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VivaScan kit
7.495.000 FT
Áfa nélkül

*Az ár a teljes készletet tartalmazza (szkenner, tartó és laptop)
Az ár tartalmazza a szoftvert is (amelynek nincs éves licence!)

+ INGYENES

Ön által választott
Variolink vagy Multilink

VARIOLINK ESTHETIC DC/LC - Vivapen + 1 box (80 pcs) optragate (40 pcs – L, 40 pcs - S)
MULTILINK UNIVERSAL GLUE KIT + 1 box (80 pcs) optragate (40 pcs – L, 40 pcs - S)
**Az ajánlat a készlet erejéig érvényes!
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EGY EGYSZERŰ
ÉS ESZTÉTIKUS CEMENT
MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT

GLUMA® Bond Universal
The all-in-one drop.
Giving a hand to oral health.
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Mindent a rendelőért!
Fogtükörnyél COLORI Silicon Liquid Steel
+ Fogászati Készlet vizsgálathoz, CM1500-HR
+ DreamShield full face visor frame w/12
clear lenses
+ Orolin Multisept Plus 2l (műszerek)

Relyx Fiber Post 10db
+ Relyx U 200 Automix utt. 8.5g
+ Orolin Burbath 2l
+ Orolin Burbath kád 150m
+ Gyémántcsiszoló gömb turbina x5db
Relyx Fiber - Üvegszállal
erősített, röntgenárnyékot
adó, transzlucens kompozit
gyökércsap.

Colori - Kiváló minőségű
speciális hőre keményedő
szilikonból készült,a belső mag
kiváló minőségű rozsdamentes
acélból készült.

Relyx U 200 - A RelyX U200
Automix egy második
generációs önkondicionáló
műgyanta cement.

CM1500-hr - Nemesacélból
készült, alapműszerek.
DreamShield - Teljes arcfedés
és védelem,elegáns kialakítás,a
pajzs méretei kb: 9,25”
hosszúság x 6,5” magas.

Orolin Burbat - Használatra
kész, aldehid-mentes
fúrótisztító oldat
Orolin Burbath kád - 150
ml-es műanyag kád fúrók
fertőtlenítésére.

Orolin Multisept - Műszer és
fúró fertőtlenítő, áztató
koncentrátum aldehid mentes
2% ra kell hígítani . Ultrahangos
tisztítókádhoz is használható.

Gyémántcsiszoló gömb
turbina - Kiváló minőségű
gyémánt, turbinába, amely
rendkívül kopásálló.

Ft 51.351

Ft 114.916

Ft 41.081

Ft 99.977

Áfát tartalmaz

Speedex Promo 910ml+140ml+60ml
+ Alligat Chroma Fast 453g
+ Aseptoprint Spray 1l (Lenyomat)
+ Pearl blue kesztyű, 100db

Áfát tartalmaz

Express STD Putty 2x305ml
+ Express Light Body Regular 2x50ml
+ Ketac Cem Radiopaque cement 33g+12ml
+ Ultrapak CleanCut Cord
+ ViscoStat Mini készlet 1.2ml

Speedex Promo - Keverési
arányokra toleráns C-szilikon
lenyomatanyag. A katalizátor
paszta alul- illetve felüladagolásával (30%-ig) szabályozható a kötési idő. 7 napon
át formastabil.

Express STD Putty - A-szilikon
precizíós alap lenyomatanyag.
Express Light Body - Precíziós
lenyomatanyag kartusos
kiszerelésben

Alligat Chroma Fast - Gyors
kötésű pormentes alginát
lenyomatanyag. Szituációs
lenyomatokhoz, valamint
tanulmányi modellnek is
kitűnő. 24 x 453g.

Ketac Cem - Röntgenárnyékot
adó ragasztó- és alábélelő
üvegionomer cement.
Ultrapak CleanCut - Hurkolt
pamut retrakciós fonal könnyen
felhelyezhető, nem szálasodik.
245 cm /csomag.

Aseptoprint Spray Használatra kész fertőtlenítő
oldat mindenfajta
lenyomatanyaghoz (poliéter,
poliszulfid, alginát, A- és
C-szilikon), lenyomatkanálhoz, viaszmintához,
fogszabályzó készülékekhez.

ViscoStat Mini - 20%-os
vas-szulfát tartalmú vérzéscsillapító gél.

Pearl blue - Nitril
vizsgálókesztyű.

Ft 44.295

Ft 35.436

Áfát tartalmaz
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Ft 63.177

Áfát tartalmaz
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Mindent a rendelőért!
Tetric EvoFlow utt. 2g
+ Tetric EvoCeram utt 3gx2db
+ Adhese Universal utt. VivaPen 2ml
+ Nylon profilakszis kefe x10db
+ Diamond instrument x10db
+ Microbrush Plus 100db
+ Oromed Gel 500ml (Kézfertőtlenítő) x2db
Tetric EvoFlow - Fényre-kötő,
radiopaque, folyékony
nanohybrid kompozit.

EQUIA Fil Single Shade Pack, 50 kapszula
+ Dentin Conditioner, 25ml
+ Happy Morning, fogkrémmel impregnált
fogkefe, 100db
+ Műanyag Monoart 15cm nyálszívó 100db
+ Monoart apron takaró kendő PG30
drb/roll 80
+ Artikulációs papír füzet 144drb
EQUIA Fil - radiopaque
poszterior tömőanyag
kapszulákban.

Tetric EvoCeram Fényrekötő, röntgenárnyékot
adó tömőanyag 16 színben.
Töltöttség: 82 súly%. A
kerámia töltőanyagok elérik
a 75%-ot, ezért a Tetric
EvoCeram-ot joggal
nevezhetjük plasztikus
kerámiának.

Dentin Conditioner - Kavitás
tisztító anyag. Egy enyhe 20%
poliakrilsavas kondicionáló a
smear layer eltávolítására és
a fogfelületek
kondicionálására.
Happy Morning fogkefe Happy Morning eldobható
fogkefék fogkrémmel.

Az Adhese Universal egy
egykomponensű, fényrekötő
adhezív direct és indirect
ragasztásokhoz, minden
kondícionálási technikához:
önsavazó rendszerek,
zománc-szelektív savazás,
total-etch.

Monoart nyálszívó - Euronda
Monoart EM15 nem toxikus
eldobható, flexibilis
nyálszívók, PVC 100db.
Monoart apron - Eldobható
betegvédő kötények egy
tekercsben, amely nagy
nedvszívó képességű,
többrétegű és vízálló
polietilén réteggel domborított, ragasztók használata
nélkül.

Nylon kefe - Profilakszis kefe.
Gyémántfúró - Kiváló
minőségű gyémánt,
turbinába, amely rendkívül
kopásálló.
Microbrush Plus Applikátorok hajlítható
műanyag nyéllel, különféle
folyadékok és gélek (lakkok,
linerek, savak, adhezívek)
pontos applikálására.

Artikulációs papír füzet Arttikulációs papír különösen
vékony és szakadásálló,
mindkét oldalon folyékony
festékbevonattal.A harapás
erősségét halványabb, illetve
sötétebb árnyalattal jelölik. Az
okklúziós pontok azonnal
láthatóvá válnak.

Oromed Gel 500mlHasználatra kész, széles
hatóspektrumú sebészeti és
higiéniás kézfertőtlenítő gél.

