ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα φωτεινά χαμόγελα…
έγιναν όραμα!

Ορθοδοντικά Άγκιστρα

Ολοκεραμικά Αυτόδετα Άγκιστρα
Clarity™ ULTRA
• Χαμηλού προφίλ ολοκεραμικά αυτόδετα άγκιστρα
• Κατασκευασμένα από πολύ-κρυσταλλική αλουμίνα, που παρέχει ημιδιαφάνεια,
χαρίζοντας πιο φυσική εμφάνιση.
• Τεχνολογία παθητικής αυτόδεσης, που μετατρέπεται σε ενεργητική αυτόδεση ανα
περίπτωση.
• Διαθέτουν ρομβοειδές σχήμα και ανατομική βάση, εξατομικευμένη για κάθε δόντι,
ώστε να εξυπηρετείται η άριστη επαφή σε αυτό.
• Άριστη αισθητική και ανθεκτικότητα στη χρώση καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας
• Διαθέτει εξαιρετικό φινίρισμα με αποστρογγυλεμένες γωνίες.
• Αξιόπιστος μηχανισμός κλιπ για μεγαλύτερο περιστροφικό έλεγχο.
• Εξάλειψη προσδέσεων χάρη στον μηχανισμό κλιπ.
• Οριζόντια και κάθετη ένδειξη από μπλε υδατοδιαλυτό κερί (απομακρύνεται με νερό),
που βοηθά στη οπτική τοποθέτηση του αγκίστρου στο δόντι
• Εύκολη και προβλέψιμη αποκόλληση, χάρη στην κάθετη χάραξη που διαθέτει η
ανατομική βάση του αγκίστρου.
• Έγχρωμη κωδικοποίηση κάθε αγκίστρου, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους.
• Slot .022 / Συνταγή: MBT™
• Διαθέσιμα με επίστρωση συγκολλητικού APC™
• Διαθέσιμα σε κασετίνα και μεμονωμένα τεμάχια/ δόντι (5/pk)

Ολοκεραμικά Άγκιστρα
Clarity™ Advanced
• Χαμηλού προφίλ ολοκεραμικά άγκιστρα, για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή.
• Κατασκευασμένα από πολύ-κρυσταλλική αλουμίνα.
• Διαθέτουν ρομβοειδές σχήμα και ανατομική βάση, εξατομικευμένη για κάθε
δόντι, ώστε να εξυπηρετείται η άριστη επαφή σε αυτό.
• Άριστη αισθητική, χωρίς να απορροφούν χρωστικές, καθ’όλη τη διάρκεια της
θεραπείας
• Η επικάλυψη της βάσης με υαλονήματα εξασφαλίζει την ισχυρή συγκράτηση
του αγκίστρου στο δόντι.
• Διαθέτει εξαιρετικά λεία επιφάνεια και αποστρογγυλεμένες γωνίες.
• Οριζόντια και κάθετη ένδειξη από μπλε υδατοδιαλυτό κερί (απομακρύνεται
με νερό), που βοηθά στη οπτική τοποθέτηση του αγκίστρου στο δόντι
• Εύκολη και προβλέψιμη αποκόλληση, χάρη στην κάθετη χάραξη που διαθέτει
η ανατομική βάση του αγκίστρου.
• Χρωματική κωδικοποίηση κάθε αγκίστρου, ώστε να διευκολύνεται η
αναγνώρισή τους.
• Οι κυνόδοντες και οι προγόμφιοι διατίθενται με ή χωρίς hooks.
• Slot .018 & .022
• Διαθέσιμα με επίστρωση συγκολλητικού APC™
• Διαθέσιμα σε κασετίνα και μεμονωμένα τεμάχια/ δόντι (5/pk)

