
Unica anterior
Καινοτόμο τεχνητό τοίχωμα,  

για όλες τις αποκαταστάσεις προσθίων.

myQuickmat Classico kit
Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών 

τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο να προσφέρει απαλό διαχωρισμό 

των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία 
εξαιρετικών σημείων επαφής  
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

myQuickmat Forte kit
Πλήρες σύστημα τμηματικών 

τεχνητών τοιχωμάτων  
και δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο να προσφέρει 

δυνατό διαχωρισμό των δοντιών, 
με σκοπό τη δημιουργία 

εξαιρετικών σημείων επαφής  
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

myClip 2.0
Συγκρατητήρας τμηματικών  

τεχνητών τοιχωμάτων  
ο οποίος συνδυάζει τη λειτουργία  

του δακτυλίου και του αρπαγοφόρου.

myWedge
Μεσοδόντια σφήνα με κοίλο 
σχήμα V, από πλαστικό υλικό 

υψηλής τεχνολογίας.

LumiContrast
Σκούρα μπλε τοιχώματα τα οποία 
αυξάνουν σημαντικά την αντίθεση  

και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 

μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

MyTines
Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο  

και αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα.

myRing Junior
Παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων,  

που ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία  
κλινικών περιπτώσεων.

myTines Junior

Junior  
LumiContrast

myClip Junior
Όλα σε ένα - παιδιατρικός δακτύλιος 
συγκράτησης τμηματικών τεχνητών 

τοιχωμάτων, με ενσωματωμένη λαβίδα.
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Unica anterior

Το Unica είναι το απλό και ιδανικό τεχνητό τοίχωμα για αποκαταστάσεις προσθίων όπως οι 
ομάδες III, IV, V, οι άμεσης διαστρωμάτωσης όψεις σύνθετης ρητίνης και οι τροποποιήσεις 
σχήματος. Έχει πάχος 0,03 mm.

Χάρη στο καμπύλο σχήμα του, το Unica προσαρμόζεται σωστά στις διαφορετικές 
μορφολογίες των πρόσθιων δοντιών και καθιστά δυνατό να αποκατασταθούν όμορα κι 
αυχενικά όρια ταυτόχρονα, ακόμα και με παρουσία ελαστικού απομονωτήρα ή νήματος 
απώθησης ούλων. Έτσι, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος παραμονής στην έδρα. Τα πτερύγια 
τοποθέτησης επιτρέπουν γρήγορη και αποτελεσματική τοποθέτηση του τεχνητού τοιχώματος.

Επιπρόσθετα, μόλις τοποθετηθεί το τοίχωμα Unica επιτρέπει να οπτικοποιηθεί εύκολα το 
τελικό σχήμα της αποκατάστασης, ακόμα και πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Καινοτόμο τεχνητό τοίχωμα, για όλες τις αποκαταστάσεις προσθίων. Όψεις σύνθετης ρητίνης

Για περισσότερες  
πληροφορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

Unica anterior Introkit 
Περιλαμβάνει:
35 τεμ. Unica τεχνητά τοιχώματα προσθίων
40 τεμ. σφήνες myWedge πολύ μικρές (XS)
40 τεμ. σφήνες myWedge μικρές (S) 
40 τεμ. σφήνες myWedge μεσαίες (M)
1x3 ml σύριγγα ρητίνης myCustom Resin
7 βελόνες για την myCustom Resin
1 λαβίδα myQuickmatrix Forceps

6900 200,00 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

12 τεμάχια Unica 6912 36,42 €

50 τεμάχια Unica 6950 107,12 €

Αποκατάσταση ταυτόχρονα 
τόσο στα όμορα όσο και  
στα αυχενικά όρια.

 1

Καμπύλο προφίλ για  
μια ανατομική αποκατάσταση 

των όμορων ορίων.
 2

Πτερύγια τοποθέτησης  
για ευκολία τοποθέτησης  
και προσαρμογή του 
τεχνητού τοιχώματος.

Εύκολη διαχείριση  
της αυχενικής περιοχής: 
προβλέψιμη αποκατάσταση 
και/ή απώθηση των ούλων.

