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Αγαπητοί συνεργάτες,

Εδώ και ένα χρόνο, µετά την µεγάλη παγκόσµια οδοντιατρική έκθεση της IDS στην Γερµανία, η 
Kulzer άλλαξε όνοµα και εικόνα! Έχουµε ένα φρέσκο και πιο µοντέρνο σχεδιασµό. Επιπλέον, η νέα 
µας προσέγγιση, προσανατολισµένη στο να σας παρέχει λύσεις, θα δώσει ισχυρότερη έµφαση 
στις υπηρεσίες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική ροή εργασίας στα οδοντιατρεία. Στο εξής, 
θα παρέχουµε καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες και εκπαιδεύσεις, ενώ οι πωλητές των 
αντιπροσώπων µας θα διατηρήσουν και θα επεκτείνουν τα επίπεδα υποστήριξης που έχετε 
συνηθίσει. 
Αλλά γιατί συνέβη αυτή η αλλαγή; Το 2013, η Ιαπωνική Mitsui Chemicals Group εξαγόρασε το 
οδοντιατρικό τµήµα "Heraeus Kulzer" από την Heraeus Holding. Αλλάζοντας το όνοµά µας λοιπόν, 
τοποθετούµαστε ως ανεξάρτητη εταιρεία από τον προηγούµενό µας ιδιοκτήτη. Έτσι, αποφασίσαµε 
να χρησιµοποιήσουµε το Kulzer ως το νέο µας όνοµα, µιας και η Kulzer & Co. GmbH ξεχώρισε 
διεθνώς για το πρωτοποριακό της πνεύµα, την καινοτοµία και την εµπειρία δεκαετιών στην 
οδοντιατρική αγορά, καθώς και για την ανακάλυψη του πρώτου θερµό-πολυµεριζόµενου ακρυλικού 
οδοντοστοιχιών "Paladon“ που παρουσιάστηκε στην αγορά το 1936.

Για εσάς, τους πελάτες µας, η αλλαγή του ονόµατος δεν έχει καµία απολύτως επίδραση στη 
σχέση σας µε την εταιρεία. Όπως θα δείτε και στις επόµενες σελίδες του καταλόγου, θα 
συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο των αποδεδειγµένα άρτιων 
οδοντιατρικών προϊόντων και στις συνήθεις επαφές σας στην Kulzer. 

Στόχος µας είναι να δώσουµε στους συνεργάτες µας τις καλύτερες δυνατές λύσεις ώστε να 
µπορούν να αποκαθιστούν τη στοµατική υγεία των ασθενών τους µε έναν ασφαλή, εύκολο και 
οικονοµικό τρόπο. 
Αυτοί είµαστε εµείς. Αυτή είναι η Kulzer.
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ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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VARIOTIME®

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ. ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Περισσότερα από 25 χρόνια εµπειρίας της Kulzer  στις Α-σιλικόνες, δηµιούργησαν το Variotime ®, 
µε 6 διαφορετικές ρευστότητες και µεγάλο εύρος εφαρµογών.

Ενδείξεις
 Αποτυπώµατα για στεφάνες και γέφυρες
 Αποτυπώµατα για ένθετα κι επένθετα
 Αποτυπώµατα σε εµφυτεύµατα
 Λειτουργικά αποτυπώµατα

Variotime, η νέα πολυβινυλ-σιλοξάνη µε απλό, ευπροσάρµοστο  χειρισµό

Πλεονεκτήµατα
 Υψηλή ακρίβεια
 Μεταβλητός χρόνος εργασίας, από 1:00 – 2:30 λεπτά για να καλύπτει κάθε απαίτηση
 Μικρός χρόνος πήξης ενδοστοµατικά – 2:30 λεπτά
 Εύκολος, αποτελεσµατικός και ασφαλής χειρισµός
 Ένα υλικό µε ποικίλες εφαρµογές – για µονήρεις στεφάνες και πολλαπλές προσθετικές εργασίες –

6 διαφορετικές ρευστότητες
 ∆ιαθέσιµο για ανάµιξη µε το χέρι, σε φύσιγγες και µε τη συσκευή Dynamix

Συσκευασίες
Dynamix ® Cartridge Refills
Variotime® Dynamix ® Putty Refill 2 x 380 ml & tips
Variotime® Dynamix® Heavy Refill 2 x 380 ml & tips
Variotime® Dynamix ® Monophase Refill 2 x 380 ml & tips

2 x 50 ml Automix Cartridge Refills
Variotime® Heavy Tray Refill & Mixing Tips
Variotime® Monophase Refil & Mixing Tips
Variotime® Medium Flow Refill & Mixing Tips
Variotime® Light Flow Refill & Mixing Tips
Variotime® Extra Light Flow Refill & Mixing Tips
Variotime® Bite Cartridge Refill & Mixing Tips

Handmix Refill
Variotime® Easy Putty Refill 2 x 300 ml

Handmix Trial Kit
1 x 600 ml Easy Putty, 1 x 50 ml 
Light Flow, 5 x Mixing Tips yellow,
5 x Intraoral Tips, 
1 x Universal Adhesive (10 ml)

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / Α-ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
VARIOTIME®

Κωδ. 6604 4995

Κωδ. 6604 4998

Κωδ. 6604 5032

Κωδ. 6604 5036

Κωδ. 6604 5038
Κωδ. 6604 5040

Κωδ. 6604 5042

Κωδ. 6604 4993

Κωδ. 6604 5044

Κωδ. 6604 5000

Κωδ. 6604 5034
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D ® PEED 
   ΜΕ ΤΟ  ΕΝΟΣ 

 συσκευή Dynamix  προσφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα της αυτόµατης ανάµιξης, και επιπλέον: µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
χρόνου λόγω της διπλάσιας ταχύτητας, του εύκολου χειρισµού και της οµοιογενούς και µε απώλεια φυσαλίδων ανάµιξης. 
Το υλικό αναµειγνύεται κι εξωθείται µε ηλεκτρονικό έλεγχο σε κάθε χρήση του.  συσκευή Dynamix speed είναι ιδανική για 
χρήση µε τις A-σιλικόνες της Heraeus.  