Μεταλλικά Άγκιστρα
Victory Series
• Μεταλλικά άγκιστρα κατασκευασμένα από ειδικό ανοξείδωτο ατσάλι
υψηλής αντοχής
• Χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη ανατομική βάση τους, που διαθέτει
αδροποιημένο πλέγμα 80 οπών, τα άγκιστρα Victory εξυπηρετούν την
άριστη επαφή με το δόντι και την ισχυρή συγκράτηση σε αυτό.
• Το ρομβοειδές σχήμα του αγκίστρου σε συνδυασμό με την κάθετη
εγκοπή του, βοηθάει στην ευθυγράμμιση του με τον κάθετο άξονα
του δοντιού, επιτρέποντας έτσι την ακριβή τοποθέτηση του αγκίστρου
ανεξάρτητα από τη θέση των δοντιών.
• Χρωματική κωδικοποίηση κάθε αγκίστρου, ώστε να διευκολύνεται η
αναγνώρισή τους.
• Οι κυνόδοντες και οι προγόμφιοι διατίθενται με ή χωρίς hooks.
• Slot .018 & .022
• Διαθέσιμα με επίστρωση συγκολλητικού APC™
• Διαθέσιμα σε κασετίνα και μεμονωμένα τεμάχια/ δόντι (5/pk)

Προηγμένες Λύσεις
για Γομφίους

Victory Series™ Narrow Contoured
Ανατομικοί Δακτύλιοι 1ων & 2ων Μόνιμων Γομφίων
• Μόνιμη προσημείωση του δακτυλίου με laser.
• Ευθεία μεσοδόντια τοιχώματα για μειωμένο διαχωρισμό δοντιών.
• Μειωμένη διάσταση ύψους μασητικά - ουλικά για εξάλειψη
συγκλεισιακών παρεμβολών.
• Μικρο-αδροποιημένο τελείωμα εσωτερικά για αυξημένη
συγκράτηση κατά την συγκόλληση.
• Ανατομικός σχεδιασμός βάσει της καμπυλότητας του δοντιού.
• Ενισχυμένα μασητικά «άκρα» και επιθυμητή ελαστικότητα για
αντοχή στην παραμόρφωση.
Διατίθενται σε:
• Ανατομικούς δακτυλίους 1ων γομφίων & 2ων γομφίων
• Άνω & κάτω γνάθου, δεξιά και αριστερά (για κάθε τεταρτημόριο)
• 27 διαβαθμιζόμενα μεγέθη για τους 1ους γομφίους (από Νο 31
εώς Νο 44)
• 27 διαβαθμιζόμενα μεγέθη για τους 2ους γομφίους (από Νο 28
εώς Νο 41)
• Διαθέσιμοι σε κράμα κανονικό και σκληρό
• Διαθέσιμοι για παραγγελία με ή και χωρίς σωληνίσκους.

*Ρωτήστε μας για τους δακτυλίους προγομφίων, καθώς και για τους δακτυλίους παιδοδοντίας.*

Σωληνίσκοι 1ων & 2ων Γομφίων
Victory Series™ Superior Fit
• Παρειακοί σωληνίσκοι χαμηλού προφίλ για άνεση.
• Διαθέτουν μεγάλη βάση για καλύτερη εφαρμογή και
λειτουργικότητα.
• Νέος λοξοτομημένος σχεδιασμός εισόδου, που βοηθά στην
εύκολη εισαγωγή του σύρματος.
• Οι ανατομικές εγκοπές τοποθέτησης του σωληνίσκου, είναι
εμφανείς για καλύτερο έλεγχο κατά την εφαρμογή του στο δόντι.
• Διαθέτει ανατομική βάση και ειδικό αποστρογγυλεμένο γάντζο.
• Βελτιωμένα χαρακτηριστικά για καλύτερο χειρισμό.
• Διατίθενται μετατρέψιμοι (convertible) και μη μετατρέψιμοι
(non-convertible)
• Διαθέσιμοι με επίστρωση συγκολλητικού APC™
• Συσκευασία: 5 τεμάχια / δόντι

Σωληνίσκοι 1ων Γομφίων
Victory Series™
• Σχεδιασμένοι για εξαιρετική εφαρμογή & άνεση
• Χάρη στον ειδικό ανατομικό σχεδιασμό τους, οι σωληνίσκοι
αυτοί υποστηρίζουν την άμεση εισαγωγή του σύρματος και τις
μειωμένες μασητικές παρεμβολές.
• Ο ειδικός γάντζος είναι σχεδιασμένος τόσο για βελτιωμένη άνεση
του ασθενή, όσο και για πρακτικούς λόγους λειτουργικότητας
(τοποθέτηση διαγναθικών ελαστικών).

