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Η SinaDent
Το 1995 ο Καρακώστας Βασίλειος προχώρησε στη
δημιουργία μιας ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία
“SinaDent Καρακώστας Βασίλειος” με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Αντικείμενο της εταιρείας, η πώληση
και η τεχνική υποστήριξη οδοντιατρικών μηχανημάτων
σε όλη τη Β. Ελλάδα.
Έχοντας ως βασικό συνεργάτη την εταιρεία Anthos Hellas
με έδρα την Αθήνα, η εταιρεία ξεκίνησε την ενασχόληση
της με τη διάθεση των οδοντιατρικών μηχανημάτων της
εταιρείας Anthos και με μια σειρά οδοντιατρικών προιόντων
μεγάλων κατασκευαστικών οίκων (Faro, Bien Air, Fiac).
Ο ιδρυτής της εταιρείας έχοντας ως βασικές αρχές
τη διάθεση προϊόντων υψηλών προδιαγραφών
αλλά και την παροχή άμεσων και ολοκληρωμένων τεχνικών
υπηρεσιών, κατάφερε μέσα από μεγάλο ανταγωνισμό
να ξεχωρίσει στην οδοντιατρική αγορά. Στην επιτυχία αυτή
συνετέλεσε η συνεχής προσήλωση στις ανωτέρω αρχές
αλλά και η επένδυση της εταιρείας σε νέα προϊόντα
και ανθρώπινο δυναμικό.
Ακολουθώντας τις εξελίξεις στην οδοντιατρική αγορά
η SinaDent προσφέρει όλη τη γκάμα των μηχανημάτων
που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ένος σύγχρονου

οδοντιατρείου και είναι πλέον αντιπρόσωπος πολλών
κατασκευαστριών εταιρειών όπως: Αnthos, Stern Weber,
Victor, Myray, Bien Air, Faro, Ems, Cattani κ.ά..
Από τον Απρίλιο του 2016 η εταιρεία SinaDent
εκπροσωπεί, προωθεί & υποστηρίζει και τις μονάδες
της Castellini. Πρόσφατα δημιουργήθηκε ξεχωριστός
εκθεσιακός χώρος, που βρίσκεται στην οδό Γρ. Αυξεντίου
6 (μεταξύ Καυτατζογλίου και Euromedica). Υπεύθυνος
πωλήσεων της Castellini στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο επί
χρόνια πιστοποιημένος τεχνικός της Castellini, Ανέστης
Τσομπάνογλου, ενώ την τεχνική υποστήριξη έχει
αναλάβει η ατομική εταιρεία “Technodental – Ανέστης
Τσομπάνογλου”.
Τον Ιανουάριο του 2017 ο ιδρυτής της εταιρείας
Καρακώστας Βασίλειος προχώρησε στη μετατροπή
της προσωπικής εταιρείας SinaDent – Καρακώστας
Βασίλειος σε εταιρική μορφή SinaDent ΙΚΕ.
Η “SinaDent” ευχαριστεί θερμά τους συνεργάτες –
οδοντιάτρους για τη προτίμηση τους και υπόσχεται
ότι θα είναι παρούσα και θα ενημερώνει για όλες τις
τεχνολογικές εξελίξεις των οδοντιατρικών προϊόντων.
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Οδοντιατρικές Έδρες

A3 Plus

A5 Ortho

Τιμή: € 14.000
Τιμή μετρητοίς: € 9.780

Τιμή: € 11.600
Τιμή μετρητοίς: € 8.100

A5

A6 Plus

Τιμή: € 15.300
Τιμή μετρητοίς: 10.700

Τιμή: € 16.700
Τιμή μετρητοίς: € 11.690

A7 Plus

R7

Τιμή: € 19.800
Τιμή μετρητοίς: € 13.860

Τιμή: € 18.500
Τιμή μετρητοίς: € 12.950
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L6

L9

Τιμή: € 16.900
Τιμή μετρητοίς: € 11.800

Τιμή: € 21.700
Τιμή μετρητοίς: € 15.200

Εξοπλισμός Με αγορά οποιουδήποτε μοντέλου ANTHOS προσφέρουμε σε προνομιακή τιμή:

Υπέρηχοι
Anthos PZ6

EMS PIEZON NO PAIN

Ακτινογραφικό
myray RXDC EXTEND

Ψηφιακή ακτινογραφία
MYRAY ZEN-X

24-32 Khz,
1 ξέστρo.

Υψηλής συχνότητας.
€ 2.000 (τιμή καταλόγου € 2.900)

€ 2.800 (τιμή καταλόγου € 3.500)

Κάθισμα γιατρού
Anthos

αεροσυμπιεστησ
nardi

Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1

με μπράτσο ή πλάτη.
€ 250 (τιμή καταλόγου € 450)

2 κυλίνδρων, 240 L ανά λεπτό
€ 600 (τιμή καταλόγου € 850)

Συνεχούς λειτουργίας με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450W (χωρίς κάδο),
μαζί με κουτί.
€ 700 (τιμή καταλόγου € 1.100)

25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά
με EMS ή SATELEC.
€ 560
(τιμή κατ. € 900)
€ 700 με φως
(τιμή κατ. € 1.200)

€ 800
(τιμή κατ. € 1.200)
€ 1.100 με φως
(τιμή κατ. € 1.600)
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Επιλογές: Χειρισμός/ Φωτισμός

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ, ΑΦΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ, ΑΦΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ, ΑΦΗΣ

Full touch clinic A7

A5, A6, L6

Full touch, multimedia 7’’ HD και IPS,
L9 unit

Χειρισμός Classic

Χειρισμός Push

Χειρισμός Power

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT

35.000 Lux με λάμπα αλογόνου

50.000 Lux με λάμπα LED

50.000 Lux με λάμπα LED με τρεις
διαφορετικές ρυθμίσεις

Επιλογές: Υγιεινή και Ασφάλεια

Αυτόματη απολύμανση
χειρουργικής αναρρόφησης

Αποσπώμενα φίλτρα
χειρουργικής αναρρόφησης

Αποσπώμενο προστατευτικό
σιλικόνης κλιβανιζόμενο

Αποσπώμενο πτυελοδοχείο με
ηλεκτρικη περιστροφη

προστατευτικεσ μεμβρανεσ
χειριστηριων

Αποσπώμενο ταψάκι βοηθού

Μπουκάλι ανεξάρτητης
παροχής νερού SHS

Σύστημα απολύμανσης Bioster

Σύστημα απολύμανσης W.H.E.
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Επιλογές: Αναρτώμενος Εξοπλισμός

Υψίσυχνο ακτινογραφικό πανω
στο μηχανημα

Ψηφιακός σένσορας MyRay

Ενδοστοματική κάμερα

Συσκευή φωτοπολυμερισμού

Εντοπιστής ακρορριζίου
ΚΑΙ συστημα reciprocating

USB port

ΑΝΤΛΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

ΟΘΟΝΗ hd επι unit

MICROMOTOR υψηλων
απαιτησεων

Επιλογές Εξοπλισμού: Πτυελοδοχείο/ Πλάτη

Χρωματιστό Box πτυελοδοχείου

ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΩΤΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

Στενή πλάτη έδρας

Φαρδιά πλάτη έδρας

13

14

Επιλογές: Εργονομία και Άνεση

Καρεκλa γιατρού - S9

Καρεκλa γιατρού - βοηθού S8

Καρεκλa γιατρού - S7

Αερόφρενο κεφαλωτού

Αερόφρενο ταμπλέταΣ γιατρου

Ταπετσαρία Viscoelastic

μαξιλαρι για παιδιά

καμερα στο χειριστήριο γιατρου

λειτουργια hybrid

Επιλογές: Χρώματα Ταπετσαρίας

101 | visco 197

102 | visco 198

103 | visco 182

106 | visco 196

113 | visco 183

115 | visco 195

121 chiaro | visco 199

123 | visco 193

130 | visco 180

132 | visco 192

134 | visco 184

135 | visco 194

136 | visco 186

137 | visco 187
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Οδοντιατρικές Έδρες

A3 Plus (continental)

A3 Plus (international)
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Μηχάνημα ANTHOS A3 Plus (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας.
Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/ δύναμης
κοπτικών με οθόνη τριών ψηφίων.
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED (χωρίς κάρβουνα)
100 - 40.000 rpm με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater και σύστημα ΝΟ RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 λειτουργιών ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΕΔΡΑ ANTHOS A 1.3 με λειτουργία trendeleburg,
ποδοχειριστήριο και 6 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη,
με διαχωριστή αμαλγάματος και δυνατότητα περιστροφής
270°.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με φίλτρο και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ με 18 Soft touch διακόπτες
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ με 9 Soft touch διακόπτες
για τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του πτυελοδοχείου,
του προβολέα και της έδρας.
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS σκιαλυτικός με ψύξη
(35.000 Lux, 4.900° K)

Τιμή: € 14.000 | Τιμή μετρητοίς: € 9.780 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
Προβολέας Faro Maia Led 35.000 Lux
Προβολέας Venus Plus Led 50.000 Lux
Προβολέας Faro Alya Led 50.000 Lux
Σιελαντλία απλή

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 230
+ € 165
+ € 350
+ € 450
+ € 900
+ € 200

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Κεφαλωτό 3-axis
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 940
+ € 280
+ € 200
+ € 490
+ € 380
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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Οδοντιατρικές Έδρες

Ortho

A5 (cart)

18
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Μηχάνημα A5 Ortho
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας.
Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.
Με οθόνη 3 ψηφίων.
Τα κοπτικά είναι προσαρμοσμένα στην ταμπλέτα του
βοηθου.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 λειτουργιών ανοξείδωτη.

