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Χρόνια 
εγγύησης

“Οι χειρολαβές Synea παρέχουν ιδανικό φωτισμό 
στη στοματική κοιλότητα! Τα διαφορετικά μεγέθη 
κεφαλών, ο εργονομικός σχεδιασμός και η άριστη 
ψύξη μας επιτρέπουν τη μέγιστη ποιότητα 
εργασίας με τους ασθενείς μας!” 
Dr. Romana Srimpf  
Rogaska Slatina/Slovenia

TK-98 L
5x Ring LED+
5x σπρέυ ΚΕΦΑΛΗ Ø 11,5mm
24 W/360.000 στρ/λεπ
Σύνδεση Rotoquick® W&H
Βάρος 54g (TK-98L & RQ-24)

TK-94 L
LED+ φως
5x σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Micro Ø 9mm
14 W/410.000 στρ/λεπ
Σύνδεση Rotoquick® W&H

WK-56 LT
1:1 γωνιακή χειρολαβή
Συμπαγής φωτεινή ράβδος
Μονό σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 9,5mm

WK-99 LT
1:5 γωνιακή χειρολαβή
Συμπαγής φωτεινή ράβδος
5x σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 9,5mm

HK-43 LT
1:1 Ευθεία χειρολαβή
Συμπαγής φωτεινή ράβδος
Μονό σπρέυ
Κοπτικά Ø 2,35mm

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.549€

€1.087
Τιμή τιμοκαταλόγου 1.284€

€967

Τιμή τιμοκαταλόγου 914€

€721
Τιμή τιμοκαταλόγου 1.346€

€930
Τιμή τιμοκαταλόγου 887€

€721

Αποκατάσταση 
και προσθετική

Απαλλαγμένο 
από Σκιές
5x Δαχτύλιος LED+

26 W 
360.000 rpm

Αντιχαρακτική 
επιφάνεια

2 3

RQ-24Δωρεάν!
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TE-98 LQ & RQ-54
Γεννήτρια lED+
3x σπρέυ ΚΕΦΑΛΗ Ø 12,2mm
16 W/330.000 στρ/λεπ
Σύνδεση Rotoquick® W&H
Βάρος 68g (TE-98LQ&RQ-54)

TG-98 L & RQ-24
LED+ φως
4x σπρέυ ΚΕΦΑΛΗ Ø 11,5mm
21 W/360.000 στρ/λεπ
Σύνδεση Rotoquick® W&H
Βάρος 56g (TG-98L & RQ-24)

Τιμή τιμοκαταλόγου 862€/607€

€705/€528

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.066€/801€

€825/€653

WG-99 LT
1:5 γωνιακή χειρολαβή
Συμπαγής φωτεινή ράβδος
4x σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 9,5mm

WG-56 LT
1:1 γωνιακή χειρολαβή
Συμπαγής φωτεινή ράβδος
Μονό σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 9,5mm

WG-66 LT
2:1 γωνιακή χειρολαβή
Συμπαγής φωτεινή ράβδος
Μονό σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 9,5mm

HG-43 A
1:1 Ευθεία χειρολαβή
Χωρίς φως
Μονό σπρέυ
Κοπτικά Ø2,35

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.022€

€721
Τιμή τιμοκαταλόγου 708€

€570
Τιμή τιμοκαταλόγου 838€

€653
Τιμή τιμοκαταλόγου 514€

€402

WE-56 LED G
1:1 γωνιακή χειρολαβή
Γεννήτρια lED+
Μονό σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 10,1mm

WE-56
1:1 γωνιακή χειρολαβή
Χωρίς φως
Εξωτερικό σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 10,1mm

WE-99 LED G
1:4,5 γωνιακή χειρολαβή
Γεννήτρια lED+
3 x σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 10,1mm

Τιμή τιμοκαταλόγου 764€

€653
Τιμή τιμοκαταλόγου 245€

€225

TE-95 RM/BC
Χωρίς φως
Μονό σπρέυ
ΚΕΦΑΛΗ Ø 12,2mm
16 W/330.000 στρ/λεπ
4 οπών σύνδεση /
Borden 2 οπών