 3

4
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myQuickmat Classico kit

Το kit αυτό, περιλαμβάνει τον κλασικό δακτύλιο συγκράτησης τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων myRing Classico της Polydentia, κατασκευασμένο από νικέλιο-τιτάνιο. Είναι 
ενισχυμένος για να προσφέρει μια ιδανική και απαλή δύναμη διαχωρισμού, σε συνδυασμό με τις συμπεριλαμβανόμενες ξύλινες σφήνες. To kit περιλαμβάνει επίσης τους, 
πρόσφατα ανασχεδιασμένους, σωληνίσκους Δέλτα. Αυτοί οι, ανατομικού σχήματος, σιλικονούχοι σωληνίσκοι εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος 
και προσαρμογή του στην ανατομία του δοντιού. Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast   ολοκληρώνουν τη συλλογή. Αυτά τα σκούρα μπλε τοιχώματα, αυξάνουν σημαντικά 
τη χρωματική αντίθεση και μειώνουν την ανακλώμενη λάμψη, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο 
κι αντικαταστάσιμοι σωληνίσκοι 
Δέλτα.

Τριγωνικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι 
επιτρέπουν τέλεια προσαρμογή του 
τεχνητού τοιχώματος.

Δακτύλιος νικελίου-
τιτανίου με ενίσχυση.

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών 
τοιχωμάτων και δακτυλίου συγκράτησης, 
σχεδιασμένο να προσφέρει απαλό διαχωρισμό 
των δοντιών, με σκοπό τη δημιουργία 
εξαιρετικών σημείων επαφής  
σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

Σκούρα μπλε τοιχώματα  
τα οποία αυξάνουν σημαντικά  
την αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη.
Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγεθυντικοί φακοί ή μικροσκόπιο.

Σωληνίσκοι Δέλτα 
Ανατομικά διαμορφωμένοι 
σιλικονούχοι σωληνίσκοι οι οποίοι 
εξασφαλίζουν ιδανική συγκράτηση 
του τοιχώματος και προσαρμογή 
στην ανατομία του δοντιού.

Ξύλινες σφήνες
Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες 

από ξύλο σφενδάμου, από 
σουηδικά δάση βιώσιμης 

διαχείρισης.

Ατσάλινα τοιχώματα 
Για αυχενικές, υποουλικές 

αποκαταστάσεις.

LumiContrast

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

myQuickmat Classico kit - ΚΩΔ. 6801

Περιλαμβάνει:
- 2 τεμάχια myRing Classico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκους Delta
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  50 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS) 
- 50 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S) 
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 13 mm (M)
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 15 mm (L)

259,28 €    
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myQuickmat Forte kit

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

myQuickmat Forte kit - Κωδ. 6803

Περιλαμβάνει: 
- 2 τεμάχια myRing Forte
- 2 ζευγάρια myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Small, 1 ζευγάρι myTines Large
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat με επέκταση, 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm/5 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,04 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast με επέκταση 0,04 mm/6,4 mm ύψος + επέκταση
-  50 τεμ. myWedge Extrasmall (XS) 
-  50 τεμ. myWedge Small (S) 
-  40 τεμ. myWedge Medium (M) 
-  40 τεμ. myWedge Large (L) 
-  1 αρπαγοφόρο myForceps

410,00 € 

Αποστειρώσιμα  
στο αυτόκαυστο  
κι αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα 

Το ανατομικό σχήμα 
εξασφαλίζει τέλεια 
προσαρμογή του τοιχώματος 
στα υπερώια/γλωσσικά  
και παρειακά τοιχώματα

Ανοξείδωτο ατσάλι  
ανώτερης ποιότητας

Δυνατή δύναμη 
διαχωρισμού χάρη στο 
καινοτόμο σύστημα 
διπλού ελατηρίου

Πλήρες σύστημα τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων 
και δακτυλίου συγκράτησης, σχεδιασμένο  
να προσφέρει δυνατό διαχωρισμό των δοντιών,  
με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων 
επαφής σε αποκαταστάσεις ΙΙ ομάδας.