Ft 126.677

Ft 104.625

Ft 105.142

Ft 92.070

Áfát tartalmaz

VDW Silver Reciproc
+ UV Direct 1x55W Wifi

Áfát tartalmaz

Cervico Premium kit
Premium kit - Egy rendelői
eszköz, melyet a cervico
gyógyulócsavarok és
lenyomatvételi fejek készítésére
fejlesztettek ki.

VDW Silver Reciproc - Nagy
teljesítményű endodonciai
motor minden forgó, illetve
reciproc mozgást végző
tűrendszerekhez.
UV Direct 1x55W Wifi Professzionális germicid
lámpa a levegő és a
felületek fertőtlenítésére.

Ft 920.112

Ft 771.652

Áfát tartalmaz
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Mindent a rendelőért!
PANAVIA SA Cement Universal Automix
+ Clearfil Majesty Flow 3.2g
+ Clearfil Majesty Posterior fecskendő 4.9g
+ ClearfilMajesty Esthetic fecskendő 3.6g
+ UltraEZ fecskendő Econo készlet 1.2ml

Charisma Topaz syringe ONE set, 2x4g + bond
+ Charisma Topaz fecskendő 4g x2db
+ ROEKO Luna vattatekercs 1000db
+ Orbis olaj spray turbinához 500ml

PANAVIA SA Cement - Az
önragasztó ragasztócement
használata során könnyen
eltávolítható a felesleges
cement. Alkalmas kerámia,
cirkon-oxid, hibrid kerámia,
kompozit és fém koronák,
hidak, inlay-k és onlay-k,
implantátum felépítmények
ragasztására

Charisma Topaz ONE set - A
Kit 2 db 4g-os fecskendőt
tartalmaz a Charisma Topaz
ONE árnyalatból és egy üveg
Gluma Bond Universal
ragasztóanyagot.
Charisma Topaz - Charisma
Topaz fényrekötő,
röntgenárnyékot adó,
szabadalmaztatott TCD mátrix alapú (bis-GMA mentes)
nano-hibrid kompozit
tömőanyag.

Clearfil Majesty Flow Hybrid kompozit front- és
rágófogak valamennyi
kavitásosztályában végzett
direkt restaurációjához, illetve
indirekt restaurációk adhezív
rögzítéséhez.

ROEKO Luna - Luna
klórmentesen fehérített
vattatekercs. Nem bolyhosodik.

Clearfil Majesty Posterior,
Esthetic - Fényre kötő,
röntgenárnyékot adó hibrid
kompozit, valamennyi (I-V)
kavitásosztályba,
természetes és esztétikus
tömés egy kompozit
rétegben.

Orbis - Olaj spray fogászati
kézidarabok és turbinák
karbantartásához,
olajozásához.

UltraEZ - Ultra-EZ
érzékeny-ség csökkentő zselé
3% kálium- nitrátot és 0.25%
nátrium-fluoridot tartalmaz,
amely hatóanyagok
folyamatosan szabadulnak
fel a zseléből.

Ft 108.191

Ft 95.005

Ft 94.126

Ft 74.103

Áfát tartalmaz

TURBINA BORA LED
+ Bien Air AquaCare Spray 500ml

Áfát tartalmaz

Brilliant Flow 2.3g x2
+ Brilliant NG dentin/enamel 4gx4
+ Cavit tégely, 28g
+ Lunos® Prophy Paste Two in One 1x100g

TURBINA BORA LED - LED fényes,
Bien-Air kuplungra csatlakoztatható turbina.

Brilliant Flow - Rtg. árnyékot
adó, nano technológián
alapuló folyékony tömőanyag.

AquaCare Spray - Tisztító spray

Brilliant NG - A Brilliant NG egy
fényrekötő univerzális nanohibrid kompozit tömőanyag,
kiváló esztétikai tulajdonságokkal.
Cavit tégely - Egy megbízható
ideiglenes tömőanyag.
Egyszerűen alkalmazható
tömőműszerrel. Gyors, és
buborékmentes kötés a nedves
környezetben

Ft 334.767

Ft 261.118

Áfát tartalmaz
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Lunos Prophy Paste - Hatékony
tisztítás és polírozás, paszta
koptatóképessége fokozatosan
csökken az önredukáló polírozó
részecskéknek köszönhetően.

Ft 60.606

Ft 48.485

Áfát tartalmaz

7

Mindent a rendelőért!
DeTrey AH 26 utt. Intro készlet 8g + 10g
+ Gutapercha csúcsok 120db Diadent x2
+ Papír csúcsok 200db Diadent x2
+ K-Reamer L25mm x3
+ Qualatex powdered latex kesztyű, 100 drb
AH 26 powder Gyökértömő
anyag normál kivitelben, ezüst
tartalommal. Minden tömési
technikával alkalmazható,
kitűnő folyási tulajdonságokkal
rendelkezik, totálisan zár.

MD555 (Elszívórendszer-fertőtlenítés) 2.5l
+ FD 350 Classic Disinfection wipes box 1x110db
+ FD 366 (Felületfertőtlenítő) 1l x2
+ Soft nitril kesztyű, 100db x5
+ Honeywell googles LG 10 with green frame and
clear lens x2
MD555 - Aldehidmentes
koncentrátum fogászati
elszívórendszerek és
amalgámleválasztó
készülékek fertőtlenítésére,
illatosítására, tisztítására és
ápolására.

Gutapercha csúcsok - Diadent
milliméter jelöléssel ellátott,
lézer sugárral ellenőrzött, kézzel
válogatott Guttapercha csúcs.

FD 350 - Fertőtlenítő kendő.

K-Reamer - Hagyományos kézi
gyökérkezelő tűk, Many
gyártótól.

FD 366 - Aldehidmentes
fertőtlenítőszer érzékeny
felületek gyors fertőtlenítésére. Csekély alkoholtartalmának köszönhetően olyan
érzékeny anyagok fertőtlenítésére is alkalmas, mint az
akrilüveg vagy a műbőr.

Qualatex kesztyű - Latex,
púderes vizsgálókesztyű.

Soft nitril kesztyű - Nitril
vizsgálókesztyű.

Papír csúcsok - Diadent
milliméter jelöléssel ellátott
papírcsúcs.

Honeywell googles Védőszemüveg.

Ft 91.403

Ft 101.044

Ft 73.123

Ft 73.762

Áfát tartalmaz

Oroclean myArtistoAS-3 automatic Sanitizer
Dispenser
+ Oromed Gel 1 Liter Cartridge For Myartisto
Sanitizer Dispenser
+ Isorapid Spray 5l (Felületfertőtlenítő)
+ Dentiro Wipes Classic utt. 120 wip
(Felületfertőtlenítő) nedves x6db
+ Ultraclean -3 1l (Ultrasound)
Oroclean myArtistoAS-3 Falra szerelhető adagoló
fertőtlenítőhöz. Érzékelővel
rendelkezik.

Panasil Putty - A-szilikon
korrekciós technikához.

Futar - A Futar egy A szilikon
alapú, injektálható, elasztomer
harapásrögzítő anyag az
okklúziós helyzet precíz
lenyomatának létrehozására.

Isorapid Spray- aldehidmentes
készítmény gyors felület
fertőtlenítéshez, orvosi
készülékekhez, kézidarabokhoz,
bútorokhoz, műszerekhez. A
szórófej külön megvásárolható.