Τιμή τιμοκαταλόγου 400€

€246
Τιμή τιμοκαταλόγου 1.040€

€841

TG-98 L + RQ-24    TG-98 L          

TE-98 LQ + RQ-54    TE-98 LQ          

Ενσωματομένη 

γεννήτρια 

LED+
Ενσωματομένη 

γεννήτρια 

LED+
Ενσωματομένη 

γεννήτρια 

LED+1 2



Tips
To ενισχυμένο W&H piezo scaler 
περιλαμβάνει μεγάλο εύρος 
πολλαπλών tips για προφύλαξη 
και περιοδοντολογία, ενδοδοντία, 
εμφυτευματολογία, αποκατάσταση 
και προσθετική.“Δεν μπορώ να φανταστώ ενδοδοντική θεραπεία χωρίς 

τη συσκευή piezo. Η proxeo ultra είναι η μόνη αληθινή 
piezo συσκευή για μένα. Η χειρολαβή εφαρμόζει άριστα 
στο χέρι μου και εξαιτίας του μεγάλου εύρους των tips” 
Dr. Ivan Martin 
Sokolov, Czech Republic

Proxeo Ultra PB-520
Q-link γρήγορο σύστημα σύνδεσης
Συμβατότητα με τους βηματοδότες
Χειρολαβή με LED
Λεπτό ευέλικτο καλώδιο
Απεριόριστα ρυθμιζόμενη δύναμη
Άριστα συντονισμένο εύρος tips
Μεγάλο δοχείο (750ml)

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.900€

€1.500

Το νέο Piezo Scaler 
από την W&H

Ultra rapid
Q-Link 
Ιδιαίτερα 
γρήγορη και 
ευκολή αλλαγή 
των tips

To Proxeo Ultra είναι διαθέσιμο με 
το μοναδικό Q-Link σύστημα.

Επιπρόσθετα δυο επιπλέον χειρολαβές 
είναι διαθέσιμες με στανταρ βίδωμα.

Επιπλέον κλειδιά αλλαγής των tips με σύστημα 
ελέγχου ώστε να μην σφίγγουμε υπερβολικά 

κάνοντας την αλλαγή εύκολη και ασφαλή.
Συμβατό με 
βηματοδότες
Πιστοποιημένο από το 
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας 
του Graz.

Νέο!
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-20%

Perio
κεφαλή με Spray
Ουλοδοντικές σχισμές-θύλακες 
άνω των 3mm
> 3 mm

120º
μοιρών κεφαλή 
αερο-στίλβωσης για υπερ 
ηψηλής απόδοσης υποουλικό 
καθαρισμό < 3 mm

Τιμή τιμοκαταλόγου  2.020€

€1.607 €1.190 €954

Το νέο W&H σύστημα 
γυαλίσματος με αέρα

Σύμφωνα με μία 
ανεξάρτητη έρευνα 
που διεξήχθη στο 
Πανεπιστήμιο 
τεχνολογίας Graz, 
το νέο Piezo 
Scaler Proxeo 
Ultra μπορεί να 
χρηιμοποιηθεί 
σε ασθενείς με 
βηματοδότες χωρίς 
κανένα πρόβλημα.  

Αυτό μεταφράζεται σε 
αυξημένη ασφάλεια για 
χρήστη και ασθενή

Νέο!

Proxeo Aura 
Prophy-Set & Kit Synea
Χειρολαβή αερο-στίλβωσης
120° spray head
Powder SOFT
Synea TG-98-L + RQ-24

Proxeo Aura 
Perio-Set
Χειρολαβή αερο-στίλβωσης
120° spray head
Spray head perio
40 perio tips (subgingival)
Powder SOFT & SENSITIVE

Proxeo Aura 
Prophy-Set
Χειρολαβή αερο-στίλβωσης
120° spray head
Powder SOFT

Χρόνια 
εγγύησης

1



“Συγκρινόμενο με μια γωνιακή χειρολαβή με 
ηλεκρικό μοτερ, το ασύρματο Proxeo Twist ζυγίζει 
λιγότερο του μισού και συνεπώς περιορίζει τη 
καταπόνηση του καρπού” 
Bernhard Eder
Product manager W&H, Bürmoos

Προφύλαξη και 
Περιοδοντολογία

Σύστημα κοντού κουμπώματος
περιστροφικής στίλβωσης
Ακαταμάχητα πλεονεκτήματα
στην περιστροφική στίλβωση.
Ελάχιστου ύψους κοντό σύστημα κουμπώματος.
Βουρτσάκια στίλβωσης και κυπελλοειδή με κοντό 
άξονα κουμπώματος, που διευκολύνουν την 
πρόσβαση και την ορατότητα, κατάλληλα μόνο για 
το σύστημα της W&H.