Άνω Τριπλός Σωληνίσκος (convertible)
με μασητικά τοποθετημένο Σωληνίσκο
Εξωστοματικού Τόξου.

• Οι μετατρέψιμοι σωληνίσκοι (convertible) διαθέτουν
πατενταρισμένο χυτό αποσπώμενο καπάκι (MIM) για αυξημένη
αντοχή, αλλά και αξιόπιστη αφαίρεσή του, όταν αυτή είναι
επιθυμητή. Διαθέτουν ικανοποιητικό χώρο κάτω από τα πτερύγια
για κάθε είδους περίδεση.
• Οι μη μετατρέψιμοι σωληνίσκοι (non-convertible) διαθέτουν
ειδικά σχεδιασμένο γάντζο με αποστρογγυλεμένες γωνίες,
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή. Οι
ανατομικές εγκοπές τους, καθώς και οι ειδικά διαμορφωμένες
αύλακες, διευκολύνουν την εισαγωγή του ορθοδοντικού
σύρματος με μια απλή κίνηση.

Κάτω Μονός Σωληνίσκος
(non-convertible).

Άνω Μονός Σωληνίσκος (convertible).

Σωληνίσκοι 2ων Γομφίων
Victory Series™
• Οι σωληνίσκοι 2ων γομφίων Victory Series™ είναι σχεδιασμένοι
έτσι, ώστε να αποφεύγονται οι γλωσσικές παρεμβολές κατά τη
διάρκεια της τελικής φάσης της ορθοδοντικής θεραπείας.
• Και ο νέος σχεδιασμός εισόδου, βοηθά στην εύκολη εισαγωγή του
σύρματος.
• Οι ανατομικές εγκοπές τοποθέτησης του σωληνίσκου, είναι
εμφανείς για καλύτερο έλεγχο κατά την εφαρμογή του στο δόντι.
• Επίσης, διαθέτουν ικανοποιητικό χώρο στην άπω επιφάνεια για
επιπλέον περίδεση του ορθοδοντικού σύρματος.

Αξιόπιστη Λύση για Γομφίους
Οι σωληνίσκοι Victory Series™ αποτελούν αξιόπιστη και προβλέψιμη
ορθοδοντική λύση, προσφέροντας σας εξοικονόμηση χρόνου και επιθυμητά
κλινικά αποτελέσματα. Οι χυτοί σωληνίσκοι (MIM) διαθέτουν ανατομικό σχήμα,
αποστρογγυλεμένες επιφάνειες και ειδικά σχεδιασμένους γάντζους για λόγους
πρακτικότητας και άνεσης.

Η ειδικά λοξοτομημένη είσοδος τους επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή του σύρματος
εγγύς των δοντιών, και η άπω ανατομική εγκοπή επιτρέπει αποτελεσματικότερη
περίδεση του σύρματος. Επίσης, οι πολλαπλές επιλογές χαρακτηριστικών (torque,
angulation) πληρούν τις ποικίλες θεραπευτικές ανάγκες των διαφορετικών ασθενών.