Applyfix Műanyag
adagolópisztoly 50 ml-es
patronokhoz 1:1/2:1 arányban.
Alkalmas: Identium, Panasil,
Futar és Mucopren Soft.

Dentiro Wipes - Fertőtlenítő
törlőkendők (14,5 x 20 cm).
Teljesen vírusölő, alacsony
alkoholtartalmú fertőtlenítő
törlőkendők kis felületekhez

FD 366 - Aldehidmentes
fertőtlenítőszer érzékeny
felületek gyors fertőtlenítésére.
Csekély alkoholtartalmának
köszönhetően olyan érzékeny
anyagok fertőtlenítésére is
alkalmas, mint az akrilüveg
vagy a műbőr.

Ultraclean - Erőteljes ultrahangos tisztító, amely eltávolítja
a makacs maradványokat is,
például vért, fehérjét vagy
egyéb lerakódásokat.

Ft 91.633

Ft 60.220

Áfát tartalmaz

www.dental-medical.hu

Panasil Putty 900ml
+ Panasil Contact two in one Light 2x50ml + 6
mixing tips
+ Futar 2x50ml + 6 mixing tips
+ Applyfix 4
+ FD 366 (Felületfertőtlenítő) 1l x3db

Panasil Contact Vinyl-polisziloxán alapú,
elasztomer hígan folyó
lenyomatanyag.

Oromed gél kézfertőtlenítő
1000ml utántöltő patron.

DM News
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Áfát tartalmaz

Ft 144.170

Ft 96.594

Áfát tartalmaz
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Olyan kicsi.
Olyan hatékony.

-kal kevesebb
műanyag
hulladék

-kal kevesebb
cementhulladék

alkalmazás

3,4 g cementtel.
A jó dolgok kis fecskendőkben érkeznek! A 3M™ RelyX™
Universal Resin Cement a szokásos 15 alkalmazáshoz
elegendő cementet szállít – de feleannyi műanyag hulladékkal.
Egyedülálló keverőcsúcsai pedig hihetetlenül 80%-kal
kevesebb cementhulladékot tesznek lehetővé.
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Szakmai tanulmányok!

Dr. Christopher Thalacker, Head of Adhesives R&D

RAGASZKODJON AZ INNOVÁCIÓKHOZ:
A MODERN ADHEZÍVEK 5 ELŐNYÖS TULAJDONSÁGA
A radioopacitástól kezdve a káriesz-érintett dentinfelszínek lezárásáig a modern univerzális adhezívek széles variációs lehetőségekkel hozakodtak elő, melyek a
használatot sokkal hatékonyabbá tudják tenni.
Itt az ideje, hogy újra felfedezzük az univerzális adhezíveket és 5 új előnyös tulajdonságot megismerjünk, amin eddig lehet hogy átsiklottunk.
A demográfiai mutatókból kiindulva, a páciensek elvárásai-, a
technika és a filozófia fejlődése
miatt vagy az orális egészségről
alkotott kép miatt - a fogászat
folyamatosan fejlődik. Ezek a
változások folyamatosan új innovatív fogászati anyagok megjelenését indukálják, beleértve az
adhezíveket is.
A gyártók folyamatosan fejlesztik a
fogászati adhezíveket hogy megfeleljenek a kezelőorvosok legújabb elvárásainak. Különösen az
univerzális adhezívekre koncentrálnak, hogy javítsanak a megjelenésükön és egyszerűsítsék
használatukat. Egy jó univerzális adhezívnek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
-Magas kötőerő;
-Direkt és indirekt restaurációk
ragasztására
alkalmas;
-Különféle restaurációs anyagokhoz (pl. üveg-kerámia, cikrónium, fémek és kompozitok) való
kötődés extra primer igénye nélkül.
Az univerzális adhezívek önmagukban is megfelelnek ezeknek
a követelményeknek, de itt van
még további öt jellemző, ami
még nem keltette fel a figyelmét:
1. Radioopacitás: megkülönbözteti az adhezív réteget a résektől,
buborékoktól vagy káriesztől
A
legtöbb
univerzális
adhezív radiolucens. Kifejezetten
nehéz
megkülönböztetni a röntgenen az adhezív kifolyását, a szekunder kárieszt,
a széli réseket, a buborékokat a
restauráció alatt, különösen a
nehezen ellenőrizhető helyeken.
A meglévő restaurációk alatti
radiolucens anyagok téves diagnózishoz vezethetnek - potenciális invazív túlkezelés leDM News
+36-62 55 40 80
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het az eredmény. Ennek a
hibának a kiküszöbölésére egyes
gyártók szervetlen radiopaque
töltőanyagot alkalmaznak az
adhezív
radioopacitásának
növelése érdekében. A szervetlen
töltőanyagok növelhetik a viszkozitást és kihatással lehetnek a
kezelhetőségre, a kezelést még
nagyobb kihívás elé állítva. Ezen
felül a töltőanyagok egy bizonyos idő után leülepszenek , ami
negatív hatással lehet a termék
tulajdonságaira, ha az üvegcsét
nem rázzuk fel alaposan a
használat előtt.

Direkt adhezív-felhalmozás az
első osztályú restaurációk alattkihúzott moláris fogak röntgenjei.
Az első három bal oldali moláris
fogat különböző nem radiopaque
univerzális adhezívvel kezeltük,
míg a jobb oldali molárisokat
3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adhesive-vel.
A potenciális problémák elkerülése érdekében egy olyan
univerzális adhezív ötlete fogalmazódott meg a fejlesztők
fejében, mely a dentinhez hasonló
radioopacitással
rendelkezik, hozzáadott radiopaque
töltőanyagok nélkül. A 3M™
Scotchbond™ Universal Plus Adhesive egy olyan új fejlesztésű radiopaque monomert tartalmaz,
mely egyenletesen oszlik el az
adhezíven belül és alacsony viszkozitást biztosít.

