Δουλεύουμε
με ασφάλεια
Λύσεις προστασίας γιατρών,
προσωπικού και ασθενών
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Αγαπητέ γιατρέ,
Το σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» μπορεί να είναι
πολυχρησιμοποιημένο, όμως είναι και το πλέον κατάλληλο
για την περίσταση.
Εμείς στα Οδοντιατρικά Αποστολίδη, πιστεύουμε ότι όλοι μαζί,
ο καθένας με τον δικό του τρόπο και στο μέτρο που ο καθένας
μπορεί να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της πανδημίας,
πρέπει να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε στην κανονικότητά
μας το συντομότερο.
Παραμένουμε κοντά σας, εδώ και 90 χρόνια, και σας
προσφέρουμε τα προϊόντα του συγκεκριμένου καταλόγου,
σε ειδικά προνομιακές τιμές, τοποθετώντας κι εμείς από την
πλευρά μας, ένα μικρό λιθαράκι στην τιτάνια προσπάθεια που
καταβάλετε, παρέχοντας στην πρώτη γραμμή, υπηρεσίες υγείας.
Καλή επιστροφή στην κανονικότητα,

Μάνος Αποστολίδης
Οδοντιατρικά Αποστολίδη

Planmeca
Cleanic™ 500

WWW.APOSTOLIDES.GR

Designed in Finland

Καθαρός αέρας στο χώρο σας,
εγγυημένα, κάθε στιγμή.
Απαραίτητο σε:
• Ιατρεία
• Οδοντιατρεία
• Ακτινολογικά κέντρα
• Φαρμακεία
• Μικροβιολογικά εργαστήρια
• Αίθουσες αναμονής
• Χώρους συνάθροισης
• Κάθε χώρο επιβαρυμένης ατμόσφαιρας
Η διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
του χώρου σας είναι εξίσου σημαντική με την τήρηση
ασφαλών πρακτικών ελέγχου των λοιμώξεων.
Ως εκ τούτου, είμαστε στην ευχάριστη θέση
να παρουσιάσουμε το νέο έξυπνο σύστημα καθαρισμού
αέρα Planmeca Cleanic™ 500 που σας προσφέρει
τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα του εσωτερικού σας
χώρου. Αυστηρά δοκιμασμένο και προσεκτικά σχεδιασμένο,
το σύστημα λειτουργεί ακούραστα για τον καθαρισμό
του αέρα γύρω από εσάς και τους ασθενείς σας.
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Μοναδικά-εντυπωσιακά χαρακτηριστικά υψηλής αποτελεσματικότητας:
> CADR (Clean Air Delivery Rate)

Μέχρι 600 m³ την ώρα. Αυτό
σημαίνει ότι για ένα χώρο 12τμ,
θα γίνεται πλήρης ανακύκλωση
του αέρα κάθε 3 λεπτά!
Μοναδικά εντυπωσιακό

> Φίλτρο σωματιδίων

True EPA φίλτρο 99,99%
αφαίρεση από τον αέρα του
χώρου του γκρουπ ιών Η1Ν1
(σύμφωνα με εργαστηριακούς
ελέγχους)

> Φίλτρα ενεργού άνθρακα
και ζεόλιθου

2,5 κιλά φίλτρων, μεγάλη
αποτελεσματικότητα. Τεράστια
διαφορά με τα οικιακά
συστήματα των φίλτρων
μερικών γραμμαρίων

> Αυτόματη λειτουργία

Αισθητήρες καθαρότητας αέρα
και αυτόματη λειτουργία
της συσκευής

> 6 κατηγορίες ποιότητας αέρα

Ειδικοί αισθητήρες που
αναγνωρίζουν 6 κατηγορίες
ποιότητας του αέρα στο χώρο
1. Καλή ποιότητα
2. Μέτρια ποιότητα
3. Α
 νθυγιεινή για ευπαθείς
ομάδες
4. Ανθυγιεινή
5. Αρκετά ανθυγιεινή
6. Επικίνδυνη

> Απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας

Εφαρμογή για Android και iOS

> 5 διαφορετικοί μετρητές/αισθητήρες

1. Θερμοκρασία
2. Σχετική υγρασία
3. pm 2.5 σωματίδια
4. pm 10 σωματίδια
5. CO₂

> Κατασκευή από ατσάλι

Το ατσάλινο πλαίσιο προσφέρει
στιβαρή κατασκευή
που αποκλείει τον αέρα να
διαρρέει από τα φίλτρα.