Ενδείξεις
n  συσκευή Dynamix  είναι πολύ ισχυρή, µε υψηλή ταχύτητα ανάµιξης και ακριβής διανοµή, ακόµα και για τα

παχύρρευστα υλικά
n Είναι συµβατή µε όλα τα συστήµατα φυσιγγών 5:1
n  αναµιγνύονται µε διπλάσια ταχύτητα

Πλεονεκτήµατα
n Υψηλή ταχύτητα ανάµιξης και δοσολογία του δισκαρίου σε µόνο 15 δευτερόλεπτα
n Οµοιογενής και µε απώλεια φυσαλίδων ανάµιξη
n Σταθερή ποιότητα ανάµιξης – ανεξάρτητα από το χειριστή
n Ακριβής δοσολογία αποτυπωτικού υλικού
n Εξοικονόµηση χρόνου και υλικού
n 3 επιλογές ταχύτητας – 2 για πλήρωση δισκαρίων (Dynamix® υψηλή 

κανονική ταχύτητα  και 1 για πλήρωση συριγγών
n Αυτόµατη προώθηση των εµβόλων
n Αυτόµατη ανάστροφη κίνηση των εµβόλων
n Καµία κίνηση των εµβόλων όταν το κάλυµα είναι ανοιχτό
n Ένδειξη υπολειπόµενης ποσότητας υλικού µε φωτεινό σήµα

  

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / Α-ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
® 

 Κωδ. 6604 

Κωδ. 6603 3825

D ® PEED 
   ΜΕ ΤΟ  ΕΝΟΣ 

 συσκευή Dynamix  προσφέρει όλα τα πλεονεκτήµατα της αυτόµατης ανάµιξης, και επιπλέον: µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
χρόνου λόγω της διπλάσιας ταχύτητας, του εύκολου χειρισµού και της οµοιογενούς και µε απώλεια φυσαλίδων ανάµιξης. 
Το υλικό αναµειγνύεται κι εξωθείται µε ηλεκτρονικό έλεγχο σε κάθε χρήση του.  συσκευή Dynamix speed είναι ιδανική για 
χρήση µε τις A-σιλικόνες της Kulzer.   

Ενδείξεις
  συσκευή Dynamix  είναι πολύ ισχυρή, µε υψηλή ταχύτητα ανάµιξης και ακριβής διανοµή, ακόµα και για τα

παχύρρευστα υλικά
 Είναι συµβατή µε όλα τα συστήµατα φυσιγγών 5:1
     αναµιγνύονται µε διπλάσια ταχύτητα

Πλεονεκτήµατα
 Υψηλή ταχύτητα ανάµιξης και δοσολογία του δισκαρίου σε µόνο 15 δευτερόλεπτα
 Οµοιογενής και µε απώλεια φυσαλίδων ανάµιξη
 Σταθερή ποιότητα ανάµιξης – ανεξάρτητα από το χειριστή
 Ακριβής δοσολογία αποτυπωτικού υλικού
 Εξοικονόµηση χρόνου και υλικού
 3 επιλογές ταχύτητας – 2 για πλήρωση δισκαρίων (Dynamix® υψηλή 

κανονική ταχύτητα  και 1 για πλήρωση συριγγών
 Αυτόµατη προώθηση των εµβόλων
 Αυτόµατη ανάστροφη κίνηση των εµβόλων
 Καµία κίνηση των εµβόλων όταν το κάλυµα είναι ανοιχτό
 Ένδειξη υπολειπόµενης ποσότητας υλικού µε φωτεινό σήµα

  

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / Α-ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ
® 

 Κωδ. 6604 5779

Κωδ. 6603  3825
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Xantopren  L blue

Xantopren  VL plus

Xantopren  H green

Οptosil  P plus

Activator  universal  paste

Activator  universal  liquid

Optosil  P plus παχύρευστο





Xantopren  H green  
χαµηλής ρευστότητας



Χantopren  L blue  υψηλής  
ρευστότητας





Xantopren  VL plus
πολύ υψηλής  ρευστότητας



 6600 3721

 6600 3996

 6600 7340

 6600 3720

 6603 7447

 6603 7448



Optosil   







Xantopren   







Xantopren   













Optosil  
Activator universal 
Activator universal 
Xantopren  
Xantopren  

 
 
 
 
 

.

 6601 0202
 6603 7447

 6603 7448

 6600 

 6600 0786

0785














 ϊ




Xantopren Function Assortment

Χantopren Function Combi Pack Hardener

 6600 7341

 6603 7442 

 6603 7441



Kulzer


























 6600 4969

 6604 5042



Universal  Adhesive
Για όλες τις Α- και C- σιλικόνες. 
Φιαλίδιο 10ml, µπλε

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  
ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ  50ml

Πιστόλι 1:1/2:1
Κατάλληλο για τα υλικά:
Variotime Heavy Tray
Variotime Monophase
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Variotime Bite
Memosil 2

Πιστόλι 4:1
Κατάλληλο για τα υλικά:
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light
Prevision CB

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ  ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ  50 ml

Aναµικτήρες πράσινοι (1:1)
48 αναµικτήρες για
Variotime Heavy Tray
Variotime Monophase
Variotime Bite
Memosil 2

Αναµικτήρες κίτρινοι  (1:1)
48 αναµικτήρες  για
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow

Αναµικτήρες κίτρινοι  (4:1)
48 αναµικτήρες για 
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light

ΡΥΓΧΗ  ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ρύγχος ενδοστοµατικό  λευκό
96 ρύγχη ενδοστοµατικής τοποθέτησης 
που προσαρµόζονται στους πράσινους 
αναµικτήρες (1:1), για το Variotime 
Monophase

Ρύγχος ενδοστοµατικό  κίτρινο
96 ρύγχη ενδοστοµατικής τοποθέτησης, 
που προσαρµόζονται στους κίτρινους 
αναµικτήρες (1:1) για
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light

Ρύγχη καταγραφής  δήξεως
96 πλατιά ρύγχη ενδοστοµατικής 
τοποθέτησης για το Variotime Bite
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ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

Κωδ. 6560 7758

Κωδ. 6600 1989 Κωδ. 6568 7514

Κωδ. 6600 0782

Κωδ. 6600 0905

Κωδ. 6600 1988

Κωδ. 6600 0783

Κωδ. 6600 1970

Κωδ. 6600 0781

Universal  Adhesive
Για όλες τις Α- και C- σιλικόνες. 
Φιαλίδιο 10ml, µπλε

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ  
ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ  50ml

Πιστόλι 1:1/2:1
Κατάλληλο για τα υλικά:
Variotime Heavy Tray
Variotime Monophase
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Variotime Bite
Memosil 2

Πιστόλι 4:1
Κατάλληλο για τα υλικά:
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light
Prevision CB

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ  ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΕΣ  50 ml

Aναµικτήρες πράσινοι (1:1)
48 αναµικτήρες για
Variotime Heavy Tray
Variotime Monophase
Variotime Bite
Memosil 2

Αναµικτήρες κίτρινοι  (1:1)
48 αναµικτήρες  για
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow

Αναµικτήρες κίτρινοι  (4:1)
48 αναµικτήρες για 
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light

ΡΥΓΧΗ  ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ρύγχος ενδοστοµατικό  λευκό
96 ρύγχη ενδοστοµατικής τοποθέτησης 
που προσαρµόζονται στους πράσινους 
αναµικτήρες (1:1), για το Variotime 
Monophase

Ρύγχος ενδοστοµατικό  κίτρινο
96 ρύγχη ενδοστοµατικής τοποθέτησης, 
που προσαρµόζονται στους κίτρινους 
αναµικτήρες (1:1) για
Variotime Extra Light Flow
Variotime Light Flow
Variotime Medium Flow
Xantopren Comfort Medium
Xantopren Comfort Light

Ρύγχη καταγραφής  δήξεως
96 πλατιά ρύγχη ενδοστοµατικής 
τοποθέτησης για το Variotime Bite
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ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

Κωδ. 6560 7758

Κωδ. 6600 1989 Κωδ. 6568 7514

Κωδ. 6600 0782

Κωδ. 6600 0905

Κωδ. 6600 1988

Κωδ. 6600 0783

Κωδ. 6600 1970

Κωδ. 6600 0781
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DYNAMIX  

 Aναµικτήρες
 x   Αναµικτήρες
 x 1   

σταθεροποίησης

 ∆ακτύλιοι  
10 x 2   
σταθεροποίησης

ΣΥΡΙΓΓΕΣ AΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

 
 µεταλλικές 

σύριγγες γιατην  τοποθέτηση 
 

  ρύγχη
10 πλαστικά ρύγχη για τη σύριγγα 

 

 καινοτόµο εργαλείο µέτρησης, 
για χρήση στις προσθετικές (έµµεσες)  
και στις άµεσες αποκαταστάσεις.