2.
Káriesszel
fertőzött
dentinfelszínekhez
való
kötődés:
A
minimálinvazív technikák támogatója
Egyre több fogorvos alkalmaz
minimál invazív technikát és a
káriesz eltávolítása során a cél
annyi foganyagot megőrizni,
amennyit csak lehetséges. A
legtöbb esetben ez az üreg alján lévő káriesszel fertőzött, de
kemény dentin meghagyását
jelenti. A mély üregekben a puha
dentin is meghagyható pulpaközelben. Annak érdekében
hogy ez az eljárás sikeres legyen,
a kárieszes fogszövetek körül
szoros lezárásnak kell lennie. A
lezárás elvágja a baktériumokat
a természetes tápanyag-utánpótlásuktól és meggátolja a szuvasodás terjedését.
Ennek
köszönhetően
továbbra is elköteleződhet minimál
invazív technikák mellett és nem
kell lemondania az univerzális adhezív használatáról. 3M™
Scotchbond™ Universal Plus Adhesive-t úgy fejlesztették, hogy
erősen kötődjön az ép és kárieszes dentinfelszínekhez is, valamint lezárja a káriesz-fertőzött
dentint egy tisztán kivehető folytonos hibrid réteg kialakításával.
Ez azt jelenti, hogy a kezelőorvos
bátran hagyatkozhat az univerzális adhezív előnyös fizikai tulajdonságaira és a munkafolyamattal járó előnyökre, miközben
meg is előzi a szekunder káriesz
terjedését.
3.
BPA
származék-mentes
készítmény: eloszlatja a páciens
aggodalmait
A különböző média platformokon
jelentkező Bisphenol körüli egyre
terjengő viták a fogorvosokat és a
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pácienseket olyan eljárásmódok
felkutatására késztetik, amelyeknél nem alkalmaznak BPA származékokat, mint pl. a BisGMA. A
páciensek fogászati anyagokba
vetett maximális bizalma megtartása érdekében nézzen utána
az olyan univerzális adhezíveknek,
melyek BPA származék mentesek,
mint pl. a Scotchbond Universal
Plus Adhesive.
4. Primer indirekt restaurációkhoz:
növeli
a
tartósságot,
korszerűsíti a munkafolyamatot,
redukálja az anyagszükségletet
A legtöbb fogorvos használ bizonyos primert (pl. szilánt) indirekt restaurációk ragasztásához.
Ez a lépés elhagyható, amenynyiben a kötőerő növekszik- a
megfelelő adhezív használata
során. A legtöbb primer általában
tartalmaz oldószerrel hígított
kötőanyagot - szilánt . A szilán
olyan reakcióba lépő csoportokat tartalmaz, amely segíti az olyan szerves és szervetlen anyagok
közötti kapcsolódást, mint pl. a
foganyag és a restauráció anyaga. A szilán tovább javítható más
funkciós csoportokkal, ami növeli
az anyag más polimerekkel való
kompatibilitását.
Scotchbond Universal Plus Adhesive a szilánok optimalizált
keverékét tartalmazza, így primerként és adhezívként egyaránt
használható. A korábbi 3M™
Scotchbond™ Universal Adhesive
metakrilát-funkciós szilántartalma mellett az új összetétel amino-funkciós szilánt is tartalmaz.
Ez a kombináció lehetővé teszi a
savazott üveg-kerámiához való
kötődést is.
Számos in-vitro tanulmány kimutatta, hogy a Scotchbond Universal Plus Adhesive kötődése
a savazott üveg-kerámiákhoz
hasonló erősségű, mint a külön
lépésben szilánt is alkalmazó
adhezíveké.
5.
Önkötő
és
duál-kötő:
Egyszerűsített munkafolyamat,
redukált anyagszükséglet és
megnövelt biztonság
Az önsavazó alkotóelemek a
modern univerzális adhezívekben sok esetben inkompatibilisek
a
peroxid/amin
iníciátorokDM News
+36-62 55 40 80
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kal, mint pl. amit az önkötő és
duál-kötő termékek (rezin típusú ragasztócementek, csonkfelépítő anyagok) tartalmaznak. A savasságuk gátolhatja a
kötésüket az adhezív érintkezési felületnél. Ezen inkompatibilitásnak kiküszöbölésére egy külön
lépésben önkötő vagy duál kötő
aktivátorokkal kell keverni az adhezíveket.A Scotchbond Universal Plus Adhesive tartalmaz egy
tranzíciós fém-sót, ami kompatibilissé teszi a peroxid/amin iníciátorral, így nincs szükség külön
aktivátor alkalmazására. Az adhezívet meg kell világítani polimerizációs lámpával is a maximális
kötőerő létrejötte érdekében.
A Scotchbond Universal Plus Adhesive-nek van még egy előnye
a 3M™ RelyX™ Universal Resin
Cement-tel együtt használva: az
adhezívet nem kell megvilágítani

mivel a rezin cement önkötő
mechanizmusa
beindítja
az
adhezív réteg kötését is. Ez azt
jelenti, hogy az adhezív egyenletesen eloszlik a restauráció helyre vezetésekor alkalmazott nyomással- így elkerülhetőek azok
az illeszkedési problémák, amelyek a megkötött adhezív felhalmozódásából
adódnak
a
restauráció felhelyezése előtt.
Konklúzió:
Az univerzális adhezívek sok
előnyös tulajdonsággal bírnak.
Ezek az új generációs anyagok
specifikus fogászati elvárásoknak felelnek meg, mint pl. a radiológiai követelmények, valamint
támogatják a minimál-invazív
technikákat. Mindezért érdemes
újra tanulmányozni az univerzális adhezíveket, mert az új fejlesztések segítséget tudnak nyújtani
a mindennapi munkában.

A 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive szakítószilárdsága a caries mediaval
fertőzött dentinfelületen az egészséges dentinhez hasonló.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive kötőereje a lítium-diszilikáthoz.

Autor:
Dr. Christoph Thalacker 2001. óta tagja a 3M ESPE/3M Oral Care-nek. Az
Adhesives R&D igazgatójaként fő tudományos területe az adhezívek
és a kompozitok. Az Ulm-i Egyetem egykori diákjaként 19 publikációt
jegyez lektorált folyóiratokban, 26 szabadalmi családdal rendelkezik
nemzetközi konferenciákon több, mint 30 témában tartott előadást.
Szabadidejében túrázik, kerékpározik, síel, nyelveket tanul, főz, hobbija
a lakásfelújítás és a kertészkedés.
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Opalescence
fehéríto
Minden mosolyhoz

Az Opalesence fehérítő család számos olyan terméket
kínál, amely minden páciens életstílusához illeszkedik,
és ragyogóbbá teszi mosolyát.
Minden termék használható önmagában vagy egy másik
Opalescence fehérítő termékkel egy személyre szabott
kombinált kezeléshez.
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Dr. Clarissa Jänig esetjelentése

Hogyan lehet az orvosi és esztétikai fogfehérítés
kihatással az életminőségre: Opalescence™ Endo
és Opalescence™ PF Whitening használatával
A szerzőről: Dr. Clarissa Jänig, Germany
A Bonn-i Egyetem Fogászati Karán végzett
Általános fogászatban praktizál 2012 óta
Fogszabályzásra specializál

fogfehérítését is.
Annak érdekében hogy homogén
fogszínt
érjünk
el,
teljes
fogfehérítést
ajánlottam az alsó és felső fogíven.
Elmagyaráztam, hogy a kezelés
első lépése mindenképp a fogfehérítés kell, hogy legyen, így a
későbbi restauráció színe illeszkedni fog az új fogszínhez. Mindemellett javasoltam a meglévő
nem
megfelelő
restaurációk
cseréjét és a szuvas fogak
ellátását.
Az első konzultáció és a tervezett
fogfehérítési
időpont
között kiderült, hogy a páciens
állapotos. Mivel a terhesség és
a szoptatás abszolút kontraindikációja a fogfehérítésnek, így a
kezelést elhalasztottuk.

Anamnézis:
30
éves
nőpáciens
jelentkezett
rendelőnkben
sürgős
fogászati ellátásra. Panasza az
elszíneződött középső metszőfogára irányult, ami miatt nem
mert mosolyogni.
Elmagyarázta, pontosan mi az,
ami zavarja és érdekelte, hogyan tudnánk segíteni helyzetén.
Sokféle
kezelési
lehetőséget
ismertettem,
a
fogpótlástól
kezdve a konzervatívabb megoldásokig-beleértve a gyökérkezelt bal középső metszőfog belső
DM News
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Kezelési terv:
A sikeres fehérítés előfeltétele
a tökéletesen gyökérkezelt fog,
mely nem okoz klinikai tüneteket
és a róla készült röntgenfelvételen semmilyen elváltozás nem
mutatható ki. Annak érdekében,
hogy kiderüljön, hogy a fog alkalmas-e belső fehérítésre, intraorális vizsgálatot , kopogtatási
tesztet végeztem, valamint röntgent készítettem. A röntgenen
semmilyen elváltozás nem volt
fellelhető, így a kezelést elkezdhettük.