Proxeo
ZE-55 RM/BC
Χωρίς φώς
Άκρα 2x1AU
4 οπών σύνδεση /
Borden 2 οπών

Proxeo Twist
WP-66 W
Χωρίς φώς
4:1 γωνιακή χειρολαβή
για W&H Prophy Cups και 
βουρτσάκια

Για το Proxeo Τwist 
WP-66W
144λαστιχάκια/144βουρτσάκια
μαλακά/σκληρά

Για το Proxeo Twist 
ασύρματο
100 λαστιχάκια 
μαλακά/σκληρά

Proxeo Twist
Cordless
Ασύρματη χειρολαβή
Ελαφρύτερη απ΄ τα 
περισσότερα smartphones
Με ασύρματο ποδοδιακόπτη
Μπαταρία λιθίου

Τιμή τιμοκαταλόγου 507€

€417
Τιμή τιμοκαταλόγου 398€

€329 €1.290

Proxeo
ZA-55 L
Μ ε φως
Άκρα 1AU, 2AU, 3AU, 1AP
Ρυθμιζόμενη ισχύς
Σύνδεσμος Rotoquick®
Διαθέσιμο για Multiflex και Sirona

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.395€

€1.139

LATCH
SHORT 
SYSTEM

Νέο! Νέο!

€69/€99 €76



Τιμή τιμοκαταλόγου 633€

€520
Τιμή τιμοκαταλόγου  539€

€450
“Με το Endo Cursor 
μπορώ να χρησιμοποιώ 
τις ρίνες χειρός μου!” 
Dr. Manfred Krah
Freiburg, Germany

Ενδοδοντία

“Endea EB-75, η μικρότερη κεφαλή! 
Έχω μια καταπληκτική εικόνα του 
στόματος του ασθενή” 
Dr. Simon Enzinger
Salzburg, Austria

Endo cursor
EB-62
Αποδεδειγμένα ρίνες χειρός 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Ταλαντώδεις κινήσεις
Γρήγορη και χωρίς κουραση εργασία

Primea Advance Air
Με τη νέα συσκευή Primea Advanced
Air system έχετε τον αέρα υπό έλεγχο.
Είναι η πρώτη συσκευή αερότορ υψηλών
ταχυτήτων με προσαρμοζόμενη ταχύτητα
και σταθερή ροπή στο κοπτικό ακόμα κι όταν
αυξάνεται η πίεση.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ       ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ

Τιμή τιμοκαταλόγου 2.850€

€2.500 €2.856

PRIMEA Advanced Air, η 
πρώτη ελεγχόμενη

συσκευή αερότορ υψηλών 
στροφών.

Αποκατάσταση 
και προσθετική

Endea EB-75
Γωνιακή 16:1
Μικρή κεφαλή
Ιδεατή υγιεινή
Με σφαιροειδή ρουλεμάν



Ευκολη
πλοήγηση 
Μέσω της χρωματικής 
απεικόνισης

“Η φροντίδα του ασθενή είναι η προτεραιότητά 
μας. Συνεπώς δεν υπάρχουν συμβιβασμοί στην 
αποστείρωση. Τα Lisa και Lina κάνουν εύκολη τη 
καθημερνή εργασία με τα υψηλότερα standards.” 
Dr. Šime Živković
Rijeka, Croatia

Lara Κλίβανος
Με τεχνολογία Eco Dry με επιταχυνόμενο τύπου Β κύκλο 
Νέα φιλική στο χρήστη τεχνολογία και μενού
Με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω κωδικών
Εργονομικό εξωτερικό και εσωτερικός σχεδιασμός 
Πλήρη ιχνηλασιμότητα εξαιτίας του EliTrace 
Συνδεόμενο με Mobile App για live χειρισμό κάθε στιγμή

17l. Τιμή τιμοκαταλόγου 
6.050€

€4.750
22l. Τιμή τιμοκαταλόγου 
6.590€

€5.150

Αποστείρωση

Ο γρηγορότερος 
B cycle
στο χώρο του

Αυτόματη καταγραφή 
κύκλου μέσω υψηλής
χωρητικότητας USB stick

Νέο!

