
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2 0 2 2
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Η εταιρεία DENTOMEDICA Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1993 και 
αντιπροσωπεύει εταιρείες που επιδίδονται στην κατασκευή υψηλής 
τεχνολογίας οδοντιατρικού εξοπλισμού.

Το κεντρικό γραφείο και η έκθεση της Dentomedica Α.Ε. βρίσκεται στην 
Αθήνα, κοντά στην είσοδο της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Επίσης, λειτουργεί υποκατάστημα-έκθεση στη Θεσσαλονίκη, το οποίο 
λειτουργεί από το έτος 2000 και το οποίο πρόσφατα μετακόμισε 
σε νέο χώρο, κοντά στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Η αντιπροσώπευση υψηλής ποιότητας και  τεχνολογίας προϊόντων 
και η παροχή άριστου after sale service με πανελλαδική και κυπριακή 
κάλυψη αποτελούν τους κύριους λόγους που χιλιάδες οδοντίατροι , μας 
επιστεύτηκαν και μας εμπιστεύονται καθημερινά

Η εταιρεία  DENTOMEDICAΑ.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΕΔΡΑ -  ΑΘΗΝΑ
Φωκίδος 40
Γουδή 11527
Τ. 2107485533
T. 2107485544
F. 2107485566

ΥΠ/ΜΑ -  ΘΕΣ/ΚΗ
Ν. Κεσανλή 5
ΤΚ 54636
Τ. 2310211180
F. 2310211180

EMAIL -WEB
info@dentomedica.gr
https://dentomedica.gr

GET IN TOUCH
IG : @dentomedica
FB : @DentoMedica AE
TW: @username



04

D
E

N
T

O
M

E
D

IC
A

Σας παρουσιάζουμε το CS 9600 CBCT
για τον γενικό οδοντίατρο και όχι μόνο
Έχετε φιλόδοξα αναπτυξιακά σχέδια,
αλλά θέλετε να το κάνετε με το δικό σας 
ρυθμό;Αυτό ακριβώς σας βοηθά να κάνετε 
το επαναστατικό CS 9600 5-σε-1 CBCT

Έχει πολλαπλά πεδία λήψης CBCT και είναι 
αναβαθμήσιμο σε μεγαλύτερα πεδία καθώς 
και σε κεφαλομετρικό.

CS 9600
5-in-1 CBCT

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΠΕΔΙΑ ΛΗΨΗΣ CBCT

CS 9600 12x10 Edition
+ 4x4, 5x5, 6x6, 5x8, 8x5, 10x5, 12x5, 8x8, 10x10, 12x10

CS 9600 16x10 Edition
+ 4x4, 5x5, 6x6, 5x8, 8x5, 10x5, 12x5, 8x8, 10x10, 12x10, 16x6, 16x10

CS 9600 16x17 Edition
+  4x4, 5x5, 6x6, 5x8, 8x5, 10x5, 12x5, 8x8, 10x10, 12x10, 16x6, 16x10, 16x12, 16x17

UPGRADABLE 

+ 120 kV
+ CS MAR
+ CS FMS

 

+ CS SmartAuto
+ CS Seat

 

+ CS Face Scan
+ CS Radilogy Kit

So smart, it knows how
    to make accurate scannig so simple.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

+ Πραγματική Live τοποθέτηση του ασθενή με οδηγό
+ Ρύθμιση του προγράμματος από οθόνη αφής
+ Εστιασμένη ρύθμιση σε πραγματικό χρόνο
+ Ποιοτικός έλεγχος εικόνας
+ SmartAuto Pan για αυτόματοποιημένες ρυθμίσεις
+ SmartAuto 3D για αναγνώριση μορφολογίας
+ CS Face Scan σάρωση μαλακών μορίων 
+ CS MAR για μείωση θορύβου από μεταλλικές εργασίες
+ Low Dose 2D & 3D εικόνων
+ 120 kV για καλύτερη ποιότητα εικόνας
+ Πολλαπλά πεδία λήψης CBCT
+ 75μm Μέγιστη ανάλυση
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Σήμερα, η 2D και 3D τεχνολογία απεικόνισης δεν περιορίζεται πλέον στην χρήση από συγκεκριμένες 
ειδικότητες.  Τα ψηφιακά μας συστήματα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη ροή εργασίας, 
αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και επικοινωνία για κάθε οδοντίατρο.

Ψηφιακό Πανοραμικό, Κεφαλομετρικό & CBCT 

CS 8100 Family

CS 8100 
Το πιο μικρό 

πανοραμικό στην 

αγορά, σχεδιασμένο 

με  γνώμονα 

την εργονομία. 

Ιδανικό για κάθε  

οδοντιατρείο

CS 8100 3D
Το διεθνές BEST 

SELLER συνδυάζει 

την βραβευμένη 2D 

απεικόνιση με την 

δύναμη της CBCT

CEPHALOMETRIC 

Μπορεί να καλύψει 

όλες τις ορθοδοντικές 

σας ανάγκες για 

κεφαλομετρική και με 

καινοτόμο λογισμικό για 

αυτόματες μετρήσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

+ Πραγματική ανάλυση 75μm για ενδοδοντία
+ Πεδίο CBCT 8x9 max
+ Τοποθέτηση face-to-face
+ Ιδανικό για εμφυτευματολόγο
+ Λειτουργίες CAD
+ Σχεδιασμός χειρουργικού νάρθηκα1

+ Μικρός χώρος για εγκατάσταση 

1 Μέσω του λογισμικού SMOP και PDIP.  Απαιτείται αγορά και  των δύο προγραμμάτων ξεχωριστά

A Solution for every clinic and  consultation.
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Ήρθε για να καλύψει την ανάγκη σας για 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!

Το CS 3800 προσφέρει μια εμπειρία 
σάρωσης υψηλής απόδοσης με μεγάλη 
ταχύτητα. Κομψή σχεδίαση από το Studio 
F.A. Porsche.
Καλύτερη ροή εργασίας. 
Έξυπνη αντιστοίχιση σκιών. 
Δυνατότητα χρήσης οθόνης αφής.

CS 3800
Intraoral Scanner

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

+ ΑΣΥΡΜΑΤΟ WIFI
+ ΤΑΧΥΤΗΤΑΤΟ
+ TRUE  LIFE χρώματα
+ SMART SHADE Αναγνώριση χρωμάτων VITA
+ Υβριδική Σάρωση
+ OPEN STL & PLY

CS 3700
Intraoral Scanner

ACCURANCY  MATTERS.

CS 3700 . Ήρθε για να καλύψει την ανάγκη 
σας για ταχύτητα!!

Το CS 3700 προσφέρει μια εμπειρία σάρωσης 
υψηλής απόδοσης με μεγάλη ταχύτητα. 
Κομψή σχεδίαση από το Studio F.A. Porsche.
Καλύτερη ροή εργασίας. 
Έξυπνη αντιστοίχιση σκιών. 
Δυνατότητα χρήσης οθόνης αφής.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

+ 30% ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ
+ TRUE  LIFE χρώματα
+ SMART SHADE Αναγνώριση χρωμάτων VITA
+ Υβριδική Σάρωση
+ OPEN STL & PLY
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H Neo Edition του CS 8200 3D είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του αρχικού συστήματος CBCT, CS 82003D.
Διατηρώντας την αρχή της ευελιξίας και του compact design, η Neo Edition προσφέρει βελτιωμένη 
ευκολία χρήσης, καλύτερη κλινική εμπειρία και αυξημένη ψυχική ηρεμία, με αποτέλεσμα πιο επιτυχημένα 
αποτελέσματα για τους ασθενείς και μια πιο επιτυχημένη πρακτική. 

Ψηφιακό Πανοραμικό, Κεφαλομετρικό & CBCT 

CS 8200 Neo Edition

Expand your vision.

 Expand your practice.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

+ Πραγματική ανάλυση 75μm για ενδοδοντία
+ Πεδίο CBCT 12x10cm  max
+75μm Ανάλυση από 4x4cm ‘εως 8x9cm
+ CS MAR σε όλα τα πεδία
+ Τοποθέτηση face-to-face
+ Ιδανικό για εμφυτευματολόγο
+ Λειτουργίες CAD
+ Σχεδιασμός χειρουργικού νάρθηκα1

+ Μικρός χώρος για εγκατάσταση 
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Η ενδοστοματική κάμερα CS 1X00 
προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα 
εικόνας στην κατηγορία της και διαθέτει μια 
εκπληκτικά προσιτή τιμή.

Ελαφριά και συμπαγής για εύκολο 
χειρισμό, ταιριάζει εύκολα στα χέρια όλων, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κόπωση 
του χειριστή. Επιπλέον, η στρογγυλεμένη 
κεφαλή και το κωνικό σχήμα της κάμερας 
εξασφαλίζουν άνεση στον ασθενή, ενώ ένα 
κουμπί λήψης με ένα κλικ κάνει εύκολη 
την απόκτηση φωτογραφικών στιγμών και 
βίντεο υψηλής ποιότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ 60/70kV

+ 7mA

+ 178/188/205 cm

+Auto / Manual timer

Τα μοναδικά στα 300kHz!!!
Τεχνολογία DC συνεχούς ρεύματος
Επιλογέας αυτόματος ή Χειροκίνητος
Επιτοίχια - Οροφής - Τροχήλατα

CS 2200/2100
Intraoral x-Ray

CS 1200/1500
Intraoral Camera

Ελάχιστη Ακτινοβολία 
Εξαιρετική Ποιότητα

Όχι απλά μια ενδοστοματική 
κάμερα...
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Ανακαλύψτε πως μπορεί να 
προσαρμοστεί η τεχνολογία στα 
μέτρα σας.

Με νέο πιο εργονομικό σχεδιασμό 
για πιο απλοποιημένη ροή εργασίας 
, σχεδιασμένο να εργάζεται για 
εσάς, το RVG χαρακτηρίζεται από 
τον εύκολο τρόπο λειτουργίας και 
συνδυάζεται με νέα εργαλεία στο 
σύστημα ψηφιακής απεικόνισης της 
Carestream. 

RVG 6200/5200
Intraoral Sensor

Απλό στη χρήση, το σύστημα απαιτεί 
ελάχιστη εκπαίδευση μιας και η 
εργασία είναι όμοια με αυτή του φιλμ, 
παραβλέποντας όμως την διαδικασία 
εμφάνισης με τα υγρά. 

LEADER  INTRAORAL IMAGING.
CS 7200/7600
Imaging Plates

True Resolution
> 25lp/mm 

Υπέρτατη ροή εργασίας

Με το αποκλειστικό σύστημα Scan’n’Go, το 
CS 7600 είναι το πρώτο σύστημα απεικόνισης 
με πλάκες φωσφόρου στην αγορά που σας 
προσφέρει μία αυτοματοποιημένη ροή των 
ακτινογραφιών προς το κάθε τερματικό 
αυτόματα. 