Míg a páciens szoptatott, egy
régebbi front tömés kitört és így
egyértelműen láthatóvá vált a
barna szuvasság a fogközökben.
Mindez a pácienst arra késztette,
hogy a szoptatást abbahagyva
azonnal belekezdjen a kezelésbe.

Hozzáférési nyílás kialakításával
kezdtem a kezelést, eltávolítottam
a régi palatinális restaurációt,
hogy hozzáférhessek a meglévő
gyökértöméshez. A gyökértömés
koronai harmadát Gates fúróval
távolítottam el, 2-3mm-rel a gingivális vonal alatt. Ez után 2 mm
vastag üveg-ionomert helyeztünk be cervikális zárás gyanánt.
Opalescence™ Endo fogfehérítő
gélt helyeztünk a kavitásba az
üveg-ionomer zárás kötése után.

A terhesség utáni helyzet, több szuvas
lézió és szekunder káriesz az anterior
régióban. A 21-es fog szürke elszíneződése
gyökértömés miatt.

Gyökértömés a fog megnyitása után a
korábbi trepanációs nyíláson keresztül és
a gyökértömés felső egyharmadának eltávolítása.
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Opalescence Endo 35% fogfehérítő gél alkalmazása a fogban.

Annak érdekében, hogy az anyag
helyben maradjon és kifejthesse
hatását, a hidrogén-peroxidot
habszivaccsal fedtük, majd ideiglenes cementtel zártuk.

A gyökérkezelt fog belső fehérítése Opalescence Endo-val. A fog kicsit világosabbnak tűnik, mivel a korábbi tömés és
káriesz elszínezi a fogat.

Az Opalescence Endo fogfehérítő gél alkalmazása a 21-es fogon, valamint a
felső-alsó fogív fehérítése - a régi tömések
cseréje és a konzervatív ellátás előtt.

A felső és alsó fogív fehérítésére
egyéni síneket készítettünk kis
vesztibuláris rezervoárokkal.
Elmagyaráztuk a páciensnek,
hogyan alkalmazza az Opalescence™ PF 10%-os fehérítő gélt
hat-nyolc éjszakán keresztül.

A helyreállító kezelés a fogfehérítés után leghamarabb két hét
elteltével kezdődhet . Mindez garantálja, hogy az oxigén, amely a
fogfehérítés közben felszabadul,
nem zavarja az adhezív kötődést.

A 10% karbamid- peroxid gél oxidálta az elszínező molekulákat
a páciens fogaiban hat éjszakán
keresztül és kiváló eredményt
értünk el: A1-es fogszínt.
A kavitás ideiglenes zárása ideiglenes cementtel.

A kezelés végén azt tanácsoltam
a páciensnek, hogy folyamatosan figyelje a kezelt fog színét.
Amennyiben lehetséges, a belső
fehérítéseket igyekszem nem
péntekre időzíteni, mivel a kezelésre adott válaszreakciók igen
eltérőek lehetnek.
A kívánt eredmény sok esetben
24 óra alatt is elérhető.
Amennyiben a fehérítés
hétvégén történik, lehetetlen a
fehérítőanyagot
időben
eltávolítani még mielőtt a kezelt
fog jelentősen világosabbá válna
a környező fogaknál.
Ennél az esetnél páciensünk
értesített minket, hogy a kezelt
fog másnap elérte a szomszédos
fogak színét.
Elhatároztam, hogy a fehérítő gélt
még 72 óráig a fogban tartom,
hogy a kezelt fog kissé világosabbá váljon a környező fogak
színéhez képest.
Az Opalescence Endo fehérítőt 72
óra múlva távolítottuk el a fogból.
A fogat ezután ideiglenesen zártuk.
Az újonnan készülő restauráció
színe már illeszkedhet az új
fogszínhez.
DM News
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A régi tömések cseréje.

Egyéni fogfehérítő sínek kis rezervoárokkal.
A páciens 6 éjszakán keresztül viselte ezeket Opalescence PF 10% -os fehérítő anyaggal töltve.

Felső és alsó fogív fehérítése egyéni
sínekkel Opalescence PF 10% -os karbamid-peroxid géllel.

Az A1-es fogszín elérése után a
mosoly nem egységes, esztétikai
megjelenése még mindig nem
kielégítő.
A régi tömésszélekre (szekunder
és iniciális káriesz) a fehérítés
nem volt kihatással.
További restaurációs ellátás javasolt.

Végül a páciens nem megfelelő
tömései és kárieszes fogai helyreállításra
kerültek,
ragyogó
mosolyt kölcsönözve arcának.
Később lelkesen újságolta, hogy
újra tud mosolyogni és nem fél
megmutatni fogait. A kezelés
egyértelműen sikeresnek mondható. Számos kolléga és rokon
figyelt fel a sikeres fogfehérítés
eredményére és kommentálta is
azt. A páciens nagyon boldog az
új ragyogó mosolyával.

A páciens ragyogó mosolya a kezelés
végén.
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Minimálinvazív, nem sebészeti
parodontális terápia a
Vector® Paro Pro
ultrahangos eszközzel
Két világszintű munkacsoport 2017-es jelentése szerint - mely a parodontális és periimplantáris állapotok és megbetegedések osztályozásáról szólt- a parodontitis egy krónikus multifaktoriális gyulladásos eredetű megbetegedés, melynek kialakulása a biofilmhez köthető és a fog tartószerkezetének
progresszív destrukciója jellemzi. Jellemzői közé tartozik a fogágy tartószöveteinek elvesztése, mely tapadásveszteséggel (CAL, angol: clinical attachment loss), alveoláris csontveszteséggel, parodontális
tasakok kialakulásával valamint ínyvérzéssel jár együtt. A parodontitis gyakori előfordulása miatt hatalmas problémát jelent a közegészségügyben: fogvesztéshez vezethet, negatívan hathat a rágásra, esztétikai problémákat okozhat, társadalmi egyenlőtlenségek forrása lehet és ronthatja az életminőséget. A
parodontitis az egyik vezető oka a fogatlanságnak és rágási diszfunkcióknak, ami jelentősen megnöveli
a fogászati kezelések költségét és negatív hatással van az életminőségre.
A parodontális terápia célja a
kemény és puha supra- és subgingivalis felrakódás (biofilm)
eltávolítása a fog gyökeréről,
melynek célja a patogén baktériumtörzsek számának csökkentése, így megakadályozható a
betegség előrehaladása. A nem
sebészeti parodontális terápia,
mely magába foglalja a lepedék
mechanikai eltávolítását, valamint a gyökérfelszín simítását és
polírozását, a parodontitis kezelésének alapja.
A nem sebészeti terápiában leggyakrabban használt eszközök
a szónikus, ultrahangos gépi
végződések, kézi eszközök, valamint kürettek (Gracey kürettek).
Számos kutatás hasonló eredményeket mutatott a nem sebészeti terápiát illetően, akár
gépi (szónikus-ultrahangos eszközökkel), akár kézi (kürettek)
eszközökkel végezték azt. A gépi
eszközök használata azonban valamivel jobb eredményeket hozott az I. és II. osztályú bifurkációk
kezelése esetében, alkalmazásuk gyorsabb volt. A gépi eszközök használatának hátrányai:
posztoperatív
érzékenység, a hipomineralizált zománc
kavitációja, a pulpa és a marginális gingiva hő általi sérülése,
a fertőzés terjedése aerosolok által, interakció a pacemakerekkel.
A
szónikus
és
ultrahangos
megmunkálás közötti lényegi
különbség a végződés csúcsának
oszcillációjában rejlik. A szónikus
eszközök végződései körkörös és
ellipszoid mozgást végeznek és
csak a végződés csúcsa dolgozik. Az ultrahangos eszközök esDM News
+36-62 55 40 80
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etében a mozgás vízszintes és az
eszköznek csak az oldala dolgozik.
A munkamódszer lényege a lepedék eltávolításának hatékonyságában, illetve a környező
szövetek sérülésének mértékében rejlik, a kellemetlenség és
érzékenység kiváltásában a kezelés ideje alatt és után. Vector®
Paro piezoelektromos készülék
másfajta munkamódszerrel dolgozik, a végződés vertikális irányban rezeg, tehát a fog gyökerével
párhuzamosan, a hűtést az
eszköz végére irányuló pulzáló
folyadéksugár biztosítja.