Χρόνια 
εγγύησης

2

Το καινοτόμο σύστημα Lara προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική, 
γρήγορη και εξατομικευμένη ευκαιρία να ενεργοποιήσειτε επιπλέον 
λειτουργίες που να αντικατοπρίζουν τις ανάγκες εργασίας σας και να 
συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις σας 

Activation Codes  
for Lara



Ευκολη
πλοήγηση 
Μέσω της χρωματικής 
απεικόνισης

Lisa Κλίβανος
Με Eco Dry + τεχνολογία και επιταχυνόμενο τύπου B 
κύκλο. Νέα φιλική στο χρήστη τεχνολογία με σύστημα
Elisence το οποίο σε ενημερώνει σχετικά με τη κατάσταση 
τη θερμοκρασία και άλλες πληροφορίες σχετικά με το 
κύκλο. Εργονομικό εξωτερικό και εσωτερικός σχεδιασμός 
Πλήρη ιχνηλασιμότητα εξαιτίας του EliTrace 
Συνδεόμενο με Mobile App για live χειρισμό κάθε στιγμή

17l. Τιμή τιμοκαταλόγου 
7.550€

€5.950
22l.Τιμή τιμοκαταλόγου 
8.100€

€6.400
Τιμή τιμοκαταλόγου 5.130€

€3.078*

Τιμή τιμοκαταλόγου 2.260€

€1.130*

Τιμή τιμοκαταλόγου 2.020€

€1.111*

Lina Κλίβανος
Αποκλειστικά τύπου β κύκλοι εργασίας
Σύντομος ECO B κύκλος
Ευκολία στη χρήση και πρακτικότητα
Αυτόματη πλήρωση νερού
Ενσωματωμένη USB θύρα

17l. Τιμή τιμοκαταλόγου 
5.500€

€3.950
22l. Τιμή τιμοκαταλόγου 
6.000€

€4.400

Χρόνια 
εγγύησης

2
Χρόνια 

εγγύησης

2
Νέο!

Ένα προιόν W&H εντελώς 
δωρεάν με την αγορά ενός 
κλιβανού, διαλέξτε τον δικό σας!
Multidem C27, σακουλοποιό Seal2 ή Synea 
Fusion χειρολαβή

Έως και 

1000€ 

δωρεάν

Implantmed LED+
Implantmed με φωτισμό led, μοτέρ,
WIRELESS ασύρματος ποδοδιακόπτης
και γωνιακή χειρολαβή WI-75L

ΣΕΤ Synea Vision
1:5 γωνιακή χειρολαβή WK-99 LT
1:1 γωνιακή χειρολαβή WK-56 LT

ΣΕΤ Proxeo Aura
Κεφαλή 120μοιρών
Prophylaxis σκόνη μαλακή
TG-98L+RQ-24

*Η καλύτερη τιμή
Αγοράζοντας μαζί με 
κλιβάνους W&H

-40%

-50%

-45%



Teon thermal 
washer disinfector 
Αξιόπιστος καθαρισμός και 
στέγνωμα των χειρολαβών 
Ιχνηλασιμότητα και συνδεσιμότητα 
μέσω του Ethernet

€6.240

Teon+ thermal 
washer disinfector 
Αξιόπιστος καθαρισμός και στέγνωμα των χειρολαβών 
Ενεργό στέγνωμα ξηρού αέρος με το HEPA φίλτρο
Ιχνηλασιμότητα και συνδεσιμότητα μέσω του Ethernet

€9.570

Υγιεινή και 
συντήρηση

Νέο!

Χρόνια 
εγγύησης

1

Ενεργό στέγνωμα 
ξηρού αέρος με το 
HEPA φίλτρο
Αξιόπιστος καθαρισμός και 
στέγνωμα των χειρολαβών 
Only for Teon+

To new Teon βελτιώνει την οργάνωση 
της υγιεινής του χώρου, μειώνει το 
χρόνο προετοιμασίας και αυξάνει την 
προστασία κατά των μολύνσεων.