myWedge
Σφήνα σχήματος V από πλαστικό υλικό 
υψηλής τεχνολογίας. Συμπιέζεται τέλεια 
και προσαρμόζεται στη μεσοδόντια 
ανατομία των δοντιών

myForceps
Ο αρπαγοφόρος myForceps είναι το 
απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή 
τοποθέτηση και αφαίρεση όλων των 
δακτυλίων συγκράτησης τμηματικών 
τοιχωμάτων της Polydentia

LumiContrast
Σκούρα μπλε τοιχώματα  
τα οποία αυξάνουν σημαντικά  
την αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγεθυντικοί φακοί   
ή μικροσκόπιο

Το kit αυτό, περιλαμβάνει το myRing Forte της Polydentia, έναν δυνατό δακτύλιο διαχωρισμού που προσφέρει ιδανική δύναμη διαχωρισμού. Τα αποστειρώσιμα στο 
αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα του, εξασφαλίζουν μια τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα. Το kit 
περιλαμβάνει μια συλλογή των myWedge, υψηλής ποιότητας, ανατομικών πλαστικών σφηνών. Τα τμηματικά τοιχώματα LumiContrast  ολοκληρώνουν τη συλλογή.

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Άκρα
Αποστειρώσιμα  
στο αυτόκαυστο  
και αντικαταστάσιμα  
πλαστικά άκρα
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myClip 2.0

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

myClip 2.0 - Κωδ. 6305

Περιλαμβάνει:
1 myClip 2.0
1 ζευγάρι myTines Small, 1 ζευγάρι myTines Medium, 1 ζευγάρι myTines Large
5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0.04 mm/5 mm ύψος
5 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0.04 mm/6.4 mm ύψος
10 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
10 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S) 

176,54 €

LumiContrast

Συγκρατητήρας τμηματικών τοιχωμάτων που συνδυάζει τη λειτουργία δακτυλίου κι αρπαγοφόρου και τοποθετείται εύκολα με το ένα χέρι. Τα αποστειρώσιμα στο 
αυτόκαυστο πλαστικά άκρα του εξασφαλίζουν τέλεια προσαρμογή του τοιχώματος στα υπερώια/γλωσσικά και παρειακά τοιχώματα, μειώνοντας σημαντικά την 
ανάγκη για φινίρισμα και εξοικονομώντας χρόνο. Αυτά τα ανατομικού σχήματος άκρα αντικαθίστανται, επιτρέποντας να ωφεληθείτε από τη μεγάλη διάρκεια ζωής 
αυτού του συγκρατητήρα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι.
Η δύναμη διαχωρισμού του myClip 2.0 επιτρέπει τη δημιουργία εξαιρετικών σημείων επαφής κατά την αποκατάσταση κοιλοτήτων ΙΙ ομάδας.

Σκούρα μπλε τοιχώματα τα 
οποία αυξάνουν σημαντικά την 
αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται 
μεγεθυντικοί φακοί  
ή μικροσκόπιο

Ξύλινες σφήνες 
Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες 
από ξύλο σφενδάμου, από 
σουηδικά δάση βιώσιμης 
διαχείρισης

Αποστειρώσιμα 
στο αυτόκαυστο κι 
αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα 

Το ανατομικό σχήμα  
εξασφαλίζει τέλεια προσαρμογή 
 του τοιχώματος  
στα υπερώια/γλωσσικά  
και παρειακά τοιχώματα