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

PLANMECA CLEANIC 500
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Planmeca Cleanic™ 500
Ταιριάζει σε κάθε χώρο
> Μοντέρνος σχεδιασμός
> Καλύπτει μέχρι 72 τ.μ. ενιαίου χώρου
> Χαμηλά επίπεδα ήχου λειτουργίας:
από 33 dB μέχρι 66 dB (turbo mode)
> Διαστάσεις: διάμετρος 30 εκατοστά, ύψος 80 εκατοστά
> Βάρος 15 κιλά

Planmeca Cleanic 500
Κάλυψη χώρου

Μέχρι 72 τ.μ.

Μέχρι 39 τ.μ.

CADR

Μέχρι 600 m³ /ώρα

Μέχρι 330 m³ /ώρα

Ισχύς

Μέχρι 55 W

Μέχρι 45 W



–

1950 €

1350 €

Touch panel
Τιμή
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Planmeca Cleanic 300

Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Water Saliva
Aerosol
Defender

WWW.APOSTOLIDES.GR

Έξυπνο και πρακτικό σύστημα περιστρεφόμενου τόξου
για τη δραστική μείωση των αερολυμάτων στα οδοντιατρεία.
> Εύκολο στην τοποθέτηση
> Πρακτικό
> Αποτελεσματικό
> Συμβατό με όλες τις χειρουργικές αναρροφήσεις
(στο σωλήνα των 16mm)
> Χρήση και με ελαστικό απομονωτήρα αλλά και χωρίς
> Απολυμαίνεται
> Αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο (μέχρι 200 φορές)

Κατάλληλο για όλες τις οδοντιατρικές θεραπείες.
Το WS Aerosol Defender μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και σε περιστατικά που απαιτούν χρήση ελαστικού
απομονωτήρα, αλλά και σε αυτά που η απομόνωση
δεν είναι αναγκαία. Με κανέναν τρόπο δεν εμποδίζει
τη θεραπεία. Χάρη στο ενσωματωμένο κινητό τόξο
αλλά και στο ειδικό του πλαίσιο, λειτουργεί και ως πλαίσιο
απομονωτήρα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η θεραπεία
δεν απαιτεί απομόνωση, ο συνδυασμός του πρακτικού
ελαστικού ιμάντα μαζί με τον ειδικό προσαρμογέα
στο πηγούνι, εξασφαλίζουν τη σωστή του τοποθέτηση.

Τιμή συστήματος: € 190

Δείτε βίντεο /
παρουσίαση

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

Wat e r S a l i va A e r o s o l D e f e n d e r
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Είδη ατομικής
προστασίας

WWW.APOSTOLIDES.GR

Ποδιά πολλαπλών χρήσεων,
αποστειρώσιμη, nonwoven
Ειδικά κατασκευασμένες ποδιές, πολλαπλών χρήσεων.
• Αποστειρώνονται, σε αυτόκαυστο στους 121°-134°,
μέσα σε σακούλα αποστείρωσης
• Σιδερώνονται (με σίδερο με ατμό)
• Είναι αδιάβροχες
• Πλένονται (μετά το πλύσιμο θα μειωθεί η αδιαβροχοποίησή τους,
αλλά παραμένουν κατάλληλες για χρήση)
• Ραμμένες με ειδικό nonwoven, σύμφωνο με το πιστοποιητικό
ποιότητας OEKO-TEX STANDARD 100
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One Size
Συσκευασία: 1 τεμάχιο / 6 τεμάχια

Τιμή 1 τεμαχίου: € 20,00
Τιμή 6 τεμαχίων: € 100,00
Δείτε βίντεο /
παρουσίαση

Κεφαλωτά
Σχήματος μπερέ με λάστιχο περιμετρικά, ιδιαιτέρως ελαφρά.
Μιας χρήσης. Για χειρουργική χρήση, είναι κατάλληλες
και για την κάλυψη της κεφαλής των ασθενών.
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: 100 τεμάχια

Τιμή: € 6,00
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ποδονάρια
Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό.
Είναι αδιάβροχα ενώ περιμετρικά έχουν λάστιχο ώστε
να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών.
Χρώμα: Μπλε
Συσκευασία: 100 τεμάχια