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Το CS 7200 παρέχει σταθερά 
υψηλής ποιότητας ενδοστοματικές 
ακτινογραφίες γρήγορα και εύκολα. Σας 
δίνει πρόσβαση στην εικόνα σε μόλις 8″ 
και με μέγιστη ανάλυση 19lp/mm.
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Εργονομία - Άνεση - Αποδοτικότητα

Ηλεκτροτόμος ΝΕΑΣ γενιάς
Χειρουργική διαμόρφωση μαλακών ιστών
Ασφαλής και έξυπνη ισχύς
Τομές ίδιες και μικρότερες από αυτές του laser
Μεγάλη πικοιλία σε άκρα για διαφορετικές εργασίες
Ιδανικό για αιμόσταση

ΧΟ Odostosurge Ηλεκτροτόμος

Υπέρηχοι για περιοδοντολογική χρήση
Με φυσικό στοιχείο φερρίτη για την ταλάντωση
Μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία
Σέβεται τον ασθενή
Απόλυτα κυκλική κίνηση, εξασφαλίζει θεραπεία χωρίς πόνο
Οι πιο ισχυροί υπέρηχοι της αγοράς στα 44.000Ηz

XO Odontogain Συσκευή Υπερήχων

ΧΟ FLOW
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Το XO FLOW είναι μια ψηφιακή 
οδοντιατρική μονάδα της 
XO CARE με καθοδήγηση 
ροής εργασιών και 
οδοντιατρικές εφαρμογές 
που έχουν σχεδιαστεί για να 
βοηθούν τους επαγγελματίες να 
κάνουν εξαιρετική οδοντιατρική.
Η μονάδα είναι εξοπλισμένη 
με ενσωματωμένο υπολογιστή, 
σύνδεση δικτύου και άλλα νέα 
ψηφιακά χαρακτηριστικά που 
δεν έχουν ξαναεμφανιστεί στην 
οδοντιατρική: το Dashboard και 
το Navigator.

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΙΑΤΡΟΥ
Η ταμπλέτα ιατρού είναι 
μία οθόνη αφής με όλες τις 
ρυθμίσεις των κοπτικών.

NAVIGATOR
Το Navigator είναι μια οθόνη 
αφής που προσφέρει έξυπνη 
λειτουργίες στο χρήστη με 
οδοντιατρικές εφαρμογές. Οι 
εφαρμογές χρησιμοποιούνται 
για τη ρύθμιση, τη διαχείριση 
και την ενοποίηση της μονάδας 
με άλλες οδοντιατρικές 
συσκευές και λύσεις λογισμικού 
σε ένα δίκτυο.

ΧΟ FLOW

Designed
Produced  

in Denmark
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Premium Line

Οι οδοντιατρικές μονάδες DIPLOMAT σας 
επιτρέπουν να τις διαμορφώσετε σύμφωνα 
με τις ανάγκες σας και το γούστο σας

Δέχονται τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, 
διευκολύνοντας την απρόσκοπτη άσκηση 
της οδοντιατρικής.

Classic Line
Οδοντιατρικά UNIT πλήρη, φερόμενα επί της έδρας, 
σταθερής έδρασης, φερόμενα επί του πτυελοδοχείου, 
ανεξάρτητα UNIT, οδοντιατρικές καρέκλες, καρεκλάκια.

DIPLOMAT PRO 600 / 800

DIPLOMAT Cart

DIPLOMAT Adept DA130
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DIPLOMAT MODEL PRO 500/700

Γνωρίστε την πρώτη πλήρως ψηφιακή οδοντιατρική 
μονάδα στον κόσμο που σχεδιάστηκε από τα πιο κοφτερά 
μυαλά του κλάδου. 
Καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, το ταξίδι σας προς το 
μέλλον της οδοντιατρικής μόλις ξεκίνησε.

Η σειρά Model Pro έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να φέρει
εντυπωσιακά γραφικά στην ταμπλέτα της έδρας ενώ είναι 
εύχρηστη.
Το σχέδιο κέρδισε πολλά βραβεία σε πολλούς διάσημους 
διαγωνισμούς σχεδίασης προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

MODEL PRO Line

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Ποιότητα κατασκευής
+ Μεγάλη ποικιλία μοντέλων
+ Τροχήλατες εκδόσεις
+ Ειδικό μηχάνημα για ορθοδοντικούς
+ Κατασκευασμένα στην Σλοβακία
+ Πιστοποιημένα με EN ISO 9001
+ Πιστοποιημένα με ISO 13485
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Surgical Room
Εξοπλισμός για χειρουργικό δωμάτιο



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

+ Χειρουργική καρέκλα KYRI
+ Τροχήλατο με κοπτικά εργαλεία
+ Τροχήλατο πτυελοδοχείο
+ Τροχήλατο σύστημα χειρουργικών αναρροφήσεων
+ Χειρουργικός προβολέας
+ Τροχήλατα με παροχές για χειρουργικό μοτέρ
+ Ανοξείδωτη τράπεζα χειρουργικών εργαλείων

15
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Kyri
Η χειρουργική καρέκλα Kyri είναι ιδανική 
για χειρουργικές εργασίες.  Οι 5 ξεχωριστές 
κινήσεις της έδρας καθώς και το 3D 
ερεισικέφαλο  προσφέρουν  μοναδικό 
επίπεδο ευελιξίας

Η επιτυχία ενός χειρουργείου 
είναι αποτέλεσμα του σχεδιασμού 
και της εργονομίας του χώρου.  
Τα Smart Trolleys συμβάλουν 
πραγματικά σε αυτό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Σύνθετες αρθρώσεις πολλών αξόνων
+ Ασύρματο πεντάλ
+ Προσκέφαλο με 3 βαθμούς ελευθερίας
+ Κίνηση χωρίς βήμα και θόρυβο
+ Οριζόντια θέση ασθενή

Orion 
Ο καλός φωτισμός είναι απαραίτητος 
σε ένα χειρουργείο. Η TECNO-GAZ 
προσφέρει χειρουργικούς προβολείς 
υψηλής αντοχής και ποιότητας 
κατασκευής

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

+ Οροφής, Τροχήλατος & Επιτοίχιος
+ Φωτεινότητα 130k, 160k Lux
+ Διάμετροι 40,52,62,79 cm
+ Τεχνολογία LED
+ Χειριστήριο αφής
+ Ψυχρός φωτισμός 5500Κ

Smart Trolley

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ -  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

+ Για χειρουργική χρήση
+ Για χειρουργικό μοτέρ
+ Για μετεγχειρητική χρήση
+ Με ενσωματωμένα δοχεία
+ Πλήρως χωνευτά στον πάγκο εργασίας



Η τροχήλατη χειρουργική αναρρόφηση Kyri DDS 
είναι ιδανική για μεγάλα χειρουργεία. Ανεξάρτητη 
και φορητή με μεγάλη αναρροφητική ισχύ.

Kyri DDS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ -  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

+ Υψηλή αναρροφητική ισχύ
+ Τροχήλατη για μεγαλύτερη εργονομία
+ Σακούλες και κάνουλες μιας χρήσης
+ Αποστειρώσιμο δοχείο
+ 90l/min στα 900Mbar
+ 50 kit με κάνουλες, σακούλες & σωλήνες
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Kyri Cart
Το τροχήλατο Kyri προσφέρει απεριόριστες 
δυνατότητες για εξατομίκευση στα κοπτικά 
εργαλεία. Διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής 7”  
και μπορεί να πάρει και χειρουργικό μοτέρ 
εμφυτευμάτων με περιστατική αντλία όρού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Χειρουργικό μοτέρ εμφυτευμάτων
+ Οθόνη αφής
+ Ανεξάρτητη τροφοδοσία
+ Μεταβλητό ύψος
+ Μεγάλη ταμπλέτα εργαλείων

Bridging Table
Τράπεζα εργαλείων από ανοξείδωτο 
ατσάλι , προσαρμόσιμη καθ ύψος. 
Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί 
πάνω από το στήθος του ασθενή για 
μεγαλύτερη άνεση του ιατρού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Ελάχιστο ύψος 87cm
+ Μέγιστο ύψος 135cm
+ Μέγεθος δίσκου 57x86cm
+ Βάρος 15Kg
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Μεγάλο τραπέζι ιατρού

Περιστρεφόμενο πτυελοδοχείο

Ένδειξη κρύου/ζεστού νερού Λεπτή  ανατομική πλάτη Ανατομικό και εργονομικό

Μεγάλο τραπέζι ιατρού για 
πολλά εργαλεια

Περιστροφή 90 μοιρών για 
πιο εύκολη πρόσβαση και 
καθαρισμό

Κρύο και ζεστό νερό ανάλογα 
με το φωτισμό

Βελτιστοποιημένη πρόσβαση 
στον ασθενή

Μικρή για περιορισμένο χώρο 
εργασίας



Χειρουργική Τράπεζα(Option)

Διπλός προβολέας (Option)

Επιπλέον Δίσκος (Option)

Χερουργικό τραπέζι στην 
ιδανική θέση

Διπλός προβολέας LED για 
καλύτερο φωτισμό
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Περιστρεφόμενη ταμπλέτα Ενσωματωμένη θήκη 43” Οθόνη (Option)

Δεύτερος Βoηθός (Option)

Καλύτερη πρόσβαση του 
βοηθού

Θήκη για μαντηλάκια Μεγάλη οθόνη για καλύτερη 
επικοινωνία με τον ασθενή

Δεύτερη αναρρόφηση για 
καλύτερα αποτελέσματα



EZ Post Abutment Angled Abutment CCM Abutment Fuse Abutment

Octa Abutments Gold Cylinders Plastic Cylinders CCM Cylinders EZ Post Cylinders

Multi-unit Abutment Scan Abut-
ment

Scan Abut-
ment

CCM Cylinder ZrGen Abut-
ment

ZrGen Abut-
ment
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THE MOST COMPLETE SYSTEM  IN MARKET.

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ MULTI UNIT

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ OCTA -  ONE TIME ONE ABUTMENT

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ -  ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ -  CAD/CAM
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Απλοποιημένο Χειρουργικό 
Πρωτόκολλο με τα 
πλεονεκτήματα του 

AnyRidge
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THE MOST COMPLETE SYSTEM  IN MARKET.

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ MULTI UNIT

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ OCTA -  ONE TIME ONE ABUTMENT

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ -  ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ -  CAD/CAM
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Πλέον δεν έχετε να ανησυχείτε μήπως 
χαλαρώσει η βίδα του κολοβώματος. 
Ο μοναδικός σχεδιασμός με 5ο 

σύνδεση σας δίνει τέλεια και ερμητική 
συναρμογή.

Το βιολογικό ρίσκο ελαχιστοποιείται 
επειδή δεν υπάρχει κανένα μικροκενό 
και υπάρχει διατήρηση του φλοιώδους 
οστού τόσο σε ύψος όσο και πλάτος. 

X-PEED

+ Nano bone matrix layer of Ca+2  incorporated S-L-A
+ Fast & Strong Osseointegration
+ Dual checking system for greater    safety

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Διάμετρος από 3,5 έως 8,0mm
+ 5o Κωνική Σύνδεση
+ Ριζόμορφος Σχεδιασμός
+ KnifeThread
+ Κοινή προσθετική πλατφόρμα
+ Απλό προσθετικό μέρος
+ Ευέλικτο πρωτόκολλο τρυπανισμού
+ Πλήρης χειρουργική κασετίνα
+ Ιδανικό για άμεση φόρτιση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Καινοτόμος 
σχεδιασμός.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Εξαιρετική αρχική 
σταθερότητα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητικές προσθετικές 
αποκαταστάσεις
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TISSUE - OPERATOR AND PATIENT 
FRIENDLY

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ MULTI UNIT

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ OCTA -  ONE TIME ONE ABUT-MENT

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ -  ΕΠΕΝΘΕΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ -  CAD/CAM
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Σχεδιασμένο τόσο για τον 
έμπειρο όσο και για τον αρχάριο 
εμφυτευματολόγο...