ΕΔΡΑ ANTHOS A2.5 με φαρδιά ή στενή πλάτη
trendeleburg, ποδοχειριστήριο και 6 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη
και περιστροφή 270°.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με 12 εντολές για
τον έλεγχο των κοπτικών του πτυελοδοχείου του προβολέα
και της έδρας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS σκιαλυτικός με ψύξη
(35.000 Lux, 4.900° K).

Τιμή: € 11.600 | Τιμή μετρητοίς: € 8.100 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι Anthos PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Κάθισμα γιατρού Anthos
με μπράτσο ή πλάτη (τιμή καταλόγου € 450)

+ € 250

αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)

+ € 600

Ταμπλέτα γιατρού με διπλό βραχίονα
Επιπλέον χρέωση για ηλεκτρικό Μικρομότορ
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Προβολέας Venus Plus LED 50.000 Lux
Σιελαντλία απλή
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic

+ € 800
+ € 350
+ € 110
+ € 450
+ € 200
+ € 280
+ € 290
+ € 490

Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)

+ € 700

Κεφαλωτό 3-axis
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 380
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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Οδοντιατρικές Έδρες

A5 (continental)

3

2

A5 (international)

1
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Μηχάνημα ANTHOS A5 (continental, international, cart)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS σκιαλυτικός με ψύξη
(35.000 Lux, 4.900° K)

Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.

ΕΔΡΑ ANTHOS A2.5 με φαρδιά ή στενή πλάτη
και λειτουργία trendeleburg, ποδοχειριστήριο και 6
προγράμματα 2 .Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης κοπτικών
με γυάλινη οθόνη αφής 1 .
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED (χωρίς κάρβουνα)
100-40.000 rpm με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα ΝΟ RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 λειτουργιών ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη,
με ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° και με
αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι 3 .
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής γυάλινο με 19 εντολές για τον
έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα και της
έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με 12 εντολές για
τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας.

Τιμή: € 15.300 | Τιμή μετρητοίς: € 10.700 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

Τροχήλατο unit
2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα 6 λειτουργιών
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
Ταμπλέτα βοηθού με ρύθμιση ύψους
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Προβολέας Venus Plus LED 50.000 Lux
Προβολέας Venus Plus LED MCT 50.000 Lux
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Σιελαντλία απλή

+ € 400
+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 130
+ € 230
+ € 165
+ € 160
+ € 110
+ € 450
+ € 750
+ € 430
+ € 200

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολύμανση σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Κεφαλωτό 3-axis
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9
Εντοπιστής ακροριζίου
Μοτερ ενδοδοντίας

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 380
+ € 180
+ € 120
+ € 300
+ € 580
+ € 450
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A6 Plus (continental)
2

4

1

3

A6 Plus (international)
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Μηχάνημα ANTHOS A6 Plus (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED σκιαλυτικός με ψύξη
(50.000 Lux, 5.000° K) 2 .

Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.

ΕΔΡΑ ANTHOS A2.7 με φαρδιά ή στενή πλάτη
και ταπετσαρία στο χερούλι ασθενή, λειτουργία
trendeleburg, ποδοχειριστήριο και 6 προγράμματα 3 .
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/ δύναμης
κοπτικών με γυάλινη οθόνη αφής.
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED (χωρίς κάρβουνα)
100-40.000 rpm με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα ΝΟ RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη 1 .
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη, με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° και με
αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής γυάλινο με 19 εντολές
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με 12 εντολές για
τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας
με δυνατότητα ρύθμισης ύψους 4 .

Τιμή: € 16.700 | Τιμή μετρητοίς: € 11.690 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
+ € 450
2η γραμμή Μ.Motor με φως
+ € 1.100
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
+ € 100
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
+ € 230
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
+ € 165
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
+ € 110
Σετ βαμμένων καλυμμάτων πτυελοδοχείου
+ € 330
Προβολέας Venus Plus LED MCT 50.000 Lux
+ € 300
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
+ € 430
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
+ € 940
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster + € 880

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Κεφαλωτό 3-axis
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9
Εντοπιστής ακροριζίου
Μοτερ ενδοδοντίας

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 380
+ € 180
+ € 120
+ € 300
+ € 580
+ € 450
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3

4
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Μηχάνημα ANTHOS A7 Plus (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας.

ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT σκιαλυτικός
(50.000 Lux, 4.300° K, 5.000 K, 5.500 K) 3 .

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης
κοπτικών με έγχρωμη γυάλινη οθόνη FULL TOUCH clinic
με δυνατότητα προγραμματισμού για 3 διαφορετικούς
χρήστες1 .
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR εμφυτετυμάτων με φως ηλεκτρικό
με LED 100 - 40.000 rpm χωρίς κάρβουνα χειρουργικό,
κλιβανιζόμενο με ρύθμιση ροπής και autoreverse για
ενδοδοντία 2 . Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα NO RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.

ΕΔΡΑ ANTHOS A2.7 με φαρδιά ή στενή πλάτη
και ταπετσαρία στο χερούλι ασθενή, λειτουργία
trendeleburg, ποδοχειριστήριο και 18 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη, με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° με αισθητήρα
αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι και παροχή ζεστού
νερού στο ποτήρι 4 .
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής με γυάλινη οθόνη Full touch για τον
έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής, γυάλινο, με δυνατότητα
ρύθμισης ύψους για τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του
προβολέα και της έδρας.

Τιμή: € 19.800 | Τιμή μετρητοίς: € 13.860 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως (όχι χειρουργικό)
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα με φως
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 6 λειτουργιών
Αντλία ορού για εμφυτεύμ./χειρουργ.
Οθόνη γιατρού full touch multimedia 7’’ IPS
Εντοπιστής ακρορριζίου
Σύστημα reciprocating στο Μικρομότορ
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Σετ βαμμένων καλυμμάτων πτυελοδοχείου
Soft και Sliding κίνηση έδρας

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 200
+ € 360
+ € 940
+ € 350
+ € 580
+ € 290
+ € 110
+ € 330
+ € 1.500

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Κεφαλωτό 3-axis
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 430
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 380
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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2
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Μηχάνημα ANTHOS R7 (continental, international, cart)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας, τα οποία μετακινούνται και
αριστερά και δεξιά της έδρας1 .

ΕΔΡΑ ANTHOS R1.0 2 με φαρδιά πλάτη με δεξί και αριστερό
χερούλι ασθενή, λειτουργία trendeleburg, ποδοχειριστήριο
και 6 προγράμματα..

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης κοπτικών
με έγχρωμη οθόνη SMART TOUCH με δυνατότητα
προγραμματισμού για 3 διαφορετικούς χρήστες.

ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη,
με ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270°
και με αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι.

ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ (δοχείο) S.H.S.

AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.

M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED 100 - 40.000 rpm
χωρίς κάρβουνα χειρουργικό, κλιβανιζόμενο με ρύθμιση
ροπής και autoreverse για ενδοδοντία.
Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα NO RETRACTION (εσωτ. spray).

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ με touch screen και με 16 Soft touch
διακόπτες για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου,
του προβολέα και της έδρας.

ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ με 9 Soft touch διακόπτες
για τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του προβολέα
και της έδρας.
Μεταλλική βάση για την αποφυγή τρυπήματος
του πατώματος.

ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS σκιαλυτικός με ψύξη (35.000 Lux,
4.900° K).

Τιμή: € 18.500 | Τιμή μετρητοίς: € 12.950 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
Προβολέας Venus Plus LED 50.000 Lux
Προβολέας Venus Plus LED MTC 50.000 Lux
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Σιελαντλία απλή

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 230
+ € 165
+ € 450
+ € 750
+ € 430
+ € 200

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Έδρα με περιστροφή 30°
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Κεφαλωτό 3-axis
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 300
+ € 880
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 380
+ € 120
+ € 300
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Επιλογές R7 Reverso

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΕΞΙΟΧΕΙΡΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑ ΣΕ ΜΟΝΟ 1 ΛΕΠΤΟ

r7 πληρεσ

r7 χωρισ πτυελοδοχειο

r7 μονο πτυελοδοχειο

r7 CART
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Οδοντιατρικές Έδρες

L6 (continental)

L6 (side delivery)
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Μηχάνημα ANTHOS L6 (continental, side delivery)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
σταθερά επί του εδάφους.
Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.
Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/ δύναμης
κοπτικών με γυάλινη οθόνη αφής.
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED (χωρίς κάρβουνα)
100 - 40.000 rpm με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater και σύστημα ΝΟ RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΕΔΡΑ ANTHOS A 1.3L με λειτουργία trendeleburg,
ποδοχειριστήριο και 6 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη,
με ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270°
και με αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής γυάλινο με 19 εντολές
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με 12 εντολές
για τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του πτυελοδοχείου
του προβολέα και της έδρας.
Μεταλλική βάση για την αποφυγή τρυπήματος
του πατώματος.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED σκιαλυτικός
(50.000 Lux, 5.000° K)

Τιμή: € 16.900 | Τιμή μετρητοίς: € 11.800 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)

Hybrid unit
2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Σετ βαμμένων καλυμμάτων πτυελοδοχείου
Προβολέας Venus Plus LED MTC 50.000 Lux
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.

+ € 700
+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 230
+ € 165
+ € 110
+ € 330
+ € 300
+ € 430
+ € 940

Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Κεφαλωτό 3-axis
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9
Εντοπιστής ακροριζίου
Μοτερ ενδοδοντίας

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 380
+ € 180
+ € 120
+ € 300
+ € 580
+ € 450
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Οδοντιατρικές Έδρες

L9 (continental)
3
5

7,8

1,2
6

4

L9 (side delivery)
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Μηχάνημα ANTHOS L9 (continental, side delivery, hybrid)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό με ταμπλέτα 1 , πτυελοδοχείο και
προβολέα τοποθετημένα σταθερά στο πάτωμα.
Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.
Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης κοπτικών
με έγχρωμη οθόνη FULL TOUCH multimedia 7" HD και
IPS με δυνατότητα προγραμματισμού για 3 διαφορετικούς
χρήστες1 .
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR εμφυτευμάτων με φως ηλεκτρικό με LED 100
- 40.000 rpm χωρίς κάρβουνα χειρουργικό, κλιβανιζόμενο
με ρύθμιση ροπής και autoreverse για ενδοδοντία.
Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water και σύστημα
NO RETRACTION (εσωτ. spray) 2 .
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT σκιαλυτικός (50.000 Lux,
4.300° K, 5.000 K, 5.500 K) 3 .