Ανώτερης ποιότητας  
ανοξείδωτο ατσάλι 

Ιδανική δύναμη διαχωρισμού χάρη στο 
καινοτόμο σύστημα διπλού ελατηρίου

Εύκολη τοποθέτηση 
του δακτυλίου με το 
ένα χέρι

Άκρα
Αποστειρώσιμα  
στο αυτόκαυστο  
και αντικαταστάσιμα  
πλαστικά άκρα

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Συγκρατητήρας τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων  
ο οποίος συνδυάζει τη λειτουργία του δακτυλίου  
και του αρπαγοφόρου.
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myTines Small ΝΕΟ  & Medium

myTines Large ΝΕΟ

Πολυχρηστικά άκρα για τα myRing Forte και myClip 2.0

Πολυχρηστικά άκρα για τα myRing Forte και myClip 2.0

Αναπτύχθηκαν για την ακριβή προσαρμογή των τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων σε μια ευρεία γκάμα 
κλινικών περιπτώσεων και δοντιών με διαφορετικά ύψη μύλης. Σε περιπτώσεις δοντιών ανόμοιας μορφολογίας, 
δίνεται η δυνατότητα να συνδυαστούν στον ίδιο δακτύλιο myTines Small και myTines Medium, για βελτιωμένη 
προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και μείωση των προεξοχών σύνθετης ρητίνης.

Δημιουργήθηκαν για να βελτιώσουν τη σταθερότητα των δακτυλίων σε ευρείες κοιλότητες ακόμα και σε 
περιπτώσεις που έχει χαθεί ένα φύμα.

Τα πτερύγιά τους είναι ασύμμετρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια προσαρμογή του τμηματικού τεχνητού 
τοιχώματος σε άπω και εγγύς κοιλότητες απλώς με αντιστροφή της θέσης των άκρων στον δακτύλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

myTines Small 6 ζεύγη 6304 89,64 €

myTines Medium 6 ζεύγη 6303 90,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ

myTines Large 6 ζεύγη 6306 89,64 €

myTines Ασσορτί 
6 ζεύγη 

(Small, Medium, Large) 6310 88,40 €
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myCustom Rings kit

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

myCustom Rings kit - Κωδ. 6802 

Περιλαμβάνει:
- 2 τεμάχια myRing Classico
- 6 ζευγάρια σωληνίσκους Delta
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,025 mm/5 mm ύψος
-  50 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat γομφίων 0,025 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,025 mm/5 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα LumiContrast γομφίων 0,025 mm/6,4 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat διαφανή προγομφίων 0,075 mm/5 mm ύψος
-  20 τεμ. τμηματικά τοιχώματα Quickmat διαφανή γομφίων 0,075 mm/6,4 mm ύψος
-  50 τεμ. ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS) 
- 50 τεμ. ξύλινες σφήνες 12 mm (S)
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 13 mm (M)
- 40 τεμ. ξύλινες σφήνες 15 mm (L) 
- 1x2 ml σύριγγα ρητίνης myCustom Resin 
- 10 άκρα-βελόνες διαμετρήματος 18

308,95 €

Τα άκρα του δακτυλίου 
διαμορφώνονται ατομικά 
με αποτύπωση των υγιών 
και ακέραιων όμορων 
τοιχωμάτων, με χρήση της 
φωτοπολυμεριζόμενης ρητίνης 
myCustom Resin

myCustom Resin

Σύστημα για άψογες όμορες 
αποκαταστάσεις, σχεδιασμένο  
σε συνεργασία με την ομάδα 
Αισθητικής Οδοντιατρικής  
Style Italiano.

Το myCustom Rings kit έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Style Italiano, μια ομάδα μελέτης που απαρτίζεται από κλινικούς οδοντιάτρους και ερευνητές που 
ειδικεύονται στην αισθητική κι αποκαταστατική Οδοντιατρική. Το kit αυτό, σχεδιάστηκε για την εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνικής ανεπτυγμένης από τον Dr. Jordi 
Manauta του Style Italiano. Η τεχνική του myCustom Rings επιτρέπει την εύκολη αναδημιουργία της προϋπάρχουσας ανατομίας των όμορων επιφανειών. Τα άκρα 
του δακτυλίου διαμορφώνονται ατομικά, με αποτύπωση των υγιών κι ανέπαφων όμορων τοιχωμάτων, χρησιμοποιώντας την, περιλαμβανόμενη στη συσκευασία, 
φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη myCustom Resin. Το γεγονός αυτό, καθιστά δυνατή την επίτευξη δυνατών σημείων επαφής κι ακριβούς όμορου περιγράμματος, κατά 
τη διαδικασία αποκατάστασης. 