Ακολουθώντας την φιλοσοφία του  
συντηρητικού σχεδιασμού αλλά 
πάντα με επιφάνεια XPEED το ΑΝΥ 
ΟΝΕ μπορεί να σας δώσει λύσεις και 
γρήγορη οστεοενσωμάτωση όπως 
κανένα άλλο εμφύτευμα.

X-SPEED

+ Nano bone matrix layer of Ca+2  
   incorporated S-L-A

+ Fast & Strong Osseointegration

+ Dual checking system for greater safety

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Επιφάνεια XPEED

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΔΥΣΗΣ

Εμφαση στην αισθητική

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Μεγάλη γκάμα προσθετικών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Διάμετρος από 3,5 έως 8,0mm

+ 11o Κωνική Σύνδεση

+ Ριζόμορφος Σχεδιασμός

+ Κλασσικό πρωτόκολλο τρυπανισμού

+ Συμβατό με άλλα συστήματα για 
   προσθετική

+ Επιφάνεια XPEED για ταχεία 
   οστεοενσωμάτωση
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Το MINI έχει σχεδιαστεί ώστε να 
αντέχει μεγαλύτερα φορτία από κάθε 
άλλο στενό εμφύτευμα.
 Εαν και το 3,0mm παρουσιάζει την 
ίδια αντοχή με όμοιο εμφύτευμα 
άλλης εταιρείας το 3.25mm έχει πολύ 
αυξημένη αντοχή στα τοιχώματα.

ΜΙΝΙ PALATAL

+ Γρήγορη οστεοενσωμάτωση
+ Ιδανικό για πλάγιο  ή κυνόδοντα άνω γνάθου
+ Εξαιρετική αισθητική
+ Ιδανικό για προσωρινή μετά από ολική
   νωδότηττα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Επιφάνεια XPEED

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΩΝΗ

Εμφαση στην αισθητική

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

CAD/CAM λύσεις

Το ΜINI μπορεί να σας δώσει πολλές 
προσθετικές λύσεις και σε συνδυασμό με 
κάποιο από τα Any Ridge & Any One μπορεί να 
σας δώσει λύσεις για ολόκληρη νωδότητα



Οι μεμβράνες i-GEN είναι ιδανικές για οστικές αναπλάσεις που η τοποθέτηση
του εμφυτεύματος γίνεται ταυτόχρονα
Είναι ΣΥΜΒΑΤΕΣ με κάθε τύπο εμφυτεύματος (Μ2.0,M1.8,M1.6,M1.4)
Ιδανικές για δημιουργία οστού τόσο στην γλωσσική όσο και στην παρειακή πλευρά του εμφυτεύματος.
Άριστη συγκράτηση του οστικού μοσχεύματος
Ιδανικό προφίλ ανάδυσης. Εξαιρετική αποκατάσταση των μαλακών ιστών
Απορροφούν τις πιέσεις που ασκούνται στο οστικό μόσχευμα από τους μαλακούς ιστούς και διατηρούν 
ανέπαφο το  οστό

Automax

i-Gen
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+  Ιδανικό για συλλογή αυτογεννούς οστικού  
    μοσχεύματος
+ Ειδικές λεπίδες για την συλλογή οστού σε 
   χαμηλές   στροφές
+  Έτοιμο θρυματισμένο οστό για άμεση 
    χρήση.
+  Με προστατευτικό κάλυμα για να μην 
    χάνεται καθόλου   οστό
+ Σε διαφορετικά μεγέθη για συλλογή μικρής 
   ή μεγάλης  ποσότητας οστού.

Γλωσσική Επέκταση
Πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
μεγαλύτερες απώλειες

Χρειάζεται να υπάρχει 
τουλάχιστον 1mm 
απόσταση από το 
εμφύτευμα. Συνίσταται η 
χρήση του i-Gen Screw

>2.5mm
Η οριζόντια επέκταση πρέπει να είναι 
>2mm μετά την οστεοενσωμάτωση

>100ο γωνιά επαφής
Κατάλληλο και για την δημιουργία 
μαλακών ιστών για ιδανικό 
αισθητικό προφίλ

0.5-1.0 mm
Το οστικό μόσχευμα θα 
συρρικνωθεί μετά την αφαίρεση 
της μεμβράνης

Ριζικό άκρο
Θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στο 
φυσικό οστό
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MILA KIT
Η κασετίνα ανύψωσης ιγμορείου εσωτερικού 
παραθύρου είναι σχεδιασμένη από τον Samuel 
Lee. Έχει όλα τα κοπτικά εργαλεία για την ασφαλή 
ανύψωση, την αποκόλληση της μεμβράνης του 
ιγμορείου και για την συμπύκνωση του οστού. Με 
ειδικά στοπ και εξαιρετική κοπτική ικανότητα.

MICA KIT
Η κασετίνα ανύψωσης ιγμορείου εξωτερικού 
παραθύρου είναι σχεδιασμένη από τον Samuel Lee. 
Έχει όλα τα κοπτικά εργαλεία για την ασφαλή διάνοιξη 
του παραθύρου, την αποκόλληση της μεμβράνης του 
ιγμορείου και για την συμπύκνωση του οστού. Με 
ειδικά στοπ και εξαιρετική κοπτική ικανότητα.

BonEx KIT
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΤ ΓΙΑ RIDGE SPLIT

+ Κατάλληλο για χρήση σε στενές κάτω γνάθους
+ Κατάλληλο για κάθε είδους  εμφύτευμα
+ Διάφορα μεγέθη σφήνας
+ Μοχλός για αρχικό άνοιγμα γνάθου
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Sinus Combination Kit
To Sinus Cobination Kit περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία  τόσο για ανοιχτού όσο και 
κλειστού παραθύρου ανύψωσης ιγμορείου!

Μία εργονομική και πλήρης χειρουργική κασετίνα από την MEGAGEN που θα 
σας βοηθήσει με εύκολο τρόπο να πραγματοποιήσετε ανυψώσεις ιγμορείου με 
όποια τεχνική προτιμάτε ή είναι ιδανική για το δικό σας περιστατικό.

Crestal Simple Kit
Το Simple Crestal  Kit είναι η 
οικονομική λύση σε κασετίνα 
εξωτερικής ανύψωσης 
ιγμορείου και περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα για την 
διαδικασία αυτή.

Lateral Simple Kit
Το Simple Lateral  Kit είναι η 
οικονομική λύση σε κασετίνα 
εσωτερικής ανύψωσης 
ιγμορείου και περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα για την 
διαδικασία αυτή.



OPTION Ø4 Ø5 Ø6 Ø7GUIDE PIN

Bone Profiler Kit
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Bone Profiler

Αφαιρεί το προεξέχων οστό πάνω 
απο την προσθετική πλατφόρμα του 
εμφυτεύματος για καλύτερη έδραση 
είτε της βίδας επούλωσης, του 
ανατομικού abutment ή ακόμη και της 
προσθετικής εργασίας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ -  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

+ Ø4
+ Ø5
+ Ø6
+ Ø7

911 KIT
Ένα ολοκληρωμένο KIT για την αφαίρεση σπασμένων 
βιδών, εμφυτευμάτων και προσθετικής.

Για αφαίρεση εμφυτεύματος
Για αφαίρεση σπασμένης βίδας
Για αφαίρεση προσθετικής
Για όλα τα εμφυτεύματα

Titanium Brush 

Εξαιρετικό για την αφαίρεση βακτηριδίων 
και άλλων ουσιών που προσκολλούνται  
στην εκτεθειμένη επιφάνεια των 
εμφυτεύματων.

Πολύ αποτελεσματικό για τη θεραπεία 
της περι-εμφυτευματίτιδας και της περι-
κορρονίτιδας χωρίς απομάκρυνση της 
προσθετικής εργασίας.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JOMI, η Root Membrane Technique
αποτελεί εναλλακτική θεραπεία για τις τεχνικές άμεσης τοποθέτησης στο αισθητικό μέρος. 



Courtesy of  Dr.Konstantinos D. Siormpas & Dr. Mitsias E. Miltiadis
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Root Membranet Kit
Το ισχυρό σημείο της τεχνικής Root  Membrane είναι η άμεση 
τοποθέτηση του εμφυτεύματος στην ασθητική ζώνη. Η ισχυρή αρχική 
σταθερότητα εγγυάται υψηλό ποσοστό επυτυχίας. 
Διαχωρίζεται η ρίζα κατά τη στιγμή της εξαγωγής  και αφήνεται η ρίζα 
εν μέρει στην παρειακή πλευρά.
Με αυτόν τον τρόπο,  είναι δυνατόν να διατηρηθεί η φυσιολογική 
σχέση με την παρειακή πλευρά χωρίς να επιδεινωθεί.

Partial Extraction Therapy PET
Το PET Kit έχει σχεδιαστεί για να κάνει τις θεραπείες μερικής 
αφαίρεσης τις ρίζας πιο τυποποιημένες και έτσι είναι πιο 
προβλέψιμο το τελικό αποτέλεσμα. 
Περιλαμβάνει φρέζες για την τεχνική PET και Submerged 
Technique.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JOMI, η Root Membrane Technique
αποτελεί εναλλακτική θεραπεία για τις τεχνικές άμεσης τοποθέτησης στο αισθητικό μέρος. 
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Easy Implant Guide Kit

Με  μόνο ένα τρυπανισμό κατά την τοποθέτηση 
του εξαρτήματος, είναι δυνατή η καθοδήγηση του 
βάθους τοποθέτησης και το μέγεθος της στεφάνης 
ταυτόχρονα.
Εμποδίζει να γίνει ανεπαρκής (πολύ πλατύ ή 
στενό) διάστημα μεταξύ των εμφυτευμάτων
κατά τη διάρκεια πολλαπλών τοποθετήσεων.

Implant Remover Kit

Kit Αφαίρεσης Εμφυτευμάτων.
Με διάφορα εργαλεία, ο οδοντίατρος μπορεί 
να επιλέξει από 3 διαφορετικές χειρουργικές 
μεθόδους.
Το ειδικό trephine bur εξοπλισμένο με οδηγό 
επιτρέπει την ασφαλή και γρήγορη αφαίρεση των 
εμφυτευμάτων χωρίς απώλεια οστoύ.
Το κιτ περιλαμβάνει ειδική λαβίδα για απλή 
αφαίρεση εμφυτεύματος

Dr Jeon’s Universal Kit
Οι χειρουργικές επεμβάσεις εμφυτευμάτων που 
αναφέρονται παρακάτω μπορούν να εκτελεστούν 
με αυτό το ενιαίο κιτ!
Το «Universal kit» επιτρέπει την ανύψωση Sinus 
χωρίς GBR, ακόμη και αν το RBH είναι 5 mm ή 
λιγότερο.
Ο δίσκος των οστών και οι διαχωριστές κάνουν τη 
διαδικασία Ridge Split πιο εύκολη και ασφαλή.
Το Flame bur χρησιμοποιείται για την αφαίρεση 
οποιουδήποτε σπειρώματος για θεραπεία 
περιεμφυτευματίτιδας πριν ή μετά την τελική 
αποκατάσταση.
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Μετρήστε την σταθερότητα του εμφυτεύματος σας με 
ακρίβεια.