 σε χιλιοστά
 διάσταση σε  

Μέτρηση  σε χιλιοστά
Μετρητής σε  του χιλιοστού
Πλέγµα σε χιλιοστόµετρα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κωδ. 6603 5999

Κωδ. 6603 6078

Κωδ. 6538 6917

Κωδ. 6604 6015

Κωδ. 6538 6909

 
 
 

 
 

 

PALAMETER



 
  

   

ς  





Alginoplast








Alligat








Xantalgin Crono




 6600  2444

 6600  1763  6500  5222

453
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ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
CHARISMA® DIAMOND

CHARISMA® DIAMOND 
Η ΝΕΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Το Charisma Diamond είναι η νέα νανο-υβριδική ρητίνη προσθίων-οπισθίων, που συνδυάζει ελάχιστη συρρίκνωση µε υψηλή 
αντοχή και απαράµιλλη αισθητική. 
Για απλές αποκαταστάσεις, η ρητίνη Charisma Diamond προσδίδει τέλεια αποτελέσµατα µε ένα στρώµα, ενώ για 
ιδιαίτερα περίπλοκες αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής, µε τη διαστρωµατική τεχνική. Εµφανίζει έντονα το φαινόµενο 
του χαµαιλεοντισµού, προσαρµόζοντας το χρώµα σύµφωνα µε των παρακείµενων δοντιών, προσδίδοντας απόλυτα φυσική 
εµφάνιση. 
Η κατοχυρωµένη φόρµουλα σύνθεσης του Charisma Diamond, βασίζεται σε ένα ειδικό µονοµερές  χαµηλής συστολής που 
συνδυάζει  τέλεια την µεγάλη διάρκεια και αντοχή µε ελάχιστη συστολή.  Η εξαιρετικά υψηλή δύναµη εφελκυσµού της ρητίνης, 
την καθιστά ανθεκτική στις πιέσεις µάσησης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο θραύσης και εξασφαλίζει αποκαταστάσεις 
µεγάλης διάρκειας. 
Με το Charisma Diamond ο οδοντίατρος µπορεί να αποκαταστήσει κοιλότητες Οµάδας Ι έως ΙV, όλων των επιπέδων δυσκολίας 
και αισθητικών απαιτήσεων. Το Charisma Diamond προσφέρει 21 αποχρώσεις, εκ των οποίων, τέσσερις αποχρώσεις 
οδοντίνης και τέσσερις κοπτικές διαφάνειες. 

Ενδείξεις
 Εµφράξεις Οµάδων I – V κατά Black
 ∆ιορθώσεις σχήµατος και απόχρωσης των δοντιών (π.χ. κλείσιµο διαστήµατος)
 Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών από τραυµατισµό ή περιοδοντική ασθένεια
 Αποκαταστάσεις νεογιλών δοντιών
 Επιδιορθώσεις πορσελάνης και ρητίνης (σε συνδυασµό µε κατάλληλο συγκολλητικό σύστηµα)
 Άµεσες όψεις ρητίνης
 Κατασκευή αξόνων

Αποχρώσεις
Αδαµαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, BL (bleach), BXL (bleach extra light)
Oδοντίνη:  OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark), OB (opaque bleach)
∆ιαφάνεια:  CL (clear), AM (amber), CO (clear opal), YO (yellow opal)

Συσκευασίες
Μεµονωµένες σύριγγες 4 γρ σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Diamond Intro kit: 3 σύριγγες x 4 γρ. - 
Α2, Α3, ΟΜ και χρωµατολόγιο

Charisma Diamond Basic kit: 6 σύριγγες x 4 γρ. - 
2 A2, Α3, Α3.5, ΟΜ, ΟD

Charisma Diamond Master kit: 10 σύριγγες x 4 γρ. – 
Α2, Α3, Α3.5, Α4, Β2, C2, OM, OD, BL, CL, Gluma 2Bond, Gluma Etch, 
χρωµατολόγιο, βοηθήµατα

Χρωµατολόγιο  Charisma  Diamond

 Κωδ. 6604 3863

 Κωδ. 6604 3864

 Κωδ. 6604 3881

Κωδ. 6604 4554



17

CHARISMA® OPAL FLOW 
Ο ΕΥΚΟΛΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Υψηλής ρευστότητας  ρητίνη, ακτινοσκιερή, σε 7 αποχρώσεις, για φυσικά αισθητικά αποτελέσµατα
Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, A4, B2
Αποχρώσεις οδοντίνης  OM   και  Baseliner

Ενδείξεις
 Έµφραξη διευρυµένων σχισµών
 Ουδέτερο στρώµα – ως πρώτο στρώµα για Οµάδες I και  II
 Εµφράξεις Οµάδος V 
 Ελάχιστα επεµβατικές εµφράξεις Οµάδος  I και  II σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε σε µασητικές πιέσεις
 Ελάχιστα επεµβατικές εµφράξεις Οµάδος III
 Μικρές επιδιορθώσεις άµεσων κι έµµεσων αποκαταστάσεων, συνδυάζοντας έναν κατάλληλο συγκολλητικό παράγοντα
 Ναρθηκοποίηση χαλαρών δοντιών

Πλεονεκτήµατα
 Εξαιρετική συµπεριφορά ρευστότητας

 Ιδιαίτερα ακτινοσκιερό
 Ελάχιστη συστολή και υψηλή δύναµη

εφελκυσµού
  λείανση
 Ταιριάζει τέλεια µε το Charisma Opal

Συσκευασίες
Μεµονωµένες σύριγγες 1,8 γρ σε όλες τις 
αποχρώσεις

Charisma   set:  4 σύριγγες x 1,8 γρ – 
Α1, Α2, Α3, Baseliner

Charisma    

ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
CHARISMA® OPAL FLOW

 6604 

 6600 
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Charisma Classic Combi kit 8 x 4γρ +G2B: 
                         

Charisma Classic Combi kit 6 x 4γρ + G2B: 
                             

Charisma Classic Syr. 4x4γρ:
     

   
 

 6605 6108

 6605 6109

 6605 6110

 



6601 5521

Plasmacoat

Venus Supra  Kit

ΑΠΟΛΥΤΗ

 6604 0417

 6605 4221

 6603 9110




















6606 7179

NEA
ΡΗΤΙΝΗ

6606 7180

6606 7181

ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
CHARISMA® TOPAZ

CHARISMA® TOPAZ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το όνοµα Charisma έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των οδοντιάτρων παγκοσµίως, για τον εύκολο χειρισµό, την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία 
στις αποκαταστάσεις. Έτσι, µας φάνηκε λογικό να ενσωµατώσουµε τα πλέον επιτυχηµένα χαρακτηριστικά όλων των ρητινών Charisma σε ένα 
προϊόν. 
Το αποτέλεσµα θα ικανοποιήσει εσάς και τους ασθενείς σας. Η ρητίνη Charisma Topaz είναι µια φωτοπολυµεριζόµενη, ακτινοσκιερή 
νανο-υβριδική ρητίνη, που διαθέτει τη µοναδική µας µήτρα TCD. Η καινοτόµος αυτή φόρµουλα, συνδυασµένη µε τον αποδεδειγµένα εύκολο 
χειρισµό των ρητινών Charisma, ήταν η βάση για τη δηµιουργία µιας ρητίνης που σας λύνει τα χέρια στην καθηµερινότητα, προσδίδοντας φυσικές 
αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής.