ή
www.styleitaliano.org/
my-custom-rings-kit

Ατομικά διαμορφωμένα 
άκρα, φτιαγμένα με χρήση 
της φωτοπολυμεριζόμενης 
ρητίνης myCustom Resin

Δακτύλιος Νικελίου-Τιτανίου  
με ενίσχυση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ξύλινες σφήνες 
Μεσοδόντιες ξύλινες σφήνες από 
ξύλο σφενδάμου, από σουηδικά 
δάση βιώσιμης διαχείρισης

LumiContrast
Σκούρα μπλε τοιχώματα τα 
οποία αυξάνουν σημαντικά  
την αντίθεση και μειώνουν  
την ανακλώμενη λάμψη, 
ιδιαίτερα όταν  
χρησιμοποιούνται μεγεθυντικοί 
φακοί ή μικροσκόπιο.
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diamond24

Σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, δίνουν 24 λύσεις στη διαμόρφωση εμφράξεων ΙΙ ομάδας.

Οι diamond24 είναι σωληνίσκοι ανατομικού σχεδίου, σχεδιασμένοι από το Style Italiano. Τοποθετούνται στα άκρα του δακτυλίου συγκράτησης τμηματικών τεχνητών 
τοιχωμάτων myRing Classico. Μπορούν να προσανατολιστούν σε 24 διαφορετικούς συνδυασμούς σχήματος και μήκους, βοηθώντας στην τελειότερη προσαρμογή 
και συγκράτηση του τεχνητού τοιχώματος στα όμορα τοιχώματα των κοιλοτήτων ΙΙ ομάδας, ακόμα και στις δυσκολότερες κλινικές καταστάσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

-  Εύκαμπτοι ώστε να επιτρέπουν την προσεκτική 
κάμψη του τοιχώματος ώστε να δώσει σχήμα χωρίς 
να καταρρεύσει μέσα στην κοιλότητα

-  Δημιουργούν εξαιρετικά σημεία επαφής
-  24 συνδυασμοί ενισχύουν την προσαρμογή του 

τοιχώματος σε κάθε κλινική περίπτωση
- Αποστειρώσιμοι στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμοι
- Εξατομικεύονται με κοπή τους κατά περίπτωση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ

Diamond24  - 15 ζεύγη - Κωδ. 6312 25,70 €
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Ανταλλακτικά
Δακτύλιοι Τμηματικών Τοιχωμάτων

Ατσάλινα Τοιχώματα Ποσότητα ΚΩΔ. ΤΙΜΗ
 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος 100 5735

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματαs, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος 100 5736 

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος 100 5705

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος 100 5706

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση 50 5756 

 Quickmat Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση 50 5746

Διαφανή Τοιχώματα Ποσότητα ΚΩΔ.
 Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.075mm / 5mm ύψος 100 5765

 Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.075mm / 6.4mm ύψος 100 5766

 Quickmat Διαφανή Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.075mm / 6.4mm + επέκταση  50 5776

Τοιχώματα Lumi Contrast Ποσότητα ΚΩΔ.
 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.025mm / 5mm ύψος 70 6735

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.025mm / 6.4mm ύψος 70 6736 

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Προγομφίων 0.04mm / 5mm ύψος 70 6705

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, Γομφίων 0.04mm / 6.4mm ύψος 70 6706

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.025mm / 6.4mm + επέκταση 50 6756 

 LumiContrast Τμηματικά Τοιχώματα, με επέκταση 0.04mm / 6.4mm + επέκταση 50 6746

Σφήνες Ποσότητα ΚΩΔ.
 Pinky Ξύλινες Σφήνες, 11mm (XS) 200 5011

 Ξύλινες Σφήνες, 12mm (S) 100 5012

 Ξύλινες Σφήνες, 13mm (M) 100 5013

 Ξύλινες Σφήνες, 15mm (L) 100 5015

 myWedge, Πολύ μικρές (XS) 100 7101

 myWedge, Μικρές (S) 100 7102

 myWedge, Μεσαίες (M) 100 7103

 myWedge, Μεγάλες (L) 100 7104

Ρητίνη  ΚΩΔ.

 myCustom Ρητίνη, 3ml σύριγγα & 10 βελόνες διαμετρήματος 18  6811

Εργαλεία   ΚΩΔ.