Τιμή: € 4,95

Ποδονάρια γόνατου
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ UVEX. Ειδικά ποδονάρια που δένουν αρκετά πάνω
από τα παπούτσια. Προστατευτικά εξαρτήματα της ένδυσης.
Υλικό: spunbond–φύλλο PE με ελαστικό επάνω μέρος
δέσμευσης και κορδόνια
Χρώμα: Λευκό
Συσκευασία: 100 τεμάχια

Τιμή: € 7,50

Κουκούλα προστασίας
Κουκούλα προστασίας UVEX, USA. Συνδυάζεται με την ποδιά
πολλαπλών χρήσεων για απόλυτη προστασία του γιατρού.
Ύφασμα: laminate PE Flächengew 60g/m²
Χρώμα: Λευκό
Μέγεθος: One Size
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Τιμή: € 4,20

Μάσκα με φίλτρο
Ιδανική μάσκα για χρήση με προσωπίδα.
Ευρωπαϊκής κατασκευής: FFP1V NR D / EN 149 / A1 CE
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Τιμή: € 4,50

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

ειδ η ατομικ η σ προστασιασ

9

Μάσκα Ν95
Μάσκα προσώπου Ν95, χωρίς βαλβίδα.
Ιδιαίτερα ελαφριά και άνετη στη χρήση της.
Προστατεύει από στερεά και υγρά σωματίδια σύμφωνα
με την κατηγορία προστασίας Ν95 NIOSH-42C FR84.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από το ίδιο άτομο.
Ημερομηνία Κατασκευής: Μάρτιος 2020
Συσκευασία: 10 τεμάχια

Τιμή: € 59,00

Μάσκα FFP3 με φίλτρο
Ειδική μάσκα FFP3, με φίλτρο, από την Uvex Γερμανίας.
Ιδανική για χρήση με προσωπίδα.
Μάσκα με το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας, ffp3.
FFP3 NR D / EM 149 / A1 CE / Uvex
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Τιμή: € 17,00
* νέα παραλαβή τέλος Ιουνίου. Πιθανή διαφοροποίηση τιμής

Ασπίδα προσώπου
(προσωπίδα), απλή
Προστατευτική προσωπίδα, από αντιθαμβωτικό πλαστικό
Έχει μοντέρνο σχεδιασμό
• Αντιθαμβωτική
• Ιδιαίτερα ελαφριά
• Εύκολη στη χρήση
• Διαυγής περιφερειακή όραση
• Προστατεύει από αιωρούμενα υγρά
• Πολλαπλών χρήσεων
• Φοριέται πάνω από τα γυαλιά οράσεως
Ελληνικής κατασκευής.
Βάρος: 70 γρ.
Χρώμα: διαυγές - πράσινο
Συσκευασία: περιλαμβάνει 1 σετ
και έξτρα 1 ανταλλακτικό φύλλο PET

Τιμή: € 2,80
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ασπίδα προσώπου
(προσωπίδα), πολυτελείας
Προστατευτική ασπίδα ματιών, πολύ ελαφριά.
Ρυθμιζόμενο μέγεθος για να ταιριάζει σε κάθε χρήστη.
Ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας αντιθαμβωτικό πλαστικό.
Έχει μοντέρνο σχεδιασμό.
Συσκευασία: περιλαμβάνει 1 σετ
και επιπλέον 2 ανταλλακτικά φύλλα

Τιμή: € 22,00

Ασπίδα προσώπου
(προσωπίδα) UVEX USA
Ειδική αντιθαμβωτική προσωπίδα, από τον κορυφαίο
κατασκευαστή ειδών προστασίας UVEX, USA.
Σταθεροποιείται με λάστιχο. Διαθέτει σφουγγαράκι στο πρόσθιο
σημείο επαφής με το κεφάλι, για να μην κουράζει.
Σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ166.
Βάρος: 52 γρ.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Τιμή: € 16,00

Ασπίδα προσώπου
(προσωπίδα) ειδική για λούπες
Ειδική αντιθαμβωτική προσωπίδα, από την Q-Optics, USA.
Σταθεροποιείται με ειδικό ιμάντα. Είναι ειδική προσωπίδα
για λούπες, ενώ το φως μπαίνει εξωτερικά, στο γείσο.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Τιμή: € 59,00