Η μέτρηση της σταθερότητας του εμφυτεύματος με το 
MEGA-ISQ , γίνεται αναίμακτα και πάρα πολύ απλά. Απλά 
τοποθετείτε την ειδική υποδοχή στο εμφύτευμα ( Smart-
Peq) το βιδώνετε και έπειτα πλησιάζετε την χειρολαβή 
της συσκευής κοντά σε αυτό. Η ένδειξη της σταθερότητας 
ποσοστιαία εμφανίζεται πάνω στην συσκευή.

Εξέλιξη της σταθερότητας σε διαφορετικού τύπου οστά

Υψηλή αρχική σταθερότητα ( τιμές ISQ μεγαλύτερες του 70) 
έχουν την τάση να μην αυξάνονται απότομα με τον χρόνο, 
ακόμη και εαν η αρχική μηχανική σταθερότητα εξελίσσεται σε 
βιολογική σταθερότητα.

Χαμηλής αρχικής σταθερότητας εμφύτευμα με κανονική 
αύξηση της σταθερότητας με το πέρασμα του χρόνου. Η 
μηχανική σταθερότητα ενισχύεται με την αναδόμηση του 
οστού και την βιολογική σταθερότητα.

Τιμές χαμηλότερες από 55 στο ISQ θα πρέπει να λαμβάνονται 
σαν ενδείξεις ότι κάποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την 
βελτίωση της σταθερότητας του εμφυτεύματος. (αλλαγή 
εμφυτεύματος με μεγαλύτερη διάμετρο, μεγαλύτερη 
περίοδος οστεοενσωμάτωσης, GBR).

MEGA ISQ II

MEG-TORQ
Ασύρματο μοτέρ υψηλής ροπής

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν δεύτερο μοτέρ σε 
οστά D3 & D4
Γρήγορη αφαίρεση όλων των προσθετικών 
αποκαταστάσεων
Εύκολη πρόσβαση στην περιοχή των γομφίων
Με δυνατότητα επιλογής στροφών και ροπής
Σωστή ροπή τοποθέτησης προσθετικής εργασίας
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MEG-SIL
Αποτυπωτικά Παχύρευστο, Λεπτόρευστο, Bite

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ - HEAVY BODY
+ Η ομαλή ανάμειξη και η έγχυση μειώνουν την 
   κόπωση.
+ Χωρίς γεύση και άρωμα, το Heavy Body αποτρέπει την 
   υπερβολική σιελόρροια του ασθενούς.
+ Η υψηλή ελαστικότητα επιτρέπει την εύκολη 
   αφαίρεση χωρίς παραμόρφωση μετά τη σκλήρυνση 
   χάρη στη σωστή σκληρότητα.
+ Thixotropic - δεν γλιστράει από δίσκο.

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ BITE
+ Ενισχυμένη σκληρότητα και ελάχιστη αλλαγή 
   μετασχηματισμού για την εξασφάλιση ακριβούς 
   τοποθέτησης
+ Παρέχει επαρκή χρόνο 30 δευτερολέπτων για να 
   αποτυπωθεί ολόκληρο το τόξο της κάτω γνάθου.
+ Σύντομος χρόνος για την παραγωγή τυπωμένου 
   μοντέλου για   χρόνο σκλήρυνσης 90sec.
+ Παρέχει την πιο ακριβή μορφή δαγκώματος με 
   ελάχιστο ερεθισμό στο στόμα.

ΛΕΠΤΌΡΕΥΣΤΟ -LIGHT BODY
+ Αξιοσημείωτα ομοιόμορφη ομαλότητα, εξαιρετικά 
   θιξοτροπικό ελαφρύ σώμα του σώματος που 
   αποτρέπει το τρέξιμο στο στόμα.
+ Η εξαιρετική υδροφιλία και η ιδανική ρευστότητα 
   δίνουν στο Light Body delicate δυνατότητα 
   αναπαραγωγής  αποτυπωμάτων ακριβείας.
+ Η υψηλή ελαστικότητα και η αντοχή στο σχίσιμο 
   εγγυάται την ασφάλεια για το οδοντικό αποτύπωμα.

Οδοντιατρικά Εργαλεία

Για περισσότερα από 90 χρόνια παράγουμε στο SOLINGEN 
της Γερμανίας οδοντιατρικά, ιατρικά και οδοντοτεχνικά 
εργαλεία, ως οικογενειακή επιχείρηση και διανέμουμε 
παγκοσμίως.



Diaderm M
GTR (Καθοδηγούμενη Αναγέννηση Ιστού) Μεμβράνη 
GBR (Guided Bone Regeneration).

+ Το Diaderm® είναι μια οδοντική μεμβράνη που 
    χρησιμοποιείται για την επέμβαση GTR (Guided Tissue 
   Regeneration) και GBR (Guided Bone Regeneration).
+ Το Diaderm® βοηθά στην αποκατάσταση του κυψελιδικού 
   οστού και προστατεύει το σημείο της επέμβασης από 
   εισβολή επιθηλιακών κυττάρων και εξωτερικές 
   περιστάσεις.
+ Το Diaderm® κατασκευασμένο από ατελοκολλαγόνο 
   υψηλής καθαρότητας έχει υψηλή βιοσυμβατότητα, 
   μηχανική αντοχή, αντοχή στην ενζυμική αποικοδόμηση
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TITAN - X
Βόειο μόσχευμα υψηλής ποιότητας

Tο ΤΙΤΑΝ-Χ είναι βόειο οστικό μόσχευμα. Έρχεται με 
καλύτερη σύσταση, χειρισμό και καλύτερη πρόσφυση. 
Αποτελείται από καθαρό πορώδες βόειο οστό.

Το TITAN-X περιέχει λιγότερη αναλογία πολλαπλών πόρων 
ανά γραμμάριο.
Η τεχνική επεξεργασίας χαμηλής θερμοκρασίας επιτρέπει 
την ιδανική, φυσική επιφανειακή τοπογραφία, όπως το 
ανθρώπινο οστό. προσφέρει τόνωση της δραστηριότητας 
του οστεοβλάστη. Το φαινόμενο υαλοποίησης που 
προκαλείται από τη διαδικασία υψηλής θερμοκρασίας έχει 
ελεγχθεί πλήρως.

Sorbone 100 % B-TCP
100% Β-TCP υψηλής ποιότητας

Το Sorbone  είναι 100% B-TCP συνθετικό οστικό 
μόσχευμα με εξαιρετική οστεοαγωγιμόητα.

+ Επιταχύνει την αναγέννηση των οστών και 
   ενεργοποιεί την επούλωση
+ Εξαιρετική βιοσυμβατότητα (χωρίς βιολογική 
   απόρριψη, χωρίς μετάδοση νόσων)
+ Ακριβής και χωρίς προβλήματα οστική 
   ανάπλαση
+ Εύχρηστο
+  Πορώδες: 55 ~ 60%
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CBCT
Λήψη ψηφιακής ογκομετρικής τομογραφίας άνω και κάτω γνάθου.
Ελεγχος CBCT
•  Για ελλειπή δεδομένα •  Είδωλο στις εικόνες εαν  ο ασθενής έχει κινηθεί.
•  Λάθος λήψη δισκαρίου R2 •  Σύγκλιση ή όχι στην αξονική

STL
Λήψη ψηφιακού ενδοστοματικού αποτυπώματος ή ψηφιοποίηση των εκμαγείων 
του ασθενή. Άνω, κάτω γνάθος, δάγκωμα.
Σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση R2 TRAY ή εξατομικευμένου δισκαρίου για 
νωδότητα πρέπει να σκαναριστούν και αυτά.

CASE UPLOAD
Μέσω της ιστοσελίδας R2GATE.GR επιλέξτε το κουμπί “ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ”. Ως 
νέος χρήστης εκεί δημιουργείτε ενα νέο λογαριασμό όπου μετέπειτα θα 
χρησιμοποιείται για  σύνδεση στο σύστημα.
Υπάρχει και δυνατότητα απευθείας αποστολής από το πρόγραμμα R2GATE 
αποστολής των αρχείων μέσω του δικού μας server κατευθείαν στο κέντρο 
σχεδιασμού.

R2 SERVICE
Ακολουθεί ο συνδυασμός (merging) των CBCT, STL αρχείων καθώς και του 
ψηφιακού κερώματος.
Ακολουθεί ενημέρωση για τον ψηφιακό σχεδιασμό καθώς  και για  την εξέλιξη της 
παραγγελίας. 
Ο γιατρός λαμβάνει τον ψηφιακό σχεδιασμό  μέσω του λογισμικού R2 ή R2 Lite, 
για έλεγχο, τροποποίηση και επικύρωση αυτού για την κατασκευή του νάρθηκα. 
Το εργαστήριο δύναται να παραδώσει την ίδια ημέρα μαζί με τον χειρουργικό 
νάρθηκα και την προσθετική εργασία (μεταβατική).
Ο σχεδιασμός γίνεται βάση του ψηφιακού κερώματος και τον συνδυασμό των 
CBCT-STL αρχείων. Σην μεταβατική προσθετική αποκατάσταση περιλαμβάνονται 
και  εξατομικευμένα κολοβώματα.

R2 DIGITAL KIT
Αφού εκτυπωθεί ο χειρουργικός νάρθηκας μέ ή χωρίς  μεταβατική προσθετική 
εργασία, ακολουθεί ποιοτικός έλεγχος για την άρτια εφαρμογή τους στα 
εκμαγεία μελέτης.
Τέλος, αποστέλλεται συσκευασία η οποία περιέχει τον χειρουργικό νάρθηκα, 
την μεταβατική προσθετική αποκατάσταση (εαν υπάρχει) και αναλυτικές 
οδηγίες για τον τρυπανισμό βάση του μεγέθους των εμφυτευμάτων και της 
ποιότητας του οστού. 
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Το R2GATE είναι ένα καινοτόμο διαγνωστικό λογισμικό 
εμφυτευμάτων που αναλύει την κατάσταση του στόματος του ασθενή 
και δείχνει την καλύτερη επιλογή για θεραπεία εμφυτεύματος.

Η κλασική ασπρόμαυρη CBCT αναλύει τα δεδομένα σε 256 
διαβαθμίσεις του γκρι και από αυτά μόνο 16 είναι διακριτά. 

Το DIGITAL EYE του R2GATE αναπαράγει σε 256 χρωματικές 
διαβαθμίσεις ανάλογα με την πυκνόητα του οστού και παρέχει  
αντικειμενικές τιμές HOUNS FIELD. Διαφέρει πολύ σε σχέση με άλλα 
συστήματα και σας βοηθάει να αποφασίσετε για το ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟ 
σχέδιο θεραπείας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η ONLINE SERVER



Beyond i700’s Proven Tech
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Ακόμη το ίδιο  εξαιρετικά γρήγορο, ελαφρύ, και ακριβές i700. 
Αλλά τώρα ασύρματο.

No More Wires
Χωρίς καλώδια, η σάρωση είναι άνετη σε οποιαδήποτε γωνία. Σαρώστε τις 
εγγύς περιοχές χωρίς κόπο χωρίς περιορισμούς σε κίνηση.

Fast, Accurate. Connected
Ταχύτητα σάρωσης έως και 70 FPS*. Μπορείτε να απολαύσετε την εκπληκτικά 
ομαλή και γρήγορη απόδοση σάρωσης του μοντέλου με τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις της Medit. Απολαύστε τη γρήγορη ταχύτητα του i700 ασύρματα, 
άψογα.

Supercharged Yet Light
Εξαιρετική ισορροπία βάρους ακόμη και με συνδεδεμένη μπαταρία για 
μεγαλύτερη άνεση.