Μία ρητίνη – Τριπλό όφελος

 Απολαύστε την ευκολία στο χειρισµό. Η µαλακή, αλλά παράλληλα µη κολλώδης σύσταση του Charisma Topaz, βελτιώνει τον αποτελεσµατικό 
χειρισµό, χάρη στην αυξηµένη του σταθερότητα. 
 Επωφεληθείτε από τις βέλτιστες φυσικές ιδιότητες. Το Charisma Topaz διαθέτει την κατοχυρωµένη µας  πατέντα της µήτρας TCD και 
συνδυάζει υψηλή αντοχή µε ελάχιστη συστολή, δύο σηµαντικές ιδιότητες του υλικού που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο θραύσης και δηµιουργίας 
δευτερεύουσας οδοντίνης. 
 Εκµεταλλευτείτε την ευελιξία στη διαστρωµάτωση. Εφαρµόστε απλή µονοχρωµατική διαστρωµάτωση ή πολλαπλή διαστρωµάτωση για πιο 
πολύπλοκες αποκαταστάσεις. Επιλέξτε µεταξύ τριών επιπέδων διαφάνειας, πλέον των αποχρώσεων για δόντια που έχουν λευκανθεί. 

Αποχρώσεις
Αδαµαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2
Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark)
∆ιαφάνεια: CL (clear), CO (clear opal)
Bleach: BL (bleach light), OB(opaque bleach)

Συσκευασίες
Μεµονωµένες σύριγγες 4 γρ. σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Topaz Syringe Basic Kit: 6 σύριγγες x 4 γρ. -
A2, A3, A3.5, B2, CL, OM, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
οδηγός διαστρωµάτωσης, εικονογραφηµένη κάρτα µε οδηγίες

 

Charisma Topaz Syringe Master Kit: 
10 σύριγγες x 4 γρ. -
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL, OM, OD, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
χρωµατολόγιο, οδηγός διαστρωµάτωσης, εικονογραφηµένη κάρτα µε οδηγίες

  

Χρωµατολόγιο Charisma Topaz 
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ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
CHARISMA® TOPAZ

CHARISMA® TOPAZ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το όνομα Charisma έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδοντιάτρων παγκοσμίως, για τον εύκολο 
χειρισμό, την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία στις αποκαταστάσεις. Έτσι, μας φάνηκε λογικό να 
ενσωματώσουμε τα πλέον επιτυχημένα χαρακτηριστικά όλων των ρητινών Charisma σε ένα προϊόν. 
Το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει εσάς και τους ασθενείς σας. Η ρητίνη Charisma Topaz είναι μια 
φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή νανο-υβριδική ρητίνη, που διαθέτει τη μοναδική μας μήτρα 
TCD. Η καινοτόμος αυτή φόρμουλα, συνδυασμένη με τον αποδεδειγμένα εύκολο χειρισμό των 
ρητινών Charisma, ήταν η βάση για τη δημιουργία μιας ρητίνης που σας λύνει τα χέρια στην 
καθημερινότητα, προσδίδοντας φυσικές αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής.

Μία ρητίνη – Τριπλό όφελος
� Απολαύστε την ευκολία στο χειρισμό. Η μαλακή, αλλά παράλληλα μη κολλώδης σύσταση 
του Charisma Topaz, βελτιώνει τον αποτελεσματικό χειρισμό, χάρη στην αυξημένη του 
σταθερότητα. 
� Επωφεληθείτε από τις βέλτιστες φυσικές ιδιότητες. Το Charisma Topaz διαθέτει την 
κατοχυρωμένη μας  πατέντα της μήτρας TCD και συνδυάζει υψηλή αντοχή με ελάχιστη συστολή, 
δύο σημαντικές ιδιότητες του υλικού που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο θραύσης και δημιουργίας 
δευτερεύουσας οδοντίνης. 

� Εκμεταλλευτείτε την ευελιξία στη διαστρωμάτωση. Εφαρμόστε απλή μονοχρωματική 
διαστρωμάτωση ή πολλαπλή διαστρωμάτωση για πιο πολύπλοκες αποκαταστάσεις. Επιλέξτε 
μεταξύ τριών επιπέδων διαφάνειας, πλέον των αποχρώσεων για δόντια που έχουν λευκανθεί. 

Αποχρώσεις
Αδαμαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2
Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark)
Διαφάνεια: CL (clear), CO (clear opal)
Bleach: BL (bleach light), OB(opaque bleach)

Συσκευασίες
Μεμονωμένες σύριγγες 4 γρ. σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Topaz Syringe Basic Kit: 6 σύριγγες x 4 γρ. -
A2, A3, A3.5, B2, CL, OM, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
οδηγός διαστρωμάτωσης, εικονογραφημένη κάρτα με οδηγίες

Κωδ.  6606 7179

Charisma Topaz Syringe Master Kit: 10 σύριγγες x 4 γρ. -
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL, OM, OD, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
χρωματολόγιο, οδηγός διαστρωμάτωσης, εικονογραφημένη κάρτα με οδηγίες

Κωδ.   6606 7180

Χρωματολόγιο Charisma Topaz 

Κωδ.   6606 7181

    
  

 

    
                 

                  
                    

              
 

 




                
               

              



  

      



Εργαλείο τοποθέτησης ρητινών µε επικάλυψη τιτανίου

  
Ελαστικά στίλβωσης ρητινών µε 
Σετ 10 τεµαχίων σε 2 αδρότητες και διάφορα σχήµατα

VENUS® COLOR
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Το Venus Color είναι φωτοπολυµεριζόµενη ρητίνη υψηλής 
ρευστότητας, που παρέχει πέντε έντονες αποχρώσεις για την 
απόδοση εξατοµικευµένων χαρακτηριστικών σε άµεσες κι έµµεσες 
αποκαταστάσεις ρητίνης, καθώς και σε τεχνητά ακρυλικά  
∆ηµιουργήθηκε σε στενή συνεργασία µε πολύ γνωστούς διεθνώς 
οδοντιάτρους, προσφέροντας εύκολο χειρισµό και σχεδόν 
απεριόριστες δυνατότητες για µοναδικά «έργα  Οι 
αδιάλυτες αποχρώσεις Venus Color είναι ιδανικές για να καλύπτουν 
αποχρωµατισµούς και να µιµούνται ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως 
λευκές κηλίδες ή δυσχρωµατικές 