Προϊόντα
Συγκόλλησ
Προϊόντα
Συγκόλλησης

Προετοιμασία Δοντιού - Αδροποίηση

UnitekTM Etching Gel System

UnitekTM Etching Gel System

UnitekTM Etching Gel

(μπλε απόχρωση)
(35% Φωσφορικό Οξύ)
2 σύριγγες αδροποιητικού τζελ (3.5gr η καθεμία)
25 αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη
Κωδικός: 712-039

(μπλε απόχρωση)
(35% Φωσφορικό Οξύ)
2 σύριγγες αδροποιητικού τζελ (3.5gr η καθεμία)
20 αναλώσιμα μεταλλικά ρύγχη
Κωδικός: 712-044

(μπλε απόχρωση)
35% Φωσφορικό Οξύ
Φιαλίδιο 9ml
Κωδικός: 704-060

Αναλώσιμα πλαστικά ρύγχη

Αναλώσιμα μεταλλικά ρύγχη

UnitekTM Etching Liquid (διάφανο)

25 τεμάχια / συσκευασία
Κωδικός: 712-037

20 τεμάχια / συσκευασία
Κωδικός: 712-045

37% Φωσφορικό Οξύ
Φιαλίδιο 9ml
Κωδικός: 1923

Ενυδάτωση Δοντιού - Priming

Transbond™ Plus Self Etching Primer
• Αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας, που εξασφαλίζει σε ένα βήμα την αδροποίηση
της αδαμαντίνης, την προετοιμασία της και την αξιόπιστη συγκόλληση.
• Κατασκευασμένο από υδρόφιλο υλικό που λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά τόσο σε υγρή
αδαμαντίνη, όσο και σε στεγνή αδαμαντίνη.
• Εξαιρετική αντοχή δεσμού σε όλες τις συνθήκες
• Γρήγορο, απλό και αξιόπιστο στη χρήση του.
• Διαθέσιμο σε μονοδόσεις για εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου στο ιατρείο.
• Για χρήση μόνο με φωτοπολυμεριζόμενες κόλλες.

Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ Plus Self Etching Primer
100 μονοδόσεις
Κωδικός: 712-090

Transbond™ Plus Self Etching Primer Trial
20 μονοδόσεις
Κωδικός: 712-091

Transbond™ MIP Primer
• Το Transbond™ MIP είναι υδρόφιλος συγκολλητικός παράγοντας,
ιδανικός για χρήση σε υγρή αδαμαντίνη, χωρίς να επηρεάζεται η
αντοχή του δεσμού.
• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με μια μόνο επίστρωση.
• Ανθεκτικό στην υγρασία (νερό ή σάλιο)
• Συμβατός με όλες τις φωτοπολυμεριζόμενες κόλλες της 3Μ.

Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ MIP Primer Kit
6 ml φιαλίδιο Transbond MIP
1 θήκη με προστατευτικό κάλυμμα
20 αναλώσιμες θήκες
1 λαβή για βουρτσάκια
60 βουρτσάκια
Κωδικός: 712-021
Transbond™ MIP Primer
6 ml φιαλίδιο Transbond MIP
Κωδικός: 712-025

Transbond™ ΧΤ Primer
• Φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας
• Ιδανικός για χρήση σε υγρή αδαμαντίνη.
• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή με μια μόνο επίστρωση.

Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ XT Primer
6 ml φιαλίδιο Transbond XT παράγοντα
Κωδικός: 712-034

Συγκόλληση Αγκίστρων Φωτοπολυμεριζόμενα Συγκολλητικά
Transbond™ XT

• Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μεταλλικών και κεραμικών αγκίστρων
στις επιφάνειες των δοντιών.
• Διαθέσιμο σε σύριγγες και σε κάψουλες
• Φωτοπολυμεριζόμενο, ώστε να σας παρέχει επιπλέον χρόνο εργασίας,
για την εξασφάλιση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του αγκίστρου.
• Το ιξώδες του συγκολλητικού έχει σχεδιαστεί ώστε να εμποδίζει την
ροή της κόλλας και την μετακίνηση του αγκίστρου, γεγονός που σας
εξοικονομεί χρήματα και μειώνει την σπατάλη υλικού.
• Επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση του σύρματος μετά τον πολυμερισμό,
κι έτσι η διάρκεια των ραντεβού μειώνεται τόσο για τους ασθενείς όσο
και για το προσωπικό.