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

ειδ η ατομικ η σ προστασιασ
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Απολυμαντικά
και Στοματικά
Διαλύματα

WWW.APOSTOLIDES.GR

Reval Hand Gel
Καθαρίζει & απολυμαίνει τα χέρια χωρίς νερό. Το Reval Hand
Gel περιέχει ειδικούς αντιβακτηριδιακούς παράγοντες καθώς
και δερμοκοσμητικά βότανα και βιταμίνες που θρέφουν,
αναζωογονούν και προστατεύουν το δέρμα. Σκοτώνει τα μικρόβια
σε 60 δευτερόλεπτα.
Περιέχει: Πανθενόλη, Θυμάρι και Αλόη
Χρήση: Βάλτε μία μικρή ποσότητα στην παλάμη σας και τρίψτε
τα χέρια σας μέχρι να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείστε όσο
συχνά απαιτείται γιατί περιέχει ενυδατικούς παράγοντες που
προστατεύουν την επιδερμίδα.
Σύνθεση: Περιέχει 70ml αιθανόλης στα 100ml προϊόντος,
πηκτικούς, ενυδατικούς, παράγοντες και έκδοχα.
Συσκευασία: 500ml

Τιμή: € 7,00

Reval απολυμαντικό
Επιφανειών, 1lt
Η σύνθεση του Reval Plus Professional εξουδετερώνει όλους τους
κοινούς παθογόνους μικροοργανισμούς προστατεύοντας εσάς και
τους γύρω σας με τρόπο αποτελεσματικό και ασφαλή καθώς είναι
εγκεκριμένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ).
• Καθαρισμός & απολύμανση επιφανειών
• Δεν χρειάζεται αραίωση ή ξέβγαλμα
Προτείνεται ο καθαρισμός ενός μικρού μη εμφανούς τμήματος
της επιφάνειας προς καθαρισμό, ψεκάζοντας από απόσταση
20cm-25cm, προκειμένου να καταστεί σίγουρο ότι το προϊόν
είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη επιφάνεια. Καθαρίστε και
απολυμάνετε την επιθυμητή επιφάνεια ψεκάζοντας από την ίδια
απόσταση.

Τιμή: € 9,90
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ανταλλακτικά απολυμαντικά
μαντηλάκια Dentiro
Έτοιμα προς χρήση, για την ταχεία απολύμανση και τον καθαρισμό
των ιατρικών συσκευών και των περιοχών που βρίσκονται κοντά
στον ασθενή. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ιατρικές συσκευές
που είναι ευαίσθητες στο αλκοόλ.
Συσκευασία: 120 τεμάχια

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Α

Π

Τιμή: € 5,90

Π

Α

3+1

Unisept Mouthwash 1,5 lt
Το Unisept Mouthwash είναι μοναδικά σχεδιασμένο καθημερινό
στοματικό διάλυμα, το οποίο χάρη στο ενεργό οξυγόνο προσφέρει
πολλαπλή δράση: καθαριστική, επουλωτική, ανακουφιστική και
συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην καθημερινή υγιεινή φροντίδα
και την αντισηπτική προστασία του στόματος ενώ παράλληλα
επουλώνει και ανακουφίζει από τον πόνο που μπορεί να
προκαλέσουν άφθες, έλκη και πληγές της στοματικής κοιλότητας
οποιασδήποτε αιτιολογίας.

ΣΦΟΡ
ΡΟ

• Ανακούφιση του πόνου και επιτάχυνση της επούλωσης
τραυμάτων και πληγών της στοματικής κοιλότητας που
οφείλονται σε:
- Οδοντιατρικές επεμβάσεις
- Ορθοδοντικές εφαρμογές
- Τεχνητές οδοντοστοιχίες
- Άφθες (αφθώδης στοματίτιδα)
- Ουλίτιδες.
• Ειδικό προϊόν για την ουλίτιδα της εγκυμοσύνης.
Κατάλληλο για όλες τις ηλικίες
• Αντιμετώπιση της κακοσμίας
• Αντιμετώπιση της ξηροστομίας
• Με ενεργό οξυγόνο (υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 4,3%).
• Χωρίς την παρουσία οινοπνεύματος.
Πραγματοποίηση στοματοπλύσειων για 30–60sec με 10ml
αναραίωτου διαλύματος Unisept, 1- 2 φορές την ημέρα,
καθημερινά.
Συσκευασία: 1,5 Lt για επαγγελματική χρήση
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