Powerful Hardware Meets
Versatile Software
Βελτιστοποιημένο για ευκολία. Όχι μόνο από πλευράς υλικού, αλλά και 
λογισμικού. i700 ασύρματο, γεμάτο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
MEDIT.

Άνω Γνάθος + Κάτω 
Γνάθιος + Σϋγκλιση
Συνολικός χρόνος 
σάρωσης 2 λεπτά*

*Ανάλογα με τις συνθήκες σάρωσης

Σάρωση
έως  30 περιστατικά 
με 1 μπαταρία.
Περιλαμβάνονται 
3 μπαταρίες
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Medit Link 

Ξεκινήστε τη διαχείριση δεδομένων της κλινικής σας με το Medit Link. 

Επεξεργασία & 

ανάλυση δεδομένων

CT  DATA

Δημιουργία και χρήση 

δεδομένων σάρωσης

PMS

Σχεδιασμός

Κοπή

Όταν εξαφανιστεί το καλώδιο του σαρωτή, 
το ίδιο ισχύει και για τους περιορισμούς στις 
κινήσεις σάρωσης.

Η ενισχυμένη αντοχή στην κρούση 
ελαχιστοποιεί τη ζημιά από τυχαίες πτώσεις.

Η σχεδίαση με ισορροπημένο βάρος του 
ασύρματου i700 παρέχει μια σταθερή, άνετη 
εμπειρία σάρωσης.

Magic Made Easy
with a Simple Touch

Get the power to take your practice 
to the next level!
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SMARTBRANE
Φυσική μεμβράνη περικαρδίου

Κατασκευασμένη από 100% φυσικό περικάρδιο χοίρου. 
Η σύνθεσή της έχει διατηρηθεί και έχει ενισχυθεί με 
φυσικό κολλαγόνο.
+ Υψηλή Αντοχή στον χειρισμό
+ Δεν κολλά στο οστό και στα εργαλεία κατά την 
   τοποθέτηση
+ Μικρότερη από 0,4mm

SMARTGRAFT
Βόειο Οστικό Μάσχευμα

Το Smartgraft είναι ένα υποκατάστατο οστού 
που εξισορροπεί το υψηλό πορώδες με σταθερή 
αναδιαμόρφωση όγκου 
Το υψηλό πορώδες και οι μεγάλοι πόροι ενισχύουν την 
αγγείωση, την εσωτερική ανάπτυξη των οστών και την 
οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος μετά την επέμβαση.
 Η τραχιά επιφάνεια των σωματιδίων χοίρου που μοιάζει 
με τα ανθρώπινα διευκολύνει την προσκόλληση νέων 
κυττάρων.
Ως οστό που προέρχεται από χοίρο, το Smartgraft 
επιταχύνει την επούλωση των κυψελιδικών οστών σε 
σύγκριση με το αποπρωτεϊνοποιημένο οστό βοοειδών 
(DBBM).
   Η βιοσυμβατότητα υποστηρίζεται από την αποκλειστική 
διαδικασία καθαρισμού του μοσχεύματος

SMARTBRANE
Size Article number

10 x 10 mm 0121.200

15 x 20 mm 0121.201

20 x 30 mm 0121.202

30 x 40 mm 0121.203

SMARTGRAFT
Size Article number

0.50 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.101

1.00 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.102

2.00 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.103

4.00 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.105

1.00 cc / 1.00 – 2.00 mm 0114.112

2.00 cc / 1.00 – 2.00 mm 0114.113

0.25 cc / 0.25 – 1.00 mm syringe 0114.450

0.50 cc / 0.25 – 1.00 mm syringe 0114.451

Size Article number

2 x 1.2 ml ampulla BS091

Note: Smartbrane is a registered brand and manufactured by Regedent AG.  
Smartgraft is a registered brand of Regedent AG and manufactured by Collagen  
Matrix Inc. Hyadent BG is a registered brand and manufactured by BioScience GmbH. 

• ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ – Προσαρμόζεται στην οστική  επιφάνεια χωρίς να κολλάει
• ΦΡΑΓΜΟΣ – ‘Εχει χρόνο απορρόφησης 8-12 εβδομάδων που μπορεί ακόμη και να παραταθεί.
• ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ – Καινοτόμος τεχνολογία που οδηγεί σε υψηλή καθαρότητα.
• ΜΕΓΕΘΗ – Από μίνι έως μεγάλο.

SMARTBRANE
Size Article number

10 x 10 mm 0121.200

15 x 20 mm 0121.201

20 x 30 mm 0121.202

30 x 40 mm 0121.203

SMARTGRAFT
Size Article number

0.50 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.101

1.00 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.102

2.00 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.103

4.00 cc / 0.25 – 1.00 mm 0114.105

1.00 cc / 1.00 – 2.00 mm 0114.112

2.00 cc / 1.00 – 2.00 mm 0114.113

0.25 cc / 0.25 – 1.00 mm syringe 0114.450

0.50 cc / 0.25 – 1.00 mm syringe 0114.451

Size Article number

2 x 1.2 ml ampulla BS091

Note: Smartbrane is a registered brand and manufactured by Regedent AG.  
Smartgraft is a registered brand of Regedent AG and manufactured by Collagen  
Matrix Inc. Hyadent BG is a registered brand and manufactured by BioScience GmbH. 
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PERISOLV
Φυσικές χλωραμίνες

Η περιοδοντίτιδα, η περιεμφυτευματική 
βλεννογονίτιδα και η περιεμφυτευματίτιδα είναι 
βακτηριακές φλεγμονές με παρόμοια συμπτώματα.

 Η υποκείμενη αιτία και των τριών ενδείξεων, που 
εξελίσσονται με παρόμοιο τρόπο,είναι η βακτηριακή 
πλάκα που σχηματίζει ένα βιοφίλμ, πλούσιο σε 
παθογόνα βακτήρια.

Η  διαχείρηση του βιοφίλμ και η αποτελεσματική 
εξάλειψη των βακτηρίων είναι η βασική προϋπόθεση 
για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των 
καταστάσεων.

Το Perisolv ® είναι ένα νέο τζελ καθαρισμού που χρησιμοποιείται επιπλέον του μηχανικού καθαρισμού για 
την προκαταρκτική διαφοροποίηση του σημείου θεραπείας μαλακώνοντας και αποδομώντας το βιοφίλμ στη 
ρίζα του δοντιού ή  του οδοντικού εμφύτευματος.

PERISOLV
Size Article number

5 x 0.6 ml syringes 0131.401

Size Article number

2 x 1.2 ml ampullas BS091

+  Προσελκύει αίμα
+  Σταθεροποιεί το πήγμα και υποστηρίζει την 
    αναγέννηση των ιστών
+  Η βακτηριοστατική δράση παρέχει προστασία
+  Αυξητικοί παράγοντες που προσελκύονται από το 
    υαλουρονικό οξύ
+  Συντονίζει τη φλεγμονή και επιταχύνει την 
    αγγειογένεση

BEFORE

BIOFILM

AFTER

MECHANICAL DEBRIDEMENT



42

D
E

N
T

O
M

E
D

IC
A

LaseMaR900R
Το LASEmaR 900R  είναι ένα διοδικό laser με 
μήκος παλμού 915nm το οποίο προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα 
laser σε διαφορετικά μήκη παλμού.

+ Μεγαλύτερος συντελεστής 
   απορρόφησης από το νερό σε 
   σύγκριση με το Nd:YAG και 5 φορές 
   σε σύγκριση με αυτά με μήκος 
   παλμού 810nm

+ Μεγαλύτερος συντελεστής 
   απορρόφησης από την αιμοσφαιρίνη 
   σε σχέση με τα laser με μήκος 
   παλμού 810nm  και 10 φορές 
   μεγαλύτερος από αυτά του Nd:YAG

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

+ Ενδοδοντία
+ Λεύκανση
+ Χειρουργική
+ Απολύμανση
+ Περιοδοντολογία
+ Αισθητική
+ Βιοενεργοποίηση
+ Βιοανάδραση
+ Εμφυτεύματα
+ Έρπης
+ Χαλινός
+ Ουλοπλαστική
+ Αποτρίχωση

Το LASEmaR® 900-R μετρά εσωτερικά την εκπομπή λέιζερ ανά πάσα στιγμή, 
χάρη σε ένα εσωτερικό μετρητή ισχύος σε συνδυασμό με μια θερμική κάμερα 
που είναι σε θέση να απεικονίσει μια θερμική 3D εικόνα της οπτικής ίνας που 
χρησιμοποιείται. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία της εκπομπής 
της δέσμης λέιζερ, η οποία είναι σημαντική στη θεραπεία της ενδοδοντικής, 
περιοδοντικής, βιοδιεγερτικής, απευαισθητοποίησης και αναλγητικής 
θεραπείας.
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LITETOUCHTM

Σας παρουσιάζουμε το LiteTouch Er: YAG 
laser, το πιο καινοτόμο οδοντιατρικό laser για 
θεραπεία σκληρών και μαλακών ιστών. Χάρη 
στην καινοτόμο τεχνολογία του , ολόκληρη 
η γεννήτρια παραγωγής του laser βρίσκεται 
μέσα στην χειρολαβή. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται απευθείας μετάδοση της 
ενέργειας στο άκρο.

Το LiteTouchTM είναι το πιο μικρό laser στην 
κατηγορία “all tissue“ και ενσωματώνει όλα 
τα πλεονεκτήματα του laser: μικρές τομές, 
ταχύτερη επούλωση και ελάχιστα επεμβατικές 
θεραπείες και είναι πολυ αποδεκτό από τους 
ασθενείς.

Er:YAG  LASER IN HANDPIECE

LITETOUCHTM Er:YAG LASER

... η απόλυτη λύση για 
ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα και 

περιεμφυτευματίτιδα

Γρήγορη 
Ανάρρωση

Λιγότερος 
Πόνος

Χωρίς 
Μικρόβια

Χωρίς 
Τρυπανισμούς

Χωρίς 
Ενέσεις

Ιδανικό για
 τα παιδιά

Διατήρηση  
του δοντιού

Χωρίς Δονήσεις 
& Κραδασμούς

Γρηγορότερη 
Θεραπεία

Τέλειο 
Αποτέλεσμα
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 Εργαστηριακή σειρά των μηχανών κοπής της Tecno-Gaz 

Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, από την εσωτερική παραγωγή σε οδοντιατρικές 
χειρουργικές επεμβάσεις και κλινικές έως οδοντιατρικά εργαστήρια παντός μεγέθους. Κάθε μοντέλο έχει 
σχεδιαστεί για να αποτελέσει βασικό στοιχείο της ψηφιακής ροής και να προσθέσει τη μέγιστη αξία στο 
χρόνο, την κερδοφορία και τον επαγγελματισμό.