Συσκευασίες Προϊόντος:

Συσκευασίες Προϊόντος:

Transbond™ XT Kit σε Σύριγγες
2 σύριγγες (4gr. / σύριγγα)
6 ml Transbond XT παράγοντα
1 λαβή για βουρτσάκια
60 βουρτσάκια
Κωδικός: 712-035

Transbond™ XT Kit σε κάψουλες
25 κάψουλες (0,2 gr. / σύριγγα)
6 ml Transbond XT παράγοντα
1 πιστόλι διανομής συγκολλητικού
1 λαβή για βουρτσάκια
60 βουρτσάκια
Κωδικός: 712-030

Transbond™ PLUS Color Change
• Διαθέτει αλλαγή χρωματικού δείκτη για εύκολη αφαίρεση της περίσσειας.
• Αξιόπιστος δεσμός σε υγρή αδαμαντίνη.
• Ιδανικός συνδυασμός με τον υδρόφιλο συγκολλητικό παράγοντα Transbond™
MIP Primer.
• Διατίθεται σε σύριγγες και κάψουλες

Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ PLUS Color Change σε Σύριγγες
2 σύριγγες (4gr. / σύριγγα)
Κωδικός: 712-101
Transbond™ PLUS Color Change σε Σύριγγες
4 σύριγγες (4gr. / σύριγγα)
Κωδικός: 712-103

Συγκόλληση γλωσσικών συγκρατητικών

Transbond™ LR Φωτοπολυμεριζόμενο Συγκολλητικό
• Το συγκολλητικό Transbond™ LR έχει σχεδιαστεί ειδικά για την
συγκόλληση γλωσσικών συγκρατητικών.
• Εύκολο στη εφαρμογή, έχει τα βέλτιστα χαρακτηριστικά
χειρισμού που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε και να
τελειοποιήσετε τη συγκόλληση γύρω από το σύρμα συγκράτησης
για μεγαλύτερη άνεση του ασθενή.
• Όπως και στο Transbond™ XT, ο χρόνος εργασίας είναι τόσο
ακριβής, ώστε να ενισχύεται η τοποθέτηση και ελαχιστοποιείται
η σπατάλη υλικού.

Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ LR Kit Κάψουλες
25 κάψουλες (0,2 gr. / κάψουλα)
6 ml Transbond XT παράγοντα
1 πιστόλι διανομής συγκολλητικού
1 λαβή για βουρτσάκια
60 βουρτσάκια
Κωδικός: 712-033

*Διατίθενται και οι ανταλλακτικές συσκευασίες*

Transbond™ Supreme LV
Φωτοπολυμεριζόμενο Συγκολλητικό Χαμηλού Ιξώδους
• Λεπτόρρευστο ορθοδοντικό συγκολλητικό υλικό ιδανικό για έμμεση
συγκόλληση, ή οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο για άμεση συγκόλληση.
• Νανόκοκκη σύσταση για άριστη αντοχή, ροή και ιδανικές ιδιότητες
εφαρμογής

Transbond™ Supreme LV
Φωτοπολυμεριζόμενο Συγκ

• Τα κεκαμένα μεταλλικά ρύγχη των συριγγών βοηθούν στην ακριβή κατανομή
της επιθυμητής ποσότητας συγκολλητικού χωρίς απώλειες, καθιστώντας το
οικονομικό και πρακτικό.

• Λεπτόρρευστο ορθοδοντικό
για έμμεση συγκόλληση, ή ο
απαραίτητο για άμεση συγκό

• Οι εργαστηριακές δοκιμές παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αντοχής
συγκόλλησης παρόμοια με τα υψηλά πρότυπα του Φωτοπολυμεριζόμενου
Συγκολλητικού Transbond™ XT
• Συμβατό με όλους τους συγκολλητικούς παράγοντες της 3M

• Νανόκοκκη σύσταση για άρισ
ιδιότητες εφαρμογής

• Τα κεκαμένα μεταλλικά ρύγχ
στην ακριβή κατανομή της επ
συγκολλητικού χωρίς απώλει
οικονομικό και πρακτικό.