Τιμή: € 11,38

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

Α Π ΟΛ Υ Μ Α Ν Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ ΤΟ Μ ΑΤ Ι Κ Α Δ Ι Α ΛΥ Μ ΑΤΑ
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Π

Α

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Π

Α

3+1

Chlorhexil 0.20% 1,5lt
Το Chlorhexil 0,20% Mouthwash με περιεκτικότητα σε χλωρεξιδίνη
0.20%, δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική προστασία
από την ουλοδοντική μικροβιακή πλάκα και την άμεση
ανακούφιση και προστασία της στοματικής κοιλότητας
από ερεθισμούς.

ΣΦΟΡ
ΡΟ

• Ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή με αδυναμία εκτέλεσης
μηχανισμού καθαρισμού
• Με χλωρεξιδίνη 0,20%, εκχυλίσματα χαμομηλιού και α-bisabolol.
• Χωρίς την παρουσία οινοπνεύματος. Με υπέροχη γεύση
βοτάνων.
Πραγματοποίηση στοματοπλύσειων για 30-60sec με 10ml
αναραίωτου διαλύματος Chlorhexil 0.20%, 2 φορές την ημέρα, για
5 έως 7 ημέρες.
Συσκευασία: 1,5 Lt
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Α

Π

Τιμή: € 11,38

Π

Α

3+1

Chlorhexil Extra 1,5 Lt
Tο Chlorhexil Extra Mouthwash χάρη στον μοναδικό συνδυασμό
τριών αντιμικροβιακών παραγόντων, της χλωρεξιδίνης,
της τρικλοζάνης και του CPC, σχεδιάστηκε για να προσφέρει
προστασία μακράς διάρκειας δράσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις
χειρουργικών ή γναθοχειρουργικών επεμβάσεων
και εμφυτευμάτων.

ΣΦΟΡ
ΡΟ

• Εμφυτεύματα
• Χειρουργεία του περιοδοντίου
• Γναθοχειρουργικές επεμβάσεις
• Με Chlorhexidine 0,20% (διγλυγονική χλωρεξιδίνη),
Τriclosan 0,1%, Cetylpyridinium Chloride 0,05%
και εκχυλίσματα χαμομηλιού
• Χωρίς οινόπνευμα & με υπέροχη γεύση βοτάνων
Πραγματοποίηση στοματοπλύσειων για 30–60sec με 10ml
αναραίωτου διαλύματος Chlorhexil extra, 2 φορές την ημέρα,
για 5 έως 7 ημέρες.
Συσκευασία: 1,5 Lt
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

Τιμή: € 13,82
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Π

Α

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Π

Α

2+1

Listerine Total Care
Η πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη προστασία LISTERINE®
για τη στοματική υγιεινή. Συνδυάζοντας αιθέρια έλαια με φθόριο
και χλωριούχο ψευδάργυρο, το LISTERINE® Total Care παρέχει
βαθύ καθαρισμό και προστασία προσφέροντας 6 οφέλη για
ολοκληρωμένη στοματική υγιεινή.

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Το LISTERINE® Total Care είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι
καθαρίζει και προστατεύει τα δόντια και τα ούλα χάρη σε 6
μοναδικά οφέλη που εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη στοματική
υγιεινή:
• Μειώνει την οδοντική πλάκα
• Διατηρεί τα ούλα υγιή
• Ενδυναμώνει τα δόντια για προστασία από την τερηδόνα
•Π
 ρολαμβάνει το σχηματισμό οδοντικής πέτρας, βοηθώντας
τα δόντια να παραμείνουν φυσικά λευκά
• Καταπολεμά τα βακτήρια ανάμεσα στα δόντια
• Προσφέρει δροσερή αναπνοή για έως και 24 ώρες
Συνδυάζει τα τέσσερα αιθέρια έλαια LISTERINE® με χλωριούχο
ψευδάργυρο και φθόριο (220 ppm).
Χρησιμοποιήστε το δύο φορές την ημέρα. Αδειάστε 20
ml (4 κουταλιές του γλυκού των 5 ml) σε ένα ποτήρι, κάντε
στοματοπλύσεις για 30 δευτερόλεπτα και φτύστε το.
Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 12 ετών.
Συσκευασία: 1 Lt
Προσφορά: 2 συσκευασίες + 1 δώρο