                          myQuickmatrix Forceps  5703 
     

                          myForceps  5707

54,32 €
54,32 €
54,31 €
54,31 €
34,10 €
31,00 €

47,84 €
47,84 €
47,84 €

64,27 €
64,27 €
64,27 €
64,27 €
64,27 €
64,27 €

28,95 €
17,27 €
17,27 €
17,27 €
39,63 €
39,63 €
39,63 €
39,63 €

46,28 €

88,18 €

128,54 €

ΚΩΔ. 6805
myClip 2.0, 2 τεμ.
myTines M, 2 ζεύγη 
myTines S, 1 ζεύγος
myTines L, 1 ζεύγος

182,10 €

ΚΩΔ. 6806
myRing Forte, 2 τεμ.
myTines M, 2 ζεύγη 
myTines S, 1 ζεύγος
myTines L, 1 ζεύγος

123,19 €

ΚΩΔ. 6804
myRing Classico, 2 τεμ. 
Σωληνίσκοι Δέλτα, 2 ζεύγη

74,98 €

ΚΩΔ. 5712
Σωληνίσκοι Δέλτα, 15 ζεύγη

10,71 €

Προσφορά
Αγοράζοντας 

3 συσκευασίες
οποιουδήποτε κωδικού

ανταλλακτικών
τοιχωμάτων 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
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SWISS
MADE

Το myJunior Kit είναι το πρώτο σύστημα 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων για την 
Παιδοδοντία, ειδικά ανεπτυγμένο για να ταιριάζει 
στα μικρότερα νεογιλά δόντια και στα νέα μόνιμα 
δόντια. Επιτρέπει στους οδοντιάτρους  
να επιτυγχάνουν προβλέψιμες αποκαταστάσεις 
και ιδανικές επιφάνειες επαφής.

Το σετ προσφέρει φιλικές προς τα παιδιά λύσεις 
που βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου στην 
έδρα και μειώνουν τη δυσφορία των παιδιών 
επιτρέποντάς τους να επιστρέψουν γρήγορα  
στις αγαπημένες τους δραστηριότητες.

myTines Junior
Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο και 
αντικαταστάσιμα πλαστικά άκρα τα οποία 
τοποθετούνται πάνω από τη σφήνα  
και προσφέρουν εξαιρετική προσαρμογή  
του τεχνητού τοιχώματος.

Junior LumiContrast
Σκούρα μπλε τεχνητά τοιχώματα 
τα οποία αυξάνουν σημαντικά 
την αντίθεση και μειώνουν την 
αντανάκλαση του φωτός.

myWedge
Σχήματος V, υψηλής τεχνολογίας 
πλαστική σφήνα.

Ξύλινες 
σφήνες

Junior Quickmat 
Ατσάλινα Τοιχώματα

Σιλικονούχοι σωληνίσκοι
Μαλακά άκρα που προσφέρουν  

επιπλέον κράτημα και προσαρμογή.

νέο!
σύστημα τμηματικών τοιχωμάτων 
για την Παιδoδοντία.

Το πρώτο

myJunior Kit - REF 6330
1 τεμ. myClip Junior
1 τεμ. myRing Junior
5 ζεύγη  Κυλινδρικοί σιλικονούχοι σωληνίσκοι
5 ζεύγη myTines Junior
40 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα LumiContrast προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
40 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα Junior LumiContrast 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
50 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα Quickmat προγομφίων 0,04 mm / 5 mm ύψος
50 τεμ.  Τμηματικά τοιχώματα Junior Quickmat 0,04 mm / 3,75 mm ύψος
50 τεμ. Ξύλινες σφήνες Pinky 11 mm (XS)
50 τεμ. Ξύλινες σφήνες 12 mm S
50 τεμ. myWedges ΧS
50 τεμ. myWedges S