megsértése és a foganyag (dentin és cement) eltávolítása is
csökkenthető.

Vector® Paro Pro működési elv: vertikálisan oszcilláló végződés ultrahangos
frekvenciájának rezgés átvitele a gyűrűn.

Vector® Paro Pro piezoelektromos ultrahangos berendezés.

A folyadék 10µm-es hidroxil-apatit részecskéket tartalmaz,
melyek növelik az eszköz végződésének hatékonyságát (az
ultrahangos kádak működési
elve alapján), valamint ezzel egyidőben a részecskék polírozzák is
a gyökérfelszínt, így csökkenthető
a posztoperatív érzékenység is.
Mivel a végződés működési
iránya párhuzamos a gyökérfelszínnel, a tisztítás során fellépő
kellemetlenségek
minimalizálhatók. Mindemellett a fogfelszín

A gyökérfelszín megmunkálása során a biofilm, illetve a
kemény és puha lepedék teljes
mértékű eltávolítása szükséges
. A terápiának nem lehet következménye a foganyag túlzott
mértékű eltávolítása (dentin,
cement). Kishida és munkatársai elektronmikroszkóppal vizsgálták, majd összehasonlították
a 3 különböző eljárással (Vector®
Paro-val, hagyományos ultrahangos eszközökkel és kürettázszsal) kezelt gyökérfelszíneket.
A Vector® Paro végződéssel végzett kezelés esetén az ép foganyag sokkal kisebb mértékben károsodott, a fennmaradó
fogkő mennyisége hasonló volt a
kürettel végzett tisztítás eredményeihez, a hagyományos ultrahangos eszközöknél sokkal több
cement maradt a felszíneken.
A megmunkálás után a gyökér-
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felszínre tapadó fibroblasztok
száma a Vector® Paro alkalmazása esetén volt a legmagasabb,
a hidroxil-apatit folyadék pedig
sima
gyökérfelszínt
eredményezett.
Skulean és munkatársai nem
találtak különbséget a Vector®
és a kézi eszközökkel végzett nem
sebészeti parodontális terápia
eredményeiben az egy gyökerű
és a többgyökerű közepes ( 4-5
mm-es) és nagyobb ( >6mm)
tasakmélységű fogak vizsgálatnál. Arra a következtetésre jutottak a hagyományos kézi megmunkálással
összehasonlítva,
hogy a Vector® ultrahangos végződés használata hasonló eredményekhez vezet a szondázási
mélység csökkenésében, a tapadás kialakulásában és a gingivális recessziók tekintetében
a nem sebészeti beavatkozások
után.

Egy Gyökerű és többgyökerű fogak Vector® Paro-val végzett nem sebészeti kezelésének klinikai esetei a kiindulási állapotban, valamint 6 hónap elteltével.

Klinikai példa a gyökérfelszín megmunkálásra mély tasak esetén (6mm).
A
hidroxiapatit
tartalmú
folyadék
szakaszosan pulzálva jut a végződésre.
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Különböző formájú végződések, melyek
alakja a megmunkálandó felszínhez igazodik.

Kiindulási állapot és 6 hónapos kontroll
RTG felvétel a Vector® Paro-val történt
minimálinvazív nem sebészeti terápia
(MINST) után

A
vertikálisan
rezgő
végződések további előnye I. és II.
furkációérintett molárisok megmunkálásánál mutatkozik meg,
ahol a speciálisan kialakított végződés hatékonyabban távolítja
el a bifurkáció tetején lévő lepedéket. A szűk és mély csontdefektusok esetén a Vector®
Paro eléri a defektus legmélyebb
részét is, ezáltal megteremthetők
a parodontális tasak gyógyulásának előfeltételei. Riberio
és társai összehasonlították a
minimálinvazív nem sebészeti
terápia ( MINST ) és a minimálinvazív sebészeti terápia ( MIST
) eredményeit. A csontdefektusok gyógyulási tendenciájánál
6 hónap elteltével sem mutatkoztak jelentős különbségek. A
szondázási mélység (PPD), a tapadás (CAL) és a marginalis gingiva (GM) recessziója a kezelés

előtt a MINST esetében: 6.35 mm,
11.25 mm és 4.96 mm, a MIST esetében: 7.07 mm, 10.73 mm és 3.74
mm. 6 hónap elteltével a MINST:
3.21 mm, 8.70 mm és 5.41 mm, a
MIST pedig: 3.56 mm, 7.88 mm
és 4.22 mm volt. Megállapították,
hogy mindkét módszer hatékony
az intracostalis defektusok kezelésénél jelentősebb statisztikai
különbségek nélkül. Mindemellett a kezeléshez szükséges idő
jelentősen kevesebb volt a nem
sebészeti beavatkozások alkalmazásánál. Figyelembe véve,
hogy a nem sebészeti parodontális kezelések a parodontitises páciensek kezelésének alapját
képezik, valamint megelőzik a kezelés sebészi fázisait, maximális
figyelmet kell fordítani rájuk, hogy
az eredmény a lehető legjobb legyen, ezáltal a sebészeti beavatkozásokat is redukálhatjuk.
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Tooth
Mousse
Remineralizáló védokrémek
háromszoros elonnyel:
Erosít. Véd. Feltölt.

HyFlex®
Changing the DNA of Endodontics

TORNADO X

ULTIMATE RELIABILITY
60 éves
tapasztalatával
a Bien-Air Dental
kiemelkedő
megbízhatóságot
kínál és garantál.

HyFlex Rotary File Modular System
• HyFlex® EDM
• HyFlex CM®
• HyFlex® NT
• HyFlex® GPF
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RESO-PAC®
PERIODONTAL SURGICAL
DRESSING

PRÓBÁLJA KI A
PASZTÁT VALÓBAN
ELŐSEGÍTI A
GYÓGYULÁSI
FOLYAMATOT!

Illatmentes,
applikálható
paszta.

íztelen,
könnyen
hidroﬁl paradontális

Reso-Pac® eltávolítást nem igényel
mert biokompatibilis és feloldódik.
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Multifunctional esthetics.
Multiple indications.