Στοχευμένα 
προγράμματα 
φυλικά στα υλικά

Αξιοπιστία
λόγω των εξωτερικών 
αντιστάσεων του χώρου πλύσης 
και του θαλάμου χωρίς κενά 

Έκπτωση €1000 για αγορά μαζί με κλιβάνους αποστείρωσης W&H



Κλινική με 
μέγιστες
απαιτήσεις ;
Assistina 3x3
3 Χειρολαβές καθαρίζονται
εσωτερικά και εξωτερικά και
λιπαίνονται μέσα σε 6 λεπτά

Multidem C27
Το σύστημα απόσταξης νερού
προσφέρει μέγιστη ποιότητα
απεσταγμένου νερού

Σωληνάκια ορού
Σωληνάκια ορού για W&Η
συσκευές

Assistina 
Twin Care σετ

Assistina 301 plus
σετ καθαρισμού 
και λίπανσης

Λάδι χειρολαβών
Εξαιρετική λίπανση,
μακροβιότερες χειρολαβές

1 οδοντιατρική έδρα
στην κλινική σας ; 
Assistina 301 plus
1 Χειρολαβή καθαρίζεται
εσωτερικά και λιπαίνεται μέσα σε
35 δευτερόλεπτα

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.272€

€1.082

2-3 οδοντιατρικές 
έδρες στην 
κλινική σας ; 
Assistina Twin
1 Χειρολαβή καθαρίζεται
εσωτερικά και λιπαίνεται μέσα σε
10 δευτερόλεπτα

Τιμή τιμοκαταλόγου 2.438€

€1.975

Τιμή τιμοκαταλόγου 3.608€

€3.020

€186

Είναι ο κλίβανος 
σας κλάσης Β? 
Helix test
Περιλαμβάνει ένα
τεστ και 250 ταινίες

€184

Disposable pack of 6 pcs.

€54

Sterilizable 1pc.

€75

€101€82

€29

Χρόνια 
εγγύησης

1 Χρήσιμα
υλικά

Έκπτωση €1000 για αγορά μαζί με κλιβάνους αποστείρωσης W&H



Kit Implantmed 
Plus SI-1023

To implantmed SI-1023  με 
μοτερ ως τα 80Ncm ,βύσμα 
για ποδοδιακόπτη SN-1 και 

χειρουργική χειρολαβή

Στοματική χειρουργική 
και εμφυτευματολογία

To νέο Implantemed Plus της W&H εξασφαλίζει 
βελτιωμένη ασφάλεια κατά τη θεραπεία για εσάς και 
τους ασθενείς σας.
Με το νέο σύστημα χρήσης, την οθόνη αφής 
χρωματικής απεικόνισης και γυάλινη επιφάνεια σας 
παρέχει τα μέγιστα επίπεδα άνεσης και ευχρηστίας.

Αρχειοθέτηση
Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα της 
διαδικασίας του εμφυτεύματος 
σε ένα USB stick

Ασύρματος 
ποδοδιακόπτης για 
έλεγχο πολλαπλών 
συσκευών W&H

PLUS

Kits SI-1023
2 χειρολαβές

Kits SI-1023
1 χειρολαβή

WS-75 L
ή S-11 L

ή WS-91 L

Upgrade 
wireless foot
control S-NW

Upgrade 
Osstell ISQ

module

Ultra-short
and powerful 
ηλεκτρικό μοτέρ με Led φως, 
6,2 Ncm, 200 to 40.000 rpm

Αυτόματη λειτουργία 
σπειρεκτομής
για εισαγωγή του 
εμφυτεύματος 
στο κόκκαλο

ioDent
Καλωσήρθατε στο 
κόσμο της ψηφιακής 
οδοντιατρικής

4.790€

€4.170
€400 €2.290

6.043€

€4.698Χρόνια 
εγγύησης

2



Kit Implantmed 
Classic SI-923
To implantmed SI-923 με 
μοτερ ως τα 70Ncm, βύσμα 
για ποδοδιακόπτη SN-2 και 
χειρουργική χειρολαβή