Τιμή: € 9,90

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

Α Π ΟΛ Υ Μ Α Ν Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ ΤΟ Μ ΑΤ Ι Κ Α Δ Ι Α ΛΥ Μ ΑΤΑ
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Είδη μίας
χρήσης

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Α

Π

WWW.APOSTOLIDES.GR

ΣΦΟΡ
ΡΟ

9×14,5 εκ / κωδ: 10003

Π

Α

3+1

Φάκελοι αποστείρωσης
Αυτοσφραγιζόμενες θήκες αποστείρωσης για αυτόκαυστους
κλιβάνους κατασκευασμένες από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2)
και φύλλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου.
• Με 3 σειρές κολλήσεων στα άκρα τους για μέγιστη ασφάλεια.
• Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης.
Συσκευασία: 200 τεμάχια

9×23 εκ / κωδ: 10007

Διαστάσεις:
- 9×14,5 εκ, κωδικός 10003
- 9×23 εκ, κωδικός 10007
- 13,5×26 εκ, κωδικός 10009
- 19×33 εκ, κωδικός 10011
- 25×38 εκ, κωδικός 10015*
Προσφορά: Συνδυάστε 3 συσκευασίες + 1 δώρο

13,5×26 εκ / κωδ: 10009

19×33 εκ / κωδ: 10011

Τιμές:
κωδικός 10003: € 6,00
κωδικός 10007: € 8,80
κωδικός 10009: € 15,40
κωδικός 10011: € 21,00
κωδικός 10015*: € 24,00

*100 τεμάχια στη συσκευασία

25×38 εκ / κωδ: 10015*
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Riskontrol
Μιας χρήσης ρύγχη για την αεροϋδροσύριγγα,
από την Acteon, Satelec. Εύκαμπτα.
Συσκευασία: 250 τεμαχίων

Τιμή: € 36,00

Ποτηράκια
Με αποστρογγυλεμένα άκρα
Χωρητικότητα 200ml
Διάφορα χρώματα
Συσκευασία: 100 τεμάχια

Τιμή: € 2,20

Οθώνια
Πετσέτα ασθενή με πλαστικοποιημένη τη μία όψη.
Σε διάφορα χρώματα.
Συσκευασία: 500 τεμάχια

Τιμή: € 13,80

Προστατευτικά σένσορα
Προστατευτικά ψηφιακών αισθητήρων
για όλους τους σένσορες Νο1
Συσκευασία: 500 τεμάχια

Τιμή: € 19,90

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

ειδ η μιασ χρ η σ η σ
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Σακούλακια προστασίας
πλακών φωσφόρου
Εύκολα στη χρήση.
Με αποστρογγυλεμένα άκρα.
Από μαλακό βινύλιο.
Για Kavo / Soredex / Digora / Gendex / Instrumentarium:
Μέγεθος 0
Μέγεθος 1
Μέγεθος 2
Για Durr:
Μέγεθος 0
Μέγεθος 1
Μέγεθος 2
Συσκευασία: 100 τεμάχια

Τιμή: € 14,00

Προστατευτικά μανίκια καλωδίων
Μη αποστειρωμένα «μανίκια» για τις σωληνώσεις του
οδοντιατρείου
Συσκευασία: Ρολό 366 μέτρων

Τιμή: € 17,00

Προστατευτικά μανίκια
σωληνώσεων χειρουργικής
Μη αποστειρωμένα «μανίκια» για τις σωληνώσεις
της χειρουργικής αναρρόφησης.
Συσκευασία: 500 τεμάχια
Μέγεθος 1 για λεπτή χειρουργική (Ø11mm)

Τιμή: € 21,00
Μέγεθος 2 για φαρδιά χειρουργική (Ø16mm)

Τιμή: € 23,00
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Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Προστατευτικά μανίκια
αεροϋδροσύριγγας
Πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για αεροϋδροσύριγγες,
με άνοιγμα για πιο εύκολη τοποθέτησή τους
Συσκευασία: 500 τεμάχια

Τιμή: € 13,90

Προστατευτικά μανίκια υπερήχων
Πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για χειρολαβές υπερήχων
Εύκολη εφαρμογή.
Συσκευασία: 500 τεμάχια