Ανταλλακτικά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ

275,60 €

ΚΩΔ. 6335
myClip Junior
2 τεμάχια

ΚΩΔ. 6336
myRing Junior
2 τεμάχια

ΚΩΔ. 6333
myTines Junior
15 ζεύγη

ΚΩΔ. 5711
Σιλικονούχοι σωληνίσκοι
15 ζεύγη

ΚΩΔ. 6708
Junior LumiContrast, τμηματικά 
τοιχώματα 0,04 mm/3,75 mm
70 τεμάχια

ΚΩΔ. 6705
LumiContrast, τμηματικά 
τοιχώματα προγομφίων  
0,04 mm/5 mm, 70 τεμάχια

ΚΩΔ. 5708
Junior Quickmat, τμηματικά 
τοιχώματα 0,04 mm / 3,75 mm
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 5705
Quickmat, τμηματικά τοιχώματα 
προγομφίων 0,04 mm/5 mm
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 5011
Ξύλινες σφήνες Pinky
11 mm (XS), 200 τεμάχια

ΚΩΔ. 5012
Ξύλινες σφήνες 12 mm (S), 
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 7101
myWedge Extrasmall (XS), 
100 τεμάχια

ΚΩΔ. 7102
myWedge Small (S), 
100 τεμάχια

166,40 € 87,15 € 72,80 € 7,50 €

74,88 € 64,27 € 88,40 € 54,31 €

28,95 € 17,27 € 39,63 € 39,63 €
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Το myClip Junior και myRing Junior είναι παιδιατρικοί δακτύλιοι για τμηματικά τοιχώματα. Προσφέρουν ελάχιστα επεμβατικές, ασφαλείς στη 
χρήση και με φωτεινά χρώματα, λύσεις που επιτρέπουν ευκολότερη αποκαταστατική θεραπεία σε νεαρά δόντια με χαμηλό ύψος μύλης. 

Οι δακτύλιοι Junior συνδυάζουν σταθερότητα με τη σωστή δύναμη διαχωρισμού που καθιστά εφικτό στους οδοντιάτρους να επιτύχουν ιδανικές 
επιφάνειες επαφής. 

Επιπλέον, το εξαιρετικό κράτημα που προσφέρεται από τα εύκαμπτα άκρα myTines Junior και αποστρογγυλεμένους σιλικονούχους σωληνίσκους, 
εξασφαλίζει καλύτερη προσαρμογή του τμηματικού τοιχώματος κι αποτρέπει τη δημιουργία προεξοχών και περισσειών ρητίνης, εξοικονομώντας 
χρόνο στην έδρα.

Όλα σε ένα - παιδιατρικός δακτύλιος  
συγκράτησης τμηματικών  
τεχνητών τοιχωμάτων,  
με ενσωματωμένη λαβίδα.

•   Ιδανικό μέγεθος για να ταιριάζει σε νεογιλά δόντια  
σε παιδικά στόματα

•   Μακράς διαρκείας δακτύλιος, κατασκευασμένος  
από Νικέλιο-Τιτάνιο

•   Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων 
επιφανειών επαφής

•   Εξαιρετική προσαρμογή του τεχνητού τοιχώματος και 
συγκράτηση

•   Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα myTines Junior

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•   Όλα σε ένα - δακτύλιος τμηματικών τοιχωμάτων.  
Δεν χρειάζεται εκφοβιστικές λαβίδες

•   Μακράς διαρκείας δακτύλιος, κατασκευασμένος  
από Νικέλιο-Τιτάνιο

•   Ιδανική δύναμη διαχωρισμού για την επίτευξη άψογων 
επιφανειών επαφής

•   Εύκολη, γρήγορη τοποθέτηση του δακτυλίου με το ένα χέρι

•   Αποστειρώσιμα στο αυτόκαυστο κι αντικαταστάσιμα 
πλαστικά άκρα myTines Junior

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Παιδιατρικός δακτύλιος συγκράτησης 
τμηματικών τεχνητών τοιχωμάτων, 
που ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία 
κλινικών περιπτώσεων.

Για περισσότερες 
πληροφορίες

Για περισσότερες 
πληροφορίες


