για απομάκρυνση χρωστικών ουσιών. 
Τοποθετείται στη θέση της χειρολαβής υψηλών ταχυτήτων.
Διατίθεται σε 4 οπών.

Χειρολαβή σοδοβολής για απομάκρυνση χρωστικών ουσιών. 
Τοποθετείται στη θέση της χειρολαβής υψηλών ταχυτήτων.
Διατίθεται σε 2 και 4 οπών.

Air Prophy- Χειρολαβή σοδοβολής

Scale Art Prophy Mate- Χειρολαβή σοδοβολής 

24,90€
Συσκευασία
• 1x Αερο-υδροσύριγγα

Αερο-υδροσύριγγα
Αερο-υδροσύριγγα 

• Ανοξείδωτη
• Αποστειρώσιμη
• Διατίθεται σε 
  Μπλε και Πράσινο χρώμα

Hermes “Lca 1:1”- Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων
Γωνιακή χειρολαβή χαμηλών ταχυτήτων Hermes “Lca 1:1”

• HERMES “LCA 1:1”
• Μονό σπρέι
• Αυτόφωτη
• Push Button
• Κεραμικά ρουλεμάν
• Χαμηλού θορύβου <60db  
• Μέγιστη ταχύτητα 21.000 στροφές

285,00€
Συσκευασία
• 1x Χειρολαβή Hermes “Lca 1:1”

χειρολαβές

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 
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Ταχυσύνδεσμος συμβατός με χειρολαβές NSK

Διατίθενται σε:
• MIDWEST – 4 οπών
• BORDEN – 2 οπών

Διατίθενται από:
• MIDWEST σε BORDEN – Μετατροπή από 4 οπών σε 2 οπών
• BORDEN σε MIDWEST – Μετατροπή από 2 οπών σε 4 οπών

A.G. DENTAL SOLUTIONS 

Ταχυσύνδεσμος 

18,00€
Συσκευασία
• 1x Ταχυσύνδεσμος

16,00€
Συσκευασία
• 1x Aντάπτορας

Pegasus- Λιπαντικό Χειρολαβών
Γρήγορο και αποτελεσματικό λιπαντικό σπρέι χειρολαβών. 
Συμβατό με όλα τα είδη χειρολαβών.

13,90€
Συσκευασία
• 1x Φιάλη  500 ml 

Aντάπτορες - Μετατροπείς
NOTE
• Προσοχή:   Πρώτα αναφέρονται οι οπές στην έδρα.

24,90€
Συσκευασία
• 1x Αερο-υδροσύριγγα

Αερο-υδροσύριγγα
Αερο-υδροσύριγγα 

• Ανοξείδωτη
• Αποστειρώσιμη
• Λεπτή
• Διατίθεται σε 
  Πορτοκαλί χρώμα

χειρολαβές



** Ζητήστε τον κατάλογο εργαλείων

*** Για τα υλικά των εταιρειών 

μπορείτε είτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας  www.ag-dental.gr  είτε από τους εκάστοτε συνεργάτες μας 
και στο τηλέφωνο 2310-901902.

www.ag-dental.gr 
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Advanced Healthcare Ltd

www.ag-dental.gr 

Dental Medrano S.A

                info@ag-dental.gr                                                 sales@ag-dental.gr