NexxZr® T Multi

Permanent Crown material
IMPLANT DRIVERS
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Mindent a laborért!
Argeloy N.P. Partial Shot 1kg
+ GEO Bonyhard viasz kapcsok 200db
+ Plurasil Dublitec 2x1kg
+ GEO viasz lap érdes felületű 0,5mm 15 lap

Membranbox- Transport Box Medium
+ Aseptoprint Spray 1l (Lenyomat)
+ Nitril Black Pearl M 100drb
+ Brush Optimum ecset

Argeloy N.P. - Cobalt-Chrome
alapú Nikkelmentes lemezfém,
sörét formájú kiszerelésben
részleges fogsor készítéséhez.

Membranbox - Két átlátszó
membránnal ellátott
tárolódoboz a minőségi
munkadarabok biztonságos
szállításához.

GEO Bonyhard Szobahőmérsékleten adaptálható viaszsablonok fémlemez
technikához.

Aseptoprint Spray - Aseptoprint Spray minden típusú
lenyomatanyag tisztítására és
fertőtlenítésére, mint például
poliéterek, poliszulfidok, alligát
és szilikonok, valamint
fogszabályzó anyagok. Alheid
mentes.

Plurasil Dublitec - Közepes
keménységű, addíciós dublír
szilikon a fogászati precíziós
dublírozás minden típusához.
GEO viasz lap - Türkiz átlátszó
viaszlap érdes felülettel,
lapméret 75x150mm.

Nitril Black Pearl - Nitril kesztyű.
Brush Optimum - Tökéletesen
kiegyensúlyozott ecsetnyél
cserélhető kolinsky fejekkel.

Ft 98.218

Ft 59.930

Ft 88.396

Ft 52.139

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

A2-T2 akrilát fogak, a28 N garnitúra x24db
+ RapidSimplified 500g akrilát
+ Rapid Simplified folyadék 250m
+ Vertex Divosep Blue izoláló folyadék 1l

Lab Putty 900ml+40ml
+ Acry Tray LC Pink, 50 db
+ Universal Polishing Paste 100 ml
+ Polírkefe chungking 4/80 x5db

A2-T2 akrilát fogak - Kétrétegű
akril fogak protézisek
készítéséhez. A28 teljes készlet.

Lab putty - Laborszilikon
(Putty), gyúrható, mérettartó.
Acry Tray - Fényrekötő egyéni
kanálanyag

A Vertex Rapid Simplified
por-folyadék rendszer
fogsoralapokhoz használatos,
melegen polimerizálódó
fogsor-alapanyag, amit teljes
vagy részleges fogsorok
készítéséhez ajánlunk.

Universal Polishing Paste Univerzális polírpaszta,kompozit
és fogsoranyaghoz.
Polírkefe chungking Természetes szőrből készült
polírkefe.

Rapid Simplified - Színtelen
monomer folyadék a Vertex
Rapid Simplifield hőre polimerizáló akriláthoz, teljes vagy
részlegesfogsor készítésére.
Vertex Divosep Blue izoláló
anyagot az akril-gipsz, illetve a
gipsz-gipsz elválasztásához
használjuk.

Ft 116.684

Ft 97.753

Áfát tartalmaz
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Ft 56.439

Áfát tartalmaz
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Mindent a laborért!
ThermoSens Rigid T03 1000g
+ Thermo flow 1000ml
+ ThermoSens XL üreshüvelyek 22 mm 100 drb
+ Carbide cutter C251.HP.060
+ FINOPOLIT Polishing Agent 1000ml
ThermoSens biokompatibilis
granulátum, injektáló
technikához.

NextDent C&B MFH/N1
+ NextDentModel 2.0 / Peach 1000g 1
+ NextDent SG / Orange
A NextDent C&B biokompatibilis II. osztályú anyag,
amelyet hosszútávú
ideiglenes koronákhoz és
hidakhoz fejlesztettek ki.
A NextDent Model 2.0-t
nagyfokú pontossága jellemzi,
így ez az anyag alkalmas
részletes mesterfogpótlási és
fogszabályozási modellekhez,
ahol nagy precizitásra van
szükség.

Thermo flow - Izoláló folyadék
gipsz/Thermosens.
ThermoSens XL - Thermosens
üres patronok.
Carbide cutter - Keményfém
kidolgozó.

A NextDent SG egy biokompatibilis, I. osztályú anyag,
amelyet az implantációs
műtétekhez használt
sebészeti útmutatók
nyomtatására fejlesztettek ki.

FINOPOLIT - Műfogsorhoz és
leplező gyantákhoz, valamint
fémhez. Könnyű és gyors,
fényes felületkezelésért
pórusmentes felülettel.

Ft 155.409

Ft 3414.998

Ft 142.975

Ft 373.498

Áfát tartalmaz

IPS InLine Dentin A-D 20g A3.5 x2
+ IPS InLine Transpa Incisal 20g 2 x2
+ IPS InLine System Opaquer A1 3g x2
+ TAKANISHI ecset, nagyság 4, 1 drb
+ GEO Crowax blue-transparent 80g
+ Honeycomb Tray w 10 Metal pins

IPS e.max Press HT A2 5x5
+ IPS PressVESTPremium Liquid 500ml
+ IPS PressVEST Premium Powder2,5 kg
+ Peg Fix 1drb
+ Honeycomb Tray w 10 Ceramic Pins
IPS e.max Press - Az IPS e.max
Press egy innovatív lítium-diszilikát üvegkerámia alapanyag
préstechnikához. Öt különböző
transzlucenciájú, illetve egy
Impulse verzióban kaphatók a
lítium-diszilikát (LS2) IPS e.max
Press ingotok.

IPS InLine - Kivételes hatékonyságú fém-kerámia munkákhoz készült anyag rendkívül
esztétikus eredményt ad.
TAKAHASHI ecset - Szintetikus
szőrből készült ecset kerámiák
felhordásához. A szintetikus
szálak ellenállnak a repedésnek.
A ecset nyélének formája nagy
kényelmet biztosít a munka
során.

IPS Liquid - Foszfátkötésű
beágyazóhoz.
IPS Powder - Foszfátkötésű
Beágyazó por prés technikához.

GEO Crowax blue - Közepesen
kemény viasz. Nyílt lánggal és
elektromos viaszkéssel való
modellezéshez.

Peg Fix - Új, forradalmi,
környezetbarát PVC szálakból
készült tűzálló stabilizáló paszta.
Honeycomb Tray - Kerámia
stiftekkel ellátott égető tálca
koronákhoz és hidakhoz,
amelyek akár 1500ºC-ot is
kibírnak.

Honeycomb Tray - Fém
stiftekkel ellátott kerámia égető
tálca koronákhoz és hidakhoz,
amelyek akár 1500ºC-ot is
kibírnak.

Ft 96.134

Ft 81.714

Áfát tartalmaz
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Áfát tartalmaz

Ft 287.294

Ft 244.201

Áfát tartalmaz
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Mindent a laborért!
Ivostar/Gnathostar készlet 6fog x40 léc
+ SR Triplex Hot Standard készlet
+ FINO Bázis lap alsó x10db
+ FINO Bázis lapfelső x10db
+ FINOWAX Modelling Wax, Standard, Pink 500 g
Ivostar KÉSZLET 6fog Ivostar/Gnathostar három
rétegű műfogak. Elérhető
A-d és Chromascope
színekben.