ΕΔΡΑ ANTHOS A3.0 FL με φαρδιά ή στενή πλάτη
και ταπετσαρία στο χερούλι ασθενούς, λειτουργία
trendeleburg, ποδοχειριστήριο και 18 προγράμματα 4 .
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας 3-axis με αερόφρενο 5 .
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη, με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° με αισθητήρα
αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι και παροχή ζεστού
νερού στο ποτήρι 6 .
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα. Αυτόματη
απολύμανση χειρουργικής αναρρόφησης7.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής με γυάλινη οθόνη Full touch 7”
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας 8 .
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής, γυάλινο, με ταμπλέτα
αποσπωμένη ανοξείδωτη 8 , με δυνατότητα ρύθμισης
ύψους και με 12 εντολές για τον έλεγχο του προβολέα του
πτυελοδοχείου και της έδρας.
Μεταλλική βάση για την αποφυγή τρυπήματος του
πατώματος.

Τιμή: € 21.700 | Τιμή μετρητοίς: € 15.200 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι ANTHOS PZ6 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

Έδρα σπαστή τύπου πολυθρόνας
2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως (όχι χειρουργικό)
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα με φως
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 6 λειτουργιών
Αντλία ορού για εμφυτεύμ./χειρουργ.
Εντοπιστής ακρορριζίου
Σύστημα reciprocating στο Μικρομότορ
Σετ βαμμένων καλυμμάτων πτυελοδοχείου

+ € 1.100
+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 200
+ € 360
+ € 940
+ € 580
+ € 290
+ € 330

Κάθισμα γιατρού ANTHOS
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολ. σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 430
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 490
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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Οδοντιατρικές Έδρες

s200

s300

Τιμή: € 17.500
Τιμή μετρητοίς: € 12.250

Τιμή: € 21.200
Τιμή μετρητοίς: € 14.800

s220 tr

s320 tr

Τιμή: € 18.800
Τιμή μετρητοίς: 13.100

Τιμή: € 22.000
Τιμή μετρητοίς: € 15.400

s280 trc

s380 trc

Τιμή: € 22.000
Τιμή μετρητοίς: € 15.400

Τιμή: € 27.600
Τιμή μετρητοίς: € 19.300
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Εξοπλισμός Με αγορά οποιουδήποτε μοντέλου STERN WEBER προσφέρουμε σε προνομιακή τιμή:

Υπέρηχοι
STERN SC-A3

EMS PIEZON NO PAIN

Ακτινογραφικό
myray RXDC EXTEND

Ψηφιακή ακτινογραφία
MYRAY ZEN-X

24-32 Khz,
1 ξέστρo.

Υψηλής συχνότητας.
€ 2.000 (τιμή καταλόγου € 2.900)

€ 2.800 (τιμή καταλόγου € 3.500)

Κάθισμα γιατρού
STERN WEBER

αεροσυμπιεστησ
nardi

Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1

με μπράτσο ή πλάτη.
€ 250 (τιμή καταλόγου € 450)

2 κυλίνδρων, 240 L ανά λεπτό
€ 600 (τιμή καταλόγου € 850)

Συνεχούς λειτουργίας με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450W (χωρίς κάδο),
μαζί με κουτί.
€ 700 (τιμή καταλόγου € 1.100)

25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά
με EMS ή SATELEC.
€ 560
(τιμή κατ. € 900)
€ 700 με φως
(τιμή κατ. € 1.200)

€ 800
(τιμή κατ. € 1.200)
€ 1.100 με φως
(τιμή κατ. € 1.600)
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Επιλογές: Χειρισμός/ Φωτισμός

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ, ΑΦΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ, ΑΦΗΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΥΑΛΙΝΗ, ΕΓΧΡΩΜΗ, ΑΦΗΣ

Full touch clinic S300

S200, S220

Full touch, multimedia 7’’ HD και IPS,
S280, S300, S320, S380

Χειρισμός Classic

Χειρισμός Push

Χειρισμός Power

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT

35.000 Lux με λάμπα αλογόνου

50.000 Lux με λάμπα LED

50.000 Lux με λάμπα LED με τρεις
διαφορετικές ρυθμίσεις

Επιλογές: Υγιεινή και Ασφάλεια

Αυτόματη απολύμανση
χειρουργικής αναρρόφησης

Αποσπώμενα φίλτρα
χειρουργικής αναρρόφησης

Αποσπώμενο προστατευτικό
σιλικόνης κλιβανιζόμενο

Αποσπώμενο πτυελοδοχείο με
ηλεκτρικη περιστροφη

Αυτόματο σύστημα
απολύμανσης WHE

Αποσπώμενο ταψάκι βοηθού

Μπουκάλι ανεξάρτητης
παροχής νερού SHS

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

Σύστημα απολύμανσης Bioster
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Επιλογές: Αναρτώμενος Εξοπλισμός

Υψίσυχνο ακτινογραφικό πανω
στο μηχανημα

Ψηφιακός σένσορας MyRay

Ενδοστοματική κάμερα

Συσκευή φωτοπολυμερισμού

Εντοπιστής ακρορριζίου
ΚΑΙ συστημα reciprocating

USB port

ΑΝΤΛΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΟΥ

ΟΘΟΝΗ hd επι unit

ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
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Επιλογές: Εργονομία και Άνεση

Καρεκλa γιατρού - S9

Καρεκλa γιατρού - βοηθού S8

Καρεκλa γιατρού - S7

Αερόφρενο κεφαλωτού

Αερόφρενο ταμπλέταΣ

Ταπετσαρία Viscoelastic

μαξιλαρι για παιδιά

καμερα στο χειριστήριο για το
γιατρο

καμερα στην ταμπλετα για το
βοηθο

Επιλογές: Χρώματα Ταπετσαρίας

101 | visco 197

102 | visco 198

103 | visco 182

106 | visco 196

113 | visco 183

115 | visco 195

121 chiaro | visco 199

123 | visco 193

130 | visco 180

132 | visco 192

134 | visco 184

135 | visco 194

136 | visco 186

137 | visco 187
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Οδοντιατρικές Έδρες

S200 (continental)

S200 (international)
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Μηχάνημα STERN WEBER S200 (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
προσαρμοσμένα επί της έδρας.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS σκιαλυτικός με ψύξη
(35.000 Lux, 4.900° K).

Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.

ΕΔΡΑ STERN 300P με λειτουργία trendelenburg,
ποδοχειριστήριο και 12 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/ δύναμης
κοπτικών με γυάλινη οθόνη αφής.
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ με πλαϊνή κίνηση

ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας atlaxis 3 με αερόφρενο.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη ή γυαλί
με ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° και με
αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι.

ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air,
Chip-Water και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED (χωρίς κάρβουνα)
100-40.000 rpm με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα ΝΟ RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής γυάλινο με 19 εντολές για τον
έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα και της
έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με 12 εντολές για
τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας.

ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

Τιμή: € 17.500 | Τιμή μετρητοίς: € 12.250 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι STERN SC-A3 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
Ταμπλέτα βοηθού με ρύθμιση ύψους
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Προβολέας Venus Plus LED 50.000 Lux
Προβολέας Venus Plus LED MCT 50.000 Lux
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Σιελαντλία απλή
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 230
+ € 165
+ € 160
+ € 110
+ € 450
+ € 750
+ € 430
+ € 200
+ € 940

Κάθισμα γιατρού STERN WEBER
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9
Εντοπιστής ακροριζίου
Μοτερ ενδοδοντίας

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 180
+ € 120
+ € 300
+ € 580
+ € 450
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Μηχάνημα STERN WEBER S300 (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό1 με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και
προβολέα προσαρμοσμένα επί της έδρας.

ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT σκιαλυτικός
(50.000 Lux, 4.300° K, 5.000° K, 5.500° K) 4 .

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης
κοπτικών με έγχρωμη γυάλινη οθόνη FULL TOUCH clinic
με δυνατότητα προγραμματισμού για 3 διαφορετικούς
χρήστες 2 .

ΕΔΡΑ STERN 300P με λειτουργία trendelenburg,
ποδοχειριστήριο και 18 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ με πλαϊνή κίνηση

ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας atlaxis 3 με αερόφρενο.

ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.

ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη ή γυαλί με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° με αισθητήρα
αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι και παροχή ζεστού
νερού στο ποτήρι 5 .

AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR εμφυτευμάτων με φως ηλεκτρικό με LED 100 40.000 rpm χωρίς κάρβουνα, κλιβανιζόμενο
με ρύθμιση ροπής και auto reverse για ενδοδοντία 3 .
Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip -Water και σύστημα
NO RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής με γυάλινη οθόνη Full touch
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με δυνατότητα
ρύθμισης ύψους και με 12 εντολές για τον έλεγχο του
πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας 6 .