Συνολική χειρουργική 
λύση
Implantmed SI-1023 
WS-75 L γωνιακή χειρολαβή
Piezomed
Wireless foot control
to control both devices
Surgical cart

Τιμή τιμοκαταλόγου 11.563€

€9.120

Στοματική χειρουργική 
και εμφυτευματολογία

Αυτόματη λειτουργία 
σπειρεκτομής
για εισαγωγή του εμφυτεύματος 
στο κόκκαλο

CLASSIC

Kits SI-923
2 χειρολαβές

Kits SI-923
1 χειρολαβή

WI-75 E/KM
ή S-11

WS-75 LG
ή S-11 LG

ή WS-91 LG

Πολύ δυνατό 
μοτέρ
με ροπή 5,5 Ncm και 
εύρος ρυθμιζόμενης 
ταχύτητας από 300 στα 
40000rpm

3.660€

€2.811
4.105€

€3.192

4.574€

€3.190
5.464€

€3.762 Χρόνια 
εγγύησης

1



45º head 
Ευκολότερη 
πρόσβαση 
στη περιοχή 
εξαγωγής

1:2.7
Μετάδοση 
υψηλής ροπής

Στοματική χειρουργική 
και εμφυτευματολογία

20:1 γωνιακή χειρολαβή
Εξωτερικό σπρέυ
Αποσυναρμολογούμενη

WS-75
Μονό σπρέυ

1:2,7 γωνιακή χειρολαβή 45º
3x σπρέυ
Αποσυναρμολογούμενη

WS-91
Μονό σπρέυ

WS-91

WS-91 L
Mini LED+

WS-75 L
Mini LED+

WS-91 LG
Generated Mini LED+

WS-75 LG
Generated Mini LED+

1:1 Ευθεία χειρολαβή
Εξωτερικό σπρέυ
Αποσυναρμολογούμενη

S-11
Μονό σπρέυ

S-11 L
Mini LED+

S-11 LG
Generated Mini LED+

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.146€

€930

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.228€

€1.055

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.359€

€1.139

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.040€

€930

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.253€

€1.055

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.253€

€1.139

Τιμή τιμοκαταλόγου 870€

€758

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.207€

€1.055

Τιμή τιμοκαταλόγου 1.337€

€1.139

WI-75 E/KM
20:1 γωνιακή χειρολαβή
Χωρίς φως
Μονό σπρέυ
Μη αποσυναρμολογούμενη

Τιμή τιμοκαταλόγου 914€

€758

“Με τη WS-91 χειρουργική χειρολαβή έχω ευκολότερη 
πρόσβαση σε περιοχές εξαγωγής λόγω της 45 μοιρών 
κεφαλής υψηλής ροπής και ταχύτητας μετάδοσης 1:2:7 
και εξωτερική ψύξη των εργαλείων. Είναιη η πρώτη 
μου επιλογή για μια εκλεπτυσμένη προπαρασκευή στη 
τεχνική κρημνού.” 
Dr. Jiří Krug 
Prague, Czech republic 



Πιεζοχειρουργικό

Piezomed
Three operating modes
LED ring illumination
Efficient cooling
Λειτουργία έξτρα ισχυός
Foot control S-N1

Αναβάθμιση με 
ασύρματο έλεγχο 
ποδιού S-NW 

Τιμή τιμοκαταλόγου  5.708€

€4.950

€400

Γεμίστε το με 6 tips 
της επιλογής σας και 
αποκτήστε stand και 
κλειδί εντελώς δωρεάν