A5 Mill ing Machine

+ Βάρος 185kgr
+ Αυτόματη εναλλαγή 9 εργαλείων
+ Κινητήρας Jäger 0,5KW 60k rpm
+ Δίσκος Ø = 98,5 mm 
+ Διάμετρος εργαλείου 3 ή 4mm
+ Μήκος εργαλείου 37-50mm
+ Ακρίβεια κοπής 1μm
+ Αυτόματη διάγνωση σφάλματος 
+ 7atm  παροχή αέρα 50l/min
+ Μοτέρ brushless με encoder
+ Γραμμή ανάλυσης μοτέρ 0.05μm
+ Απόκλιση περιστροφής  ± 0,0008 
   rad 
+ Εξωτερική αναρόφηση  αυτόματη

Axya Series
Milling Maching Lab Edition

D5 Mill ing Machine

+ Βάρος 220kgr
+ Αυτόματη εναλλαγή 16 εργαλειων
+ Κινητήρας Jäger 1KW 60k rpm
+ Δίσκος Ø = 98,5 mm 
+ Διάμετρος εργαλείου 4ή6mm
+ Μήκος εργαλείου 37-50mm
+ Ακρίβεια κοπής 1μm
+ Αυτόματη διάγνωση σφάλματος 
+ 7atm  παροχή αέρα 80l/min
+ Μοτέρ brushless με encoder
+ Γραμμή ανάλυση μοτέρ 0.05μm
+ Απόκλιση περιστροφής  ± 0,0008 
    rad 
+ Εξωτερική αναρόφηση  αυτόματη

G5 Mill ing Machine

+ Βάρος 800kgr
+ Αυτόματη εναλλαγή 16 
   εργαλειων
+ Κινητήρας Jäger 2,1KW 50k rpm
+ Δίσκος Ø = 98,5 mm 
+ Διάμετρος εργαλείου 2-10mm
+ Μήκος εργαλείου εως 60mm
+ Ακρίβεια κοπής 1μm
+ Αυτόματη διάγνωση 
   σφάλματος 
+ 7atm  παροχή αέρα 120l/min
+ Μοτέρ brushless με encoder
+ Γραμμή ανάλυση μοτέρ 
   0.05μm
+ Απόκλιση περιστροφής  ± 
    0,0008 rad 
+ Εξωτερική αναρρόφηση  
   αυτόματη
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TecnoScan

Εξωστοματικός σαρωτής TecnoScan
Ο εξωστοματικός σαρωτής TecnoScan της Tecnogaz έχει σχεδιαστεί για να 
επιτρέψει σε όλους τους οδοντιάτρους να εισέλθουν στον Ψηφιακό Κόσμο 
χωρίς να αλλάξουν τα πρωτόκκολα εργασίας τους ή τη ροή τους. Δεν υπάρχει 
ανάγκη για ειδική εκπαίδευση και καμπύλες εκμάθυνσης, τεχνολογική και 
πρακτική εμπειρία για τη χρήση του. Εσείς απλά πρέπει να χρησιμοποιείτε να 
τον εξωστοματικό σαρωτή TecnoScan που είναι ιδανικός για όλες τις κλινικές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Ακρίβεια 6μm
+ Γρήγορο
+ Ανοιχτό STL
+ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

6μm

Πλήρως συμβατό με τα ενδοστοματικά Scanner  της 
Carestream Dental
Για σύνθετες προσθετικές  εργασίες
Πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό με ακόμη 
περισσότερες δυνατότητες
Έκδοση DENTAL CHAIRSIDE με ετήσια συνδρομή
Έκδοση  LAB χωρίς απαραίτητες ετήσιες συνδρομές.

exocad
Design Software
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A6
Milling Maching Series

Η νέα σειρά  A6 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων 
για ένα συμπαγή κοπτικό δεν υπονομεύει τη λογική της βιομηχανικής κατασκευής που ανέκαθεν έκανε 
τα μεγάλα κοπτικά  μας να ξεχωρίζουν. Η απαράμιλλη ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται και 
τα ενσωματωμένα ηλεκτρο/μηχανικά εξαρτήματα τελευταίας γενιάς, καθιστούν το A6 ένα πραγματικό 
αριστούργημα που προστίθεται στη γκάμα.

Compact Dental Machine 

milling machines. 

No compromise.

Superior quality and reliability.

Α6 Plus Α6 EvoΑ6
+ Συμπαγές κοπτικό 5 αξόνων
+ Πνευματικό μοτέρ JAGER 0,4W
+ 11 εργαλεία με αυτόματη 
   αναγνώριση και αλλαγή
+ Μαζί με CAM
+ Ξηρή ή υγρή επεξεργασία 
   (option)

+ Συμπαγές κοπτικό 5 αξόνων
+ Ηλεκτροπνευματικό μοτέρ 
   JAGER 0.55W
+ 11 εργαλεία με αυτόματη 
   αναγνώριση και αλλαγή
+ Μαζί με CAM
+ Ξηρή ή υγρή επεξεργασία 

+ Συμπαγές κοπτικό 5 αξόνων
+ Ηλεκτροπνευματικό μοτέρ 
   JAGER 0.55W
+ 11 εργαλεία με αυτόματη 
   αναγνώριση και αλλαγή
+ Μαζί με CAM
+ Ξηρή ή υγρή επεξεργασία 
   (option)
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Η σειρά κοπτικών Quantum κατασκευάστηκε για οδοντιατρική χρήση, αλλά με χαρακτηριστικά και χρήση σε 
επίπεδο βιομηχανίας.
 Με αυτό τον τρόπο η TecnoGaz εξασφαλίζει μέγιστη ακρίβεια, σταθερότητα, υψηλή παραγωγή και 
ανθεκτικότητα στον εξοπλισμό. 
Γι αυτό το λόγο, μη συμβατικές τεχνικές και μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν ώστε να κατασκευαστούν τα κοπτικά 
Quantum της TecnoGaz.

Μεγιστοποιήστε την παραγωγή σας με το Quantum!
Επεκτείνετε τις προσθετικές εργασίες του οδοντιάτρειου σας με την δυνατότητα κοπής κολοβωμάτων 
τιτανίου (Ti Premilled) με την αξιοπιστία και την ακρίβεια ενός αξιόπιστου κοπτικού.
Χάρη στα ρουλεμάν χωρίς καρβουνάκια (brush-less motor), μπορείτε να εργαστείτε ακόμη πιο γρήγορα 
απολαμβάνοντας προσθετικές υψηλής μηχανικής ακρίβειας και επαναληψημότητας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

+ ΕΜΑΧ
+ SIRONA
+ VOCO
+ ESPE
+ VITA
+ 3M
+ GC
+ etc

+ Premilled Abutments

Quantum
Milling Maching Chairside

ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΗΣ

+ Wax
+ Zirconia
+ Peek
+ Carbon Fiber
+ Fiberglass
+ PMMA
+ Composite / Hybrid Composites
+ Vitroceramic
+ Lithium Disilicate EMAX
+ Sintered Zircoia

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

+ Υγρής και ξηράς κοπής 
+ Πενταξονικό κοπτικό για 
   οδοντιατρική χρήση. 
+ Συμπαγές και υψηλής αντοχής 
   κατασκευασμένο από χυτό 
   αλουμίνο.
+ Κινητήρες Jager υψιλής ακρίβειας 
   και αντοχής

A6
Milling Maching Series



Η συσκευή καθαρισμού που χρησιμοποιεί υπερήχους 
(μέσω σπηλαίωσης) επιτρέπει τον απόλυτο καθαρισμό 
τμημάτων που είναι δύσκολο να επιτευχθεί με 
χειροκίνητο καθαρισμό και αποφεύγει κάθε κίνδυνο 
που προκύπτει από μη ασφαλή χειρισμό μολυσμένων 
οργάνων.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

+ Προθέρμανση
+ Απαερίωση
+ Λουτρό Υπερήχων

Unika
To Unika είναι συσκευή στεγνώματος των εργαλείων.
Το σωστό στέγνωμα είναι βασική προϋπόθεση για την σωστή 
αποστείρωση των εργαλείων. Τυχόν χνούδια και μικροΐνες 
μπορούν να φυλακίσουν θύλακες αέρα και να μην είναι 
αποτελεσματική η αποστείρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Εξ ολοκλήρου κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
+ Εξοπλισμένο με διπλό convector για τη μεταφορά ζεστού αέρα
+ Ειδικός δίσκος που παρέχεται με τη συσκευή
+ Χρονόμετρο

Free Ultrasonic
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Multisteril
ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

+ Προθέρμανση
+ Απαερίωση
+ Λουτρό Υπερήχων
+ Πλύσιμο εργαλείων
+ Στέγνωμα

Η Tecno-Gaz S.p.A. δημιούργησε μια νέα, επαναστατική συσκευή που εκτελεί αυτόματα όλες τις κύριες 
φάσεις προετοιμασίας για τον κύκλο αποστείρωσης, όπως απολύμανση, καθαρισμός, ξέβγαλμα, στέγνωμα, 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, χωρίς επαγγελματικό κίνδυνο και με μείωση του συνολικού χρόνου .
Μια μοναδική συσκευή, απαραίτητη για κάθε τμήμα αποστείρωσης. 
Το Multisteril είμναι μία συσκευή 3 σε 1. Περιλαμβάνει λουτρό υπερήχων, πλυντήριο και στεγνωτήριο .
Η αποστείρωση εξασφαλίζεται μόνο εάν υπάρχει σωστή διαδικασία προετοιμασίας του υλικού.  
Το Multisteril εκτελεί σωστά όλους τους κύκλους.
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ONE
Ο σακουλοποιητής ONE είναι αναγκαίος για κάθε σύγχρονο 
οδοντιατρείο.
Μπορεί να δεχθεί ρολά διαμέτρων από 5cm έως 32cm και 
όποιο άλλο μέγεθος χρειάζεστε. Με εύκολο σύστημα εισαγωγής 
του χαρτιού και ειδικό σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας με 
αντιστάτες. Με δυνατότητα να επιλέγουμε διαφορετική θερμοκρασία 
για φυσιολογικό κλείσιμο ή διπλό κλείσιμο με μέγιστο πάχος 12mm. 
Υπάρχει επίσης και ηχητική ειδοποίηση για λανθασμένη σφράγιση 
της σακούλας.

T-Paper
H Tecno-Gaz spa σας παραουσιάζει  μια νέα σειρά ρολών και συσκευασιών 
αποστείρωσης που ονομάζονται T-PAPER.  Είναι σχεδιασμένες  για 
νοσοκομειακή, οδοντιατρική και ιατρική χρήση γενικά για οποιαδήποτε 
συσκευή χρησιμοποιεί ατμό για αποστείρωση.

ΡΟΛΛΑ 200m - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

+ 55mm      REF: CS002Z01
+ 75mm      REF: CS003Z01
+ 100mm    REF: CS004Z01
+ 150mm    REF: CS005Z01
+ 200mm    REF: CS006Z01
+ 250mm    REF: CS007Z01
+ 300mm    REF: CS008Z01
+ 400mm    REF: CS015Z01

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

+ 90Χ250mm        REF: CS011Z01
+ 140x260mm      REF: CS012Z01
+ 190x330mm      REF: CS013Z01
+ 300x450mm      REF: CS014Z01

Αυτόκαυστα

Το αυτόκαυστο είναι η βασικότερη 
συσκευή μέσα στο οδοντιατρείο 
σας, γι αυτό και είναι σημαντικό να 
επιλέξετε ένα που είναι γνωστό και 
αξιόπιστο με άριστη τεχνική κάλυψη.

ΚΥΚΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Η ευελιξία είναι απαραίτητη για 
τον εξορθολογισμό της ροής 
εργασίας και της λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας.

ΜΟΝΤΕΛΑ

+ Onyx Calss B
+ Europa B Evo Calss B
+ Hydra Class N

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ PDIP αυτόματος έλεγχος
+ Χαμηλή κατανάλωση
+ Πλήρως αυτόματα



DEA LUX

Η Tecno-Gaz δημιούργησε το Dea Lux, μια νέα 
εξαιρετικά ανεπτυγμένη συσκευή, τη μέγιστη 
έκφραση των σημερινών συστημάτων λεύκανσης.