Τιμή: € 21.200 | Τιμή μετρητοίς: € 14.800 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι STERN SC-A3 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως (όχι χειρουργικό)
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα με φως
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 6 λειτουργιών
Αντλία ορού για εμφυτεύμ./χειρουργ.
Οθόνη γιατρού full touch multimedia 7’’ IPS.
Εντοπιστής ακρορριζίου
Σύστημα reciprocating στο Μικρομότορ
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Soft και Sliding κίνηση έδρας

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 200
+ € 360
+ € 940
+ € 350
+ € 580
+ € 290
+ € 110
+ € 1.500

Κάθισμα γιατρού STERN WEBER
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 430
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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Μηχάνημα STERN WEBER S220 TR (continental, international, cart)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
τοποθετημένα σταθερά στο πάτωμα.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED σκιαλυτικός (50.000 Lux,
5.000° K).

Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.

ΕΔΡΑ STERN 320P με λειτουργία trendelenburg,
ποδοχειριστήριο και 6 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.

Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/ δύναμης
κοπτικών με γυάλινη οθόνη αφής.
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ με πλαϊνή κίνηση
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR με φως ηλεκτρικό με LED (χωρίς κάρβουνα)
100-40.000 rpm με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα ΝΟ RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας atlaxis 3 με αερόφρενο.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη ή γυαλί,
με ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° και
με αισθητήρα αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής γυάλινο με 19 εντολές για τον
έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα και της
έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με 12 εντολές για
τον έλεγχο του πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας
με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.

Τιμή: € 18.800 | Τιμή μετρητοίς: € 13.100 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι STERN SC-A3 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

Hybrid unit
2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα με φως
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 3 λειτουργιών
Παροχή ζεστού νερού στο ποτήρι
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Προβολέας Venus Plus LED MCT 50.000 Lux
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.

+ € 1.000
+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 200
+ € 230
+ € 165
+ € 110
+ € 300
+ € 430
+ € 940

Κάθισμα γιατρού STERN WEBER
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9
Εντοπιστής ακροριζίου
Μοτερ ενδοδοντίας

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 180
+ € 120
+ € 300
+ € 580
+ € 450
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Μηχάνημα STERN WEBER S320 TR (continental, international, side delivery, hybrid)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό1 με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και
προβολέα τοποθετημένα σταθερά στο πάτωμα.
Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.
Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης κοπτικών
με έγχρωμη γυάλινη οθόνη FULL TOUCH multimedia
7” HD και IPS με δυνατότητα προγραμματισμού για 3
διαφορετικούς χρήστες 2 .
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ με πλαϊνή κίνηση
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR εμφυτευμάτων με φως ηλεκτρικό με LED 100
- 40.000 rpm χωρίς κάρβουνα, κλιβανιζόμενο με ρύθμιση
ροπής και auto reverse για ενδοδοντία 3 .
Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip-Water
και σύστημα NO RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού – κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT σκιαλυτικός 50.000 Lux,
(4.300° K, 5.000° K, 5.500° K) 4 .
ΕΔΡΑ STERN 320P με τεχνολογία soft motion και sliding
κίνηση έδρας, με λειτουργία trendelenburg, ποδοχειριστήριο
και 18 προγράμματα 5 .
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας atlaxis 3 με αερόφρενο.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη ή γυαλί, με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° με αισθητήρα
αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι και παροχή ζεστού
νερού στο ποτήρι 6 .
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα. Αυτόματη
απολύμανση χειρουργικής αναρρόφησης7.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής με γυάλινη οθόνη Full touch
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με δυνατότητα
ρύθμισης ύψους και με 12 εντολές για τον έλεγχο του
πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας.

Τιμή: € 22.000 | Τιμή μετρητοίς: € 15.400 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι STERN SC-A3 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

Hydrid unit
2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως (όχι χειρουργικό)
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα με φως
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 6 λειτουργιών
Αντλία ορού για εμφυτεύμ./χειρουργ.
Εντοπιστής ακρορριζίου
Σύστημα reciprocating στο Μικρομότορ
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί

+ € 290
+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 200
+ € 360
+ € 940
+ € 580
+ € 290
+ € 110

Κάθισμα γιατρού STERN WEBER
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 430
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 490
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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S280 TRC (continental)

S280 TRC (international)
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Μηχάνημα STERN WEBER S280 TRC (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
σταθερά στο πάτωμα.
Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.
Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης κοπτικών
με έγχρωμη γυάλινη οθόνη FULL TOUCH clinic με
δυνατότητα προγραμματισμού για 3 διαφορετικούς χρήστες.
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ με πλαϊνή κίνηση
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR εμφυτευμάτων με φως ηλεκτρικό με LED 100 40.000 rpm χωρίς κάρβουνα, κλιβανιζόμενο
με ρύθμιση ροπής και auto reverse για ενδοδοντία.
Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip -Water και σύστημα
NO RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 6 λειτουργιών ζεστού - κρύου
ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT σκιαλυτικός 50.000 Lux,
(4.300° K, 5.000° K, 5.500° K).
ΕΔΡΑ STERN 300P με λειτουργία trendelenburg,
ποδοχειριστήριο και 18 προγράμματα.
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας atlaxis 3 με αερόφρενο.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη ή γυαλί, με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° με αισθητήρα
αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι και παροχή ζεστού
νερού στο ποτήρι.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής με γυάλινη οθόνη Full touch
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ αφής γυάλινο με δυνατότητα
ρύθμισης ύψους και με 12 εντολές για τον έλεγχο του
πτυελοδοχείου του προβολέα και της έδρας.
Μεταλλική βάση για την αποφυγή τρυπήματος
του πατώματος.

Τιμή: € 22.000 | Τιμή μετρητοίς: € 15.400 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι STERN SC-A3 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως (όχι χειρουργικό)
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα με φως
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 6 λειτουργιών
Αντλία ορού για εμφυτεύμ./χειρουργ.
Οθόνη γιατρού full touch multimedia 7’’ IPS
Εντοπιστής ακρορριζίου
Σύστημα reciprocating στο Μικρομότορ
Ταμπλέτα βοηθού με inox ταψί
Soft και sliding κίνηση έδρας

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 200
+ € 360
+ € 940
+ € 350
+ € 580
+ € 290
+ € 110
+ € 1.500

Κάθισμα γιατρού STERN WEBER
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Ασύρματο ποδοχειριστήριο
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Σύστημα απολύμανσης σωλ. αναρρόφησης
Ταπετσαρία έδρας Viscoelastic
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 430
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 290
+ € 490
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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Μηχάνημα STERN WEBER S380 TRC (continental, international)
Εξοπλισμός
UNIT ηλεκτρονικό με ταμπλέτα, πτυελοδοχείο και προβολέα
τοποθετημένα σταθερά στο πάτωμα.
Di.v.a. technology τεχνολογία απομακρυσμένης βοήθειας.
Προγραμματισμός και ρύθμιση στροφών/δύναμης κοπτικών
με έγχρωμη γυάλινη οθόνη FULL TOUCH multimedia
7” HD και IPS με δυνατότητα προγραμματισμού για 3
διαφορετικούς χρήστες1 .
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ με πλαϊνή κίνηση
ΑΕΡΟΦΡΕΝΟ στην ταμπλέτα γιατρού.
AIROTOR με φως με Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, ChipWater, ρύθμιση στροφών και σύστημα NO RETRACTION.
M. MOTOR εμφυτευμάτων με φως ηλεκτρικό με LED 100
- 40.000 rpm χωρίς κάρβουνα χειρουργικό, κλιβανιζόμενο
με ρύθμιση ροπής και auto reverse για ενδοδοντία.
Mε Chip-Air, αυτόματο Chip-Air, Chip - Water και σύστημα
NO RETRACTION (εσωτ. spray).
ΑΕΡΟΫΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ με φως 2 LED 6 λειτουργιών ζεστού –
κρύου ανοξείδωτη.
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑ αποσπωμένη ανοξείδωτη.
ΠΟΔΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ πολλαπλών λειτουργιών, έδρας
και unit (classic, push και power).
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ VENUS PLUS LED MCT σκιαλυτικός (4.300° K,
5.000° K, 5.500° K).

ΕΔΡΑ STERN 380P προσαρμοσμένη στο unit σπαστή
τύπου πολυθρόνας με περιστροφή 90° με λειτουργία
trendeleburg, ποδοχειριστήριο, 18 προγράμματα
και ταπετσαρία Viscoelastic 3 .
Δυνατότητα ανέλκυσης πάνω από 190 kg.
ΚΕΦΑΛΩΤΟ έδρας atlaxis 3 με αερόφρενο.
ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ με αποσπώμενη πορσελάνη, με
ηλεκτρομηχανική αυτόματη περιστροφή 270° με αισθητήρα
αυτόματης πλήρωσης νερού στο ποτήρι και παροχή ζεστού
νερού στο ποτήρι.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ μόνο οι σωληνώσεις
με δύο ξεχωριστά φίλτρα και ρυθμιζόμενα άκρα. Αυτόματη
απολύμανση χειρουργικής αναρρόφησης 4 .
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΥ αφής με γυάλινη οθόνη full touch 7”
για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου, του προβολέα
και της έδρας.
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ με ταμπλέτα αποσπωμένη
ανοξείδωτη 5 , αφής γυάλινο με δυνατότητα ρύθμισης
ύψους και με 12 εντολές για τον έλεγχο του προβολέα του
πτυελοδοχείου και της έδρας.
Μεταλλική βάση για την αποφυγή τρυπήματος
του πατώματος.

