PREMIUM 3.0 ΥΠΟΟΥΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
®
Με το AIR-FLOW handy 3.0

Από 1690 € τώρα 1299 €*

ΜΕ ΔΩΡΟ ΣΚΟΝΗ PLUS ΑΞΙΑΣ 200 €*
& ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΌ ΒΙΟΫΜΕΝΊΟΥ ΑΞΊΑΣ 44 €*
Διαθέσιμο για συνδέσμους:

Sirona, KaVo, W&H, Bien-Air,
Midwest, Castellini, NSK

με τη δράση της >
AIR-FLOW® PLUS
Αποκαλυπτικός
παράγοντας
βιοϋμενίου
(250 pellets)

Η νέα πρωτοποριακή σκόνη
PLUS με βάση την Ερυθριτόλη
για άνετη, ανώδυνη και
αποτελεσματική θεραπεία!

AIR-FLOW® is a brand made by EMS Electro Medical Systems SA, Switzerland
Oι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2019

*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

1. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟ;
Με το GUIDED BIOFILM THERAPY (GBT) αποσκοπούμε να
εξαλείψουμε όλο το βιοϋμένιο, συμπεριλαμβάνοντας δυσπρόσιτες
περιοχές.
Εάν το βιοϋμένιο καθίσταται ορατό, απομακρύνεται ευκολότερα
με το GBT.
Αφαίρεση χρώματος=Αφαίρεση βιοϋμενίου. Και στους μαλακούς
ιστούς.
Οι χρήστες εργαλείων χειρός, ελαστικών κυπελλοειδών και
παστών στίλβωσης δεν θέλουν να αποκαλύπτουν το βιοϋμένιο
καθώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν τη
θεραπεία.
Η γερμανική ανεξάρτητη ομάδα καταναλωτών «Stiftung Warentest»
ανέφερε ότι η συμβατική μέθοδος πρόληψης αφαιρεί μόνο το 50% του
βιοϋμενίου στις δυσπρόσιτες περιοχές.
Τα χρωσμένα δόντια και ούλα θα βοηθήσουν επίσης στην
ενεργοποίηση του ασθενούς για βελτίωση της φροντίδας στο σπίτι
- ΟΣΥ.

ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΣΚΟΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ 90% ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ
ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΟΝΤΙΑ

Νεογιλά και μόνιμα δόντια
Μεσοδόντια διαστήματα
Συνωστισμός δοντιών
Εκτεθειμένη οδοντίνη
Οπές και σχισμές
Απομεταλλικοποιημένη
αδαμαντίνη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΗΔΟΝΩΝ

R

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Ορθοδοντικοί μηχανισμοί
Ασθενείς με Invisalign

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Πριν από την ανίχνευση
των τερηδόνων
Πριν από την έμφραξη
Πριν από την φθορίωση

Στεφάνες και όψεις
Πριν την τοποθέτηση
των αποκαταστάσεων
Πριν τη λεύκανση

ΜΑΛΑΚΟΙ ΙΣΤΟΙ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Ουλοδοντική σχισμή
Αβαθείς θύλακοι μέχρι 4mm
Βαθείς θύλακοι >4 έως 9mm
Γλώσσα και υπερώα

Περι-εμφυτευματική
σχισμή
Βαθείς περιεμφυτευματικοί θύλακοι

ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Αυτός ο 14χρονος ασθενής εμφανίζει
σημαντική έλλειψη στοματικής υγιεινής.
Ο αποκαλυπτικός παράγοντας αποκαλύπτει
μαζικό οξεοπαραγωγό βιοϋμένιο.
Ευγενική παραχώρηση, Dr. Gleb Aseev

ΓΙΑ ΤΟ 95% ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ
ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ
ΥΠΕΡΟΥΛΙΚΑ

2. ΓΙΑΤΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟ AIRFLOW®;
Το AIRFLOW® αφαιρεί πρώτα το βιοϋμένιο, τις κηλίδες και τις χρωστικές καθώς και
τα λεπτά στρώματα της άωρης τρυγίας. Τώρα μπορείτε να δείτε την υπολειμματική
τρυγία καλύτερα και είναι ευκολότερα να την απομακρύνετε με το ξέστρο PIEZON® NO
PAIN PS.
Με το GBT η αφαίρεση της τρυγίας στις υπερ- και υποουλικές περιοχές καθίσταται
ευκολότερη, ταχύτερη και πραγματικά ελάχιστα επεμβατική.
Αυτή η ανώδυνη και άνετη θεραπευτική μέθοδος GBT, εφόσον πραγματοποιηθεί
σωστά από εκπαιδευμένους στο GBT επαγγελματίες οδοντιάτρους μπορεί να βοηθήσει
στη δημιουργία χαρούμενων και συμμορφωμένων ασθενών στο πρόγραμμα επανακλήσεων
του ιατρείου σας.
AIRFLOW® = CASH FLOW.

Νεογιλά και μόνιμα δόντια
Καλύτερη πρόσβαση στα
μεσοδόντια 1
Συνωστισμός δοντιών
Εκτεθειμένη οδοντίνη

ΥΠΟΟΥΛΙΚΑ

Εναποθέσεις στην
ουλοδοντική σχισμή
Διατηρεί το επιθήλιο
Θύλακοι μέχρι 10mm

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Γύρω από ορθοδοντικούς
μηχανισμούς

1 Clinical Reasearch Associates, Newsletter.

Oι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2019

*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
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*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ TΩΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ!
PIEZON® 150

PIEZON® 150

LED

Συσκευή υπερήχων με ultra-compact design
& 3 ξέστρα

από

1090 € μόνο 840 €*

PIEZON® 250

από

1390 € μόνο 1060 €*

PIEZON® 250

LED

Αυτόνομη συσκευή υπερήχων με 3 ξέστρα

από

Συσκευή υπερήχων με ultra-compact design,
3 ξέστρα & φως

1690 € μόνο 1290 €*

Αυτόνομη συσκευή υπερήχων με 3 ξέστρα & φως

από

1990 € μόνο 1530 €*

ΜΕ ΔΩΡΟ 3 επιπλέον ΞΕΣΤΡΑ PS αξίας 300 €*
Αποκτήστε ένα από τα μοντέλα PIEZON® σε τιμή έκπληξη και αναβαθμίστε το
ιατρείο σας με τους υπέρηχους υψηλών προδιαγραφών της EMS με τη σφραγίδα
ποιότητας του κορυφαίου κατασκευαστή και εφευρέτη της μεθόδου PIEZON®.
Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία τώρα!
Υπέρηχοι EMS made in Switzerland!

Piezon is a brand of EMS Electro Medical Systems SA, Switzerland
®

Oι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2019

*Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