Ενδείξεις
Απόδοση εξατοµικευµένων χαρακτηριστικών σε άµεσες κι έµµεσες αποκαταστάσεις ρητινών, όψεις, ακρυλικά δόντια µερικών 
κι ολικών οδοντοστοιχιών και ιδιαίτερες εφαρµογές: ρωγµές αδαµαντίνης, κηλίδες ενασβεστίωσης, αδρές επιφάνειες, 
αύλακες, δυσχρωµατικές αυχενικές περιοχές, ενδιάµεσα στρώµατα για κάλυψη 

Συσκευασία
Venus Color set: 5 σύριγγες x 1  σε αποχρώσεις  ΛΕΥΚΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΚΑΦΕ

Μεµονωµένες σύριγγες 1  σε όλες τις αποχρώσεις
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ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ
ΡΗΤΙΝΕΣ / 

 6604 0417

 6605 4221

 6603 9110Κωδ 6606 0002

Τα Charisma Easy Shine είναι νέας γενιάς ελαστικά στίλβωσης ρητινών ενός σταδίου, µε ενσωµατωµένους µικρόκοκκους 
διαµαντιού και καρβίδιο σιλικόνης  Εφαρµόζοντας ελάχιστη πίεση σε χαµηλές στροφές, επιτυγχάνετε τέλεια λείανση - τόσο απλά!
Σετ 6 τεµαχίων σε 3 σχήµατα

CHARISMA® EASYSHINE
ΥΨΗΛΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ

∆ιαθέσιµα και µεµονωµένα τεµάχια ανά σχήµα
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ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
TRANSLUX® WAVE®

Κωδ 6605 5012

Το Translux Wave είναι συσκευή LED για τον πολυµερισµό οδοντιατρικών υλικών όπως συγκολλητικοί παράγοντες και 
σύνθετες ρητίνες  Αποτελεί ιδανική επιλογή για τις οδοντιατρικές εργασίες σας, καθώς έχει σχεδιαστεί για να παράγει 
σταθερά υψηλής ποιότητας φωτοπολυµερισµό, µε µήκος κύµατος φωτός 440-480 nm  Το ενσωµατωµένο φωτόµετρο 
εξασφαλίζει την απόδοση που χρειάζεστε για τέλειες αποκαταστάσεις

TRANSLUX® WAVE®

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πλεονεκτήµατα
  Χειρολαβή τύπου «στυλό»: Ο εργονοµικός και ελαφρύς σχεδιασµός του µε βάρος µόλις 147 γραµµάρια προσφέρει 

εύκολο χειρισµό ακόµα και από λεπτά χέρια  Επιπλέον, η προηγµένη γωνία της περιστρεφόµενης φωτοθυρίδας 360° 
επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση στις περιοχές των οπισθίων δοντιών
  Λειτουργία µε ένα πλήκτρο: Φιλικός προς το χρήστη προγραµµατισµός για να επιλέξετε εύκολα µεταξύ δύο κύκλων 

πολυµερισµού, 10 και 20 δευτερολέπτων  Λυχνίες LED υποδεικνύουν την αλλαγή του προγράµµατος
 Ασύρµατος σχεδιασµός: Ο ασύρµατος σχεδιασµός του σας προσφέρει µέγιστη ελευθερία κινήσεων
  Αξιόπιστη απόδοση: Το Translux Wave περιέχει ισχυρή και µεγάλης διάρκειας ζωής µπαταρία Li-ion  Χρειάζεται ελάχιστο 

χρόνο επαναφόρτισης και η µπαταρία µπορεί να αντικατασταθεί γρήγορα και εύκολα χωρίς ειδικά εργαλεία  Το ενσωµατωµένο 
φωτόµετρο εξασφαλίζει την απόδοση που χρειάζεστε για τέλειες αποκαταστάσεις

Το Translux Wave αποτελεί µια συσκευή φωτοπολυµερισµού LED τελευταίας τεχνολογίας, που σας προσφέρει τον ιδανικό 
πολυµερισµό για όλα τα εµπορικά διαθέσιµα οδοντιατρικά υλικά µε βάση την καµφοροκινόνη

Συσκευασία
Χειρολαβή, βάση φόρτισης, µπαταρία, φωτοθυρίδα διαµέτρου 8 χιλιοστών, προστατευτική ασπίδα, τροφοδοτικό µε τριπλό 
προσαρµογέα



NEΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Κωδ 6606 1421

Κωδ 6606 1423

Κωδ 6606 1425

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ / Α∆ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
GLUMA® BOND UNIVERSAL

GLUMA® BOND UNIVERSAL 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Με βάση την µακροχρόνια εµπειρία µας στη συγκόλληση, αναπτύξαµε το GLUMA Bond Universal - έναν γενικής χρήσεως συγκολλητικό 
παράγοντα που απαντά σε όλες τις ανάγκες σας για συγκόλληση. Είναι ένα αξιόπιστο και ιδιαίτερα αποτελεσµατικό συγκολλητικό που 
εξασφαλίζει επιτυχείς µακροχρόνιες αποκαταστάσεις.
Το GLUMA Bond Universal είναι αποτελεσµατικό χάρη στον εύκολο χειρισµό και στον αξιόπιστα ισχυρό δεσµό που παρέχει. Το µοναδικό 
σύστηµα ελέγχου υγρασίας που περιλαµβάνει MDP κάνει πολύ εύκολο το να στεγνώσετε µε αέρα και παρέχει ένα οµοιογενές στρώµα 
συγκόλλησης. Χάρη στο ειδικά σχεδιασµένο ρύγχος ελέγχου ροής, µπορείτε να είστε σίγουροι ότι εφαρµόζετε κάθε φορά ακριβώς όσο 
υλικό χρειάζεστε. Με το GLUMA Bond Universal, δουλεύετε αποτελεσµατικά και οικονοµικά και είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει την 
απαραίτητη προετοιµασία για µια µακράς διαρκείας αποκατάσταση.

Ενδείξεις
 Συγκόλληση άµεσων αποκαταστάσεων ρητίνης
 Συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων ρητίνης, κεραµικών (σε συνδυασµό µε χρήση Gluma Ceramic Primer) και διπυριτικού λιθίου
 Συγκόλληση σε αποκατάσταση σπασµένων κεραµικών εργασιών (σε συνδυασµό µε χρήση Gluma Ceramic Primer)

Πλεονεκτήµατα
 Ένα φιαλίδιο για κάθε τεχνική συγκόλλησης: ολική αδροποίηση, επιλεκτική αδροποίηση, αυτο-αδροποίηση
 Ένα φιαλίδιο για όλα τα οδοντιατρικά υλικά.
 Ένα φιαλίδιο για ένα ευρύ φάσµα ενδείξεων για άµεσες και έµµεσες αποκαταστάσεις και ενδοστοµατικές εργασίες.
 Ένα φιαλίδιο για εύκολο και ασφαλή χειρισµό µε state-of-the-art απόδοση.