B1
Χειρουργία στο 
κόκκαλο
€159

B5
Χειρουργία στο 
κόκκαλο
€139

S1
Χειρουργίο πλευρικής 

ανύψωσης

€139

B2R/L
Χειρουργία στο 
κόκκαλο
€159

B6/B7
Χειρουργία στο 
κόκκαλο
€180

S2
Χειρουργίο πλευρικής 

ανύψωσης

€139

B3
Χειρουργία στο 
κόκκαλο
€139

EX1
Εξακτικής

€139

S3
Χειρουργίο πλευρικής 

ανύψωσης

€116

B4
Χειρουργία στο 
κόκκαλο
€139

EX2
Εξακτικής

€139

S4
Χειρουργίο πλευρικής 

ανύψωσης

€116

S5
Χειρουργίο πλευρικής 

ανύψωσης

€116

R2RD/LD
Ανάστροφης 
ενδοδοντίας

€116

I2-3P/A
Κλειστού τύπου 
ανύψωσης ιγμορίου

€265
€275

P1
Περιοδοντολογία

€116

R3D
Ανάστροφης 
ενδοδοντίας

€116

I4P/A
Κλειστού τύπου 
ανύψωσης ιγμορίου

€286

P2RD/LD
Περιοδοντολογία

€139

R4RD/LD
Ανάστροφης 
ενδοδοντίας

€116

Z25P
Κλειστού τύπου 
ανύψωσης ιγμορίου

€173

R1D
Ανάστροφης 
ενδοδοντίας

€116

I1
Κλειστού τύπου 
ανύψωσης ιγμορίου

€153

Z35P
Κλειστού τύπου 
ανύψωσης ιγμορίου

€184

“Ειμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με τη δύναμη και τη χωρητικότητα 
του Piezomed. Πολύ φιλικό προς το χρήστη με αυτόματη ανίχνευση tip 
κάνει την εκτέλεση των χειρουργικών διαδικασιών ασφαλή και γρήγορη! Το 
έχω χρησιμοποιήσει για απόξεση στοματικού οστού, χειρουργικές ριζικές 
εξαγωγές στη παρειακή κοιλότητα και για ανυψώσεις.  Αυτές και πολλές 
άλλες ενδείξεις κάνουν το Piezomed εργαλείο στη καθημερινότητά μου.” 
Dr. Stavros Pelekanos 
Athens, Greece
 

Δωρεάν! 

Τιμή 

καταλόγου 

174€

Χρόνια 
εγγύησης

1



Μέτρηση σταθερότητας 
εμφυτεύματος ISQ
Υποστηριζόμενο από πάνω 
από 1000 επιστημονικά άρθρα

“Το Ostell έχει γίνει ο προσωπικός 
μου οδηγός στο καθορισμό του 
χρόνου για τα εμφυτεύματα των 
ασθενών μου και το χρηισμοποιώ 
σε κάθε περίπτωση.” 
Prof. Peter Moy
Bern, Switzerland

“Σε καθημερινή πρακτική, ποτέ 
δεν μετράμε τη ροπή εισαγωγής 
απο τη στιγμή που χρησιμοποιούμε 
το Ostell αντί για το monitor 
σταθερότητας εμφυτεύματος. Για 
μη ναρθηκοποιημένα εμφυτεύματα 
(για μεμονομένες στεφάνες) θέλουμε 
η αξία του ISQ να είναι άνω των 70 
ώστε να ξεκινήσει η προσθετική 
αποκατάσταση λειτουργικά. 
Στους περισσότερους ασθενείς 
εμφυτευμάτων αυτό απαιτεί 4 με 8 
εβδομάδες ανάρρωσης επιτρέποντας 
ένα ορθό πρωτόκολο διαδικασίας” 
Prof. Daniel Buser
Los Angeles, USA

Osstell Beacon
Μετράει και αξιολογεί την εμφύτευση και 
την οστεοσύνθεση γρήγορα και εύκολα 
χάρη στο χρωματικό φωτεισμό ανάλογα 
του επιπέδου ISQ. Μειώνει το χρόνο της 
θεραπείας και αποφεύγεται η απόρριψη 
σε ασθενείς υψηλού ρίσκου.

€2.490

Osstell SmartPegs
Το SmartPeg χρησιμοποιείται 
μαζί με το Beacon μετρώντας 
τη συχνότητα αντήχησης όταν 
εφάπεπται του εμφυτεύματος.

Box (5 sp per box)

€95

Νέο!

Χρωματική 
ένδειξη
Εύκολη διάγνωση 
αποτελεσμάτων

Osstell Connect 
Δίνει τη δυνατότητα να 
αναλύετε και να επεξεργάζεστε 
πληροφορίες του ασθενούς με 
τους συναδέλφους σας
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Μάγιερ 13, Αθήνα, 
Τηλ. 210-7755900, 210-3304050 ΤΚ 10438
Υποκατάστημα: Τσιμισκή 34, Θεσσαλονίκη 54623 
Τηλ. 2310-253800
dental@oralvision.gr