Τιμή: € 27.600 | Τιμή μετρητοίς: € 19.300 (έκπτωση 30

%). Στις τιμές του καταλόγου δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Εξοπλισμός
Υπέρηχοι STERN SC-A3 25-32 Khz, 12 W,
4 ξέστρα συμβατά με EMS ή SATELEC.
(τιμή καταλόγου € 900)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.200)

+ € 560
+ € 700

Υπέρηχοι EMS PIEZON NO PAIN 24-32 Khz,
1 ξέστρo. (τιμή καταλόγου € 1.200)
με φως (τιμή καταλόγου € 1.600)

+ € 800
+ € 1.100

Ακτινογραφικό myray RXDC EXTEND
Υψηλής συχνότητας. (τιμή κατ. € 2.900)

+ € 2.000

Ψηφιακή ακτινογραφία MYRAY ZEN-X
(τιμή καταλόγου € 3.500)

+ € 2.800

2η γραμμή airotor με φως
2η γραμμή Μ.Motor με φως (όχι χειρουργικό)
Ζεστό νερό στα spray των κοπτικών
Αεροϋδροσύριγγα βοηθού 6 λειτουργιών
Αντλία ορού για εμφυτεύμ./ χειρουργ.
Εντοπιστής ακρορριζίου
Σύστημα reciprocating στο Μ.Μοτορ
Ασύρματο ποδοχειριστήριο

+ € 450
+ € 1.100
+ € 100
+ € 360
+ € 940
+ € 580
+ € 290
+ € 430

Κάθισμα γιατρού STERN WEBER
με μπράτσο ή πλάτη. (τιμή καταλόγου € 450)
αεροσυμπιεστησ nardi
(τιμή καταλόγου € 850)
Χειρουργική αναρρόφηση
cattani turbo jet 1
Συνεχούς λειτουργίας, με ξεχωριστό
διπλό μοτέρ 450 W (χωρίς κάδο), μαζί με κουτί
(τιμή καταλόγου € 1.100)
διαχωριστήΣ αμαλγάματος 98%
ΓΙΑ cattani turbo jet 1 (δεν απαιτεί αναλώσιμα)
(τιμή καταλόγου € 900)
Αυτόματη συνεχής απολύμανση W.H.E.
Σύστημα αυτόματης απολύμανσης σωλ. Bioster
Σύστημα παροχής νερού (δοχείο) S.H.S.
Σύστημα καθαρισμού σωληνώσεων
Δεξί μπράτσο έδρας
Μαξιλάρι για παιδιά
Κάθισμα γιατρού S9

+ € 250
+ € 600

+ € 700

+ € 600
+ € 940
+ € 880
+ € 280
+ € 200
+ € 180
+ € 120
+ € 300
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Πανοραμικά

3D/2D

Myray Hyperion X5 3D/2D
Ψηφιακό πανοραμικό ακτινογραφικό. Το Χ5 είναι το μικρότερο πανοραμικό ακτινογραφικό στον κόσμο.
Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο ιατρείο, είτε επιτοίχιο, είτε με κολώνα στο δάπεδο. Το μόνο που χρειάζεται
είναι ένας τοίχος. Ελαφρύ και στιβαρό όπως ένα απλό ορθοπαντογραφικό ακτινογραφικό, αλλά με πολύ περισσότερες
δυνατότητες. Απλός χειρισμός, με 15 διαφορετικά προγράμματα, αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων και:
• Focus Free
• MRT (Αναγνώριση της μορφολογίας του ασθενούς)
• 3 οδηγούς Laser
• Εύκολη πρόσβαση, ακόμα και ασθενών σε αναπηρικό καροτσάκι
Ενσωματώνει:
• Ethernet connection
• iRYS Software
• Virtual console
• Apps
• DICOM
3D με πραγματική δυνατότητα ολικής απεικόνισης στοματικής κοιλότητας. Δυνατότητα επιλογής FOV (Field of View):
10 x 10 cm

59

3 in 1

Myray Hyperion X9 3D/2D
Το Χ9 αποτελεί μια πολλαπλά εξελισσόμενη διαγνωστική πλατφόρμα. Έτσι ακόμα κι αν θελήσετε να ξεκινήσετε με το
Πανοραμικό σύστημα σήμερα, μπορείτε μελλοντικά να το αναβαθμίσετε, είτε προσθέτοντας κεφαλομετρικό ή και 3D
σένσορα.
Διαθέτει:
• 40 διαγνωστικά προγράμματα στις 2 διαστάσεις (2D)
• Tεχνολογία αναγνώρισης της μορφολογίας του ασθενή
• Δυνατότητα χρήσης ενός μόνο αποσπώμενου σένσορα 2D για πανοραμικές και κεφαλομετρικές (για μείωση κόστους)
• 4 οδηγούς Laser
3D με πραγματική δυνατότητα ολικής απεικόνισης στοματικής κοιλότητας. Δυνατότητα επιλογής FOV (Field of View):
11 x 13 cm, 11x 8 cm, 11 x 5 cm, 8 x 8 cm, 8 x 5 cm, 5 x 5 cm
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Ακτινογραφικά
Myray RXDC
Ακτινογραφικό τροχήλατο ή επιτοίχιο
υψηλής συχνότητας 60/65/70 KV και
4-8 mA, 320 kHz mA με focal spot 0,4
mm. Ιδανικό για ακτινογραφίες τόσο
με φιλμ, όσο και με ψηφιακή. Διαθέτει
ενσύρματο χειριστήριο και λυχνία
Toshiba.
€ 2.700 επιτοίχιο
€ 3.100 τροχήλατο

Myray RXDC eXTend
Ακτινογραφικό υψηλής συχνότητας
60/65/70 KV και 4-8 mA, 320 kHz
mA με focal spot 0,4 mm. Ιδανικό
για ακτινογραφίες τόσο με φιλμ, όσο
και με ψηφιακή. Διαθέτει ασύρματο
χειριστήριο και λυχνία Toshiba.
€ 2.900

Myray RXDC HyperSphere
Υψίσυχνο ακτινογραφικό μοναδικής
τεχνολογίας σχεδιασμένο ειδικά
για τον μηδενισμό της μαλακής
ακτινοβολίας. Διαθέτει ασύρματο
χειριστήριο εύκολο στη χρήση και
λυχνία Toshiba 60/65/70 KV και
4-8 mA, 320 kHz mA, μοναδική
στήριξη κεφαλής (ball-joint system)
με μπράτσα αλουμινίου για ρύθμιση
στόχευσης χωρίς κραδασμούς.
Κύλινδρος 30cm με τετραγωνισμένο
άκρο για ακόμη καλύτερο
παραλληλισμό ακτίνων και focal spot
0,4 mm για ακόμη καλύτερη ευκρίνεια.
€ 3.500

Ψηφιακές ακτινογραφίες/ Ενδοστοματικές Κάμερες

Myray Zen X

Myray X-pod

Ενσύρματη ψηφιακή ακτινογραφία τεχνολογίας Cmos.
Ανάλυση 25 lp/mm, μέγεθος pixel 20 μm, αριθμός pixels
1,5 εκατομ. Διαστάσεις αισθητήρα 38,9×24,9 mm και
πάχος 5 mm.
€ 3.500

Ασύρματη ψηφιακή ακτινογραφία τεχνολογίας Cmos.
Διαθέτει οθόνη touch screen και κάρτα μνήμης SD.
Δυνατότητα σύνδεσης με PC, ασύρματα με bluetooth και
ενσύρματα με καλώδιο USB. Ανάλυση 25 lp/mm. Μέγεθος
pixel 20 μm, αριθμός pixel 1,5 εκατομ.
€ 5.100

Myray Hy-Sc an

Myray C-U2 HD

Συμπαγές & εργονομικό. Ο νέος ψηφιακός σαρωτής με
πλάκες φωσφόρου Hy-Scan, έρχεται να προστεθεί στην
ήδη επιτυχημένη γκάμα ψηφιακών απεικονιστικών μέσων
της Myray. Εύκολος στη χρήση με αυτοματοποιημένο
τρόπο λειτουργίας και 4 πλακίδια όλων των διαστάσεων
στην αρχική του συσκευασία, θα αλλάξει τον τρόπο της
διάγνωσης στο ιατρείο σας.
€ 5.000

Ενδοστοματική κάμερα υψηλής ευκρίνειας HD με
σύνδεση USB. Προσφέρει ακριβείς και κρυστάλλινες
ενδοστοματικές λήψεις κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες,
χάρις στον HD σένσορα 16:9, τα 8 πανίσχυρα LEDs και την
50x μεγέθυνση που προσφέρει.
€ 1.950
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Ψηφιακές ακτινογραφίες/ Ενδοστοματικές Κάμερες

24-bit HD
έγχρωμη
σάρωση.
Χώρις πούδρα
ή σπρέυ

3Di OS

360°
περιστρεφόμενο
άκρο

STL -PLY
OR OBJ
Εργονομική,
ελαφριά
χειρολαβή

Με θερμαινόμενο
στοιχείο για
καθαρή σάρωση
anti-fogging

Εργονομική
βάση
στήριξης

Myray 3Di
Intraoral Optical Scanner. Διαθέτει την πιο σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, ανεπτυγμένη στις Η.Π.Α, ενώ κατασκευάζεται
από την myray Italy, γνωστή ως η εταιρεία κατασκευής ψηφιακών οδοντιατρικών συστημάτων της Anthos. Είναι το μικρότερο & ελαφρύτερο ψηφιακό scanner της αγοράς και ενσωματώνει τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά. Full-color scan με
HD Image capture 24 bit. Powder free. Εξαιρετικά γρήγορο και ελαφρύ (μόλις 150 gr βάρος). Περιστρεφόμενο ακροφύσιο
360°. Anti-fogging λειτουργία. Open source λογισμικό για συνεργασία με οδοντοτεχνικό εργαστήριο της επιλογής σας.