Moldano blue, 5kg
+ Moldastone CN, 4.5kg
+ Heravest Speed 5,6kg a 160g
+ Investment BS liquid 900ml
+ Heraenium Pw fém kerámiához nikkel mentes 1kg
+ die:master lakk
A Moldano gipsz univerzális,
krémes állagú felvitelkor,
stabil modellt biztosít.
Javításokhoz és szituációs
kezelésekhez tökéletes
modellt biztosít
Ideiglenes korona- és
hídkészítéshez

Az SR Triplex Hot pontos
illeszkedést, szín- és
formatartóságot biztosít a
hagyományos és implantátum elhorgonyzású
fogsoroknak. 2X500 gr por +1x
500ml folyadék

Moldastone CN Light Szintetikus IV. osztályú extra
kemény gipsz mestermodellek készítéséhez fémváz
technikában, koronákhoz,
hidakhoz, inlay/onlay
munkákhoz. Tixotróp, kézzel
keverhető.

FINO Bázis lap - A hideg
vagy könnyű polimerek
alternatívájaként lehetőség
van a FINO BASEPLATE scellac
lemezek használatára
harapás- vagy próbasablonok készítésére.

Heravest Speed Grafitmentes, foszfátalapú
beágyazó gyors felfűtéshez,
K+B technikára. A kiöntést
követő 15 perc kötési idő után
a küvetta az előmelegített
kitüzelő kályhába helyezhető.

FINOWAX- Első osztályú
viasz. Rugalmasság és
könnyű tapadás a fogrögzítés során.

Investment BS liquid Univerzális folyadék.
Heraenium Pw - CoCrMo
öntőfém,kerámia vagy
komposit koronák és hidak
öntéséhez.
die:master - Kiváló
minőségű lakkok csonkokhoz,
rövid száradási idővel, jó
tapadóképességgel és
láthatósággal minden gipsz
tipuson.

Ft 135.465

Ft 177.354

Ft 108.372

Ft 152.524

Áfát tartalmaz

Áfát tartalmaz

OK Chair Black, base Aluminium

Giroform Classic L 100dbx2
+ Giroform Pins 1000dbx3

OK Chair Black - Állítható
ülésmagasság és háttámla,
integrált kartámaszokkal.

Giroform Classic - Rendkívül jó
minőségű műanyagból készült
műanyag modellalap giroform
rendszerhez.
Giroform Pins - Sárgaréz
csapok a Giromform
rendszerhez.

Ft 135.465

Ft 115.075

Áfát tartalmaz
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Ft 315.024

Ft 283.521

Áfát tartalmaz
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Mindent a laborért!
Moldastone CN, 4.5 kg
+ MoldaVest Master Run, 20.25kg a 450g
+ Heraenium CE fém fémvázhoz nikkel mentes
+ GEO lingválisviasz 75g
+ GEO retenciós hézaggal ellátott körkörös
szallag 40 drb
+ GEO viaszdrót, 3.5mm 250g

Crown/Efucera kompozit fogak x16 léc
+ Silikon polisher m3 light brown x10
+ Gumipolírozó C3 x10
+ Pala Polish 80g

Moldastone CN - Szintetikus
IV. osztályú extra kemény
gipsz mestermodellek
készítéséhez fémváz
technikában, koronákhoz,
hidakhoz, inlay/onlay
munkákhoz. Tixotróp, kézzel
keverhető.

Efucera PX POSTERIOR Háromrétegű kompozit
fogak.

CROWN PX ANTERIOR Háromrétegű komposit fog.

M3 i C3 - Szilikon gumi akrilát
polírozáshoz.
A Pala Polish egy új
műfogsor polírozó krém
gyors és egyszerű
polírozására terveztek.

MoldaVest Master Run - A
Moldavest Master grafit
mentes, foszfát kötéssel
rendelkező beágyazóanyag.
Heraenium CE - Nagy
szilárdságú és kimagasló
visszarugozó képességű
kivehető fogpótlások,
fémlemezek készítésére
alkalmas kobalt-króm
ötvözet.
GEO lingválisviasz Viszprofilok alcsó
állkapocshoz.
GEO szallag - A Renfert GEO
körhálós retenció egy
előregyártott viaszsablon
modell öntési technikákhoz.
GEO viaszdrót - Csapozó
viasz külünböző méretekben.

Ft 175.522

Ft 112.215

Ft 150.948

Ft 74.991

Áfát tartalmaz

OPEN TYPE PMMA DISK x10

Áfát tartalmaz

Acry rock akrilát fogak készlet a 28 garnitúra x40
+ Micromotor Strong 207(A)107

OPEN TYPE PMMA - Yamahachi
PMMA Ideiglenes C&B CAD/CAM
tömb különböző méretben.

Acry rock - Kétrétegű akril
fogak protézisek készítéséhez.
Strong 207- Erőteljes szénkefés
motor, 35000 ford./perc.
Alkalmas akril, gipsz és kerámia
megmunkálására.

Ft 97.625

Ft 81.029

Áfát tartalmaz
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Ft 253.571

Ft 202.857

Áfát tartalmaz

PRÓBÁLJA KI A BIEN-AIR TERMÉKEKET:
3 NAPIG TÉRÍTÉSMENTESEN,
VÁSÁRLÁS KÖTELEZETTSÉGE NÉLKÜL.

BORA LK turbina

Maximálisan higiénikusak a
tökéletesen záró ventilszelepnek
köszönhetően, valamint kiváló a
vízszórásuk a szórólyukak
elhelyezkedéséből adódóan.

Könyökdarab CA 1:1L

Forgási sebesség (rpm) :........ 320’000
Zajszint (dBa):.............................................. 59
Súl (g):.............................................................. 72

Forgási sebesség (rpm):.......... 40’000
Zajszint (dBa):............................................. 57
Súly (g):.......................................................... 86

209.800 Ft

Ár áfával

A méret maximális csökkentésével a
mirkomotor/könyökdarab súlypontja
lényegesen előrébb került. Az eredmény: kiváló egyensúly.

203.390 Ft

Ár áfával

MÉG NEM BIZTOS BENNE, HOGY A BIEN-AIR TERMÉKEK A
MEGFELELŐ VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA?
A HÁROM NAPOS INGYENES PRÓBA-PROGRAMJÁVAL EGYSZERŰEN
ÉS KÖTELEZETTSÉGEK NÉLKÜL MEGBIZONYOSODHAT RÓLA.

Amennyiben a vásárlás mellett dönt,
a 3 napos próbalehetőség után számlát állítunk ki Önnek.
Biztosított szerviz, 2 éves garancia!
Dental-Medical Hungary Kft.
H-6721 Szeged , Vadász u.8.
Tel: +36-62 55 40 80
E-mail: info@dental-medical.hu

A DM News 2022 számában szereplő ajánlatok 2022.12.31 - ig és a készlet erejéig érvényesek Az árak az áfát tartalmazzák. Az akcióink során
közzétett képek tájékoztató jellegűek. A termékekről bővebb információért keressen minket telefonon az ügyfélszolgálaton. Nyomdai hibák
előfordulhatnak, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Egyes termékek szimbolikusan jelennek meg, a képek nem azonosak a hirdetett
termékekkel. Az akciók más ajánlatokkal nem vonhatók össze.