• Οι εργαστηριακές δοκιμές πα
αντοχής συγκόλλησης παρόμ
του Φωτοπολυμεριζόμενου Σ

Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ Supreme LV Kit
2 σύριγγες (2 gr/ σύριγγα)
20 ρύγχη
Κωδικός: 712-046

• Συμβατό με όλους τους συγκ
3M
Συσκευασία Προϊόντος:
Transbond™ Supreme LV Kit
2 σύριγγες (2 gr/ σύριγγα)
20 ρύγχη
Κωδικός: 712-046

Συγκόλληση δακτυλίων γομφίων

Συγκολλητικό Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive
Συσκευασίες Προϊόντος:
Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive Kit
5 σύριγγες (4 gr/ σύριγγα)
2 κουτιά ρύγχη μιας χρήσεως (κουτί των 25 τμχ.)
Κωδικός: 712-080
Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive Introductory Kit
1 σύριγγα (4 gr/ σύριγγα)
10 ρύγχη μιας χρήσεως
Κωδικός: 712-081
Ρύγχη Μίας Χρήσεως Transbond Plus Adhesive
25 τμχ./ κουτί
Κωδικός: 712-082

Συγκόλληση δακτυ

Συγκολλητικό
Transbond™ Plu
• Moνοφασικό υλικό
για εύκολη
Adhesive
διανομή

• Διαθέτει μπλεΣυσκευασίες
χρώμα γιαΠροϊόντος:
εύκολο
Transbond™
Plus Light C
καθαρισμό

5 σύριγγες (4 gr/ σύριγγα

• Δεν απαιτείται ανάμιξη του υλικού

2 κουτιά ρύγχη μιας χρή
Κωδικός: 712-080

Transbond™ Plus Light Cure Band Ad
1 σύριγγα (4 gr/ σύριγγα)
10 ρύγχη μιας χρήσεως
Κωδικός: 712-081

Ρύγχη Μίας Χρήσεως Tr
25 τμχ./ κουτί
Κωδικός: 712-082

Κονία Unitek™ Multi-Cure Glass Ionomer Orthodontic
Band Cement
• Φωτοπολυμεριζόμενη ή/ και χημικώς πολυμεριζόμενη
• Διαθέτει ελαφρώς γαλάζιο χρώμα για εύκολο καθαρισμό.

Κονία U

• Επίτευξη επαρκούς αρχικής αντοχής με εφαρμογή φωτοπολυμερισμού
• Απελευθέρωση φθορίου καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας
• Συγκολλά σε συνθήκες υγρασίας στόματος
• Για όλους τους τύπους ορθοδοντικών δακτυλίων

•
•
•
•

Συσκευασίες Προϊόντος:

•

Unitek™ Multi-Cure Glass Ionomer Band Cement Kit
35 g σκόνη
25 g υγρό
1 δοσομετρητής
2 βάσεις ανάμιξης
3”x 2½”
Κωδικός: 712-050

•

*Διατίθενται και οι ανταλλακτικές συσκευασίες*

*Δ

Συ

U
35
25
1
2
3"
Κω

Συσκευή Φωτοπολυμερισμού Ortholux™
Luminous
• Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού
• Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
• Εργονομικός σχεδιασμός για ευκολία και άνεση.
• Η απουσία ραφών ή αεραγωγών προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα από
τους ρύπους καθώς και τις ζημιές από τα υγρά.
• Υψηλής έντασης 1600 mW / cm2 μπλέ φως
• Προσφέρει:
✓ 4 προκαθορισμένους χρόνους φωτοπολυμερισμού (3, 6, 9 και 12 sec.)
✓ 1 sec. λειτουργία tack-cure, και
✓ παρατεταμένο χρόνο φωτοπολυμερισμού 15 sec.
• Ενσωματωμένος μετρητής φωτός
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, για μακροχρόνια σταθερή
απόδοση φωτισμού.