Ψηφιακές ακτινογραφίες/ Ενδοστοματικές Κάμερες
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3Di TS

IMPRESSION

PROSTHESIS

RADIOLOGICAL GUIDE

MODEL

CBCT

3D i TS
CAD/CAM PROSTHESIS

PROSTHETICALLY GUIDED
IMPLANT PLANNING

3D SURGICAL GUIDE

SURGERY

Myray 3Di TS
3D Σαρωτής αποτυπώματος - εκμαγείου. Συνδυάζει υψηλή ακρίβεια και γρήγορο χρόνο σκαναρίσματος, απαράιτητα στοιχεία για την ψηφιακή αποτύπωση. Πιστοποιημένη ακρίβεια 4μm με ISO 12836. Ανοιχτό σύστημα σε format STL-PL.
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Αποστείρωση: Αυτόκαυστοι κλίβανοι

ANTHOS PLATINUM 17-22
Η Anthos ανέπτυξε το 1ο σύστημα αποστείρωσης κλειστού βρόχου, το οποίο χρησιμοποιεί νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Το
νερό καθαρίζεται μέσω ενός εσωτερικού δικτύου ειδικών φίλτρων που του δίνει τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιείται
σε πολλαπλούς επόμενους κύκλους αποστείρωσης. Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί τα απόβλητα, μειώνει το κόστος
χρήσης και αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του σύγχρονου οδοντιατρείου. Τέλος, λύνει όλα τα προβλήματα
που σχετίζονται με τη χρήση και αποθήκευση απεσταγμένου νερού. Τα νάνο-κεραμικά φίλτρα του κλιβάνου, καθώς και
ο ενσωματωμένος σένσορας μέτρησης της ποιότητας του νερού, φροντίζουν ώστε το νερό που χρησιμοποιείται να είναι
απολύτως κατάλληλο και να προστατεύει τη συσκευή. Συνολική κατανάλωση 5 lt για 50 κύκλους, περίπου 100 ml/κύκλο.
Πραγματική επανάσταση, στον τρόπο αποστείρωσης. Όλες οι λειτουργίες ρυθμίζονται από την οθόνη αφής 7’’, όπου πέρα
από τις συνήθεις λειτουργίες, μπορούμε να βλέπουμε βίντεο για τη σωστή χρήση & συντήρηση της συσκευής.
€ 5.900 17 L | € 6.500 22 L

ANTHOS 17-22

ANTHOS 17+ 22+

Αυτόκαυστος κλίβανος class B, υψηλής ποιότητας
κατασκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο νερού.
Χωρητικότητα 17 ή 22 L. Διαθέτει memory stick για την
αποθήκευση και μεταφορά των δεδομένων των κύκλων
αποστείρωσης. Δυνατότητα ενσωμάτωσης εκτυπωτή με
επιπλέον χρέωση.
€ 4.100 17 L | € 4.700 22 L

Επιπλέον εξοπλισμός:
• έγχρωμη οθόνη touch screen
• ισχυρότερη αντλία κενού
• φωτισμός κάδου αποστείρωσης
• δυνατότητα WiFi
• φίλτρα για χρήση νερού δικτύου
€ 4.900 17 L | € 5.600 22 L

Αποστείρωση: Αυτόκαυστοι κλίβανοι / Αξεσουάρ

FARO nisea 18-23 L
Ο νέος αυτόκαυστος κλίβανος της FARO. Αξιόπιστος, γρήγορος και εύκολος στη χρήση. Με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι και class B
τεχνολογία είναι συμβατός με όλα τα Ευρωπαϊκά standards ασφαλούς αποστείρωσης. Διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης των
κύκλων κλιβανισμού και USB σύνδεση για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων. Εναλλακτικά διατίθεται και με Wi-Fi σύνδεση για
ασύρματη επικοινωνία με υπολογιστή.
€ 4.600 18 L | € 5.000 23 L.

Αποστακτήρας STILLO

Σακουλοποιητής Milseal Manual

Αποστακτήρας νερού με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας,
παραγωγή αποσταγμένου νερού.
€ 180

Σακουλοποιητής οδοντιατρικών προδιαγραφών με
επιφάνεια συγκόλλησης 10mm.
€ 620
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Αποστείρωση: Πλυντήρια

Faro liNDa

Tethys H10

Συσκευή καθαρισμού εργαλείων με υπερήχους.
Εγγυάται ασφαλή και αποτελεσματικό καθαρισμό των
οδοντιατρικών εργαλείων σε σύντομο χρόνο. Χάρη στο
προηγμένο σύστημα υπερήχων (sweep system) καθαρίζει
σημεία των εργαλείων στα οποία δύσκολα φτάνει ακόμα
και το ανθρώπινο χέρι.
€ 840 3 L
€ 1.200 6 L

Λουτρό υπερήχων και πλυντήριο με στέγνωμα.
€ 5.300

Tethys T45

Tethys D60

Πλυντήριο με στέγνωμα 45 L.
€ 6.300

Πλυντήριο με στέγνωμα 60 L
€ 7.500

Αεροσυμπιεστές / Αναρροφήσεις

Nardi Extreme 2D 25L

Cattani AC200

Αεροσυμπιεστής δύο κυλίνδρων ιταλικής κατασκευής,
1,5 HP με χωρητικότητα κάδου 25 L. Αναρρόφηση αέρα
240 L/min – παροχή αέρα 180 L/min. Χαμηλό επίπεδο
θορύβου και δυνατότητα παροχής αέρα σε 2 έδρες.
€ 850
€ 1.500 με ξηραντήρα

Αεροσυμπιεστής δύο κυλίνδρων 1,7 HP με χωρητικότητα
κάδου 25 L . Αναρρόφηση αέρα 210 L/min παροχή αέρα
160 L/min. Χαμηλό επίπεδο θορύβου και δυνατότητα
παροχής αέρασε 2 έδρες.
€ 1.800
€ 2.100 με ξηραντήρα

Cattani Turbo Jet 1

KIT ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ Cattani

Μοτέρ χειρουργικής αναρρόφησης χωρίς κάδο, με διπλό
μοτέρ, συνεχούς και αθόρυβης λειτουργίας για μία έδρα.

€ 900

* Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το ερμάριο
αποθήκευσης.
€ 1.100
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Χειρολαβές Αερότορ

Silent Power Evo 4L

Silent Power Evo 4LK

• Χειρολαβή αερότορ
• 22 W Power
• 57 dB noise level
• Φωτισμός LED
• Ταχυσύνδεσμος
€ 875

• Χειρολαβή αερότορ
• 22 W Power
• 57 dB noise level
• Φωτισμός LED
• Ταχυσύνδεσμος τύπου muLiflex
€ 875

Silent Power Evo Miniature

Silent Power Evo Miniature LK

• Χειρολαβή αερότορ
• 22 W Power
• 57 dB noise level
• Φωτισμός LED
• Ταχυσύνδεσμος
€ 875

• Χειρολαβή αερότορ
• 22 W Power
• 57 dB noise level
• Φωτισμός LED
• Ταχυσύνδεσμος τύπου muLiflex
€ 875

Silent Power Evo 2L

Silent Power Evo 2

• Χειρολαβή αερότορ
• 22 W Power
• 57 dB noise level
• με φως
• Με σταθερό σύνδεσμο
€ 625

• Χειρολαβή αερότορ
• 22 W Power
• 57 dB noise level
• χωρίς φως
• Με σταθερό σύνδεσμο
€ 500

Χειρολαβές Μικρομότορ

Goldspeed Evo R20-L

Goldspeed Evo M5-L

Goldspeed Evo E16

Χειρολαβή μικρομότορ.
Χειρουργική 20:1 με γεννήτρια LED.
€ 1.200

Χειρολαβή μικρομότορ.
Πολλαπλασιαστική 1:5 με φως.
€ 950

Χειρολαβή μικρομότορ.
Ενδοδοντίας 16:1.
€ 500

Goldspeed Evo S1-L

Goldspeed Evo S1

Goldspeed Evo Ε4

Χειρολαβή μικρομότορ.
Γωνιακή 1:1 με φως.
€ 680

Χειρολαβή μικρομότορ.
Γωνιακή 1:1 χωρίς φως.
€ 560

Χειρολαβή μικρομότορ.
Ενδοδοντίας 4:1 κατάλληλη για
Recipro.
€ 500

Goldspeed Evo D1-L

Goldspeed Evo D1

Χειρολαβή μικρομότορ.
Ευθεία με φως.
€ 750

Χειρολαβή μικρομότορ.
Ευθεία χωρίς φως.
€ 500
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Χειρολαβές Αερότορ / Μικρομότορ

BIEN AIR TORNADO

BIEN AIR bora

BIEN AIR prestige

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Χειρολαβή αερότορ
30 W Power
55 dB noise level
Φωτισμός LED
muLiflex σύνδεση ή unifix

Χειρολαβή αερότορ
17 W Power
72 dB noise level
με φως LED
muLiflex σύνδεση ή unifix

Χειρολαβή αερότορ
12 W Power
72 dB noise level
με φως LED
unifix σύνδεση

BIEN AIR black perl eco

BIEN AIR evo 15 1:5 L

BIEN AIR c a 1:1

•
•
•
•

Χειρολαβή μικρομότορ.
Γωνιακή 1:5 με φως.

Χειρολαβή μικρομότορ.
Γωνιακή 1:1 χωρίς φως ή με φως.

BIEN AIR c a 20:1

BIEN AIR pm 1:1

bien air LUBRICARE

Χειρολαβή μικρομότορ.
Γωνιακή 20:1 με φως.

Χειρολαβή μικρομότορ.
Ευθεία χωρίς φως. Εσωτερικό σπρέι.

Συσκευή καθαρισμού, απολύμανσης
και λαδώματος χειρολαβών air rotor
και μικρομότορ.

Χειρολαβή αερότορ
22 W Power
57 dB noise level
Φωτισμός LED

Συσκευές

bien air IChiropro

bien air Chiropro L

Συσκευή micromotor εμφυτευμάτων IChiropro σετ μαζί με
χειρολαβή Bien Air 20:1 με φως.

Συσκευή micromotor εμφυτευμάτων Chiropro L σετ μαζί
με χειρολαβή Bien Air 20:1 με φως.