Το μήκος κύματος του Dea Lux είναι μεταξύ 480 
και 520 nm.

Η συσκευή διαθέτει ειδική οθόνη για την 
απορρόφηση υπεριώδους και υπέρυθρης 
ακτινοβολίας, αποτρέποντας έτσι τη θέρμανση 
του πολφού  και των βλεννογόνων και 
αποφεύγοντας/μειώνοντας την ευαισθησία τους.

Μια ειδική οθόνη οπτικών ινών ελέγχει το φως 
και διασφαλίζει τη συγκέντρωση των ακτίνων, 
επιτρέποντας έτσι μέγιστη απόδοση και 
μειωμένους χρόνους επεξεργασίας.

Το Dea Lux καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο.
Διαθέτει στιβαρή, σταθερή, ισορροπημένη βάση 
με ρόδες, που διευκολύνει την κίνηση. 

Το σύστημα πλήρους περιστροφής επιτρέπει την 
οποιαδήποτε επιθυμητή τοποθέτηση.

Το B-Max Plus είναι νέο φως πολυμερισμού της Tecno-Gaz: νέος σχεδιασμός, 
αντικραδασμική και ανθεκτική χειρολαβή, που πλένεται με ειδικά 
απορρυπαντικά για την αφαίρεση τυχόν ρητίνης.
Η ισχύς B-Max Plus είναι 3.000 mW /cm, τα 20.000 lux επιτρέπουν επίσης να 
φωτίσει ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα για τη διάγνωση οποιασδήποτε 
τερηδόνας ή ατελειών..

Η χειρολαβή έχει μελετηθεί λεπτομερώς:
 
+ Η περιστρεφόμενη κεφαλή 180° επιτρέπει την τέλεια εξερεύνηση της 
στοματικής κοιλότητας
+ 9 προγράμματα πολυμερισμού
+ Τεχνολογία φακών διπλού πυρήνα / επιφάνεια φακού πολυμερισμού 10 mm
+ Γρήγορο σύστημα φόρτισης αυτονομίας έως 500 κύκλους.

Β-ΜΑΧ PLUS
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Orma
Η χρήση της επίστρωσης παπουτσιών ως τυπική 
διαδικασία για το προσωπικό και τους ασθενείς είναι 
συνώνυμη με την υγιεινή και την πρόληψη. Όλα αυτά 
δημιουργούν μια θετική εντύπωση στους ασθενείς και 
μειώνουν τη μικροβιακή κατανομή σε χειρουργικό και 
εργασιακό περιβάλλον.

Το Orma διευκολύνει τη διαχείριση αυτής της 
διαδικασίας, μειώνει τους κινδύνους και το κόστος, 
προβάλλοντας έτσι μια ευνοϊκή εικόνα ολόκληρης της 
κλινικής.
Πρόκειται για μια κομψή συσκευή, της οποίας η 
τεχνολογία ελέγχεται από μια κάρτα μικροεπεξεργαστή, 
με προγραμματιζόμενα χειριστήρια.

Sterilair PRO
Διασφαλίστε την επαγγελματική σας εικόνα και το κύρος 
του ιατρείου σας, προστατεύοντας την υγεία σας, την 
υγεία των συναδέλφων σας και τον ασθενών σας! 

Το STERILAIR PRO είναι το πρώτο σύστημα αποστείρωσης 
αέρα για ιατρική χρήση.

Το STERILAIR PRO είναι μια συσκευή αποστείρωσης 
του αέρα και εγγυάται την εξάλειψη όλων των 
μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των 
σπόρων.

Η λειτουργία της είναι συνεχής με την παρουσία 
ανθρώπων στο χώρο του χειρουργείου, εξασφαλίζοντας 
την μέγιστη προστασία του χώρου.

Το STERILAIR PRO είναι απλό, αθόρυβο και εργονομικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ 120 m3/h

+ 90%καθαρότερος αέρας 
    σε 3 ώρες λειτουργίας

Η Tecno-Gaz δημιούργησε το Dea Lux, μια νέα 
εξαιρετικά ανεπτυγμένη συσκευή, τη μέγιστη 
έκφραση των σημερινών συστημάτων λεύκανσης.

Το μήκος κύματος του Dea Lux είναι μεταξύ 480 
και 520 nm.

Η συσκευή διαθέτει ειδική οθόνη για την 
απορρόφηση υπεριώδους και υπέρυθρης 
ακτινοβολίας, αποτρέποντας έτσι τη θέρμανση 
του πολφού  και των βλεννογόνων και 
αποφεύγοντας/μειώνοντας την ευαισθησία τους.

Μια ειδική οθόνη οπτικών ινών ελέγχει το φως 
και διασφαλίζει τη συγκέντρωση των ακτίνων, 
επιτρέποντας έτσι μέγιστη απόδοση και 
μειωμένους χρόνους επεξεργασίας.

Το Dea Lux καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο.
Διαθέτει στιβαρή, σταθερή, ισορροπημένη βάση 
με ρόδες, που διευκολύνει την κίνηση. 

Το σύστημα πλήρους περιστροφής επιτρέπει την 
οποιαδήποτε επιθυμητή τοποθέτηση.51
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Διαγνωστικό Κιτ
Σε κάθε πρωτόκολλο για το άνοιγμα των οδοντιατρείων 
μετά τον Covid 19 υπάρχει υποχρέωση προληπτικού ελέγχου 
ορισμένων ζωτικών παραμέτρων ασθενών και χειριστών, 
γι’ αυτό η Tecno-Gaz έχει μελετήσει ένα κιτ διαγνωστικού 
ελέγχου πρώτου επιπέδου, συγκεντρωμένο σε μια πρακτική 
μεταφερόμενη τσάντα.
Το κιτ αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές:
+ Παλμικό οξύμετρο
+ Υπέρυθρο θερμόμετρο
+ Οργανο παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης
+ Τσάντα μεταφοράς

Speedy 2
Σετ ανάνηψης που παρέχεται σε πρακτική, αντικραδασμική 
θήκη από πολυπροπυλένιο χωρίς κύλινδρο, πλήρης με:
+ Μπαλόνι ανάνηψης
+ Στοματορινική μάσκα
+ Διαστολέας Στόματος
+ Γλωσσοπίεστρο
+ 3 αεραγωγοί Guedel
+ Σωλήνας οξυγόνου.

Tecnoheart Plus
Έτοιμο για άμεση χρήση
Οι αυτόματοι απινιδωτές AED είναι η απόλυτη πρακτική χρήση.
Αυτά τα μοντέλα εκτελούν όλες τις λειτουργίες αυτόματα, 
ενημερώνοντας τον διασώστη για τις λειτουργίες που εκτελούνται.
Τα ηλεκτρικά ερεθίσματα ενεργοποιούνται αυτόματα, μετά από 
προφορική προειδοποίηση.
Όλες οι δραστηριότητες είναι αυτόματες, επομένως αποφεύγονται 
καθυστερήσεις και δισταγμοί.
Απινιδωτής γενικής χρήσης
Επιλογέας ενηλίκων/παιδιών χωρίς την ανάγκη αλλαγής πινακίδων.

Monitor
Οθόνη πολλαπλών παραμέτρων
Η οθόνη MD της Tecno-Gaz είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο με πολλές 
επιλογές λειτουργίας και μνήμη, εξοπλισμένο με αξεσουάρ και κυκλώματα.Η 
οθόνη έχει διπλή λειτουργία: διάγνωση και παρακολούθηση.Επιτρέπει την 
ατομική ή ταυτόχρονη ανίχνευση διαφόρων ζωτικών παραμέτρων.

+ 5 κανάλια, 2 γραμμών ECG.
+ Συστολική/διαστολική/μέση αρτηριακή πίεση
+ Χτύπος καρδιας. Παλμικό οξύμετρο
+ Έλεγχος αναπνοής, Θερμοκρασία διπλού αισθητήρα52
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25 ΧΡΟΝΙΑ   ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΔΟΝΙΑ

Obtura MAX III
Η πλήρης συμπλήρωση των πρωτογενών καναλιών 
είναι ένα καλό πράγμα. 

Αλλά όταν παίρνετε την τελική ακτινογραφία και 
βλέπετε ότι η gutta percha έχει επίσης εισχωρήσει 
σε πλευρικά και βοηθητικά κανάλια, πτερύγια, 
βρόχους και ιστούς, γνωρίζετε ότι έχετε επιτύχει 
συνολική αριστεία. 

Αυτά είναι τα αποτελέσματα που μπορείτε να 
περιμένετε με το Obtura III Max, τη συσκευή που 
θερμαίνει τη  gutta percha στο ιδανικό του ιξώδες 
για επιτυχία MAXimum. 

Υποστηριζόμενη από 25 χρόνια αξιόπιστων 
κλινικών αποδόσεων, η Obtura III Max είναι το 
προτιμώμενο εργαλείο για όλες τις διαδικασίες 
συμπλήρωσης.

Obtura MaxPack
Το Obtura MaxPack μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: την 
απομάκρυνση της περίσσειας της γουταπέρκας κατά την 
εκτέλεση πλευρικών τεχνικών συμπύκνωσης,, τη δημιουργία ενός 
ενδοδοντικού διστήματος  ή την συμπύκνωση γουταπέρκας για την 
παρασκευή θερμών τεχνικών έκχυσης γουταπέρκας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ TIPS ΓΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ SPARTAN, EMS,

 SATELLEC 53
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BORA & PRESTIGE
Η εντυπωσιακή περιστροφή χωρίς ταλάντωση των διαμαντιών, η ασφαλής 
ψύξη του χώρου επεξεργασίας και η σχεδόν τέλεια κατανομή βάρους είναι 
μόνο τρεις από μια ψηλή λίστα χαρακτηριστικών που βελτιώνουν την 
απόδοση και την άνεση για να επωφεληθείτε. Με το πιο συμπαγές κεφάλι 
της Prestige, αυτές οι δυσπρόσιτες περιοχές στο πίσω μέρος του στόματος 
είναι προσβάσιμες με εκπληκτική ευκολία. Υπερβαίνει τα υψηλά πρότυπα 
που έχετε ορίσει για εσάς με την αποδεδειγμένη ικανότητα και ποιότητα 
που αντιπροσωπεύει αυτή η προοδευτική σειρά.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

+ Accu-Chuck™ bur-locking
+ Rotation drive mechanism
+ Accu-Spray Sep.3 with dualook™
+ LED illumination

+ Cool Touch™ safety
+ Sealed Head™ contamination control
+ Custom-designed ceramic ball bearings
+ Free move

CA 1:1 & PM 1:1
Υπάρχουν κάποιες χειρολαβές που εξακολουθούν να κερδίζουν 
σεβασμό και θαυμασμό εδώ και σαράντα χρόνια. Οι γωνιακή  
CA 1:1 και η ευθεία PM 1:1 ηλεκτρικές χειρολαβές της Bien-Air 
είναι δύο από αυτές.

Τα μοντέλα νέας γενιάς Micro-Series της Bien-Air συνδυάζουν 
την καινοτομία με τον συμπαγή σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της ισχύος και της ευελιξίας. 