Ενδοστοματικά
Προϊόντα

Forsus™ Class II Correctors
• Mηχάνημα διόρθωσης των ανωμαλιών της Τάξης ΙΙ.
• Τηλεσκοπικό ελατήριο σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει το άνοιγμα της κάτω γνάθου χωρίς παρεμβολές.
• «Ανοιχτός» σχεδιασμός ελατηρίου για τη διευκόλυνση της καλής στοματικής υγιεινής.
• Απλή τοποθέτηση σε ένα βήμα, χωρίς εργαστηριακές εργασίες.
• Τοποθέτηση σε δακτυλίους γομφίων, ή αυτοκόλλητους σωληνίσκους με τη βοήθεια του εξαρτήματος
Forsus™ Wire Mount.
• Αποτελεσματική και αισθητική εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση του εξωστοματικού τόξου.
• Συνεχείς και ήπιες δυνάμεις που λειτουργούν 24 ώρες / 7 ημέρες
• Διατίθενται σε kit και μεμονωμένα εξαρτήματα (5/pk).

Συρμάτινα Τόξα Unitek™ Nitinol Heat-Activated
• Θερμο-ενεργοποιούμενο ελαστικό σύρμα.
• Η ενεργοποίηση της δύναμης επιτυγχάνεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
• Παρέχει ελαφριές και συνεχείς δυνάμεις, για αποτελεσματική μετακίνηση των δοντιών με ελάχιστη
δυσφορία για τον ασθενή.
• Μπορεί να ψύχεται καταλήγοντας σε ένα μαλακό, πιο εύκαμπτο σύρμα για ευκολότερη εφαρμογή.
• Διαθέσιμο σε τετράγωνα μεγέθη καθιστώντας το, ιδανικό για τον έλεγχο του torque από νωρίς στη
θεραπεία.
• Kαλή συγκράτηση της κάμψης, όταν λυγίζεται σε ζεστό νερό
• Συσκευασία: 10 ατομικά τόξα/ πακέτο

Συρμάτινα Τόξα Unitek™ Nitinol Super-Elastic
Τα συρμάτινα τόξα Nitinol Super-Elastic είναι εύκολα στην τοποθέτηση και περίδεσή τους, ενώ παράλληλα
διατηρούν συνεχείς ελαφρές δυνάμεις στα δόντια .
• Παρέχουν συνεχόμενες ελαφρές δυνάμεις
• Χαρακτηριστικά εύκολης τοποθέτησης
• Καλός έλεγχος του torque σε πρώιμο στάδιο της θεραπείας
• Συσκευασία: 10 ατομικά τόξα/ πακέτο
• Διατίθενται και σε μορφή Reverse Curve

Συρμάτινα Τόξα Unitek™ Nitinol Classic
• Το 1977, η 3Μ πρωτοστάτησε στα σύρματα νικέλιο-τιτάνιο, ως μιαβελτιωμένη εναλλακτική λύση του
ανοξείδωτου χάλυβα.
• Αυτό το “κλασσικό” σύρμα συνδυάζει τη γραμμική ελαστικότητα και την ευκαμψία του χάλυβα υψηλής
αντοχής, με το ελαστικό εύρος εργασίας και τις ελαφρύτερες δυνάμεις που μπορεί να προσφέρει μόνο
το νικέλιο.
• Μεγάλο εύρος εργασίας
• Ασκεί 40% των δυνάμεων ενός ανοξείδωτου σύρματος
• Συσκευασία: 10 ατομικά τόξα/ πακέτο

Συρμάτινα Τόξα Unitek™ Beta III Titanium
• Συρμάτινα τόξα που παρέχουν το εκτεταμένο εύρος εργασίας ενός κράματος τιτανίου και την
ελαστικότητα του ανοξείδωτου χάλυβα.
• Επεξεργασμένο για τη μείωση της θραύσης
• Στιλβωμένο, με επιφανειακό φινίρισμα, για βελτιωμένους μηχανισμούς ολίσθησης.
• Αποστρογγυλεμένες γωνίες που προσφέρουν μείωση στην απώλεια ροπής, ειδικά στην τελική φάση της
θεραπείας
• Συσκευασία: 10 ατομικά τόξα/ πακέτο