Τιμή: € 17,90

Προστατευτικά καλύμματα
ακτινογραφικών κεφαλών
Διαφανή πλαστικά καλύμματα προστασίας
για ακτινογραφικές κεφαλές.
Εύκολη εφαρμογή.
Διαστάσεις:
Μέγεθος 1: 20εκ πλάτος , 17 εκ ύψος, 60 εκ. βάθος
Μέγεθος 2: 35εκ πλάτος , 23 εκ ύψος, 75 εκ. βάθος
Συσκευασία: 250 τεμάχια

Τιμή: € 48,00

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

ειδ η μιασ χρ η σ η σ
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Καλύμματα έδρας πλάτης
Καλύμματα από ειδικό nonwoven για το κάθισμα
και την πλάτη της οδοντιατρικής πολυθρόνας.
Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Τιμή: € 1,95

Προστατευτικά καλύμματα
για ποντίκι η/υ
Διαφανή πλαστικά καλύμματα προστασίας για το ποντίκι
του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Συσκευασία: 500 τεμάχια

Τιμή: € 17,00

Προστατευτικά καλύμματα
για πληκτρολόγιο η/υ
Διαφανή πλαστικά καλύμματα προστασίας για το πληκτρολόγιο
του ηλεκτρονικού υπολογιστή
Συσκευασία: 500 τεμάχια

Τιμή: € 46,00
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Barrier film σε ρολό
Φιλμ προστασίας επιφανειών, με ελαφρύ αυτοκόλλητο
Εύκολο στην τοποθέτηση και ιδιαίτερα εύκολο στην αφαίρεση,
από τη στιγμή που στην άκρη δεν έχει αυτοκόλλητο.
Συσκευασία: Ρολό με 1200 τεμάχια, 10×15 εκατοστών

Α

Π

Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο
ΣΦΟΡ
ΡΟ

Τιμή: € 24,00

Π

Α

3+1

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Διανομέας barrier film
Διανομέας φιλμ προστασίας επιφανειών.
Σταθερός. Διατηρεί καθαρό το φιλμ, έτοιμο προς χρήση.

Τιμή: € 34,00

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

ειδ η μιασ χρ η σ η σ
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Βοηθητικά
Είδη

WWW.APOSTOLIDES.GR

Ρύγχη αναρρόφησης
Ρύγχη χειρουργικής αναρρόφησης.
Αποστειρώσιμα σε αυτόκαυστο.
Ψηλής ποιότητας πλαστικό, λείο εσωτερικά για περιορισμό
του θορύβου αναρρόφησης.
Σε δύο διαμέτρους:
Ø 16mm, για τη φαρδιά χειρουργική
Ø 11mm, για τη λεπτή χειρουργική
Συσκευασία: 10 τεμάχια, με διάφορα χρώματα

Τιμή: € 11,50

Ρύγχη αναρρόφησης
prophylaxis
Μειώστε το αεροζόλ στην πηγή του.
Διπλάσια αναρροφητική ικανότητα.
Περιστρεφόμενο κέλυφος 360°
Κλιβανιζόμενο σε αυτόκαυστο στους 134°
Συσκευασία: 4 τεμάχια

Τιμή: € 16,50

Δείτε βίντεο /
παρουσίαση
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Saliva Ejector
6.5mm

306

Standard
HVE Hose 11mm

Μετατροπείς χειρουργικής
Suction Tube
11mm

Σετ μετατροπέων χειρουργικής αναρρόφησης.

306

Suction Tube
11mm

European
HVE Hose 16mm

Saliva Ejector
6.5mm

305

305: μ
 ετατρέπει τη φαρδιά χειρουργική σε λεπτή
(από Ø 16mm σε Ø 11mm)
306: μ
 ετατρέπει τη λεπτή χειρουργική σε υποδοχέα σιελαντλίας
(από Ø 11mm σε Ø 6,5mm)

305

Συσκευασία: σετ δύο μετατροπέων, έναν από κάθε είδος
Standard
HVE Hose 11mm

Τιμή: € 7,00

European
HVE Hose 16mm

Lunos μαξιλαράκι
Υπερβολικά άνετο μαξιλαράκι για το κεφαλωτό.
> Για ασφαλή και άνετη στήριξη του κεφαλιού.
> Υποστηρίζει και το κεφάλι και το λαιμό.
> Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
> Αδιάβροχο
> Πλένεται
> Ανθεκτικό στα οδοντιατρικά απολυμαντικά.