Συσκευασίες
Φιαλίδιο  4 ml 
Εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσεως

GLUMA® Bond Universal Professional Kit

1 x 4 ml φιαλίδιο GLUMA Bond Universal, 1 x 4 ml φιαλίδιο GLUMA Ceramic Primer
1 x 2.5 ml σύριγγα αδροποιητή GLUMA Etch 35 Gel
25 πράσινα ρύγχη εφαρµογής (λεπτά), 25 κόκκινα ρύγχη εφαρµογής (κανονικά)
10 ρύγχη αδροποίησης, ιγδίο ανάµιξης, εικονογραφηµένες οδηγίες χρήσεως

GLUMA® Ceramic Primer
Φιαλίδιο 4 ml
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GLUMA® 2BOND

GLUMA® 2BOND 
Ο ΝΕΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 ΣΤΑ∆ΙΩΝ

περιέχει τον απευαισθητοποιητικό παράγοντα GLUMA, ένα δοκιµασµέ
Το GLUMA 2Bond είναι ιδανικό για ασθενείς µε ευαισθησία, ή για

Ενδείξεις
 Συγκόλληση άµεσων αποκαταστάσεων ρητίνης
 Συγκόλληση έµµεσων αποκαταστάσεων ρητίνης
 Θεραπεία υπερευαίσθητων οδοντικών περιοχών

Πλεονεκτήµατα
 Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα:

Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, το GLUMA 2Bond 
χρειάζεται µόνο ένα στρώµα για προετοιµασία, συγκόλληση 
κι 

 Μεγαλύτερη ασφάλεια: το GLUMA 2Bond δίνει ισχυρό δεσµό
και ιδανική έµφραξη των ορίων λόγων της καινοτοµίας στη σύνθεσή του µε νανοέκδοχα 

 Μικρότερος ερεθισµός: Το GLUMA Desensitizer που περιέχεται,
 µειώνει την ευαισθησία που προκαλείται µε την προετοιµασία ή την αποκατάσταση του δοντιού

Συσκευασίες
Φιαλίδιο 4 ml

GLUMA 2Bond Assortment:   
1 φιαλίδιο 4ml, 2 x 2,5ml Gluma Etch gel και βοηθήµατα

Κωδ 6604 0972

Κωδ 6604 0973



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ / Α∆ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
GLUMA® ETCH / GLUMA®

GLUMA® ETCH 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ

Το υγρό και το ζελέ GLUMA Etch είναι αδροποιητικοί παράγοντες µε βάση το ορθοφωσφορικό  Χρησιµοποιούνται για
αδροποίηση της αδαµαντίνης και την προετοιµασία της οδοντίνης, όταν ακολουθεί θεραπεία έµφραξης µε συγκολλητικούς

 

Ενδείξεις
Αδροποίηση της αδαµαντίνης και προετοιµασία της οδοντίνης, όταν ακολουθεί θεραπεία έµφραξης 
µε συγκολλητικούς παράγοντες για:
n Αποκαταστάσεις ρητίνης και συµπολυµερών
n Έµµεσες αποκαταστάσεις κατασκευασµένες στο εργαστήριο

 
n Υλικά κάλυψης οπών/σχισµών 

Συσκευασίες 
Υγρό φιαλίδιο 15ml

 σύριγγα 2,5 ml  

GLUMA® 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

GLUMA Desensitizer – η αποδεδειγµένη λύση κατά της µετεπεµβατικής  Το GLUMA Desensitizer βρίσκεται
στην καθηµερινή οδοντιατρική πρακτική εδώ και 10 χρόνια, κι έχει χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση υπερευαισθησίας
σε πάνω από 45 εκατοµµύρια αποκαταστάσεις 

Ενδείξεις
n Εκτεθειµένοι αυχένες δοντιών, όπου δεν απαιτείται αποκατάσταση
n Μείωση ή αποφυγή της µετεπεµβατικής ευαισθησίας µε την παρασκευή των δοντιών

Πλεονεκτήµατα
n Πρώτο αποτέλεσµα, η άµεση µείωση του πόνου
n Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό όταν γίνεται σωστός χειρισµός
n Καλύτερα αποτελέσµατα από φθορίωση µόνο
n Ιδανικό ακόµα και σε συνδυασµό µε συγκολλητικούς παράγοντες
n Κατάλληλο και για έµµεσες αποκαταστάσεις, καθώς

η δράση του γίνεται εσωτερικά της οδοντίνης κι όχι επιφανειακά
n Κλινικά αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα για τουλάχιστον 12 µήνες
n ∆εν απαιτείται φωτοπολυµερισµός

Συσκευασία
Φιαλίδιο 5 ml

 6600 0129

 6600 0130

 6600 3764

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ / Α∆ΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
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GLUMA® ®

GLUMA® 
 ∆ΕΣΜΟΣ

Το υγρό και το ζελέ GLUMA  είναι αδροποιητικοί παράγοντες µε βάση το ορθοφωσφορικό οξύ.  για την 
αδροποίηση της αδαµαντίνης και την προετοιµασία της οδοντίνης, όταν ακολουθεί θεραπεία έµφραξης µε συγκολλητικούς 
παράγοντες. 

Ενδείξεις
Αδροποίηση της αδαµαντίνης και προετοιµασία της οδοντίνης, όταν ακολουθεί θεραπεία έµφραξης 
µε συγκολλητικούς παράγοντες για:
 Αποκαταστάσεις ρητίνης και συµπολυµερών
  αποκαταστάσεις κατασκευασµένες στο εργαστήριο

 
 Υλικά  οπών/σχισµών 

Συσκευασίες 
Υγρό φιαλίδιοι

 σύριγγα 2,5   

GLUMA® 
ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

GLUMA Desensitizer  η αποδεδειγµένη λύση κατά της µετεπεµβατικής υπερευαισθησίας. Το GLUMA Desensitizer βρίσκεται 
στην καθηµερινή οδοντιατρική πρακτική εδώ και  χρόνια, κι έχει χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση υπερευαισθησίας 
σε πάνω από 45 εκατοµµύρια αποκαταστάσεις παγκοσµίως.

Ενδείξεις
 Εκτεθειµένοι αυχένες δοντιών, όπου δεν απαιτείται αποκατάσταση
 Μείωση ή αποφυγή της µετεπεµβατικής ευαισθησίας µε την παρασκευή των δοντιών

Πλεονεκτήµατα
 Πρώτο αποτέλεσµα, η άµεση µείωση του πόνου
 Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό όταν γίνεται σωστός χειρισµός
 Καλύτερα αποτελέσµατα από φθορίωση µόνο
 Ιδανικό ακόµα και σε συνδυασµό µε συγκολλητικούς παράγοντες
 Κατάλληλο και για έµµεσες αποκαταστάσεις, καθώς

η δράση του γίνεται εσωτερικά της οδοντίνης κι όχι επιφανειακά
 Κλινικά αποδεδειγµένη αποτελεσµατικότητα για τουλάχιστον  µήνες
 ∆εν απαιτείται φωτοπολυµερισµός

Συσκευασία
 5 

Κωδ. 6600 0129

Κωδ. 6600 0130

Κωδ. 6600 3764
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 6542 9094

 6600 9001
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SOPIRA Carpule  Χωρίς Αναρρόφηση
       

   

SOPIRA Carpule  Με Αναρρόφηση
  
  

SOPIRA Carpule  Χωρίς Αναρρόφηση
  
   

SOPIRA Carpule  Με Αναρρόφηση
  
   
  

     66511 1762

 6534 7466

SOPIRA® CARPULE BEΛΟΝΕΣ
H EΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Βελόνες φιλικές προς τους ιστούς, από υψηλής ποιότητας ατσάλι µε πρωτοποριακή κοπή. 
Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλου του εύρους της οδοντιατρικής αναισθησίας και είναι συµβατές µε 
όλες τις οδοντιατρικές σύριγγες.