Συρμάτινα Τόξα Permachrome Resilient
• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι
• Παρέχει ισορροπία μεταξύ ευπλαστότητας και ελαστικότητας.
• Καλύτερη δυνατότητα μορφοποίησης από το Hi-T ™ II
• Μέγιστη αντοχή στον εφελκυσμό
• Συσκευασία: 10 ατομικά τόξα/ πακέτο, ή 50 ατομικά τόξα/ πακέτο

Coaxial Wire
• Εξάκλωνο σύρμα
• Παρέχει ελαφρές δυνάμεις
• Πολύ εύκαμπτο και εύκολο στην τοποθέτηση
• Άριστο σύρμα για το αρχικό στάδιο μιας θεραπείας
• Κοινό και για τις δύο γνάθους
• Δεν ξετυλίγεται κατά την κοπή
• Συσκευασία: 10 τεμάχια / πακέτο

Σύρμα Γλωσσικής Συγκράτησης
• Μήκος 7 in. (17,8 cm) /σύρμα
• Διαμέτρου .032 in. (.81 mm) ανοξείδωτος χάλυβας, με σφιχτή σπειροειδή κατασκευή, που δεν
ξετυλίγεται κατά την κοπή
• Επιτρέπει μακροχρόνια σταθερότητα με φυσιολογική κίνηση των δοντιών
• Συγκράτηση οποιουδήποτε ή όλων των δοντιών σε ένα τμήμα
• Συσκευασία: 25 τεμάχια / πακέτο

Ελαστομερή
Ελαστικές Προσδέσεις Alastik™ Easy-to-Tie
• Σχεδιασμένες με κλίση 45ο για πιο εύκολη τοποθέτηση γύρω από τα πτερύγια του αγκίστρου.
Το μοναδικό γωνιακό σχήμα μειώνει το εύρος της κίνησης που απαιτείται για την πρόσδεση των
αγκίστρων, ελαττώνοντας σημαντικά το χρόνο της διαδικασίας αυτής.
• Είναι ανθεκτικά στον αποχρωματισμό
• Δεν περιέχουν latex
• Σχεδιασμένα για ατομική χρήση σε κάθε ασθενή
• Διαθέσιμα σε 26 χρώματα
• Συσκευασία: 100 sticks με 10 προσδέσεις / συσκευασία (1000 προσδέσεις)

Ελαστικές Aλυσίδες Continuous Chains Bobbin
• Eλαστικές αλυσίδες μέτριας δύναμης
• Διαθέσιμες σε 26 χρώματα
• Διατίθεται σε δύο τύπους: Συνεχόμενες ή με κλειστό διάστημα (CK), και με ανοιχτό διάστημα (C-1)
• Συνολικό μήκος / ρολό: 457 cm

Ελαστική Πρόσδεση με «μαξιλαράκι»
(Elastomeric Ligature with Guard)
• Ελαστική πρόσδεση εξωτερικής διαμέτρου .124 in. (3,1 cm ).
• Τοποθετείται κυρίως στα κεραμικά άγκιστρα των δοντιών της κάτω γνάθου για αποφυγή αποτριβών
των δοντιών της άνω γνάθου.
• Διατίθεται σε 2 χρώματα: διάφανο και ασημένιο
• Συσκευασία: 100 προσδέσεις

Ενδοστοματικά Ελαστικά
Ελαστικά Διαγναθικά
People Pack Intraoral Elastics
• Κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ και
επικαλυμμένο με φυσικό άμυλο.
• Υψηλής ποιότητας χειρουργικό latex
• Διατίθεται σε μεγάλο εύρος δυνάμεων και μεγεθών
(διαμέτρων).
• Χωρίς πρόσθετα χρώματος
• Συσκευασμένα σε φακελάκια των 100 τεμαχίων.
• Εύκολη αναγνώριση για διευκόλυνση διανομής στους
ασθενείς.
• Συσκευασία: 30 φακελάκια των 100 τεμαχίων (3.000
τεμάχια)
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