Μέχρι 30% μικρότερες και 23% πιο ελαφριές από τα 
παραδοσιακά μοντέλα, έχουν εύκολο χειρισμό που επιτρέπει 
τη βέλτιστη άνεση εργασίας με λιγότερη πίεση στο χέρι, το χέρι 
και τον ώμο.

Aquacare
Απλότητα και αποτελεσματικότητα: αυτές οι δύο λέξεις περιγράφουν τέλεια τη γκάμα 
προϊόντων συντήρησης Bien-Air.Σας παρέχουν την άριστη βοήθεια στην καθημερινή 
χρήση των αγαπημένων σας χειρολαβών . Η γκάμα προϊόντων συντήρησης Bien-Air 
περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές: Aquacare, Spraynet, Lubrifluid και Lubrimed. 

Lubrifluid Spraynet
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MX-i LED
Τα πιο ισχυρά ηλεκτρικά μοτέρ για εμφυτεύματα στην αγορά.
Οι μικροκινητήρες MX-i LED είναι πρωτίστως ένα μοντέλο 
σταθερότητας.
Τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές στροφές προσφέρουν 
βελτιωμένη άνεση εργασίας και η υψηλή ροπή τους 
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις πιο σύνθετες διαδικασίες 
εμφυτεύσης.
Όχι μόνο οι μικροκινητήρες LED MX-i είναι οι πιο ισχυροί 
μικρομότοποι εμφύτευσης στην αγορά, είναι επίσης και οι 
ελαφρύτεροι.

 3ετής εγγύηση.

MCX LED
Μέχρι 40% μικρότερo και 33% ελαφρύτερo. 

Με το ρυθμιζόμενο φως LED, είναι ο μικρότερος και ελαφρύτερος 
χωρίς ψήκτρες μικροκινητήρας που σχεδιάστηκε ποτέ από την 
Bien-Air. 

Χάρη στον ηλεκτρονικό έλεγχο Smart Logic, η ισχύς προσαρμόζεται 
αυτόματα στις διακυμάνσεις της πίεσης. Αυτό σημαίνει ακριβή και 
σταθερή ισχύ χωρίς το μικρότερο κτύπημα. Τα ρουλεμάν με λίπανση 
καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής καθιστούν το MCX χωρίς συντήρηση.

AQUILON 830
Προσφέροντας υψηλή ροπή σε χαμηλή ταχύτητα, το Aquilon 
είναι ένας μικροκινητήρας αέρα υψηλής απόδοσης σε πολύ 
ανταγωνιστική τιμή. 

Εξοπλισμένο με κεραμικό στάτορα, είναι απλό στη συντήρηση 
και έχει ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ταχύτητα 
περιστροφής κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 σ.α.λ. με 
λειτουργία προς τα εμπρός και προς τα πίσω. 

 3ετής εγγύηση.

+ Cool Touch™ safety
+ Sealed Head™ contamination control
+ Custom-designed ceramic ball bearings
+ Free move

LUBRICARE
Γρήγορο, απλό και οικονομικό!
Αυτό περιγράφει τέλεια τη συσκευή συντήρησης Lubricare.

‘Οταν χρησιμοποιείται με τα προϊόντα Spraynet και Lubrifluid της Bien-Air, 
ένας ψεκασμός είναι αρκετός για μια φάση του κύκλου συντήρησης: 
+ Spraynet, για διάλυση ακαθαρσιών και  καθαρισμό της 
    χειρολαβής τόσο μέσα και έξω.

+ Lubrifluid, για την αποτελεσματική λίπανση των οργάνων.
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CA20:1
Η πρώτη γωνιακή χειρολαβή εμφυτευμάτων με εσωτερικό 
σπρέυ.
Ο πίδακας του φυσιολογικού ορού προβάλλεται στον 
ίδιο άξονα με αυτόν του τρυπάνου για καλύτερη και 
πιο αποτελεσματική ψύξη ειδικότερα όταν κάνετε 
κατευθυνόμενη εμφυτευματολογία. (SLEEVES).

H CA 20:1 έχει πιο μικρό ίχνος κεφαλής και είναι η 
ελαφρύτερη στην αγορά.

Οι άξονες και τα γρανάζια είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο ατσάλι με υψηλή αντοχή σε αλατούχα 
διαλύματα.

Μικρομοτορ
Χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα υψηλής ακρίβειας, η ροπή 
που επιλέγεται στην κονσόλα αντιστοιχεί ακριβώς στη ροπή 
που επιτυγχάνεται στην έξοδο του οργάνου σας *. Δεν 
χρειάζεται περαιτέρω βαθμονόμηση. Είναι τόσο απλό.

Δεν απαιτείται βαθμονόμηση χάρη στην ελάχιστη απόκλιση 
ροπής από τον κινητήρα στην έξοδο (+/- 5%). Αυτό καθιστά 
την Chiropro 3rd Gen εν δυνάμει το πιο ακριβές σύστημα 
στην αγορά.
    
Η αυτόματη ρύθμιση της ροπής, ανάλογα με την αντοχή του 
οστού κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, αποτρέπει 
την παρεμπόδιση του τρυπανιού.
    
Η μέγιστη ισχύς ροπής που χρησιμοποιείται παραμένει 
ορατή στην οθόνη για καλύτερη τεκμηρίωση.
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Προγράμματα
Προγράμματα τόσο για εμφυτευματικές 
όσο και για χειρουργικές επεμβάσεις.

η κάθε διαδικασία μπορεί να 
αποθηκευτεί ξεχωριστά στο χειρουργικό 
μοτέρ.

NEW Chiropro Plus

Απλότητα. 

Ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου κινητήρα εμφυτεύματος 
που αναπτύχθηκε από την Bien-Air Dental. 
Γενικός οδοντίατρος ή έμπειρος χειρουργός, αναζητάτε 
μια γρήγορη, απλή και αποτελεσματική λύση για τις 
διαδικασίες οδοντιατρικής εμφύτευσης; 

Η ιδανική λύση για ακριβή και ομαλή τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων.



Αναρροφήσεις
TURBO JET
Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου.
Κάθε αναρρόφηση μπορεί να εξυπηρετήσει έναν μεταβλητό 
αριθμό οδοντιατρικών μονάδων ανάλογα το μοντέλο και από 
πολλές παράμετρους: διάμετρος και μήκος των σωληνώσεων, 
αριθμός στροφών, μάρκα  οδοντιατρικής έδρας

Απολυμαντικά MAGNOLIA

Απορρυπαντικά και μη επιθετικά απολυμαντικά και οδηγίες χρήσης. 
Προϊόντα και λύσεις που αφήνουν ελάχιστο περιθώριο αμφιβολίας.

Το Puli-Jet plus νέο με αντι-κλίμακα μπορεί να παραμείνει στο εσωτερικό της 
αναρρόφησης και στους σωλήνες όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς να τις 
καταστρέψει. 

TURBO SMART
H TURBO SMART αντιδρά αυτόματα σε οποιαδήποτε ανωμαλία 
λειτουργίας που μπορεί να είναι επικίνδυνη για το μηχάνημα. 
Μια οθόνη εμφανίζει τις τρέχουσες παραμέτρους λειτουργίας του 
μηχανήματος. Δεν απαιτούνται περιφερειακές μονάδες ούτε ηλεκτρικός 
εκκινητής για την εγκατάσταση της Turbo-Smart. 
Η αναβάθμιση από την έκδοση «Α» σε «Β» μέσω κωδικού πρόσβασης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή  τόσο σε καινούργια όσο 
και σε προεγκατεστημένα μηχανήματα. 
 Για ψυχρά κλίματα και υπαίθριες εγκαταστάσεις, κατόπιν αιτήματος το 
μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί με συσκευή αντιψυκτικού.
    Το Turbo-Smart μπορεί να ελεγχθεί από τον οδοντίατρο μέσω του 
SmartApp

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Bactericide act ion within 15′ ,  Virucide action (HIV,  HBV, HCV) 
within 15′ ,
Fungicide action within 15′ ,  Tuberculocide action within 15′ .

+ Eco-Jet 1Μαντηλάκια    REF: 040770
+ Eco-Jet 1Σπρέι               REF: 040745

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΡ/ΣΕΩΝ
Bactericide action, fungicide action, tuberculocide action, virucide 
action (HIV, HBV, HCV).
Anti-scale activity

+ Puli-Jet New                                   REF: 060900
+ Eco-Jet Classic                               REF: 040715 
+ Disinfectant antifoam tablets      REF: 040826

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΚΛΙΒΑΝΩΝ
+ AC Net                     REF: 040807
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Αεροσυμπιεστές

Όλοι οι τυποποιημένοι συμπιεστές CATTANI / ESAM 
είναι χωρίς λάδι και είναι εξοπλισμένοι με 4 φίλτρα, 
τα οποία εγγυώνται καθαρό ξηρό πεπιεσμένο αέρα 
υψηλής ποιότητας.

Οι δεξαμενές είναι επικαλυμμένες με ρητίνη για καλή 
διατήρηση του αέρα για την αποφυγή οξείδωσης σε 
περίπτωση υγρασίας..

Οι σύγχρονοι κινητήρες κατασκευάζονται σύμφωνα 
με το I.E.C. – EN – 60034 – 1 (2006-5) και τους 
κανονισμούς UL 1004 για τη Βόρεια Αμερική.

Το πλαστικό κάλυμμα μείωσης θορύβου μειώνει 
το επίπεδο ηχητικής πίεσης από 4 έως 9 dB (A), 
σύμφωνα με το μοντέλο του συμπιεστή.

 Παροχή αέρα
στα 5bar 

67,5 N l/min

Μήκος 620 mm

Πλάτος 460 mm

Ύψος 720 mm

AC 100 Με μία κεφαλή

AC 200 Με δύο κεφαλές

 Παροχή αέρα
στα 5bar 

160  N l/min

Μήκος 620 mm

Πλάτος 460 mm

Ύψος 720 mm

 Παροχή αέρα
στα 5bar 

238  N l/min

Μήκος 620 mm

Πλάτος 520 mm

Ύψος 750 mm

AC 300 Με τρείς κεφαλές

BLOK-JET COMPRESSOR 
LINE

Για πολυκλινικές, πανεπιστήμια 
και νοσοκομεία μπορούμε να 
σχεδιάσουμε ένα προσαρμοσμένο 
Blok-Jet ανάλογα με τις ανάγκες 
σας: με 4 ή περισσότερες κεφαλές, 
για παραγωγή αέρα 1680 N l/min. 
ή περισσότερα με παράδοση
πίεση στα 5 real bar. 

Ο σχεδιασμός και ή  διανομή 
πεπιεσμένου για τη νέα σας 
κλινική είναι μια εργασία που 
η Cattani  S.p.A.  θεωρεί ότι 
περιλαμβάνεται στην τιμή του
συμπιεστή.
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GET IN TOUCH
IG : @dentomedica
FB : @DentoMedica AE
TW: @DENTOMEDICA

Η επιτυχημένη επαγγελματική σας διαδρομή 
ξεκινά από την DENTOMEDICA

ΕΔΡΑ -  ΑΘΗΝΑ
Φωκίδος 40
Γουδή 11527
Τ. 2107485533 -544
F. 2107485566

ΥΠ/ΜΑ -  ΘΕΣ/ΚΗ
Ν. Κεσανλή 5
ΤΚ 54636
Τ. 2310211180
F. 2310211180

EMAIL -WEB
info@dentomedica.gr
https://dentomedica.gr