Ενδείξεις
Για όλους τους τύπους οδοντιατρικής αναισθησίας

Πλεονεκτήµατα
Ελάχιστος αρχικός πόνος, λόγω της τριπλής όψης του κοπτικού άκρου
Η επικάλυψη της βελόνας µε σιλικόνη εξασφαλίζει βέλτιστη διείσδυση στους ιστούς
Ασφαλής χειρισµός λόγω της µεγάλης ελαστικότητας

Χρωµατική Κωδικοποίηση σύµφωνα µε ISO 7885
0.3 mm Κίτρινο
0,4 mm Γκρι

∆ιαστάσεις 
30 G - 12mm, 16mm, 21mm, 25mm
27 G - 25mm, 38mm

Συσκευασία 
Κουτί 100 τεµαχίων










ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
      ΥΓΡΑ

 6603 5581

 6541 4623

 6587 0995

 6503 1124

 6503 1256



ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
CHARISMA® TOPAZ

CHARISMA® TOPAZ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το όνοµα Charisma έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των οδοντιάτρων παγκοσµίως, για τον εύκολο χειρισµό, την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία 
στις αποκαταστάσεις. Έτσι, µας φάνηκε λογικό να ενσωµατώσουµε τα πλέον επιτυχηµένα χαρακτηριστικά όλων των ρητινών Charisma σε ένα 
προϊόν. 
Το αποτέλεσµα θα ικανοποιήσει εσάς και τους ασθενείς σας. Η ρητίνη Charisma Topaz είναι µια φωτοπολυµεριζόµενη, ακτινοσκιερή 
νανο-υβριδική ρητίνη, που διαθέτει τη µοναδική µας µήτρα TCD. Η καινοτόµος αυτή φόρµουλα, συνδυασµένη µε τον αποδεδειγµένα εύκολο 
χειρισµό των ρητινών Charisma, ήταν η βάση για τη δηµιουργία µιας ρητίνης που σας λύνει τα χέρια στην καθηµερινότητα, προσδίδοντας φυσικές 
αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής.

Μία ρητίνη – Τριπλό όφελος

 Απολαύστε την ευκολία στο χειρισµό. Η µαλακή, αλλά παράλληλα µη κολλώδης σύσταση του Charisma Topaz, βελτιώνει τον αποτελεσµατικό 
χειρισµό, χάρη στην αυξηµένη του σταθερότητα. 
 Επωφεληθείτε από τις βέλτιστες φυσικές ιδιότητες. Το Charisma Topaz διαθέτει την κατοχυρωµένη µας  πατέντα της µήτρας TCD και 
συνδυάζει υψηλή αντοχή µε ελάχιστη συστολή, δύο σηµαντικές ιδιότητες του υλικού που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο θραύσης και δηµιουργίας 
δευτερεύουσας οδοντίνης. 
 Εκµεταλλευτείτε την ευελιξία στη διαστρωµάτωση. Εφαρµόστε απλή µονοχρωµατική διαστρωµάτωση ή πολλαπλή διαστρωµάτωση για πιο 
πολύπλοκες αποκαταστάσεις. Επιλέξτε µεταξύ τριών επιπέδων διαφάνειας, πλέον των αποχρώσεων για δόντια που έχουν λευκανθεί. 

Αποχρώσεις
Αδαµαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2
Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark)
∆ιαφάνεια: CL (clear), CO (clear opal)
Bleach: BL (bleach light), OB(opaque bleach)

Συσκευασίες
Μεµονωµένες σύριγγες 4 γρ. σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Topaz Syringe Basic Kit: 6 σύριγγες x 4 γρ. -
A2, A3, A3.5, B2, CL, OM, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
οδηγός διαστρωµάτωσης, εικονογραφηµένη κάρτα µε οδηγίες

 

Charisma Topaz Syringe Master Kit: 
10 σύριγγες x 4 γρ. -
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL, OM, OD, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
χρωµατολόγιο, οδηγός διαστρωµάτωσης, εικονογραφηµένη κάρτα µε οδηγίες

  

Χρωµατολόγιο Charisma Topaz 
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
    ΚΑΣΣΕΤΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ 

 6600 0312

 6600 0311

 6600 0313

 6600 2380

 6601 0083



ΥΛΙΚΑ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ / ΡΗΤΙΝΕΣ
CHARISMA® TOPAZ

CHARISMA® TOPAZ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το όνομα Charisma έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των οδοντιάτρων παγκοσμίως, για τον εύκολο 
χειρισμό, την υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία στις αποκαταστάσεις. Έτσι, μας φάνηκε λογικό να 
ενσωματώσουμε τα πλέον επιτυχημένα χαρακτηριστικά όλων των ρητινών Charisma σε ένα προϊόν. 
Το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει εσάς και τους ασθενείς σας. Η ρητίνη Charisma Topaz είναι μια 
φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή νανο-υβριδική ρητίνη, που διαθέτει τη μοναδική μας μήτρα 
TCD. Η καινοτόμος αυτή φόρμουλα, συνδυασμένη με τον αποδεδειγμένα εύκολο χειρισμό των 
ρητινών Charisma, ήταν η βάση για τη δημιουργία μιας ρητίνης που σας λύνει τα χέρια στην 
καθημερινότητα, προσδίδοντας φυσικές αποκαταστάσεις υψηλής αισθητικής.

Μία ρητίνη – Τριπλό όφελος
� Απολαύστε την ευκολία στο χειρισμό. Η μαλακή, αλλά παράλληλα μη κολλώδης σύσταση 
του Charisma Topaz, βελτιώνει τον αποτελεσματικό χειρισμό, χάρη στην αυξημένη του 
σταθερότητα. 
� Επωφεληθείτε από τις βέλτιστες φυσικές ιδιότητες. Το Charisma Topaz διαθέτει την 
κατοχυρωμένη μας  πατέντα της μήτρας TCD και συνδυάζει υψηλή αντοχή με ελάχιστη συστολή, 
δύο σημαντικές ιδιότητες του υλικού που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο θραύσης και δημιουργίας 
δευτερεύουσας οδοντίνης. 

� Εκμεταλλευτείτε την ευελιξία στη διαστρωμάτωση. Εφαρμόστε απλή μονοχρωματική 
διαστρωμάτωση ή πολλαπλή διαστρωμάτωση για πιο πολύπλοκες αποκαταστάσεις. Επιλέξτε 
μεταξύ τριών επιπέδων διαφάνειας, πλέον των αποχρώσεων για δόντια που έχουν λευκανθεί. 