Γνήσια
ανταλλάκτικά
Εξουσιοδοτημένο
Service
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Συσκευές

Καρεκλa γιατρού - S9

Καρεκλa γιατρού - βοηθού S8

Καρεκλa γιατρού - S7

€ 700

€ 450

€ 520

IONYX Loc apex 5

myray T-LED

Εντοπιστής ακρορριζίου 5ης γενιάς με μπαταρία.
€ 450

Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού τεχνολογίας LED
της MyRay, 2.200 mW.Διαθέτει 6 προγράμματα ενώ στη
βάση φόρτισης υπάρχει ένδειξη για το επίπεδο φόρτισης
της μπαταρίας καθώς και σημείο για τον έλεγχο έντασης
του LED.
€ 700
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EMS Air-Flow Handy 2

EMS Air-Flow Handy 3

Χειρολαβή σοδοβολής EMS Air-Flow Handy 2 με
περιστρεφόμενη κεφαλή και ταχυσύνδεσμο για Bien
Air. Δυνατότητα σύνδεσης με κορδόνια airotor Borden ή
Midwest. Νέος σχεδιασμός για εύκολη συντήρηση από τον
χρήστη.

Χειρολαβή σοδοβολής EMS Air-Flow Handy 3. Νέος
σχεδιασμός και δυνατότητα παράλληλης χρήσης
υπερουλικά και υποουλικά, με το ακροφύσιο perio.

EMS Piezon

EMS Piezon NO PAIN

Κιτ υπερήχων EMS standard.
€ 950

Ηλεκτρονικό No Pain. Χειρολαβη Piezon. Swiss instrument
Ps Perio-slim. Η ακρίβεια βελτιώνει τη άνεση. Η
αυτόματη ρύθμιση και δυναμική προσαρμογή της ισχύος
αποτρέπει τον τραυματικό πόνο. Ο έλεγχος της γραμμικής
ταλάντωσης διασφαλίζει ένα απαράμμιλο επίπεδο άνεσης
του ασθενούς. Το υψηλής ποιότητας χειρουργικό ατσάλι
παρέχει άψογα στιλβωμένες επιφάνειες
€ 1.200
€ 1.600 με φως
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Laser

Wiser
Διοδικό laser 980 nm με ισχύ 14 W. Διαθέτει μεγάλη
ελευθερία κινήσεων χάριν της λειτουργίας του χωρίς
καλώδια. Διαθέτει ασύρματο πετάλ και τροφοδοσία
ρεύματος με μπαταρία.

€ 7.900

Pluser

Simpler

Erbium laser 2.940 nm, 10 W με τετράγωνο παλμό για
κοπή σκληρών ιστών γρήγορα όπως και με το αερότορ.

Το νέο διοδικό laser της Doctor Smile για μαλακούς ιστούς
στα 980 nm και με 8 W.

€ 42.000

Advance

€ 5.500

Προβολείς

ANTHOS Venus Plus

ANTHOS Venus Plus LED

ANTHOS VENUS PLUS LED MCT

Προβολέας με λυχνία αλογόνου
35.000 Lux, 5000° Κ.
€ 1.300

Προβολέας LED που έχει σαν βάση την
ίδια εξαιρετική κατασκευή του VENUS
PLUS με λάμπα τεχνολογίας LED στα
50000 Lux, 5000° K.
€ 1.750

Προβολέας 50.000 Lux με λάμπα LED με
τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις
€ 2.100

FARO THEIATECH

FARO Alya

FARO Maia

Προβολέας FARO THEIATECH 50.000
Lux 5.000° K τεχνολογίας LED. Με
επιπλέον παροχή ψυχρού φωτισμού
στο χώρο του γιατρού.
€ 2.200

Προβολέας FARO ALYA 50.000 Lux
5.000° K τεχνολογίας LED. Παροχή
ψυχρού φωτισμού με τέλεια εστίαση.
€ 1.800

Προβολέας FARO MAIA 35.000 Lux
5.000° K τεχνολογίας LED. Παροχή
ψυχρού φωτισμού με τέλεια εστίαση.
€ 1.100

FARO Σύστημα στήριξης οροφής
300.750

FARO Βάση στήριξης τοίχου
408.500

FARO Αντάπτορας στήριξης
κολώνας 410.290

Σύστημα για στήριξη προβολέα από
την οροφή.
€ 470

Βάση στήριξης προβολέα επί τοίχου.
€ 180

Αντάπτορας στήριξης προβολέα
σε κολώνα.
€ 150

75

76

Χειρουργικά Μικροσκόπια

AlLion AM-4000 Series
AlLion Surgical Microscopes. Οδοντιατρικό Χειρουργικό μικροσκόπιο, με πολυστρωματικούς φακούς της γερμανικής
εταιρείας Schott. Στιβαρή κατασκευή με πλούσιο standard εξοπλισμό και πλήρη σειρά παρελκομένων (Beam splitter,
αντάπτορες φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας κ.ά.) πολλά από τα οποία είναι συμβατά με συστήματα άλλων
κατασκευαστών.
• Φωτισμός LED
• 6 κλίμακες μεγέθυνσης
• Πολλαπλοί τρόποι στήριξης
€ 11.400 € 7.800

Εμφυτεύματα

Osstem TS III SA

Sinus KIT – CAS-KIT

• SA: Επιφάνεια αμμοβολημένη με αλουμίνα
και αδροποιημένη με οξύ.

• Crestal Approach – Sinus KIT

• Βελτιωμένη μορφολογία με το συνδυασμό κρατήρων
και μικρο-οπών.
• Ειδικά αδροποιημένη επιφάνεια (Ra: 2,5-3,0 μm).
• Ταχεία κυτταρική ανταπόκριση.
• Ταχεία οστική ίαση / οστεογέννεση.
• Δυνατότητα πρώιμης φόρτισης, μόλις 6 εβδομάδες
μετά το χειρουργείο.
• Ενιαίο σπείρωμα διπλού οδηγού, για ευκολότερη
τοποθέτηση.
• Κατασκευασμένο από τιτάνιο Grade 4, με ενισχυμένα 		
τοιχώματα, για μεγαλύτερη αντοχή και υψηλή αρχική 		
σταθερότητα
• Ανοικτό σπείρωμα που αποτρέπει τη νέκρωση του οστού
• Ελικοειδές κοπτικό άκρο για ισχυρή αυτό-κοχλίωση
και εύκολη αλλαγή γωνίας εισόδου
• Ριζόμορφο, ώστε να παρέχει υψηλή αρχική σταθερότητα 		
ακόμα και μετά από άμεση εμφύτευση
Η ερευνητική διαδικασία ανάπτυξης του TS III απέδειξε ότι
λόγω της επεξεργασίας του, διαθέτει τη μέγιστη δυνατή
επιφάνεια, παρέχοντας έτσι την απαιτούμενη βάση οστεοενσωμάτωσης. Η επιφάνεια του TS III SA ειδικότερα, είναι
ιδανικά αδροποιημένη κάτι που βοηθά την ανάπτυξη και
συγκόλληση του νέου οστού. Οι προ-κλινικές έρευνες
επιβεβαίωσαν την ενισχυμένη ικανότητα ίασης του οστού
και την μεγάλη τελική σταθερότητα ενώ τέλος οι κλινικές
έρευνες έδωσαν ποσοστό επιτυχίας 99,6%. Η επεξεργασία
αδροποίησης τέλος βοηθά στην μέγιστη απομάκρυνση
κατάλοιπων από την επιφάνεια του εμφυτεύματος
με αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση της πιθανότητας
απόρριψης. Είναι γνωστό άλλωστε από έρευνες, πως
η ύπαρξη ικανού αριθμού κατάλοιπων αλληλεπιδρά με
την οστεο-αγωγιμότητα του τιτανίου, ανεξαρτήτως της
αποδεδειγμένης βιοσυμβατότητας του.

• Μοναδική ατραυματική σχεδίαση
• Υδραυλική μέθοδος ανύψωσης
• Μηχανικό σύστημα διασποράς του μοσχεύματος
Το CAS-KIT σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας
προσφέρει γρήγορη και ασφαλή ανύψωση της μεμβράνης
του ιγμορείου.
Η ειδική κατασκευή των λεπίδων δεν επιτρέπουν τη
διάρρηξη της μεμβράνης, ακόμα και όταν έρθουν σε
επαφή μαζί της.
Με τη χρήση του CAS-KIT ελέγχετε ταυτόχρονα το
πλάτος και το ύψος της αρχικής διάνοιξης του οστού,
αναλόγως με τον τύπο του εμφυτεύματος που πρόκειται
να τοποθετήσετε.
Με αυτόν τον τρόπο η χειρουργική διαδικασία γίνεται
απόλυτα ασφαλής ακόμα και όταν δεν είστε 100%
σίγουροι για το ακριβές πάχος του οστού.
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Εργαλειοθήκες

VIDEO
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕργαλειοθήκΩΝ
Anthos Hellas

Εργαλειοθήκες Anthos Hellas
Μεταλλικές οδοντιατρικές εργαλειοθήκες υψηλής ποιότητας, ιταλικής σχεδίασης και ελληνικής κατασκευής, από
γαλβανισμένη λαμαρίνα σε μεγάλη ποικιλία κατασκευών (ευθεία, γωνιακή, τροχήλατη, με πόδια στήριξης κ.τ.λ.).
Βάφονται με πολυεστερική, ηλεκτροστατική βαφή σε μια τεράστια γκάμα χρωμάτων από την οποία μπορείτε να επιλέξετε.
Επιλογή πάγκου από: ξύλινο - με επικάλυψη βακελίτη, γυάλινο ή κρυστάλλινο βαμμένο σε πολλές αποχρώσεις και rausolid
- ομογενή επιφάνεια.
Η παραγωγή τους γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα επεξεργασίας μετάλλου CNC για απόλυτη ακρίβεια στην κατασκευή.
Οι εργαλειοθήκες της Anthos Hellas είναι οι μοναδικές μεταλλικές εργαλειοθήκες που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και
διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ISO 9001: 2008