Τιμή: € 95,00

Παρειοκάτοχα
Παρειοκάτοχο και γλωσσοκάτοχο.
Αποστειρώσιμο.

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Α

Π

Σε 3 μεγέθη:
Α: ενηλίκων μεγάλο
Β: ενηλίκων μικρό
C: παιδικό

Π

Α

3+1

Συσκευασία: 1 τεμάχιο
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Τιμή: € 14,00

Τα είδη ατομικής προστασίας, ανήκουν στην ειδική κατηγορία ΦΠΑ 6%.

Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Α ειδη
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Π

Α

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Π

Α

3+1

Intraoral lippers
Ανοίγει το στόμα κάθετα, αντί για οριζόντια.
Ιδανικό για εργασία στην αισθητική ζώνη, για ορθοδοντικές
εργασίες και για λεύκανση. Αποστειρώσιμο.

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Σε 2 μεγέθη:
Α: ενηλίκων
C: παιδικό
Συσκευασία: 2 τεμάχια
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Στοματοδιαστολέας

3+1

Αποστειρώσιμος

Π

Α

Α

Π

Τιμή: € 12,00

Σε 2 μεγέθη:
Α: ενηλίκων
C: παιδικό

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Συσκευασία: 2 τεμάχια
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Στοματοδιαστολέας

3+1

Αποστειρώσιμος

Π

Α

Α

Π

Τιμή: € 12,00

Σε 2 μεγέθη:
Α: ενηλίκων
C: παιδικό

ΣΦΟΡ
ΡΟ

Συσκευασία: 2 τεμάχια
Προσφορά: 3 συσκευασίες + 1 δώρο

Τιμή: € 12,00
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Αγαπητοί συνεργάτες,
Σε κάποια προϊόντα οι ποσότητες είναι αρκετά περιορισμένες και θα προσπαθήσουμε
να καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση με τον καλύτερο τρόπο. Πιθανά να υπάρξουν
καθυστερήσεις στις παραδόσεις ή ελλείψεις. Για να μπορέσουμε να παρακολουθούμε
καλύτερα τις παραγγελίες σας κατά χρονολογική σειρά, σας παρακαλούμε να μας στέλνετε
τις παραγγελίες σας στο info@apostolides.gr. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί μας και στα τηλέφωνα των καταστημάτων μας.
Τις παραγγελίες σας μπορείτε να τις παραλάβετε από τα καταστήματά μας,
Αθήνα: Φειδιππίδου 23, 11527 Γουδί, 210-6984882
Θεσσαλονίκη: Τέλογλου 11, 54636 40 Εκκλησιές, 2310-201301
ή θα σας τις στείλουμε με courier στο χώρο σας.
Χρέωση αποστολής και αντικαταβολής € 6,0 (εάν συνεργάζεστε με κάποια courier,
μπορούμε να στείλουμε την παραγγελία σας με «χρέωση παραλήπτη» και θα αναλάβουμε
εμείς όλη την επικοινωνία με τους συνεργάτες σας).

Πακέτα Προσφορών
> Αγοράζοντας 5 διαφορετικά είδη, το έκτο θα σας γίνει δώρο! (*)
> Για παραγγελίες από 400 € και πάνω, θα σας γίνει επιπλέον έκπτωση 15%.(**)

(*) το δώρο θα είναι το μικρότερης αξίας προϊόν
(**) στην προσφορά δεν συμμετέχει το Planmeca Cleanic™ 300 / 500.

Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
> Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας:

Πειραιώς: GR3201722220005222017194420
Alpha Bank: GR19 0140 7140 7140 0232 0000 697
Eurobank: GR2102600420000540201006780
> Μετρητά / πιστωτική-χρεωστική κάρτα στην παραλαβή από το κατάστημα
> Πιστωτική κάρτα με την τηλεφωνική σας παραγγελία

• Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια.
• Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
• Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου
χωρίς καμιά προειδοποίηση.
• Οι ειδικές τιμές και τα δώρα ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων
και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
• Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
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Φειδιππίδου 23
TK 115 27
T: 210 6984 882

Νεστ. Τέλλογλου 11
TK 546 36
T: 2310 201 301
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E: info@apostolides.gr