Αποχρώσεις
Αδαμαντίνη: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2
Οδοντίνη: OL (opaque light), OM (opaque medium), OD (opaque dark)
Διαφάνεια: CL (clear), CO (clear opal)
Bleach: BL (bleach light), OB(opaque bleach)

Συσκευασίες
Μεμονωμένες σύριγγες 4 γρ. σε όλες τις αποχρώσεις

Charisma Topaz Syringe Basic Kit: 6 σύριγγες x 4 γρ. -
A2, A3, A3.5, B2, CL, OM, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
οδηγός διαστρωμάτωσης, εικονογραφημένη κάρτα με οδηγίες

Κωδ.  6606 7179

Charisma Topaz Syringe Master Kit: 10 σύριγγες x 4 γρ. -
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CL, OL, OM, OD, Gluma Bond Universal, Gluma Etch,
χρωματολόγιο, οδηγός διαστρωμάτωσης, εικονογραφημένη κάρτα με οδηγίες

Κωδ.   6606 7180

Χρωματολόγιο Charisma Topaz 

Κωδ.   6606 7181








 Πλήρως

Agfa Dentus D 1000ml

Agfa Dentus F 1000ml

 6528 2194

 6600 2011

 6528 2259









Regular  400 15x30cm





iCEM   

iCEM  
   

Η iCEM Self Adhesive αποτελεί µια πραγµατική καινοτοµία της Kulzer. Είναι µία Όλα-σε-Ένα ρητινώδης συγκολλητική 

.
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 6603 6084
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CARBOXYLATE CEMENT / PHOSPHATE CEMENT 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΕΣ

Καρβοξυλική και Φωσφορικού τύπου κονία µε άριστη κλινική απόδοσ

Η φωσφορικού τύπου κονία PHOSPHATE  διατίθεται σε 2 χρόνους πήξ

Πλεονεκτήµατα
 Μεγάλο εύρος εφαρµογών
 Αξιόπιστη προστασία κατά των θερµικών και χηµικών ερεθισµών

Συσκευασίες
Σκόνη 90γρ, υγρό 30ml

∆εν περιέχει ευγενόλη

PreVISION CEM
Σωληνάριο 37γρ

 6600 1540

ΚΟΝΙΕΣ

35

CARBOXYLATE CEMENT / PHOSPHATE CEMENT / PREVISION   CEM®

®  
   

PreVISION CEM

PreVISION  CEM
 

 6600 1540



NEΟPREVISION  TEMP
Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το PreVISION Temp είναι ένα αυτοπολυµεριζόµενο υλικό δύο συστατικών 
για προσωρινές στεφάνες και γέφυρες, το οποίο διατίθεται σε φύσιγγες 
10:1. Οι άριστες µηχανικές του ιδιότητες επιτρέπουν ασφαλή και αισθητικό 
αποτέλεσµα για ένα άνετο χρονικό διάστηµα µέχρι την τελική εργασία. Έτσι, 
εσείς και ο ασθενής σας µπορείτε να δείτε εκ των προτέρων την όψη της 
τελικής αποκατάστασης και την αίσθηση που θα έχει στο στόµα.

Πλεονεκτήµατα
      Απλή εφαρµογή για εξοικονόµηση χρόνου
      Ιδανικές µηχανικές ιδιότητες
      Υψηλό αισθητικό αποτέλεσµα και εξαιρετική στίλβωση
      Απελευθέρωση φθορίου
      Εξαιρετικές ιδιότητες φθορισµού

  ∆ιατίθεται σε 5 VITA αποχρώσεις (A1, A2, A3, A3.5, B1) και Bleach
  Φύσιγγα 50 ml + 12 ρύγχη ανάµειξης

®







®  

              
         

  
   
   
         

              
      

Dentalon  Assortment:      
         

 6504 1200

®TEMP ®



NEΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Για περισσότερες
πληροφορίες,

ζητήστε µας το 
αναλυτικό φυλλάδιο 
της σειράς ΙVORY
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ΑΡΠΑΓΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΙVORY 

ΙVORY   ΑΡΠΑΓΕΣ
ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΝΤΙΩΝ

Η Kulzer κατασκευάζει πολλούς τύπους µοναδικά σχεδιασµένων αρπάγων 
αποµόνωσης IVORY   για να καλύψουν ακόµα και τις πιο απαιτητικές καταστάσεις. 
Εδώ θα βρείτε τις κατάλληλες αρπάγες που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε 
εφαρµογή.

®

®

®

∆ηµοφιλείς αρπάγες

ΓΙΑ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
00 Μικρά κάτω, πρόσθια
0 Επιµηκυµένη, µικρής περιµέτρου
1 Γενικής χρήσης, άνω
2 Γενικής χρήσης, κάτω
2A Κυνόδοντας, µεγάλης περιµέτρου

ΓΙΑ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
W2 Γενικής χρήσης, κάτω
W2A Κυνόδοντας, µεγάλης περιµέτρου

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
3 Mικρά, κάτω
4 Μικρή, άνω, οβάλ δόντια
7 Γενικής χρήσης, κάτω
8 Γενικής χρήσης, άνω
8A Άνω και κάτω ισοουλικών γοµφίων
12A ∆εξιά, που έχουν ηµι-ανατείλει, 3ος γοµφίος

Αριστερά, που έχουν ηµι-ανατείλει, 3ος γοµφίος13A 
14 Γοµφίοι που έχουν ηµι-ανατείλει

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 
14A Μεγάλα, που έχουν ηµι-ανατείλει 
56 Όλοι οι µεγάλοι γοµφίοι

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
W3 Μικρή, κάτω
W8A Άνω και κάτω ισοουλικών γοµφίων
W14A Μεγάλα, που έχουν ηµι-ανατείλει

Ειδικές αρπάγες

ΓΙΑ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
1A Ριζική αρπάγη

ΓΙΑ ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
W0 Επιµηκυµένη, µικρής περιµέτρου
W1 Γενικής χρήσης, άνω
27N Γενικής χρήσης

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
5 Mεγάλη, άνω
7A Μεγάλη, κάτω
10 ∆εξιά, µικρή κοντή µύλη

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
11 ∆εξιά, µικρή κοντή µύλη
26 Μικροί, κάτω γοµφίοι
27 Άπω πρόσβαση, µεγάλοι γοµφίοι

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
W4 Μικρή, άνω
W5 Μεγάλη, άνω
W7 Γενικής χρήσης κάτω, τετράγωνα δόντια
W8 Γενικής χρήσης άνω, οβάλ δόντια
W14 ∆όντια που έχουν ηµι-ανατείλει

ΓΙΑ ΓΟΜΦΙΟΥΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
W56 Μεγάλοι γοµφίοι
26N Γενικής χρήσης, άνω
28N Γενικής χρήσης, κάτω γοµφίοι

ΧΕΙΛΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ – ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
6 Κεντρικοί και πλάγιοι τοµείς 
9 Χειλικά, όλα τα πρόσθια



Νέα διεύθυνση από την 1η Ιουλίου 2017: 
KULZER GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau
Germany

Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου

τηλ. 0030 210 9631971

email: info-gr@kulzer-dental.com

www.kulzer.gr

Βρείτε µας στο facebook: 

www.kulzer.gr/facebook