94401500

€ 685

94401501

€ 650

94401502

€ 620

94401503

€ 585

94401504

€ 535

94401505

€ 620

Εργαλειοθήκες

94401506

€ 535

94401507

€ 465

94401508

€ 500

94401509

€ 500

94401510

€ 535

94401511

€ 585

94401538

€ 440

94401544

€ 470

94401644

€ 470

94401642

€ 400

94401539

€ 300

ΣΕΤ ΝΙΠΤΗΡΑΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ

€ 250
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Εργαλειοθήκες

Α7404 5006

Α7404 5007

Πλαστική από υλικό υψηλής αντοχής (πάχος 1,5 mm)
€ 14

Πλαστική από υλικό υψηλής αντοχής (πάχος 1,5 mm)
€ 14

Α7404 5009

Α7404 5010

Πλαστική από υλικό υψηλής αντοχής (πάχος 1,5 mm)
€ 14

Πλαστική από υλικό υψηλής αντοχής (πάχος 1,5 mm)
€ 14

Α7404 5011

ERGO

Πλαστική από υλικό υψηλής αντοχής (πάχος 1,5 mm)
€ 14

Τροχήλατη βάση στήριξης με 3 ξεχωριστά ράφια
διαστάσεων 38χ30cm. Συνολικό ύψος 78 cm.
€ 210

Περιφερειακός Εξοπλισμός
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ/

ενδοστοματικεσ
καμερες

MYRAY RXDC (focal spot 0,4) (υψηλής συχνότητας) επιτοίχιο

€ 2.700

MYRAY RXDC (focal spot 0,4) (υψηλής συχνότητας) τροχήλατο

€ 3.100

MYRAY RXDC Extend (focal spot 0,7) (υψηλής συχνότητας)

€ 2.900

MYRAY Hypersphere (focal spot 0,4) (υψηλής συχνότητας)

€ 3.500

MYRAY Integrated (επί unit) (υψηλής συχνότητας)

€ 3.700

Ψηφιακή ακτινοφραφία Myray ZEN-X με CMOS

€ 3.500

Ψηφιακή ακτινοφραφία Myray X-POD

€ 5.100

Πλάκες φωσφόρου Myray HY-SCAN

€ 5.000

Ενδοστοματική κάμερα MyRay C-U2 HD με σύνδεση USB

€ 1.950

Ενδοστοματικό scanner MyRay 3DI
Επιτραπέζιο scanner MyRay 3DI TS

MONITOR

Ενδοστοματική κάμερα CF (επί unit) Video out ή USB

€ 300

Μπράτσο για monitor Anthos

€ 430

Monitor Anthos

€ 900

Μπράτσο για monitor Ελληνικό

€ 220

Μonitor αγοράς

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

Κλίβανος ANTHOS PLATINUM 17 L

€ 5.900

Κλίβανος ANTHOS PLATINUM 22 L

€ 6.500

Κλίβανος ANTHOS Class B 17 L

€ 4.100

Κλίβανος ANTHOS Class B 22 L

€ 4.700

Κλίβανος ANTHOS Class B 17+ L

€ 4.900

Κλίβανος ANTHOS Class B 22+ L

€ 5.500

Κλίβανος FARO NISEA Class B 18 L

€ 4.600

Κλίβανος FARO NISEA Class B 23 L

€ 5.000

Πλυντήριο FARO LINDA 3L

€ 840

Πλυντήριο FARO LINDA 6L

€ 1.200

Λουτρό υπερήχων TETHYS H10

€ 5.300

Πλυντήριο με στέγνωμα 45 L TETHYS T 45

€ 6.300

Πλυντήριο με στέγνωμα 60 L TETHYS D 45

€ 7.500

Θερμοσυγκολλητής Millseal

€ 620

Αποστακτήρας Stillo

€ 180

NC Dental 240 L./1’, 1,5 HP OIL FREE (δύο κεφαλών)

€ 850

NC Dental 240 L./1’, 1,5 HP με ξηραντήρα (δύο κεφαλών)

€ 1.500

CATTANI 210 L./1’, 1,7HP OIL FREE (δύο κεφαλών)

€ 1.800

CATTANI 210 L./1’, 1,7HP OIL FREE με ξηραντήρα (δύο κεφαλών)

€ 2.100

CATTANI TURBO JET 1

€ 1.100

CATTANI ΚΙΤ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

€ 900

Κουτί αεροσυμπιεστή μεταλλικό χωρίς μόνωση

€ 220

81

82

Περιφερειακός Εξοπλισμός
ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
ΚΟΠΤΙΚΩΝ
ANTHOS

AIROTOR EVO 4L Φωτισμός LED & muLiflex σύνδεση

€ 875

AIROTOR EVO 4LK Φωτισμός LED & muLiflex σύνδεση

€ 875

AIROTOR SILENT POWER EVO MINIATURE

€ 875

AIROTOR SILENT POWER EVO MINIATURE LK

€ 875

AIROTOR EVO 2L Με φως, με σταθερό σύνδεσμο

€ 625

AIROTOR EVO 2 Χωρίς φως, με σταθερό σύνδεσμο

€ 500

MICROMOTOR EVO R20-L Χειρουργική 20:1 με γεννήτρια LED

€ 1.200

MICROMOTOR EVO M5-L Πολλαπλασιαστική 1:5 με φως

€ 950

MICROMOTOR EVO S1-L Γωνιακή 1:1 με φως

€ 680

MICROMOTOR EVO S1 Γωνιακή 1:1 χωρίς φως

€ 560

MICROMOTOR EVO D1-L Ευθεία με φως

€ 680

MICROMOTOR EVO D1 Ευθεία χωρίς φως

€ 500

MICROMOTOR EVO E16 Ενδοδοντίας 16:1

€ 500

MICROMOTOR EVO E16 E4 endo, recipro apex

€ 500

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ

MYRAY T-LED επί unit ή ασύρματο

€ 700

ΣΟΔΟΒΟΛΗ

EMS Air-Flow Handy 2
EMS Air-Flow Handy 3

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

LASER

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

EMS PIEZON

€ 950

EMS PIEZON NO PAIN χωρίς φως

€ 1.200

EMS PIEZON NO PAIN με φως

€ 1.600

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑΤΡΟΥ - ΒΟΗΘΟΥ S8

€ 450

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑΤΡΟΥ - ΒΟΗΘΟΥ S7

€ 520

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑΤΡΟΥ S9

€ 700

Δονητής Αμαλγάματος

€ 290

Aποστειρωτήρας TECNOMEDICA (με χαλαζία)

€ 160

Εντοπιστής Ακρορριζίου LOCAPEX 5 IONYX

€ 450

Μοτέρ ενδοδοντίας ENDY NT2 Ionyx

€ 950

Εντοπιστής & Μοτέρ ενδοδοντίας ENDY 6200 Ionyx

€ 2.200

PLUSER

€ 42.000

WISER

€ 7.900

SIMPLER

€ 5.500

ANTHOS VENUS PLUS

€ 1.300

ANTHOS VENUS PLUS LED

€ 1.750

ANTHOS VENUS PLUS LED MCT

€ 2.100

FARO THEIATECH

€ 2.200

FARO ALYA

€ 1.800

FARO MAIA

€ 1.100

FARO Σύστημα στήριξης οροφής

€ 470

FARO Βάση στήριξης τοίχου

€ 180

FARO Αντάπτορας στήριξης

€ 150

ALLION ΑΜ-4000 SERIES

€ 7.800

Anthos Hellas AE 30 χρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό και εξοπλισμό Οδοντιατρείων
Η Anthos Hellas εξειδικεύεται στη μελέτη, το σχεδιασμό
και τον τελικό εξοπλισμό Οδοντιατρείων για περισσότερα
από 30 χρόνια, με προϊόντα των Anthos, STERN WEBER,
MyRay κ.ά..
Αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη, όσον αφορά
στη μελέτη και εγκατάσταση νέων Οδοντιατρείων ή
την ανακαίνιση παλαιότερων. Η συνεχής αύξηση των
πωλήσεων της τα τελευταία χρόνια που την κατέστησαν
1η σε πωλήσεις σταθερά την περασμένη 8ετία, αποτελεί
αδιάψευστο μάρτυρα αυτού. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή
την επιτυχία, έπαιξε φυσικά και το after sales service που
προσφέρουμε όλα αυτά τα χρόνια, μιας και διαθέτουμε 19
εξειδικευμένους τεχνικούς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Κρήτη, Άρτα, Τρίκαλα και Δράμα. Έτσι είμαστε σε θέση να
προσφέρουμε άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ, ΑΠΟ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Cefla Dental μητρική εταιρεία των Anthos -STERN
WEBER-MyRay & Victor κατασκευάζει οδοντιατρικό
εξοπλισμό για παραπάνω από 40 χρόνια. Η έδρα της,
στην Imola της βόρειας Ιταλίας φιλοξενεί ένα από τα
μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής οδοντιατρικών
στον κόσμο. Στηριζόμενη σταθερά όλα αυτά τα χρόνια σε
επενδύσεις με ίδια κεφάλαια, καταφέρνει να είναι πάντα
στην πρώτη γραμμή, όσο αφορά τους κρίσιμους τομείς
έρευνας και ανάπτυξης. Έτσι έχει τη δυνατότητα να παρέχει
τις βέλτιστες πάντα λύσεις σε κάθε έναν από τους τομείς
που δραστηριοποιείται: οδοντιατρικές έδρες, ακτινολογία,
αποστείρωση, ψηφιακά περιφερειακά.

